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  02/06/94تاريخ دريافت: 
 25/06/94تاريخ پذيرش: 

  فراگشتي در طراحي رسانه از
  چاپ تا وب با تأكيد بر نظرية گشتالت 

  نوشتة 
  *رضا دالوندداحم

  

  چكيده
آرايـي يـك كتـاب بـا قطـع       كند. براي مثال، صـفحه  آرايي را بستر و محمل مورد نظر معين مي قواعد صفحه

گرفت، با كتابي با قطـع جانمـازي يـا قطـع بغلـي       بايد بر روي رحل قرار مي شدن سلطاني، كه براي خوانده
كه مقابل رحل نشسته  گرفت؛ بسيار متفاوت بود. چشم مخاطب هنگامي سادگي در دست جا مي (جيبي) كه به

تر اسـت، مسـلط    و كتابي با قطع سلطاني در مقابل اوست ناگزير به نيمة پاييني صفحه كه به چشمش نزديك
آرايي سنّتي ما مخفي نبوده و چيدمان عناصر صفحه مانند خوشنويسي و  و اين نكته ظريف از ديد كتاب است،

شدند را متناسب با زاويه ديد و موقعيت خواننده  هايي كه بر رحل خوانده مي تذهيب و نگارگري را در كتاب
در قطع جانمازي نيز متناسـب   كردند. كمااينكه چيدمان عناصر صفحه كتاب نسبت به پهناي صفحه، تنظيم مي

اينـك   شد. همين نكته، هم رسيد، تنظيم مي با ابعاد كوچك و اينكه با يك نظر، پهناي صفحه تماماً به چشم مي
تر نيز قابل  هاي الكترونيكي، البته با تفاوت بسيار فاحش هاي چاپي و رسانه آرايي رسانه در تفاوت ميان صفحه

شوند  هاي وب، صفحات بر روي نمايشگر ظاهر شده و با نور رؤيت مي رسانه بررسي است. به اين معنا كه در
آرايي از نظر ارتباط  اهميت صفحههاي كاغذي و چاپي دارند.  و اقتضائات زيباشناسانه به كل متفاوتي با رسانه
  كوشيم به آن بپردازيم.  مي ، كه در اين نوشتارپيچيده آن با مخاطب جاي بررسي فراوان دارد

كـاربرد   ،ك نظام ارتباطييمثابة  آرايي به صفحه ،آرايي گريد و صفحه ،كادر ،عناصر طراحي: دواژهكلي
  گاه. طراحي وب، اصل پراگنانسمثابه چشم ذهن،  پردازش طراحانه، گشتالت بهنظريه گشتالت در 

 عناصر طراحي
پـذير،   ناسد كه رويتش و نگاه عامه، مفهوم زبان تصويري را صرفاً در چيزهايي باز مي  ديد عمومي

 مثل تصوير ساختمان، درخت، آدم، حيوانات، مناظر و اشـيا. امـا ديـد كمـي     ؛ملموس و آشنا باشند
صويري را در سطحي فراتر از تصاوير ملموس و طبيعي، يعنـي  تتر، مفهوم زبان  آشناتر و تخصصي 

____________________________ 
 dalvandland@yahoo.com  نويسنده، نقاش و طراح گرافيك *
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اند چراكـه   ناصر ذهنياين عدهد.  درك عناصر نامحسوس و ناديدني مورد ارزيابي قرار مياز طريق 
ـ درواقع وجود ندارند، اگر وجود داشته باشند، ديگر ذهني نيستند. بدين معنا كه، بينندة  ك سـطح  ي

بينـد)، در اصـل    كنـد (نمـي   صفحه احساس مي مركز را در آن قسمت از صفحه، يا يك نقطه را در
  سازد. چنين ارتباطي را فراهم مي ةطراح گرافيك با تمهيدات خالق و فني، زمين

شدن آنها، تبديل به عناصـر   نقطه، خط، سطح و حجم كه با مرئي از: اند عناصر ذهني عبارت
  شوند.  بصري مي

ترين قسمت هر  اند از: شكل، اندازه، رنگ و بافت. عناصر بصري، مهم عناصر بصري عبارت
عناصـر  ”وانـد  ت بينيم، هستند. اما، آنچه مـي  آيند، زيرا آنچه كه در واقعيت مي طرح به حساب مي

ـ “ عناصر بصري”،“ذهني ـ  هو در مجموع كليت زبان تصويري را ب  ثيرگـذار أك نظـام ارتبـاطي ت  ي
ها را در طرح و ارتبـاط آنهـا    عناصر ارتباطي، موقعيت شكلاست. “ عناصر ارتباطي”تبديل كند، 

 كنند. بعضي از عناصر ارتباطي مثل جهت و موقعيـت را بايـد درك، و   را با يكديگر مشخص مي
 بعضي ديگر را مانند فضا و جاذبه بايد احساس كرد.

 . جاذبه.4. فضا، 3. موقعيت، 2. جهت، 1اند از:  عناصر ارتباطي عبارت

هـاي   هر شكلي به چگونگي ارتباط آن با بيننده، چارچوب شكل يـا سـاير شـكل   جهت جهت: 
  .مجاور بستگي دارد

ر طرح وابسته اسـت. سـاختار نيـز،    شكل به ارتباط آن با چارچوب يا ساختاموقعيت موقعيت: 
هـا را   نظم و ارتباط بين فرم كند. ساختار، عموماً ها را در طرح مشخص مي محل قرار گرفتن فرم
ترديـد   سازد. شايد بدون توجه آگاهانه به ساختار بتوان طراحي كـرد امـا بـي    در طرح برقرار مي

نـد: مقيـد، نيمـه مقيـد،     ا نـد نـوع  هرجا نظم و ترتيب باشد، ساختار هم وجود دارد. ساختارها چ
 غيرمقيد، فعال، غيرفعال، مرئي و نامرئي. 

كنـد. پـس، فضـا يـا      ، فضا را اشغال مـي همباشد، حتي بسيار كوچك ه شكل، هر اندازه كفضا: 
صورت مجازي عمـق را   تواند مسطح باشد و به است. همچنين فضا مي خالي است يا اشغال شده

 نشان دهد.

كشـد،   را به سمت خود مي سي رواني است، نه بصري. از آنجا كه جاذبه زمين ماجاذبه احساجاذبه: 
  دهيم.  ها و تصاوير نسبت مي هاي سنگيني يا سبكي، پايداري يا ناپايداري را به شكل ما نيز صفت

 كادر
 چارچوب مرجع را ناديده گرفت.   توان مسئله مهم كادر هاي چاپي، نمي در بررسي زبان تصوير در رسانه

گيرند كـه آن   اي قرار مي عناصر بصري و نوشتاري در محدوده ةچاپي، معموالً هم ةدر يك رسان
 ةدربرگيرندة ناميم. اين چارچوب، مرزهاي بيروني طرح، محدود مي “چارچوب مرجع”يا  “كادر” را 

 كند. مانده را مشخص مي فضايي خالي، ها و در صورت وجود عناصر بصري، ستون نوشته
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چـارچوبي وجـود    به شكل يك چارچوب باشـد. اگـر واقعـاً    رد كه چارچوب حتماًندا  لزومي
هاي  ، لبه“قاب مرئي ”داشته باشد بايد آن را جزئي از طرح دانست. در صورت عدم وجود، كادر يا 

هايي براي طرح مربوط به خود  صفحه روزنامه، مجله، طرح روي جلد، پوستر و ... همه چارچوب
تواند باشد. خط برش  رچوب طرح معموالً مستطيل است اما به هر شكلي ميآيند. چا حساب مي به

يـك عامـل    كادربنابراين، شود.  ا جلد محسوب ميي هصفحه چاپي، چارچوبي براي طراحي صفح
نظـر از محتويـات آنهـا،     آيد. كادرهاي عمـودي: صـرف   حساب مي بصري نيرومند در انتقال پيام به

، حركت و عروج سروكار دارنـد. كادرهـاي افقـي: بـه نوبـه خـود       چون سقوط  معموالً با مفاهيمي
درنتيجـه،  كنند.  كنند و كادرهاي مربع، حالتي خنثي را به ذهن تداعي مي سكون و آرامش را القا مي

