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لوگو یا نشانه نمادیست برای بیان کردن یک عبارت یا القا نمودن یک مفهوم. آرم ها چیزی شبیه 
امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه ای است که آرم متعلق به آن است، می 
باشد. آرم ها در هر جایی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود 
دارد ثبت می گردد و نشان دهنده رد برجای مانده از او در آنجا است.طراحی نشانه یکی از 
تخصصهای رایج و منحصر به فرد در طراحی های گرافیکی محسوب می شود و سابقه طراحی 
مفاهیم  انتقال  برای  اولیه  انسانهای  که  آنجا  گردد،  می  بر  دور  بسیار  بسیار  زمانهای  به  نشانه 
و هر کجا آن  ثبت می کردند  را روی دیوار غارها  نقطه، عالئمی  به مثال شکار در یک  مربوط 
عالمت دیده میشد، مفهوم واحدی را به مخاطب و بیننده منتقل می نمود.از تحوالت مربوط به 

ثبت نشانه ها در دیواره غارها بود که حروف و به تبع آن خط اختراع گشت.

لوگو یا آرم چیست؟

لوگو
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سرمايه  توسط  كه  است  گرافيكی  عالمتی  يا  نشانه  لوگو 
داران تجاری، موسسات و حتی اشخاص حقيقی، برای متمايز 
شود.  می  استفاده  عموم،  ديد  در  ديگران  از  خود  كردن 
از  يا  و  آيكون(  يا  )سمبول  تماما گرافيكی هستند  يا  لوگوها 
نام تجاری سازمان يا موسسه تشكيل شده اند ) لوگوتايپ 
لوگوتايپ،  داغ،  فلز  با  مارک)در دوران حروفچينی  يا ورد 
مجموعه ای از فونت ها و كاراكترها بود. در دوران كنونی 
كه عصر ارتباطات است، لوگوی يك شركت، اغلب مترادف 

با مرغوبيت يا برند شركت است.
لوگوی شما می بايست طوری طراحی شده باشد تا بتواند 
مخاطب  گوش  به  را  شما  برند  سناريوی  بصری،  بصورت 
برساند و همچنين به اندازه جذاب باشد تا بتواند مشتريان 

هدفمندتان بهترين مشتريان را مجذوب نمايد  

تاریخچه لوگو
دوران لوگوهای امروزی، از دهه 1950 آغاز شد. در سال 
 )Chermayeff & Geismar( گيسمار  و  چرماير   ،1960
لوگويی را برای Chase Bank طراحی كردند كه در اياالت 
لوگوی  گرفت.  لقب  مدرن  گرافيك  طراحی  مادر  متحده، 
Chase، واقعا خالصه ای از صنعت طراحی لوگوی معاصر را 

نشان می دهد. همانند لوگو، تبليغات گسترده رسانه ای نيز، 
برای برقراری ارتباط ميان لوگو و بانك مربوطه در جامعه 
صورت گرفت و اين در حالی بود كه تبليغات، ساده، شكلی 
بودند  فرهنگی  و  نژادی  تعصب  هرگونه  از  خالی  و  مجزا، 
به  را  المللی  بين  و  پيچيده  ای  تا وجهه  و سعی می كردند 

نمايش بگذارند.
تكنيك ها و اختراعات گوناگونی در پيشرفت لوگو دخيل بوده 
اند. بعنوان مثال، موارد زير در پيشرفت اين صنعت دخيل 
سكه  ميالد(،  از  قبل  سال   2300( ای  استوانه  اند:مهر  بوده 
)600 سال قبل از ميالد(، تركيب زبانی و نژادی هنرمندان و 

آشنايان با لوگو، واترمارک و پيشرفت صنعت چاپ.
عالئمی  مارک،  فيليگران،ته نقشياواتر  *نقش  آب)نقشاب(   
هستند كه در زمينه هايكاغذها،تمبرهايااسكناس هاقرار داده 
اگر  ولی  نيست  قابل مشاهده  عادی  حالت  در  و  می شوند 
پديدار  گرفته شود  چراغ  يا  آفتاب  برابر  در  تمبر  يا  كاغذ 
ای  جامعه  از  را  غرب  كه  صنعتی  انقالب  می شوند.همانند 
 19 و   18 قرن  در  صنعتی  ای  جامعه  سمت  به  كشاورزی، 
ميالدی سوق داد، فوتوگرافی و ليتوگرافی نيز صنعت تبليغات 
را با پيوند دادن تايپوگرافی و عكاسی با هم، متحول ساخت. 
همزمان، تايپوگرافی نيز خود تحت تاثير انقالبی قرار گرفت 
اين  تاثير  به كلی دگرگون ساخت.  كه سيما و چهره آن را 
موضوع آن بود كه كتابها، ديگر از فونت های از پيش ساخته 
تزيينی  و  بولد،  های  فونت  و  كردند  نمی  استفاده  قديمی 
بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند.هنر در حال 
و  محصوالت  به  چيدمانی،  و  بيانی  فرم  از  و  بود  گسترش 
برندهای گوناگونی كه مورد مصرف قرار می گرفتند در 
با كمك  بازگانی  حال بسط بود. شركت های مشاوره ای و 
هنر به سبك تجاری در حال رشد و سازمان يافتگی بود. در 
سال 1980، در اياالت متحده، 700 شركت چاپ ليتوگرافی 
بودند.  كار  حال  در  كارمند،   8000 به  نزديك  كاركنانی  با 
می  داده  بيشتر  ليتوگرافی  های  شركت  به  هنری  اعتبار 
تا خود هنرمندان آن.ابداع كنندگان هنری در صنعت  شد 
 Rouchon هنرهای بصری و ليتوگرافی، نظير شركت چاپ
فرانسه در سال 1840 ميالدی، جوزف مورس از نيويورک 
در سال 1850، فردريك والكر از انگلستان در سال 1870 و 
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ژوئل شرت از فرانسه در سال 1870، سبك هنری ای را در 
و  نمايشی  هنرهای  از  فراتر  كه  كردند  ابداع  نگاری  چهره 
آوايی برای ترسيم با رنگهای روشن و يكنواخت بود. كتابهای 
كودكانه، روزنامه های معتبر، و حتی گذر زمان، سبك هنری 
و بصری آنها را به شاهكارهايی در ديد عموم بدل كرد. با 
كاهش هزينه های چاپ، با سوادی در بين مردم گسترش 
نيز دچار دگرگونی شدند.  بافت و سبكهای هنری  بيشتری 
ميالدی،   19 قرن  اواخر  در  دستی  هنرهای  و  هنر  حركت 
تايپوگرافی  افزون در هنرهای  نياز روز  به  پاسخ  از  بخشی 
موجب می شد حسی صادقانه  كه  بود  ويكتوريان  به سبك 
از هنرمندی در محصوالت توليدی آن زمان به وجود آيد. 
باعث شد  به هنر و كيفيت، همچنين  عالقه آن روز مردم 
تا هنرمندان و شركتها با عالقه و پشتكار بيشتری به ساخت 
كنند.حوالی  اقدام  مردم  نزد  خود  اعتبار  افزايش  و  لوگو 
و  يافت  راه  نيز  اروپا  در  مدرنيسم،  ميالدی،  سالهای 1950 
حركتی تجاری و بين المللی با پيروی از اصول اياالت متحده، 
در جاهای ديگر نيز شكل گرفت. سادگی در طراحی و روشنی 
در مفهوم، اصولی بودند كه مدرنيسم بعنوان حركتی هنری 
برای  را  قدرتمندی  ابزار  و  بود  شده  ايجاد  آن  مبنای  بر 
از طراحان گرافيك تشكيل می داد )طراحانی  نسل جديدی 
نظير »لودويگ ميه ون در روهه« كه شعار آن در طراحی 
لوگو، »كمتر، بهتر است«بود(. لوگوهای به سبك مدرنيسم، 
در تبليغات گسترده تلويزيونی، موفق بودند و پيشرفت در 
نيز می  بر موفقيت آن  اختراعات ديجيتالی،  و  صنعت چاپ 
باشد  شده  طراحی  طوری  بايست  می  شما  افزود.لوگوی 

