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چکیده
مرور اجمالی آثار گرافیـک ایران نشـان می دهد که، بهره گیری مستقیم و غیرمستقیم از  نقش ها، نمادها، عناصر 
و تصاویر دوره های مختلف تاریخی در این آثار  وجود داشته و طراحان ایرانی به ضرورت موضوع سفارش، همواره 
این عناصر را دستمایه طراحی خود قرار داده اند. وجود جنبه های تزیینی و نیز قابلیت های بصری نقش های اسالمی  
موجب تأثیر این نقوش، بر آثار طراحان گرافیک ایران شده است. نمونه های این تأثیرگذاری بر آثار طراحان گرافیک 
ایران فراوان است. مصطفی اوجی از طراحان  معاصر گرافیک  ایران است که این تأثیر پذیری در کارهایش دیده 
شده است.  در این تحقیق با هدف شناخت کیفیت تأثیرگذاری  نقوش اسالمی بر آثار مصطفی اوجی، نشانه های 
وی به شیوه توصیفی و تحلیلی بررسی می شوند. منابع این تحقیق، کتابخانه ای و برخی از نشانه های مصطفی اوجی 
هستند. اینکه چرا و چگونه این نقوش بر نشانه های مصطفی اوجی تأثیر گذاشته، سؤاالتی است که در این تحقیق 

به آن ها پاسخ داده می شود .
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مقدمه 
گرافیک به عنوان رسانه ای ارتباطی در خدمت ارتباطات  انسانی، نشر افکار و توسعه ی 
فرهنگ و هنر جامعه است. یکی از مهم ترین بخش های ارتباطی آن نماد ها و نشانه ها هستند؛ 
به ویژه نشانه هایی که از زمان های قدیم کارکرد ارتباطی داشته و قدمتی فراتر ازتاریخ  گرافیک 
نوین دارند. امروزه هر سازمان یا مجموعه ای به هنگام شکل گیری برای شناسایی هویت سازمانی 
و مجموعه فعالیت های خود،  اقدام به طراحی نشانه می کند.  این پژوهش از همین دیدگاه به 
بررسی برخی آن  دسته از نشانه های مصطفی اوجی  پرداخته  که تحت تأثیر عناصر و نقوش 
اسالمی ایرانی طراحی شده  است. در این مقاله به این پرسش می پردازیم که تأثیر نقوش هنر 
اسالمی ایرانی در آثار هنرمند منتخب مصطفی اوجی چگونه بوده است ؟ هدف کلی این پژوهش 
شناخت نقش های اسالمی ایرانی در نشانه های مصطفی اوجی است.                                                

پیشینه پژوهش
 محمد خـزائی، )1384( در مقالـه ای به نام   "نشـانه های امروز، نقش های دیـروز  " به بررسی 
انواع نشانه های ایرانی که از نقوش سنتی ایرانی برگرفتـه شـده اند، پرداخته. و اشاره کرده که 
برخی از نشانه های ایرانـی برگرفتـه از نقوش قدیمی تـر ایرانـی هستند. پورمند، )1385(   در 
مقاله ای به بررسی نشانه های متأثراز نقوش ایرانی   پرداخته است. دراین پژوهش گفته شده 
آنچه امــروزه به عنــوان گرافیـک در ایران مطـرح شده در قرن های گذشته توسط هنرمندان 
پایه گذاری شده است. مصطفی اوجی، )139۰( در کتاب خود به نام   " برگزیده ای  از نشانه ها 
و طراحی حروف مصطفی اوجی   "  به معرفی نشانه های خود پرداخته است.)139۰-135۰(  ". 
صفایـی، )1393(  " در پایان نامه خود به نام "بررسی قابلیت های نقوش سنتی ایران در طراحـی 
ایرانی بر طراحی نشانه ها پرداخته است. این  نشانه های گرافیکـی  " به بررسی تأثیر نقوش 
پایان نامه شامل چهار فصل است که فصل اول آن به کلیات پژوهش پرداخته است. فصل دوم 
در مورد نشانه وچیستی آن است. در فصل سوم به تزیینات بناهای تاریخی ایران؛ مناره های 
تزیینی محراب و تزیینات، مقرنس تزیینی و طاق نما و نقوش تزیینی بناهای تاریخی اسالمی 
ایران به صورت کلی پرداخته است. فصل چهارم بررسی نقوش تزیینی بناها ست و در نهایت به 
تحلیل چند نمونه نشانه موفق، مانند نشانه هواپیمایی هما، نشانه  دانشگاه تهران، نشانه  بانک 
پارسیان پرداخته است.پیشینه ی موجود تحقیقات کلی حول نشانه های جمعی و نقوش سنتی 

