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پیشگفتار
گونه آن نیست و پیش از پیدایش خط و حتی همزمان
به طور کلی نوشتار نوعی ثبت و ذخیره سازی اطالعات است ،اگر چه تنها ٔ
حافظه انسان این وظیفه را به عهده داشته است.
با آن،
ٔ
شیوه عینی نگاشته شده و اگر متن مورد نظر به صورت ثبت شده باشد ،در تمامی شرایط زمانی و مکانی،
در نوشتار ،اطالعات به ٔ
برای تمام افرادی که توانایی خواندن آن را داشته باشند ،مورد استفاده قرار میگیرد .حافظه در این روش ،نقش اساسی دارد ،ولی
نه به صورت نگهداری جزء به جزء اطالعات بلکه با یادگیری قواعد نگارش و شکل حروف و کلمات.
حافظه انسان قادر به نگهداری آن است ،بسیار محدود است ،در حالی که برای اطالعات نوشتاری ،حداقل
میزان اطالعاتی که
ٔ
وظیفه دشوار حفظ کامل و احتماال ً دائمی
ذخیره اطالعات در قالب نوشتار ،انسان را از
به صورت نظری محدودیتی وجود ندارد.
ٔ
ٔ
بسیاری مطالب غیر ضروری رها کرده و امکان بازنگری آنها را به دست میدهد.
امروزه آن مطرح نبوده است ،ولی
مرحله نخستین خط و پیدایش شکلهای اولیه الفبا ،زیبایی حروف به معنی
آشکار است در
ٔ
ٔ
به ویژه از زمانی که ابداع انواع خطوطی که با هدف کتابت قرآن انجام شد ،هم به زیبایی و موزون بودن آن توجه شد و هم حسی
روحانی و معنوی در آن جلوه یافت.
خط رایج کنونی ایران از دو خط کوفی و نسخ گرفته شده و این دو ،خود از دو الفبای نبطی و سریانی در حدود یک قرن پیش از
هجرت گرفته شده است .از خط کوفی ،شش قلم ،محقق ،ریحان ،ثلث ،نسخ ،رقاع و توقیع استخراج شده و افزون بر این قلمهای
شش گانه ،بعدها قلم دیگری از قلم توقیع و قلم رقاع وضع شد که به قلم تعلیق معروف گشت.
سپس دو خط دیگر به نام شکسته تعلیق و نستعلیق از آن استخراج شد .خط شکسته نستعلیق ،اندک ،اندک جانشین خط
شکسته تعلیق شد که خواندن آن دشوار بود .امروزه افزون بر خط نستعلیق و شکسته نستعلیق ،نسخ روزنامه ای رایج است که ریشه
و مبنای بسیاری از خطوط تزئینی و نشانه نوشتهها 1است.
موضوع کتاب حاضر ،چگونگی کاربرد خط کنونی فارسی در گرافیک معاصر ایران است که آخرین بار ،در سال  1388بر
رشته گرافیک توسط خانم ماندانا منوچهری (هنرآموز و
اساس نظرات هنرآموزان محترم و اعضای کمیسیون برنامه ریزی و تألیف ٔ
عضو کمیسیون تخصصی) ،مورد تجدید نظر قرار گرفت.
شیوه
الزم به توضیح است که شیوههایی که برای طراحی حروف با توجه به «خط الگو» در این کتاب توضیح داده شده استٔ ،
آموزشی ابداعی آقای صداقت جباری ،عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری دانشگاه تهران است که برای هنرآموزان و همچنین
هنرجویان قابل استفاده است.
آشکار است که چگونگی تدریس گفتارهای این کتاب و انجام تمرینهای آن ،چندان مطلق و بدون انعطاف نیست و با در نظر
برپایه تجربیات او باید انجام شود.
گرفتن شرایط ،تواناییها و ویژگیهای هنرجویان ،آموزش مناسب به تشخیص هنرآموز محترم و ٔ
وظیفه ایجاد
اما براین نکته تأکید میشود که نقش معلم نباید تنها منتقل کردن و بیان اطالعات باشد؛ بلکه هنرآموزان محترم،
ٔ
وظیفه مهم خود
روحیه همکاری در کالس و هدایت بحثهای هنرجویان و گفتوگوهای آنها در مورد تمرینهای یکدیگر را باید
ٔ
ٔ
بدانند و به آن توجه و اهتمام داشته باشند.
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هدف کلی
توانایی انتقال مفاهیم در آثار گرافیک با استفاده از نوشتار ،از طریق

