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فصل پنجم

گرافىک

هدف هاى رفتارى: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
ـ گرافیک را تعریف کند.

ـ شاخه هاى مختلف گرافیک را نام ببرد.
ـ تحوالت عمده گرافیک را به اختصار شرح دهد.

آشناىى با گرافىک

گرافىک چىست؟

عنوان گرافىک از واژٔه ىونانى »GRAPHEIN« گرفته شده که به معناى حکاکى، نگاشتن، طراحى و رّسامى است. امروزه 
اىن عنوان در قىاس با طراحى مواد چاپى )تصاوىر، نقوش و نوشته ها( معناى جدىدى ىافته است. به دىگر سخن، گرافىک پىوندى 

ناگسستنى با امر تکثىر دارد.
بىان ساده تر، فعالىت هر طراح گرافىک هنگامى آغاز  به  با سفارش رابطٔه مستقىم دارد.  گرافىک از جمله هنرهاىى است که 
مى شود که وى سفارشى از ىکى از حوزه هاى صنعتى، فرهنگى ىا اجتماعى درىافت کند؛ سپس با دانش و قدرت خالقٔه خود، کار را 

به فرجام رساند.
طراحى گرافىک هم اکنون در زندگى انسان ها حضور محسوس و گسترده ىافته است. امروزه طراحى گرافىک، در سىنما و 
تلوىزىون، نشرىات، آگهى هاى تبلىغى و تجارى، عالىم راهنماىى و رانندگى، بسته بندى کاالها، تابلوها، وىترىن فروشگاه ها و حتى معمارى 
و آراىش شهرها، تزىىن خانه ها و طراحى پارک ها و نظاىر آن به کار مى رود. از طرفى، بخش مهمى از محىط و اشىاى پىرامون بر مبناى 
معىارها و الگوهاى زىباىى شناختى گرافىک شکل مى گىرد؛ هم چنىن از طرىق زبان گرافىک، انسان با محىط و اشىا، نىز انسان هاى 

دىگر ارتباط برقرار مى سازد. 
گرافىک هنرى است که مرزها را درنوردىده از زبانى بىن المللى و غالباً ثابت و ىکسان بهره مند است. در مجموع، گرافىک، 

هنرى جدى و درخور تأمل است، به گونه اى که هر ملىتى براى معرفى و بىان فرهنگ خود ناگزىر باىد بدان توجه و اهتمام نماىد.

آشناىى با تحوالت عمدۀ گرافىک

گرافىک به معناى امروزى حدود صد سال سابقه دارد، اما پىشىنٔه آن را بدون توجه به تعارىف امروزى در دوران گذشته نىز 
مى توان جست  و جو کرد.
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اىن همه،  با  اما تصوىرسازى کتاب سابقه اى دىرىن دارد.  باشد.  نداشته  پىشىنه اى طوالنى  براى مثال، طراحى پوستر1 شاىد 
تحوالت عمدهٔ اىن هنر را در طول تارىخ مى توان به سه دورٔه کلى تقسىم کرد:

1ــ از آغاز تا اختراع ماشىن چاپ )قرن پانزدهم مىالدى(،
2ــ پس از اختراع ماشىن چاپ تا انقالب صنعتى در اروپا )قرن نوزدهم مىالدى(،

3ــ پس از انقالب صنعتى تا عصر حاضر.
دورۀ اول )از آغاز تا اختراع ماشىن چاپ(: خطوط تصوىرى هىروگلىف از اولىن دستاوردهاى گرافىکى بشر بوده است 
)تصوىر 1(، اما به طور کلى بسىارى از نقوشى که در گذر زمان به دست صنعتگران، معماران و دىگران پدىد آمده اند آثارى هستند که 
وىژگى هاى گرافىک در آنها به روشنى مشهود بوده و مى توان آنها را جزىى از اىن هنر به شمار آورد )تصوىر 2(. درنتىجه، در طراحى 
تزىىنات در معمارى هاى تارىخى، به نوعى وىژگى هاى گرافىک نىز مشاهده مى شود. بسىارى از طراحان معاصر گرافىک از اىن نقوش 

در آثار خود بهره گرفته اند )تصوىر 3(.

