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 چکیده

بندی ایران با تأکید بر مؤلفۀ  هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی بازتاب هویت ملی در طراحی بسته

ترین ارکان هویت ملی ایرانیان است. پرسش اصلی تحقیق این است که  عنوان یکی از مهم به خط فارسی

بندی برگزیدۀ محصوالت مواد غذایی دوساالنۀ طراحی گرافیک ایران  موضع و گرایش طراحان بسته

 دربارۀ بازتاب نوشتار فارسی، اعمال معیارها و هنجارهای خط و خوشنویسی فارسی در« ای سرو نقره»

برداری و  ها، ترکیبی از شیوۀ فیش تحلیلی و روش گردآوری داده-آثارشان چیست. روش تحقیق، توصیفی

تصویرخوانی و همچنین مشاهدات میدانی از طریق ارائۀ پرسشنامۀ باز و مصاحبه با مخاطبان است. 

نگاری  حروف های موفق دهد در نمونه ها نیز کیفی است. نتایج پژوهش نشان می تجزیه و تحلیل یافته

ها، ضمن بازتاب هویت برند، معرف مؤلفۀ مهم هویت فرهنگی ایرانیان شامل خط فارسی،  بندی بسته

هایی بر انتقال مفاهیم و معانی  شناسانۀ آن است، ولی در تقابل با آن، چالش هنجارها و خصوصیات زیبایی

زبان را با اختالل  ان ایرانی فارسینگاری فارسی با مخاطب مورد نظر تأثیر گذاشته و ارتباط خط و حروف

گیری از خط و نوشتار فارسی در طرح و  . نبود یا ضعف بهره1رو ساخته که بدین شرح است:  روبه

هایی با کیفیت بصری متأثر از هندسه، تناسبات، و  . استفاده از قلم2ارجحیت استفاده از نوشتار التین؛ 

های دیگر و  ها به نمونه نگاری آن ها و حروف بندی . شباهت بسته3روحیۀ خط و خوشنویسی عربی؛ 

 نداشتن هویت مستقل.

 بندی، هویت ملی. ای، طراحی بسته ایران، خط فارسی، رویکرد بازتاب، سرو نقرههایکلیدی:واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 91/99/9099تاریخ پذیرش:   91/91/9099تاریخ دریافت: 

 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه گیالن، رشت، ایران  .1
 zaryabim@gmail.com 

 habeddost@guilan.ac.ir. استادیار گروه گرافیک، دانشگاه گیالن، رشت، ایران، )نویسندۀ مسئول( 2

تحلیل کارکرد نوشتار در فرآیند ارتباط با "وان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، با عن مقاله حاضر مستخرج از پایان

، با راهنمایی دکتر حسین "ها( ای و بسته های برگزیدۀ رویدادهای سرو نقره بندی مخاطب )مطالعۀ موردی: بسته

 عابددوست، در دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن است.
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 مقدمه و طرح مسئله

رسد به شکلی های ایرانیان از هویت ملی خودشان که به نظر میاز زمان نخستین پرسش

 1811شاه ) زمان با آغاز سلطنت فتحعلی نه و متقارن با حکومت قاجار شکل گرفته و همناآگاها

(، تا به امروز پژوهشگران و 133: 1331م.( خود را نشان داده است )خواجه سروری، 

گیری شاه، شکل اند. درواقع از زمان فتحعلی اندیشمندان بارها این مهم را مطالعه و ارزیابی کرده

: 1318اروپا صورت پذیرفت )نصری، -ایران طی گسترش روابط سیاسی ایرانبحث هویت در 

ماندگی خود در مقابل رشد و ترقی غرب پدیدار شد  ( و پیرو آن، توجه به انحطاط و عقب103

ترین رخدادادی که ورود ایرانیان را به عصر جدید  (. در حقیقت مهم3: 1331)خسروی، 

های ایران و روس بود که فارغ از پیامدهای سیاسی  تحوالت جهانی ممکن ساخت، جریان جنگ

روی حکومت و جامعۀ ایرانی گشود )اکبری،   بار اقتصادی، جوالنگاه جدیدی را به و آثار زیان

از  بیش « الوطن حب»(. در این هنگام، 1: 1311؛ آبادیان، 111: 1331؛ میرسپاسی، 55-55: 1333

نوعی قلمرو و جغرافیای کشور،  ه نیز راه یافت و بهپیش به آثار نویسندگان و شاعران این دور

(. زین پس، داستان پرماجرا 5: 1311موطن کسانی خوانده شد که هویت ایرانی دارند )آبادیان، 

و بغرنج ایرانیان برای رسیدن به تعادل روحی و فرهنگی، میان هویت ملی تاریخی ایرانی، و 

(. روشنفکران قاجار، خاصۀ 13: 1331یرسپاسی، ها و ساختارهای جهان جدید آغاز شد )مارزش

های آغازین ایران با غرب و  روشنفکرانی که از نزدیک غرب را دیده بودند، پس از رویارویی

های  های هویتی و فرهنگی ایرانی و راه ها و چالش مدرنیته، درخصوص مباحث در زمینۀ آسیب

؛ کبیری، 15: 1333ند )بابایی فرد، هایی، به بحث و کنکاش پرداخت رفت از چنین چالش برون

طور  شاه، به شاه تا محمدشاه و ناصرالدین (. آنچه روشن است، پس از دورۀ فتحعلی155: 1313

خاص از دورۀ ناصری به بعد، سیر حوادث و تحوالت اجتماعی و سیاسی به شکلی 

های  ت و زمینهبندی رایج و دیرپای حیات جمعی ایرانیان تأثیر گذاش ناپذیر بر صورت اجتناب

(. هویت ملی 58: 1333ظهور اشکال جدیدی از گفتار هویت ملی ایرانی را پدید آورد )اکبری، 

ها و آثار مادی، زیستی، ای از نشانه(، مجموعه120: 1311ترین سطح هویت )لک، عنوان عالیبه

انی، شود که سبب تفاوت جوامع با یکدیگر شده است )حاجیفرهنگی و روانی را شامل می

( و متعاقب آن، موجب احساس تعلق و وفاداری بدین عناصر و نمادهای مشترک در 138: 1383
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طور که هویت ایرانی درصدد همبستگی  (. همان202: 1311شود )زاهد،  یک جامعه مفروض می

(، و نیرویی برای 152: 1331اجتماعی )نیکنام، -دهی به زندگی سیاسیملی و همچنین جهت

(. درواقع هویت ملی 22: 1331شود )اشرف، الی فرهنگی ایرانیان محسوب میهمیاری و اعت

های خاصی تشکیل شده است که هرکدام مانند های دیگر، از مؤلفه مانند هویتایرانی نیز 

را برعهده دارند )نوایی، « مابودن»سنگری وظیفۀ حفاظت از تصویر جمعی ایرانیان از مفهوم 

پردازان این حوزه با خصوص، پژوهشگران و نظریه  (. در این11: 1333؛ عطارزاده، 308: 1311

( 25: 1333)نواصری، « سیال، چندضلعی و متکثر»ای مثابۀ مقوله به هویت ملی ایرانی، به توجه 

ترتیب بیشینۀ تکرار در متون، بدین اند که بههایی چند از این مهم تکیه و تأکید داشتهبر مؤلفه

. 5. دین، مذهب، باورها و اعتقادات؛ 1. تاریخ؛ 3. سرزمین؛ 2خط؛ . زبان و 1شرح است: 

. 10ها؛ . نمادهای ملی، و عالئم و نشانه3. سنت، و آداب و رسوم؛ 1. فرهنگ؛ 8. هنر؛ 5ادبیات؛ 

؛ صحت، 155: 1331؛ خسروی، 50-13: 1100نیا و جعفری، ساختار و نهاد سیاسی )پژوهش

؛ محمدپور لیما، 120: 1311؛ لک، 55: 1331؛ گودرزی، 13-12: 1331؛ قربانی، 131: 1331

عنوان (. از این میان، زبان فارسی به151: 1331؛ نیکنام، 308: 1311؛ نوایی، 55-55: 1311

ترین ترین و مهمایمنزلۀ پایه (، به18: 1311وسیلۀ ارتباطی و ابزار اندیشۀ ایرانیان )مدرسی، 

(. همچنین 52: 1331؛ گودرزی، 13: 1331)قربانی، شود مؤلفۀ هویت ملی ایرانی یاد می

عنوان تبیین گفتار و شکل بصری سخن )افضل دوشادوش زبان فارسی، خط فارسی نیز به

بخش خود را در ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی ایفا خوبی نقش هویت (، به103: 1315طوسی، 

کرد که خط و زبان فارسی، رمز توان اذعان رفته می هم (. روی8: 1338کرده است )خدایار، 

(. حال، تمرکز این پژوهش، روی خط 3: 1330هویت ملی و عامل هویت ایرانیان است )داودی، 

(. 138: 1332عنوان نشانۀ فرهنگ، تاریخ، احوال و تمدن جمعی افراد یک ملت است )زمردی، به

ر هر شهری، زیبایی و د»نویسد:  ه.( در مقدمۀ کتاب خود می 101در این راستا، ابن خلدون )

خوبی خط وابسته به میزان عمران و اجتماع مردم آن و کوشش آنان در راه رسیدن به مرحلۀ 

ها و تابع عمران آن کمال و ترقی است؛ زیرا خط در شمار صنایع وابسته به وضع تمدن ملت

یوسف،  کنندۀ هویت ملی )محمد و (. باری، این نشانۀ مهم، منعکس35: 1332)فضائلی، « است