تر و جذابيت بيشـتري را   تواند پيام را رساتر جلوه دهد و فضايي بيافريند كه احساس قوي كادر مي
كادر فقط براي محصور و محدود كردن طرح يا عكـس مـورد اسـتفاده     فراهم سازد. اين تصور كه

بـه مـا    “كـادر ” آيـد. آنچـه    شمار مـي  ترين مصارف كادر به گيرد، بسيار ناكافي و از ابتدايي قرار مي
تواند حالت عـاطفي   دهد، جهت و فضايي براي چگونه انديشيدن است. كادر، گاهي آنچنان مي مي

تـرين سـطح ارزش هنـري خـود نـزول       ون ايجاد اين حالت، طرح تا پايينبيننده را برانگيزد كه بد
كند. كادر و تصوير دو مقوله جدا از يكديگر نيستند. تصوير همواره ناچـار بـه پيـروي از كـادر      مي

كـادري كـه   ” كننـده نـوعي كـادر هسـتند:      تصاوير بدون كادر نيز، يادآور و تـداعي  است، حتي
 “.كنيم بينيم ولي احساسش مي نمي

  آرايي گريد و صفحه
كنند كه بخش عمده آن قواعـد را آشـكار    از قواعدي تبعيت ميآرايي عالمانه و هنرمندانه  صفحه
اي دركارند كه بيشتر  تر، قواعدي در زبان تصويري رسانه عبارت روشن وان رويت كرد. بهـت نمي

ـ “. رويت”شوند تا  مي “احساس”  اي،  ان تصـويري رسـانه  از آنجا كه در گرافيك مطبوعاتي يا زب
هاي بسيار دقيق استوار  اطالعات نوشتاري و تصويري را بر پايه ابعاد و اندازه طراح ناگزير است

ناپـذير   اجتنـاب  سازد تا بتواند در سطح مفيد يا محدوده چـاپي مسـتقر كنـد، اسـتفاده از گريـد     
يـك صـفحه را    نمايد. گريد، از جمله عناصر غير قابل رؤيـت اسـت كـه اجـزاي سـاختاري      مي

ريزي گريد، شخصيت و هويت متمايز و اختصاصي يك رسـانه   دهد. آنچنان كه طرح تشكيل مي
 كند.   را تضمين مي

هاي دور (قبل از صنعت چاپ) به چيزي كه امروزه بـه   در گرافيك سنّتي ايران و در گذشته
نـد. گريـد،   گفت مـي  “كشـي شـده   كاغذ خط” و  “سطرآرا”به معناي  “مسطر”گريد مشهور است، 

بندي ساختار تصويري صفحه چاپي، احساس  شود اما در اسكلت به هنگام چاپ ديده نمي مطلقاً
آيـد. گريـد، شـبكه     صفحات چاپي با عنصر گريد، پديـد مـي  ئي عبارتي، ساختار نامر شود. به مي

سازد. كـارايي گريـد،    چاپي را داراي يك ساختار قانونمند مي ةاز خطوط است كه صفح منظمي
قابـل انكـار    هـا، غيـر   ها و تنظيم حاشـيه  بندي، ايجاد فواصل ميان ستون منظور ستون مچنين بهه
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اي مسـتحكم (امـا ناپيـدا) مجهـز      چاپي را به شبكه ةاست. گريد، همچون داربستي پنهان، صفح
آيد اما قبل از چاپ، درست مثل يك نقشه  چشم نمي الظاهر پس از چاپ به گريد، علي .سازد مي

سـازد. بـا اسـتناد بـه گريـد،       سطوح و فضاهاي آكنده از متن و تصوير را مشخص مي معماري،
هاي بـاال، پـايين، عطـف و بـرش،      توان سطح مفيد صفحه (محدوده قابل چاپ) را از حاشيه مي

اي از محاسبات فني در صنايع مرتبط بـا نشـر،    گستردهة مورد شناسايي و تفكيك قرار داد. شبك
توان با اسـتناد   اوليه آنها را مي ةي، ليتوگرافي و چاپ وجود دارد كه هستاعم از صنايع كاغذساز

 ةاسـتاندارد مربـوط بـه انـداز    يـا  ، 1از جمله نظام استاندارد كاغـذ مورد مطالعه قرار داد. د به گري
هاي مختلف متناسب با اندازه ماشين چاپ در بازار موجـود اسـت    زينك ليتوگرافي، مثالً زينك

اي اسـت كـه قبـل از     هاي مختلف چاپ بـا هـم متفـاوت اسـت و ايـن نكتـه       شينكار ما  اما لبه
متخصصان ليتوگرافي، بايد مورد توجه طراحان گرافيك باشد، يعني افرادي كه در اصـل، كنتـرل   

 .صفحه طراحي و محاسبات گريد برعهده آنان است
الهـام چنـدان   زبان تصويري در گرافيك مطبوعاتي بر پايه تفكر اصولي اسـت و بـا احسـاس و    

اي بايد بتوان با اصطالحاتي دقيق و مشخص و  سروكار ندارد. علت آن است كه در يك توليد رسانه
گرايي ممكن و حداقل ابهام، كار را سر و سامان داد. در اين ميان، نبايد فراموش كرد  با حداكثر عينيت

توانـد آن را   كـه نمـي   رو است كه طراح حالل مشكالت است. او هميشه با يك صورت مسئله روبه
تواند بـه صـورت دريافـت     حل مي شك، راه حل مناسبي پيدا كند. بي تغيير دهد. بلكه بايد برايش راه

توان به الهام و ابهـام و شـهود كـه امـوري      اي، نمي حسي به طراح الهام شود اما در يك توليد رسانه
هـاي تفننـي در پـردازش گرافيكـي      اند تكيه كرد. درواقع، در غلتيدن بـه وسوسـه   تفسيرپذير و نسبي

هـاي زائـد زبـاني     پـيچش  ةعرضـ  صفحات يك نشريه، درست مثل وقتي است كه يك نويسنده بـا 
 .شود لق ميغهاي احساساتي و صفات غيرضروري دچار نثري جعلي و م تركيب

 ك نظام ارتباطييمثابة  آرايي به صفحه
ها و مجـالت در همـه    اغذي روزنامهدر دنياي امروز، نظام ارتباط تصويري حاكم بر صفحات ك

آرايـي، مبتنـي بـر     شناسـي در صـفحه   ها، اشتراكات فراواني دارد. قوانين مشترك زيبـايي  فرهنگ
اصولي چون توازن، تعادل، تقارن و تحرك است كه ايـن اصـول بـا سرشـت و طبيعـت انسـان       

جلـوگيري  اي  رسـانه شـمول، از ايجـاد اخـتالل     گيري از اين اصـول انسـان   هماهنگ است. بهره
عبـارتي،   نظام فرامليتي يا بـه  به يككند. چراكه نظام ارتباط تصويري، در دنياي امروز تبديل  مي

ترين  آرايي از مشهورترين و بزرگ افزار مشترك براي صفحه نرماست.  تبديل به ذهن معاصر شده
  است.  ناپذير تبديل شده ، نيز به يك امر اجتناب هاي بومي ترين رسانه هاي جهان تا ناشناخته رسانه
حائز اهميت كه بايد با هوشياري مورد توجه قـرار گيـرد، در تفـاوت مـاهوي مفهـوم       ةنكت
آرايـي قبـل از اختـراع     آرايي در قبل از صنعت چاپ و پس از آن است. رويكـرد صـفحه   صفحه

اده گذاري به كـالم مـورد اسـتف    شناسانه بود و براي حرمت صنعت چاپ، رويكردي صرفاً زيبايي
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آرايي بـه قصـد    كند كه صفحه ما ايجاب مي ةاي در زمان لي رويكرد مدرن رسانهگرفت و قرار مي
تر،  عبارت روشن تر با مخاطبان انبوه مورد استفاده قرار گيرد. به تر و سريع برقراري ارتباط صحيح

و   مـي منظور تفكيك اطالعات متنـوع كال  آرايي مدرن بيشتر رويكردي كاربردي دارد و به صفحه
گيري از عنصر زيبايي هم صرفاً در راستاي  گيرد. بالطبع، بهره برداري قرار مي تصويري مورد بهره

