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 (2گرافیک هنری از دیرباز تا کنون)

 

واسطه گستردگی حیطه هنرهای تصویری طراحی )ارتباط تر گفته شد؛ بهطور که پیشهمان
طراحی  نسبت داد. ارتباط مقوله هنر طراحی گرافیک ای دیرین را بهتوان پیشینهتصویری( می

توان آن را نادیده یشان از مواردی است که نمبا فرهنگ و اساطیر و سیر تحوالت تاریخی گرافیک
اش را به سان که خود را شناخت عالقهطور که در مقاله پیشین گفته شد بشر از آنگرفت. همان

ساز خویش نشان داده، او از ها و ابزارآالت دستها و صخرهتصویرگری بر دیواره غارها و سنگ
بر هر آنچه عنوان راهی برای شناخت هرچه بیشتر محیط اطرافش و غلبه تصویرگری به

رسانی به آیندگانش و کرد! در برخی موارد هم هدف پیاماش شود استفاده میتوانست چیرهنمی
شان بوده، آنچه او نقش های بعد از خویش جهت تسریع آگاهیاش در اختیار نسلقرار دادن تجربه

ز هیچ فرصتی کرده را چیزی فراتر از نقاشی باید دانست! او ذهنی خالق و کنجکاو داشت و امی
کرد. باید گفت نقش یکی از نخستین محصوالت سازی آنچه در ذهن داشت دریغ نمیبرای پیاده

های تاریخی فرا پرداز است. خاستگاه نقش از دورهقوای بصری انسان است. انسان موجودی نقش
 گردد.گذرد و تا اعماق پیش از تاریخ به عقب باز میمی

ای هستند که به شیوه ابزارهای گرافیکی / بصری ه در فرهنگ تئوریک،ترین ابزار مورداستفاداصلی
گیرند. ابزارهای گرافیکی / بصری در بطن فرهنگ برداری قرار مینمادین / رمزگانی مورد بهره

ها درون قلمرو گیری از آنحال تا پیش از ابداع خط و نگارش، بهرهای ارتقاء یافتند؛ باایناسطوره
ها و ای باقی ماند. به نقل از دانلد، از میان هزاران زبان به تکلم درآمده در زمانروایات اسطوره

های نگارش مختص به خود را پرورش دادند. بدین ها فرمهای متفاوت، کمتر از یک دهم آنمکان
 ای کمیاب نیز هست.تنها ابداعی نو که پدیدهتوان اذعان داشت که نگارش نهترتیب، می

زارهای گرافیکی / بصری نگارشی بس پیچیده بوده و مسیرهای متفاوتی را پشت سر سیر تّطور اب
بندی کرد: نمادهای تصویری، توان به سه گونه طبقهگذاشته است. نمادهای بصری نگارشی را می

اندیشه نگار و نمادهای آوا نشان. گونه تصویری از اساس بر هنجارها و قواعد بصری اتکا داشته و 
توانند متمایز از زبان شفاهی یا های تصویری میساختارهای زبانی سهیم نیست. مهارتلزومًا در 
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های انسانی نیز همین مکتوب باشند و نخستین جنبه از نمادهای تئوریک ارتقاءیافته در فرهنگ
 اند.نمادهای گرافیکی / بصری بوده

نوشتاری نیت آوایی نداشته  هاینخستین مکتوبات فاقد اصل آوایی بودند. درواقع نخستین نشانه
« اندیشه نگار»شدند. این تصاویر را و تنها تصاویری بودند که مبتنی بر سنتی مشخص معنادار می

گونه نوشتارها فاقد جمله و ای بعد از نمادهای تصویری جای دارند. ایننامند که در مرحلهمی
ای در کلیت شدند و هر جعبهی میبندهایی مشخص دستهها درون جعبهبندی بودند و نشانهجمله

های بصری با زبان گفتاری خود حاوی پیامی خاص بود. تنها در انتهای این مسیر بود که نشانه
 (19؛ 5931پیوند یافتند. )عسگر پور، 

 

طراحی  ای از تاریخالدین نوری در پژوهش خود در باب خالصهافرادی چون دکتر نظام
نویسند: ارتباطات تصويري تاريخي طوالني دارد. وقتي انسان اوليه براي غذا گونه میاین گرافیک

شکل گرافيكي نگاه ديد، در حقيقت به یکگل ميهاي حيواني را در كرد و جاي پنجهشكار مي
 .ديدكرد، او در فكرش حيوان را ميمي

هايي ديگر هايي در مجموعهاي از عالئم باشد؛ مانند حروف در الفبا، يا فرمتواند مجموعهمي گرافيك
گيرد، مانند را پهلوي هم بگذاريم يا تصوير شكل مي عالئم گرافيكي ها. اگرمانند عالئم كنار جاده

آورند )چنانچه اگر يك عكس را با خطوط يك طرح يا مجموعه نقاطي كه يك عكس را به وجود مي
بينيم(. طراحي گرافيک اي از نقاط ميصورت مجموعهذره يا لوپ از نزديك مشاهده كنيم آن را به

اي را انتقال که ايدهنحویها در صفحه بهالئم و چيدن آناي است براي خلق كردن يا انتخاب عحرفه
 .دهد

عالمت گرافيكي يك عكس نيست، تصاوير گرافيكي بيشتر از يك تصويرسازي بصري هستند كه 
ي قرار ها عالئمی هستند كه اجزاي آن معناي به خصوصي دارند و نحوهاند. آنديده يا تصور شده

 .د حاكي از مفهومي نو باشدتوانها در كنار هم ميگرفتن آن
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ممكن است متن  طراحي گرافيک شوند، در يكبيشتر اوقات كلمات و تصاوير باهم استفاده مي
)كلمات( غالب باشد يا تصوير و در مواردي هم مفهوم هرکدام با ديگري معين و مشخص شود. 

تواند به بهتر انتقال بخشد ميمثالً دقت در انتخاب كلمات كه به يك تصوير گنگ معنا و مفهوم مي
 يافتن ايده طراح كمك زيادي نمايد.

 

 ها، تهـران، انتشارات سـمت، پیش از تاریخ نقش5931منابع: عسگر پور، وحید، 

  

 بخوانید. اینجا بخش اول این مطب را،

 
 های تصویری، خطگرافیک، نقوش نمادین، نقوش اندیشه نگار، نشانه : کلمات کلیدی
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