Poster ــ1

تصوىر 1

تصوىر 2
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طراحى پرچم ىکى دىگر از نمونه هاى گرافىکى دورٔه اول است که همواره به گونٔه سمبل ىک ملت ىا ىک قبىله در طول تارىخ 
بشرى نمودى بارز داشته است )تصوىر 4(.

تصوىر 3

تصوىر 4ــ نمونه اى از طرح پرچم

از  بسىارى  است.  بوده  پوىا  و  بسىار چشم گىر  آن،  وىژٔه  ارزش  و  اهمىت  به دلىل  نىز  کتاب آراىى  در عرصٔه  گرافىک  حضور 
کتاب هاى علمى، ادبى، مذهبى و مانند آن در طول زمان با ذوق و هنر، هنرمندان تصوىرساز، ُمِذهب، صفحه آرا، صّحاف و نّقاش روى 
جلد با زىباىى و رنگ و لعاب خاص عرضه مى شدند، شاىسته ترىن مثال دراىن باره، مىنىاتورهاى اىرانى است که براى کتاب هاىى هم چون 
شاهنامٔه فردوسى، کلىله و دمنه و دىوان حافظ به تصوىر درآمده اند )تصوىر 5(. از نمونه هاى کهن تصوىرسازى متن مى توان به کتاب 

ـ  275 م( متفکر و مصلح اىرانى اشاره کرد )تصوىر 6(. ارژنگ اثر مانى )حدود 215ـ
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تصوىر 5 ــ نمونه اى از نگارگرى اىرانى
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تصوىر 6ــ نمونه اى از تصوىر کتاب مانوىان

دورۀ دوم )پس از اختراع ماشىن چاپ تا انقالب صنعتى در اروپا(: 
وسىع تر  معناىى  گرافىک  مىالدى  پانزدهم  قرن  اواسط  در  ماشىن چاپ  اختراع  با 
ىافت. گوتنبرگ با اختراع دستگاه چاپ که در آن از حروف متحرک استفاده مى شد 
جهان را وارد عرصٔه جدىدى از هنر گرافىک کرد )تصوىر 7(. او با طراحى حروف 
التىن و چاپ انجىل، نخستىن اثر گرافىکى جدىد را پدىد آورد. اهمىت و ارزش 
اىن وسىله در آن بود که دىگر تکثىر کتاب نىاز به شىوه هاى پرزحمت دست نوىس 
نداشت. بدىن ترتىب، اىن امکان فراهم آمد تا کتاب ها در نسخه هاى متعدد و با قىمت 
نسبتاً ارزان به چاپ برسد. اىن صنعت پىامدهاى بسىار سودمندى در امر ارتباط و 
رشد علم داشت. از اىن زمان به بعد، سواد و سوادآموزى از انحصار عده اى خاص 
تصوىر 7خارج شد و عمالً هر کسى مى توانست از سواد و علوم، با استفاده از کتاب، بهره مند 
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شود و به عبارتى، فکر و اندىشه از انحصار اقلىت ممتاز جامعه خارج شد. کتاب هاىى که با ماشىن اختراعى گوتنبرگ تکثىر مى شد به 
شىوهٔ ابتداىى و فاقد تصوىر بودند، اما دىرى نپاىىد که روش هاى تلفىقى ىعنى چاپ چوبى که در قرون گذشته نىز رواج داشت )تصوىر 
8( در کنار صفحات چاپى قرار گرفت. با اىن همه، توسعه و تکامل امکانات ماشىن چاپ به زمان بىش تر، ىعنى حدود 500 سال، نىاز 

داشت و به همىن دلىل است که بسىارى از روش هاى دورهٔ اول نىز در اىن مقطع ادامه پىدا کرد.

