ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
۱ــ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۲ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۳ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺮوف را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،در ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﺮوف در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻳﮏ ﻃﺮاح ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻳﮏ ﻣﺘﻦ ۱ﻳﺎ ﺗﻴﺘﺮ ،۲دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﮏ »ﻗﻠﻢ« ،۳ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ
ﻟﻮﮔﻮ ﺗﺎﻳﭗ ۴ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻧﻮﮔﺮام ،۵ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ و اﻧﺘﺨﺎب روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ »ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ« ،۶در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١ﺗﺎ .(٥
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻳﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﺿﺮورت ﻧﺪارد ،روان ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﻴﺐ و آﺳﺎنﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ؛ اﻟﺰاﻣﺎً در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮏ ٔ

۱ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ادﻳﺎن ــ ﮐﻮروش ﭘﺎرﺳﺎﻧﮋاد ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

۱۰۲

 Textــ١
 Titleــ٢
 Type Faceــ٣
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ  Logo Typeــ٤
ﺣﺮف ﻧﺸﺎﻧﻪ  Monogramــ٥
 Sloganــ٦

۲ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎم ــ ﻧﺪا آﺳﻮدﮔﺎن ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

۳ــ ﻣﻮﻧﻮﮔﺮام وﻳﮋه ﮔﺮاﻓﻴﮏ ــ اﻳﺮج زرﮔﺎﻣﯽ ــ
 ۱۳۶۸ﻫـ .ش

۴ــ ﻣﻮﻧﻮﮔﺮام ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺸﺎوران اﻳﺮان ــ  ۱۳۶۱ﻫـ .ش

۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر وﻳﮋهای ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻃﺮاح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش و ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارد؛ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻧﮕﺎرش را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻳﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻳﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ
ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ،ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﺎرﮐﺮد
اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺧﻂ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﻇﻬﻮر و وﻳﮋه ،ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ او ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدد.

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر
در ﺑﺴﻴﺎری از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی راﻳﺞ ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ،ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ،
زﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮهای ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺎه ﺗﮑﺮاری و ﻏﻴﺮ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
۱۰۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ روش ﻧﮕﺎرش ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻧﻮﺷﺘﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎ و ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎم و ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﺘﻔﺎوت در
آورﻳﻢ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﯽ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﮐﺮﺳﯽ ﺣﺮوف ،ﺷﮑﻞ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ  ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﺼﺎﻻت و ...ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮلاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻻزم در
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٦ﺗﺎ .(٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦

۱۰۴

 ۷ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۹ﻫـ .ش

۸ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی اﻳﺮان ارﻗﺎم ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۲ﻫـ .ش

ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ  :ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮوف در
ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ و
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﯽﺷﮏ ،ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد
ﺗﺄﺛﻴﺮی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٩ﺗﺎ .(١١

٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ــ ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ــ  ۱۳۸۵ﻫـ .ش

١٠ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ رﺳﻮل ﺻﺒﺢ )وﻳﮋه ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم »ره«( ــ آزاده ﻣﺪﻧﯽ ــ ﻓﺮﻫﺎد ﻓﺰوﻧﯽ ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

۱۰۵

١١ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش روز ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۹ﻫـ .ش

اﺧﺘﺼﺎر :ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﺼﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺼﺮی در ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٢و .(١٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۲

١٣ــ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ

ُﺑﺮش ﺧﻮردن :ﻃﺮاح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ﺣﺮوف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺟﻪ
ِ
ﺑﺼﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺟﺰای ﺑﺮش ﺧﻮرده را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺼﺮی را در اﺛﺮ ﺧﻮد
وارد ﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٤ﺗﺎ .(١٨
۱۰۶

١٤ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﺎجﻫﺎ را ﻗﻄﺢ ﻧﮑﻨﻴﺪ ــ ادﻳﮏ ﺑﻐﻮدﺳﻴﺎن ــ  ۱۳۸۶ﻫـ .ش

١٥ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖوﭼﻬﺎرﻣﻴﻦﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ ــ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﯽ ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

١٦ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮاﻧﺎ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

١٧ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎن زاده ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش

۱۰۷

١٨ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﻳﻪ ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ

اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل و ﻣﻤﺎس ﮐﺮدن ﺣﺮوف :ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮوف ﻳﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای روی ﻫﻢ ﻳﺎ در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﮐﻞ واﺣﺪ و ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮐﺮﺳﯽ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت را در آن ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٩ﺗﺎ .(٢٣

۱۹ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻨﮕﻴﻨﮥ ﻣﻬﺮﮔﺎن ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۸ﻫـ .ش

۱۰۸

۲۰ــ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﺮاز ــ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ــ  ۱۳۷۶ﻫـ .ش

٢۱ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻧﺌﻮن ــ  Ray Mond Bestــ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

٢۲ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﻬﺮداری ﺳﻨﻨﺪج ــ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ زری ــ  ۱۳۷۳ﻫـ .ش

٢٣ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﺋﯽ ــ  ۱۳۴۹ﻫـ .ش

اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ در ﺣﺮوف :ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮوف و
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪا از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ،ﺑﺎ رﻳﺘﻢ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺮوف را در ﺳﻴﺮی ﻣﻤﺘﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮوف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ و در ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ وﻳﮋهای در ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف را اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺒﺨﺸﺪ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٤ﺗﺎ .(٢٦

٢٤ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺒﮑﮥ دوم ﺳﻴﻤﺎیﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽاﻳﺮان ــ ﺟﻮاد ﭘﻮﻳﺎن ــ
 ۱۳۷۴ﻫـ .ش

٢۵ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﻫﻤﺮﻫﯽ ــ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻳﺎﻗﻮﺗﯽ

٢۶ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻤﮥ ﻫﺠﺮت ــ ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺰاﻳﺮی ــ  ۱۳۷۳ﻫـ .ش

۱۰۹

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺮوف :در اﻳﻦ روش ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺮوف
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﺣﺴﯽ و
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن رﻳﺘﻤﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺣﺮوف ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎی ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻮر در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺮدد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٧و .(٢٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢۷

٢۸ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ــ اﻣﻴﺮﺷﺎﻫﺮخ ﻓﺮﻳﻮﺳﻔﯽ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف در ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺨﺺ :ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮوف را روی ﺳﻄﻮح ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮدی
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺮوف آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﺳﻄﻮح ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٩و .(٣٠

٢٩ــ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ روزﻧﺎﻣﮥ ﻫﻤﺸﻬﺮی ــ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮوﺟﺮدی

۱۱۰

٣٠ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ــ  Cauduro Martionoــ ﺳﺎﺋﻮﭘﻮﺋﻮﻟﻮ ــ ۱۹۸۵م

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری :ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ،ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﯽ ﻗﺮاردادیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﻮت ،ﺗﻌﺠﺐ ،ﺳﺆال ،ﺟﺪاﻳﯽ ﮐﻠﻤﺎت
و اﻣﺜﺎل اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،وﻳﺮﮔﻮل ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن را ﮐُﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ،ﻟﺤﻦ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ دارای ارزش ﺑﺼﺮی
و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﻳﮋهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎرش ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﻃﺮاح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﺎم ،اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در اﻧﺪازه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ،ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ،ﻧﻮع ﻗﻠﻢ و ﻳﺎ
رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﻢ ﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣١ﺗﺎ .(٣٣

٣١ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب

٣٢ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ ــ ﻣﺮﺗﻀﯽ آﮐﻮﭼﮑﻴﺎن ــ
 ۱۳۸۴ﻫـ .ش

٣٣ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﻳﻮﻳﯽ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

۱۱۱

الزم به یادآوری است که افزون بر عالئم یاد شده ،عالئم دیگری در مجموعه طراحی قلمهای التین وجود دارد که میتوان از
آنها نیز همچون عالئم نشانهگذاری استفاده کرد (تصویر .)٣٤