( در ایران پس از پذیرش دین اسالم، در ابتدا از خط عربی اقتباس شد )نجابتی، 18: 2011

(، ولی در ادامه با ایجاد تصرفات و دگرگونی50: 1311؛ مدرسی، 5: 1338؛ خدایار، 8: 1338
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: 1352هایی در آن، به شکلی نوشته شد که با خط معمول میان اعراب مطابقت نداشت )فضائلی، 

ها واقع ایرانیان همیشه در رویارویی با فرهنگ و دستاوردهای فرهنگی دیگر ملت(. در102

اند، رنگ و بویی اند تشخص خود را حفظ کنند و به آنچه از سایر ملل به وام گرفتهتالش کرده

کردن هویت ملی خویش بکوشند ایرانی ببخشند و از این رهگذر در جهت اثبات و نمایان

های مهم های بیگانه، از خصلت(. به همین دلیل، جذب و هضم فرهنگ155: 1332)قاسملو، 

(. گواه بر این مدعا، 12: 1311محمدی، رود )خانشمار می پیشینۀ فرهنگ و هویت ایرانی به

های ویژۀ ایرانیان )تعلیق، نستعلیق و شکسته( البته با همان الفبای برگرفته از خط ابداع قلم

های هنرمندان خوشنویس ایرانی به نتیجه جری به بعد است که با تالشکوفی، از سدۀ هفتم ه

هایی که ایرانیان با تأثیرپذیری از خطوط ملی و باستانی (؛ قلم32: 1332خانی، رسید )قلیچ

خویش )پهلوی و اوستایی(، و همچنین با برخورداری از تجربه، ذوق، روحیه و قریحۀ ملی، در 

(. در عصر حاضر که نوشتار در 8: 1338اد کردند )نجابتی، شکل حروف و شیوۀ نگارش ایج

: 1331شود )عباسی، قالب سیستم حروفچینی و تایپ، رکن اصلی انتقال اطالعات محسوب می

(، باید طراحان ایرانی برای ساخت یک قلم فارسی معاصر، عالوه بر فراگیری تایپوگرافی 5

ای خوانا، واضح و از نظر بصری برای خواننده گونههنر تنظیم حروف و متن به-نگاری( )حروف

شناسی و ها و معیارهای زیباییهمچنان با این پیشینۀ شیوه -(1: 2021کننده )هانا، جذب

(؛ 12: 2018فر، ؛ کریمی10: 2011هنجارهای خوشنویسی ایرانی آشنا باشند )پکتاش تورگت، 

عنوان الگو  گون، مبتنی بر خوشنویسی بههای گوناها در فرهنگفیسمایۀ همۀ تایپکمااینکه طرح

(. در حقیقت خط 23: 1330و معیاری برای حفظ خوانایی و زیبایی فونت بوده است )کهوند، 

همواره با دو هدف انتقال معنی و زیبایی بوده و هست و تنها پس اینکه گوتنبرگ حروف چاپی 

خطاط را ایجاد کرد )مثقالی،  و سیستم حروفچینی را ابداع کرد، تایپ، امکان خوشنویسی بدون

های متمایزی بر بسترهای های نوشتاری در شکل(. آنچه هویدا است، امروزه نشانه5: 1335

های متنوع حروف و حروفاند. نوشتار در قالب طراحی متفاوت و در اقالم مختلف ظهور یافته

گاهی نیز بازنمایانندۀ گر تحوالت اجتماعی، سبک زندگی، تمایالت روزمره و ها، نمایاننگاری

(. یکی از بسترهای مهم ظهور 21: 1330بینی و گرایشات فکری زمانۀ خود هستند )کهوند، جهان

بندی برای انتقال پیام، معموالً بندی است. استفاده از کلمات در طراحی بستهنوشتار، بسته
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کننده یب مصرفترین روش ارتباطی است. برای ترغمختصرترین روش است؛ زیرا زبان، واضح

های مهم محصول  بندی برای توضیح جنبهعنوان صدای بستهنگاری بهبه خرید محصول، حروف

بندی )امبروز و (. این بخش ذاتی از طراحی بسته2: 2011کند )ام دی صاد و زافرون، عمل می

گستردهای تأثیرگذار که در طول زمان در میان طیف ( قادر است مانند رسانه151: 2011هریس، 

دهد، فردی که ارائه می های منحصربهها منتقل شده، با ظاهر و ویژگیها و فرهنگای از زبان

(؛ به این صورت که عالوه بر بیان هویت 8: 2013کنندۀ منشأ آن باشد )بوکرویی،  منعکس

 دهندۀ دهندۀ هویت ملی و احساس تعلق هر کشور، انتقال عنوان بازتابمحصول و برند تجاری به

طور مشخص هدف پژوهش، تحلیل و  باشد. پیرو اهمیت این موضوع، به مفاهیم حسی قوی

عنوان نمودی از شناسی آن بهها و معیارهای زیباییبررسی چگونگی بازتاب خط فارسی، و شیوه

محصوالت مواد غذایی دوساالنۀ طراحی گرافیک های برگزیدۀ بندیهویت ملی ایرانیان در بسته

رویدادهای حوزۀ طراحی گرافیک ایران  ز معتبرتریناست. این رویداد یکی ا «ای نقرهسرو »ایران 

، 1331، 1332، 1330، 1313های  انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران آن را در سالاست که 

های بندی مستقل، آژانسدر آن، شمار زیادی از طراحان بستهبرگزار کرد و  1331و  1335

توانست معیار مناسبی مشارکت داشتند و می عضوبندی طراحی بسته تبلیغاتی و استودیوهای

بندی های هنر و صنعت بستهبرای سنجش بازتاب )بازنمایی( خط فارسی در مجموعه فعالیت

 ایران نیز باشد.

 دهد: با نظر به مطالب یادشده، پژوهش حاضر به سؤاالت زیر پاسخ می

مواد غذایی محصوالت های برگزیدۀ  بندی )بسته بندی ایرانی. موضع و گرایش طراحان بسته1

عنوان  خط فارسی به (بازنماییبازتاب )ای(، دربارۀ  دوساالنۀ طراحی گرافیک ایران سرو نقره

 نمودی از هویت ملی ایرانیان در آثارشان چیست؟

ی شده، تا چه میزان بر بازنمای بندی ایرانی حاضر در نمایشگاه مطرح. در آثار طراحان بسته2

 شناسی و هنجارهای خط و خوشنویسی ایرانی توجه شده است؟معیارهای زیبایی

 چارچوب نظری

های شناسی هنر است. این رابطه را به شیوهبررسی و تبیین رابطۀ هنر و جامعه، موضوع جامعه

(. برخی از جامعه21: 1388توان بررسی کرد )راودراد، های متفاوت میمختلف و از دیدگاه
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تواند تعاملی دوسویه با جامعه هنر مانند ویکتوریا الکساندر اعتقاد دارند که هنر میشناسان 

عنوان عبارتی در این اندیشه، هنر به(. به113: 1331مستشرق،  وفر، پورمند داشته باشد )فهیمی

، ؛ راودراد31: 1311شود )راودراد، ای متأثر از جامعه و در عین حال مؤثر بر آن، درک میپدیده

، این گرایش «دهیشکل»سویه به نام ای خطی، مستقیم و یک(. از طرفی، ذیل رابطه21: 1388

( و حتی قادر است ارزش11: 1335گذارد )الکساندر،  وجود دارد که هنر روی جامعه تأثیر می

(، اما 52: 1331های گوناگون تغییر دهد )هسکت، ها و قومیتهای فرهنگی را در قلمرو ملیت

دهی، منظور تأثیر بین آثار هنری و جامعه( در رویکرد شکل ف جهت پیکان علیت )بهدر خال

بر این اعتقاد استوار است که جامعه در مقام تأثیرگذار بر هنر « بازتاب»رویکرد دیگری به نام 

مثابۀ رسانه (. به بیان دیگر، در این رویکرد هنر به51: 1335شود، نه برعکس )الکساندر، تلقی می

؛ 385: 2011دهندۀ اطالعاتی دربارۀ جامعه است )دامایانتی آدیساسمیتو،  ی فرهنگی، بازتابا

های جامعه(. پژوهش131: 1331پور، ؛ افضل طوسی و حسن12: 2005مورفی و پرکینز، 

شوند تا دانش و فهم یک جامعه را ارتقا شناختی با این چارچوب نظری بر آثار هنری متمرکز می

ای نیز (؛ بنابراین اگر پژوهشی به مطالعۀ رکنی از هویت جامعه55: 1335ندر، بخشند )الکسا

بندی، به شناخت جامعی هایی مانند هنر طراحی بستهبپردازد، قادر است با بررسی هنر و رسانه

های توان یکی از جنبهبندی را میاز آن مؤلفۀ هویتی برسد. بدین صورت هنر طراحی بسته

؛ مثقالی، 1: 2013ای دانست )خالد محمود، های هویتی هر جامعهمؤلفه بازتاب و بازنمایی

کوشد چگونگی بازتاب خط ، این پژوهش می1(. بر این اساس و با توجه به نمودار 1: 1335

عنوان نمودی از هویت ملی شناسی و هنجارهای آن به ها و معیارهای زیباییفارسی و شیوه

« ای سرو نقره»یدۀ مواد غذایی دوساالنۀ طراحی گرافیک ایران های برگز بندی ایرانیان را بسته

 تحلیل کند.

