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  طراحي گرافيكي
هنگامي كه قرار است يك پيام را به شكل پوستر، لوگوي تجاري، مجله، جلد و ... به مخاطبين خود ارائه دهيم، در واقع از 

شود. طراحان گرافيكي، با تصاوير ترسيم شده،  كي گفته ميكنيم كه به آن طراحي گرافي يك شكل بصريِ ارتباط استفاده مي
كنند  هايي را طراحي مي نقاشي شده، عكاسي شده يا تصاوير ايجاد شده توسط كامپيوتر سر و كار دارند؛ به عالوه آنها پيام

به عبارت ديگر، طراحان با  بينيم. ها و حتي صفحة كامپيوتر مي كه اَشكال مختلف آنها را در تبليغات تلويزيوني، كتابها، مجله
اطراف آنها براي انتقال پيامهايشان استفاده  1خلق، انتخاب و سازماندهيِ اين عناصر رمزي و عكسها و حتي فضاهاي خالي

، قسمتي از زندگيِ روزمرة ماست؛ از چيزهاي كوچك مثل جعبة چسب گرفته تا چيزهاي بزرگي 2كنند. طراحي گرافيكي مي
سازي  كنند، شبيه كنند، سازماندهي مي كنند، تشويق مي هاي گرافيكي، اطالع رساني مي كنار اتوبان! طرحمثل بيلبوردهاي 

  كنند. كنند و لذت ايجاد مي بخشند، جلب توجه مي كنند، هويت مي مي
لب طراحي گرافيكي، چيزي فراتر از زيباسازي صفحات است؛ طراحي گرافيكي سعي دارد ديد بيننده را به طرف صفحه ج

توان توجه شخصي را به  نمايد؛ به عبارت ديگر با استفاده از قوانين طراحي و عناصر موجود در صفحه (متن و تصوير)، مي
  قسمت خاصي از صفحه معطوف و يا حتّي از آن منحرف ساخت. 

اي كه هنر و تكنولوژي را  فرايند خلّاقانه«توان به اين صورت تعريف نمود:  با توجه به مطالب مذكور، طراحي گرافيكي را مي
دهد.  اين كار را انجام مي ،عالئمو  تصويرطرّاح، با دو ابزار اساسي يعني ». كند به منظور انتقال يك مفهوم، با هم تركيب مي
گردند  ، اطالق ميطراحي مبتني بر عالمتو  طراحي مبتني بر تصويرشوند كه  به اين ترتيب، دو نوع طراحي هم تعريف مي

   مراجعه شود]. whatisgraphicdesign-http://www.aiga.org/guideالعات بيشتر، به آدرس اينترنتي [براي اط

                                                 
1 white spaces 
2 graphic design 
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حوه هاي مختلف (بصري، رواني و...) آنها گرفته تا ن ها و جنبه عوامل متعددي در طراحي گرافيكي مؤثر هستند؛ از رنگ
شوند كه هدف از طرح آنها در نهايت، يك  قرارگيري عناصر در صفحه و رعايت قوانين طراحي. در زير مباحثي مطرح مي

  طراحي گرافيكي آگاهانه و جذاب خواهد بود.

  يرنگ هاي مدلو رنگ تئوري 
هنگام طراحي گرافيكي، نكاتي چند در مورد رنگ وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وقتي يك گرافيك جذاب را 

باشند. قسمت اعظم طراحي، مربوط به ساخت اجزاي گرافيكي  هاي به كار رفته در آن تصادفي نمي بينيم، مسلماً رنگ مي
توانند كمك شاياني در فهم و برقراري  ها مي ا نقش مهمي دارد. رنگاست و رنگ ويژگي خاصي است كه در تأثير مثبت آنه

هاي نارنجي و زرد كه نشانة دقت و احتياط است،  ارتباط با كاربر ايفا نمايند و يا آن را تضعيف كنند. به عنوان مثال، رنگ
تواند نقش تضعيف  در بعضي شرايط ميتواند با درجات مختلفي روي افراد تاثير بگذارد،  گذشته از تأثيرات رواني آنها كه مي

اي داشته باشد؛ در عين حال در بعضي موارد خاص ممكن است بازدارنده نباشند. هنگام طراحي بايد نسبت به هر دو  كننده
ها الزم است روشهايي  هاي مورد استفاده اطالعات كافي و مناسب داشت. عالوه بر اين رنگ »بصري«و  »رواني«ويژگي 

  شوند، فراگرفته شوند. ها در دنياي كامپيوتر تعريف مي آنها، رنگ كه به وسيلة
شود.  ها، خصوصيات متفاوت رنگ و نحوة ارتباط آنها در طراحي گرافيكي، پرداخته مي 3در اين قسمت نگاهي به تئوري رنگ

  نمايد. سير و تعبير ميها را حس نموده و ذهن چگونه آن را تف همچنين مشاهده خواهيم كرد كه چگونه حواس انسان، رنگ

  