و هنر اسالمی ایرانی است.

معرفی مصطفی اوجی
مصطفی اوجی در سال1329 در شیراز متولد شد. وی فعالیت های حرفه ای خود را از 
سال1349 در حوزه نقاشی متحرک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. اوجی 
مدرک لیسانس خود را درسال 1353 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران وکارشناسی 
ارشد را درسال 1357 در رشته طراحی گرافیک از کالج سلطنتی هنرهای لندن دریافت کرد. 
فعالیت های هنری وی  در  زمینه  طراحی حروف، صفحه آرایی و مانند آن بوده،. ایـشـان از سال 

1362 به تدریـس در دانشگاه فارابی و دانشگاه هنر تهران پرداخته است. 

مصطفی اوجی
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نشانه
 به گفته انوری، نشانه   آن چیزی است که  سبب شناختـن کســی یا چیزی می شـود و 
یا از روی آن می تـوان به حـالت یا رویدادی پی برد؛ عالمت؛ نشان]...[شکل یا تصویر یا حرفی 
که برای بیان منظور به کار می رود.  « )انوری،1382: 7825( نشانه ها عناصر ارتباطی هستند یا 
برحضور واقعیت داللت می کنند. نشانه های زبانی حرف ها، واژه ها و جمالت هستند. نشانه های 
تصویری شامل تصاویر پدیده ها، اشیاء و هرچیزی که با دیدن آن بتوان به معنایی از آن دست 
پیدا کرد. به اعتقاد پیرس نشانه چیزی است که تحت مناسبات یا عناوینی چند، جای چیز 
دیگری را در ذهن ما می گیرد« )حسینی،141:1393(. با توجه به این موارد فرهنگ هر ملتی 
در ساختار نشانه ها تأثیر  می گذارد و مفهوم و معنای هر نشانه در فرهنگی نسبت به فرهنگ 

ملتی دیگر متفاوت است . 
دسته بندی نقوش ایرانی - اسالمی

نقوش ایرانی و اسالمی به سه دسته ی اصلی گیاهی هندسی و کتیبه ای و به دو دسته ی 
فرعی حیوانی و انسانی  تقسیم می شوند. اغلب عناصر بصری دوره اسالمی هنر ایرانی در اماکن 
مذهبی استفاده  شده اند؛ اما نقوش فرعی بیشتر در ظروف، فرش ها، خانه ها، اماکن غیر مذهبی 

مانند آن. به کاربرده  شده است.

                          جدول1. دسته بندی نقوش ایرانی اسالمی، منبع نگارنده گان

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

توضیحاتنمونه نقوشنوع نقوش اسالمی

 نقوش گیاهی

نقوش گیاهی شامل نقوش اسلیمی می شود. این نقوش بیشتر در اماکن 
و کتب مذهبی کاربرد داشته است. »مفاهیم نمادین و زیبایـی شناسی 
به ویژه در هنـر اسالمــی است. و نقش اساسـی و مهـم را در آرایه های 
اسالمـی داشته است« )موسـی لر،138۰: 31۰( طی بررسی های انجام 
شده درباره ی این گونه نقش ها » چنین بر می آیدکه در زمان های قدیم، 
شاخه ی اسلیمی در ایران وجود داشته و در طول تاریخ تکامل یافته تا به 
شکل کنونی رسیده است. این نقش از کشور دیگـری وارد ایران نشده و 