 
.مدلمفهومیپژوهش،منبع:نگارندگان3نمودار

 هایهویتملیهرجامعهمؤلفه

عنوان یکی از مهمبه فارسی خط

ترین ارکان هویت ملی ایترین و پایه

 ایرانی



 

 بندیهنرطراحیبسته

ی نگارطراحی حروف و حروف

 هابندیاطالعات مندرج بر بسته



 

 تأثیرگذار است بر
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 پیشینۀ تجربی

( در مقالۀ 1335کج ) توان بیان کرد. جوانی، خزایی و کاله عنوان پیشینۀ تحقیق می مواردی را به

دنبال پاسخ به چیستی هویت بصری و  به« صری ایرانی از منظر گرافیکچیستی هویت ب»

شناسی ساختارگرایی  چگونگی بازنمایی هویت بصری ایرانی در گرافیک، براساس نظریۀ نشانه

بودند و به این نتیجه رسیدند که هویت بصری ایرانی به همسانی و تشابه بصری یک اثر  1بارت

شود که تمایز آن اثر با آثار دیگر کشورها محسوس باشد.  الق میبه آثار مادی و معنوی ایران اط

بندی هویت بصری ایرانی را در دو شاخۀ هویت بصری عام ایرانی و هویت  همچنین تقسیم

بازنمایی »( در مقالۀ 1335بصری سازمانی ایرانی ارائه کردند. ملکی، اسداللهی و شاهرودی )

، برای رسیدن به پاسخ «شدن کید بر عصر جهانیهویت ملی ایران در طراحی گرافیک با تأ

های اصلی بازنمایی شدن و درک مؤلفه چگونگی موضع طراحان گرافیک ایران در عصر جهانی

ای بهره جستند.  شناسی الیه از روش نشانه -طور خاص طراحان پوستر به-شدۀ آثار طراحان، 

ان ابعاد گوناگون هویت ملی ایرانی، براساس نتایج این مطالعه، طراحان پوسترهای منتخب، از می

های بعد فرهنگی، زبان فارسی  به بعد فرهنگی بیشترین توجه را نشان دادند و از میان مؤلفه

های فرهنگ مؤلفه»( در مقالۀ 1335زاده ) پور و شریف دارای بیشترین فراوانی بوده است. کریمی

بندی صنایع دستی  طراحی بسته به چگونگی« بندی صنایع دستی ایران محور در طراحی بسته

محور به شکلی که بتواند نمایانگر سلیقه و فرهنگ  های فرهنگ گیری از مؤلفه ایرانی با بهره

ایرانی باشد، پرداختند و برای پاسخ بدین پرسش، مدل طراحی پیشنهادی خود را در سه حیطه 

طراح شامل عواملی نظیر  . حیطۀ2اجتماعی؛ -. حیطۀ کاربر شامل عوامل فرهنگی1ارائه کردند: 

. حیطۀ محصول شامل پیکرۀ 3شناسی، مفهوم، جنسیت و دانش؛  میانجی، عملکرد، زیبایی

( در مقالۀ 1331کج ) های روایی و مقبولیت محصول. کاله محصول، طراحی بدیع، ویژگی

ه ب(« 1330تا  1310سال گرافیک معاصر ایران )مقطع زمانی  50نمایی ملی،  جستاری در هویت»

چگونگی کاربرد عناصر بصری ایرانی در آثار گرافیک معاصر ایران، براساس تحلیل محتوای آثار 

پرداخت و به این نتیجه رسید که عناصر غالب و ویژۀ  1330تا  1310تصویری مقطع زمانی 

های  نمایی در طراحی گرافیک معاصر ایران، عناصر تصویری خوشنویسی فارسی، رنگ هویت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
. Roland Barthes  
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ناصر معماری، قالی و گلیم ایرانی و نیز عناصر خاطرات جمعی است. بوکرویی خاص ایرانی، ع

، برای رسیدن به پاسخ این «ای برای بازتاب خود خوشنویسی وسیله»نامۀ  ( در پایان2013)

توان درک هنر خوشنویسی، فرایند خالقیت و تکامل آن را که  پرسش است که چگونه می

های جوان منتقل کرد.  هویت است، توسط معلم هنر به ذهن بخشی برای بازیابی و ترویج الهام

برداری  طور مستقیم از محیط بهره براساس نتایج بوکرویی، ترویج هنر و طراحی محلی که به

شوند، روشی عالی برای پرورش خوداندیشی مطلوب است که تقویت هویت، فرهنگ و  می

بیان خوشنویسی عربی در »قالۀ ( در م2013کند. خالد محمود ) خاطر را تشویق می تعلق

، به چرایی اهمیت و ضرورت طراحی «نگاری عربی برای هویت فرهنگی دیداری عربی حروف

هایی که با فیسنگاری در فرهنگ عرب مدرن پرداخت و به این نتیجه رسید که تایپ حروف

انند قطر را انداز بصری معاصر کشورهای عربی مشوند، چشماستفاده از فناوری مدرن تولید می

های سبک  سازند و این مناظر بصری بازتابی از هویت ملی و فرهنگی هستند که ارزشمی

استفاده از خط »( در مقالۀ 2011کنند. محمد و یوسف ) فرد طراحی قطر را تکمیل می منحصربه

به چگونگی ارتقای هویت عربی طراحی « بندی عربی برای ترویج هویت عربی در طراحی بسته

های خوشنویسی و طراحی حروف پرداخت و به این نتیجه  گیری از تکنیک بندی با بهره بسته

شود که این مهم تاریخ، فرهنگ  دست یافت که استفاده از حروف عربی از این واقعیت ناشی می

دهد. یک طراح عرب باید برای تأکید بر هویت عربی، از طریق استفاده از  و هویت را بازتاب می

الخط عربی  بندی استفاده کند. حروف و رسمهای مختلف طراحی بستهر تکنیکحروف عربی، د

ها و معانی های مدرن، بیان ایدهتوان در طرح عنوان چینش حروف هندسی، بلکه می تنها به نه

به پیشینه، پژوهش مستقلی به بررسی بازتاب هویت ملی در طراحی  کلمات ارائه کرد. با توجه 

تأکید بر مؤلفۀ خط فارسی انجام نشده و نگارنده پژوهشی در این زمینه بندی ایران با  بسته

 مشاهده نکرده است.

 شناسی روش

تحلیلی است و روش گردآوری مطالب، ترکیبی از مطالعات -روش این پژوهش، توصیفی

برداری و تصویرخوانی و نیز مطالعات میدانی با ارائۀ پرسشنامۀ باز و  ای از طریق فیش کتابخانه

و تحلیل اطالعات این پژوهش، با روش کیفی انجام شده است.   احبۀ عمیق است. تجزیهمص
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های کمی، به روش کیفی و استدالل منطقی بررسی شده است و با شواهد  همچنین برخی از داده

جهت صورت گرفت تا روشن  شود. پرسشنامۀ باز و مصاحبۀ عمیق از آن  توصیفی مقایسه می

عنوان مؤلفۀ  به-نگاری  زبان، دربارۀ خط و حروف گان ایرانی فارسیکنند شود رویکرد مصرف

ها از این  ها چه بوده است و مواجهه و درک بصری آن بندی در بسته -مهم هویت ملی

ها چیست. با کاربرد این نوع پرسشنامه سعی بر ارائۀ عدد و رقم، و استنتاج آماری  نگاری حروف

شناختی  ها و معیارهای زیبایی زتاب خط فارسی و شیوهنیست، بلکه تالش شده که چگونگی با

عنوان نمودی از هویت ملی به شکل عمیقی بر مخاطبان ایرانی مطالعه شود. در این روش،  آن، به

(. 31: 1330کند )داوسون،  تعداد اندکی پرسشنامه برای دریافت نتیجۀ مطلوب کفایت می

مواد غذایی برگزیدۀ ادوار دوساالنۀ طراحی  های محصوالت بندی های مورد پژوهش، بسته نمونه

بندی برگزیدۀ محصوالت مواد غذایی  ای است. در این راستا، شش بسته گرافیک ایران سرو نقره

شوند، به شکل تصادفی مورد مصاحبۀ بیست  های ایران عرضه می ها که در فروشگاه همۀ دوره

بندی  شوندگان رتبه ذکر است که مصاحبه زبان قرار گرفت. شایان  کنندۀ ایرانی فارسی نفر مصرف

 ها را با سه معیار کیفی، خیلی خوب، خوب و متوسط انجام دادند. بسته

 های پژوهش یافته

های محصووت  موو غ اوی یی بردۀیودو  غو ر غوسواتنۀ       بندی معرفی و مطالعۀ بسته

  ی طر حی در فیک  یر ن سرو نقره


(URL1ای،طراح:مهرزاددیرین)دادسرونقرهبندیبرگزیدۀاولینروی.بسته3شکل
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( رویداد نخستین توان  هر پروژه با پروژۀ دیگر متفاوت است و نمی (:3131برگزیدۀ

است، به طراحی   های فرهنگی ویژه بدون مطالعۀ بافت )زمینه( که وابسته به افق داللت

لیل درخصوص هویت ملی تح کردن مدارک قابل (. آگاهی و آماده50: 1330پرداخت )پهلوان، 

(. در شکل 8: 1330هر کشور، بخشی بسیار برجسته از هر پروژۀ طراحی است )محمودی، 

برگزیدۀ اولین رویداد سرو –بندی غذاهای آماده  ( این مهم به شکل مناسبی در حوزۀ بسته1)