                                                 
3 color theory 
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  هاي انعكاسي و مستقيم رنگ
هايي كه در  رنگ (غير انعكاسي). 5هاي مستقيم و چه رنگ 4هاي انعكاسي آيند؛ چه رنگ ها در اثر نور به وجود مي تمامي رنگ

وانند ت هاي واقعي موجود را مي هاي انعكاسي هستند. چشمان ما فقط بخشي از رنگ كنيم، ناشي از رنگ طبيعت مشاهده مي
ها رنگ در طبيعت وجود دارد و حتي چشمان اشخاصي كه از قدرت تشخيص و تميز بااليي برخوردار  ببينند. در واقع ميليون

  تواند تشخيص دهد. مي رنگ را 50000است فقط حدود 
هاي انعكاسي يا غير انعكاسي در  انگيزي است. رنگ، با استفاده از مقدار طيف ايجاد و تشكيل رنگ، در واقع پديدة شگفت

شود. نور انعكاسي، همان رنگي است كه در زندگي روزمرة دنياي اطراف ما به طور   نورهاي مرئي تشكيل و دريافت مي
كنيم، ناشي از نور انعكاسي است. ضمن مطالعة  مام چيزهايي كه در جهان واقعي مشاهده ميگردد. ت طبيعي ايجاد مي

نورهاي انعكاسي، نگاهي نيز به نور غير انعكاسي خواهيم داشت كه يك روند مصنوعي بوده و در مانيتورها و ديگر وسايل 
  گيرد. مورد استفاده قرار مي

 

  نور انعكاسي-الف
اند. اطالعات آنالوگ، به طور ساده،  تشكيل يافته 6كنند، از اطالعات آنالوگ فيزيكي ما دريافت ميتمام چيزهايي كه حواس 

اند كه  كنيم، از امواجي تشكيل يافته آيند. همة امواجي كه مشاهده مي اطالعاتي هستند كه از تغييرات فركانس به وجود مي
  باشد. حاصل تغييرات فركانس طيف الكترومغناطيسي مي

كنند؛ نور مرئي در واقع سهم بسيار اندكي از  نابع نوري، امواجي را به طور يكنواخت در تمامي جهات از خود منتشر ميهمة م
توانيم به صورت نور يا رنگ دريافت نماييم، بسيار ناچيز است. مقدار  طيف الكترومغناطيسي بوده و مقدار طيفي را كه مي

                                                 
4 reflected 
5 directed 
6 analog data 
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ي، زرد، ارغواني و سياه ا شود. از اين رو در صنعت چاپ از چهار رنگ فيروزه % تيره ايجاد مي80اصلي، يك رنگ خاكستري 
را چاپ پردازش چهار رنگ  CMYKشود. چاپ با  گفته مي CMYK10شود. به اين تركيب رنگي، تركيب رنگي  استفاده مي

  شود. نامند؛ هر يك از رنگها، روي رنگ ديگر چاپ شده و در نتيجه تصويري با رنگ كامل تشكيل مي مي

  انعكاسيغير نور - ب
ها فقط هنگام چاپ روي كاغذ  شود. از اين رنگ هاي كاستني استفاده مي چاپ روي كاغذ، از رنگچنانكه گفته شد، هنگام 

كند. اما براي نمايش يك تصوير طرح  شود؛ چون كاغذ سفيد، همة رنگها را به طرف بيننده منعكس مي سفيد استفاده مي
  نيم.در صفحه مانيتور يا تلويزيون، بايد به صفحة سياه رنگ اضافه ك 11يافته

استفاده نماييم. رنگهاي  12هاي افزودني براي ايجاد تصاوير رنگي در مانيتورها بايد از نور مستقيم (غير انعكاسي) يا رنگ
)، از CMYKهاي اصلي كاستني ( شوند. در اين موارد، به جاي استفاده از رنگ افزودني به صفحة سياه يا تيره افزوده مي

  شود.  ) استفاده ميGreen) و سبز (Blue)، آبي (Redقرمز ( ) يعنيRGBهاي اصلي افزودني ( رنگ

                                                 
10 Cyan, Magenta, Yellow, blacK (CMYK) 
11 projected 
12 additive colors 
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  هاي رنگ مشخصه
ها را به  توان با سه مشخصة اصلي، توصيف و تعريف نمود. اگرچه ممكن است رنگ هاي موجود در طبيعت را مي همة رنگ

طور مثال، آبي تيره، آبي فلورسنت، آبي روشن، آبي درخشان و از اين قبيل توصيف نماييم، اما هر رنگي داراي سه بعد است 
  ).Saturation) و خلوص (Value)، مقدار (Hueمايه ( شود: رنگ مي كه با آنها مشخص

مايه عبارت  شناسيم مثل قرمز، سبز، آبي. در واقع، رنگ هايي كه آنها را مي مايه است؛ يعني همان رنگ اولين مشخصه، رنگ
  هاي نور. است از ويژگي طول موج