٣٤ــ کارت اینترنت کانون انفورماتیک ــ محسن محمدولیحی ــ  1382هـ .ش

خطوط در بر گیرنده :1این خطوط ،قدرت بیان حروف را افزایش میدهند .ویژگی خطوط در بر گیرنده که پیرامون حروف
قرار میگیرند ،وحدت و انسجام بخشیدن به کلمه است.
این خطوط میتوانند حتی بین حروف و بخشهای مجزای یک نوشته ،ارتباط برقرار کرده و آنها را پیوند بدهد.
در این میان ،ضخامت خطوط نقش مهمی دارد و میتواند در شکلگیری فضای آزاد بین حروف و دیگر عناصر تأثیر قابل
توجهی بگذارد.
2
شکل زیر این حالت ،ایجاد خط در فضای داخل حروف است .این فن به حروف ،نمایی تو خالی داده ،از جرم حروف کاسته
و آنها را سبکتر نشان میدهد (تصاویر  ٣٥تا .)٣٨

٣٥ــ نشانه نوشتۀ صنایع چوب راشکو ــ مسعود نجابتی ــ  1375هـ .ش
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٣٦ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ــ  Burton Kramerــ ﮐﺎﻧﺎدا ــ ۱۹۸۶م

٣٧ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻪ ــ ﺳﻴﺎوش ﺧﺎﻧﯽ ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش

۳۸ــ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﮥ اﺧﺒﺎر ــ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﻬﺮزاده ــ  ۱۳۷۴ﻫـ .ش

اﻳﺠﺎد ُﺑﻌﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻧﻤﺎﻳﯽ :اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ و ﺳﺎﻳﻪدار ﮐﺮدن ﺣﺮوف اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰودن ﺑُﻌﺪی
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺮوف ،وﺟﻮد ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺟﻠﻮهای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
٣٩و٤٠و.(٤١

٣٩ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻟﺒﺎسﻫﺎی ورزﺷﯽ ــ  Roman Scuveeــ
ﺑﻠﮋﻳﮏ ــ ۱۹۷۸م

۱۱۳

٤٠ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﺑﺮف

٤١ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺼﺮی،ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی آن اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﺟﺪﻳﺪ از ﺣﺮوف راﻳﺞ و ﻣﺘﺪاول :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم در ﺣﻞ ﻳﮏ
ٔ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺮوف ،ﺑﺴﺘﮕﯽ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی آن دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﺪﻳﺪ در ﭼﻴﺪﻣﺎن
و اﺗﺼﺎﻻت ﺣﺮوف ﻣﻘﺪور اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 ٤٢و .(٤٣

٤٢ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻮرﻳﺴﺘﯽ اﺳﮑﺎﻧﺪﻳﻨﺎوی ــ  Kanjiokadoــ ﺳﻮﺋﺪ ــ ۱۹۸۸م

٤٣ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﺳـﺎل ﺧﺮوس ﺑﺮای ﺟﻠﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ اﻳﻤﺎن راد ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش

۱۱۴

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺟﺪﻳﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و وﻳﮋﮔﯽ آﺷﮑﺎری از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺣﺮوف در ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻣﻼ ً اﺑﺘﮑﺎری ﻃﺮاح ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٤٤
ﺗﺎ .(٤٩

٤٤ــ ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار

٤۶ــ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻴﺎه ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ــ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ

٤٨ــ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺸﺪوزک از ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ــ ﻣﻬﺮان زﻣﺎﻧﯽ ــ  ۱۳۸۵ﻫـ .ش

٤۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﻞ ﭘﻨﻬﺎن ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش

٤۷ــ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﮐﻮﭼﮏ اﺗﺎق ﻣﻦ ــ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ ــ  ۱۳۵۳ﻫـ .ش

٤٩ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ ۱۱۵
 ۱۳۸۰ﻫـ .ش

ویژه کردن ــ تأکید کردن بر بخشی از کلمه یا حروف :در این فن ،با اهمیت دادن و متمایز نمودن یکی ازحروف ،توجه
بیننده را به بخش خاصی از اثر جلب کرده و بر آن تأکید میکنیم.
این کار را میتوان با استفاده از رنگ ،شکل ،بافت و ویژگیهای دیگر انجام داد .باید توجه داشت در این شیوه ساده کردن
سایر اجزا ،موجب افزایش تأکید بر بخش مورد نظر خواهد شد (تصاویر  ٥٠تا .)٥٣