گيرد، نه صـرفاً   تقويت چنين هدفي است، يعني زيبايي در استخدام خوانايي و صراحت قرار مي
شـكل   د بهرساني چراكه اطالعات باي توجه به كاركرد اطالع خاطر خوشايند نگاه مخاطب و بي به

ديده نخواهند شـد.  و صورت مورد توجه قرار نخواهند گرفت  اين واضح طراحي شوند، در غير
هاي چاپي است. با جذابيت طراحي  در چنين نگرشي، طراحي، عامل اصلي انتقال پيام در رسانه

دهـد.   اش مجـاري فهـم مخاطـب را هـدف قـرار مـي       است كه پيام با همه محتوا و نفوذ دروني
اي است كه با زحمت و مشقت گروه خبرنگاران،  طراحي سپر بالي محصول توليد شده درواقع،

 .آيد دست مي عكاسان، نويسندگان و مترجمان به
هاي گونـاگون   آرايي روزنامه و مجله متكي به يك روش نيست، بلكه تركيبي است از روش صفحه

هــا، درصــد  و روزنامـه  آرايـي مجــالت  سـهم عنصــر گرافيـك در صــفحه  . تعــادلبـه  بـراي دســتيابي  
رويه به درون  را بي “هنر”ستيم كه نيمجاز  . بايد دانست كه به دلخواهاي از زبان هنري است شده حساب

تزريق كنيم، زيرا زبان خالص و ناب هنر، زباني است مجرد و كريستاليزه، چنانچـه  يك رسانه صفحات 
اي مجلـه و روزنامـه را از آن    ت رسـانه هاي متن، تيترها و سوتيترها سـوار شـود، خاصـي    بر نظم ستون

كنـد. دانسـتن ايـن نكتـه كـه چنـد قطـره از دريـاي          گيرد و مناسباتي ديگر را بر صفحه حاكم مـي  مي
آرايـي   راز يـك صـفحه   ةاي متعادل، زيبا و تأثيرگذار داشته باشيم، هم شناسي الزم است تا صفحه زيبايي

دلربا، رعايت  و آرايي اصولي گيري يك صفحه شكلدهد. شرط نخست در  مؤثر و دلپذير را تشكيل مي
عنـوان شـرط نخسـت يـاد      بـه  “زيبـايي ” كه چـرا از عامـل    آيدنظر عجيب  است. شايد به“ دستوركار”

آرايي، يعني تعدادي صفحه كه پس از صحافي، بتوان آنها را ورق  توان چنين گفت: صفحه كنيم. مي نمي
آرايي بر زيبايي باشد تنها يك يا دو ركن از كـاركرد   صفحه زد، ديد و مطالعه كرد. اگر شرط نخست در

آرايي كه تسهيل  اما ركن مهم كاركرد صفحه. آيد: ورق زدن، ديدن ... يا هر دو آرايي به فعل درمي صفحه
كـار   آيد. زيبايي صرف، بيشتر به باشد، به فعل درنمي “مديريت قرائت متن”در امر خواندن يا به تعبيري 

)، هرچنـد هـم كـه بسـيار     تصوير محـور  و متنقال تاعتنا به ان يد و صفحات صرفاً زيبا (بيآ مي“ ديدن”
انگيزنـد. ايـن    را برمي “ديدن”را به عقب رانده و بيشتر ميل  “خواندن”ترديد فعل  نواز باشند اما بي چشم

عكـس،  تخصصـي  مد، آرايش و گاهي مجـالت  در زمينه آرايي براي مجالت تخصصي  نوع از صفحه
وش نكنيم كه بسـياري از  ـربرد دارد. در چنين نشرياتي عنصر عكس بر عنصر كلمه غلبه دارد اما فرامكا

شـود. بـراي نمونـه     حاصل مـي  “نوشته ”و  “نقش” هاي هنر گرافيك از تركيب و تلفيق دو عامل  جلوه
رد و توان به پوستر، طرح روي جلد، طراحي تمبر پستي، طراحي اسـكناس، طراحـي آگهـي، بيلبـو     مي

هاي هنر گرافيـك تنهـا بـر روي يـك      آرايي، اغلب گونه آرايي اشاره كرد اما جز در مورد صفحه صفحه
چه در پوستر، چه در ابعـاد   شوند. يعني تعامل خالق ميان نقش و نوشته يك سطح عرضه مي زا هصفح
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ا سـطح پديـد   ي هبر روي يك صفح تمبر پستي، الزاماً هاي كوچك يك متريك يك بيلبورد و چه اندازه
آرايي بروشور، كاتـالوگ، كتـاب، انـواع جـزوات، مجـالت و       آرايي، اعم از صفحه آيد اما در صفحه مي

درپي بايـد تنظـيم شـود و بـه همـين       ها صفحه پي ها، تعامل خالق ميان نقش و نوشته روي ده روزنامه
آرايـي بايـد تحـت     هچراكه اصوالً روند كـار صـفح  . قابل اجتناب است غير “دستور كار”منظور رعايت

كلي و روالي ثابت در صفحات شكل بگيرد تا خواننـده بتوانـد    اي ثابت و مشخص باشد تا نظمي قاعده
دار مطلب يا مطالـب دلخـواهش را بيابـد و مطالعـه كنـد و ايـن ميسـر         صورت هدف طبق اين نظم، به

ي همه جانبه است كه عوامل دستور كار درواقع يك ارزيابدستوركار. بايد گفت،  شود مگر با اعمال نمي
بخشد. مديريت قرائت مـتن، تنهـا بـا مراعـات دسـتور كـار حاصـل         آرايي را انتظام مي مؤثر در صفحه

طوري كه بـا تمهيـدات فنـي و     آرايي مدرن، درواقع نوعي مديريت قرائت متن است، به شود. صفحه مي
موردنظر رسانه را آنچنان كـه اربـاب   اي مديريت كرد تا مفاهيم  گونه به توان چشم مخاطب را هنري مي
  خواهد، قرائت كند.  جرايد مي

اند از: وحدت، تعادل، ضرب و تناسب كه هر يك از اين عوامل  آرايي عبارت عوامل مؤثر در صفحه
خر، تقارن، نامتقارن، تعادل وزني، تعـادل برپايـه   أبندي صفحات با قواعدي همچون: تقدم و ت در تركيب

صـورتي منطقـي در    دار را بـه  كند. دستوركار، تواتر مطلب ادامه و ... تحقق پيدا مي توجه، ضرب يا ريتم
د. با چنـين  شوكند، تا در پي آن حس همبستگي و تداوم در مخاطبان ايجاد  صفحات تنظيم و توزيع مي

تواند بدون رويت نام نشريه و صرفاً از طريق شكل خاص آن، يـك نشـريه را از    تمهيداتي مخاطب مي
شود كه عناصر مؤثر در  موجب مي “دستور كار”توان گفت  ر نشريات بازشناسد. از چنين منظري ميساي

طرز مؤثري بر تصوير يا متن متوقف و يا به  يك نظام ارتباطي، چشم مخاطب را به ةمثاب آرايي، به صفحه
 “انتظـام فضـا  ” ه وسيله، هنر گرافيك نياز مخاطبان به نظم را از طريق رويكردش ب حركت وادارد. بدين

بندي (كمپوزيسيون)، ابزار  آيد. تركيب دست مي به“ بندي تركيب” دهد. انتظام فضا، از راه ايجاد  پاسخ مي
  .كار اصلي هنرمند است براي نظارت كردن بر اينكه مخاطبان چه را ببينند و چگونه ببينند

 تصاوير
ند. تصاوير يـا جنبـه خبررسـاني    بخش تصاوير در تركيب با متن، به صفحه قدرت و استحكام مي

هـا بـا رويكـرد خبـري،      ها، برخي اينفـوگرافي  و نقشهنمودارها  ،هاي خبري عكسمانند: دارند، 
هـاي   عكـس  ،تصويرسـازي هستند، مانند: كننده متن  يا داراي جنبه توصيف .كاريكاتوراديتوريال

  هاي توصيفي.   ، برخي اينفوگرافيغيرخبري
آيـد   ندرت پيش مي و به  اند و يا مربع در نشريات يا مستطيل شكلكار رفته  اغلب تصاوير به

