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یا سوئدی نوع از کتاب این در شده استفاده کاغذ

ج که است مزبالکی موجودرغوبترو کاغذهای ین

با است.زدر ورار نیست سفید کاغذها این نگ

بررد تابش با محیط نور کمتررنتیجه آن وی

کمتر مطالعه حین شما چشمان و میشود منعکس

د میشوند. وزنرخسته کاغذها این چون ضمن

کمت داربسیار کاغذها سایر به نسبت دستری ند،

شما به هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
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پیشگفتار چاپ جدید

پل ندروقتی
۱

سال در کتابی۱۹۴۷، نوشتن کر، آغاز اندیشههاییرا بعدها که د

دی گزدر نام داشت.راین سال سه و سی برفت، در عمدتزوکلینرند و شد ًااده

سراینزدی آغاز در بود، خودآموخته آری در احساس. و شور اچ.ژاپا ویلیام انس

شروینت و بهروب هنکا، مدیر توانسترِسمت قبل سال شش شد. منصوب ی

بابک شفافیدربا مدِن ارِت ورنیسم خشک و کلیشهای دنیای در انق’بی وپایی،

مدیسونسمر خیابان ِی
۲

بر او امضای کند. طررایجاد پوستوی کتابها، هارِحجلد

د.رو تبلیغات بهچشم میخو

ش لوگوی هنوز و بود جوان وستینگهاوسراو و ایبیسی ایبیام، ارکتهای

نکزدی بعدراین چاپهای به لوگوها (این افتخادهبود شدهاند). ضمیمه کتاب اترِی

ا او، وزبسیار هنرجمله مشاهیر افتخار تا‘ر به ورود علمری، هیئت به ِیود
دانشگاه هنر lهندانشکد انستیتوی مدال کسب و گرِییل آمافیکرهای نیزرِی یکا

در افتخارهنوز بودند؛ شدندراه باعث که مَراتی هنگام به سالرند، در ،۱۹۹۶گش

ب دیرتربهعنوان بزین سیوسهسالگی سن شناختهشود. کشور نوشتنراینر ای

ای این کار آماده بود.رند برسید، اما رود بهنظر میزکتاب کمی 

درپل تتمارند نویسندگی در خود تواناییهای به نسبت عمر، طول داشت.رِم دید

دی به او بیحد اشتیاق اوزاما تأثیراین، بسیار نویسندهای به کرا مبدل اورگذار د.

اثربخشتر میتواند کمگویی گاه، که آموختهبود مدیسون، خیابان در شغلش در

ا دیراینزباشد. در اندیشههایی کتاب بهسادگزو، کودکاناین داستان کتاب ِی
هم واضح، و کوتاه جم’ت شدهاست: تصاویرنوشته با وزیراه اینرنده وشن.

د چیرکتاب، دیزظاهر، «چگونه کتاب یک بیشاز همزی کنیم» مثالهاییراین با اه

۱.Paul Rand)۱۹۱۴-۱۹۹۶استارر). وی

۲.Madison Avenueاستارریکا. ویرهای از صنعت تبلیغات در آمر: استعا

۱



کا دراز اما نیست؛ نویسنده خود دیرهای در اندیشههایی بیانیه،زواقع، یک این،

تعرف و ویراخوان از شفاف دیژیفی پلایزگیهای است. خوب کتابرِن این خود ند

آغار در بهتا به آن «رِز میکند توصیف نحو ازین مفید». و دیزیبا یک او اینزنظر

صرگ دستاورافیکی، از دیرفنظر باشد، نامربوط «اگر نیست».زدهایش، خوبی این

دز‘ موهلی-ناگی پلرلو lفربار «او میگوید واقعگرند و ایدهآلیست استردی ا

تجا و شعر زبان از عملگرو و شور بین تعادل این میکند.» استفاده اییرت

بهخوب کتابی هیچ گدر نمیشود. دیده کتاب این کتابرِی این او سالرچه در ا

کا۱۹۴۷ همچنان آن محتوای خوششانسربرنوشته، از این است. کهدی ماست ِی
ا داشتهباشند.ردا میتوانند نسخà جدید کتاب روز و فرهای امراینزدی