٥٠ــ عنوان برنامۀ تلویزیونی یک شب یک مسابقه ــ رضا عابدینی ــ  1375هـ .ش

٥١ــ نشانه نوشته مطالعه
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٥٢ــ عنوان نشریۀ مهر ــ علی وزیریان

٥٣ــ نشانه نوشتۀ شرکت تولیدی کانسارهای افرا
ــ سید اسدال ٰ ّله چهرهپرداز ــ  1374هـ .ش

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﻗﺒﻠﯽ ــ )ﺑﺪاﻫﻪﻧﻮﻳﺴﯽ( :ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ راهﺣﻞﻫﺎی از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻃﺮاح را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،از اﻳﻦ
روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٥٤و .(٥٥

٥٥ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ) (CDﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ

٥٤ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﺮ ــ  Akira Sanadaــ ﭘﺎراﭘﻦ ــ ۱۹۸۷م

ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرش ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮع ﺣﺮوف در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ :اﻳﻦ ﻓﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ُ
ﻣﺨﺘﻠﻒ .آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٥٦و .(٥٧

٥٦ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ دﻓﺘﺮ ــ  Jani Bavcerــ آﻣﺮﻳﮑﺎ ــ ۱۹۸۹م

٥٧ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا ــ ﻋﻠﯽ وزﻳﺮﻳﺎن ــ ۱۳۸۲
ﻫـ .ش

۱۱۷

ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر :ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ
اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺣﻀﻮرش ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ،در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺸﮑﻞ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻼق
در ﭼﻴﺪﻣﺎن  ،ﺷﮑﻞ  ،اﻧﺪازه  ،رﻧﮓ و  ...ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
ﻳﮏ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٥٨ﺗﺎ .(٦٢

٥٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻳﺮان در روﺳﻴﻪ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ

٥٨ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻧﺸﺮﻳﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۶۰

 ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۱۱۸

٦١ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻧﺸﺮﻳﮥ ﻧﮕﺎه ــ ﻋﻠﯽ دوراﻧﺪﻳﺶ ــ  ۱۳۷۲ﻫـ .ش

٦٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ــ ﻋﻠﯽ وزﻳﺮﻳﺎن

اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻠﻤﻪ :ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ُﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﺮی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،رﻳﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .رﻳﺘﻢ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻮازن ﻳﮏ ﻃﺮح ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻳﺎ
ﺑﻮﺟﻮدآوردن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ .ﺷﮑﻞ و ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻂﻫﺎ ،ﺳﻄﺢﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ،ﻓﻀﺎﻫﺎ ،و ...از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻓﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ در ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۶٣ﺗﺎ .(٦٩

٦٣ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮزۀ رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ــ  ۱۳۵۵ﻫـ .ش ــ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻤﻴﺰ

٦٥ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﻢ اﻟ ٰ ّﻠﻪ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ

٦٦ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﻢ اﻟ ٰ ّﻠﻪ ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری

 ۱۳۷۲ﻫـ .ش

٦٨ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼل ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ــ ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺮوی

٦٤ــ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﮥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻴﺸﻪ ــ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺎداﺗﯽﭘﻮر ــ  ۱۳۷۰ﻫـ .ش

٦٧ــ ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ــ ﻋﻠﯽ دوراﻧﺪﻳﺶ ــ ۱۳۷۲
ﻫـ .ش

۶۹ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰﻧﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۱۱۹

اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎرن وﺗﻌﺎدل در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ :ﺗﻘﺎرن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و وﺣﺪت در ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
و روﺣﻴﻪای ﺳﺎده ،ﻣﺘﻴﻦ و رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﻗﺮﻳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﯽ در اﺟﺰای ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺄﮐﻴﺪ و اﻏﺮاق در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ را ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﺗﮑﺮاری و ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺣﺮوف و اﺟﺰاء را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻴﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻧﺒﻮدن ،از ﻧﻈﺮ وزن ﺑﺼﺮی ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ،از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدن ﺗﻌﺎدل در اﻳﻦ روش ﮐﺎر دﺷﻮارﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ٔ
ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٧٠ﺗﺎ .(٧٥

