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طراحی حروف
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: 
۱ــ خصوصيات اقالم فارسی را توضيح دهند. 

۲ــ هدف های مورد نظر از «طراحی قلم» را توضيح دهند. 
۳ــ هويت حروف را تعريف کنند.

۴ــ برای حروف، مبنا را ايجاد نمايند. 
۵ــ وزن حروف را تعريف کنند. 

۶ــ کرسی حروف را رسم نمايند. 
۷ــ خط الگو را توضيح دهند. 

طراحی  را  پايه  حروف  از  نمونه  چند  شده؛  داده  آموزش  روش های  از  استفاده  با  سپس  کرده  انتخاب  مناسبی  الگوی  قلم  ۸ــ 
کنند.

مقدمهمقدمه
نياز انسان امروز برای برقراری ارتباطی مؤثر و هماهنگ با روند رشد و توسعه در حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی، با چند 
نوع قلم محدود برطرف نمی شود و طراحان ناگزيرند بخش زيادی از وقت خود را به طراحی حروف جديد اختصاص دهند تا پاسخگوی 

نياز به حروف متنوع در زمينه های جديد باشند. 

١ــ طراحی حروف الفبا ــ مصطفی اوجی
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طراحی حروف به ويژه در خط التين با تنوع و تعداد بسيار زياد انجام شده است که يکی از داليل آن قالب هندسی و مفرد حروف 
اين خط است که کار طراحی قلم های جديد را در مقايسه با خط فارسی ساده تر می کند. تنوع قالب های هندسی حروف، اتصاالت 

گوناگون، جای گيری مختلف حروف بر روی خط کرسی از جمله پيچيدگی هايی است که در طراحی قلم های فارسی وجود دارند. 

اصول مطرح در طراحی قلماصول مطرح در طراحی قلم
پيش از معرفی روش های طراحی حروف، به نکات مهمی که يک طراح بايد در هنگام اجرا در نظر بگيرد، اشاره می کنيم: 

در  الزم  مقدمات  از  تايپی،  و  خوشنويسی  اقالم  شامل  فارسی  خط  گوناگون  قلم های  شناخت  فارسی:   خط  اقالم  شناخت 
طراحی حروف است. برای شناخت خطوط فارسی بايد ابتدا به شکل هر حرف و مقايسٔه آن با ديگر قلم های خوشنويسی توجه گردد، 
شناسايی قرار داد. اين اتصاالت در  مختلف را در هر يک از انواع خطوط، مورد  بايد انواع اتصاالت ميان حروف  در مرحله بعد 
حروف چاپی ساده و در اقالم خوشنويسی پيچيده و متنوع است. اين شناخت طراح را قادر می سازد تا از خالقيت خود در هنگام 
طراحی حروف بهتر استفاده کند و به نتايج قابل قبولی دست يابد. مقايسٔه خطوط و توجه به تفاوت ها ، گام مهمی در مسير طراحی 

حروف خواهد بود. 
شناخت ويژگی های خط فارسی: هنگام طراحی حروف الفبا، ساده کردن و ايجاد تغييرات در خطوط اصلی، الزم است به 

حفظ ويژگی های خط فارسی توجه شود تا به ساختار اصلی خط، لطمه ای وارد نگردد. اين ويژگی  ها عبارتند از:

تصوير ٢٣ــ طراحی فونت ــ دامون خانجان زاده
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اين  وجود  است.  يکديگر  به  حروف  از  برخی  پيوستگی  فارسی،  خط  ويژگی های  مهم ترين  از  اتصاالت:  در  تنوع  ــ  الف 
ويژگی بارز، يعنی اتصال حرفی از الفبا به حرف قبلی و يا بعدی خود، باعث می شود اشکال متنوعی از ترکيب حروف داشته باشيم. 