گوش  به  را  شما  برند  سناريوی  بصری،  بصورت  بتواند  تا 
مخاطب برساند و همچنين به اندازه جذاب باشد تا بتواند 

مشتريان هدفمندتان بهترين مشتريان را مجذوب نمايد

لوگوهای امروزی
كه  دارند  وجود  زيادی  موسسات  و  ها  شركت  امروزه، 
گوناگون  موارد  و  دفاتر،  خدمات،  برندها،  محصوالت، 
ديگری را با استفاده از آيديوگرام )آيكون، نشانه( يا سمبول 
استفاده می  لوگو،  يك  بعنوان  نشانه و سمبول،  از  تلفيقی  يا 
كنند. در نتيجه، امروزه تنها تعداد كمی از آيديوگرام هايی 
می  تشخيص  قابل  نام  وجود  بدون  بينند،  می  مردم  كه 
آيديوگرام  از  تركيبی  است  ممكن  خوب  لوگوهای  باشد. 
روی  بر  بيشتری  تاكيد  تا  باشند  )لوگوتايپ(  شركت  نام  و 
نام نسبت به طرح گرافيكی به وجود آيد و از طرحی خيره 
كننده با كمك حروف ها، رنگها، و المان های گرافيكی ديگر، 
خيلی  است  ممكن  ها  سمبول  و  نمايند.آيديوگرام  استفاده 
موثرتر از نام های نوشته شده )لوگوتايپ ها( باشند. بعنوان 
نمونه، نامی به زبان عربی، كمك زيادی در بازارهای اروپايی 
و  طبيعی  مشخصات  ها،  آيديوگرام  برعكس،  كرد.  نخواهد 
ذاتی محصول را در هر دو بازار آسيا و اروپا حفظ می كنند. 
در حوزه های غير تجاری، صليب سرخ )كه در كشورهای 
مسلمان، هاللی قرمز است(، مثالی از نشانه ای است نياز به 
نامی همراهی كننده ندارد. برندسازی، در بازارهای تجاری 
را  كوكاكوال  لوگوی  كرد.  خواهد  زيادی  كمك  المللی  بين 
مردم كشورهای مختلفی می شناسند و اين موضوع ارتباطی 
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به زبان گويشی آنها ندارد بخاطر رنگ استانداردی آن و 
طرح نوار موج دار آن.برخی كشورها نيز لوگويی برای 
خود دارند. بعنوان مثال، آرژانتين، اسپانيا، ايتاليا، و تركيه و 
جزيره باهاماس، كه در بازار، توسط توريست ها بخوبی 
توسط  غالبا  لوگوهايی  چنين  شوند.  می  داده  تشخيص 
گردشگر،  و  توريست  كه  شوند  می  استفاده  كشورهايی 

بخش بزرگی از اقتصاد آن كشور را می سازد.

اشتباهات در طراحی لوگو
افزارها و سايت هايی كه به صورت  برنامه ها، نرم  از   -
ميدهند  انجام  را  آرم  طراحی  ناچيزی  مبالغ  با  يا  رايگان 
ها  با ساير آرم  امكان شباهت سازی  زيرا  نماييد.  اجتناب 
وجود دارد و گاهی آرم های تكراری به شما تحويل می 
مناسب  آينده  در  شما  تجاری  كار  و  كسب  اگر  دهند. 
تجاريتان  شهرت  به   ، شما  ای  حرفه  غير  لوگوی  گردد، 
همين  متخصص  به  را  طراحی  كار  كند.  می  وارد  ضربه 

رشته بسپاريد و به او اعتماد كنيد.
ü لوگوهايی كه پيچيده و شلوغ و درهم يا با المانهای زياد 
طراحی می شوند، ديرتردر ذهن می مانند و بيننده بايد 
چندين مرحله را برای به خاطر سپاری هر آيتم يا المان 
طی نمايد. آرم های ساده اما گويا، ماندگارترند و راحت 

تر نيز استفاده می گردند.
ü اصوال طرح شما نبايستی متكی بر رنگ باشد. آرم بايد 

بدون رنگ طراحی شود و رنگ بايد در انتهای كار به لوگو 
اضافه گردد. استفاده از رنگ های متنوع در طراحی آرم نيز 
، بر شلوغی و درهمی آن می افزايد و عيب ديگر آن ، در 
هنگام كوچك سازی لوگو برای ثبت در جاهای كوچك است 
كه رنگ بندی بيش از يك يا دو نوع از وضوح آن می كاهد 

و اثر بخشی و ماندگاری طرح را نيز كم می كند.
- بهتر است در طراحی آرم از يك فونت برای نوشتار )در 
صورتی كه آرم شما با نوشتار همراه است( استفاده نماييد. 
شما  كار  بصری  ارزش  از  نيز  زياد  های  فونت  از  استفاده 

خواهد كاست.
- استفاده از نوشتار زياد يا درج نوشته هايی از قبيل آدرس 
، شماره و يا عبارتهايی مانند Ltd و ... از بار ارزشی آرم شما 
می كاهد و بهتر است هرگز از آنها استفاده نگردد. نوشته 
به ضرورت  و  از طراحی  بعد  توانند  می  قبيل  اين  از  هايی 
بايد  اما  گردد.  می  اضافه  شود،  می  درج  يا  چاپ  كه  جايی 
از طرح آرم  باشد كه  نيز مشخص  ثبت آنها  باز در هنگام 
جدا می باشند. اگر به آرم شركت های تجاری بزرگ نيز 
بررسی كنيد، می بينيد كه آنها نيز هرگز از نوشتارهای اين 

چنينی در طرح لوگوی خود استفاده نكرده اند.

لغت نامه بصری
است.  تان  بصری  پيام  ابزارهای  از  يكی  تنها  شما،  لوگوی 
چنانچه عناصر بازاريابی تان تنها شامل لوگوی شما به همراه 
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متنی بر روی كاغذ سفيدی باشد، در اينصورت، برای شروع 
كار، قدم بزرگی را برداشته ايد ولی فرصت بزرگی را برای 
لغتنامه  ايد.  داده  دست  از  طرحهايتان  كردن  چشمگيرتر 
– نظير رنگهای  باشد  تمام گرافيكهای شما می  بصری شما، 
پيش زمينه ها، طرحهای هدر، عكسها، تصاوير تبليغاتی، حاشيه 
ها، دگمه ها، يا پيشنهادهای ويژه، تصاوير محصوالت )نظير 
عكس جلد كتابها(، و نوع فونتها و پالتهای رنگ. اينكار به شما 
كمك خواهد كرد تا طراحی هايتان را از ديد مشتری، منسجم 

تر و با مفهوم تر سازيد.

طراحی عناصر خاص بازاریابی
وب  كتاب،  جلد  بروشور،  سربرگ،  ويزيت،  كارت  طراحی 
و  همه  شما،  توييتر  صفحات  حتی  و  مقاالت،  وبالگ،  سايت، 
عناصر، می  اين  برند شما هستند.  از  گذار  اثر  بخشی  همه 
بايست همديگر را تقويت كنند و متناسب با هم باشند بدون 
اينكه،  آخر  باشند.جمله  داشته  سازی  همسان  به  نياز  آنكه 
برند، چيزی فراتر از يك لوگو است – برند، نوشتاری است 
كه شما توسط المانهای گرافيكی بی نظير، به گوش ديگران 
خواهيد رساند. نوشتاری كه در ذهن مشتری قرار خواهد 
هميشه  برای  دهيد،  انجام  درست  را  اينكار  چنانچه  گرفت. 
در ذهن آنها خواهد ماند.به محض آنكه پيام شما، در ذهن 
مشتری قرار گرفت، كه به آن، ياد آورندگی اطالق می شود، 
مشتريانتان همگی، در يك مسير قرار خواهند گرفت. به اين 

معنی كه حرفها و گفته های آنها در مورد شما و شركتتان، 
نظراتشان را در مورد شما تقويت خواهد كرد. نظراتی كه 

شما دوست داريد آنها در مورد شما داشته باشند.