تکامـل آن را فقط در ایـران می توان دید« 
)محمدرضا هنرور،1384: 112 (

 نقوش هندسی

  »نقوش هندسی همواره از ویژگی های تزئینی برخوردار بوده اند وترکیبات 
متفاوت ومتعدد آن ها همواره توجه هنرمندان را به خود جلب کرده است 
و از این رو می توان نمونه های متنوع آن را، از سفالینه های پیش از تاریخ 

تا انواع هنر های معاصر، مشاهده کرد  « )ندیم، 1384: 18( 
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تحلیل آثار: 
در ادمه به بررسی وتحلیل نشانه های اوجی پرداخته می شود.

نشانه دانشگاه ارومیه
  »شکل کلی این نشانه که نشان گر نقش گلی در حال شکوفایی است، برگرفته از کاشی های 
معرق های مسجد کبود تبریز است. این مسجد شاخص ترین بنای تاریخی-فرهنگی منطقه ی 
آذربایجان به شمار می رود.  « )اوجی،1391: 91( این نشانه  ترکیبی از گلی شکفته وکتابی باز 
شده است. برای  بیان مفهومی دانشگاه از در این نشانه  از کتابی باز شده در زیر طرح گل شکفته 

استفاده شده است. )تصویرشماره1(

نشانه دانشگاه اردبیل 
دستمایه ی اصلی طراحی این نشانه، نقش مایه ا ی گیاهی است که  نمادی از رویش و بالندگی 
است. این نقش مایه از نقوش تزئینی بنای آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی گرفته شده است.

)اوجی،1391: 85(. نشانه از گلی شکوفا و طرح کتابی باز در زیر آن تشکیل شده است. نقش 
گل استفاده شده، مرتبط با  محل استقرار این دانشگاه است. این نقش برگرفته از قسمت گنبد 

اهلل اهلل درآرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی گرفته شده است. )تصویرشماره2،3(

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

نقوش کتیبه ای 
 و یا خط نگاری

در ارتباط با نقوش کتیبـه ای ویا خط نگاری این گونـه تعریف می شـود 
که  »که این نقوش بیان مفاهیمی تزیین گرا را همراه با مفاهیمی پر محتوا 
و عمیق در بر دارند. در واقع هنرمند مسلمان سعی داشت تا کالمی زیبا 
)قرآن وحدیث( را همراه با قلمـی زیبـا بنــگارد که به دو صورت استفاده 
می شد، برای کتابت و دیگری برای تزیین. در اینجا بیشتر صورت تزئینی 
خطوط که در کتیبه ها، بنــا ها و ظــروف استفـاده شده، مدنظـر است.  « 

)پورمند، 1385: 69،7۰ (

نقوش انسانی 
 و حیوانی

در تعریف نقوش انسانـی و حیوانـی  »هنرمند مسلمان ایرانــی  عالوه بر 
ابداع نقش های نمادیـن مطابق با فرهنگ اسالمی بسیاری از نقش های 
نمادین ایران باستان را تعـدیـل و با هماهنــگ ساختن آن ها با جهان 

بینی اسالمـی، این نقش هـا را مجـدداً احیا نمودنـد.  « 
)محمدخزائی، 131:1389(

 تصویر1. مسجد کبود تبریز
منبع: مسجد کبود فیروزه جهان اسالم
www.tabrizpedia.info

نشانه  طراحی شده 
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نشانه دانشگاه شاهرود
  »عناصـر اصلی این نشانه عبارتنـد از: طاق و کتــاب گشوده. فرم طاق برگرفته از رواق  
کاروانســرا های موســوم به شــاه عباسی است که شمـار زیادی از آن ها در منطقه ی شاهرود 
قراردارند. کتـاب گشوده بر دانش اندوزی و دعوت به علم آمـوزی داللــت دارد. در این نشانه دو 
عنصر مزبور، یعنی طاق وکتاب ، در آرایش مناسبی از فضای مثبت ومنفی با یکدیگر تلفیق شده 
اند.  « ) اوجی،1391: 65( این نشانه برای دانشگاه شاهرود به پیشنهاد هنرمند، طراحی شده 
است که شامل دو بخش است طاق وکتاب گشوده. این نشانه برگرفته از طاق های کاروانسرا های 
در میان دشت سمنان است. نام این کاروانسرا ها شاه عباسی است و مربوط به دوره ی قاجار است. 
استفاده از طاق این کاروانسرا ها در نشانه حاکی از استفاده ی هنرمند از نماد های تاریخی آن 
منطقه است. در زیر طاق نمادی از کتاب باز شده وجود دارد که خطوط آن همانند ساختار این 