طراح با کمک گرفتن از چنين امکانی می تواند ترکيبات مختلفی را ايجاد کند. 
ـ تنوع در شکل حروف:  اکثر حروف در الفبای فارسی دارای شکل های چهار گانه اند (اول، وسط، آخر و مفرد). اين قابليت  بـ 

موجب ايجاد تنوع در شکل حروف شده ، به گونه ای که تعداد اشکال الفبای فارسی در طراحی قلم را تقريباّ به چهار برابر می رساند. 
به طور مثال حرف(م) در ابتدای کلمه، وسط، آخر و در شکل مفرد خود، چنين تفاوت های چهارگانه ای را نشان می دهد (تصوير 

 .(٤

تصوير ٤

پ ــ تنوع در ضخامت و ارتفاع حروف: حروف الفبای فارسی، از نظر ضخامت و ارتفاع نيز متنوع اند. اين تنوع در 
طراحی نشانه و مانند آن، امکانات تصويری زيادی را فراهم می کند. 

البته در طراحی قلم الزم است بنا به ضرورت هماهنگ کردن حروف با سيستم های ماشينی، از يک قانون کلی تبعيت شود.

تصوير ٥
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ت ــ جهت و حالت: در خط فارسی سه حرکت اصلی وجود دارد اول حرکت های عمودی، دوم حرکت های افقی که حروف 
را به يکديگر پيوند می دهد و سوم حرکت های چرخشی. اين سه حرکت کلی در خوانده شدن يک متن نقش مهمی ايفا می کنند (تصوير 

 .(۶
چنانچه در طراحی به اندازه ها و تناسبات اين سه حرکت، توجه نشود؛ ممکن است عالوه بر از بين رفتن زيبايی، هماهنگی و 

توازن خط به هم خورده و فرايند خوانده شدن متن نيز با مشکل مواجه شود.

هويت حروف: هر يک از حروف الفبا ويژگی و شکل شاخصی دارد که آن را از ديگر حروف مجزا و قابل تشخيص می کند و 
هويت هر حرف را به وجود می آورد. ايجاد تغييرات در حروف «خط الگو» تا جايی مجاز است که ماهيت و شکل اصلی حروف آسيب 
نبيند و هر يک از حروف، شخصيت مستقل خود را حفظ کنند؛ به طوری که يک حرف طراحی شده به حرف ديگر تبديل نشود و يا 

به شکلی غير قابل تشخيص در نيايد.
به طور مثال در نمونه فونت ارائه شده، حرکت باالی حرف «ه» بلندتر از چرخش آخر آن است و در صورت رعايت نشدن اين 

حدود ، حرف مورد نظر به حرف «مـ» شبيه می شود (تصوير ۷).

تصوير ٦

تصوير ٧
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يکی از روش هايی که می توان برای جلوگيری از اين گونه خطاها، در طراحی حروف انجام داد، توجه به شکل ظاهری حروف 
است. به عنوان مثال با ساده کردن دو حرف «ح» و «ص» در يک فرم هندسی و مقايسه آن ها با يکديگر نتيجٔه متفاوت حاصل می شود. 
نخست آن که مثلث های به دست آمده از اين دو حرف، عالوه بر اين که عکس يکديگرند، جهتی متفاوت نيز دارند. ديگر اين که حرکت 

چرخشی آنها نيز با هم فرق دارند (تصوير ۸). 
به همين صورت می توان ساير حروف را نيز با هم مقايسه کرد. استفاده از يک الگوی مناسب، احتمال اشتباهات و خطاهای 

احتمالی را کاهش می دهد. 

جست و جوی مبنا: در طراحی حروف، جزئی از يک حرف می تواند مبنای حرف ديگری قرار گيرد که خود يکی از عوامل 
هماهنگی در خط بشمار می رود. از اين امکان می توان برای طراحی حروف استفاده کرد. اگر در طراحی حروف، يک حرف در پيش 
طرح های اوليه به نتيجٔه قابل قبولی برسد، می توان بر مبنای آن ، ديگر حروف را طراحی کرد. چنانچه در مواردی تمامی حروف «خط 

الگو» در اختيار نباشند، می توان بقيه نمونه ها را بر اساس حروف موجود و با مطالعٔه ساختارهای هندسی حروف طراحی کرد. 
در اين جا ضمن مقايسٔه حروف با يکديگر، به عنوان مثال به برخی از اين موارد اشاره می کنيم:

 می توان از حرف «و» حرف «ر» را به دست آورد. 
 حرف «ف» را می توان از ترکيب حرف «و» و حرف «ب» به دست آورد. 
 حرف «ق» را می توان از ترکيب حرف «ف» و حرف «ن» به دست آورد.