٧٠ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ــ ۱۳۶۹ﻫـ .ش

٧١ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( ــ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ــ  ۱۳۷۲ﻫـ .ش

۱۲۰

٧٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﻢ اﻟ ٰ ّﻠﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮی ﮔﺮاﻓﻴﮏ ــ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
ﻣﻴﺜﺎﻗﯽزاده ــ  ۱۳۷۸ﻫـ .ش

٧٣ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻮﺑﯽ ــ آرﻣﺎن داوودی ــ  ۱۳۷۲ﻫـ .ش

٧٤ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ ــ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﯽ

٧٥ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺳﭙﺮی ﮔﻠﺒﺎران ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ ــ ۱۳۷۳

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ :از رﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،اﻣﮑﺎن وﻳﮋهای ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮓﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد واﻗﻌﻴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ ۱را ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮح ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ
ﺗﺸﺨﺺ و وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٧٦ﺗﺎ .(٧٩
٧٦ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮ ــ ﻣﯽﺳﯽﺳﯽﭘﯽ ــ  Owelـ  Hapــ آﻣﺮﻳﮑﺎ ــ ۱۹۸۵م
 Symbolicــ١

۱۲۱

٧٧ــ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﮥ دوﭼﺮﺧﻪ از ﻧﺸﺮﻳﮥ ﻫﻤﺸﻬﺮی ــ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﻓﺮوزان ــ  ۱۳۷۹ﻫـ .ش

٧٨ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ اﺧﮕﺮ ــ ﺗﻬﻤﺘﻦ اﻣﻴﻨﻴﺎن ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۱۲۲

٧٩ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎپ اﻳﺮان ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۸ﻫـ .ش

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ :ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ در ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺼﺮی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺠﺎ و ﺧﻼق از آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻗﻮیﺗﺮی
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد وﻳﮋه ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﻠﻮهای ﺟﺪﻳﺪ در
ﺷﮑﻞ و ﺑﻴﺎن ﺣﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٨٠اﻟﻒ و ب و .(٨١

اﻟﻒ

ب
 ٨٠ــ دو ﺟﻠﺪ  CDﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ــ ﻣﻴﺸﻞ ﺑﺎﺗﻮری

 ٨١ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻃﻨﺰ ــ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺸﮑﯽ ــ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش

۱۲۳

ﻗﺮار ﮔﻴﺮی در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ :در اﻳﻦ روش ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن  ،ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و ﻳﺎ ﻳﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و وﻳﮋه ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،در
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﻤﻪ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد:
ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎده )ﻣﺮﺑﻊ ،داﻳﺮه ،ﻣﺜﻠﺚ( و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺠﺮﻳﺪی .اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺣﺮوف ،در اﻟﻘﺎی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻮن ،ﺟﻬﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﮔﻨﺠﻴﺪن ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت در اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ
در زواﻳﺎ ،ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ﻣﯽﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد ،وﻟﯽﮔﺎه
ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﻌﻨﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ در ﺷﮑﻠﯽ ﻓﻴﮕﻮراﺗﻴﻮ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روﻳﮑﺮدی ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻳﻦ روش ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮوف  ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻃﺮاح و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺷﻤﺎره  ٨۲ﺗﺎ .(٨٦

 ٨٢ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ  ۱۳۷۱ﻫـ .ش

۱۲۴

 ٨٣ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺮﻳﺮ ﺳﻤﻨﺎن ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۴ﻫـ .ش

ﺳﺪه ۴ــ ۳ﻫـ .ق ﻣﺘﻦ ﮐﺘﻴﺒﻪ» :اﻟﺒﺮﮐﺔ و اﻟﻐﺒﻄﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺴﻌﺎدة« ﺑﺮﮐﺖ
 ۸۴ــ ﻗﺪح ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﻴﺒ ٴﻪ ﮐﻮﻓﯽ ــ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ٴ
و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﻧﻌﻤﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺧﻮﺷﯽ

 ٨٥ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ــ  Eduardo Canovasــ آرژاﻧﺘﻴﻦ ــ ۱۹۸۴م

 ٨٦ــ ﻋﻨﻮان ﻳﺎدوارۀ ﻣﻴﻼد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻴﻼد ﮐﻮﺛﺮ ــ
ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ــ  ۱۳۷۳ﻫـ .ش

۱۲۵

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ :در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﻴﻌﯽ ،اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺠﺮﻳﺪی ،ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻳﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﮔﺎه ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎر را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺴﺎز
ﮔﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٨٧ﺗﺎ .(٩١

 ٨٧ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ آب ﻣﻴﻮه ﻃﺒﻴﻌﯽ دارﺑﻦ ــ اوﻧﻴﺶ اﻣﻴﻦاﻟﻠﻬﯽ ــ  ۱۳۸۶ﻫـ .ش

 ٨٨ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ــ ﻫﺮب ﻟﻮﺑﺎﻟﻴﻦ

۱۲۶

١

 Herb Lubalinــ١

 ٨٩ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ــ ﻫﺮب ﻟﻮﺑﺎﻟﻴﻦ Herb lubalin

٩٠ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺮان ــ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻓﺎﺋﯽ ــ  ۱۳۸۱ﻫـ .ش

٩١ــ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی اﺳﻮه ــ اﺳﺪاﻟ ّﻠﻪ ﭼﻬﺮهﭘﺮداز

۱۲۷

درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﻋﺪد
اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد  :ﮔﺎه ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت  ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ در
ٔ
درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻃﺮاح ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻳﺎ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮ در
ٔ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺷﮑﻞ اﻋﺪاد ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ
راه ﺣﻞ ﺑﺼﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،روشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد اﻳﻦ روشﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺮ ﻳﮏ از
اﻳﻦ روشﻫﺎ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮماﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی آﺛﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۹۲ﺗﺎ (۱۰١

٩٢ــ ﺷﻤﺎرۀ ﭘﻼک ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ  Nikeــ  Takenobu Igarashiــ

٩٣ــ ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺘﮑﺎری اﻋﺪاد ــ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

ژاﭘﻦ ــ ۱۹۹۰م

٩٤ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻤﺎره ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﺮﮐﺖ  Mitsuo Katsui Kajimaــ
 ۱۲۸ژاﭘﻦ ــ ۱۹۹۱م

۹۵ــ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﺪاد ــ ﻓﺮﻫﺎد ﻓﺰوﻧﯽ

٩٦ــ ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ــ ﻫﺸـﺘﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎه دوﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮﺗﻬﺮان ــ

٩٧ــ ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۹در ﻳﮑﯽ از ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻧﻴﻮﻳﻮرک ــ Ivan

ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻨﺎﻳﺘﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

 Chermayeffــ آﻣﺮﻳﮑﺎ ــ ۱۹۸۰م

٩٨ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﺟﻮان ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ

۹۹ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮﻻﻧﺎ ــ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﺪاد ــ ﻓﺮزاد ادﻳﺒﯽ

۱۲۹

١٠٠ــ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺘﺎﺑﺪار ،ﺟﻠﺪ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺟﻮان ١٣٨٥ ،ﻫـ.ش

١٠١ــ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻠﭽﺮاغ ،ﺑﻬﺮاد ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ ١٣٨٢ ،ﻫـ.ش

١٠۲ــ ﺗﻘﻮﻳﻢ دﻳﻮاری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻓﻴﮏ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮﮐﻪ آﺑﺎدی ١٣٧٦ ،ﻫـ.ش