بناها خشک و ضخیم است )تصویرشماره4،5(.
                                                                  

نشانه دانشگاه ایالم
  »جان مایۀ اصلی این طرح خورشیـدی درحال طلوع است. کلمه ی ایــالم با نظمی هندسی 
و به قلم کوفی بنایی معقلی طراحـی شده، نشانی است از آرایه های تزئینی هنـر اسالمی است.  « 
)اوجی،1391: 91( تصویر7 نمونه ای از خط کوفی بنایی است که نشانه گفته شده تحت تأثیــر 

آن طراحی شده است.
خط کوفی بنایی یا معقلی نوعی خط کوفی زاویه دار است که از ترسیم اشکال هندسی مانند 
مربع ، لوزی، مستطیل و خطوط موازی و متقاطع حاصل می شود. این خط از انواع خوشنویسی 
اسالمی است که در این نشانه از آن استفاده شده است و به بیان ساده نام ایالم را به شکل نشانه 

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

تصویر3. گنبد اهلل اهلل آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی 
www.arktourism.ir منبع:  آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

تصویر2.  آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی
www.arktourism.ir منبع:  آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

آرم اصلی طراحی شده

تصویر4.کاروانسراهای تاریخی میان دشت
www.tripyar.com/iran منبع:کاروانسرا

تصویر5. کاروانسراهای تاریخی میان دشت
www.tripyar.com/iran منبع: مجموعه کاروانسراهای میان دشت

آرم اصلی طراحی شده
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درآورده است. این نشانه به پیشنهاد هنرمند برای دانشگاه ایـالم طراحـی شده است، نشانه 
پیشنهـادی هنرمند برای دانشگاه ایالم اجرا نشده است  و نشانه  حال حاضردانشگاه چیز دیگری 

است. )تصویرشماره6،7(

نشانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  »منبع تصویری این نشانه، نقـوش اسلیمی بنــای مقبــره ی مال هادی سبزواری، فیلسوف 
مشهور ایرانی ، در سبزوار است.  « )اوجی،93:1391( این نشانه نیز از دو بخش تشکیل شده؛ یک 
بخش نشانه نقش گلی است که برگرفته از نقش مایه های مقبره ی مال هادی سبزواری است. این 
مقبره درشهر سبزوار قراردارد، بخش دیگر آن نقش کتابی باز شده در زیر است که نشان دهنده ی 

علم آموزی است. گل روی آن، نماد رشـد و پرورش است. )تصویرشماره8،9( 

نشانه دانشگاه شهید بهشتی
  »این نشانه برگرفتـه از مهرهایـی است که استفاده از آن ها در دوره ی قاجار به منزله ی شناسه 
و یا تأیید هویت فردی به کار می رفته است. این مهرها اغلب به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، 
و یا ترکیبی از مستطیــل و نیــم دایره با بهره گیـری از قلم نستعلیق یا ثلث ساختـه می شدند. در 
ایـن نشانه، فرم مربع به منظور القــای حس اطمینـان و پایـداری در امـر آموزش وپژوهش به کار 
رفته، وگزینش قالب مهرگونه نیز نشانی است از مهرتایید دانشگاه بر مدرک تحصیلی دانشجویان  « 

