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سرآغاز

تایپوگراف��ی نه تنها ش��امل اطالعات نوش��تاری 
می باشد، بلکه خطوِط الگو در ترکیب بندی یا گریدبندی 
یک ط��رح را نیز در بر می گی��رد. اصطالح گریدبندی 
به معنای اس��تفاده از خطوط نامحسوس��ی است که 
طراح را در ایجاد ترکیب بندی با اس��تفاده از نوشتار 
و تصاوی��ر هدایت می نماید. ای��ن خطوط الگو یا گرید 
با تقسیم بندی کادر، مستطیل هایی با درجاِت مختلف 
خاکستری را بر روی صفحه ایجاد می کنند و ارتباط 
مکانی این مستطیل ها برای ایجاد نظم و یکپارچگی در 
ترکیب بندی اهمیِت حیاتی دارد. این دو مس��ئله یعنی 
برقراری ارتباط و به طوِر همزمان، ایجاد ترکیب بندی 

از وظایف اصلی طراح می باشد. 
نوش��تار حاضر درباره تایپوگرافی، به طراح این 
توانایی را می بخشد که بر نقش ترکیب بندی در سیستم 
و س��اختاِر یک اثر، تمرکز نموده و آن را کشف نماید. 
ساختار در اینجا گرید ی متشکل از ۳ ردیف افقی و ۳ 
س��تون عمودی است. گرچه این سیستم بسیار ساده 
به نظر می رسد اما در بررسی موضوع و برای ایجاد 
ترکیب بندی های متنوع، به ان��دازه کافی انعطاف پذیر 
است. سیستم گریدبندِی ۳×۳ همچنین مطابق با قانون 
نقاط طالیی۲ اس��ت که بر اساس آن اگر یک مستطیل 
یا مربع به صورت عمودی و افقی توسط محورهایی 
به ۳ بخش مس��اوی تقسیم ش��ود، چهار نقطه تالقی 
از برخ��ورد این محورها ایجاد می ش��ود که این نقاط 
پرقدرت تری��ن نق��اِط کادِر تصویر ب��رای جلب توجه 
مخاطب محسوب می شوند. براساس این تقسیم بندی 
4 نقطه طالیی و ۹ میدان بصری ایجاد می شود و طراح 
از قرارگیری۳ و مجاورت4 عناصر بصری داخل کادر 
اس��تفاده می کند ت��ا تعیین کند که ب��ه ترتیب کدامیک 
از ای��ن نقاط طالیی برای جل��ب توجه مخاطب مهم  تر 

می باشند.
نمونه های س��مت چپ در این صفحه ترکیب بندی 
ساده ای متشکل از 6 مستطیل و ۱ دایره کوچک است. 
عناصر بص��ری موجود درکادر متناس��ب با یکدیگر 
هس��تند و در گرید به گونه ای دس��ته بندی و چیدمان 

1. Typography

2. Law of thirds   
3. placement

4. proximity    
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شده اند که هر مس��تطیل حداقل با یک مستطیِل دیگر 
هم تراز باش��د. تراز داخلی و تناسب عناصر، همچنین 
قرارگی��ری عناص��ر در کادر، منجر به ش��کل گیری 
ترکیب بن��دی ای می گردد که از لحاظ بصری یکپارچه 
و رضایت بخش اس��ت. در این نمونه خطوِط نوشتار 

جایگزیِن مستطیل های خاکستری شده اند. 
رتبه بن��دی واضحی ب��رای انتقاِل محت��وای پیاِم 
نوش��ته ها از طریق اندازه حروف و مکان قرارگیرِی 
آنها با محور ترازی در س��مت چ��پ کادر )چپ چین 
شدن( دیده می شود. تحلیل این سه نمونه نشان می دهد 
که اصول ترکیب بندی مرتبط با پیام های تایپوگرافیک 
در همه آنها یکسان هستند. توجه به عناصر تجریدی 
ترکیب بندی با استفاده از نظام گرید، طراح را به درک 
عمیق تری از نقش اصوِل ترکیب بندی و قواعد بصری 
در طراحی رهنمون می سازد. نوشتار حاضر نمونه ای 
از روش هایی است که برای تعلیم این اصول و قواعد 

بصری به کار می رود.
این کتاب، همچون س��ایر کتب ای��ن مجموعه، به 
خاطر همه آن چیزی که دانش��جویانم به من آموخته 
اند مرهون آنهاس��ت و امید م��ی رود که از رهیافت ها 
و راهکاره��اِی دیگران که می توانند مفید باش��ند نیز 
بهره مند ش��ود. تحصیل طراحی فرآیندِ متغیری است 
که دائماً تکام��ل می یابد. از طراحان و مربیان طراحی 
خواهش��مندم که من را در نتایج تجربیات خود سهیم 
کنند ت��ا در چاپ های آتی این کتاب از آنها اس��تفاده 

شود.