نوشت و اعم  که نمود خط فارسی در نشانهتوجه شده است؛ آنچنان –( 1313ای ) نقره

مشاهده و دریافت است.  طور مطلوب قابلبندی، به شده بر بستهعات نوشتاری درجاطال

گیری از  بندی حاضر، توانسته با بهره عنوان عنصر ممتاز فرایند بسته نوشت محصول به نشانه

فرد شرکت به  دهندۀ هویت دیداری منحصربه شده، ارائه شکل و ساختار یگانۀ حروف طراحی

های  مایهای زبان فارسی، الگوها و جان دهندۀ نظام قراردادی نشانه تابخوبی باز مخاطب و به

نوشت، این مهم در غالب اطالعات  شناختی خط فارسی نیز باشد. عالوه بر نشانهزیبایی

شدۀ فارسی اطالعات مصرف و درک است. قلم استعمال بندی قابل نوشتاری موجود بر بسته

به روحیه، خصوصیات و هنجارهای خط   ه با توجهبندی، قلم یکان است ک نگهداری بسته

عنوان مؤلفۀ برجستۀ هویت ملی ایرانی طراحی کرده است.  فارسی، مسعود سپهر آن را به

تأمل این قلم آن است که با خصوصیت ترسیمی و خطی یکنواختی که دارد  مزیت قابل

 اطالعات مصرف طرح که در بخش Arialخط( التین  تواند در کنار قلم مونوالین )یکسان می

کار رود؛ بدون آنکه به انسجام بصری کلی برای ارتباط بسته با مخاطب عام تعبیه شده، به

بندی که در فرایند دیزاین با  ای وارد شود. درمجموع طراح بسته های نوشتاری طرح خدشه داده

توانسته از خوبی  رو است، به شناسانۀ نوشتار روبه مسئلۀ کیفیات ظاهری و همچنین زیبایی

کارگیری اطالعات  امکانات این بستر برای بازتاب خط فارسی بهره ببرد. این اثر از نظر به

نوشتاری و بازنمایی معیارها و هنجارهای خط فارسی، اقبال مخاطبان را نشان داد و در 

 بندی کیفی خیلی خوب قرار گرفت. ها در رتبه بندی بندی آنان، در میان بسته اولویت
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(URL2ای،طراح:سیدمحمودمحمودی)بندیبرگزیدۀسومیندوساالنۀسرونقره.بسته2شکل

های مهمی نظیر  فرهنگ ایرانی اگرچه در گذر ایام با بحران(:3112برگزیدۀسومینرویداد)

بحران هلنی، ترکی و عربی مواجه شده، توانسته است کلیت خویش را حفظ و عناصر بیگانه را 

ترین بحران ایرانی در قرن اخیر،  اش جذب و هضم کند. حال، مهم دن ماهیت ایرانیدا بدون ازدست

عنوان  (. صیانت از خط و زبان فارسی به32: 1318محمدی، مواجهه با مدرنیتۀ غربی است )خان

گیری و تعالی فرهنگ این دیار، در رویارویی با این بحران  ترین عناصر بصری در شکل یکی از مهم

در نشریۀ  1331در سال « بیماری زبان»ای با عنوان  است. اسالمی ندوشن در مقاله شایان توجه

های ایرانی از نظام نگارشی زبان  یغما، به این چالش اشاره دارد و دربارۀ متأثرشدن نوشتار بسته

های تهران پر است از اجناس خارجی و عجیب. این است هرکس اندک  دکان»نویسد:  انگلیسی می

دهد که محصول خارجی بخرد؛ ولو نظیر آن در خود ایران  داشته باشد، ترجیح می استطاعتی

کنند،  درست شده باشد. به همین دلیل سرکه و خردل و مربایی را هم که در داخل مملکت تهیه می

بندی  (. این مسئله در بسته158: 1331« )اش به انگلیسی بنویسند تا خریداری بیابد باید روی شیشه

( با ارجحیت قرارگرفتن 2)شکل  -(1332ای ) برگزیدۀ سومین دوساالنۀ سرو نقره-ون زیت روغن

آید.  نوشتار التین بر جعبۀ محصول و همچنین لیبل شیشۀ آن نیز بروز یافته است و به چشم می

بهره جسته است. به هر روی آنچه  Neue Helveticaطراح در غالب موارد نوشتاری، از قلم التین 
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شدن مطرح است، تسلط فرهنگ جهان غرب، زبان انگلیسی و جذب  زمینۀ جهانیامروزه در 

(؛ 133: 1331؛ نیکنام، 158: 1331ها بدین فرهنگ، و زبان مشترک و عمومی است )رابینسون،  ملت

شدن این زبان را  شناس بریتانیایی در کتاب امپریالیسم زبانی، جهانی ، زبان1به شکلی که فیلیپسن

ترین عوامل  (. در چنین شرایطی یکی از مهم55: 2012داند )فیلیپسن،  بانی مینمود استعمار ز

اعتنایی به خویشتن خویش و توجه به  تخریب فرهنگ و دستاوردهای فرهنگ ایرانی، تداوم بی

های مهمی مانند  ویژه در رسانه که با استمرار این شیوه، به طوری (؛ به8: 1315بیگانه است )بقایی، 

آفریند که با  بخشد و نسلی را می از پیش تسریع می روند دگرگونی زبان فارسی را بیش بندی،  بسته

؛ کریمی و 13: 1335های زبان و ادبیات فارسی بیگانه خواهد بود )بهزادی،  بود راستین و بنیان

هایی برای صیانت از خط و  ها، قوانین، اهداف و روش (. حال، تبیین سیاست13: 1333گرشاسبی، 

فارسی بودن زبان و خط رسمی و مشترک -فارسی نظیر اصل پانزدهم قانون اساسی ایران زبان 

و همچنین نظارت بر رعایت این اصول و قوانین برای کاالهایی که در ایران تولید  -مردم ایران

بندی نتوانسته  ها نشان داد این بسته تأمل است. بررسی کنندۀ ایرانی دارند، قابل شوند و مصرف می

بندی  عنوان مؤلفۀ مهم هویت ملی ایرانی باشد. بسته دهندۀ خط فارسی به خوبی بازتاب به

ها ازقضا  شوندگان نشان داد آن زیتون در پرسشنامه متوسط توصیف شد. مصاحبه با مصاحبه روغن

کنند و اظهار کردند این مهم به دریافت  ها استقبال می از ارجحیت استفاده از نوشتار فارسی در بسته

کند. همچنین مخاطبان  هرچه بهتر معنای زبانی یا صریح نوشتار و ارتباط با بسته کمک می

برداری از  های رایج و گرته بندی حاضر را برگرفته از سنت گیری عمدۀ نوشتار به التین در بسته بهره

 رویکرد محصوالت خارجی معرفی کردند.

 
(URL3ای،طراح:حامدهادئی)نقرهبندیبرگزیدۀچهارمیندوساالنۀسرو.بسته1شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5
. Robert Phillipson 
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( رویداد چهارمین 3110برگزیدۀ درک  های گوناگون در زبان قابل طور که لحن همان(:

ساز،  عنوان عنصری دارای معنا و هویت است، در نوشتار نیز خطوط مختلفی وجود دارد که به

این مبنا، با حساسنوشت نیز بر  (. نشانه18: 1332شود )دلخوشیان،  توسط مخاطب دریافت می

شود  کردن حروف در جهت نمایش فرهنگ و توان شرکت، به شکلی خالق و گویا طراحی می

برگزیدۀ چهارمین -های مربا  بندی نوشت بسته (. در این راستا، طراح نشانه55: 1330خانی،  )قلیچ

های  تنوش ( تصویر مطلوب و متشابهی را در نشانه3)شکل  -(1331ای ) دوساالنۀ سرو نقره

نوشت فارسی و التین برای یک  فارسی و التین ایجاد کرده است. در حقیقت طراحی نشانه

نحوی باشد که ضمن برقراری نوعی هماهنگی و توازن میان این دو و ایجاد بیان  محصول باید به

ها، خصوصیات هرکدام از حروف رعایت شود و خوانایی دچار مشکل  تصویری مشابه در آن

ضخامتی( حروف هردو زبان و (. این تناسب، با طراحی مونوالین )تک51: 1338 نشود )گیوی،

و سرک حرف « ن»و « ش»های حروف فارسی  اعمال سریف )زوائد( حروف التین، در دندانه

های  بندی شده در بسته صورت گرفته است. شایان ذکر است که در ارائۀ نام مربای عرضه« الف»

نویس، هماهنگی مابین نوشتار  نگاری دست اده از رویکرد حروفلیوانی این شرکت هم با استف

نویس، حسی  گیری از حروف دست دو زبان فارسی و انگلیسی نمودار است. درواقع بهره

(. طراح در 83: 1338سازد )نجابتی،  غیررسمی، صمیمی، خودمانی و پایا را به مخاطب منتقل می

طراحی کرده است. در مقابل، با وجود  Barristaین این مورد، نوشتار فارسی را براساس قلم الت

سو ارجحیت نوشتار  ها نمودار است، از یک  ای که در این بسته تمهیدات مناسب ذکرشده، مسئله

ای نگارش مخاطب هدف و از سویی دیگر،  نداشتن با نظام قراردادی نشانه التین و تطابق

ان فارسی است. غالب اطالعات نوشتاری اطالعات محصول به زب استعمال قلم عربی برای درج 

نوشت شرکت و وزن  ها، التین است؛ از جمله نشانه نمایش اصلی بستهشده بر پنل صفحه درج

خالص که صرفاً بدین زبان درج شده و تقدم نام محصول نیز با زبان انگلیسی است. نداشتن 

وم خوانندگان، ها سبب شده عم مالحظات خاص فرهنگی، اجتماعی و قومی در این طرح

براین، تنها نوشتار به زبان فارسی  طراحی آن را تأثیرپذیرفته از فرهنگ غربی قلمداد کنند. عالوه

شناسی، تابع نگرش بصری حروف عربی است؛  ها نیز از لحاظ ریخت در پنل اصلی بسته

ام های عملکرد حروف الفبای فارسی و عربی، حروف فارسی از نظ که با وجود شباهت درحالی

ای تأثیر پذیرفته است که بخش مهمی از هویت بصری ایرانی  شناسانۀ ویژه مبتنی بر اصول زیبایی
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( و تمایل به اجتناب از برخورد تیز و خشن از خصوصیات 8: 1333نژاد،  آید )معنوی شمار میبه

ن شوندگا شوندگان خوب توصیف شد. مصاحبه بندی مصاحبه ها در رتبه بندی آن است. این بسته

ها تأکید کردند و  بندی بر لزوم خوانش به زبان و ادبیات فارسی در غالب اطالعات نوشتاری بسته

شناسانۀ حروف فارسی و عربی، به هماهنگی حروف با ذائقۀ دیداری  با وقوف بر تمایز زیبایی

 مخاطبان ایرانی اشاره داشتند.