نشانه تجاری چیست؟
نشانه تجاری يا لوگوی تجاری با انواع ديگر نشانه ها تفاوتی 
كوچكی دارد و آن اين است كه برای مجزا ساختن محصول 
ديگر  تجاری  و محصوالت  ساير خدمات  از  يا خدمات شما 
طراحی می شود. وجود آرم يا نشانه تجاری، حاكی از فعاليت 
گردد.  می  ثبت  نشانه  آن  كه  است  جايی  در  موسسه  آن 
اعتبار حقوقی هستند و  نشانه های تجاری، دارای قوانين و 
از ساير عالئم و نشانه ها كه تنها برای بيان مفهومی خاص، 
بكار برده می شوند، تفاوت دارند. به اين دليل كه نشانه ها 
برخی موارد ساده و كوچك طراحی می شوند، ممكن  در 
يك  با  كافيست  اما  شوند.  ديگری  كمپانی  آرم  شبيه  است 
تغيير كوچك در آن، اين شباهت را از بين ببريد. نشانه های 
تجاری به دليل اينكه كوچك و ساده طراحی می شوند، هر 
تغيير كوچك در آن ها، در فضای نشانه اثر ميگذارد و آنرا 

منحصر به همان فضا خواهد ساخت.

نکاتی در انجام سفارش طراحی لوگو
بهتر  ايد،  پذيرفته  را  ای  نشانه  يا  اگر سفارش طراحی آرم 
است با سفارش دهنده ابتدا جلسه ای را برای گرفتن نظرات 
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كمپانی  يا  فعاليت سازمان  از  نماييد.  برگزار  او  ايده های  و 
كه قرار است برای او طراحی را انجام دهيد، اطالعات كامل 
بدست آوريد تا پی بردن به فضای حاكم بر آن شركت يا 
موسسه، شما را در طراحی آرم آن، ياری رساند. می توانيد 
از سفارش دهنده خود بخواهيد تا نمونه طرح هايی را كه 
به آنها عالقه دارد، به شما معرفی كند تا سليقه او دستگيرتان 

گردد.
برای  انواع آرمها  و  نمادها  انواع  توضيح در مورد وجود  با 
هر  برای  را  خود  تمايل  تا  بخواهيد  او  از  دهنده،  سفارش 
را  خود  فوكوس  شما  تا  نمايد  اعالم  ها  آرم  انواع  از  كدام 
به  را  نماييد. همواره حق  متمركز  از طراحی،  بر آن سبك 
نظرات  نهايت،  در  تا  كنيد  سعی  و  بدهيد  دهنده  سفارش 
نهايی طرح اوست  اعمال شود، زيرا صاحب  او در كار شما 
می  افزايش  شما  محبوبيت  و  گری  ای  حرفه  كار  اين  با  و 
دارند  انتظار  لوگو  طراحی  كنندگان  درخواست  يابد.بيشتر 
، گويا هر آنچه  تمام و كمال  كه لوگوی طراحی شده آنها 
باشد كه شركت يا موسسه آنها مشغول آن هستند. استفاده 
مثال  ندارد،  ضرورتی  لوگو  طراحی  در  محصول  عين  از 
Nike كه يك شركت معتبر و مطرح  نايك  لوگوی شركت 
توليد محصوالت ورزشی در دنيا است، هيچ المانی كه بطور 
يا محصول ورزشی داشته  مستقيم اشاره ای به يك حركت 

باشد در طراحی لوگوی آن وجود ندارد.

رنگ ها در طراحی آرم
طراحی سياه و سفيد در ابتدا يك الويت است و بايد طرح 

شما بدون رنگ طراحی شود. رنگ ها در آخر كار به لوگو 
اضافه می گردند زيرا نبايد در هنگام چاپ بدون رنگ، اثر 
بخشی آن كم شود. لوگوی بدون رنگ، بايد بقدر كافی حاوی 
پيام و مطلب و اثر بخشی باشد و حذف رنگ نبايد از ارزش 
و مفهوم بصری آن بكاهد.دقت كنيد بيش از يك يا دو رنگ 
بايد  نيز  رفته  كار  به  رنگ  نكنيد.  استفاده  لوگو  در طراحی 
متناسب با فعاليت سازمان باشد. زيرا رنگ ها گرايش های 
سازمانی را نشان می دهند و هر رنگ مفهوم خاصی خواهد 
آنرا  آرم  كارطراحی  كه  ای  موسسه  يا  سازمان  داشت.اگر 
انجام ميدهيد، دارای رنگ سازمانی خاصی است، بهتر است 
آنرا در طراحی لوگوی خود لحاظ نماييد. اما اگر سازمان يا 
كمپانی مربوطه دارای رنگ مشخصی برای خود نيست، می 
نماييد،  های مختلف طراحی  رنگ  در  را  لوگوی آن  توانيد 
سپس به او نشان داده و اختيار انتخاب رنگ را به او بسپاريد. 
در  كه  مشخصی  رنگهای  از  كه  باشيد  داشته  توجه  بايد  اما 
چاپ استفاده ميشود برای طراحی لوگو استفاده نماييد. بارها 
دلخواه  رنگی  با  را  لوگو  كه شما طراحی  است  افتاده  اتفاق 
انجام ميدهيد و نمايش مانيتوری آنرا به مشتری نشان می 
دهيد و مشتری ميپسندد. اما در هنگام چاپ رنگ شما تغيير 

ميكند. 

نرم افزارهای طراحی لوگو
بايد توسط برنامه  انجام برروی كاغذ  از  طراحی لوگو بعد 
های رايانه ای مربوط به گرافيك، پياده سازی شود. برنامه 
اما  دارد.  وجود  گرافيكی  های  طراحی  برای  بسياری  های 



عموما نرم افزارهايوكتوريا برداری به داليلی كه در زير به 
آنها اشاره خواهيم كرد برای طراحی آرم ها مناسب تر می 

باشد.خصوصيات نرم افزارهای وكتور يا برداری:
هيچ  تحت  افزارها،  نرم  اين  با  ها  تصويرسازی  و  طراحی 

شرايطی افت كيفيت ندارند.
با تغيير اندازه تصوير )كه در طراحی لوگو بسيار مهم است، 
زيرا لوگو در سايزهای مختلف ، از جمله بسيار كوچك مورد 
نخواهيم  كيفيت  در  تغييری  هيچ  گيرد(  می  قرار  استفاده 

داشت.
اين نرم افزارها برای كارهای تصوير سازی و نه ويرايشگری 

استفاده می شوند.
اصول ساده رياضی و برداری در آن جاری است كه برای 

قرينه سازی ها و گريد بندی ها بسيار مناسب می نمايد.
نرم افزارهای زيادی برای طراحی لوگو به بازار عرضه شده 
است از جمله نرم افزار كورل متعلق به شركت كورل كانادا، 
نرم افزار ايلوستريتور متعلق به شركت ادوبی آمريكا، نرم 
sothink logo maker متعلق به  افزار سوتينك لوگو ميكر 
شركت sothink، نرم افزار logo design studio با آبجكت 
افزار  نرم  ميان دو  اين  از  ...اما  و  لوگو  های آماده طراحی 
بيشتری  طرفداران  از  دنيا  كل  در  ايلوستريتور  و  كورل 
برخوردار بوده است و با وجود اينكه نرم افزارهای گرافيكی 
بازار  به  گرافيكی  های  طراحی  برای  روزه  هر  شماری  بی 
است. نگشته  كاسته  انتخاب،  در  آنها  الويت  از  اما  آيند،  می 

امريكا  در  كورل  افزار  نرم  از  استفاده  بدانيد  است  جالب 
جرم محسوب می شود و علت آن هم پيگيری های شركت 

Adobe می باشد كه حاضر به خالی كردن جا برای نرم افزار 
از  استفاده  كانادا  در  آن  تبع  به  باشد.  نمی  كورل  كانادايی 
ايران هر دو  ايلوستريتور چندان صورت خوشی ندارد. در 
نرم افزار از طرفداران عمده ای برخوردار است، اما شايد 
بتوان گفت كمی بيشتر از ايلوستريتور، كورل فراگيرتر باشد.

