٤۳ــ ﺳﻴﺎهﻣﺸﻖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ ﻣﻴﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ

۵۰

٤۴ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎﻳﭙﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری

٤۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ رﺿﺎ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

٤۶ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﮐﺪۀ ﺳﻴﻤﺮغ ــ ﻃﺮاح؛ ﺣﺴﻴﻦ درﺧﺸﺎﻧﯽ ــ ﺧﻂ

اول ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﺋﯽ ــ  ۱۳۷۴ﻫـ .ش
٤۷ــ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ّ

ﻫﺎدی ﺳﻴﺪﺧﺎﻧﯽ

۵۱

۴۸ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻃﺮح و ﻧﺸﺮ ﺳﻴﺎهﻣﺸﻖ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۵۲

٤۹ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری

ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ :اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﯽ در اواﺧﺮ دوره ﺻﻔﻮی ،ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
ﺧﻂ »ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺳﺮﻳﻊ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮ دور اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ
ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ و ﻗﻠﻢ در آن آزادﺗﺮ ،ﺧﻄﻮط ﻗﺎﺋﻢ آن ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺣﺮوف در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮوف ﻣﻨﻔﺼﻞ در
آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥٠ﺗﺎ .(٥٣

۵۰ــ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ دروﻳﺶ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ــ  ۱۱۸۳ﻫـ .ق

٥۱ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ واﺣﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺣـﻮزۀ ﻫﻨﺮی ــ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒـﺎری ــ ۱۳۷۲

٥۲ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ــ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﺋﯽ ــ

ﻫـ .ش ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

 ۱۳۷۳ﻫـ .ش ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

۵۳

۵۳ــ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ اﻣﻴﺮ ﺻﺎدق ﺗﻬﺮاﻧﯽ ــ  ۱۳۷۵ﻫـ .ش

در اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ  ،اﺑﺘﮑﺎر و ﺑﺪﻳﻬﻪﻧﻮﻳﺴﯽ از ﺗﻨﻮع زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ  ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﺮاوان و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ  ،ﺑﯽﺷﮏ ﺧﻂ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺑﺘﮑﺎر و ﺑﺪﻳﻬﻪﻧﻮﻳﺴﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ذوق و ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻫﻨﺮی اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺧﻂ
و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ.
ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺣﺲ رﻫﺎﻳﯽ ،ﺷﺎداﺑﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ،
ﻇﺮاﻓﺖ اﺳﺖ و رﻳﺘﻤﯽ ﻣﻮزون و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽوار ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره  ٥٤ﺗﺎ  ٥٨ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
در ﮔﺮاﻓﻴﮏ اﻣﺮوز اﺳﺖ.

۵۴ــ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﮔﺮوه ﻫﻨـﺮی داﻧﺎ ــ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺧﻂ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﻧﺴـﺘﻌﻠﻴﻖ ــ

۵۴

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش

٥٥ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

٥٦ــ ﻧﺸﺎﻧ ٴﻪ ﻣﻮزه آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻗﻢ ــ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻳﺎﻗﻮﺗﯽ ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش ــ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

۵٧ــ ﻧﺸﺎﻧ ٴﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎد ﮐﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺰاد ــ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری

۵۵

۵۶

۵۸ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎ ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش ــ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴ ٴﻪ ﺧﻄﻮط

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴ ٴﻪ ﺧﻄﻮط ۱ــ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻂ اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ــ ﭼﺎپ ﺳﺮوش ــ  ۱۲۶۳ﻫـ .ش

۵۷

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴ ٴﻪ ﺧﻄﻮط

۵۸

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴ ٴﻪ ﺧﻄﻮط ۲ــ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻂ اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ــ ﭼﺎپ ﺳﺮوش ــ  ۱۲۶۳ﻫـ .ش

۵۹ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ ــ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ

۶۰ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺑﻦ ﺑﻮاب

۶۱ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

۶۲ــ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ

۵۹

۶۳ــ ﺧﻂ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ

۶۴ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ

ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺧﻄﻮط :ذﻫﻦ ﺧﻼق و ﻃﺒﻊ ﻧﻮﺟﻮی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻗﻼم
ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ داﺷﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ٔ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺪاع ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮ و در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻳﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﻂ در آن ﺑﻪ »ﻧﻘﺶ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮروی ﻣﻬﺮﻫﺎ ،ﺳﮑﻪﻫﺎ ،ﺳﺮﻟﻮﺣﻪﻫﺎ ،ﻇﺮوف و ﺑﻨﺎﻫﺎ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﻣﻮزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۶٦و .(٦٧
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﻂﻫﺎ ،اﻟﮕﻮی ﺑﺴﻴﺎری از آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در
ٔ
آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻃﻐﺮﺍ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻧﮕﺎرش ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات در ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺣﺮوف در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت
ﻣﻮازی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٦٨

۶۰

۶۵ــ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ

۶۶ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺗﮑﺮار ﻋﺒﺎرت »ﻫﻮاﻟﻠﻪ« )اوﺳﺖ ﺧﺪا( ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ

۶۷ــ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ و ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ

ﺑﻨﺎﻳﯽ

اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻪﻫﺎ و ﻧﮕﻴﻦ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﻂ ﻃﻐﺮا ﺑﻪ دوران ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺛﻠﺚ ،رﻗﺎع و دﻳﻮاﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه
اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺷﺪ.
ٔ
اﺳﺖ.
۶۱

۶۸ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻃﻐﺮا ــ ﺣﺎﻣﺪ اﻵﻣﺪی

ﻣﺜﻨﯽ ﻳﺎ آﻳﻨﻪای :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوﺗﺎﻳﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﺘﻘﺎرن
از ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮع ﻗﻠﻢﻫﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻮﻓﯽ و ﺛﻠﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ در اﻧﻮاع
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻴﮕﻮراﺗﻴﻮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٦٩
ﻣﺴﻠﺴﻞ :ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪوار ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪه
از ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ،
ﻣﻌﻤﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۷۰

ﺷﻴﻮه ﻣﺜﻨﯽ
۶۹ــ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ رﺑﯽ و رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ« ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ٴ

۶۲

۷۰ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﻠﺴﻞ ــ اﺣﻤﺪ ﻗﺮهﺣﺼﺎری ــ ﺗﺮﮐﻴﻪ ــ  ۹۳۷ﻫـ .ق

ﻣﺮﺻﻊ و ﮔﻠﺰار :در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﺳﻄﻮح و ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺻﻠﯽ ]و ﮔﺎه ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن[ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎری از ﻗﻠﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ)ﻏﺒﺎر( و ﻳﺎ
ّ
ﻧﻘﻮش و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺟﻠﻮه ای ﺑﺎﻓﺖدار ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(۷١ﮔﻮﻧﻪای از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه» ،ﮔﻠﺰار« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 ۷٢و  .(۷٣ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﺷﻴﺎء
و ﺷﻤﺎﻳﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪا ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،اﻣﺎﻣﺎن و آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ و ...را ﻣﯽﻧﮕﺎرﻧﺪ.

ﺷﻴﻮه ﻣﺮﺻﻊ ــ در ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺤﻤﺪ« ﻳﮏ دور ﺻﻠﻮات ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم
۷۱ــ ﮐﺘﻴﺒ ٴﻪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﺑﻪ ٴ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۶۳

۷۲ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﮔﻠﺰار ــ ﻗﺮن  ۱۳ﻫـ .ق

اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺧﻄﻮط اﺳﻼﻣﯽ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﻂ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ را در
ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 ۷۳ﺗﺎ .(٧۸

۶۴

٧۳ــ ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﻳﮏ ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺷﻴﻮه ﮔﻠﺰار

دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی
٧۴ــ ﻟﻮﺣﻪ ﮔﭽﯽ ﮐﺎخ ﺗﻴﺴﻔﻮن ٴ

۷۵ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻧﻤﻮﻧ ٴﻪ ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

۷۶ــ ﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﻧﻴﺎﻳﺶﻫﺎی ﺷﻴﻌﯽ

۶۵

٧۷ــ ﻣﺮغ ﺑﺴﻤﻠﻪ ــ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻠ ٴﻪ ﻓﮑﺮ و ﻓﻦ ــ ﭼﺎپ آﻟﻤﺎن