)اوجی،13:1391(. )تصویرشماره1۰(

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

تصویر6. خط کوفی بنایـی، سـوره اخالص
منبع: خــط بنــایــی

www.fa.wikipedia.org/wiki

تصویر7. پس زمینه صحن عباسی بارگاه رضوی در دوره صفویه
منبع: تقدیس نام امام علی ع در هنرتجسمی

 www.tasnimnews.com 

آرم اصلی طراحی شده

تصویر 8. بنای مقبره ی مال هادی سبزواری
www.tishineh.com /منبع: مقبره مالهادی

تصویر9. بنای مقبره ی مال هادی سبزواری
www.tishineh.com /منبع: مقبره مالهادی

آرم اصلی طراحی شده
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نشانه دانشگاه هنر
  »عنصر اصلــی در طراحــی این نشانه نقطه است و نقطه تمثیلـی از آغاز آفـرینش در ساحـت 
معنوی و نیز آغاز خلق هر صـورتـی در ســاحت مـادی است. سکــون، عمـق، شـروع و حرکت 
نیز از دیگر خصایص مکنون در فرم نقطه اند. استفاده از قلـــم نستعلیق در طراحـی این نشانه، 
بر هویت ایرانی در گستره ی هنرها تاکید می نهد  « )اوجی،19:1391(. نشـانه از یـک نقطه ی 
نستعلیق و خطی در زیر آن تشکیل شده. این نشانه نیز از دو بخش تشکیل شده است. نقطـه 
نشانه ی آغاز و طرح کلی نشانه که از سیاه مشق های عماد الکتاب برگرفته شده است. تصویری 
ازسیاه مشق های عمادالکتاب که نشانه دانشگاه هنر از آن الهـام گرفته شـده در زیر آورده شده است. 

)تصویرشماره 11(

نشانه دانشگاه شهرکرد
  »عنصر اصلی این نشــانه، برگرفتـه از نقوش گیاهی موجود در فرش ها و بافته های منطقه 
بختیاری ست و استفاده از آن برای بیان هویت فرهنگـی و هنـری این منطقه است. بعالوه 
وجود دانشکده های کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی در دانشگاه شهرکـرد، در این نشان گیاهی 
گلیم   اسلیمی  نقوش  از  متقارن،  نشانه  این  )اوجی،63:1391(.  می یابد  «  منـاسب  مصداقـی 
برگرفته شده است و تقارن آن از فضــای نقوش لبـاس های عشایـر آن منطقه گرفته شده است. 

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

تصویر1۰. مهرهای شاهان قاجار /  منبع: )فراستی،191:138۰(آرم اصلی طراحی شده

تصویر11. ازسیــاه مشــق های عمــادالکتــاب
/prison-calligraphy-emadolkottab http://shahrefarang.com :منبع

آرم اصلی طراحی شده
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تصویـر هـای زیر منبع  الهام  این نشانه هستند. )تصویر شماره، 12،13،14،15(
                                                                                                                                 

نشانه فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
  »طراحــی این نشـانه از مهـر های شخصی متأثر است که استفاده از آن ها از دوره ی صفویه به 
بعد، به ویژه در دوره ی قاجار، میان علما، فقه ها، ادبا و حکمرانان رواج یافت و در بیشتـر آن ها از قلم 
نستعلیق یا ریحان استفاده می شد. حروف نگاتیو موجود دراین نشانه با مهرهای مزبور قرابت دارند  « 
)اوجی،21:1391(. طرح نشانه از دو قسمت تشکیل شده: نوشته و قاب اطـراف آن که نوشته را در 
برگرفته است. این نشانه برگرفته از مهرهای  قاجـاری است که نوشته آن ها به خط ثلث یا نستعلیق 
بوده و در قاب های مستطیل شکل، مربع، بیضی و یا چهار گوش کاله دار جای گرفته است. این مهر ها 
انواع گونا گونی دارند. نشانه مذکور برگرفته از مهرهای چهارگوش کاله دار است. به نوعی هنرمند از 

فضای هنر ایرانی- اسالمی در این نشانه استفاده کرده است. )تصویر شماره16(

                           تصویر12. گلیم                                                     تصویر13. لباس های محلی بختیاری
https://mag.eravel.com منبع:  لباس بختیاری                         https://mag.eravel.com منبع:گلیم             