وتِریمایکل ب
۳

کر، نیویو

۲۰۱۴

۳.Michael Bierut)۱۹۵۷استارریکایی. ویرِر آماینزافیکدیر) گ

۲



مقدم" نسخ" سوم

دی در اندیشههایی کتاب از نسخه این گزدر اص’حاتیراین، نویسنده اعمالرچه ا

تغییرک وی ایدههای و مقصود نکردهاست، دری بردهاست. تنها نویسنده ایرواقع،

بشدروشنتر غنیکرِن و ایدهها از تصویدرخی محتوای ازرِن بخشهایی کتاب، ِی

دهاست.رین کزا نیز جایگرها را تغییر داده و تعدادی از تصویرمتن 

نگا از نویسنده نشاندادرمقصود کتاب، این دش ازسترِن که بود اصولی مانزِی

پلیکلتوس
۱

هنربهعنوان دیراهنمای و بهاعتقادراینزمندان میشد. استفاده ها

بهکا با تنها اصورگیرنویسنده، این دیِی که است همیشگی اثزِل میتواند یراینر

د به یا و کند خلق ناپایدارباکیفیت ماهیت از «کی میخواهدِر او یابد. دست ُمد»

اصول این اهمیت دیرکماکان به هنراینزا عصر در که دانشجویانی و وها پاپ ِر
د کند.زگ شدهاند، گوشرزمینیمال ب

م ناشرنویسنده تبلیغکنندگان، àهم اورهون که است تولیدکنندگانی و اران

یا کتاب تصاویر àتهی کردر حری تمام از بهع’وه، ویردند. وراستاروفچینها، ان

د.را دارا ممکن ساختهاند، کمال تشکر رائà نسخà جدید کتاب رانی که ارناش

پی. آر.، وستون، کنتیکت

۱۹۷۰انویàژ

۱.PolycletusیاPolykleitos)۵استاررق.م) مجسمهساز یونانی. وی

۳



مقدم" نسخ" اول

دا سعی کتاب دیراین اصول به تبلیغازد ببخشد.این منطقی نظمی معاصر، ِت

تصوی برمثالهای که آوریای اصول این نشاندادن کارای از گردهام، فتهرهایی

مستقیم که دشدهاند عمدرگیرًا تصاویر این بودهام. وشان شدهاند انتخاب ًا

بهت نشاندادن آنها، از تصویرمقصود تفسیر اصولرین این از ممکن ی

هن دیرنبودهاست. و بااستعداراینزمندان بسیاهای دارِد وجود آثاری که شانرند

ب آنهارمیتوانست بهجای نمیخواهم من اما باشد. مناسبتر منظور این ای

آثا تفسیر در است ممکن و کنم اینرصحبت البته شوم. اشتباه دچار شان

ص کتاب این که نیست معنی بدان است.فرسخن من خود ت’شهای àنتیج ًا

م بسیارمن اشخاص معمارهون نقاشان، هستم؛ دیری و وراینزان گذشته های

نظ با که بسیارحال ایدههای و یاریات کتاب این نوشتن در دادند.رشان، یام

دیوییربسیا جان بهخصوص نویسندگان، و فیلسوفان از ی
۱

فرو ایراجر
۲

تبلور در

به شتاببخشیدن و پیشرافکار یاروند کریرفتم، سعی بودهاند. آورسانم با ِندردم
ا به ایشان ادا کنم.رِدین خود نقلقولهایی، 

کرپی. آر.، نیویو

۱۹۴۶انویàژ

۱.John Dewey)۱۸۵۹-۱۹۵۲استارریکایی. ویراگماتیست آمر) فیلسوف پ

۲.Roger Eliot Fry)۱۸۶۶-۱۹۳۴استارر) نقاش و منتقد انگلیسی. وی

۴



یبا و مفیدز

افیک –راین گزدی

ده میکند،رآورا بریباییشناسانه زهای زکه نیا

تهای فضای دوبعدی عمل میکند؛رورم و ضرمطابق با قوانین ف

یفرکه به زبانهای نشانهشناسی و سن-س
۱

و هندسه صحبت میکند؛

میچ میشود، تفسیر میشود، تبدیل میشود، خ’صه برکه میشود،رزخد، گ

گرتک میشود، منعکس میشود، دوبارار و میشود قروهبندی هم کنار میگیره درار

–

این خوبی نخواهدبود، اگر نامربوط باشد.زدی

۱.Sans-serifس(بدو تایپوگرِن در اصط’حی وریف)؛ دندانه فاقد که فونتهایی و تایپفیسها افی.