(كه به ترتيب جهت روشن   سفيد يا سياه موجود در رنگ دومين مشخصه، مقدار رنگ است. اين مشخصه، بيانگر ميزان رنگ
باشد. به عنوان مثال، تفاوت رنگ صورتي و قرمز، در مقدار رنگ  اند)، مي مايه اضافه شده شدن و تيره شدن رنگ، به رنگ

رنگ  مايه)، مقدار مشخصي رنگ سفيد (جهت روشن شدن) اضافه شود، آنهاست؛ به اين معني كه اگر به رنگ قرمز (رنگ
گردد. اگر مقدار اين  آيد. به همين ترتيب اگر به رنگ قرمز، رنگ سياه اضافه كنيم، قرمز تيره ايجاد مي صورتي به دست مي

توان گفت، خلوص  % خواهد بود؛ همچنين مي45هاي حاصل،  ) رنگValue% باشد، مقدار (45رنگ سياه (يا سفيد)، مثالً 
  بود. %) خواهد100 -% 45% (55هاي حاصل  رنگ

سومين مشخصه، خلوص (اشباع، تراكم) رنگ است. مثالً رنگ قرمز، خلوص بيشتري نسبت به رنگ صورتي دارد؛ چرا كه 
به رنگ صورتي، رنگ سفيد اضافه شده است. يا رنگ آبي تيره خلوص كمتري نسبت به آبي اصلي دارد چون رنگ سياه به 

  آن اضافه شده است.
) است. تضاد رنگ به طور عمده به تغيير مقدار رنگ 13مقدار يك رنگ، تضاد (كُنتراست هاي مهم در مورد يكي از ويژگي

تأثير نيست. تضاد رنگ، اختالف مقدار رنگ را بين دو يا چند  بستگي دارد؛ هر چند ميزان خلوص رنگ نيز در ميزان تضاد بي
كي از كند. هر چه اين تضاد بيشتر باشد، اختالف مقدار رنگ نيز بيشتر خواهد شد و بالعكس. ي رنگ مجاور توصيف مي

                                                 
13 contrast 
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كند، بيشترين ميزان خلوص در مركز مدل است كه با حركت به سمت باال و پايين، از ميزان خلوص كاسته شده و در  مي
  كند. ) نيز تغيير ميValueقدار رنگ (نتيجه، م

  

  مديريت رنگ
با توجه به ارتباط فراواني كه در زنجيرة چاپ رنگي وجود دارد، يعني از شروع انتخاب يك تصوير رنگي و عبور آن از مراحل 

رنگ در  و چاپ و مراحل تكميلي پس از چاپ، مديريت شدن كار از لحاظ يكنواختي و ثُبات كيفيت 16آرايي طراحي و صفحه
مراحل عبور از يك بخش و يا دستگاه به بخش ديگر، اهميت خاصي دارد تا بتوان مطمئن شد كه آنچه بر روي صفحه 

  شود، تا حد امكان نزديك به كار نهايي چاپ شده بر روي كاغذ خواهد بود. مانيتور ديده مي
تجهيزاتي كه در اين مراحل مورد استفاده قرار شود، با توجه به نوع  در مراحل مختلفي كه براي چاپ يك اثر طي مي

تواند يك مانيتور ساده، پرينتر  شود. اين تجهيزات مي گيرد، در هر مرحله از كار به شكل متفاوتي بر روي مانيتور ديده مي مي
ه رنگ چاپ گيري ديجيتال پيشرفته و حتّي ماشين چاپ باشد. براي حلّ اين مشكل و اطمينان از اينك رنگي ليزري، نمونه

  شود. استفاده مي 17بيني شده منطبق است، از مديريت رنگ شده در كار نهايي با آنچه كه در ابتدا پيش
شود؛ با ذكر مجدد اين مطلب كه يك  مديريت رنگ، به فرايند تعيين و تنظيم دقيق رنگ در فضاهاي رنگ اطالق مي

افزارهاي مختلف و چاپ  ، بار شدن در نرمCMYKبه  RGBتصوير ممكن است بر روي مانيتورهاي مختلف و يا تبديل 
  هاي متفاوتي به نمايش گذاشته شود. توسط ابزارهتي خروجي مختلف به صورت

  

  

                                                 
16 layout 
17 color management 
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  براي مديريت رنگ ICCاستفاده از پروفايل 
ICCهاي مؤثر در مديريت رنگ، استفاده از پروفايل  يكي از راه

المللي رنگ) است. اين پروفايل، فضاهاي  (ائتالف بين 18
را براي ويرايش  RGBكند، فضاي رنگ  اي را براي مانيتور تعريف مي ويژه RGBكند، فضاي رنگ  رنگي را تعريف مي
نمايد. حتي اگر  را براي چاپگر ليزري كه انتخاب شده است، تعريف مي CMYKبرد و يا فضاي رنگ  تصاوير به كار مي