شكل باشد. اما، تصاوير بدون شكل هندسي نيـز در نشـريات    كه تصويري دايره، مثلث يا بيضي
خـالي  (بـك گرانـد)    روند، مثل تصوير يك دايناسور يا يك آدم كه زمينه پشت تصوير كار مي به

گيرد: يعني سوژه اصلي  ادر مستطيلي روي صفحه قرار ميك شده باشد. چنين تصويري مستقل از
است. چنـين تصـاويري روي سـطح صـفحه چـاپي،       عكس حفظ و زمينه اطراف آن حذف شده
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شـوند. از چنـين    هاي متن، باعث پويايي در صفحه مي ايجاد تحرك كرده و با نفوذ به نظم ستون
  شود.  به نسل جوان استفاده مي تصاويري بيشتر در نشريات ورزشي، كودكان و نشريات متعلق

اند،  هاي وسيعي را سپري كرده سرعت دگرگوني در يكصد سال گذشته كه جوامع مختلف به
روز بيشـتر   پيوستگي و آميختگي عكاسي، گرافيك و مطبوعات در قالب ارتباطات جمعي روزبه

نويسـد:   يمـ  چـاپ و ارتباطـات بصـري    كتاب مشهور خود بـه نـام   است. ويليام ايوينز در شده
اسـتفاده از امكانـات بيـان     ةمانده جهان، كشورهايي بـوده و هسـتند كـه نحـو     كشورهاي عقب«

هـاي تمـدن مـا     دانند كه بسياري از توانايي اند و نمي تصويري و ارتباطات تصويري را نياموخته
 .»است هاي ما در ارتباط تصويري بستگي داشته ناپذيري به مهارت طور تفكيك ها به غربي

  پردازش طراحانهگشتالت در  ةربرد نظريكا
. اين دوره مصادف بود بـا  دبيستم در آلمان پديدار ش ةشناسي گشتالت در اوايل سد مكتب روان

 ةگيري هنر مدرن در اروپا؛ جايي كه هنرمندان از آن جمله در آلمان و مدرسه باهاوس، شيفت اوج
اكس ورتـايمر، كـورت كوفكـا و ولفگانـگ     مــ  گذاران اين مكتب برانگيز پايه هاي تحسين يافته
ويـژه بـا اشـتياق متقابـل      تجربيـات ادراك بصـري شـده بودنـد. ايـن امـر، بـه        ةدر زمين ــكهلر
 ةشناسي و هنر شـد و در حـوز   شناسان گشتالت، موجب تعامل و پيوند هر چه بيشتر روان روان

  جا گذاشت. فراگيري به... تأثير پايدار و  هنرهاي تجاري، طراحي صنعتي، طراحي گرافيك و
  شناسي گشتالت پيدايش و بنيانگذاران روان ةزمين

شناس اهل چك اين پديده را با دقت مورد بررسي قرار داد.  ماكس ورتايمر، روان 1910درسال 
او با نگاه كردن به تصاوير پشت سرهم يك كودك و يك اسـب، بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـا        

رسد كودك سوار بر اسبي اسـت كـه در حـال     نظر مي ير، بهحركت در آوردن سريع اين تصاو به
هاي بعدي خود را به كمك دو نفر از اسـتادان جـوان دانشـگاه     يورتمه رفتن است. وي آزمايش

هـا پـيش مـورد     فرانكفورت، كورت كوفكا و ولفگانگ كهلر ادامه داد. هر چند اين پديـده سـال  
امـا اهميـت موضـوع در توصـيفي بـود كـه        توجه قرار گرفته و موجب اختراع سينما شده بود،

 ـــ ده، داراي خاصيتي اسـت  ـيا كل تجربة ادراك ش “گشتالت ” ورتايمر ارائه كرد. او دريافت 
شناسـي   بار در فلسفه و روان كه در اجزاي آن وجود ندارد. مفهوم گشتالت، اولين ــمثل حركت 

هـاي مـا داراي    و همـة ادراك معرفـي شـد. از نظـر ا    Christian Von Ehrenfelsمعاصر توسـط  
آنها فاقد اين خصوصيات هستند. براي مثال، ما خطـي را   ةاند، اما اجزاي سازند كيفيات گشتالت

ها را. و مشابه آن  تك نقطه بينيم و نه تك است، مي وجود آمده هم به كه از تعدادي نقطه نزديك به
شنويم،  آن را به صورت انتزاعي نمي ةدهند هاي تشكيل دادن به يك ملودي، نت اينكه، ما با گوش

گـردد: درچـين    هـاي دور بـر مـي    ريشه اين اعتقاد به زمان .كنيم مي بلكه كليت ملودي را ادراك
 30هر چند يك چـرخ از  «است:  آمده تائوتچينگ باستان و در قرن سوم پيش از ميالد، در كتاب

و در  »كند. ي چرخ را تعيين ميهاست كه شكل كل است، اما اين فضاي بين ميله ميله ساخته شده
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كنيم؛ ولي اين فضاي تهي ميـان   براي ساختن چرخ محورها را به هم وصل مي«است:  ادامه آمده
 ةبودن مفهـوم گشـتالت، هـيچ ترجمـ     دليل گسترده به »شود. چرخ است كه باعث چرخش آن مي

شـكل  ”ن آلمـاني  است. ايـن لغـت در زبـا    ها صورت نگرفته از آن در هيچ يك از زبان مستقيمي 
د. در زبـان فارسـي   ـگوينـ  مـي “ يافتـه  كـلِ سـازمان  ” دهد؛ در انگليسي، به  آن  معني مي “وگونه
حساب آورد. اما بايد گفـت   به “كل ”يا  “قالب ”، “شكل”ل ـاز قبي  ادل مفاهيميـتوان آن را مع مي

گشتالت  ةنظري. كنند يطور كامل بيان نم تنهايي معناي گشتالت را به يك از اين كلمات به كه هيچ
دهد و بيانگر آن است كه اصـل كـاركرد    يندهاي ادراكي مغز را مورد مطالعه و توجه قرار ميافر

به اين مفهـوم كـه   . يا فطري است “يافته خود سازمان”نگر، موازي و همراه با تمايالت  ذهن، كل
تك اجزاي آن.  نه تكشود و  در ادراك يك مجموعه يا ساختار، كلِ ساختار است كه دريافت مي

شـان برتـري    دهنـده  هاي كلي، بر عناصر تشكيل مايه گويد نقش تفكر عمده در نظريه گشتالت مي
: كـل،   نييع هيابند و خواصي را دارا هستند كه ذاتاً در خود آن عناصر موجود نيست. اين نكت مي

گشـتالت،  شناسـي   چيزي بيشتر از مجموع اجزايش است. حدود يك دهـه پـس از ظهـور روان   
 ةاصول آن در زمينه ادراك بصري مورد توجه هنرمندان قرار گرفـت. در آن زمـان مركـز توسـع    

هنري در آلمان، مدرسه تازه تأسيس باهاوس در وايمار بود كه هنرمندان و طراحان بزرگ اوايل 
 بيستم را در خود گرد آورده بود. پل كله، واسيلي كاندينسكي و جـوزف آلبـرز، آشـكارا از    ةسد

هايشان بهره گرفتند. در نفوذ نظريـه گشـتالت در هنـر،     ها و نقاشي نتايج اين تحقيقات در نوشته
بسـياري داشـت. ايـن     ارائه شد، تـأثير  1923كه در سال “ فرم ةنظري” با عنوان  “ورتايمر”مقاله 

، هـاي انتزاعـي نقـاط و خطـوط     مايـه  مطرح شد چراكه با نقش “نقطه ةرسال”مقاله با نام مستعار 
ــا حضــور روان  شناســان گشــتالت در مدرســه باهــاوس و  تصــويرپردازي شــده بــود. بعــدها ب

رغـم آنكـه كوفكـا در     تر شد. علي ـ هنري عميق  هاي آنها، تأثير اين يافته نوظهور علمي سخنراني
هـاي زيـادي در بـاب تحليـل هنـر از طريـق نظريـه         اين زمينه عالقه بسياري نشان داد و نوشته