نماد شناسی
در زمان ها بسيار دور انسانها برای برقراری ارتباط با يكديگر 
از اشكال و فرم ها كه برروی سنگ ها، كتيبه ها يا ديوارها 
حك می شده است، استفاده می كردند. با گذشت زمان اين 
اشكال رنگ و بوی حروف را به خود گرفته اند و به درستی 
كه حروف خود تغيير شكل يافته اشكال می باشند.انتقال معانی 
و مفاهيم از طريق نمادها و اشكال سابقه طوالنی در زندگی 
در  رستوران  مثال  دادن  نشان  برای  نيز  امروزه  دارد.  بشر 
چند كيلومتری جاده يا نزديك بودن پمپ بنزين در مسير، 
نيز  رانندگی  و  راهنمايی  عالئم  می شود.  استفاده  اشكال  از 
خود گويا اين مطلب است كه اشكال در القای مفاهيم نقش 
بسيار عمده ای را بازی می كنند و هرچه ساده تر باشند و 
نمايند، ارزش  مفهوم واضح تری را در عين سادگی منتقل 
دار  معنی  عالئم  يا  نمادها  يا  ها  هستند.نشانه  دارا  را  بيشتر 
همواره درون نوعی شكل هندسی قرار دارند و بايد اذعان 
داشت كه حروف نيز كه خود از تغيير شكل اشكال و فرمها 
به وجود آمده اند، از درون چند شكل هندسی دايره مثلث 
و مربع قابل تعريف می باشند.در صورت كلی نگری، مفاهيم 
القايی از نمادها و اشكال از سابقه ذهنی و روش زندگی بشر 



در كهن نشات گرفته و شناخت اين مفاهيم از آنجا شيرين 
می  نياكان  افكار  و  دور  های  گذشته  از  خبر  كه  گردد  می 
دهد.در مبحث نماد شناسی به بررسی مفاهيم دايره ، مربع 

و مثلث خواهيم پرداخت. 

 دایره
دهنده  نشان  است.  زمان  و  حركت  دهنده  نشان  دايره 
شروع  هيچ  دارای  دايره  چون  پايان.  و  آغاز  بدون  حركتی 
و پايانی نيست و اساسا بدون مبدا و مقصد است، از آن به 
زمان تعبير می شود. دايره نشان يكپارچگی و نشان وحدت 
است. به همين جهت ابديت را القا می كند.دايره در مقابل 
مجموعه  مفهوم  اساسا  و  دارد  قرار  سكون  مفهوم  القای 
زنجير واری از حركت را پی در پی، بدون تغيير و شبيه به 
دليل همين مفهومی  به  گاهی  دايره  نشان ميدهد.  يكديگر 
كه القا می كند و شكل خود، به آسمان يا جهان معنوی نيز 
تعبير می گردد.در نشانه های به جا مانده از بودايی ها، غالبا 
نشان دهنده  به چشم می خورد كه  المركزی  دواير متحد 
يك نوع تكامل فردی و مرحله بااليی از معنويت ميباشد.يكی 
از مفاهيمی كه دايره القا می كند، به جهت شبيه بودن آن 
محسوب  انسان  برای  مهمی  بسيار  ابزار  از  خود  كه  باچرخ 
نماد  گاهی  دايره  باشد.  می  تجارت  و  صنعتگری  شود،  می 
حركت اقتصادی و توليد نيز می باشد. با پيدايش چرخ در 
پيشرفت های مهم زندگی  از  بسياری  بود كه  زندگی بشر 

تحول  سراغاز  چرخ  اختراع  اساسا  پيوست.  بوقوع  انسان 
زندگی بشر و شروع مرحله تازه توليدات و مصنوعات می 
باشد كه سبب پيشرفت انسانها در عرصه های مختلف گشته 
كه  آنجا  دهد.از  می  نشان  نيز  را  حركت  خود  چرخ  است. 
است كه خدا همه جا هست  ترتيب  اين  به  تعريف خداوند 
تعبير  نيز  دايره  به  او  از  دارد،  قرار  چيزی  در مركز هر  و 
می شود. زيرا مركزش همه جا و محيطش هيچ كجاست.

نقاشی ها  اولين  نقوشی است كه كودكان در  از  يكی  دايره 
خود رسم آن را ياد ميگيرند و از عالئم ارتباطی بسيار قوی 

محسوب می شود.

مربع
بود،  الوهيت  و  انتهايی  بی  حركت،  نماد  كه  دايره  برخالف 
مربع نماد سكون و آرامش و ايستايی است. نماد پايداری و 
نماد هر آنچه استحكام را القا می نمايد. مربع نماد برابری 
و برادری نيز می باشد. از آنجا كه در مبحث نماد شناسی 
دايره گفتيم كه دايره نماد آسمان می باشد، مربع نماد زمين 
در برابر آسمان است. مربع به راحتی تغيير شكل يافته و با 
تغيير كمی از زاويه آن به راحتی می توان شكل ديگری توليد 
كرد. يكی از بنيادی ترين اشكال هندسی محسوب می شود 
اين شكل  از  عاشق  كهن  از  نقاشان  و  معماران  از  بسياری  و 
الهام گرفته و آثار ارزشمندی به ثبت رسانده اند.مكعب از 
تاثير گذارتر است و عالوه براين كه نشاندهنده بعد  مربع 
بيشتری از مربع است، استحكام بيشتری را نيز القا می نمايد. 
از جنبه های اهميت مربع چهار ضلع و زاويه ای بودن  يكی 
آن است، زيرا عدد 4 يكی از مهمترين اعداد است و به رقم 
از سازمان  است  نمادی  رقم  اين  باشد.  هوش معروف می 
يافتگی و پويايی. شكل صليب نيز القا كننده شكل مربع است 
و اين دو يكديگر را ارزش مفهومی بيشتری می بخشند.در 
هر  مربع  است،  الوهيت  نماد  دايره  نوشتيم،  دايره  مبحث 
جايی مقابل دايره است و به همين جهت معنی ماده و هستی 
را منتقل می كند. هرچه مربوط به مكان باشد با اشكال چهار 
نمايش دارد. همان عبارت  توان  به خوبی می  ضلع و زاويه 
از گذشته ها مثل بوده است. مربع دارای  چهارديواری كه 
وزن است و استحكام دارد. در برخی موارد صراحت را بيان 
چيزی  بودن  قطعی  و  واضحی  و  روشنی  نشانه  و  كند  می 

است. 
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مثلث

مثلث برنده است. نشانه تهاجم ، نشانه سوزانندگی و نشانه 
سرزندگی است. مثلث نشانه آب، حيات و الهام بخش تاريخ 
مذاهب بيشماری در سراسر دنياست. نشانه دوره های سه 
گانه حيات : تولد ، رشد و مرگ است. از اين رو نشانه سير 
مثلث  مختلف  اشكال  هريك  باشد.  می  نيز  تكامل  صعودی 
نمادی از يك مفهوم هستند اما در كليت چندان با هم توفيری 
ندارند.مثلث مختلف االضالع نمادی از هوا و وسعت است . 
از مهمترين  از آب است كه يكی  الزاويه نمادی  مثلث قائم 
مفاهيم برای مثلث می باشد. در برخی متون كهن و مفاهيم 
منتقل شده، مثلث متساوی االضالع نمادی از زمين است زيرا 
القا می كند.  را  استحكام  از مثلث نوعی سكون و  اين حالت 
تمام وزن مثلث در همه جای آن يكسان است و به همين 
متساوی  باشد.مثلث  می  ثبات  و  پايداری  از  ای  نشانه  دليل 
الساقين به دليل باال رونده بودن آن نمادی از آتش است. 
همچون مفهوم آب ، آتش نيز يكی از مفاهيم جا افتاده برای 
مثلث است.از نظر هنديان و يونانيان وجوه مثلث بيانگر سه 