  
(URL4ای،طراح:احساناکبری)بندیتقدیرشدۀپنجمیندوساالنۀسرونقره.بسته0شکل

( پنجمینرویداد 3111تقدیرشدۀ ای خردورزانه است که در بستری از  گرافیک پدیده(:

عنوان جزئی از آن، برخاسته از  نگاری نیز به ( و حروف31: 1311شود )باباوند،  اجتماع تولید می

دین عنصر بسیار مهم، رو توجه ب (. از این5: 1338فرهنگ در مفهوم وسیع آن است )کهوند، 

ها مهم است )ام دی صاد و  کننده و ایجاد شخصیت برای بسته برای برقراری ارتباط با مصرف

تقدیرشدۀ پنجمین -های بیسکوییت و کوکی  بندی (. در نمای اصلی بسته8: 2011زافرون، 

نمایان ( عمدۀ اطالعات نوشتاری به زبان انگلیسی 1)تصویر  -(1335ای ) دوساالنۀ سرو نقره

شده را با  برآن، نام محصول عرضه نوشت را انگلیسی طراحی کرده و عالوه است. طراح، نشانه

 Typewriterو طعم افزوده به محصول را نیز با قلم التین  Avant Garde ITCفونت التین 
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Serial شدن و گسترش  توان پیرو پدیدۀ جهانی بر بسته درج کرده است. این چالش را می

زبان و تقلید مدوالسیون نوع التین، توسط  زبان انگلیسی در کشورهای غیرانگلیسی سابقۀ بی

تأثیر  شدت  های ملی به ای که بر هویت هایشان دانست. عارضه طراحان این کشورها در طراحی

ای محدودی به  عالوه، هرچند اطالعات نوشتاری تغذیه (. به15: 2011گذارد )کریمی فر،  می

شود، این اطالعات نیز با قلمی به شیوه و روحیۀ  ها یافت می بندی ح بستهزبان فارسی در طر

کارگیری اقالم عربی و انگلیسی  خطوط عربی نگارش شده است، اما آنچه در این نحوۀ به

نمایش پشت محصول  ای و ترکیبات مندرج در پنل صفحۀ  های تغذیه خصوص در جدول به

ای سازگار و  ها است؛ به شکلی که مجموعه مشهود است، هماهنگی، وحدت و یکدستی آن

طرح است.  قابل« خانوادۀ حروف»کنند. این تمهید مناسب، ذیل مفهوم  یکپارچه را ارائه می

شود که برای تأکید و تمایز در متون،  فیس گفته می های یک تایپ خانوادۀ حروف به زیرمجموعه

شوند  فیس اصلی طراحی و مشتق می یپهای مختلف بنا به کاربرد از روی تا ها و حالت در وزن

(. همچنین خانوادۀ حروف در اقالم دو یا چند زبان گوناگون، با اعمال 82: 1335)هامونی، 

(. 50: 2003شود )بالنکشیپ،  ها می هماهنگی تناسبات وزن و سبک، سبب نظم و سازگاری آن

زیرا در طراحی حروف در فضای طراحی گرافیک ایران به مبحث حاضر باید به جد توجه شود؛ 

شود، نه خانوادۀ فونت و این موضوع یکی از مشکالت و  ایرانی، معموالً فونت طراحی می

(. 120: 1331ریزی آموزشی،  کمبودهای طراحی حروف فارسی است )سازمان پژوهش و برنامه

ارسی دلیل کمبود خانوادۀ فونت هماهنگ با سفارش به زبان فبدین سبب برخی از طراحان نیز به

تر  های بازار بزرگ سو و مجموعۀ هماهنگ دو یا چندزبانه از سویی دیگر، ناگزیر از قلم از یک 

گیری  شامل کشورهای عربی با هندسه و تناسبات حروف نامأنوس با فضای اقالم ایرانی، بهره

از  ۀ بیش واقع خط فارسی برای بهبود کارایی و میزان اثرگذاری در متون، نیاز به توسع اند. در شده

های خط فارسی دارد )دلخوشیان،  خصوص با خصائص و ویژگی پیش خانوادۀ حروف، به

ها متوسط توصیف شد.  های بیسکوییت و کوکی در پرسشنامه بندی (. بسته101: 1332

شدن نوشتار تحت نظام قراردادی ها، به لزوم خوانده بندی شوندگان دربارۀ این بسته مصاحبه

زمان خوانش و دریافت کیفیات، و عناصر بصری متأثر از هندسه، تناسبات و  نوشتار فارسی و هم

 روحیۀ مستقل خط فارسی تأکید کردند.
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ای،طراح:سیدمصطفیسیدابراهیمیبندیبرگزیدۀپنجمیندوساالنۀسرونقره.بسته5شکل

(URL5)

پنجمینرویداد) 3111برگزیدۀ تواند  ای نمی ظهدر فرایند طراحی هیچ استدالل و مالح(:

فهم معاف کند )آرمسترانگ،  نگاری را از وظیفۀ انتقال اطالعات با زبانی دقیق و قابل حروف

 -(1335ای ) برگزیدۀ پنجمین دوساالنۀ سرو نقره-بندی زعفران  (. از آنجا که بسته105: 1333

ان و فرهنگ تناسب زب شود، الزم است به ( عالوه بر صادرات، در ایران نیز عرضه می5)شکل 

بودن و بخش فارسی، در آثار اهمیت ایرانی نیز طراحی به انجام برسد و طراحان به دوزبانه

بندی که هدفش خدمت به بازار است، وضوح و  طورکلی در طراحی بسته بیشتری دهند. به

بندی داخلی و خارجی بسیار اهمیت دارد )جناب و  آشکارسازی تمایزات کاربری، مابین بسته

(. درواقع در این اثر همۀ اطالعات نوشتاری به زبان انگلیسی درج شده و 23: 1335ان، همکار

عنوان هستۀ مرکزی هویت فرهنگی ایرانیان، صورت نپذیرفته  توجه به زبان و خط فارسی به

(. در مقابل، تمهیدات مناسب بصری توسط طراحان، در این اثر 31: 1330است )اشرف نظری، 

عنوان عنصر  نوشت به روشی جالب و خالقانه، از شکل حروف به ن در نشانهنمایان است. طراحا

اند. همچنین عالوه  بهره برده -«saff»از عبارت « f»حرف -تصویری مهم در القای فرم زعفران 

کند، در  که رنگ زعفران را تداعی می -قرمز/نارنجی/زرد-های طیف  بر این مهم، کاربرد رنگ

طورکلی  ای خاص بخشیده است، اما به بیانگر است و به حروف جلوه نوشت و سایر طرح، نشانه

نکردن از خط و  دلیل استفاده شوندگان با وجود اذعان به تمهیدات مناسب یادشده، به مصاحبه
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بندی، ارتباط مناسبی با آن برقرار نکرده و رتبۀ کیفی آن را متوسط بیان  زبان فارسی در بسته

عنوان وسیلۀ انتقال  مند زبان فارسی به نظام قراردادی و نشان اند. آنان حضورنداشتن کرده

بندی دانسته و به لزوم  ضعف بستهاطالعات و ایجاد فرایند ارتباط با مخاطب ایرانی را نقطه

 اند. های داخلی و صادراتی تأکید داشته بندی شدن مابین بستهتمایزقائل

  
(URL6ای،طراح:احساناکبری)سرونقرهبندیتقدیرشدۀششمیندوساالنۀ.بسته1شکل

( رویداد ششمین 3113تقدیرشدۀ بندی ضمن  ترین معنا، طراحی یک بسته در گسترده(:

گیرد )باورز،  وجوهای طبیعتاً فرهنگی، اجتماعی و فلسفی را نیز دربرمی کنکاش بصری، جست

ست که بندی، ارائۀ تصویری ا (. از آنجا که هدف اساسی هنرها، از قبیل هنر طراحی بسته15: 1331

شناسی غرب و  برداری از زیبایی ها و جایگاه آن در جهان باشد، گرته گر ماهیت انساننمایان

نوعی حس خودباختگی و بحران  زمین، مانند خط فارسی به توجهی به مظاهر فرهنگی ایران بی