استارر. ویHelveticaوTahomaوائد در انتهای خطوط هستند. مانند تایپفیسهایز

۵



افیک –راین گزدی

تقار یادآور ویتکه وویوسرِن
۲

دینامی تقارن هامبیج، ِک
۳

نامتقا و موندنر، یانرِی
۴

است؛

که نمونهای از یک گشتالت خوب است؛

د با ابتکارکه با شدهاست، ایجاد کامپیوتر با یا بیواسطه بهوسیلàک یا شخصی ِر
سیستم مختصات –

تباطات نباشد.ری در خدمت ارازاین خوبی نخواهدبود، اگر ابزدی

از‘ به است تصویرم آمورتباطات چه و متقاعدهکننده چه نوع، هر از اززی نده،

گربیلبو فردها از تجسمی بهعنوان تولد، اع’میههای تا کارفته و نگرکرم یست:رد

ازرت تایپوگزکیبی و هنر و متن تبلیغ، یک در فایده. و موجودیتیریبایی ندهزافی

ا یکدیگر با عناصر این میدهند. درتشکیل دارتباطی کرونی با مجموعهند، ِل
تکت حضور و بهماهنگاند، آنها اجرِک ضرای ایده دیرورای است. اینر،زی

ارد شعبدهباز، یک مثل کارطزست مشخص،رکریق فضایی در عناصر با دن

خودرمها میگذارت بهنمایش هرا مشخص، فضای این در باشد،رد. که چه

ف کتاب، تبلیغات، نشراز چاپشده، دویارمهای محصو‘ترِت و بستهها های،

ها یکسان باقی میمانند.ریونی، معیازدهای تلویرفته تا تابلوها و بیلبورصنعتی گ

فربا جدابودن که شنیدهایم کارها و اجرکرم و مفهوم یا اثرد تولید منجربه یبازیرا

مفاهیم که سیستمی دیدهایم همچنین بگیریباییشناسیزنمیشود. نادیده د،را

اثرمندرهن از اثرا میکند، جدا گش ورِر میکند، خلق خ’قانهروهی تکهتکهروند ا

ا نیز تقلیل میدهد.رمیکند؛ در طو‘نیمدت، نهتنها اثر، که خالق اثر 

د دیویی هنرربارlرجان àتکنولوزابط یا سودمند، هنر و میگویدژیبا یک،

۲.Marcus Vitruvius Pollio)۷۰-نظ۱۵ق.م ایتالیایی. مهندس و معمار نویسنده، یاتشرق.م)

استارروویوسی است. ویرد ویتروفش، مرِر داوینچی در خلق اثر معاساس کا

۳.Jay Hambidge)۱۸۴۷-۱۹۲۴هن نظر) و صاحریهپرمند کتاداز؛ (ِب پویا تقارن عناصر Theِب

Elements of Dynamic Symmetryاستارر). وی

۴.Pieter Cornelis Mondriaan)۱۸۷۲-۱۹۴۴پساز (۱۹۰۶،Piet Mondrianگ ورنام نقاش فت؛

استاررمندان قرن بیستم. ویرین هنرگترزمتفکر هلندی و یکیاز ب

۶



د موضوع این بسیار«متأسفانه که است برست که وسایلی و اسباب از ایری

میسا خاصی lواقعزاستفاد ازًاند، نوع امر، این دلیل اما نیستند. تباطریبا

شزمیان که جا هر نیست. سودمندی و ازریبایی که باشد گونهای به وندرایط

و لذتبخش و خ’قانه جلوگیزتولید اثر lمحصورند آید، بهعمل فاقدی نهایی ِل
بزشزرا محصولی اینکه خواهدبود. محدودیریباییشناختی و خاص اهداف ای