                               

                                  
                  تصویر14. لباس های محلی بختیاری                                      تصویر15. لباس های محلی بختیاری

www.honaronline.ir :منبع                            www.gardeshgariiran.irمنبع: چوقا بافی، چوغا بافی

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

آرم اصلی طراحی شده

تصویر16. مهرهای شاهان قاجار منبع: )فراستی ،172:138۰ (آرم اصلی طراحی شده
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نشریه ادبی آیش
کادر  است. طرح  نستعلیــق طراحــی شده  قلم شکسته  از  بهرگیری  با  لوگوتایپ    »این 
این  از  استفاده  تزئینی دوره ی تیموری است؛  نگاره هـای  از درون خانه های، حاشیـه  برگرفته 
نقش بـرای کادر بنـدی اشعـاری که با قلـم نستعلیق نگاشته می شـدنـد، معمـول بوده است  « 
)اوجـی،59:1391(. این نشـانـه از دو بخش نوشته و طرح نشانه ساخته شده است. نوشته که نام 
مجله است و طرح پس زمینـه آن از نقوش دوره ی تیمور الهام گرفته شده است. از این طـرح در 

در تذهیب و کتابت دوره ی تیمـوری، زیاد استفاده شده است. )تصویرشماره 17(

نشانه شرکت خودرو سازی
  »سرعت، انرژی و امنیت درونمایه های اصلی این نشانه اند که نماد هریک به ترتیب عبارتند 
از: نوک پیـکان به نشانه ی سرعت، چرخش حــول یک محـور به مثابه نمادی از مولد انرژی و 
ترکیب بنـدی کلی در قالـب مثلثـی با اضالع مساوی و ثبات حاکـم بر آن به نشانه ی امنیت و 
اطمینان.  « ) اوجی،111:1391( طرح برگرفته از اجزای نقوش آجـر کاری است و جزئـی از یک 

شمسـه است. )تصویر شماره 18،19(.
                     

     
              

                     تصویر18. نقش شمسه                                         تصویر19. نقش شمسه
    منبع:) حسینی و فراشی ابرقویی،39:1393 (                   منبع: )کاظم پور و محمدزاد،92:1396 (          

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

تصویر 17.جلد ضربی دوره ی تیموری         
www.cgie.org.ir/fa/news/156215 :منبع

آرم اصلی طراحی شده

آرم اصلی طراحی شده                                      آرم اصلی طراحی شده



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

شماره یازدهم و دوازدهم - سال 96
118

نشانه شرکت طرح وگسترش سمنان
  »در این نشانه کلمـه سمنـان با قلم کوفـی بنایی طراحی شده است تا بدین ترتیب با هویت 
معماری آن منطقه پیوند یابد. فرم مداد در بخش زیرین نشانه، برفعالیت شرکـت مزبور داللت 
دارد  « )اوجی،71:1391(. این طرح برگرفته از خط کــوفـی بنـایـی مورد استفاده در بنــا هـای 

دوره های اسالمی است. )تصویرشماره،2۰و21(

کنفرانس بین المللی هنر اسالمی
  »عنصراصلی این نشانه، عبـارت   "ن وقلم  " است. در طراحـی این لوگوتایپ از شیوه ی ابتدایی 
تلفیق قلــم کوفـی مغربـی و خط نسخ استفاده شده است. شـکل هندسی شش ضلعـی که در 
فلسفه و هنر ایرانی- اسالمی نقش شاخص دارد، برای دورگیری عبارت مزبور به کارگرفته است  « 
)اوجی،17:1391(. طـرح نشانه از کنار هم قرار گرفتن دو بخش نوشتار و نقش یک شش ضلعی 
شکل گرفته شده و نوشتـار   "ن و قلم  " نام کنفرانس است و شش ضلعـی طرح پایه بر اساس 