تصوىر 8

دورۀ سوم )پس از انقالب صنعتى تا عصر حاضر(: گرافىک به شکلى که امروزه مى شناسىم از زمان انقالب صنعتى در 
اروپا، ىعنى قرن نوزدهم مىالدى به وجود آمد. در اىن زمان، با پىش رفت فنون چاپ و کاغذسازى و امکان استفاده از نقوش تزىىنى و 
تصاوىر بدىع، به همراه متن نوشته شده، فصلى نو در هنر گرافىک پدىدار شد. از طرفى رشد روزافزون صنعت، جهان را با حجم باالىى 
از تولىدات گوناگون روبه رو کرده بود. بدىهى است که در چنىن وضعىتى، رقابت تنگاتنگ براى فروش بىش تر در بىن تولىدکنندگان 

محصوالت اىجاد شود و امر تبلىغ به مثابٔه ضرورتى انکارناپذىر، بىش از پىش خود را نماىان سازد.
طراحى حروف، طراحى پوستر، بسته بندى، سربرگ، کتاب و مانند آن، مجموعٔه آثارى بودند که رفته رفته شکل تازه و صحىح خود 
را مى ىافتند و به هنر گرافىک معنا و مفهوم جدىد مى بخشىدند. هنرمندان در اىن زمان )اواخر قرن نوزدهم( با برگزارى نماىشگاه هاىى از 
آثار خود اىن هنر را به مردم معرفى کردند. راه ىافتن تعدادى از اىن آثار به موزه هاى معتبر موقعىت گرافىک را به منزلٔه هنرى ناب تثبىت 
کرد. دو هنرمند معروف که در اىن باره دست به تجربه هاى ارزشمندى زدند، »تولوز لوترک«، نقاش و طراح فرانسوى، و »وىلىام 

مورىس«، طراح و صنعت گر انگلىسى بودند )تصوىر 9(.



143

با اختراع و توسعٔه تکنولوژى راىانه، در نىمٔه دّوم قرن بىستم هنر گرافىک با امکاناتى جدىد با کارکردهاىى وسىع تر پا به عرصه 
گذاشت و بدىن ترتىب، طى مدتى کوتاه به رشدى روزافزون دست ىافت. براى نمونه پىش از اىن به نوع طراحى و اشکال مختلف حروف 
و تنوع آن توجه زىادى نمى شد. هم اىنک بنابه نىاز راىانه ها و گوناگونى برنامه هاى آن، طراحى حروف، جاىگاهى وىژه ىافته است و در 

قالب پوىنت ها و قلم هاى متفاوت نمودار شده است.
مصرف گراىى مضاعف، افزاىش جمعىت شهرى، تعدد رسانه هاى جمعى، رشد و تنوع کاالهاى تولىدى، رقابت در حفظ و 
توسعٔه سرماىه و مانند آن، از عوامل اصلى رشد هنر گرافىک در دهه هاى اخىر بوده است؛ به گونه اى که هر روز شکل و اىده هاىى جدىد 

از اىن هنر در گوشه و کنار جهان نمود پىدا مى کند.
طراحى گرافىک به شىؤه مدرن در اىران از حدود سال هاى 1340 شمسى شکل گرفت. اىن حرکت اغلب مرهون کوشش هاى 

»مرتضى ممىز« و »صادق برىرانى« بود )تصوىر 10(.