توانند براي توليد مجدد آسان  اند و مي آشنايي نداشته باشيد، استانداردي در صنعت گرافيك شده ICCهاي  كنون با پروفيلتا
  اي مختلف به كار روند. هاي پايه ها براي طرح و دقيق رنگ

ICC ي براي پروفايل در واقع، يك استاندارد فرموله شدة مورد توافق در چاپ است كه با ايجاد يك پلتفرم مستقل جهان
به طور كلي،  ICCكند. هدف  رنگ، امكان مشاهدة رنگ را از هر ورودي يا خروجي دستگاه به شكل مستقل فراهم مي

هاي مختلف با يكديگر و مستقل از سيستم عامل است.  افزاري شركت ايجاد استانداردي براي ارتباط رنگي بين تجهيزات نرم
هاي مرتبط با يك دستگاه به فضاي رنگي مرجع و يا براي تبديل  اي تبديل رنگ، يك فايل اطالعاتي برICCپروفايل 

19هاي مرتبط با آن دستگاه است؛ اين كار با استفاده از  ها از دستگاه مرجع به رنگ رنگ
CMM هاي تطبيق رنگ) به  (ماژول

نگ ار يك فضا به فضاي عبارت است از تبديل اطالعات ر CMMپذيرد. وظيفة  عنوان موتور مديريت رنگ، صورت مي
) و فراهم كردن اين امكان كه 20 (گاموت  هاي خارج از طيف رنگي ديگر و تشخيص اختالفات احتمالي در خصوص رنگ

  ترين تطبيق يا تعبير را از رنگ مورد نياز عرضه كند. هاي خود، نزديك دستگاه بتواند با توجه به محدوديت
توان از پروفايل رنگ  ، نيز ميJPEGو  TIFFشوند مثل  در چاپ استفاده مي هاي تصويري ديجيتال كه معموالً در فرمت

  استفاده نمود؛ هرچند اجباري در استفاده از آن در فرمت فايل نيست.

                                                 
18 International Color Consortium (ICC) 
19 Color Matching Modules (CMM) 
20 gamut 
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گيري آنان و در  هاي نمونه اي در بخش پيش از چاپ و بر روي تجهيزات اسكنر و دستگاه به شكل گسترده ICCاز پروفايل 
كنند و  ماشين آالت خود را تهيه مي ICCها نيز پروفايل  شود. چاپخانه استفاده مي CMYKبه  RGBزمان تبديل فايل از 

21المللي (مثل هاي استاندارد بين اين پروفايل، يا پروفايل
SWOP  ،22

ISO ،Euroscale، 23
ECI  و ...) را در بخش پيش از

دهند. در همين راستا،  مورد استفاده قرار مي CMYKگيري و يا تبديل فايل به  چاپ و يا به وسيلة طراحان در زمان نمونه
در  ICCپروفايل نيز، طراحان را به استفاده از مديريت رنگ و » 25ديزاين اين«و  »24فتوشاپ«افزارهاي  هاي جديد نرم نسخه

  نمايند. كار با تصوير ديجيتال تشويق مي
شود تا  ها استفاده مي ترين چاپخانه مديريت رنگ به عنوان پروفايل ماشين چاپ و كنترل منحني خروجي، امروزه در مدرن

(كه در  26از راه دورگيري  بتوانند به وسيلة آن، نقاط را با اندازه و رنگ صحيح چاپ كنند. همچنين از مديريت رنگ در نمونه
  شود. آن مانيتورهاي مشتري و چاپخانه، كاليبره شده و با هم منطبق هستند)، به صورت شاياني استفاده مي

  

  تعبير رنگ
كنند؛ رنگ نه تنها از لحاظ ظاهري و بصري تأثيرگذار است، بلكه جنبة  هاي مختلف با ما ارتباط برقرار مي ها به شيوه رنگ

  شود. ادامه به طور مختصر به بيان ارتباط رنگ از لحاظ بصري، رواني و فيزيولوژيكي پرداخته مي رواني نيز دارد. در
  
  

                                                 
21 Specification for Web Offset Publications (SWOP) 
22 International Standards Organization (ISO) 
23 European Color Initiative (ECI) 
24 Photoshop 
25 In Design 
26 remote proofing 
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قابل ذكر است كه تعابير رنگ، به فرهنگ و تجربة شخص نيز بستگي دارد. به عنوان مثال، علت اينكه رنگ سبز در 
كشورهايي مثل آمريكا، نمود عيني پول است، اين است كه رنگ دالر، سبز است؛ حال آنكه رنگ سبز ممكن است در يك 

  داشته باشد.فرهنگ ديگر معناي متفاوتي (مثبت يا منفي) 
  

  رنگ هاي فيزيولوژيكي جنبه -ج
ها با هم متفاوت است. بنابراين در استفاده از  فرايند ديد در انسان بسيار پيچيده است؛ با اين حال، قدرت درك افراد از رنگ