آ و مستقیم بهطور بتواند باید محصول نیست؛ کافی باشد، ایجادزمفید در ادانه

وگست غنی اثرتجربهای اشیایرده تجربه، àبهمثاب هنر دیویی، (جان باشد.» گذار

)۲۶وحانی، صر

مل من، اشازوماتزبهنظر آنها به نیز دیویی که آثارریبایی در میکند، هارِشیکه
۵

مذهب عقاید است. گنمایان این بزوهرِی شکوفایرمینهای سودمندیزِیای و یبایی

ک نیارایجاد نمود معنوزدهاست. فهای این دیرِی در مذهبی àپازق مبلمانراین چه،

بسیار وسایلی آثارزو میشود. دیده ازرِشیکیبا سندی ساده،ندگزها ِی
خویشتندار صنعتگریاضتطلبی، به تعهد دری، و فاخر، ورِی تناسب از آنان ک

فضا و نظم است.

۵.Shakersدر مؤمنان متحد àجامع داز: که مسیح، ظهور بودند.رمان اجتماعی خاص قواعد ای

استاررجستà ایشان بود. ویرگیهای بژِی ساده از ویندگزی و سبک رمبلمان و معما

۷



)Parthenonتنون (رپا

معبد مقدس یونان باستان

وپولیسراز تپà آکرفرب

ایدهآل، حالت متقابزدر سودمندی و سایبایی بهندزً’ گذشته، در هستند. ترنده

دریباییز هدف بهعنوان میگرا باشکوهرنظر شیشههای پنجنگرفتند. ههایرِی

تررشا
۶

کازا و سودمندی چیربرنظر پازدیبودن، از اهری و ندارتنون کم مصر د.رام

دکو خارنقش بجراسیون کلیساهای ورزِی به دعوت گوتیک، پنجرگ و بود ههایرود

میکُر ایجاد معنوی فضایی کلیسا داخل در اینرز خودمان، àتجرب به باتوجه د.

فلسفه هنوز هم غالب است.

۶.Chartres]Cathédrale Notre-Dame deبا جامع کلیسای قز]: از دررمانده وسطی ون

انسه.رِی گوتیک در فرین نمونههای معماریس، یکی از عالیترِی پاِی جنوبغربرهشتادکیلومت

۸



اینرزمسئل" دی

د که غلطی عملکرمورتصور دیرد دازد وجود براینر که است این تولیدرد، ای

خوب» «طرح یک
۱

دی است کافی گوناگونز، عناصر آراینر با مطلوبرا ایشی

بگذا هم برکنار مفهوم این جمله این از استرد. کافی تنها که میشود داشت

برعناصر نتیجه به تا کنیم جابهجا کمی بهترا در فرسیم. این حالت، ایندرین

آرداربرد lوزند نامطمئن خطاهای و بدتمانزمون در و است نسبترَبر حالت، ین

تیب بیاعتناست.ری و نظم و تزیرنامهربه ب

پذی.۱ بهدلیل اینجا، مردر àعام یارش طرح àکلم از یکLayoutدم، متأسفانه شدهاست. استفاده