وجه آب و خورشيد و گندم است . 
و  آيد  می  حساب  به  باروری  از  نمادی  جهت  همين  به 
اساسا از مثلث به نمادی از جنس مونث يا مادگی تعبير می 
گشته  ايجاد  مثلث  با  نيز  مذهبی  نمادهای  از  شود.بسياری 
اين شكل  برای  زيادی  اهميت  نيز  فراماسونری  جريان  اند. 
قائل گشته و از آن به دلتای درخشان ياد ميكند و نيز نماد 
صهيونيست ها نيز دو مثلث است كه به صورت مخالف هم، 

روی هم قرار گرفته اند.
 اين دو امر )نماد صهيونيست ها و فراماسون ها( سبب گشته 
به  مثلث  ايران،  در  گرافيكی  های  طراحی  در  متاسفانه  كه 
يكی از اشكال كم طرفدار بدل گشته و طراحی آرم ها با اين 
تاييد مخاطب و مشتری قرار می گيرد.  شكل، كمتر مورد 
در حاليكه مثلث يكی از اشكال ارزشمند از زمانهای كهن برای 
بشر بوده است و يكی از اشكالی است كه به كرات الهام بخش 
مذاهب مختلف در سراسر دنيا بوده است . شعار سه گانه 
»گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك« نيز كه به دين باستانی 
ما ايرانيان باز می گردد، خود نشان دهنده جا افتاده بودن 
مثلث در نظام نمادين ايران می باشد. اميد كه به اين فرم از 

اشكال كم لطفی بيش از اين نگردد.

اصول طراحی آرم ها
 در طراحی آرم ها بايد ابتدا اطالعات كافی و وافی در مورد 
انجام  را  آرم  طراحی  آن  برای  است  قرار  كه  مكانی  و  جا 
دهيد بدست بياوريد. هميشه برای شركت ها يا موسسات 
يا افراد نيست كه سفارش طراحی آرم داده می شود. گاهی 
نشانه هايی طراحی  و  نيز آرم ها  برای رخداد يك رويداد 
نشستی  يا  برگزاری يك همايش  برای  گاهی  مثال  می شود. 
اين وقايع  يا چيزی شبيه  و  بزرگداشت مولونا  مثال همايش 
طراحی آرم و حتی سربرگ و اوراق ديگر انجام می گردد 
. برای طراحی آرم يك موضوع، بايد ابتدا آن موضوع را به 
خوبی درک كرده باشيد و اطالعات كافی از سفارش دهنده 

آن دريافت نموده باشيد.
های  آرم  است  بهتر  طراحی  برای  كار  شروع  از  قبل   -1
است  قبال طراحی شده   ، با همان موضوع شما  كه  مختلفی 
ها  آن  طراحی  علت  تفسير  به  درست،  اصول  با  و  ببينيد 
بپردازيد. اينگونه ايده های بسياری از طرح موضوع مشابه 
ديگر خواهيد گرفت. پيشنهاد می شود اگر مشتری شما قبال 
برای همان موضوع مورد سفارش ، طراحی لوگويی داشته 
است )كه احتماال حاال قصد تغيير يا كنار گذاشتن آن را دارد( 
به شما عرضه كند تا آن را هم ببينيد و همچنين پيشنهاد می 
شود اگر مشتری شما رقيبی دارد كه احتماال از طرح آرم آن 
خوشش می آيد ، آن را نيز در اختيار شما گذارد تا سليقه 
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مشتری دستتان بيايد.
به  كه  ای  اوليه  طرح  كنيد.  آماده  را  خود  كاغذ  و  قلم   -2
ذهن شما می آيد ، بهتر است ابتدا روی كاغذ سفيد ترسيم 
انگشتان دست كمی ها و كاستی های آن را  با  شود و شما 
باشد  كنيد سياه  استفاده می  بهتر است مدادی كه  بگيريد. 
با مداد  باشد  خالی  تو  يا  پر  از آرم  جايی  است  قرار  اگر  و 
سياه به خوبی مشخص كنيد. الزامی به وجود خط كش كنار 
شمای  و  ابتدايی  طرح  تنها  است  قرار  زيرا  نيست،  دستتان 
كلی آن روی كاغذ ترسيم شود و شكل گريد بندی شده و 
منظم و قرينه سازيهای آن، توسط نرم افزارهای مخصوص 

همين كار ، طراحی گردد.
3- در صورت امكان، طراحی آرم را برروی صفحه شطرنجی 
)چه در مانيتور، چه برروی كاغذ( انجام دهيد تا قرينه سازی 
صفحات  برروی  سازی  پياده  امكان  و  شود  رعايت  آن  در 

پيكسلی ، وجود داشته باشد.
4- لوگو همواره سياه و سفيد طراحی می شود. لوگوهايی 
كه در همان مرحله اول رنگی يا گرادينت طراحی می شوند، 
از حرفه ای گری آن كاسته شده است. بايد در نظر داشته 
درآينده  كجاها  در  نيست  معلوم  آرم طراحی شده  باشيد 
استفاده  به  مجبور  است  ممكن  گردد.  استفاده  است  قرار 
بدون رنگ يا سياه و سفيد از آن باشيم. ممكن است مجبور 
طراحی  كنيم.  استفاده  كوچك  بسيار  ابعاد  در  را  آن  باشيم 
زيبايی  از  به هيچ وجه  باشد كه  به نحوی  بايد  لوگوی شما 
و انتقال صريح مفهومی آن در سايزهای مختلف يا در رنگ 

های مختلف ، كاسته نگردد.
5- بعد از طراحی طرح اوليه لوگو كه حتما با رعايت نكات در 
نمادشناسی لوگو و رعايت نكات در انواع لوگو )در مبحث 
های قبلی توضيح داده شده است( انجام داده ايد، طرح را 
روی نرم افزار پياده سازی طرح های برداری و وكتور كه 

متداول ترين آنها كورل و ايلوستريتور است، پياده نماييد.
6- بهتر است چندين طرح )حداقل دوطرح مختلف( برای 
مشتری خود طراحی كنيد تا به او اين امكان را بدهيد كه از 
ميان طرح های مختلف ، دستش برای انتخاب باز باشد. خود 
اين امر، نوعی احترام به مشتری تلقی می شود و معموال او 

را راضی نگه ميدارد.
7- بعد از طراحی و نمايش آن به مشتری ، دست او را برای 
چند مورد تغيير باز گذاريد تا در مرحله تكميلی طرح ،آن 
سفارش  تنها،  شما  كه  باشد  يادتان  نماييد.  اعمال  و  اجرا  را 
مشتری  به  را  خود  سليقه  توانيد  نمی  و  هستيد  گيرنده 
تحميل نماييد. ديدن شما در وضعيتی كه حق را به مشتری 
می دهيد ، برای او رضايت بخش خواهد بود و او با انگيزه 
بيشتری به انتخاب طرح شما و دادن دستورات تغييری برای 

مرحله تكميلی طرح می پردازد.