انتخاب درست قلمها و گونههای مختلف نگارش و طراحی حروف و ایجاد

خالقیت در آن

مقدمه
در آستانه دوران تاریخی ،نیاز جوامع رو به رشد انسانی به برقراری و تسهیل در امر ارتباط ،انتقال مفاهیم و ثبت اطالعات،
موجب پیدایش خط و نوشتار گردید .خطوط اولیه شامل نظام مدونی از نشانههای تصویری پرشمار بود که خود گامی مهم در مسیر
پیشرفت تمدن بشری محسوب میشد.
محدودیتهای خاص خطوط تصویرنگار در بیان مفاهیم و اندیشهها ،موجب شد تا بشر با تغییراتی در خطوط تصویری ،خط
اندیشهنگار را پدید آورد .در پی آن خط رفته رفته از صورت تصویری فاصله گرفت و به خطهای آوایی و الفبایی که شکل هایی
انتزاعی و ساده بودند ،تغییر شکل داد .گرچه در این سیر تکاملی ،خط از شکل تصویری دور میشد اما در حوزه ارتباط عمومی
هیچگاه از آن بینیاز نشد.
زیرا تصویر با برخورداری از بیانی همگانی میتوانست محدوده بیانی خط را گسترش داده و موجب تفهیم و تفاهم و تاثیرگذاری
بیشتر و عمیقتر گردد.
در این ارتباط نخست نوشته با تصاویر توصیفی و یا تصاویر با نوشتار توضیحی همراه شد که بعدها این تلفیق (تصویر و نوشتار)
به مهمترین روش انتقال پیام در گرافیک تبدیل شد.
در مراحل بعدی تلفیق وجوه زیبا شناسی بصری با خط ،خوشنویسی را پدید آورد در پی آن آمیختن خط و تصویر به منظور
نمایش زیبایی ،القای احساسات ،تاثیرگذاری و تازهجویی گونههای دیگری از آثار نوشتاری را پدید آورد که نمونههای مختلفی از
این آثار در قدیمیترین آثار مکتوب ،نظیر مهرها ،سکهها ،ظروف ،کتیبهها ،ابنیه و نسخههای خطی و چاپی مشهود است.
شکل جدیدی از این برخورد با خط ،تحت عنوان «تایپوگرافی» در گرافیک معاصر جایگاهی ویژه پیدا کرد .فن تایپوگرافی
که در آغاز رواج صنعت چاپ به عنوان تخصصی در ابداع و گزینش و تنظیم حروف گوناگون برای چاپ مطرح شد بود در شکل
معاصر مفهومی گستردهتر پیدا کرد.
«تایپوگرافی» در شکل معاصر به مفهوم تقویت ویژگی بصری حروف و جنبه تصویری در نوشتار به منظور تفهیم و تاثیرگذاری
بیشتر در مخاطب و نیز حساسیت بخشی به حروف از طریق توجه به جنبههای خالق در طراحی و کاربرد حروف است .اینگونه
بیان گرافیک به ویژه در دهههای اخیر در طراحی خط التین رشد یافت و در پی آن تایپوگرافی به تدریج در دیگر خطوط جهان نیز
رایج شد .در کشور ما نیز طراحان گرافیک کوشیدهاند تا با استفاده از امکانات خط فارسی که البته گوناگونیها ،محدودیتها و
ویژگیهای خاص خود را دارا است ،اهداف و وظایف گرافیک معاصر و تایپوگرافی را محقق سازند .در این زمینه به ویژه با تکیه بر
گنجینه خطوط اسالمی و ظرفیتهای فراوان آن حرکتهای شایان توجهی صورت گرفته و تایپوگرافی را به یکی از وجوه شاخص
گرافیک ایران بدل کرده است.