کیمبرلی ااِلم1 

دانشکده هنر و طراحی رینکلینگ۲ 
گروه گرافیک و ارتباط تصویری

ساراسوتا۳، فلوریدا

1. Kimberly Elam

2. Rinkling   
3. Sarasota
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عناصر و فرایند طراحی

ساختار تصویری این تمرین، متشکل از ۳ ستون 
عم��ودی و ۳ ردیف افقی در کادر اس��ت که به عنوان 
قالبی ثابت برای بررسی الگو و ترکیب بندی محسوب 
می شود. اصول گریدبندی ساده، طیف گسترده ای از 
امکان��اِت بصری را فراهم می نماید که در ترکیب بندی 
آگاهانه، می توان آنها را کشف نمود. از آنجا که کادر 
تصویر مربع است، حواس  بصری طراح به جای شکل 
و نس��بت کادر تنها بر روی ترکیب بندی طرح متمرکز 

می گردد.
عناص��ر ترکیب بن��دی، 6 مس��تطیل خاکس��تری 
هس��تند که در مراحل بعد براس��اِس اندازه ی حروف 
نوشتار جایگزین می ش��وند. از یک دایره کوچک نیز 
به عنوان عنصری برای ایجاد تعادل یا کنترل تصویر 
در ترکیب بندی و همچنین ب��ه وجود آوردن یک نوع 

کنتراست بصری )کنتراست شکل( استفاده می شود.
دای��ره در تم��ام این ترکیب��ات، عام��ل غیرقابل 
پیش بینی۱ محسوب می شود. اگرچه این عنصر، بسیار 
کوچک اس��ت اّما انرژی بصری چشمگیری دارد. این 
مسئله در مورد هر دایره، با هر اندازه و تقریباً در هر 
ترکیب بندی صدق می کند. چشم انسان مشتاِق دیدن 
دایره است و آن را می پذیرد. عالوه برانرژِی بصرِی 
ذاتِی خود دایره، تضاد شکلی آن با عناصر مستطیلی به 
نوعی جذابیت  بصری ایجاد می کند. فضای اختصاص 
داده شده به آن در ترکیب بندی کمتر از سایر عناصر 
تعیین شده است اّما می تواند در هر جای ترکیب بندی 

ظاهر شود.
هنرجو اصول بص��ری ترکیب بندی، الگوی گرید 
و ارتباط متقابل عناص��ر را از طریق تمریناتی که به 

تدریج پیچیده تر و پویاتر می شوند، کشف می نماید.

 3 از  گری�د ب�ن���دی  س�یس��ت�م 
س���توِن ع�م���ودی و 3 ردی�ف 
اف�قی تشک�یل ش�ده که جمع�اً 9 
م�یدان بص�ری را فراهم می آورد.

عناصر بصری برای ترکیب بن�دی 
6 مستط�یل خاک�ستری و 1 دایره 

کوچک هستند.

ترک�ی�ب بن���دی  در  عناص���ر 
الگوی گرید، چیدمان  براس���اس 

می شوند.

خط�وطی از نوش�ت�ار، جای�گزی�ن 
عناص��ر بص���ری ترکیب بندی یا 
همان مستطیل های خاکستری شده 
)تصویر باال( و منجر به شکل گیری 
ترکیب بندی تایپوگرافیک می شوند 

)تصویر پایین(.

1. Wild-card
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درس��ت. تمام عناصر مس��تطیلی 
به صورت افقی ق��رار گرفته اند و از 
همه عناصر نیز استفاده شده است. 
عناصر از کادرِتصویر بیرون نزده اند 
و یکدیگر را نیز نمی پوشانند. دایره را 
می توان در هر جای کادر قرار داد اما 

نباید روی سایر عناصر را بپوشاند.