٧۸ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﻮه و ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺮاﻓﻌﯽ ــ
 ۱۳۴۳ﻫـ .ق

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ

1

ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ،2ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺳﺮﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ...ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
2ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺩﺭ ﺻﻔﺤ ٴﻪ  57ﻭ  58ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﻗﻠﻢﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ِ
ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
3ـ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻛﻮﻓﻰ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
4ـ ﺑﺎ ﻛﭙﻰﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺎﻡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ) .ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ،ﺍﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻭ(...
5ـ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﻠﻢﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻯ ،ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ
ﺩﻣﻨﻪ ،ﻫﻨﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ،ﺧﺮﺩ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﻭ(...
6ـ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻠﻢﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻯ ﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪﻯ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
)ﻳﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻫﻮ ،ﭼﻮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻭ(...
۶۶

 Outdoorــ٢

 Indoorــ١

ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﮐﺎﺗﺒﺎن ،وﻗﺖﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﮐﺎﺗﺐ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﮐﺎر،
اﺷﺘﺒﺎه در اﻣﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ...زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و اﻧﺴﺎن آن ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺧﺘﺮاع ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ اﻧﺪاﺧﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ٧۹و .(۸۰
ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﺜﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ،ﺷﮑﻞ ﺟﺪﻳﺪی از ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ آﻏﺎز ﺷﺪ.

۷۹ــ ﮐﺎﺗﺐ

 ۸۰ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﺮوفﭼﻴﻨﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺣﺮوف ﻓﻠﺰی و ﻓﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﺎپ

۶۷

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎپ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ،
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻓﻦ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺘﻮن ،ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺎز داﺷﺖ .از ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﻴﻨﺶ و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﺣﺮوف ،واژه ،ﺟﻤﻠﻪ و ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮدهﺷﺪن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮوف ﻣﺠﺰا و
ٔ
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ و ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر دوﺑﺎره از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺖ زﻳﺮا
در واﻗﻊ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮاح ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻂ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﻠﻮب ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﮑﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺣﺮوف و اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺒﺎﻳﯽ
و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻦ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻮد .
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﺣﺮوﻓﭽﻴﻦ ﺑﻮد ،در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮاح و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﮑﻠﯽ زﻳﺒﺎﺗﺮ ،ﮐﻢ ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ﮐﻪ ٔ
ٔ
زﻳﺎد ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ »ﻓﻦ اﺑﺪاع و ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﻮاع ﺣﺮوف« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و »ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ« ۱ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

 ٨۱ــ ﮐﺎﺗﺐ از ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﻳﺮاﻧﯽ

۶۸

 Typographyــ١

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺼﺮی و اﻳﺠﺎد ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ،اﻫﺪاف ﻧﻮﻳﻨﯽ درﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 .۱ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻼم ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺘﻨﻮع
 .۲ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎر
 .۳ﺛﺒﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ
 .۴ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر
 .۵ﮐﺸﻒ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺮوف.
ﺷﻤﺎره  ۸۲ﺗﺎ  ۸۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ

 ۸۲ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ

 ۸۳ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ

 ۸۴ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ
 ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۶۹

 ۸۵ــ اﻟﻒ ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ

 ۸۵ــ ب ــ ﺣﺮوفﭼﻴﻨﯽ ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری

۷۰

 ۸٥ــ ج ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﻼق ــ ﮐﻮروش ﺟﺪی ــ داود ﻣﺮﮔﺎن

 ٨۶ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب رﻣﺎن زوو ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری

 ٨۸ــ ﮐﺎرت دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ــ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ــ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻓﻴﻠﯽزاده ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش

 ٨۷ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ

 ٨۹ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺳﻴﻨﻤﺎ
 ۱ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ

۷۱

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺎﻳﭙﻰ ﺭﺍ)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﻥﻫﺎ( ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ،ﺷﻜﻞ ،ﻭﺯﻥ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
2ـ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﻠﻢﻫﺎﻯ ﺣﺮﻭﻑ ﭼﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺑﺼﺮﻯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﻳﺎ ﺁﮔﻬﻰ
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ.