 می توان با ترکيب دو حرف «ه» و «د» حرف «هـ» را طراحی کرد. 
نخستين  در  اوقات  گاهی  دارد  امکان  دارد.  اهميت  بسيار  يکديگر  با  حرف  دو  تلفيق  چگونگی  که  است  الزم  نکته  اين  ذکر 
پيش طرح، نتيجٔه مطلوب به دست نيايد در اين صورت می توان با بررسی دوباره هندسٔه حروف و تمرين های بيشتر، تغييرات فرم حروف 

را تا رسيدن به نتيجٔه مطلوب ادامه داد. 

تصوير ٨
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وزن حروف:  آشکارترين ويژگی حروف، وزن آن ها است. حروف می توانند بسيار سبک و يا بسيار سنگين جلوه کنند. افزايش 
ضخامت حروف، انرژی آن را بيش تر می کند.

بنابراين حروف ضخيم نسبت به فضايی که اشغال می کنند؛ وزن بيشتری دارند و در مقايسه با حروف نازک تر، به صورت يک 
تودٔه بصری، جلوه می کنند. 

البته بايد توجه داشت که وزن اغلب حروف مدور ــ به ويژه در خطوط سنتی ــ نسبت به حروف افقی و عمودی بيشتر است 
به  همين دليل در طراحی حروف چاپی به ايجاد توازن بين حروف مختلف دقت بيشتری می شود تا آن را برای کاربردهای متفاوت، 

مناسب سازی کنند.
طراحان حروف در بيشتر موارد، پس از طراحی يک «قلم۱»، پيشنهادهای مختلفی از ضخامت و حالت های حروف طراحی 
شده نظير (معمولی۲، ضخيم۳، توخالی۴، سايه دار۵ و...) را در يک مجموعه، که «خانواده قلم۶» ناميده می شود به بازار چاپ و نشر 

عرضه می کنند.

Type Face ــ١
Normal ــ٢
Bold ــ٣
Outline ــ٤
shade ــ٥
Type family ــ٦

تصوير ٩
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برای تنظيم يک متن يا ترکيب نوشتاری می توان از روش های زير استفاده کرد:
الف) چاق و الغر کردن حروف

ب) کم و زياد کردن فواصل بين حروف و کلمات۱
پ) کم و زياد کردن فاصلٔه سطرها۲
ت) توپُر و تو  خالی کردن حروف

ث) کم و زياد کردن فضاهای داخلی حروف (تصوير ١١)

Kerning ــ۱
ـ  ۲ Leading ـ

اساسی ترين تفاوت قلم های يک خانواده «وزن» حروف است و به سبب همين امکان؛ صفحه آرا به هنگام حروف نگاری با انتخاب 
وزن مناسب حروف به چيدمان مطلوب يک متن دست می يابد (تصوير ۱۰). 

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشىسازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

تصوير ۱۰

تصوير ۱۱
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نمونه اى از قلم هاى چاپى فارسى

تصوير ۱۲
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کرسی حروف:  خط کرسی محل قرارگيری و استقرار حروف است. خطی فرضی است، که حروف بر آن می نشينند و در 
رسم الخط انواع خطوط وجود دارد.

ترسيم و رعايت کرسی در هنگام طراحی حروف الفبا، از اهميت ويژه ای برخوردار است و بايد در هنگام طراحی به نکات زير 
توجه شود.

کرسی اصلی1 رسم می شود و کرسی های ديگر، مثل خط کرسی باال۲ و پايين۳، با توجه به ارتفاع حروف،  الف) ابتدا معموالً 
حرکات عمودی، چرخشی و غيره پس از آن رسم می شود.