: 1332؛ قاسملو، 15: 2018فر،  کنندۀ ایرانی در پی خواهد داشت )کریمی هویت را در مصرف

ای  تقدیرشدۀ ششمین رویداد سرو نقره-های قهوه  بندی نمایش اصلی بسته (. حال، در صفحه155

 Big Noodleعمدۀ آن با قلم --( نیز همۀ اطالعات نوشتاری، به زبان انگلیسی 5)شکل  -(1331)

Titling- شتار التین نمایان گیری از نو بندی حاضر ارجحیت بهره طورکلی بر بسته درج شده و به
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های هویت  ترین نشانه است. هرچند با وجود چالش یادشده و عدم ظهور و حضور یکی از مهم

ها، طراح تدابیر مناسبی را نیز در  ویژه در پنل اصلی بسته فرهنگی ایرانی شامل خط فارسی، به

سی در صفحۀ نوشت انگلی فرایند طراحی اطالعات اتخاذ کرده است. نخست، تناسب مابین نشانه

نوشت فارسی در قسمت پشتی محصول است که هردو مونوالین  ها و نشانه نمایش اصلی بسته

ضخامتی( طراحی شده و با فرم و تناسباتی هماهنگ با هم، حسی سازگار و یکپارچه را  )تک

کند. دیگر تمهید طراح در جهت رسیدن به حس هماهنگی و  درخصوص برند به مخاطب القا می

 -شده توسط رضا بختیاری فرد طراحی-« نیان»گیری از خانوادۀ حروف فارسی  کار، بهرهوضوح در 

کار  در درج اطالعات مصرفی در قسمت پشت و طرفین بسته است که متناسب با اقالم التین به 

رفته، انتخاب شده و شیوایی و آراستگی خاصی را در کلیت طرح برآورده کرده است. قلم نیان، 

شده در ایران است که در هشت وزن طراحی شده است.  های حروف طراحی خانوادهیکی از اندک 

حال  های خط و خوشنویسی ایرانی، درعین این قلم عالوه بر ارتباط با گذشته و روحیه و ریشه

تواند بنا به کاربرد در  شده می های طراحی خوبی با تنوع ضخامت مدرن و امروزی است و به

طورکلی  دون آنکه حس یکدستی و اتحاد طرح دچار مشکل شود. بهها اعمال شود؛ ب طراحی

شوندگان با ذکر وضوح مطلوب و  های قهوه در پرسشنامه خوب توصیف شد. مصاحبه بندی بسته

ها، به ارجحیت استفاده از خط  دهی اطالعات بسته آرایی و سازمان بخش رؤیت صفحه تجربۀ لذت

 ها اشاره داشتند. اصلی بسته نمایش ویژه در صفحه و نوشتار فارسی به

هابرمخاطب،منبع:نگارندگانبندینگاریبستههایموردآزمونحروفبندیشاخص.رتبه3جدول

هایموردشاخص

 آزمون

آرایمثبت

 مخاطبان
 توضیحات

گیری از نوشتار  بهره

عنوان زبان و  فارسی به

 خط رسمی ایران

20 

ه ارجحیت همۀ مخاطبان در پرسشنامه و مصاحبه ب

گیری از خط و نوشتار ملی ایرانیان شامل خط فارسی  بهره

های  بندی استقبال و بدان تأکید داشتند. در میان همۀ بسته

بندی  ای، طراحی بسته منتخب ادوار دوساالنۀ سرو نقره

»  -برگزیدۀ اولین رویداد-غذاهای آماده 

توسط مخاطبان در زمینۀ « 

عنوان مؤلفۀ مهم هویت ملی  گیری از خط فارسی به بهره

 ایرانی، مورد توجه قرار گرفت.
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هابرمخاطببندینگاریبستههایموردآزمونحروفبندیشاخص.رتبه3دولادامهج

هایموردشاخص

 آزمون

آرایمثبت

 مخاطبان
 توضیحات

گیری متناسب از  بهره

نوشتار التین برای 

ارتباط با مخاطب عام در 

 ها بندی بسته

20 

همۀ مخاطبان تأیید کردند که برای ارتباط تأثیرگذار و مطلوب با 

گیری از  توانند ضمن ارجحیت بهره مخاطب عام، طراحان می

بندی  نوشتار فارسی، از نوشتار التین نیز استفاده کنند. آنان بسته

 -(1313ای ) برگزیدۀ اولین رویداد سرو نقره-غذاهای آماده 

را « « »  »

های برگزیده معرفی  بندی نها مورد در بین همۀ بستهعنوان ت به

کردند که با ارجحیت قراردادن نوشتار گروه فرهنگی هدف از 

درستی از خط و نوشتار التین  جمله خط و نوشتار فارسی، به

برای ارتباط با مخاطبان عام استفاده کرده است؛ بدون آنکه در 

بان اختاللی ایجاد ز فرایند ارتباط بسته با مخاطب ایرانی فارسی

 شود.

استفاده از نوشتار و اقالم 

با روحیه، و خصوصیات 

خط و خوشنویسی 

 عربی

18 

این مخاطبان با وقوف بر تمایز مابین هنجارهای خطوط فارسی و 

عربی، به دو بسته که با شکل و ساختار حروف عربی 

های  بندی اند از: بسته شده است، اشاره کردند که عبارت طراحی

و کوکی « » -(1331برگزیدۀ چهارمین رویداد )-ا مرب

آنان توجه به «. » -(1335تقدیرشدۀ پنجمین رویداد )-

شناسانۀ خطوط ایرانی را بسیار مهم توصیف  خصوصیات زیبایی

بندی قهوه  ها، بسته بندی کردند. شایان ذکر است که در میان بسته

 «» -(1331ای ) تقدیرشدۀ ششمین رویداد سرو نقره-

شناسی خط و  روز و البته منطبق با هنجارها و زیبایی با قلمی به

 شوندگان واقع شد. خوشنویسی فارسی مورد استقبال مصاحبه

های  هماهنگی قلم

اوت  شده و لی استعمال

 آرایی( مطلوب )صفحه

15 

نفر از مخاطبان، اعم آثار این رویداد را از نظر هماهنگی اقالم 

ن مناسب توصیف، و تأیید کردند که شده و چیدماکارگرفته به

ها  یافته و با تناسب وزن و سبک، در طرح ها باید سازمان قلم

وجود اعمال شوند تا در یکدستی و اتحاد طرح، اختالل به

دهندۀ تصویری هماهنگ و  بندی ارائه طورکلی بسته نیاید و به

 مطلوب از برند باشد.
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هابرمخاطببندینگاریبستهآزمونحروفهایموردبندیشاخص.رتبه3دولادامهج

هایموردشاخص

 آزمون

آرایمثبت

 مخاطبان
 توضیحات

نداشتن شباهت

های  ها و قلم بندی بسته

گرفته در آن به بهره

های دیگر و هویت  نمونه

 ها مستقل آن

11 

هاا را   ها از جمله نوشتار آن بندی این افراد اغلب طراحی بسته

ای روز و کاالهای خارجی و نه با هویتی ه برگرفته از گرایش

مستقل و همچنین هماهنگ و متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی 

 قلمداد کردند.

های محبوب  بندی بسته

 بندی خیلی خوب( )رتبه
 ((1313ای ) بندی غذاهای آماده )برگزیدۀ اولین رویداد سرو نقره بسته

های مورد  بندی بسته

توجه مخاطبان 

 وب(بندی خ )رتبه

 ((1331ای ) های مربا )برگزیدۀ چهارمین دوساالنۀ سرو نقره بندی بسته

 ((1335ای ) های کوکی )تقدیرشدۀ پنجمین دوساالنۀ سرو نقره بندی بسته

 ((1335ای ) بندی زعفران )برگزیدۀ پنجمین دوساالنۀ سرو نقره بسته

 ((1331ای ) های قهوه )تقدیرشدۀ ششمین رویداد سرو نقره بندی بسته

های کمتر  بندی بسته

مورد توجه مخاطبان 

 بندی متوسط( )رتبه

 ((1332ای ) زیتون )برگزیدۀ سومین دوساالنۀ سرو نقره بندی روغن بسته

.مواردضعفنوشتاروراهکارهایپیشنهادی،منبع:نگارندگان2جدول

 شماره
مواردضعف

 نوشتار
 بندیعنوانوتصاویربسته

راهکارهای

 پیشنهادی

1 

نبود )یا( ضعف 

گیری از  بهره

نوشتار فارسی در 

طرح و ارجحیت 

استفاده از نوشتار 

 التین

برگزیدۀ 

سومین رویداد 

(1332) 
 

گیری غالب  بهره

نوشتار 

ها  بندی بسته

متناسب با زبان و 

خط رسمی ایران 

از جمله زبان 

 فارسی

برگزیدۀ 

چهارمین 

رویداد 

(1331) 
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رهایپیشنهادیدضعفنوشتاروراهکا.موار2دولادامهج

 شماره
مواردضعف

 نوشتار
 بندیعنوانوتصاویربسته

راهکارهای

 پیشنهادی

  

تقدیرشدۀ 

پنجمین 

رویداد 

(1335) 

 

 

 

برگزیدۀ 

پنجمین 

رویداد 

(1335) 

 

تقدیرشدۀ 

ششمین 

رویداد 

(1331) 

 

 

2 

هایی  استفاده از قلم

با کیفیات بصری 

از هندسه، متأثر 

تناسبات و روحیۀ 

خط و 

 خوشنویسی عربی

برگزیدۀ 

چهارمین 

رویداد 

(1331) 

 