۷۲

دست نویس

1

این شیوه شامل نگارشی آزاد است که طراح در آن به شیوههای شناخته شده و قانونمند پایبند نیست ،گرچه ریشههای این اقالم
را میتوان در خطهای دستنویس پیدا کرد .خطهای دستنویس ،از هر الگوی خوشنویسی یا حروف چینی که برداشت شده باشند،
گستره
تحت تأثیر ویژگیهای فردی ،ابزار ،احساسات و سالیق و ...صورتهای متنوع و بیهمتایی به خود میگیرند و از این جهت،
ٔ
جذاب و قابل انعطافی را در نگارش و طراحی حروف پدید میآورند.
در این شیوه پیش از آنکه شکل ظاهری نوشته مدنظر باشد ،تناسب و ارتباط آن با موضوع اثر گرافیکی دارای اهمیت است و
چنانچه به درستی بکار گرفته شود میتواند در برقراری ارتباط ،با مخاطب بسیار مؤثر باشد.
حروف در این شیوه حس غیر رسمی ،صمیمی و خودمانی و پویا دارند و میتوانند احساس هیجان  ،آزادی و گاه ناپختگی را
بیان کنند.
در این زمینه ،بکارگیری مواد و ابزار جدید و غیر متعارف برای نگارش ،و سطوح اجرایی و هرگونه تغییر در زاویه ،ضخامت،
حرکت ،شکل ،اندازه و وزن حروف میتواند عاملی برای پیدایش اثری خالق و بیانی در گرافیک باشد.
همچنین سرعت در نگارش ،فاصله گرفتن از الگوهای رسمی و سنتی حروف ،بداههنویسی و نیز تبعیت از احساس موضوع در
شماره  90تا .)102
اجرا ،از شیوههایی هستند که میتوانند طراح را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند (تصاویر
ٔ

90ــ پوستر همایش هم اندیشی برای توسعه فرهنگ

صلح ــ امرالله فرهادی

91ــ عنوان شاهنامۀ شوکران ــ ساعد مشکی
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۹۲ــ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ اﻳﺮان ــ ﻗﺒﺎد ﺷﻴﻮا ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش

۷۴

۹۳ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ

۹۴ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ) (CDــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ

۹۵ــ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﻴﺼﺪﻫﺰار ﺷﻬﻴﺪ ــ اﺻﻔﻬﺎن ــ
اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺧﻮردآزاد

۹۶ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺟﻬﺖ ُﻣﻬﺮ ــ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﻮﭼﯽﺑﻴﮏ

٩۷ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ــ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎران ــ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﻮﭼﯽﺑﻴﮏ

۷۵

۷۶

٩۸ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ

٩۹ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ــ ﻓﺘﺢاﻟﻠﻪ

۱۰۰ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﺋﻮت ﭼﻴﻨﮓ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ

ﻣﻮزه ــ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

ﻣﺮزﺑﺎن ــ  ۱۳۸۱ﻫـ .ش

 ۱۳۸۲ﻫـ .ش

۱۰۱ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻻل ﺑﺎزی ﻫﺎ ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ

۱۰۲ــ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ داﺧﺎﺋﻮ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ و دﺳﺖ ﺧﻂﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎ و اﻟﮕﻮی »ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢ« ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
۱
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ اﻗﻼم ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﻄﻮط ﺳﻨﺘﯽ )ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ( در آنﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﻂﻫﺎی ﻻﺗﻴﻦ» ،اﺳﮑﺮﻳﭙﺖ« ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰۳و .(۱۰۴

۱۰۳ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ ﻋﺼﻴﺎن ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ ۱۳۸۴

۱۰۴ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﺘﻴﮕﻮن ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ ۱۳۷۹

ﻫـ .ش

ﻫـ .ش
 Scriptــ١

۷۷

تمرین

1ـ کلمه ای مناسب انتخاب کرده و آن را برای یکی از زمینههای گرافیک با شیوۀ دست نویس

طراحی نمائید( .نام یک محصول غذایی ،عنوان یک کنسرت موسیقی ،عنوان یک اثر نمایشی یا
سریال)...،
2ـ با توجه به روحیه شیوه دستنویس عنوان یک کتاب و یا پوستر را طراحی نمائید.
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