ار را هستند، اكثر صفحات رنگيِ كدد 29ها نيز بايد به اين نكته توجه داشت. به عنوان مثال، افرادي كه كوررنگ رنگ
ها هستند؛ بنابراين براي  كنند. اما چنين افرادي، قادر به تشخيص تضاد رنگ توانند درك كنند يا به سختي درك مي نمي

توان تصوير طراحي  ها استفاده كرد. براي اينكار مي توان از تضاد بيشتر رنگ قابل درك بودن طراحي براي تمامي افراد مي
ها و متنهاي  داد؛ در اين حالت قسمتهايي از طراحي كه داراي تضاد كمي بوده و حاشيهتغيير  Grayscaleشده را به حالت 

شوند)، به دليل  هاي مكمل (كه در ادامه توضيح داده مي اند، بايد ويرايش نمود. همچنين استفاده از رنگ كمرنگي ايجاد كرده
هاي مكمل  فراد، قادر به تشخيص تركيب رنگدرصد ا 10شود كه تقريبًا  گردد؛ گفته مي تشخيص مشكل آنها توصيه نمي

  (مثالً متن قرمز روي زمينة سبز يا متن بنفش روي زمينة زرد) نيستند.
  

  هاي رنگي طرح
هاي رنگي دشوار است؛ از طرف ديگر، همانند ساخت  گيري در مورد انتخاب تركيب ها، تصميم معموالً هنگام كار با رنگ

روي فكر و منطق انتخاب نمود. براي تهية يك گرافيك يا ديگر موضوعات بصري،  محصوالت گرافيكي بايد رنگها را از
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 DCS  (Desktop Color Separation): : تفكيك رنگ روميزي، شامل پنج فايل جداگانه است؛ اولين فايل
  است. CMYKو چهار فايل ديگر، مربوط به تفكيك رنگ  41آرايي افزار صفحه نشاندهندة مكان سند در نرم

 EPS )Encapsulated Postscript(را  42بيتي سازي تصوير نقشه : فايل مربوط به گرافيك است؛ ليكن امكان ذخيره
و سايزي  44توان با هر وضوح را مي 43هاي برداري شوند. فايل افزارهاي گرافيكي خلق مي ه اغلب در نرمنيز دارد ك

پذيري (وضوح) چاپگر دارد؛ با اين حال معموالً با چاپگرهاي  تهيه كرد. كيفيت چاپ آن بستگي به قدرت تفكيك
  كند. اسكريپتي، چاپ خوبي ايجاد نمي غير پست

 GIF )Graphical Interchange File(شود. امكانات آن براي تصاوير  : براي تصاوير گرافيكي در وب استفاده مي
هاي تصويري هشت بيتي و شفافيت آنها را  سايه روشن با تُن پيوسته و عكس، كافي است. اين فرمت، داده

 كند. پشتيباني مي

 JPEG )Joint Photographic Expert Group(شوند. به  سازي فشرده مي ضاي ذخيرهها براي حفظ ف : اين فايل
هاي ديجيتال معمولي گرفته شده،  هايي كه با دوربين شكل وسيعي از آن براي تصاوير ديجيتال در وب و عكس

و قبل از روتوش شدن يا وارد شدن در برنامة  TIFFها را معموالً به عنوان فايل  شود. اين فايل استفاده مي
توان در وب استفاده  توان براي چاپ و با وضوح پايين مي ن فايل را با وضوح باال ميكنند. اي آرايي ذخيره مي صفحه
 نمود.

 PDF  )Portable Document Format(  اين فرمت براي تبادل اطالعات است. پس از تبديل يك سند از فرمت :
)، باز نمود. Adobe Acrobatتوان آن را در هر كامپيوتر ديگري (به كمك برنامه  اطالعاتي به اين فرمت، مي

                                                 
41 Layout 
42 Bitmap 
43 Vector 
44 Resolution 
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ايميل نمود. اين فايلها براي  45توان آن را به راحتي پيوست اف با وضوح پايين، حجم بسيار كمي داشته و مي دي پي
 چاپ مناسب نيستند و تنها براي مشاهده در صفحه مانيتور كاربرد دارند.

 PDF/X  نسخة استاندارد شده و خاصي از فرمت :PDF  نياز براي پليت و چاپ را در فايل است كه اطالعات مورد
 اف معمولي قابل اعتمادتر است و بيشتر در موراد چاپي كاربرد دارد. دي محدود كرده و نسبت به پي

 PICT براي تصاوير بوده كه امروزه كاربرد بسيار كمي دارد. يك فرمت متافايلي به شمار  46: فرمت اوليه مكينتاش
شوند و قادرند هر دو نوع داده را بطور همزمان ذخيره  اي مي داري يا نقطههاي بر آيد كه موجب تشكيل داده مي

اي در  اي در تصويرسازي برداري و نقطه هاي خود كاربرد عمده كنند. اين فرمت به دليل اندازه بسيار كوچك فايل
 مكينتاش داشته است.