ت من میشود. تفسیر تصویر مدل بهعنوان ترطرح lواژ از میدهم کنم،رجیح استفاده کیببندی

ود.ربه همان معنایی که در نقاشی بهکار می

۹



دیطب قاعده، تکزِق ایدهای با نباید کاراراینر پیشبینیشده و کند.رشری آغاز ا

دی و مشاهده، دقیق، àمطالع àنتیج ایده این ایدهزبلکه آن از محصول یک این

بناب باشد). چنین باید (یا بهمنظورراست بهراین، برسیدن مؤثر اینراهحلی ای

دی فزمسئله، باید ذهنراینر خاصیایندهای کندرِی طی ا
۲

دی خودآگاهز. بهطور اینر،

ف و تفسیر، تحلیل، ناخودآگاه، پیشریا از او میکند. ورمولبندی علمی فتهای

کاتکنیک lحوز حورِی و خود نزِی تزههای و تکنیکها است. آگاه آن به کیباتردیک

مسئله مفاد میکند. کشف و ابداع بتواندرجدیدی که میکند تنظیم گونهای به ا

دوبارمسئله تصویرا و نمادها، نشانهها، ایدهها، قالب در و عناصرره کند. بیان ها

آنهاراضافی باشد، نیاز اگر و میکند سادهشان میکند، یکی میکند.را حذف ا

مسئلهرنمادگذا مفاد و میکند ازری استفاده با میبخشد. نظم و میکند قیاس ا

قدزلوا خود نمادهای به مناسب، میکند.رم ایجاد ع’قه و شفافیت و میبخشد ت

غرد بر تمزیرنهایت، خود شهود و تمای’تره و احساسات و مخاطب و میکند کز

د.رنظر میگیرا دراو 

اصوزدی دادهشده:اینر و مشخص مواد الف) است. مواجه مواد از دسته سه با ‘ً

قالب، طرح، وجهتمایز یا لوگوتایپ شعار، متن، فرمحصول، و ایندهایرسانه،

ق مواد ب) کنترارتولید؛ فضا، هاردادی: نسبت، تکرمونی،راست، خط،ریتم، ار،

شکل،رج ارم، حجم، وزن، موادزرنگ، پ) بافت؛ و درش، بصروانی: ورک ی

اینر.زهای دیزایز بینندگان، شهود، و احساسات و نیارمشک’ت خطایدید، غ

موا غیاگر مبهم، ناکافی، موجود برِد یا تصویرجذاب، تفسیر باشد،رای نامناسب ی

دی àدیزوظیف حالت، این در است. مسئله lدوبار بیان یا مجدد ساخت اینرزاینر

مواد میانداراکثر دور آنهازا یا دیرد میکند. اص’ح (شکستنزا تحلیل با اینر

کوچکت تا پیچیده اجرمواد چزین چگونه، چهرا… مجددزا، میتواند کجا) و ًامانی،

یف کند.را تعرمسئله 

ب.۲ بخواهد است ممکن فرخواننده توصیف ذهنرای هنایند اثرِی خلق در هنرمند اچری آر، به ی،

جوع کند.رویلنسکی، جنبش مدرن در هنر، 
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نماد در تبلیغات

د تبلیغاتی هنر که آنجا سراز بیننده با دارنهایت اروکار و کارطزد، تبلیغرکرفی د

میرگذارتأثی بهنظر اوست، بر دیری àمسئل میشود:زسد تقسیم بخش دو به اینر

وپیشبین بینندهها واکنش نیارِی بنابیباییشناختزهایزعایت خودش. این،رِی

بایدزدی اراینر ‘راهی نقاش (یک کند کشف بیننده و خود بین نیستزتباطی م

شرنگ چنین پیچیدگران اما نیست؛ سادهای àمسئل این باشد). خودایطی آن ِی
است. مؤثر مسئله حل در تصویربهنوعی یافتن پیشنهادی، کهراهحل است ی

د به قادر انترهمگان ایدههای و باشند آن تصویراعیزک شکلهای به تبدیلرا ی

کند.

دیرد تجازنهایت، و دیدگاه خودراینر بصرب اصط’حات و نمادها با تحققرا ی

نمادها دنیای در نیز انسان ازمیبخشد. میکند. مشتراینزندگی زبان نماد کرو

هن نمادربین وبستر است. بیننده و تعرمند چنین برا با «نماد میکند ِیرارقریف

۱۱



غیر و تصادفی شباهت یا اتحاد، پیوستگی، چیرابطه، یادآور میتواند یزعمدی

قاب ع’متی نماد چیباشد؛ از غیزِلمشاهده ایدهقابری یک مانند است، ِلمشاهده
نماد شیر مثال، بهعنوان نشانه؛ یک کلیسا؛ یا دولت مانند مجموعه، یا کیفیت یا

هدفش که است نمایندهای نماد است. مسیحیت نماد صلیب است، شجاعت

تولید نیست.» (گبلت دیلویزبا
۱

(

ماننژوا انتههایی هندسی، مدلدار، ساده، غیربازِد مسطح، دوبعدی، وزاعی، نما

معمورغی اصط’تقلیدی به بهاشتباه گاه و نمادً‘ درِح میشوند. داده ستربط

تصوی تجسم به کلمات این که دراست این اما میکنند، کمک نمادها سترِی

سادهسا باید نماد که بهحسابزنیست نماد یک تا و...) هندسی (ساده، شود ی

ب که امر این بهتربیاید. از بهرخی تنها هستند، سادهای تصاویر نمادها ین

اشامؤثربود سادگی درِن سادگی. àکلم معنای نه میکند، ظاهرره مسئله حقیقت،

کا بلکه نیست، نماد شکلرکریک یک قالب در است ممکن نماد یک است. آن د

حزانت تصویر، عکس، هندسی، طرح تصویراعی، عدد یک یا الفبا، شود.زسارف ی

پنجربناب lستار یک خوداین، صاحب صدای به که کوچک سگ یک تصویر َپر،

واشنگتن جورج نام با حکاکیشده استیل میکند، گوش
۲

نماد همگی ایفل برج و ،

هستند!