ساختار شمسه های شش پر، هشت پر، دوازده پر، هنــر اسالمــی است.  )تصویرشماره 22(
                                                              

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

تصویر2۰. خط کوفی بنایی در معماری
منبع: مسجد حکیم

 /https://deskgram.net/explore/tags 

تصویر21.خط کوفی بنایی در معماری
منبع: سبک های خوش نویسی و انواع خط های کوفی

  /www.blog.arthibition.net/fa-ir/content/show/106

آرم اصلی طراحی شده

آرم اصلی طراحی شده                            تصویر22. نحوه استفاده از شکل هندسی شش ضلعی در آثارهنر ایرانی
                                                                                                                 http://www.islamicartz.com :منبع                                                                          
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سی امین اجالس وزرای امورخارجه کشورهای اسالمی
  »آرایش اشکال هندسی متـقـارن حول محوری واحد، از ویژگی های تصویری نقوش تزئینی 
بناهای اسالمـی اسـت؛ در این نشــانه محـور مزبور از کلمه ی اهلل ساخته شده، و طراحی آن به 
گونه ای است که در فضای منفی این کلمه عـدد3۰ رخ می نماید تا مصداقی از سی امین اجالس 
باشد.  « )اوجی،29:1391(. طرح این نشانه بیان یک فضـای اسالمـی با استفاده از اجـزای مورد 
استفاده در هنر اسالمی و نماد های اصیـل هنـر ایـرانـی اسالمـی مانند شمسه و اجزای تشکیل 
دهنده ی آن است. در این نشانه نیز از نقوش برای بیان بهتر، مفهوم موضوع و طرح استفاده شده 

دقیقاً مانند فرم شمسه ی موجود نیست. )تصویر شماره23(
 

کنفرانس تجاوز عراق علیه رژیم ایران
  »شمسه ای که فـرم اصلی این نشـانه را تشکیــل می دهد، برگرفته از نقش مایه ای تزیینی در 
منبت کاری ایرانی است و بر هویت اصیل ایرانی اشاره دارد. یورش فرم خشن از سمت جنوب غربی، 
تمثیلی از تجاوز عراق است. رنگ سیاه بر پلیدی و زشتی و رنگ سرخ  بر شهادت و شجاعت داللت 
دارد  « )اوجی،13:1391(. این طرح برگرفته از نقش شمسـه است که نمونه ی آن را در تصویر زیر 
مشاهده می کنیم. طرح برگرفته از شمسه است ولی به صورت کامل از تصویر شمسه استفاده نشده 
است، در شمسه خطوط زاویه دار است ولی در طرح مورد استفاده در نشانه، شمسه به شکل منحنی 

اجرا شده  است. )تصویرشماره24(

تصویر23. نقش شمسه مود استفاده در بنــاهـای ایــرانـــی
 www.wikiwand.com/fa منبع:  هنــراســالمــی

آرم اصلی طراحی شده

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

  آرم اصلی طراحی شده                                               تصویر24.نقش شمسه  
                                  www.tishineh.com/touritem/417منبع: گره چینی                                               
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جدول2:  نشانه های برگرفته از نقوش ترکیبی ایرانی اسالمی، منبع نگارنده گان

بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسالمـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

دستهتصویر الگوبرگرفته ازنام مرکزنشانهردیف

1
 

فرهنگی کاشی های معرق مسجد کبوددانشگاه تبریز

2
 

نقوش آرامگاه شیخ صفی الدین دانشگاه اردبیل
فرهنگی اردبیلی گنبد اهلل اهلل

3
 

فرهنگی رواق های کاروانسراهای شاهروددانشگاه شاهرود

نشریه ادبی آیش 4
قلم نستعلیق و نقش مایه ی 

استفاده شده درکادر بندی اشعاری 
که با قلم نستعلیق نوشته می شد.