اشراف طراح به 

تمایز مابین دو 

سبک عربی و 

های  فارسی قلم

شده و  طراحی

های  گزینش قلم

متناسب با ذائقۀ 

دیداری مخاطب 

 ایرانی

تقدیرشدۀ 

پنجمین 

رویداد 

(1335) 
 

 
 

3 

شباهت 

 ها و بندی بسته

نگاری  حروف

های  ها به نمونه آن

دیگر و نداشتن 

 هویت مستقل

برگزیدۀ 

چهارمین 

رویداد 

(1331) 

 

 

 

های  لحاظ ویژگی

اختصاصی و 

متمایزکنندۀ 

نگاری  حروف

 ها بندی بسته
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 دیری نتیجه

دهندۀ فرهنگ  ترین ارکان هویتی ایرانیان، نشان ترین و مهم ای عنوان یکی از پایه خط فارسی به

ساز،  شناختی مردمان این دیار است. این ابزار ارتباطی هویت ه، تفکر و دستاوردهای زیباییجامع

های متمایز بر بسترهای گوناگون، در حوزۀ اشاعه و گسترش  در عصر حاضر نیز در شکل

کند. درواقع یکی از بسترهای مهم ظهور نوشتار، هنر طراحی  اطالعات، نقشی اساسی ایفا می

دهندۀ هویت محصول و برند تجاری و همچنین هویت ملی  تواند بازتاب که میبندی است  بسته

ای  عنوان رسانه ، هنر بهرو براساس رویکرد بازتاب و احساس تعلق هر کشور باشد. از این

دهندۀ  ها نشان بندی دهندۀ اطالعاتی دربارۀ جامعه است. گرافیک بسته فرهنگی، بازتاب

های هویتی و خصوصیتی بارز  . خط فارسی یکی از مؤلفهها استخصوصیات جامعۀ معاصر آن

عنوان یک خصوصیت بارز  بندی، این خط به از جامعۀ ایرانی است؛ بنابراین در صنعت بسته

اجتماعی باید حضوری پررنگ و زیبنده داشته باشد و با طراحی حروف ایرانی متناسب با نوع 

بندی کاالهای ایرانی است که با  های بسته نهمحصول و برند همراه شود. این اصل، پایۀ نقد نمو

و خط فارسی ندارند یا در طراحی حروف فارسی ضعف دارند.  اند خط التین طراحی شده

های گرافیک باید  شدن آثاری که مؤلفۀ هویتی خط فارسی ندارند، در دوساالنههمچنین برگزیده

ویژه  هویت ایرانی به ،بندی بسته نقد و به این موضوع توجه شود که یکی از ارکان داوری آثار

بندی  توان با طراحی بسته ترتیب می شده برمبنای آن باشد. بدین های طراحی خط فارسی و قلم

هایی از جامعۀ  دهندۀ ویژگی مبتنی بر هویت ایرانی، براساس رویکرد بازتاب این آثار، بازتاب

به رویکرد بازتاب که هنر را  ا توجه در این پژوهش نیز بفعلی ایران دربارۀ جامعۀ جهانی باشد. 

ها و تحوالت این مؤلفۀ مهم هویت ملی ایرانی  کند، شرایط، ویژگی مانند آینۀ جامعه قلمداد می

های  های برگزیده بررسی و تحلیل شد. در نمونه بندی شامل خط و نوشتار فارسی، در بسته

ای، ضمن بازتاب  النۀ سرو نقرههای محصوالت مواد غذایی دوسا بندی نگاری بسته موفق، حروف

هویت برند و محصول، معرف مؤلفۀ مهم هویت فرهنگی ایرانی از جمله خط و نوشتار فارسی ا

هایی بر انتقال مفاهیم و  ست و انتقال معانی مورد نظر را برعهده دارد، اما در تقابل با آن، چالش

نگاری با مخاطبان ایرانی  تأثیر گذاشته است و برقراری ارتباط حروف معانی مورد نظر 

. فقدان )یا( ضعف 1شود که بدین شرح است:  رو می ها با اختالل روبه زبان بسته فارسی
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. استفاده از 2گیری از خط و نوشتار فارسی در طرح و ارجحیت استفاده از نوشتار التین؛  بهره

. 3یسی عربی؛ هایی با کیفیت بصری متأثر از هندسه، تناسبات، و روحیۀ خط و خوشنو قلم

های دیگر و نداشتن هویت مستقل. پیشنهاد  ها به نمونه نگاری آن ها و حروف بندی شباهت بسته

گیری غالب نوشتار  . بهره1شود برای بهبود شرایط حاضر، طراحان بدین موارد اهتمام ورزند:  می

راح به تمایز بین . اشراف ط2ها متناسب با زبان و خط رسمی ایران شامل زبان فارسی؛  بندی بسته

های متناسب با ذائقۀ دیداری  شده و گزینش قلم های طراحی دو سبک عربی و فارسی قلم

ها.  بندی نگاری بسته های اختصاصی و متمایزکنندۀ حروف . اعمال ویژگی3مخاطبان ایرانی؛ 

ۀ هرچه تواند عالوه بر ارتباط مطلوب و انگیز ها با لحاظ موارد فوق می بندی نگاری بسته حروف

کنندۀ ایرانی به خرید محصول، از پیدایش خأل هویتی و بحران هویت در مخاطبان،  بیشتر مصرف

های هویت ملی ایرانی پیشگیری و در القای فرهنگ اصیل  ترین مؤلفه درخصوص یکی از مهم

 ایرانی یاری برساند و تأثیرگذار واقع شود.
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هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی؛ احمد اشرف و دو مقاله از (. 1331اشرف، احمد ) .1

 ، گردآوری و ترجمۀ حمید احمدی. تهران: نشر نی.گراردو نیولی و شاهپور شهبازی

فرهنگ، سنجی معرفتی در کتاب  (. ایران فرهنگی، هویت و تمدن: ظرفیت1330اشرف نظری، علی ) .5

 . تهران: انتشارات تمدن ایرانی.فرهنگیانداز ایران  هویت و تمدن از چشم

های  (. نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه1331پور، مریم ) افضل طوسی، عفت السادات و حسن .5

 .152-135، 13، فصلنامۀ مطالعات ملیبصری گرافیک معاصر ایران. 

شریۀ نگذاری( در پوستر. (. بررسی تغییرات نوشته )حروف1315افضل طوسی، عفت السادات ) .8

 .111 – 103، 25، هنرهای زیبا

. پسند هنر شناسی هنرها: شرحی بر اشکال زیبا و مردم جامعه(. 1335الکساندر، ویکتوریا دی ) .1

 ترجمۀ اعظم راودراد. تهران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.

گاهی به وضعیت (. سخنی در چیستی و پیدایی خردورزی و گرافیک و آنگاه ن1311باباوند، سعید ) .3

های نخستین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک  : گزیده مقاله1اردیبهشت  جامعۀ ایران. در کتاب

 . گردآورنده: انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران. تهران: انتشارات یساولی.ایران

تشارات (. بحران هویت در جامعۀ معاصر ایران؛ رویکردی نظری. تهران: ان1333فرد، اسداله ) بابایی- .10

 چاپخش.

. ترجمۀ سودابه صالحی و مرجان زاهدی. تهران: بعدی 2ای بر طراحی  مقدمه(. 1331باورز، جان ) .11

 انتشارات حرفۀ هنرمند.

 . تهران: نشر نامک.وجوی هویت ملی زدگی در جست تصحیف غرب(. 1315بقایی، محمد ) .12

 .13، 5833، روزنامۀ ایرانی زد. (. بیشترین آسیب را رسانۀ ملی به زبان فارس1335بهزادی، بهروز ) .13

های دورۀ  (. تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه1100اکبر )نیا، معصومه و جعفری، علیپژوهش .30

.80-13، 15، فصلنامۀ مطالعات ملیها. ق(.  12تا  10صفوی در شهر اصفهان )

صر تصویری در درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم: بررسی عنا(. 1330پهلوان، فهیمه ) .15

 . تهران: انتشارات دانشگاه هنر.شناسی های نشانه های دولتی، با رویکردی به روش آرم



 

 

 

 

 

  بندیایرانباتأکیدبر...بررسیبازتابهویتملیدرطراحیبسته

  

 

 

 

111 

(. بیانیۀ 1335زاده، علیرضا و دیرین، مهرزاد ) جناب، بیژن؛ فرهادی، امراله؛ عباسی، مجید؛ مصطفی .15

دبیر رویداد: ایمان  ها، هیئت داوران در سومین ساالنۀ اهدای جوایز و معرفی آثار برگزیدۀ سال بسته

 آل مظفر، تهران: مجتمع چاپ هودیس پارس.

(. چیستی هویت بصری ایرانی از منظر 1335کج، منصور ) جوانی، اصغر؛ خزایی، محمد و کاله .31

.11-35، 10، نظرنشریۀ باغگرافیک. 

امۀ فصلنشناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه.  (. تحلیل جامعه1383حاجیانی، ابراهیم ) .33

.221-133، 5، مطالعات ملی

 .25-3، 31، فصلنامۀ مطالعات ملی(. عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان. 1311محمدی، کریم )خان .13

در  های بیگانه (. عناصر پایداری فرهنگ ایرانی در مواجهه با فرهنگ1318محمدی، کریم ) خان .20

. تهران: مؤسسۀ ال و آیندهالمللی ایران فرهنگی: گذشته، ح چکیدۀ مقاالت همایش بینکتاب 

 مطالعات ملی، مرکز تحقیقات هویت و تمدن آوا.