۱۳۰

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ »ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻠﻪ« ﺭﺍ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻧﻮﻉ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺑﺨﺸﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
2ـ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻂ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺼﺮﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ
ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪﻯ ،ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
3ـ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩٴ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻰ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ "ﻣﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻡ "ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
4ـ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻗﻄﻊ  50 × 70ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
5ـ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ :ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ،ﺣﺮﻭﻑﭼﻴﻨﻰ
ﻳﺎ ﺩﺳﺖﻧﻮﻳﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﻮﻩٴ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
6ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺨﺸﻰ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎﺏ،
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪٴ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

۱۳۱

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮ

 .۱ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻴﺪ )و دﻳﮕﺮان( ۵۰ ،ﺳﺎل ﺧﻂﻧﮕﺎری و ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮏ اﻳﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﻈﺮ۱۳۸۶ ،
 .۲ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﺎﻋﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﺸﺮ ﻳﺴﺎوﻟﯽ۱۳۸۴ ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺎﻓﻤﻦ ،آرﻣﻴﻦ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺰاﻳﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ آوﻳﻨﯽ،
ٔ
رﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان ۱۳۸۰
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ ،ﮐﻮرش ﺻﻔﻮی ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﮔﺎور ،اﻟﺒﺮﺗﻴﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻂ،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﮔﺸﺎﻳﺶ ،ﻧﺸﺮ ﻟﻮﺗﻮس
ﻟﻴﻮﻧﻴﮓ اﺳﺘﻮن ،آﻟﻦ و اﻳﺰاﺑﻞ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ اﺳﺪاﻟﻠﱣﻪ آزاد ،اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
ﻣﺎری ﺷﻴﻤﻞ ،آﻧﻪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،
ٔ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﻓﺮ،
ﻣﺎری ﺷﻴﻤﻞ  ،آﻧﻪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،
ٔ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺷﺎﻫﻨﺪه ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش
ﻣﻮﻧﺎری ،ﺑﺮﻧﻮ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺼﺮی ،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎدری ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
ﮐﺮاﻳﮓ ،ﺟﻴﻤﺰ و ﺑﺮﺗﻮن ،ﺑﺮوس ،ﺳﯽ ﻗﺮن ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ،
ٔ

.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶
.۷
.۸
اﺳﻼﻣﯽ
 .۹ﻗﻠﻴﭻ ﺧﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ،رﺳﺎﻻﺗﯽ در ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ  ،اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﭙﻬﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش
 .۱۰دوﻧﻴﺲ ا .دوﻧﻴﺲ ،ﻣﺒﺎدی ﺳﻮاد ﺑﺼﺮی،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺮزﺑﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوزان
 .۱۱ر.دﺑﻠﻴﻮ .ﻓﺮﻳﻪ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮان ،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
 .۱۲ﻫﻮﻟﻴﺲ ،رﻳﭽﺎرد ،ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪای از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ،
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﮐﺒﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰی ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺼﻮر اﻟﻔﺒﺎ و ﺧﻂ،
 .۱۳ژان ،ژرژ،
ٔ
ٔ
 .۱۴ﺣﻠﻴﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺴﺖ
 .۱۵اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ،ﻧﺎدر ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﺼﻮر ﺳﺎزی ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک  ،ﻧﺸﺮ آﮔﺎه
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﻓﺮ ،
 .۱۶ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻔﺎدی ،ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،
ٔ
ٔ
 .۱۷ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ،ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻂﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﻴﺮوز رﻓﺎﻫﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻧﻴﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺘﻴﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ
ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮاﻧﻴﮑﺎ( ،
ٔ
 .۱۸ﻳﺎرﺷﺎﻃﺮ  ،اﺣﺴﺎن ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ )از ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺶ ٔ
ﺷﻤﺎره  ۳۷ـ  ۳۸ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ۱۳۸۰
 .۱۹ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﻫﻨﺮ ،وﻳﮋه ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،
ٔ
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ( ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
 .۲۰ﻧﺼﺮﺗﯽ ،ﺳﻬﻴﻼ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ٔ
۱۳۷۹
 .۲۱ﻣﻮﺳﻮی ﺟﺰاﻳﺮی ،ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ(  ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻬﺮام
ﮐﻠﻬﺮﻧﻴﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۳ ،
۱۳۲