فرهنگی 

5
 

فرهنگستان علوم 
جمهوری اسالمی ایران

مهرهای شخصی دوره های صفویه 
فرهنگی و قاجار

کنفرانس بین المللی 6
هنر اسالمی

تلفیق قلم کوفی تزئینی وخط 
فرهنگینسخ وشکل هندسی شش ضلعی

7
 

دانشگاه علوم پزشکی 
فرهنگی مقبره ی مالهادی سبزواریسبزوار

8
 

فرهنگی مهرهای قاجاردانشگاه شهید بهشتی

فرهنگی سیاه مشق های عمادالکتابدانشگاه هنر9
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جدول3. نشانه های طراحی شده؛ استفاده نشده به وسیله سفارش دهنده. منبع نگارنده گان

جدول 5 . نشانه هایی که هم اکنون هم مورد استفاده سفارش دهنده هستند. منبع نگارنده گان
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نشانه پیشنهادینـام مـرکـزردیفنشانه پیشنهادینـام مـرکـزردیف

 دانشگاه شاهرود4 دانشگاه اردبیل1

شرکت خودروسازی5 دانشگاه ایالم2

 دانشگاه تبریز6 دانشگاه شهرکرد3

تجاریجزئی ازطرح شمسهشرکت خودرو سازی1۰

شرکت طرح وگسترش  11
تجاری قلم کوفی بناییسمنان

فرهنگی قلم کوفی بنایی معقلیدانشگاه ایالم 12

بافته های آن منطقه استفاده از فضای دانشگاه شهرکرد 13
فرهنگی مثبت ومنفی لباس های بومی

نشانه اجرا شدهنام مرکزردیفنشانه اجرا شدهنام مرکزردیف

فرهنگستان علوم  1
دانشگاه علوم پزشکی 5جمهوری اسالمی ایران

 سبزوار

کنفرانس بین المللی 6نشریه ادبی آیش 2
هنر اسالمی

شرکت طرح 7دانشگاه هنر 3
 وگسترش سمنان

 دانشگاه شهید بهشتی 4
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نتیجه
در بررسی آثاربررسی شده . هنرمند با توجه بهسفارشدهنده، موضوع سفارش، آثار هنری، 
محیط جغرافیایی مؤسسه را که سفارش مربوط به آن است مطالعه کرده و سپـس شروع به 
طراحی نموده است. در13 نشانه ی مورد بررسی11 نشانه کاربرد فرهنگـی دارنـد و 2 نشـانه 
کاربرد تجاری دارند با توجه به تعداد بیشتر نشانه های فرهنگی، به نظر می رسد  عناصر و نقوش 
ایرانی  اسالمی برای کاربرد فرهنگی مناسب ترند. در13 نشانه انتخابی پس از بررسی های الزم در4 
نشانه رد پای تأثیر آثار تاریخی و بومی هر منطقه دیده می شود. در آثار انتخابـی، هنرمنـد تالش 
کـرده از نقوش این آثار تاریخی با توجه به مؤسسه ی مورد نظر به گونه ای بهره بگیرد که مفهـوم 
کارکـرد آن به صراحت بیان شود. این استفاده به صورت کپی و گرته برداری نقوش تاریخی 
نیست، بلکه با توجه به مکان مورد نظر و کارکرد آن نقوش استفاده شده، نشانه  ها را تغییر داده و 
در صورت نیاز از نمادهای دیگر در کنار نماد تاریخی بهره برده است. در بین13 نشانه، 7 نشانه 
اجرا شده کارکرد اجتماعی، فرهنگی، هنری و... دارند. در کنار این نشانه ها 6 نشانه است که ایده ی 
هنرمند مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته خود هنرمند این موضوع چیزی از ارزش نشانه 
کم نمی کند. تعداد 8 نشانه از نشانه های انتخابی نشانه های فرهنگی است و برای دانشگاه ها اجرا 
شده است که در بیشتر آن ها از نقوش اسلیمی استفاده شده است. نشانه های کار شده بیشتر از دو 
بخش تشکیل شده: بخشی که شامل ایده ی هنرمند است که برگرفته از بیان  مفهوم کارکردی 
موسسه و همچنین خالقیت هنرمند است و بخشی دیگر، نقوش مورد استفاده در آثار تاریخی 

ایرانی-اسالمی است که در جهت انتقال مفهوم نشانه کاربرد داشته است .
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