(. موانع و راهکارهای گسترش خط، زبان و ادب فارسی در کشورهای حوزۀ 1338خدایار، ابراهیم ) .23

.21-3، 81، فصلنامۀ مطالعات ملیتمدنی مشترک با ایران. 

های امام  و هویت با تأکید بر اندیشه دین، انقالب(. پیشگفتار در کتاب 1331خسروی، علیرضا ) .22

 . تهران: انتشارات تمدن ایرانی.خمینی )ره(

بخش زبان فارسی در شعر؛ مطالعۀ موردی  (. بازتاب کارکرد هویت1331خواجه سروری، غالمرضا ) .23

. های امام خمینی )ره(( دین، انقالب و هویت )با تأکید بر اندیشه سبک خراسانی و عراقی. در کتاب

 تمام علیرضا خسروی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.به اه

نظران  وگوی چندجانبۀ صاحب (. خط و زبان پارسی، رمز هویت ملی: در گفت1330) -داودی،  .21

 .11-3، 38، نشریۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسیزبان گفتاری معیار. 

جمشید امانی و  . ترجمۀ مجیدرضا داوری،های کاربردی تحقیق روش(. 1330داسون، کاترین ) .25

 زاده. تهران: انتشارات هرمس. مصطفی قاضی

های سومین فراخوان  . مقاله3اردیبهشت در کتاب (. خانوادۀ فونت.1332دلخوشیان، مجتبی ) .25

 تهران: انتشارات کتاب آبان..پژوهشی طراحی گرافیک ایران

پورکشمیری و زهره . ترجمۀ مهردخت وزیر تاریخ خط: داستان نگارش(. 1331رابینسون، آندرو ) .28

 میرحسینی. تهران: نشر کتابدار.

شناسی هنر و  دوفصلنامۀ جامعهکیا.  های حاتمی شناختی به فیلم (. نگاهی جامعه1311راودراد، اعظم ) .21

 .125-38(، 1)1، ادبیات
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نشریۀ شناسی معاصر.  شناسی هنر و جایگاه آن در حوزۀ جامعه (. جامعه1388راودراد، اعظم ) .23

 .21-20، 3 ،هنرهای زیبا

مجموعه مقاالت شدن، فرهنگ و هویت ملی ایرانیان. در کتاب  (. جهانی1311زاهد، سید سعید ) .30

(. به کوشش بهمن معظمی. تهران: انتشارات EPUB) هویت ایرانی همایش گفتمان ایرانیان

 المللی الهدی. بین

 انتشارات زوار.. تهران: شناسی حروف در متون فارسی نظریۀ نشانه(. 1332زمردی، حمیرا ) .31

. تهران: شرکت تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی(. 1331ریزی آموزشی ) سازمان پژوهش و برنامه .32

 های درسی ایران. چاپ و نشر کتاب

برآیند تعامل اثربخش دیپلماسی عمومی و رسمی در تأمین منافع (. 1331صحت، سیدحسن ) .33

 . تهران: انتشارات راه ابریشم.عمومی

 .8-5، 33، نشریۀ طراحی گرافیک ایران نشان(. تایپوگرافی، کارکرد یا شکل. 1331عباسی، مجید ) .31

فصلنامۀ «. (. تصویر تاریخی هویت ملی ایرانی در دورۀ باستان و دورۀ میانه1333عطارزاده، بهزاد ) .15

.51-18، 12، مطالعات ملی

 .. تهران: سروش )انتشارات صداوسیما(تعلیم خط(. 1332اهلل ) فضائلی، حبیب .35

 . اصفهان: انتشارات مشعل.اطلس خط )تحقیق در خطوط اسالمی((. 1352اهلل ) فضائلی، حبیب .38

(. بررسی بازتاب هویت ملی 1331اصغر؛ پورمند، حسنعلی و مستشرق، محمدجعفر ) فر، علی فهیمی .31

ای، ناخدا خورشید و جدایی نادر از سیمین(.  در سینمای ایران )با تحلیل فیلمنامۀ آژانس شیشه

 .128-103(، 2)11، شناسی هنر و ادبیات فصلنامۀ جامعهدو

تاریخ فشردۀ خط و خوشنویسی: چگونگی پیدایی و تحول خط از (. 1332قاسملو، مجتبی ) .33

 و تهران: انتشارات سخن.تصویرنگار تا نستعلیق

 دین، انقالب و هویت )با در کتاب (. هویت ملی از دیدگاه شهید مطهری.1331اهلل ) قربانی، قدرت .10

 . به اهتمام علیرضا خسروی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.های امام خمینی )ره(( تأکید بر اندیشه

 . تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.درآمدی بر خوشنویسی ایرانی(. 1332خانی، حمیدرضا )قلیچ .11

ن: . تهرافرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و هنرهای وابسته(. 1330خانی، حمیدرضا ) قلیچ .12

 انتشارات روزنه.

-133، 53، نشریۀ پژوهشنامه(. بررسی تحوالت تاریخی هویت ملی در ایران. 1313کبیری، افشار ) .13

115. 
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های بدخیم بر پیکرۀ زبان پارسی: فرسایش هستی و  (. توده1333کریمی، علی و گرشاسبی، رضا ) .11

 .25-3، 11، فصلنامۀ مطالعات ملیکیستی ایرانی. 

بندی  های فرهنگ محور در طراحی بسته (. مؤلفه1335زاده، محمدرضا ) شریفپور، زهرا و  کریمی .05

.85-58(، 1)2، دوفصلنامۀ هنرهای صناعی اسالمیایران. 

سال گرافیک معاصر ایران )مقطع زمانی  50نمایی ملی،  (. جستاری در هویت1331کج، منصور ) کاله .15

 .155-133، 83، فصلنامۀ مطالعات ملی(. 1330تا  1310

فصلنامۀ هنرهای تصویری حرفه (. خوانابودن یا ناخوانابودن، مسئله این است!. 1338وند، مریم )که .18

 .55-53، 51، هنرمند

، 31، فصلنامۀ هنرهای تصویری حرفۀ هنرمند(. تایپوگرافی؛ دامنه و محدوده. 1330کهوند، مریم ) .11

21-33. 

دین،  فویه. در کتاببخش مذهب شیعه در حوزۀ ص (. کارکرد هویت1331گودرزی، حسین ) .13

. به اهتمام علیرضا خسروی. تهران: های امام خمینی )ره(( انقالب و هویت )با تأکید بر اندیشه

 انتشارات تمدن ایرانی.

بندی بر میزان بازاریابی و فروش. (. شناسایی ابعاد گرافیکی تأثیرگذار بسته1338گیوی، مجتبی ) .50

 .53 -50، 33بندی،  نشریۀ علمی علوم و فنون بسته

. به کوشش زبان و هویت در کتاب. (. امام خمینی )ره( و بازسازی هویت ملی1311لک، منوچهر ) .51

 حسین گودرزی. تهران: مؤسسۀ مطالعات ملی، تمدن ایرانی.

 . تهران: چاپ و نشر نظر.چینی( تایپوگرافی )حروف(. 1335مثقالی، فرشید ) .52

 . قم: انتشارات ملینا.به هویت شناختی نگاهی جامعه(. 1311محمدپور لیما، هرمز ) .53

نشریۀ علمی علوم و بندی. (. مدیریت اطالعات و حروف در بسته1330محمودی، سیدمحمود ) .51

 .15-1، 8، بندی فنون بسته

. به کوشش زبان و هویت در کتاب. (. زبان پارسی و رمز ماندگاری آن1311مدرسی، فاطمه ) .55

 ن ایرانی.حسین گودرزی. تهران: مؤسسۀ مطالعات ملی، تمد

شناسی در آثار خوشنویسی خطوط پهلوی و شکستۀ  های زیبایی مایه بن(. 1333نژاد، میترا )معنوی .55

 . تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.نستعلیق

(. بازنمایی هویت ملی ایران در 1335ملکی، سپیده؛ اسداللهی، مصطفی و شاهرودی، فاطمه ) .51

.12-53، 58، فصلنامۀ مطالعات ملین. شد طراحی گرافیک با تأکید بر عصر جهانی
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های روشنگری و سیاست  تأملی در مدرنیتۀ ایرانی/بحثی دربارۀ گفتمان(. 1331میرسپاسی، علی ) .51

 . ترجمۀ جالل توکلیان. تهران: انتشارات طرح نو.مدرنیزاسیون در ایران

 ایران. ها درسی ، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابخط در گرافیک(. 1338نجابتی، مسعود ) .53

 . تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات ملی، تمدن ایرانی.مبانی هویت ایرانی(. 1318نصری، قدیر ) .50

 . تهران: گام نو.های معاصر ایران هویت ملی در گفتمان(. 1333نواصری، عبدالرضا ) .51

مجموعه مقاالت هویت ایرانی (. گسست فرهنگی و بحران هویت در کتاب 1311نوایی، ابتهاج ) .52

 المللی الهدی. (، به کوشش بهمن معظمی. تهران: انتشارات بینEPUB) گفتمان ایرانیان همایش

 . تهران: انتشارات تزکیه.اندازها هویت مبانی، نظریات، انواع و چشم(. 1331نیکنام، مژگان ) .53

 . تهران: انتشارات فاطمی.طراحی حروف برای فونت فارسی(. 1335هامونی، امید ) .51

 . ترجمۀ منظر محمدی. تهران: نشر مشکی.یزایند(. 1331هسکت، جان ) .55
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