انواع آرم ها
آرم ها به سه دسته تقسيم بندی می شوند:

تايپوگرام ها يا آرم های نوشتاری
پيكتوگرام ها يا آرم های تصويری
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تركيبی از هر دو
نشانه های پيامی و شعاری

تايپوگرام ها:
های  طرح  ميان  خاصی  تفاوت  معتقديم  نوعی  به  گرچه 
خود  نيز  حروف  زيرا  ندارد  وجود  پيكتوگرام  و  تايپوگرام 
تر  اختصاصی  اما  ها هستند،  فرم  يا  اشكال  يافته  تغيير شكل 
بايد گفت: تايپوگرام ها آن دسته از آرم ها هستند كه عنوان 
شركت يا موسسه يا رويداد مورد نظر با يكی از فونت های 
تغييرات  كمی  با  يا  ميشود،  نوشته  نمادين  شكل  به  موجود 
تبديل به اشكالی شبيه حروف ميگردند. نكته ای كه در رسم 
تايپوگرام ها بايد توجه داشته باشيد، آنست كه در طراحی 
آن بهيچوجه نبايد خوانايی حروف يا كلمه از بين برود. طرح 
از  شدن،  بزرگ  و  كوچك  با  و  باشد  واضح  بايد  تايپوگرام 
خوانايی آن كاسته نگردد.اين مطلب را كه عناصر و المانهای 
برگ  و  ساز  عنوان  به  تايپوگرام  های  آرم  در  فرم  و  خط 
بايد  كه  است  مواردی  از  يكی  نيز  شوند  می  استفاده  كار 
را  تايپوگرامی  لوگوی  توانيد  می  داشت. شما  توجه  آن  به 
طراحی كنيد كه همچنان از خط وفرم نيز در آن بهره جسته 
باشيد.نكته مهم در طراحی لوگوهای تايپوگرام اين است كه 
از آنجا كه نام شركت يا موسسه يا رويداد، هدف طراحی 
بنابراين بايد در نظر اول نام، به وضوح  قرار گرفته است، 
نباشد، شما در  اين گونه  اگر  و  بخورد  به چشم  و خوانايی 
طراحی با شكست روبرو شده ايد. هميشه پيچيده گی نمی 

تواند دليل بر زيبايی و كار و تفكر بيشتر باشد. گاهی سادگی 
در طرح، مفاهيم و مقاصد را بيشتر القا می كند. اما نكته ای 
ساده  طرح  كه  است  اين  كنيد  رعايت  بايد  سادگی  در  كه 
بايد دليل خود را توجيه كند تا مخاطب سادگی را به حساب 
خامی شما نگذارد. لوگوی شركت كارتير كه از نوشتار نام 
است درعين سادگی، هيچگاه خامی  cartier  طراحی شده 
را منتقل نكرده است و ساليان سال است كه در اذهان باقی 
مانده است، همچنين طرح لوگوی شركتMacdonaldes و 

شركت هايی نظير آن...

پیکتوگرام ها:
همانطور كه از نامش )pictogram( مخفف picture برمی 
آيد، به آرم های تصويری گفته می شود كه توسط اشكال و 
فرم و خط بدون نوشتار در آنها يا عالئم اختصاری حروف ، 
طراحی می گردند.اين نوع لوگو از پر طرفدارترين و شايد 
زيباترين طراحی آرم ها باشد. اما معموال از نظر حرفه ای 
زمانی استفاده می گردد كه شما و نام شركت شما به خوبی 
تايپوگرام  با آرم  ابتدا  شناخته شده باشد. گاهی شركت ها 
وارد عرصه تجارت گشته و پس از ثبت نام آنها به صورت 
گشته  دهان  به  دهان  و  تجاريشان  رد  جای  جای  در  آرم، 
پيكتوگرام  به طراحی آرمی  اقدام  تجاری شان،  برند  شدن 
به  هم  پيكتوگرام  طراحی  مينمايند.در  خود  تجارت  برای 
صورت مستقيم می توانيد از خود محصول يا فعاليت شركت 
كمك جسته و آن را به عنوان طرح آرم ، معرفی كنيد، هم 
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می توانيد از سمبل ها و نماد كمك بگيريد.مثال آرم يك كافی 
شاپ می تواند يك فنجان قهوه باشد كه خود مستقيما بيانگر 
نوع فعاليت صاحب آرم است. يا آرم يك شركت توليد توپ 
...در  باشد و  تواند مثال يك توپ ورزشی  های ورزشی می 
طراحی توسط پيكتوگرام بهتر است به مفاهيم القايی از اشكال 
و رابطه آن با مشتری و نوع فعاليت آن فكر كنيد. معموال 
القا كننده مفاهيم ويژه در خصوص موضوع خواهند  عالئم 
بود. مثال به آرم تجاری شركت پژو اگر نظركنيد می بينيد 
كه هيچ ردی از خودرو در اين لوگو مشاهده نمی شود، اما 
حس  نوعی  است،  رياست  و  قدرت  سمبل  كه  شير  عالمت 
بنابراين  كند.  منتقل می  را  اين محصول  خوب در خصوص 
سمبل ها، نمادها يا نشانه ها بصورت مستقيم يا غير مستقيم 

در طراحی پيكتوگرام استفاده می شود. 
آرم تركيبی از پيكتوگرام و نوشتار:

اين نوع آرم ها هم از المانهای پيكتو هم از نوشتار درقسمتی 
از طرح بهره جسته است. معموال شكل زيبايی ندارند. زيرا 
بهتر است آرم تصويری ابتدا بدون نوشتار رسم شود، و اين 
آن  به  بعدا  دلخواه  نوشته ی  كه  باشد  ای  گونه  به  ترسيم 

اضافه شود، نه آنكه نوشته خود جزوی از آرم شود.

نشانه های پیامی و شعاری
يك نوع ديگر نشانه نيز وجود دارد كه نماديست كه حاوی 
را  سازمان  آن  شعار  و  است  آن  در  شعارگونه  پيام  انتقال 
منتقل می كند نه نام يا فعاليت آن موسسه. اين نوع نشانه ها 

را، نشانه های شعاری می گويند. نمونه آن می توان به آرم 
شركت نوكيا كه از دو دست كه در هم تنيده است و حاوی 
پيام انتقال يا دستگيری و ارتقا را می رساند، اشاره نمود. از 
نمونه های ديگر نشانه های شعاری می توان به نشانه يكی 
اشاره كرد كه آرم آن يك قلب قرمز  ژاپنی  بانك های  از 
در داخل يك مربع می باشد كه پيام همدلی را منعكس می 

نمايد.

نشانه چیست؟
مفهوم  نماينده  خود  دل  در  كه  است  عالمتی  همان  نشانه 
چيز ديگری است. نشانه ها برای بيان مفاهيم بزرگ در دل 
عناصری كوچك به كار برده می شود. نشانه های تصويری 
بهترين و مناسب ترين نوع نشانه برای انتقال مفهوم خاص 
با زبانها و فرهنگ های  از آدم ها  در ميان جمعيت كثيری 
مختلف است. وقتی زبان غير مشترک از بيان مفهومی خاص 
خود  جای  تصويری  و  بصری  های  نشانه  گردد،  می  قاصر 
انتقال مفاهيم می  را باز كرده و مناسب ترين عنصر، برای 
و  است  گذشته  بشر  تمدن  از  سال  هزاران  آنكه  گردند.با 
پديد  دنيا  سراسر  در  بسياری   ... و  خط  ها،  فرهنگ  زبانها، 
آمده اند، اما زمانی كه صحبت از زبان مشترک و واحد به 
ميان می آيد، تنها نشانه ها و زبان تصوير است كه كارگشا 

می گردد.

انواع نشانه
بندی  تقسيم  دارد.  وجود  نشانه  برای  بندی  تقسيم  نوع  دو 
ازشكل نمايشو تقسيم بندی از لحاظ  شيوه نمايش.نشانه ها از 
لحاظ شكل نمايشی به سه دسته : ترسيمی،نوشتاری،تركيبی 
از اين دو، تقسيم بندی می شوند و از لحاظ شيوه نمايش به 
دو دسته طبيعی )مستقيم( و وضعی يا قراردادی تقسيم می 

گردند.

نشانه های ترسيمی
شامل فرم و خطوط هستند از اشكال تشكيل يافته اند. زبان 
مشترک مردم دنيا محسوب می شوند و از ساده ترين و 
در عين حال پيچيده ترين، پر طرفدارترين و محبوبترين و 
پر كاربردترين نشانه ها به شمار می آيند. اين نشان گاهی 
به سرعت و گاهی با كمی تامل مفاهيم بصری را منتقل می 
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نمايش  در  ولی  باشند  پيچيده  است  ممكن  ذات  در  كنند. 

بسيار ساده می نمايند.