تعيين  اين ها  مانند  و  «ل»  «ا»،  چون  حروفی  اساس  بر  باال  کرسِی  خِط  ارتفاع  حروف،  طراحی  خاّص  روند  به  توجه  با  ب) 
می شود.

آن را برای حروف  پ) با در نظر گرفتن دواير حروف مدور؛ مانند «ن»، «ص» و «ع»، کرسِی پايين را رسم می کنيم و معموالً 
مشابه نيز رعايت می نماييم.

ت) کرسی های ديگر را هم به همين ترتيب و بر اساس ويژگی های «خط الگو» و تنوع شکل حروف، ترسيم می نماييم.
مقايسه  راحت تر  اصلی،  کرسی  به  نسبت  ديگر،  حروف  گرفتن  قرار  طرز  شد  رسم  خود  خاص  قاعدٔه  با  کرسی  خطوط  وقتی 

می شوند (تصويرهای ١۳ و ١۴).

Base Line ــ١
Ascender Line ــ٢
Descender Line ــ٣

تصوير ۱٣
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تصوير ۱٤

طراحی حروف با استفاده از قلم الگو
يکی از شيوه های مناسب برای آغاز طراحی حروف استفاده از قلم الگو است. در اين روش با مبنا قراردادن يکی از اقالم 
خوشنويسی يا حروف چينی و ايجاد تغييرات قانونمند و متناسب بر روی حروف می توان به شکل جديدی از حروف دست پيدا کرد و با 
مبنا قرار دادن يکی از قلم ها و کپی کردن حروف (مفردات) و مقايسٔه آن ها با يکديگر، می توانيم نسبت های دقيق آن ها را در خط شناسايی 

کنيم. رعايت اين تناسبات، کمک می کند تا بين تک تک حروف و در نهايت بين کلمات و جمله ها هماهنگی الزم ايجاد شود. 
يکی از قلم های مناسب برای آغاز طراحی حروف به اين شيوه، قلم «نسخ» است. خط نسخ به علت روشنی و وضوح حروف، 
خوانايی باال، مقيد بودن به خط های کرسی و… الگويی مناسب برای طراحی قلم به شمار می رود. به همين دليل در ابتدای ورود صنعت 

چاپ به ايران به قالب حروف چاپی درآمد و ظرفيت های باالی خود را برای تبديل به حروف چاپی آشکار کرد.
استفاده از قلم الگو در طراحی حروف، به معنای محدوديت در طراحی نيست، بلکه جهت دادن به روند کار است و اهداف زير 

را تأمين می کند:
 مطالعٔه هندسی حروف برای نظم بخشيدن به کار

 منطبق کردن حروف با ساز و کار صنعت چاپ و سيستم های ماشينی
 ايجاد سهولت در خوانايی

 طراحی قلم های جديد حروف براساس نيازهای روز با توجه به بيان تصويری خط



  ۹۰  

طبيعی است که هرچه خط، از شکل سنتی خود دور شود، اجرای آن توسط قلم نی و ديگر ابزارهای نگارش دشوارتر می گردد. 
چرا که حروف به جای خطاطی، در حقيقت «طراحی» می شوند.

بنابراين نگارش کامل اين خطوط تنها با حرکت ها و چرخش های ابزار نگارش ميسر نيست. بنابراين می توان از آنها به عنوان 
الگو استفاده کرد.

سپس به وسيلٔه ابزارهای ترسيم، شکل جديدتری از حروف را به دست آورد. شکل هر حرف می تواند، صورت دگرگون شده ای 
از حروف الگو باشد، يعنی با در اختيار داشتن يک الگوی مناسب می توان با تغييرات، شکل های جديدی را به دست آورد. به طور مثال 

در انواع خط کوفی، ثلث و نسخ می توان اين گونه الگوها را يافت. 
روش کار: 

در اين مرحله، پس از انتخاب يک خط الگو، ضمن بکارگيری از ميز نور يا کاغذ پوستی و يا «اسکنر»، کار را با کپی کردن يا 
بهره برداری از مفردات آغاز می کنيم. از آن جا که طراحی حروف کار بسيار دقيقی است، بايد از همان ابتدا، تمرين ها را با حوصله و 
دقت، مرحله به مرحله انجام داد تا در صورت عدم موفقيت در يک مرحله، مجددًا همان مرحله، راحت تر انجام شود. مجددًا يادآور 

می شود، هدف از تمرين های پی در پی طراحی، حروفی جديد، بر پايه «قلم الگو» است.