گشـتالت را بـراي    ةساخت، اما اين رودلف آرنهايم بود كه معاني ضـمني نظريـ  گشتالت منتشر 
اي  صورت گسترده ازي، راديو، سينما و تئاتر، بهس ادراك معماري، موسيقي، نقاشي، شعر، مجسمه

هـا و   خود جلب كرده بود يافتـه  گشتالت توجه هنرمندان را بيشتر به ةكار بست. آنچه در نظري به
شـد.   در زمينه ادراك بصري موجب خودآگاهي بيشتر هنرمند در خلق اثـر مـي  تجربياتي بود كه 

آگـاهي از چگـونگي متأثرسـاختن مخاطـب توسـط هنرمنـد، شـيفتگي         نوعي با پيش اين تأثير به
داد تا همچون جادوگران، مخاطبان خود را با  دست هنرمند مي كرد و ابزاري به بسياري ايجاد مي

زده  صورت ذاتي در فرايند ادراكي آنها وجود داشت، شـگفت  ه بهكارگيري ترفندهاي بصري ك به
دهـي ادراك   كند. با وجود اين، تفسير گشتالت در هنر و تشريح قوانين و اصـول آن در سـازمان  

گراي هنرهاي تجسمي، موجب روزافزوني اعتبار اين نظريه  پردازان گشتالت بصري توسط نظريه
مبـادي  نوشتة جئـورگي كـپس، كتـاب     )1946( زبان تصويراست. در اين ميان نقش كتاب  شده

شناس معـروف گشـتالت    روان ة، نوشتة دونيس اي. دونديس و همچنين اثر برجستسواد بصري
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از اهميـت   )1954( شناسي چشـم خـالق   هنر و ادراك بصري، روان عنوان رودلف آرنهايم تحت
   است. بسيار زيادي برخوردار

  مثابة چشم ذهن  گشتالت به
كـه مقـدار     تواند پيگيري كند محـدوديتي وجـود دارد. زمـاني    اي مقدار اطالعاتي كه ذهن ميبر

آيـد.   بندي بر مي شوند، ذهن درصدد ساده كردن آنها با استفاده از گروه اطالعات بصري زياد مي
  گيرد.  برعهده مي از اين رو اصول گشتالت در ياري رساندن به ذهن انسان، نقش مهمي 

    تگشتال اصول
خود، اولين اصول گشـتالت را بيـان كـرد. بـراين      “فرم ةنظري”  ةدر مقال 1923ورتايمر در سال 
شوند:  تقسيم مي بندي گروهدو دسته هاي مختلف، بر اساس تمايالت ذاتي ما به  اساس، گشتالت

بندي مجـاورت، يـا ديـدن     ب. گروهاند.  هم ديدن عناصري كه شبيه ، يابندي مشابهت گروهالف. 
  . اند هم اصري كه نزديك بهعن

 طورجـدي،  و بـه اسـت   بسـط و گسـترش داده شـده   ، پردازان هنـر  اين اصول از سوي نظريه
  : شامل موارد زير است روند كار مي ترين آنها كه در تجزيه و تحليل آثار هنري به مهم

عنـوان اصـول پراگنـانس     (مشابهت و مجـاورت تحـت   اصل مجاورت. 2اصل مشابهت، . 1
اصـل  .  6روابـط شـكل و زمينـه،    . 5اصل يكپارچگي يا تكميـل،  . 4 اصل تداوم،. 3)، مشهورند

  اصل فراپوشانندگي.  .7 سرنوشت مشترك و
ايــن اصــول تحــت نفــوذ اصــل      ةهمــگشــتالت).  2و  1اصــول پراگنــانس (اصــل   

دهـد.   ادراكـي گشـتالت را تشـكيل مـي     ةمركزي نظري ةقرار دارند كه هست  (pragnanz)پراگنان
طوري كه تحت شـرايط   بندي خوب و قوي است به تئانس، تلقي ما از يك گشتالت يا هيپراگن

هاي موجود  بندي را از گشتالت يا هيئت  كار رفته در اثر)، آن حاكم (توان ادراكي ذهن و اصول به
معناي اثر بصري، كلمه خوب، واژه گويا و روشني نيسـت.   ةسازد. در زمين تر، متمايز مي ضعيف
كننده  جاي آن بگوييم: كمتر تحريك كار برده باشيم بهتر است به تري را به ه تعريف دقيقبراي آنك

آينـد.   وجود مـي  سازي به نوعي قرينه زتر و بدون پيچيدگي، كه همه آنها ا از نظر عاطفي، يا ساده
   پراگنانس شامل دو اصل: مشابهت و مجاورت است.

  اصل مشابهت. 1
كـه در نتيجـه ورود اطالعـات بصـري       براي گريز از سردرگمي كه اشاره شد، ذهن طوري همان

بندي اجزاي مشابه در يك  كند. گروه سازي مي افتد، آنها را ساده بسيار زياد به داخل آن اتفاق مي
صورت فطري عناصري را كه داراي  سازي است. چشم ما به هاي اين ساده اثر بصري، يكي از راه

  بيند.  رت يك مجموعه و يا يك گروه واحد ميصو خصوصيات مشابه همديگرند، به
تـرين   نند. با اين حال مهـم ك شدن اجزاي يك اثر، عوامل زيادي دخالت مي در مشابه پنداشته

بندي بر اساس اصل مشابهت سه عامل عمده اندازه و ابعاد، رنگ و شكل هستند. در  انواع گروه
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رو گشتالت آن  تري است و از اين ر غالببندي بر اساس ابعاد و اندازه، عنص اصل مشابهت، گروه
  بندي رنگ و شكل است.  تر از گروه قوي

   بندي است)  گروه 4(داراي  اصل مجاورت. 2
عنوان يك مجموعه واحد و يا يك گـروه ديـده    ترند به هم نزديك برطبق اين اصل، اجزايي كه به

اساس جايي  نهاست. براينترين شرط براي باهم ديدن آ خواهند شد. نزديكي عناصر بصري ساده
يابد. در تشـكيل يـك پراگنـانس     شوند، اهميت مي كه عناصر يك ساختار بصري در آن واقع مي
كـارگيري   رود. بـه  شمار مي تري از اصل مشابهت به خوب، اصل مجاورت يا نزديكي، عامل مهم

ه در د. چهـار نـوع عمـد   شـو   ترشـدن گشـتالت اثـر مـي     اين هر دو اصل در كنار هم باعث قوي
  ها، تماس، همپوشاني، تلفيق كردن. : نزديكي لبهاند از بندي بر اساس اصل مجاورت عبارت گروه

هـم نزديـك باشـند،     بر اين اساس هر چه اجزاي يك ساختار بصري بيشتر به. ها نزديكي لبه. 1
هـاي   افتـد كـه لبـه    عنوان يك گروه واحد ديده خواهند شد و اين زماني اتفـاق مـي   بيشتر به

  ري اجزاي يك ساختار در كنار هم قرار بگيرند. كنا
هـم نزديـك شـوند كـه بـا هـم برخـورد و         ممكن است اجزاي يك ساختار چنان به. تماس. 2

همديگر را لمس كنند، مشروط بر اينكه هنوز آن دو يا چند جزء بصـري از همـديگر قابـل    
  پذيرد.  يبندي مجاورت بر اساس تماس صورت م تشخيص باشند. در اين صورت گروه

دهد كه عناصر يك ساختار بصري بـدون آنكـه    ترين گشتالت زماني رخ مي قوي .همپوشاني. 3
  هويت مستقل خود را از دست بدهند، همديگر را بپوشانند. 