سخنی با هنرآموزان
کتاب حاضر به منظور آشناکردن هنرجویان عزیز با پدیده خط و بهرهبرداری هرچه صحیحتر و خالقتر از آن در گرافیک،
روشهای مختلف نگارش شامل خوشنویسی ،حروف چاپی ،دست نویس ،و اصول و قواعد حاکم بر آنها را معرفی کرده و به دنبال
آن مقدمهای برطراحی قلم و بهرهبرداری از هریک از روشهای یاد شده ،به کمک شگردهای حساسیت بخشی را تبیین مینماید.
به این منظور عالوه بر مباحث نظری و تصاویر متعددی که جهت آشنایی هرچه بیشتر با این گستره آمده ،تمریناتی در نظر گرفته
شده که هنرآموزان گرامی می توانند در جهت دستیابی به نتیجه مطلوبتر در ترتیب و نحوه اجرای آن از تجربیات موفق خود استفاده
کنند .افزون بر این الزم است در جهت موفقیت هرچه بیشتر هنرجویان در این زمینه ،توجه آنان را به ارتباط این درس با کارگاههای
گرافیک و صفحهآرایی جلب نموده و امکان ارتباط الزم میان مباحث و فعالیتهای عملی یاد شده را فراهم نمایند.
روحیه کلی کالس و تعداد هنرجویان
در پایان هر فصل تمرینات عملی آورده شده است و هنرآموزان گرامی میتوانند با توجه به
ٔ
و زمان آموزشی ،تمرینات بیشتر و متنو ع و البته متناسب با محتوای آموزشی کتاب نیز به هنرجویان ارایه کنند.
در پایان به هنرآموزان گرامی توصیه میشود ،در طراحی سؤاالت بخش نظری حتماً به هدفهای رفتاری هر فصل توجه کافی
داشته باشند.
با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

ﻓﺼﻞ اول

ﺗﺎرﻳﺨﭽ ٴﻪ ﺧﻂ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻔﺒﺎ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﻂ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻟﻔﺒﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۱ــ
ٔ
۲ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﺰار در ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۳ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻮل و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل در ﺧﻄﻮط اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۵ــ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺧﻂ اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر و ﺧﻂ آواﻧﮕﺎر را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ دارد .دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،و
ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﺗﺤﻮل ﺧﻄﻮط در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺮ ّ
ﺑﺸﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪی دراز ّﻣﺪت و ﭘﻴﭽﻴﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮاﻳﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎری از وﻗﺎﻳﻊ ﻣ ّﻬﻢ آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽﺧﻂ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ّاوﻟﻴﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم و ﺑﻴﺎن
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﻂﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ
ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﻣﯽﺗﻮان
ٔ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١و .(٢
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻂﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ٔ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺗﺼﻮﻳﺮ« در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﻠﻤﻪ«
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻻزم و ﺟﺎری و روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

۲

١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ـ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ـ
ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م

٢ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ـ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﺧﻮرﺷﻴﺪ« ،ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهای از
»ﺧﻮرﺷﻴﺪ« و ﺗﺼﻮﻳﺮ »اﻳﺴﺘﺎدن« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ از »ﭘﺎ« اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻂ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ِ
ﺧﻂ »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎر« ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻂ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺷﻴﺎء و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ــ ﺣﺪود  ۳۰۰۰ﺳﺎل ق.م

ﺳﺎده »ﺧﻮرﺷﻴﺪ« ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮف ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی روز ﻳﺎ زﻣﺎن را ﻧﻴﺰ درﺑﺮ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ ﻃﺮح ٔ
ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﭘﺎ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ »اﻳﺴﺘﺎدن« ﻣﻌﻨﺎی راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺧﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺒﺰ ،ﺗﺎزه ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را ﻳﺎدآور ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻼﺻﻪﺗﺮی از »ﺧﻂﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر« ،ﺧﻄﻮط »اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر« ۲ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤

٤ــ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺨﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎر ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﮕﺎر

 ٥ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ـ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ـ ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م

ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ ﺧﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ـ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن  Pictographــ١
 Ideographــ۲