نشانه های نوشتاری
از فونت و زبان و حروف تشكيل گشته اند. به انتقال مفاهيم 
در حوزه درک و فهم همان كسانی كه زبان واحدی دارند، 

می پردازد و از انتقال سريع مفهوم برخوردار است.

نشانه های ترکیبی
وجود  به  نوشتاری  و  فرمی  نشانه  دو  تركيب  از  نشانه  اين 
بقيه  از  تر  انتقالی سريع  از خاصيت  از آنجا كه  اند و  آمده 

نشانه ها برخوردارند، بسيار استفاده می گردند.
نشانه های طبيعی و نشانه های وضعی 

برخی نشانه ها، مستقيم به بيان مفاهيم می پردازند و برخی 
كنند.  منتقل می  را  مفاهيم  قرار دادی  به صورت  ها  نشانه 
مثال با ديدن نشانه پمپ بنزين در يك جاده متوجه خواهيم 
شد كه پمپ بنزين نزديك است. اما نشانه يك دايراه قرمز با 
يك خط افقی سفيد در وسط آن در ابتدای يك خيابان يا روی 
می  ممنوع«  بيانگر«ورود  قراردادی  طور  به   ، اتاق  يك  در 
باشد. نشانه اول مستقيما موضوع مورد نظر را در خود جای 
داده است و گاهی به آنها نشانه های طبيعی نيز می گويند، 
با  نشان می دهد  كه  است  قرارداد  يك  تنها  نشانه دوم  اما 
ديدن اين عالمت يا تابلو نمی توانيد وارد شويد و گاهی به 

اين نشانه ها، نشانه های وضعی نيز می گويند.

نکاتی در طراحی نشانه
اما  روند،  فراتر  المان  چند  از  نبايد  تشكيل دهنده  عناصر   •

بايد مفهوم مشخص و واحدی از آن ها منتقل گردد.
انتقال  به   ، خطوط  و  طرح  سادگی  عين  در  بايد  ها،  نشانه 

مفاهيم بپردازند.
• نشانه ها بدون رنگ نيز بايد بيشتر مفهوم را منتقل نمايند. 
هرچند كه منكر تاثير رنگ در ايجاد مفاهيم كاربردی نيستيم 
يا رنگ آبی نشانه شفافيت و  )مثال رنگ قرمز، نشانه خطر 
نبايد مجموع طرح نشانه، بدون رنگ، مفهوم  اما  آرامش(، 

عمده خود را از دست بدهد.
شود.  منتقل  سريع  نشانه،  از  برآمده  مفهوم  است  بهتر   •
طراحی  در  شما  گيرد،  صورت  سرعت  با  انتقال  اين  هرچه 

نشانه خود موفق تر بوده ايد.
• رعايت توازن بصری در طرح كلی نشانه از حرفه ای گری 
های طراحی محسوب می شود و اين توازن بايد چشم نواز 

باشد.
آنها طراحی  برای  ای كه  تجارب بصری جامعه  از  • آگاهی 
نشانه را انجام می دهيد می تواند شما را در انتخاب هرچه 
نشانه  را  چرخ  كه  ای  جامعه  مثال  رساند.  ياری  طرح  بهتر 
را  توليد  و  حركت  مفهوم   ، برايش  دايره   ، ميداند  حركت 

دارد.
به  اما  ندارند،  اعتباری  طراحی  هنگام  در  ها  نشانه  گاهی   •
مرور زمان و با تاييد تفسيرهای مربوط به آن جايگاه خود 
برآمده  درست  مفهوم  و  طراحی  به  اگر  پس  يابد.  می  را 
بازديد  بايد  داريد،  اطمينان  خود،  شده  طراحی  نشانه  از 

كنندگان را قانع نماييد.

خصوصیات نشانه های تجاری
بايد چشم نواز و ساده باشد.

با رنگ های ساده و احتماال يك يا دو رنگ پر شوند.
متن به كار رفته در آن و يا در زير آن بايد كوتاه ، مختصر 

و خالصه باشد.
يونيك و تك باشند به طوری كه قبال توسط شخص يا كمپانی 

ديگری استفاده نگشته باشد.
از آن باشد. مثال نشانه  با مفاهيم بصری بر آمده  متناسب 
يك شركت صنعتی بايد از خطوط و فرم هايی تشكيل يافته 
اين  باشد كه هويت صنعتی بودن آن را منتقل كند. هرچه 
نمايان می  بهتر  نشانه  ارزش  بيشتر رعايت گردد،  موضوع 

گردد.
داشتن يك نشانه مناسب برای حرفه شما سبب :

كاريتان  حوزه  و  زمينه  در  شما  شغلی  ارتقای  و  افزايش 
ميگردد.

سبب افزايش اعتبار و كسب هويت بصری برای حرفه شما 
می گردد.

در بيشتر مواقع كمك به جذب مشتری و گيرنده خدمات از 
شما می نمايد.

هويت يگانه و شناسنامه ديداری برای نام و برند شما می 
گردد.

به اندازه نام برند شما ، می تواند تاثيرگزار و امتياز گير )در 
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ميان رقيبان شما( باشد.
با توصيفات باال، بهتراست طراحی نشانه و آرم خود را قبل از 
وارد شدن به بازار تجارت و كسب شهرت، طراحی نماييد، 
زيرا به شروع معرفی شما در حوزه كاريتان كمك می كند. 
اگر طراحی نشانه و آرم شما بدون دقت و از سر بازكنی 
انجام گردد، ممكن است بعد از بر هم زدن نام و نشان خوب 
برای كار خود، از داشتن چنين نشانه ای كم مقداری، احساس 
ممكن  دهيد،  تغيير  آنرا  بخواهيد  هم  اگر  و  نماييد  ضعف 
پس  كنيد.  وارد  ضربه   ، خود  برند  بصری  هويت  به  است 
بهتر است از ابتدا كار را درست و حرفه ای انجام دهيد تا 
در آينده دچار نگرانی و ضعف نگرديد.اين موضوع در مورد 
ممكن  است.  صادق  نيز،  تك  و  يونيك  آرم  و  نشانه  انتخاب 
است شما نشانه و آرمی بسيار حرفه ای را برگزينيد، اما به 
گذشت زمان متوجه شويد اين نشانه متعلق به شركتی ديگر 
است و برند شما با اين كار، به يك برند كپی بردار تبديل 
ميشود. بهتر است طراحی نشانه خود را به شخصی آگاه و 
كارآمد بسپاريد تا در آينده با چنين مشكلی مواجه نگرديد.

استفاده از لوگو برای همه مشاغل تجاری، آنالين يا آفالين، 
است  هايی  راه  از  يكی  لوگو  داشتن  است.  ضروری  امری 
كه از طريق آن يك نام تجاری يا برند پيدا می كنيد و در 
از مشاغل تجاری شناخته می شويد. ضرورت  انبوهی  ميان 
و اهميت لوگو برای بيشتر افراد اثبات شده است چون می 
دانند از اين طريق به سادگی قابل شناسايی هستند. البته شما 
بايد لوگويی طراحی كنيد كه شما را كامال به مصرف كننده 
هدف معرفی كرده، يعنی شما و نوع فعاليت و خدمات شما 

را واضح و روشن بشناساند.
كه  هستند  روبرو  چالش  اين  با  هميشه  لوگو  طراحان 
لوگوهای تاثيرگذار و منحصر به فرد طراحی كنند. اما اين 
انوع  از  يك  چكدام  كه  است  برانگيز  سوال  هميشه  موضوع 
طراحی لوگو تاثيرگذار تر است، لوگوهای ساده يا لوگوهای 
پيچيده؟ هر كس در اين مورد نظر و عقيده خود را دارد. 
بنا به گفته بعضی از افراد به يادسپاری لوگوهای ساده آسان 
تر است در حالی كه برخی ديگر اظهار می كنند لوگوهايی 
كه دارای طراحی پيچيده هستند حرفه ای تر و منحصر به 
فرد تر به نظر می رسند. ما در اينجا می خواهيم در مورد 
اين دو ديدگاه بحث كنيم و نگاهی محاسن و معايب اين دو 

نوع طراحی لوگو داشته باشيم.