كـارگيري اصـل مجـاورت، اسـتفاده از يـك عنصـر        هاي به يكي ديگر از روش. تلفيق كردن. 4
تـرين   سـاختار در كنـار هـم اسـت. از معمـول     بندي عناصر متفاوت يك  خارجي براي گروه

هاي بصري، خط كشيدن زيرآنها، محصوركردن آنها در  كردن عناصر و المان هاي تلفيق روش
هـاي بـاال    صـورت تلفيقـي از همـه روش    روشن كردن است. در اينجا بهـ  يك شكل و سايه

  شود.  استفاده مي
ت به ديگر عوامل ذكـر شـده ارائـه    تري نسب هاي قوي طوركلي، عامل همپوشاني، گشتالت به
  .گيرند ها در مرحله بعدي قرار مي دهد. عامل تماس و سپس عامل نزديكي لبه مي
 اصل تداوم . 3

هاي وابسته به يكديگرند به صورت واحـد ادراكـي    هايي كه داراي طرح طبق اصل تداوم محرك
  .شوند دريافت مي

داللـت بـر    ،ين اصل.اكند  موعه را ادراك ميصورت فطري حركت و تداوم كل مج چشم ما بهنكته. 
دارد كه چشم انسان مايل است كنتورهاي موجود در يك ساختار بصري را تا جـايي كـه   مسئله اين 

اساس چشـم مـا طـي يـك      است، دنبال كند. براين ها تغيير نيافته و مانعي ايجاد نشده مايه جهت نقش
صورت ناگهـاني تغييـر    به يا كنتورهايي كه منظم، وفرايند فطري به كنتورهاي منفصل (جدا از هم) نا
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بخشد. در فرايند ادراكي ما ميل به تداوم و استمرار بخشيدن به كنتورهاي ماليم  كنند، استمرار مي مي
رو در يك شكل متشـكل از كنتورهـاي    (يا منحني) بيشتر از كنتورهاي صاف و شكسته است. از اين

يك بيضـي و يـا يـك    كه  يما اند، ما بيشتر مايل م ايجاد كردهبيضي و مستطيل كه فصل مشتركي با ه
  .مستطيل ببينيم تا اينكه سه شكل مجزا با مرزها و كنتورهاي شكسته و صاف

  . اصل يكپارچگي يا تكميل  4
طور  بر اساس اين اصل، چنانچه بخشي از تصوير يك شكل پوشانده شده يا جا افتاده باشد، ذهن به

بياني ديگر، چشـم مـا اشـكال      بيند. به صورت يك شكل كامل مي كند و به يخودكار آن را تكميل م
بيند. اين اصل فقط به حس بينايي محدود نيسـت،   ناقص و ناتمام را به صورت كامل و يكپارچه مي

  .كند فرض بر اين است كه همين اصل در تمام حواس عمل مي
فتن آن بخـش از شـكل يـا    كـار گـر   شـود كـه بـا بـه     ديده مـي طراحان خالق رسانه در كار 

تـري اسـت، از پـرداختن بـه جزئيـات       اي از يك تصوير كه حاوي اطالعـات اساسـي   مايه نقش
كنند و تشـخيص و تكميـل كـل اثـر را برعهـده مخاطـب        آور و غيرضروري خودداري مي مالل
گذارند. اين اصل در هنر سينما نيز جايي كه كارگردان يك فيلم تشـخيص بخشـي از رونـد     مي

استفاده از اصل تكميل همه  ةاي دارد. دامن گذارد، كاربرد ويژه ا را برعهده مخاطب خود ميماجر
، دهد اما كاربرد ويژه و قابل توجه آن در هنرهـاي تجسـمي   پوشش قرار مي انواع هنرها را تحت

  و معماري است.  اي  ديزاين رسانه
نس (كمال پذيري) عمـل  اصل تكميل بيشتر از ديگر اصول گشتالت در خدمت قانون پراگنا

  .كند و نقش مؤثرتري در ايجاد آن دارد مي
  . اصل روابط شكل و زمينه  5

اصل بنيـادين ادراك بصـري اسـت كـه مـا را در خوانـدن يـك سـاختار         روابط شكل و زمينه، 
رساند. خوانش يك تصوير با توجه به تضـاد ميـان شـكل و زمينـه      پردازي شده ياري مي تصوير

  ود. ش است كه ممكن مي
شـود شـكل، و    در يك تصويرپردازي، آنچه قابل تشخيص است و بيشتر به آن پرداخته مـي 

كنـد شـكل و غيـر از آن،     عبارتي ديگر آنچه توجه ما را بيشتر جلب مـي  مابقي زمينه نام دارد. به
زمينـه نيسـت و در    زمينه است. دو نكته حائز اهميت است: اول آنكه همواره زمينه، همـان پـس  

هايي وجود دارد؛ دوم آنكه در مواردي تشخيص ميان شكل و زمينه  ميان اين دو تفاوتمواردي 
اند. اشـكال دو هـويتي، اشـكالي     رسد. اشكال دو هويتي از اين گونه نظر نمي چندان هم آسان به

كننـد زيـرا داراي    طـور مـداوم جـاي خـود را عـوض مـي       هستند كه در آنها شكل و زمينـه بـه  
گونه از اشكال، شكل و زمينـه همـديگر را تعريـف     اين اند. در شابه همخصوصيات و امكانات م

رو ايـن دو غيرقابـل    كشـيد، ازايـن   عبارتي شما با كشيدن يك شكل، زمينه را نيز مـي  كنند. به مي
  ريشه دارد.  “يين و يانگ”اند. اين پديده در نماد آييني و بسيار كهن  تفكيك از هم
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تواند در راسـتاي ايجـاد    ينه با استفاده از خطاي باصره، ميطوركلي روابط ميان شكل و زم به
  .هاي زيادي از خود به نمايش بگذارد وحدت، تأكيد و جلب توجه مخاطب، قابليت

  . اصل سرنوشت مشترك6
رو در يـك سـاختار    اين اصل به جنبش عناصر موجود در يك گشـتالت مربـوط اسـت. از ايـن    

عنوان يك گروه واحد يا يك  آيند، به به جنبش در مي بصري، عناصري كه با هم و در يك راستا
گيرنـد، ايـن اصـل     شوند. در هنرهايي كه از تصاوير يا عاليم متحرك بهره مي مجموعه ديده مي

  .يابد اي مي كاربرد ويژه
  اصل فراپوشانندگي. 7

هـاي   الشـعاع گشـتالت   تـر تحـت   هاي كوچـك  برطبق اين اصل، در يك ساختار بصري گشتالت
پوشانند. ايـن   هاي كوچك را مي تر گشتالت هاي بزرگ عبارتي گشتالت گيرند. به ر قرار ميت بزرگ

اصل بيانگر اين است كه يك سـاختار بصـري در مجمـوع، ممكـن اسـت از چنـدين گشـتالت        
تر محسوب شوند. اين  هاي بزرگ هايي براي گشتالت مجموعه كوچك تشكيل شده باشد كه زير

  .تر برخورداراست هاي كوچك تري نسبت به گشتالت نس قويتر از پراگنا گشتالت بزرگ

  گاه وب
 رسـانه  تصور كنيد كــه هـر صـفحه وب در حكـم برگـي از     اي  نشريهرا همــانند  گاه يك وب

هاي گوناگوني بايد در نظر گرفته شـود كـه بـه سـبب      جنبهدر زمينه طراحي سايت خواهد بود. 
  شود.  رد افزوده ميپيشرفت روزافزون اينترنت همواره براين موا

بـوده و طيفـي از    مطالب، جوهر كالم و اطالعات درون سايت بايد مطابق با هـدف سـايت  
شده در سايت هستند. سايت بـــايد قابـل فهـم    دنبال اطالعات ارائه را نشانه رود كه بهمخاطب 

ندارنـد،  بوده و برقـــراري ارتبــاط با آن حتي براي مخاطباني كــه آشـنايي چنـداني بــا وب     
آســـان باشد. چنانچه سايت به اندازه كافي بزرگ بوده و اطالعـات زيـادي را شامـــل شـود،     

سرعت در اختيار بيننـده قـرار گيرنـد. نمـاي      كار برد كه به اي به گونه بـايد اطالعات راهنما را به
را در اينجـا  زي، شناسي فوق مدرن عصر سايبر ژورناليسم باشد و بر اساس زيباييكــار بايد كلي 

ها و جبر صفحه چاپي و سيستم رنگي محدود به افست برقرار نيست، بلكه با سيسـتم   محدويت
دهـد   نهايت تنـوع رنگـي در اختيـار مـا قـرار مـي       بي كه از جنس نور است و تا بي رنگي آرجي

سروكار داريم. درنتيجه، با معضالتي همچون كيفيت چاپ و تفاوت آشكار ميـان تصـوير ديـده    
  بر صفحه نمايشگر و حاصل نهايي چاپ مواجه نيستيم.شده 