تمرين
1ـ يك متن حروف چينى شده را انتخاب كنيد و ضمن مشخص نمودن خطوط كرسى (اصلى،باال 

و پايين) اندازة فاصلة دو سطر را پيدا كنيد.
ــرده و چگونگى و گونه هاى مختلف اين  ــماره يك دقت ك 2ـ به اتصاالت حروف در تمرين ش

اتصاالت را بررسى كنيد. 
3ـ دو حرف از حروف مدور و دو حرف از حروف كشيده را انتخاب كنيد و به بررسى هندسة 

آن ها بپردازيد.



  ۹۱  

معرفی چند شيوه طراحی حروف با توجه به «قلم الگو»
در اين شيوه الزم است در ابتدا، اصول و قواعد حاکم بر «قلم الگو» از قبيل تنوع ضخامت ها، تنوع کرسی، وزن حروف، هويت 

مفردات و غيره بررسی شده سپس مقدمات الزم برای اجرای پيش طرحها فراهم آيد. 
در اين بخش، با توجه به قابليت های خط نسخ۱ در زمينٔه چاپ از آن به عنوان نمونه ای برای «خط الگو» استفاده شده است و 
سعی شده با طرح چند روش ، چگونگی ايجاد برخی تغييرات بر روی خط الگو برای دست يابی به حروفی متنوع، زيبا و ساده تمرين و 

بررسی گردد. 
الزم به ذکر است، از آن جا که هدف اصلی در اينجا تنها معرفی يک روش است، تمرينات فقط بر روی يکی از حروف «خط 

الگو» يعنی حرف (ب) انجام شده است.۲
افزون براين در هر روش می توان به نتايج متنوع و زيادی دست پيدا کرد که در اينجا تنها به بخشی از آنها پرداخته شده است. 

  روش اول: استفاده از قالب و شکل اصلی
در اين روش، نخست ساختار اصلی يک حرف را ترسيم می کنيم تا حرف الگو به ساده ترين شکل خود درآمده و برای تغييرات 

بعدی در اختيار طراح قرار گيرد. 
در مرحله بعدی، محور مرکزی حرف را استخراج کرده و از آنجا که در اين روش، محور مرکزی حرف ، اساس کار است ترسيم 

آن را با دقت و حساسيت بيشتری انجام می دهيم (تصوير ١۵).
۱ــ تنوع در ضخامت: با توجه به شکل به دست آمده، می توان با ايجاد ضخامت های متفاوت، حروف متنوعی به دست آورد. 

برای اين کار، راه های گوناگونی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف) ايجاد ضخامت به اطراف محور

ب) ايجاد ضخامت در فضای داخلی محور، در اين صورت حرف به دست آمده کوتاه تر و شکلی فشرده تر خواهد داشت.

۱ــ خط نسخ به جهت قابليت تبديل به حروف چاپی در اينجا به عنوان خط الگو؛ ذکر گرديده است.
۲ــ اين بخش با توجه به پايان نامٔه دانشجويی خانم سهيال نصرتی با راهنمايی استاد صداقت جباری تنظيم گرديده است.

تصوير ۱٥



  ۹۲  

پ) ايجاد ضخامت در فضای بيرونی محور. بدين ترتيب حرف به دست آمده کشيده تر به نظر می رسد (تصوير ١۶).

تصوير ١٧

١۶ــ ايجاد ضخامت در فضای بيرونی حروف

1 2 3

يادآوری می شود گاه با ايجاد ضخامت در حروف، فضای موجود ميان حروف، بسته تر می شود و گاه از بين می رود. در نتيجه 
برای حفظ فضاهای منفی مورد نظر در طراحی حروفی مانند «و»، «ح»، «م» و مانند آن ها بعد از ايجاد ضخامت، بايد اصالحاتی بر 

روی آن ها انجام داد (تصوير ١۷).