لوگو با طراحی ساده
ضرب المثلی است كه می گويد »سادگی زيبايی است«. اين 
و  ها  رنگ  از  استفاده  هست.  نيز  طراحان  از  برخی  عقيده 
لوگو  پيام  و  مفهوم  بيننده  تا  شود  می  باعث  ساده  اشكال 
را زودتر و بهتر دريافت كند. هر چه طرح ساده تر باشد 
قابل  نگاه گذار  يك  با  است.  تر  نيز آسان  يادسپاری آن  به 

تشخيص است.
لوگوهای  دارای  كه  محصوالتی  فروش  گويند  می  بعضی 
ساده هستند كار سختی است چون مصرف كننده نمی تواند 
اين هميشه  اما در حقيقت،  به آسانی مفهوم آن را دريابد. 
بستگی به موثر بودن استراتژی هايی دارد كه برای فروش 

Ap يك محصول به كار برده می شود. به لوگوی
ple نگاه كنيد، ساده نيست؟ اما اگر كسی آن را ببيند بالفاصله 
يا  و   iphone يك  يا  است،  تاپ  لپ  يك  محصول  فهمد  می 
ipad كه توسط كمپانی Apple ساخته شده است، چون اين 

لوگو يكی از لوگوهای بسيار معروف است
ای  پيچيده  مفاهيم  دارای  سادگی  درعين  لوگوها  از  بعضی 
هستند. اين لوگوها توسط طراحان ماهر و حرفه ای طراحی 
يك  درون  را  پيچيده  پيام  يك  قادرند  آنها  چون  شود  می 
طرح ساده ادغام كنند، البته مهم نيست اين طرح تا چه حد 
در  كنيد.  توجه   Fedex لوگوی  تصوير  به  حاال  است.  ساده 
طراحی آن از يك تايپوگرافی ساده و دو رنگ استفاده شده 
است، اگر با دقت به آن نگاه كنيد، می توانيد متوجه مفهوم 
مستتر در آن بشويد. در بين حروف e , x  يك پيكان وجود 
دارد كه نشان دهنده هدف اصلی كمپانی يعنی پيشرفت به 

جلو است.
يكی ديگر از محاسن لوگوهای ساده اين است كه به آسانی 
توليد هستند، مخصوصا زمانی كه آن را روی تی  باز  قابل 
كنيد.  می  چاپ  ديگری  چيز  هر  يا  و  فنجان  ليوان،  شرت، 
می  باعث  اين  و  است  آشكار  و  واضح  كامال  طرح  جزييات 
رنگ  از  چون  شويد  متقبل  چاپ  برای  كمتری  هزينه  شود 

های كمتری استفاده می شود.

لوگو با طراحی پیچیده
هر چه رنگ ها و اشكال به كار رفته در طراحی لوگو بيشتر 
عقيده  اين  بود.  خواهد  تر  برانگيز  تحسين  لوگو  آن  باشد، 
گروهی از طراحان است. برخی از طراحان برای تحت تاثير 
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پيچيده ای طراحی می  قرار دادن مشتريان خود لوگوهای 
كنند. برخی دوست دارند هر چيزی كه فكر می كنند كمك 
می كند تا از طريق آن بهتر كمپانی و اهداف آن را معرفی 
كنند وارد طرح خود كنند. اما داشتن يك لوگوی پر اوهام و 
خيالی ذهن بيينده و مخاطب را به موضوعات مختلف سوق 
می دهد. پيام واضح و برای مدت طوالنی در ذهن او باقی 
نمی ماند و همچنين باعث می شود تا ذهن او روی رنگ ها 
و طرح های مختلفی را در طراحی به كار رفته است متمركز 
اين  مورد  در  همچنين  نكند.  توجه  لوگو  پيام  به  و  شود 
به  لوگو  پيام  انجام دد چون  بيشتری  بازاريابی  بايد  لوگوها 
اندازه كافی واضح و قابل فهم نيست. لوگوهای زيادی وجود 
دارد كه جزييات زيادی در آنها به كار رفته است و هر يك 
از اين اجزا دارای مفهوم خاصی است. ممكن است اين سوال 
برای مخاطب پيش آيد كه اين همه جزييات برای چه كاری 
پيام اصلی را دريافت  اينكه آنها  از  است و ممكن است قبل 
كنند دچار سردرگمی و ابهام شوند. اما در حقيقت، مخاطب 
نگاه می  از شما نخواهد پرسيد. فقط طرح را  اين سوال را 
لوگوهای  به  كند.  فراموش  را  حتی آن  است  و ممكن  كند 
از  اين كمپاين ها  كنيد.  توجه   Starbucks and Heineken
اما هنوز  پيچيده استفاده می كنند،  با طرح های  لوگوهايی 
يك  چرا  كنند  می  تعجب  بعضی  هستند.  معروف  و  مشهور 
قهوه خانه شناخته شده يك لوگوی اين چنينی دارد. لوگوی 
Starbucks شامل يك حوری دريايی با دو دم است كه در 
قهوه  كننده  مسحور  مزه  سمبل  و  دارد  قرار  لوگو  مركز 
است. اين قهوه خانه يك تاريخچه جالب و هيجان انگيز دارد 

تا به حال سه بار مرمت و بازسازی شده است
 استفاده از رنگ های متعدد در طراحی لوگو بسيار وقت گير 
است، در عين حال بايد از تركيب رنگ مناسب نيز استفاده 
كرد. استفاده بيش از حد از رنگ باعث باال رفتن هزينه های 
طراحی  از طريق  طراح  می شود  گفته  شود.  می  نيز  چاپ 
به  را  خود  درونی  خالقيت  و  احساسات  پيچيده  لوگوی  يك 
ظهور می رساند و مطمئن می شود طرح كامال منحصر به 
فرد است. اما در برخی موارد، اين طرح های در انتقال پيام 
صحيح دچار شكست می شوند. در زير نمونه هايی از لوگو 

با طراحی های پيچيده را مشاهده می كنيد 
 

جمع بندی
هر نوع لوگويی كه طراحی می كنيد، چه ساده چه پيچيده، 
يا  و  سايت  وب  كه  است  اين  دارد  اهميت  كه  موضوعی 
مخاطب  به  و  معرفی  تاثيرگذار  نحو  به  را  كمپانيخود 
بشاناسانيد. لوگو دارای تاثير بصری است و به همين دليل به 
آسانی وارد حافظه شما شده و برای مدت نسبتا طوالنی در 
ذهن شما باقی می ماند. هميشه به اهداف اصلی يك لوگو 
توجه كنيد. اين كار به ديگران اجازه می دهد با شما، كارتان و 
هدفی كه به دنبال آن هستيد و نيز نحوه ارائه خدمات شما 
را آشنا شوند. اما چه لوگو ساده باشد چه پيچيده، هميشه 
اندازه  هر  به  سايز  تغيير  قابليت  لوگو  باشيد  مطمئن  بايد 
قابل  و  واضح  و جزييات آن در هر صورت  داراست  را  ای 
سياه  يعنی  رنگ  بدون  را  آن  اگر  همچنين  است.  تشخيص 
تاثير گذار  و سفيد در جايی به كار برديد باز هم جذاب و 
باشد. تاثرگذار بودن يك لوگو به اين موضوع بستگی دارد 
كه چگونه طراح پيام اصلی را با اشكال و رنگ ها ادغام كرده 
است. بايد هميشه بين طراح و صاحب كمپانی يا وب سايت 
توافق و تفاهم وجودداشته باشد تا به اتفاق و با تركيب ايده 
ها و ساليق يك لوگوی عالی و منحصر به فرد طراحی شود. 
حاال با دانستن محاسن و معايب لوگوهای ساده و پيچيده اين 

شما هستيد كه تصميم می گيريد كدام يك را انتخاب كنيد