 Postscript  :مت فايل؛ متعلق به شركت ادوبي شود تا يك فر بيشتر به عنوان زبان توصيف صفحه شناخته مي

افزارهاي مربوطه را در فرمي كه قابل  آرايي تهيه شده با نرم سازي اسناد و صفحه است. اين فرمت، امكان ذخيره

 كند. شود، فراهم مي براي تهية فيلم و پليت مصرف ميRIP 47اف است، و يا به وسيله  دي تبديل به پي

 PSD  :و ويرايش تصوير است. فايل اصلي فتوشاپ براي مديريت 

 TIFF )Tagged Image File Format(  :ستري با وضوح باال براي تصاوير رنگي بيتپ و تك فايل ر48رنگ م 
شود. اين فرمت به منظور پشتيباني خروجي  اي در صنعت چاپ استفاده مي است؛ از اين فرمت در سطح گسترده

كند. فايلهاي  بيتي نيز پشتيباني مي 32هاي  نين از دادهاي با وضوح باال طراحي شده است؛ همچ تصاوير نقطه
TIFF سازي ( حجم زيادي دارند و در آنها از شيوه فشردهLepel-Ziv Weleh (LZW شود. استفاده مي 

  
                                                 
45 Attach 
46 Macintosh 
47 Raster Image Processing (RIP) 
48 monochrome 



 

26 
 

ت طراحي آنجلد كتاب و اهمي  
طرح جلد مي تواند براي نشريه  .شود تجاري توليد مي -پوششي است كه براي تبليغ و محافظت از محصول فرهنگي ،جلد

چنانكه در ، منظور از طرح جلد، جلد كتاب است. ليكن در اين گزارشيا كتاب و يا حتي بروشور و كاتالوگ طراحي شود. 
 ؛ البته ممكن استجلد كتاب داراي سه بخش اصلي است: روي جلد، عطف و پشت جلدهاي قبلي گفته شد،  قسمت
 قاب جلد بيشتر براي كتب نفيس (مانند ديوان هر چندهاي لب گردان، رول باند و قاب جلد نيز به آن اضافه شود.  بخش

  گردد.  با يكديگر ارائه شوند، تهيه مي داً بايهاي چند جلدي كه الزام اشعار) و يا مجموعه

يا (در اين بخش عنوان كتاب، عنوان نويسنده ؛ است "روي جلد"بطور مشخص  ،پر اهميت ترين بخش در طراحي جلد
 ةشود. عنوان كتاب معموالً در نيم مي قرار دادهمفهومي  -و بطور معمول تصوير تزئيني )يا مترجمان(و مترجم  )نويسندگان
ها و اصول زيبا شناسي،  عنوان نويسنده بسته به اهميت عنوان كتاب، شهرت نويسنده و جنبه شود. ي جلد قيد ميباالي رو

  .شود نزديك عنوان كتاب (پايين يا باالي آن) و يا در پايين كتاب و با فاصله از عنوان كتاب آورده مي
قلم نوشتار در طرح روي جلد تابع قانون مشخصي نيست اما آنچه بديهي است اندازه عنوان كتاب بايد با اختالف قابل  ةانداز

 هاي ويژه، محل قرارگيري تر و يا بصورتي مناسب داراي ديد الزم باشد (استفاده از رنگ توجهي از ديگر نوشته ها بزرگ
شود. در قسمت  عنوان كتاب، نام نويسنده و عنوان و نشانه ناشر قيد مي ،موجوددر عطف كتاب، با توجه به فضاي  ...). و

 در جلد پشت( شود مي قرار دادهپشت جلد نيز آرم و عنوان ناشر، قيمت كتاب، توضيحات احتمالي درباره كتاب، مؤلف و ... 
براي جلد  مشهور،تي بزرگ و هاي انتشارا شركتمعموالً  .است فاقد يك يا تمامي عوامل ذكر شده باشد) ممكن حال عين
كنند. ابعاد كتاب (رقعي، خشتي،  كتاب را طراحي مي جلدو بر اساس آن نموده مشخص تعيين  ها يك فرمت و شكل كتاب

مخاطب و مسائل فني  ،موضوعفاكتورهايي چون بر اساس نيز ناشر  هر چند ؛رحلي و ...) را سفارش دهنده مشخص مي كند

  .دهد پيشنهاد مي ابعاد الزم راو اقتصادي 

صفحه ، در صورتي  100براي هر  ؛ميزان پهناي كتاب (عطف) و تعيين اين اندازه بر اساس تعداد صفحات انجام مي گيرد
 5/4گرمي خارجي باشد، حدود  70ميلي متر و در صورتي كه كاغذ تحرير  6گرمي ايراني باشد، حدود  70كه كاغذ كتاب 

  .داشت ميلي متر پهنا در اختيار خواهيم
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دليل بستر كار (زمينه هاي فرهنگي) و مدت زمان درگيري باالي ه است كه بگرافيك هاي  طراحي جلد از جمله گونه
وجود و توقع كشف و دريافت اين خالقيت ها از سوي مخاطب،  گرافيكي هاي محصول و مخاطب، امكان بروز خالقيت