قد بهخوبی سکو‘ر و مذهبی نمادرنهادهای ابرت بهعنوان ارازا نشانری تباطی

حض صلیب مذهبردادهاند. نماد یک بهعنوان عیسی ع’وهبرت مهم، ِی
عمودرکرکا شکل اتحاد از کامل شکل یک lنشاندهند مذهبیاش، ِیدهای

(م افقرمهاجم شکل و غید) دورِی تفسیر این است. (زن) نیستَزارفعال ذهن

این اثرکه نماد یک بهعنوان صلیب پایدار کیفیت در شباهترگذاروابط به ند.

مش افکار جم’تربین در مغربی و کنید:زقی توجه کوچریر ودلف
۳

کتاب در ،

و خدا صلیب، àاولی خاستگاه «در میگوید تزع’متها یکدیگر با شدهرمین کیب

د هماهنگاند. آمدهاست.رو بهدست کامل نماد یک ساده خط دو از نهایت،

۱.Goblet d’Alvielle

۲.George Washington

۳.Rudolf Koch
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حض قدیمیترصلیب عیسی میشود،یرت مشاهده همهجا در و نمادهاست ِن
چوییرص مسیحیت.». به مربوط مفاهیم از فنظر

۴
تغیی کتاب میگویدردر ات

اصوکبودرقابلدر«غی مزِلِن و میشود.»رنانگی نامیده خدا ین) و (یانگ دانگی

قد دو «بیانگر که میشود داده نشان تایچی نماد àبهوسیل مفهوم تراین

طبیعت lپدید یکدیگر با که است فلسفàرتنظیمکننده ذات میکنند.» خلق ا

د «همهچیز میشود: آشکار اصط’ح این در مرچینی اصول کنش وراثر دانگی

نانگی بهوجود میآید.»ز

ف تصویر، این در بهوسیلàر… درم معنایروایت شدهاست. تشدید اماتیک

ش به باتوجه قرتحتاللفظی کیفیت اما میکند؛ تغییر تغییررارایط بدون دادی

باقی میماند.

جلد کتابچه

سیاه و سفید

۱۹۳۹

۴.Chou Yih
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جلد مجله

وی سفیدرمز و سیاه رق

۱۹۴۰
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تبلیغات مجله

Alfred A. Knopf

۱۹۴۵یه،رفو
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ِی نمادرتطبیقپذی

ب و باشد تطبیقپذیر بسیار وسیلهای میتواند مختلفرنماد ایدههای تجسم ای

دی شود. کنازاستفاده با اراینر نمادرهمگذاشتن، میتواند قیاس و اص’حرتباط، ا

د.ره ببریاش بهرا تغییر دهد، و از قابلیتهای بصرِی آن کند، معن

تغییزاو معنای و لغوی معنای بین تفکیک با میگویدرنفانت چنین تصاویر پذیر

ف دار«هر نرمی (زبان بیان خاص حالت یک ایدئولورای مفهوم از مستقل یکژم)

است» نماد) (زبان خود خالص
۱

ب دایر. مثال، برای بره مربع، انندlزانگیرخ’ف

حس ایدئولویباییشناختزنوعی بهلحاظ و است بهخصوص دایژِی اینریک، از ه

آغا و پایان که ندازجهت قری lدایر یک میآید. بهحساب جاودانگی نماد مز،رد،

ش به خوربسته نماد بهعنوان است ممکن پرایط، مبارشید، تابلویژزlرچم اپن،

ِص قهوه، و… تفسیر شود.ند خاِربوی یخ، یک رینگ اسکیت رتوقف، 

۲۴۹نفانت، اصول هنر مدرن، صزآمادئه او.۱
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