بـر گيـرد تـا بتوانـد      را درنمايشـگر  تمـام صـفحه   گاه، بايـد   طرح نخستين صفحة يك وب
و درصورت  سادگي در اينترنت يافت شود پايـداري و ثبات را القــا كند. همچنين سايت بايد به

  . قرار گيرد“ جوو جست”هاي در باالي ليست امكان
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هـا   بعضي از سايت شود. ناميده مي  indexيا صفحه  Home Page،گاه وبك ي هن صفحاولي
شود. اين صفحه ممكـن   آمد ناميده مي عموالً صفحه خوشه مكنند كـ اي استفـــاده مي از صفحه

نتخاب زبـان، انتخاب ناحيه جغرافيايي آمـدگويي، ا پيغــام خوش: است شــامــل مواردي چون
  مــوارد خاص باشد.  و يـا اعالم عدم پذيرش مسئوليت در

مخصوص به خود را ام ال است كه يوآرال  تي اچ هر صفحه وب درون سايت وب، يك فايل
فهرست راهنمايي  اين صفحات با استفاده از اخته شد،س گاه طراحي وبدارد. بعد از اين كه هر 

 گـاه  وب يـك  هكـ  هنگاميشوند.  مي كديگر متصلي بهاست  كه از پيوندهاي مختلف تشكيل شده
بايد منتشر و اصطالحاً آپلـود   مشاهده باشدقابل  كامل شد براي آنكه بـراي همه برروي اينترنت

شد، مسـئول   كه سايت منتشر هنگاميشود.  جام ميپي ان تي  شود. اين كار به كمك يك ميزبان اف
ايـن كـار بـا    . كنـد  هـاي گونـــاگون اسـتفاده مـي     از تكنيك سايت براي افزايش بازديدكنندگان،

تبـادل لينـك بـا    ، و بـا  Yahoo و  Googleوجويي نظيـر  در موتورهاي جست گاه دن وبكر ثبت
  پذير است. به امكانهاي مشا با سايت ايجاد پيوندديگر، و همچنين هاي  گاه وب

، نـام  1991در اوت  گـاه  طراحـي وب ايجاد و ساخت نخستين تيم برنرز لي، مخترع وب، با 
، از اَبـرمتن  ه خوداگ او در نخستين وبثبت كرد. وب در تاريخ ه عنوان نخستين سازند خود را به

بـا كُـدهاي سـاده     گـاه  طراحـي وب  استفاده كرده بود. در آغاز، الكترونيك تو پيوندي براي پس
داد،  هـا مـي   گـاه  اي به وب اي از زبان كُدنويسي كه ساختار ساده شدند، گونه ال نوشته مي ام  تي  اچ

هاي وب ديگر، با اَبرمتن. در مقايسه با  دادن به صفحهشامل سرتيتر و پاراگراف، و توانايي پيوند 
توانستند بـا يـك مرورگـر،     سادگي مي هاي ديگر، اين راه تازه و متفاوتي بود كه كاربران به روش
  هاي پيوند خورده را باز كنند.  صفحه

تـر و   ال پيچيـده  ام تـي   زبان كُدنويسي، اَبـرمتن يـا اچ   ،گاه طراحي وببا پيشرفت وب و هنر 
زودي  هاي بودند، ب ها كه بيشتر براي نمايش نمودارهاي داده تر شد. ابزاري مانند جدول پرانعطاف

هـاي وب قـرار گرفتنـد. بـا پيـدايش       هاي پنهان در صفحه مورد استفاده نادرست، براي چيدمان
هاي پنهان در صفحه از گردونه  روش نادرست طراحي با جدول، CSS الگوهاي آبشاري وب يا

 ها گاه  سازي داده هاي يكپارچه جايگزين شد. فناوري CSS جاي آن استفاده مناسب از هخارج، و ب
Databaseهاي كُدنويسي سمت سرور ، مانند زبانServer-Side Scripting   ماننـد CGI, PHP, 

ASP.NET, ASP, JSP  و ColdFusionا بـا الگوهـ  گـاه   طراحـي وب  اسـتانداردهاي  ، وCSS ،
 تصاويراند. همچنين با آمدن  تر كرده را پيشرفته هاي وب را باز هم تغيير داده و آن ساختار سايت

ب بيشـتر از پـيش   ، چهـره و (Flash) ها، مانند فلَـش  هاي پويانمايي به صفحه ورياو فن متحرك
هـاي   هـاي وب داده شـد، و توانـايي    هاي تازه به سازندگان رسانه و طراح تغيير كرد و توانمندي

هاي مختلف اعم از تصاوير،  اي از فايل مجموعه ال ام تي ها تازه مرورگرها براي اچ بيشتر و كارايي
انـد.   شكلي با هم مرتبط شـده  منظوري خاص به است كه به شده نويسي برنامههاي  متون و يا فايل
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گيرنـد و بـا يـك نـام دامنـه مشـترك        قـرار مـي  “ سرور”يا “ ميزبان”ها روي يك رايانه  اين فايل
  الكترونيك است.  هاي وب، پست ترين سرويس شوند. يكي از مهم فراخواني مي

شـوند كـه    نويسي به چند دسته تقسيم مي بر اساس كاربرد و نوع برنامه طراحي سايتانواع 
  :عبارت است از

اطالعـات   شـوند و  مـي طراحـي  بـار   ها يك اين سايت . (Static Website)هاي ثابت سايت. 1
طراحـي  گيرد، پس از آن براي تغيير در آنهـا نيـاز بـه يـك      مورد نياز در داخل آنها قرار مي

 هـا غالبـاً   گونـه از سـايت   نويسي اين اي سايت است. زبان برنامه حرفه اي يا نيمه حرفه سايت
HTML و Java Script  تر از افتهي هدر نوع توسع هستند كه CSS شـود. از   نيز بهره گرفته مي

شـود سـرعت    هـاي ثابـت اسـتفاده مـي     آنجا كه حجـم كمتـري از كـد در طراحـي سـايت     
بااليي دارند. عالوه براين كاهش حجم كدها كه باعـث خوانـايي بشـتر      Loadingبارگذاري

ن بارگـذاري از سـوي   سو و كاهش زمـا  شود از يك جوگر ميو هاي جست سايت توسط ربات
جـو يـا همـان    و ديگر سبب بهتر شدن وضعيت آنهـا از لحـاظ امتيـازدهي موتورهـاي جسـت     

نسـبت   تري را نيز عمـدتاً  قيمت طراحي پايين(استاتيك)  هاي ثابت  گاه وبشود.  مي“ رنكينگ”
 هـا توسـط افـراد عـادي     ها دارند. عدم امكان ايجاد تغيير در اين نـوع از سـايت   به ساير سايت

شـود چراكـه همـه چيـز      مندي از گرافيك و ظاهري زيبا مي عالوه بر افزايش امنيت سبب بهره
ثابت است از جمله متون و اندازه تصاوير و همچنين همه عناصر مكـان مشـخص و ثـابتي را    

    توان براي محل قرار گرفتن هر يك از اجزاء بهترين تصميم را گرفت. دارند در نتيجه مي
هايي مناسب است كه حداكثر يـك   ها و سازمان براي افراد، شركت Static ابتهاي ث سايتنكته: 

  يا دو بار در سال نيازمند به تغيير در محتواي سايت هستند. 
گاه  طراحي وبهاي دايناميك بعد از  محتواي سايت. (Dynamic Website)هاي پويا  . سايت2

توسط افراد عادي كه دسترسي به سيستم مديريت محتواي سايت را داشته باشند قابل تغيير 
از  تواند براساس نياز متفاوت باشد اما عمدتاً هاي پويا مي سايت نويسي وب زبان برنامه. است
 Silver و CSS هـاي كمكـي   شود و از زبـان  استفاده مي Php و  ASP , ASP.Netهاي زبان

light  و يا Ajax گونـه از   ايـن  در. شـود  هاي ويژه نيـز بهـره گرفتـه مـي     براي ايجاد قابليت
شـود و سـپس محتـوا توسـط مـديران       ها ابتدا اسكلت سايت توسط طراح ايجاد مـي  سايت