دای��ره می تواند در ه��ر موقعیتی از 
کادرتصویر قرار گیرد . در واقع عنصر 
غیرقابل پیش بینی در ترکیب بندی 
محسوب می شود و نیازی نیست که 
لزوماً منطبق بر خطوط گریدبندی 

باشد.

غل��ط. در مجموع��ه اول عناص��ر 
ب��ه  بع��داً  باش��ند.  افق��ی  بای��د 
ترکیب بندی هایی با عناصر عمودی 

و اُریب خواهیم پرداخت.

بزرگترین مستطیل باید داخل کادر 
مربع از چپ به راست گنجانده شود 
و می تواند در هر موقعیتی از باال تا 

پایین کادر قرار گیرد.

غلط. عناصر هرگز نباید همپوشانی 
داشته باشند یا فراتر از فضای کادر 

گسترش یابند.

بزرگ ترین مس��تطیل ها در درجه 
دوم، 2 عدد هس��تند که یا باید 2 
س��تون سمت راس��ت یا 2 ستون 
س��مت چ��پ را اش��غال کنن��د و 
می توانند در هر موقعیتی از باال تا 

پایین کادر قرار گیرند.

غلط. عناصر باید داخل ستون های 
گرید بندی بگنجند.

کوچک ترین مس��تطیل ها 3 عدد 
هستند که می توانند در هر ستون و 
در هر موقعیتی از باال تا پایین کادر 

قرار گیرند.

محدودیت ها و اختیارات

در اینجا کادر تصویر، عناصر بصری مس��تطیل 
ش��کل و همچنین مجموع��ه مختص��ری از قواعد به 

هنرجویان ارائه می شوند:
• در مجموع��ه تمرین��ات افقی، تم��ام عناصربصری 
مستطیل شکل، باید به صورت افقی استفاده شوند. در 
مجموعه تمرینات افقی/عمودی تمام مس��تطیل ها باید 
یا افقی باشند یا عمودی. در مجموعه تمرینات مورب، 
تمام مستطیل ها باید روی قطرهای یکسان یا متضاد 

قرار بگیرند.
• از تمام عناصر عناصربصری مس��تطیل شکل باید 

استفاده شود.
• هیچ عنصر مس��تطیلی نباید از کادرتصویر بیرون 

بزند.

• عناصر بصری مستطیل شکل، می توانند با هم تقریبًا 
مماس شوند، اما نباید یکدیگر را بپوشانند.

از آنج��ا که با یک ط��رح ترکیب بن��دی  قاعده مند 
روب��ه رو هس��تیم، محدودیت های اعمال ش��ده برای 
یکپارچگی در کادر، قوانین مهمی محسوب می شوند. 
عناص��ر در مجموعه اول بای��د افقی باقی بمانند و در 
مجموعه ه��ای بعدی در موقعیت های دیگری نس��بت 
به کادر ق��رار خواهند گرف��ت. از آنجاییکه هر یک از 
عناصربص��ری موج��ود در کادر، مربوط به یک خط 
از نوشتار می باشند و خطوط نوشته جایگزین عناصر 
مس��تطیل شکل خواهد شد، اس��تفاده از تمام عناصر 
اهمی��ت دارد. اندازۀ تمام عناص��ر باید به گونه ای در 
نظر گرفته ش��ود که در یک، دو یا س��ه میدان بصری 
جای گیرند و از چپ به راست، داخل ستون های گرید 

گنجانده شوند.
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تناسب عناصر

این پروژه با این هدف طراحی ش��ده که راه های 
موثری برای ایجاد ترکیب بن��دی موفق عرضه نماید. 
دالیلی ب��رای این امر وج��ود دارد؛ اول اینکه هنرجو 
حی��ن انجام پروژه ب��ر موضوعات انتخاب ش��ده ای 
متمرک��ز می ش��ود و فرآیند تصمیم گی��ری معطوف 
به این موضوعات اس��ت. دوم اینک��ه کادر مربع این 
خاصیت را دارد که توجه هنرجو را به جای تناسبات 
در کادر مستطیلی، تنها بر روی عناصر و ترکیب بندی 
متمرکز می نماید. س��وم اینکه به نوعی رتبه بندی در 

اندازه عناصر وجود دارد و این رتبه بندی در نس��بت 
آنه��ا ظاهر می ش��ود. از آنجا که گرید متش��کل از ۳ 
ستون اس��ت، طول تمام عناصر در نسبت های ۱:۲:۳ 
قرار می گیرد. این نسبت در یک ساختار با ترکیب بندی 
س��اده، خوشایند و منطقی به نظر می رسد و به اندازۀ 
س��ایر تئوری های بصری در ایج��اد یک ترکیب بندی 

یکپارچه اهمیت دارد.
دایره نیز در تناس��ب با عناصر مس��تطیلی است. 
قطر آن تقریباً یک چهارم از یک واحد است و این قطر 

تقریبًا برابر با عرض طوالنی  ترین مستطیل است.