  .دارد
اي در نحوه ارائه عنوان در جلد كتاب داشته باشد. البته اين شيوه بيشتر براي  ژهاستفاده از تايپوگرافي نيز مي تواند جايگاه وي

 .ذهني هستند مناسب است ةبراي مخاطب داراي پيشينعناوين كوتاهي كه 

اي  چيدمان عناصر بصري نيز ترجيحاً به گونه ةنحو .شود كودكان توصيه نمي ةتايپوگرافي در كتب ويژ ةعالوه بر اين، شيو
خواننده را به باز كردن آن ترغيب كند. تقسيم بندي فضاي يعني خواهد بود كه به سمت داخل كتاب حركت داشته باشد، 

   .تواند به جذابيت طرح جلد بيفزايد مينيز عطف 
ي جلد طرح رو 49نتُ شود و در بسياري موارد هم روكش جلد، جلدي است كه معموالً بر روي مقوا يا كاغذ (گالسه) ارائه مي

آن برابر با  عرضآن برابر با بلنداي جلد و  طولشود. ابعاد روكش جلد متناسب با جلد خواهد بود.  بر روي آن منعكس مي
 سانتيمتر 6پهناي جلد در حالت باز شده به اضافه دو لب برگردان به اندازه هاي دلخواه خواهد بود. معموالً اين اندازه كمتر از 

ثابت نگه اين طريق روكش جلد را  از و   شوند ا از محل تاخور به سطح داخلي جلد تا زده ميه اين لب برگردان (نيست
  دارند). مي
  
  

  عوامل مؤثر در طراحي
به جلد آن كتاب  گيبست موفقيت تجاري يك كتاب عمدتاً .در طراحي مهم تر از نكات تكنيكي و فني است ،داشتن ايده

بيشترِ فروش ان در جهت مولف؛ طوري كه زيباتر باشد اين موفقيت نيز بيشتر خواهد بودتر و  دارد و هر چه جلد كتاب جذاب

چيزي است كه طرح جلد، همان  .در طراحي جلد كتاب هستنديك طراح مطمئن و ماهر و خالق به دنبال  ،كتاب خود

   .دهد مخاطبين را در نگاه اول تحت تاثير قرار مي
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 گردند: تاب حائز اهميت هستند، عنوان ميذيالً برخي نكات كه در طراحي جلد ك

: هر كتاب در مورد موضوع خاصي است و طرح جلد مشخصاً بايد بيان مشخص نمودن تمركز اصلي طرح جلد -1
كنندة ايده و موضوع اصلي كتاب باشد؛ بنابراين هيچ چيز مهمتري وجود ندارد. وجود عناصر و اشياء متنوع در 

هاي زياد  شود. بنابراين نبايد از اشياء، نمودارها و شكل موضوع اصلي ميطرح، باعث منحرف شدن مخاطب از 
اي باشد كه ظرف  استفاده شود. طراحي جلد مثل طراحي بيلبوردهاي تبليغاتي كنار اتوبانهاست! يعني بايد به گونه

يك نگاه متوجه چند ثانيه توجه مخاطب را (كه با سرعت در حال گذر است،) جلب كند. بنابراين مخاطب بايد در 
 (نوع) كتاب، موضوع اصلي كتاب و لحن و آهنگ نوشتار گردد. 50ژانر

: اگر قرار است از يك عنصر گرافيكي استفاده شود، اطمينان حاصل شود كه اين عنصر، در نظر گرفتن همة جوانب -2
 كند. به ارتباط با مخاطب كمك مي

و تصاوير در  52ها، بافتها د استفاده نشود؛ در عوض از رنگزمينه سفي : حتي االمكان از پيش51استفاده از پيش زمينه -3
 زمينه استفاده شود. پيش

هاي بين المللي مثل آمازون  : فرض كنيد كه كتاب قرار است از طريق سايتتر استفاده از عنوان درشت -4
)amazon.com چنين  بنابراين در)، به فروش برسد! آيا عكس كتاب در يك اندازه كوچك، كامالً واضح است؟

 مواردي، استفاده از يك عنوان بزرگتر، كمك شاياني در معرفي كتاب خواهد نمود.

ها وقتي بزرگ هستند، ظاهر زيبايي دارند اما در برخي موارد، مثل  : برخي از فونتناخواهاي  استفاده از فونت -5
 شوند!  ها در سايز كوچك ناپديد مي بيان شد، اين فونت 4موردي كه در بند 

: استفاده از تصاويري كه بيانگر وضعيت كلي و موضوع اصلي كتاب باشند؛ الزم نيست اين از تصاوير گويا استفاده -6
 تصاوير به صورت كامالً دقيق، بيانگر موضوع مورد نظر باشند.
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شود؛ بنابراين استفاده از تعداد  : تنوع رنگي باعث خستگي و دلزدگي مخاطب مياستفاده از تعداد محدودي رنگ -7
هاي رنگي، كم و در  ي رنگ كه با هم سازگاري دارند، بسيار مهم است. به عالوه بايد دقت نمود كه بخشمحدود

 موقعيت مناسب باشند.