توسط افراد سپس و تنظيم شده ار ب كند، مانند فرم قراردادي كه يك تغيير ميگاه  طراحي وب
رو طراح نسبت به محل قرار گـرفتن و انـدازه    بارها تكميل شود، ازاينممكن است ديگري 

كنـد اطـالع    ها تغيير مـي  دقيق متون و تصاوير و ساير عناصري كه بعداً توسط مديران سايت
 شـود تـا   ار سبب ميك اي ندارد جز اينكه همه حاالت را در نظر بگيرد و اين چارهلذا ندارد، 

هاي دايناميك ايـن   هاي سايت حدودي از گرافيك و جلوه سايت كاسته شود. يكي از مزيت
است كه هيچ محدوديتي براي ايجاد، تغيير يا حذف مطالـب، تصـاوير و صـفحات و غيـره     

نويسي پيشـرفته اسـتفاده    هاي برنامه هاي پويا از زبان وجود ندارد. با توجه به اينكه در سايت
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هـا و   امكانات زيادي در آنها قابل ايجاد است مانند ايجاد صفحات هوشـمند، فـرم   ،شود يم
استفاده زياد از كدها سبب كندشدن بارگذاري سايت و امتياز آن در  .وجوهاي پيچيده جست

  شود.  مي وجو موتورهاي جست
هايي مناسب است كه بـيش از دوبـار    ها و سازمان پويا براي افراد، شركت اهگ طراحي وب .نكته

  در سال نياز به تغيير درمحتواي سايت را دارند. 
هاي پوياي جامعي هستند كه چند هدف خاص را در يك  ها سايت پرتال. (Portal)ها  . پرتال3

اي رسـيدن بـه هـدفي    بـر  عبارت ديگر مجموع چند سايت پويا كـه  به، كنند سايت دنبال مي
توانـد از   مثال پرتال خبري مي رايبپرتال ناميد.  توان اند را مي خاص در كنار هم قرار گرفته

 تشكيل شده باشد كه هر يك امكانات خاصي چون عضوگيري، انتشار چند سايت دايناميك
هـاي   گـي دهد. تمـام ويژ  را در اختيار مديران آن قرار...  اخبار، انتشار تصاوير، نظرسنجي و

  تواند در يك پرتال نيز صدق كند.  يك سايت پويا مي
دليل نيـاز بـه    شوند. به مي ها خريداري ها و شركت ها، گروه ها توسط سازمان معموالً پرتالنكته. 

آنها توسط يك فرد بسيار مشكل است مگر آنكه به چشم  ةادار؛ هاي مختلف روزرساني بخش هب
  اه شود. وقت به آن نگ يك كار حداقل پاره

 (Static and Dynamic flash website)هاي متحرك اسـتاتيك و نيمـه ديناميـك.     . سايت4
افزارهـاي   و توسط نـرم  هاي فلش يا متحرك دو نوع استاتيك و نيمه دايناميك هستند سايت

هـاي   براي ايجاد قابليـت   Action Scriptيا XML در برخي موارد از شوند. خاصي ايجاد مي
  شود.  ها بهره گرفته مي شمندي در اين سايتتغيير يا هو

هاي ثابت  و مانند سايتهستند غير قابل تغيير ، استاتيكيا هاي فلش ثابت  طور كلي سايت به
اي يـا   حرفـه   شوند و براي تغيير آن نياز است تا افراد به صـورت  بار توسط طراح ايجاد مي يك
هاي فلش نيمه دايناميك يـا نيمـه    اما سايت اي از دانش طراحي فلش برخوردار باشند. حرفه نيمه

كنـد و قابـل تغييـر هسـتند، امـا تغييـر در آنهـا بـه سـادگي           هاي پويا عمل مي پويا، مانند سايت
هـاي   هاي پويا نيست و وسـعت ايجـاد تغييـرات نيـز بسـيار محـدودتر اسـت. از مزيـت         سايت
اما از معايب عمده آنها  .جذابهاي  هاي فلش جذابيت آنهاست. گرافيك زيبا و انيميشن ه گا وب
 جـوگر و عمـدتاً  و هاي جست شدن اطالعات موجود در آنها توسط ربات توان به عدم خوانده مي

  سرعت بسيار پايين بارگذاري اشاره كرد. 
هايي مناسب است كه  سازمان ها و ها يا شركت و گروهمشهور هاي فلش براي افراد  سايت. نكته

: ورزشـكاران، هنرپيشـگان،   عموم كاربران با آنهـا آشـنا هسـتند، ماننـد     نياز به تبليغات ندارند و
  ... . هاي توريستي مكانو هاي معروف،  هاي موسيقي، هتل خوانندگان، سياستمداران، و گروه

  (Content Management System).هـاي مجهـز بـه سيسـتم مـديريت محتـوا       سـايت . 5
كـه مخففاسـت     CMSاصـطالح بـه  هاي مجهز بـه سيسـتم مـديريت محتـوا كـه در       سايت



 

66 

رة 
شما

م/ 
شش

 و 
ت
يس

ل ب
 سا

/
3 

 

هاي پويا هستند كـه بـراي مصـارف خـاص      ها يا سايت هايي از نوع پرتال گاه وب مشهورند،
شوند. تمام مزايا و معايب  مي ايجادگاه  طراحي وبهاي  اي و يا شركت توسط طراحان حرفه

  كند.  هاي مجهز به سيستم مديريت محتوا صدق مي ي پويا در مورد سايتها مربوط به سايت
ها نيز مجهز به سيستم مـديريت محتـوا    هاي پويا و پرتال البته در نظر داشته باشيد كه سايت

هاي مديريت محتـواي آنهـا    ها متفاوت است طراحي آنها و سيستمCMS هستند، اما آنچه كه در
هـاي   هاي مديريت محتوا نسـبت بـه سـاير سـايت     ياي سيستمبراي مصارف خاص است. از مزا

گونـه از   رو اغلـب ايـن   توان به آماده بودن و جامع بـودن آنهـا اشـاره كـرد. از ايـن      دايناميك مي
ماننـد    CMSهـاي  طراحي سايت روز كاري قابل نصب و استفاده هستند. 3ها در كمتر از  سايت

صـورت انبـوه    هاي محدودي را بـه  بايد نمونهطراح  يك خط توليد محصول است و از آنجا كه
 رعايت تمام اصول امنيتـي، گرافيكـي، مـوارد مربـوط بـه رنكينـگ و امتيـاز        توليد كند سعي در
افـراد،    هاي آنهـا بـه تمـامي    كند. با توجه به مزيت جو و ساير موارد مؤثر ميو موتورهاي جست

شود تـا ابتـدا    ميك را دارند توصيه ميهاي داينا سايت هايي كه شرايط داشتن ها و شركت سازمان
نشد به  كار خود بگردند و در صورتي كه پيدا مديريت محتواي مخصوص به هاي دنبال سيستم به

  هاي پويا روي بياورند.  طراحي سايت

  گيري   نتيجه
ها، اعم از چاپي يا الكترونيـك، محتوياتشـان را درون يـك فضـاي محصـور كـه صـفحة         رسانه

گذارنـد؛ بنـابراين، برخـورداري از سـواد      مايشگر است به معرض تماشا مـي كاغذي يا صفحة ن
اي اسـت. عناصـر طراحـي ماننـد: عناصـر عينـي و        نيازهاي توليد رسانه ترديد از پيش بصري بي

محسوس ، همچنين عناصر ذهني، شناخت اصولي چارچوب مرجع (كادر) به سبب اينكه در هر 
نامه، تا ماهواره و تلويزيون، سـايت، سـينما، عكـس و ...    نوع رسانه قابل تصور، از مجله و روز
عبارتي درون يك كادر، به ارائه محتويات مي پردازند؛ ما  همه در قاب عمدتاَ مستطيل شكل يا به

  را برآن داشت با تمركز بر اليه ظاهري و چهرة بصري رسانه، به طرح اين موضوع بپردازيم.

  نوشت پي
1. system of standard paper size: A.B.C  
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  ترجمة پيروز سيار، نشر سروش . بندي در عكاسي، تركيب )، 1393مانته، هارالد (
 ، نشر لوتوس.ترجمة فرهاد گشايش فرهنگ طراحي گرافيك،)، 1389آلن و ايزابل ( ليوينگ، استون،