  ۹۳  

۲ــ تنوع در دندانه حروف: با تغييراتی بر روی دندانه ها که از اجزای حروف بشمار می روند شکل های متنوعی از حروف 
به دست می آيد. اين تغييرات می تواند بر روی ارتفاع دندانه ها، ضخامت ها، جهت ها و برش آن ها انجام گيرد (تصاوير ١۸ تا ٢۲). 

١٨ــ تنوع در ضخامت دندانه ها

١٩ــ گرد کردن سر دندانه ها

۲۰ــ حذف دندانه ها



  ۹۴  

٢١ــ تنوع در ارتفاع دندانه ها

٢٢ــ تغيير جهت در برش دندانه ها



  ۹۵  

ساده کردن شکل: برای ساده کردن يک شکل نيز مراحلی طی می شود و معموالً  شکل دلخواه، با تمرينات مکرر روی حروف 
به دست می آيد.

ساده کردن حروف، گاهی با حذف دندانه ها، زوايد و انحناها صورت می گيرد، به گونه ای که به خوانايی حروف لطمه ای نزند 
(تصوير ٢۳).

٢۳ــ مراحل ساده کردن حروف

٢۴ــ ترکيب دو شکل از يک حرف و ايجاد يک طرح جديد

۴ــ ترکيب: در هنگام انجام کار، گاهی اوقات می توان با ترکيب دو يا چند شکل به دست آمده به حالت های جديدی دست 
يافت (تصوير ٢۴). 



  ۹۶  

۵ــ  يکی ديگر از زمينه های مناسب برای ايجاد تغييرات ابتکاری در طراحی حروف، استفاده از ابزارهای جديد است. استفاده 
از مواد و ابزار گوناگون، مانند قلم مو و مرکب، زغال و پاسِتل، ماژيک و روان نويس، قلم موهای کامپيوتری۱  و... می تواند روحيه ای 

جديد در حروف ايجاد کرده و شکل و بافت جديدی را بوجود آورد (تصاوير ٢۵ تا ٢۸).

Brush ــ١

٢٥ــ قلم مو و مرکب

٢٦ــ زغال و پاسِتل



  ۹۷  

٢٧ــ ماژيک و روان نويس

٢٨ــ تغييرات با کامپيوتر



  ۹۸  

 روش دوم: ساده کردن محور مرکزی
در اين روش، محور مرکزی حروف را مانند روش اول ترسيم می کنيم. سپس شکل به دست آمده را روی خط کرسی به صورت 
تخت قرار می دهيم و تغييرات مورد نظر را بر روی شکل نهايی اعمال می کنيم. تغييرات شبيه روش های قبلی است ولی نتايج به دست 

آمده کامالً متفاوت اند (تصوير ٢۹).

2

3

4

٢۹ــ طراحی حروف بر اساس طراحی محور مرکزی

1



  ۹۹  

  روش سوم: قراردادن حروف در قالب های هندسی 
در اين روش، زوايا و گردش منحنی های خط الگو را ساده کرده و ضخامت ها و نازکی حروف را تغيير شکل داده و يا حذف 

می کنيم و بدين ترتيب، آن ها را در يک قالب هندسی مشخص قرار می دهيم (تصاوير ۳۰ و ٣١). 

۳۰ــ طراحی حروف با استفاده از قالب هندسی



  ۱۰۰  

٣١ــ طراحی حروف با استفاده از قالب هندسی

تمرين
ــبى را انتخاب كرده و ســپس با استفاده از روش هاى پيشنهادى اين بخش،  1ـ قلم الگوى مناس

چند نمونه از حروف پايه ( ا، ب، ح، د، ن، و، ى) را طراحى كنيد.
ــده در كالس از تمرين يك را اســاس  2ـ با راهنمايى هنرآموز خود، بهترين حروف طراحى ش
ــده  قرار داده و در قالب يك كارگروهى، بقية حروف را طراحى كنيد ســپس براى «قلم» طراحى ش

نام مناسبى پيشنهاد بدهيد.