Graphic Design Department
Ringling School of Art and Design

January 7, 2003
January 8, 2003
January 9, 2003

7:00 pm, Library
Free Lecture Series

 1 واحد 2 واحد،3 واحد،

mi
rda
sh
tib
oo
k.c
om



12

دسته بندی

دس��ته بندی عناصر در انتق��ال پیام های بصری 
اهمیت ویژه ای دارد. دسته بندی به یک عنصر بصری 
اجازه می دهد که ارتباط بصری بی واسطه ای با عنصر 
مجاورش داشته باش��د. هر دو گروه عناصر متشابه

عدم دسته بندی
بدون دس��ته بندی عناصر، بیننده با 7 عنصر جدا 
روبه رو می ش��ود که بای��د از لحاظ بصری به آنها 
توّجه کند. کادر تصویر، سازماندهی نشده و چیدمان 
عناصر بصری بسیار گیج کننده به نظر می رسند.

دسته بندی عناصر متشابه
می توان عناصِربصری مستطیل ش��کل با پهنای 

مشابه را دسته بندی نمود.

عناصر دسته بندی شده
دس��ته بندی، تعداد عناص��ر را کاهش می دهد و 
این منجر به ساده ش��دن ترکیب بندی و تأکید 

بر فضای سفیدکادر می شود.

دسته بندی عناصر نامتشابه
می توان عناصربصری مستطیل ش��کل با پهنای 

متفاوت را دسته بندی نمود.

و نامتش��ابه می توانند برای ایجاد ریت��م و تکرار در
س��طوح بزرگتری از الگوی گرید دس��ته بندی شوند. 
ترکیب بندی یک کادر با دسته بندی عناصر بصری و 
همچنین اس��تفاده از فضاهای سفید یا منفی ساده تر 
ش��ده، کیفیت بهتری می یابد و حس قوی تری از نظم 

بصری به وجود می آورد.
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فضای منفی و دسته بندی

فضای منفی یا سفید، فضایی است که توسط هیچ یک 
از عناصر بصری موجود در ترکیب بندی اشغال نشده 
باش��د. شکل و ساختار این فضای منفی بر میزان درک 
بیننده از کلیت ترکیب بندی تأثیر مستقیم دارد. هنگامی

عدم دسته بندی: فضاهای منفی پیچیده
در ای��ن ترکیب بندی که عناص��ر بصری در آن 
دس��ته بندی نش��ده اند حداقل 10 فضای منفی 
مستطیل ش��کل وجود دارد که خطوط محیطی 
آنها نش��ان داده شده است، و این تعدد فضا های 
منفی باعث می شوند ترکیب بندی آشفته به نظر 

برسد و از لحاظ بصری فاقد جذابیت باشد.

دسته بندی شده: فضای منفی ساده
در این ترکیب بندی با عناصر بصری دسته بندی 
شده 6 فضای منفی وجود دارد که خطوط محیطی 
آنها نشان داده شده است. نه تنها تعداد آنها کمتر 
شده، بلکه بزرگتر و بنابراین دارای جذابیت بصری 

بیشتری هستند.

عدم دسته بندی: فضاهای منفی پیچیده       

دسته بندی شده: فضاهای منفی ساده

 که عناصربصری موجود در کارد، دسته بندی نشده اند
و فضای س��فید، اطراف هر یک از آنه��ا را دربرگرفته، 
فضاه��ای منفی متعددی ایجاد می گ��ردد و ترکیب بندی 
آش��فته و نامتمرکز به نظر می رسد. هنگامی که عناصر 
دسته بندی شوند، فضاهای سفید کمتر و بزرگتر می شوند 

و ترکیب بندی ساده و یکپارچه تر به نظر می رسد.
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رابطه قوی با کنارۀ  کادر 
اگر ترکیب بندی به صورتی شکل گیرد که عناصر 
به هر چهار طرف کادر بچسبند تمام فضاها فعال 
می شوند و کادر از لحاظ بصری وسعت می یابد.