تصوىر 9ــ طراحى پوستر، اثر تولوز لوترک
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آشناىى با بخش ها و گراىش هاى مختلف گرافىک

طراحى نشانه )آرم(: بسىارى از عناصر هنرهاى تجسمى در طراحى نشانه نسبت به ساىر نمونه ها، نظىر پوستر ىا بسته بندى، 
کاربرد کم ترى دارد، اما در طراحى نشانه، طراح باىد اهداف، وىژگى ها، خدمات و نوع فعالىت، سفارش دهنده ىا مؤسسٔه متقاضى را در 
ىک طرح ساده، گوىا، غالباً تک رنگ، و قابل اجرا با مواد گوناگون )نظىر چوب، فلز، نئون و…( درنظر بگىرد. به طور کلى از خصوصىات 

اصلى طراحى نشانه مى توان به سادگى، اىجاز، رساىى بىان و مانند آن اشاره کرد.
»نشانه« به دو دستٔه کلى »تصوىرى« )فىگوراتىو »تصوىر 11« ىا انتزاعى »تصوىر 12«( و »نوشتارى« )تک حروفى ىا نشانه نوشته 

»تصوىر 13«( تقسىم مى شود.

تصوىر 10

تصوىر 11
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بسته بندى: ىکى از تمهىدات مؤثر براى جلب توجه خرىداران کاال، دقت و زىباسازى در بسته بندى محصول است. در طراحى 
بسته بندى، عالوه بر توجه به زىباىى شناسى گرافىک، به مساىل گسترده اى نظىر روان شناسى اجتماعى، بازار مصرف کاال، سهولت 
مصرف و نظاىر آن باىد توجه شود تا نتىجٔه صحىح و مؤثر آن به دست آىد. موفقىت طراح گرافىک که در زمىنٔه بسته بندى فعالىت مى کند، 

مرهون به کارگىرى اىن نکات است:
1ــ رنگ )مؤثرترىن عامل(

2ــ شکل )به گونه هاى متفاوت دوبعدى، مانند برچسب روى کاال و ىا سه بعدى مانند جعبه و محل قرارگىرى کاال(
3ــ طراحى نوشتار روى محصول

4ــ رعاىت وضعىت حمل و نقل و نگه دارى
5  ــ خالقّىت و نوآورى )تصوىر 14 الف و ب(.

تقوىم: طراحى تقوىم ىکى دىگر از گراىش هاى هنر گرافىک است که معموالً به سه صورت طراحى و چاپ مى شود: 1ــ تقوىم 
سررسىد، 2ــ تقوىم رومىزى، 3ــ تقوىم دىوارى. )اىن نوع تقوىم ممکن است به صورت برگ هاى روزانه، هفتگى، ماهىانه ىا سالىانه 

تدوىن شوند.(

تصوىر 13

تصوىر 12
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آن چه در طراحى تقوىم باىد درنظر داشت اىن است که، تقوىم ها معموالً براى ىک سال کامل طراحى مى شوند و بعضاً به صورت 
روزانه کاربرد دارند؛ از اىن رو، باىد از جذابىت و زىباىى خاصى برخوردار باشند تا در مدت 12  ماه هىچ گاه احساس کهنگى و تکرار 
در آن راه نىابد. رنگ هاى زنده، شکل هاى پوىا، خالقىت و نوآورى، توجه به مسائل فرهنگى و هوىت ملى و خالصه هر آن چه ىک اثر 

گرافىکى ناب نىاز دارد، باىد در طراحى تقوىم منظور گردد )تصوىر 15(.

تصوىر 14ــ ب

تصوىر 14ــ الف 

تصوىر 15
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گرافىک محىطى: کلىٔه فعالىت هاى گرافىکى که در خدمت 
»گرافىک  پذىرد،  انجام  خارجى  و  داخلى  محىط هاى  و  فضاها 
و  شهرى  فضاهاى  به  توجه  و  اهمىت  مى شود.  نامىده  محىطى« 
مکان هاى خاص از دىرباز وجود داشته است، اما از نىمٔه دوم قرن 
بىستم با گسترش فضاى شهرى، افزاىش جمعىت و رشد ارتباطات، 
شهروندان  روحىه  بر  شهرى  محىط هاى  تأثىر  کشفِ  با  هم چنىن 
بدنٔه  تبلىغاتى،  جاىگاه هاى  کرد.  پىدا  بىش ترى  اهمىت  مسئله  اىن 
اتوبوس هاى شهرى، عالىم راهنماىى و رانندگى و نظاىر آن همگى 

در مجموعٔه گرافىک محىطى جاى مى گىرند )تصوىر 16(.