هاي بكار رفته در اين جلدها را عيناً  : در اين حالت الزم نيست تمام تكنيكهاي مشهور الهام گرفتن از جلد كتاب -8
 ها به عنوان الگوي طراحي، الهام بگيريم. نمونهتقليد كنيم؛ بلكه كافي است از اين 

هاي سطوح، نور، كيفيت چاپ  ميزان درك رنگ نسبي بوده و بستگي به افراد و محيط دارد. مشكالت بينايي، رنگ -9
هاي مناسب، دقت  دهند؛ لذا بايد در انتخاب رنگ و برخي عوامل ديگر نحوه دريافت رنگ را تحت تاثير قرار مي

 نمود.

كنند اما  هاي مختلفي با مخاطب ارتباط برقرار مي تك رنگها، تفسيرهاي مختلفي دارند و به گونه  تكهر چند   -10
ها اكتفا نمود به  تفسير يك موضوع فقط به رنگ بستگي ندارد؛ لذا نبايد در انتقال مفاهيم تنها به استفاده از رنگ

 وم را به مخاطب القا نمايد.اين معنا كه يك تصوير ممكن است خيلي بهتر از يك رنگ خاص مفه

هايي كه روي پس زمينه قرار  اي باشد كه متن و گرافيك زمينه بايد به گونه : رنگ پسزمينه انتخاب رنگ پس  -11
شود؛ چرا  هاي سياه يا سفيد استفاده مي زمينه ها، از پس گيرند، به خوبي قابل تشخيص باشند. در بسياري از طرح مي

 دهند. هاي متن و گرافيك به دست مي هاي بيشتري براي انتخاب رنگ كه استفاده از آنها، گزينه

، 53توان سه ويژگي عمده كه بايد در طراحي مورد توجه قرار بگيرند، استنتاج نمود: گردش چشم با توجه به موارد فوق، مي
  .55و جذابيت ظاهري 54فضاي كلي

  

  گردش چشم -الف
ت اما در واقع نحوه كنترل گردش چشم نسبت به صفحه، كمك اي گردش چشم، چندان ملموس نيس ه گرچه براي عد

 نمايد. معموالً بحث گردش چشم با طرح فضاهاي مثبت و منفي صفحه همراه است. زيادي در درك مفاهيم آن مي
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، 57عبارت است از قسمتي از صفحه كه هيچ گرافيك يا نوشتاري در آن وجود ندارد. در مقابل آن فضاي مثبت 56فضاي منفي
  تي از صفحه است كه حاوي گرافيك يا متن باشد. قسم

در صفحاتي كه كه از طراحي خوبي برخوردارند، از فضاهاي مثبت و منفي به خوبي استفاده شده است؛ استفاده از فضاهاي 
خالي و فضاهاي گرافيكي به يك اندازه اهميت دارند. به عنوان مثال، خواندن مجالتي كه تمامي صفحات آن پر از 

فرساست چرا كه از فضاهاي فني به خوبي استفاده نشده است. چشمان  هاي ريز و درشت است، بسيار مشكل و طاقت هنوشت
  كنند. ما به اين فضاهاي خالي نياز دارند زيرا در فهم متن و گرافيك به ما كمك مي

  

  فضاي كلي - ب
شود. به عنوان مثال،  الت به بيننده عرضه ميفضا يا جو كلي صفحه، عبارت است از حالتي كه اطالعات و مفاهيم در آن ح

اي يا فانتزي و ... باشد. يك طرح ممكن است به نظر برخي افراد  فضاي كلي يك طرح ممكن است هنري يا حرفه
هنرمندانه باشد و به نظر برخي ديگر اينگونه نباشد. استفاده از توازن عناصر، يكي از طرق ايجاد جو مؤثر در طرح است. 

عبارت است از نحوة قرار گرفتن ظاهريِ عناصر صفحه. براي تشخيص توازن يك صفحه، نصف صفحه را با نصف  توازن،
اي كه عناصر مساوي در دو نيمة صفحه داشته باشد داراي تعادل متقارن است. به طور  كنيم؛ صفحه ديگر آن مقايسه مي

تر  تر و فانتزي كند در حالي كه تعادل غيرمتقارن، غيررسمي تري را ايجاد مي تر و رسمي اي كلي تعادل متقارن، حالت حرفه
  است.

  

  جذابيت ظاهري -ج
كند كه مفاهيم را با يك زيبايي  جذابيت ظاهري، مهمترين هدف طراحي است؛ جذابيت ظاهري به ببيننده كمك مي

شود؛ تا اين حد كه  ها، يكي از عوامل مهم در افزايش جذابيت طراحي قلمداد مي گرافيكي خاص دريابند. استفاده از گرافيك
  صفحة بدون گرافيك جذابيتي در بر نخواهد داشت. 
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