رابطه محوری قوی تر
محورهای داخلی در س��تون مرکزی گرید قرار 
دارند و از لحاظ بصری قوی تر به نظر می رسند 
زیرا عناصر بیشتری با هر یک از این محورها هم 

راستا می شوند.

رابطه ضعیف با کنارۀ  کادر
از آنجا که هیچ عنص��ری با کناره  های باالیی و 
پایینی کادر در تماس نیست، فضاهای منفی باال 

و پایین، ترکیب بندی را فشرده می سازند.

رابطه محوری ضعیف
خط قرم��ز در ای��ن ترکیب بندی نش��ان دهنده 
محور کنارۀ سمت چپ است. این رابطه ضعیف 
محس��وب می ش��ود زیرا از یک سو هم محوری 
داخلی عناصر به حداقل می رسد و از سوی دیگر 
قرارگیری محور در کنارۀ سمت چپ کادر، چشم 

را به خارج از محدوده صفحه می کشاند.

و  کناره ه��ا  ب��ا  عناصربص��ری  رواب��ط 
محورهای درونی کادر

استفاده از کناره های کادر برای ایجاد ترکیب بندی 
یکپارچه اهمیت اساس��ی دارد. اگ��ر همچون نمونه ی 
پایین )روابط ب��ا کناره های کادر(، هیچ یک از عناصر 
نزدیک کنار ه ه��ای باالیی و پایین قرار نگیرند، فضای 
س��فید، عناصر را به هم فشرده می کند و ترکیب بندی 
بی اس��اس به نظر می رس��د. هنگامی که عناصر در 
یک ترکیب بندی به س��مت باال و پایین کناره های کادر 
کش��یده شوند، فضای سفید به صورت بهینه استفاده 
می ش��ود و ترکیب بندی از لح��اظ بصری بزرگ تر و 

گسترده تر به نظر می رسد.

ق��رار دادن عناصر داخل س��اختار گرید منجر به 
ایجاد گونه ای تنظیمات محوری می شود. هنگامی که 
محوری در داخل ترکیب بندی ظاهر ش��ود، تناسبات 
بصری قوی تری ش��کل می گیرند که به ترکیب بندی 
نوعی حس نظم بصری می بخش��ند. اگر محورها در 
کناره   های چپ یا راست باشند به ایجاد نظم در ترکیب 
بن��دی کمک می کنند، اما از لح��اظ بصری تا حد قابل 
توجهی ضعیف تر هس��تند. یک عنصر به تنهایی نمی 
توان��د محور ایجاد کند؛ دو یا چند عنصر هس��تند که 
مح��ور را به وجود می آورند و به طور کلی هر چقدر 
تعداد عناصر هم راستا بیشتر باشد ، محور ایجادشده 
توسط آنها نیز انرژی بصری بیشتری داشته و قوی تر 

به نظرمی رسد.

روابط با کنارۀ  کادر

روابط محوری
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قانون نقاط طالیی

سیس��تم گرید ۳×۳ مطابق با قان��ون نقاط طالیی 
است. این قانون به این معنا است که اگر یک مستطیل 
یا مربع را به ۳ قسمت عمودی و افقی مساوی تقسیم 
کنیم ، 4 نقطه از تقاطع این خطوط تقس��یم کننده ایجاد 
می شوند که این نقاط در ترکیب بندی دارای بیشترین 
تمرکز برای جلب توجه بیننده محس��وب می ش��وند. 
ط��راح از قرارگیری و مج��اورت عناصر بر روی این 

نقاط اس��تفاده می کند تا مهمترین نقطه برای چیدمان 
عناصر در ترکیب بندی را تعیین نماید.

آگاه��ی از قانون نقاط طالیی به طراح این توانایی 
را می بخشد که روی نقطه ای که به طور طبیعی توجه 
را بیش از س��ایر نقاط جلب می کن��د تمرکز نموده و 
فض��ای ترکیب بن��دی را کنترل نماید. نیازی نیس��ت 
عناصربصری مس��تقیماً روی نقاط طالیی کادر قرار 
گیرند، بلکه مج��اورت عناصر بصری با این نقاط نیز 

توجه را به آنها جلب خواهد نمود. 
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