تصوىر 17

تصوىر 16
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طراحى حروف: طراحى حروف، هنر انتقال مفاهىم از طرىق حروف و ترکىب هاى متنوع آن است. اىن تخصص نه تنها 
در نوشتار، بلکه با نمونه هاىى نظىر طراحى پوستر، بسته بندى و نشانه نىز ارتباط مستقىم دارد.

براى طراحى حروف به توجه و دقت بسىار نىاز است، زىرا اىن نوع طراحى باىد براى ىک »خانوادٔه حروف« انجام پذىرد که 
معموالً با روابطى رىاضى گونه توأم است و کم ترىن بى دقتى در طراحى آن، شکل تصوىرى مجموعه را به هم مى رىزد )تصوىر 18(.

پوستر: پوستر ىکى از راه هاى مهم و راىج اطالع رسانى در روزگار ماست که به طور کلى حىطٔه عملکرد آن در سه بخش است:
1ــ پوسترهاى تجارى )فروش محصوالت، توسعه بخشى محصوالت و…(.

تصوىر 18

2ــ پوسترهاى فرهنگى )نماىش فىلم، مسابقات ورزشى کتب و نشرىات و…(.
3ــ پوسترهاى اجتماعى )انتخابات، پىش گىرى از بىمارى هاى واگىر و…(.

آن چه در طراحى پوستر، مهم تلقى مى شود، پىام دهى سرىع است. به عبارت ساده تر، طراح پوستر با درنظر داشتن اىن نکته که 
نظاره کنندگان کار او، معموالً در حال تردد و گذر هستند باىد اثرى را خلق کند که در کوتاه ترىن زمان و در کمال فصاحت بىان، پىام 

خود را انتقال دهد )تصوىر 19(.
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تصوىر 19
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تصوىرگرى: هدف از تصوىرگرى، راهنماىى خوانندگانِ کتاب، مجالت و… به درک مطالبى است که فهم ىا تجسم آن از طرىق 
نوشته ها، به تنهاىى دشوار مى نماىد.

با  و حساس  نزدىک  بسىار  ارتباط  به دلىل  تصوىرگر  هنرمند  دارد.  تناسب  مخاطب  رده هاى سنى  با  الزاماً  تصوىرگرى  شکل 
مخاطبانى که غالباً مقاطع گروه سنى کودک و نوجوان هستند، حامل رسالتى بزرگ و حساس است که اراىه آن باىد با دقت نظر و کمال 

هنر همراه باشد )تصوىر 20 الف و ب(

تصوىر 20ــ الف

تصوىر 20ــ ب



151

تصوىر 21

تصوىر 22

صفحه آراىى: ىکى از فنون قدىم و در عىن حال ىکى از شاخه هاى راىج هنر گرافىک »صفحه آراىى« است؛ مانند: روزنامه ها، 
مجالت، کتب درسى و غىر درسى، کاتالوگ هاى صنعتى و نظاىر آن که همواره با بهره گىرى از هنر صفحه آراىى عرضه مى شوند. اهمىت 
وىژه و ارتباط پىوستٔه انواع صفحه آراىى با مخاطب، سبب شده است تا طراحان گرافىک، در زمىنٔه ارتباط بهتر، سرىع تر و زىباتر با هر 

ىک از اىن مجموعه ها، چاره اندىشى و تالش هاىى را منظور نماىند )تصوىر 21(.
اولىن گام در صفحه آراىى، رسامى و تهىه »گرىد« ىا به اصطالح »پاىٔه کار« است که به وسىلٔه آن، طراح امکان مى ىابد تمامى صفحات 

را اعم از تصوىر و متن به صورتى ىک نواخت و هماهنگ در ىک مجموعه قرار دهد )تصوىر 22(.