۳

اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
داد و ﺳﺘﺪﻫﺎ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
داﻧﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺛﺒﺖ در
ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ از
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد،
ﻳﻌﻨﯽ ِﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺑﺮروی
اﻟﻮاح ﮔﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ،ﻗﻠﻢ ﻧﻮک ﺗﻴﺰی را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺪود
ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻧﻮک ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٥
اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﮕﺎرش ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽاﻓﺰود؛ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮوف از ﺷﮑﻞ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂﻫﺎی
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﻳﻦ ﺧﻂ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدی آن را »ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ«
ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٦اﻳﻦ ﻧﻮآوری ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮل ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻂ
ﺑﻨﺎم »ﻫﺠﺎﻳﯽ« ۱ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻫﺠﺎء ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﻫﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در آﻫﻨﮓ ادا ﮐﺮدن ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﻂ ﭼﻴﻨﯽ اﻣﺮوزی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧

٦ــ ﻟﻮﺣﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ ــ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ

 ٧ــ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﭼﻴﻨﯽ از ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻫﺠﺎﻳﯽ

۴

 Sylabicــ۱

 ٨ــ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻟﻔﺒﺎی ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻴﻨﻴﻘﯽ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽِ ،اﺗﺮوﺳﮑﯽ و ﻻﺗﻴﻦ )ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ(

۵

ﻓﻴﻨﻴﻘﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﺳﻮﻣﺮیﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺟﺮﻫﺎﻳﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺻﺪای ُﻣﻬﻢ در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎریﺷﺎن
وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ و دو
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﺮاع ﺧﻄﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آن
را »آواﻧﮕﺎر« ۱ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﺧﻂﻫﺎی »ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎر« و »اﻧﺪﻳﺸﻪﻧﮕﺎر« را
از رواج اﻧﺪاﺧﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ُﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ »اﻟﻔﺒﺎ« اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و
اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻪ روﻳﺪادی آﻧﯽ ﮐﻪ
ٔ
دراز ﻣﺪت ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ
ﺣﺮوف و اﺳﺎﻣﯽ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻴﻨﻴﻘﯽ آن را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﺮوف ﺻﺪادار و ﻧﻴﺰ ﺣﺮوف ﺑﯽ ﺻﺪا ،ﮔﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ در
آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻟﻔﺒﺎی آواﻳﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ روﻣﯽﻫﺎ از اﻟﻔﺒﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ
آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﻴﻦ را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ.
)ﺳﻮرﻳﻪ ﻓﻌﻠﯽ( اﻟﻔﺒﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آرام
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ دوران ،در
ٔ
ٔ
از اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻴﻨﻴﻘﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﻂ آراﻣﯽ« ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و اﺛﺮ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﻳﺮا ﮐﺘﺎبﻫﺎﻳﯽ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺧﻂﻫﺎی ِﻋﺒﺮی و ﻋﺮﺑﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ َﺧﻂ واﻗﻌﯽ ﻋﺮﺑﯽ در اواﻳﻞ ﻗﺮن
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی اﺑﺪاع ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٢و .(١٣

٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺣﺮوف ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ــ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ــ  ۴۰۰ق.م

۱۰ــ ﻇﺮﻳﻒﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺣﺮوف روﻣﯽ ﺑﺰرگ ــ ﺣﮏ ﺷﺪه
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ ﺳﺘﻮن ﺗﺮاژان ــ رم ــ ﺳﺎل ۱۱۴م

۱۱ــ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﭼﻮﺑﯽ ــ ﺳﻦ ﮐﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻗﺪﻳﺲ ــ ۱۴۲۳م

۶

 Phonetic alphabetــ۱

١٢ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﮐﻮﻓﯽ ﮐﻬﻦ

١۳ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ــ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ م

اﻳﻦ ﺧﻂ در اﺑﺘﺪا از ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﮐﻼم آﺳﻤﺎﻧﯽ »ﻗﺮآن« ﺑﻮد.
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﺎرش
ٔ
از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،آراﺳﺘﻪ و زﻳﺒﺎ درآﻣﺪ و اﻗﻼم ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ.
ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮ از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ ،اﻳﺮان،
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻴﻦ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ،ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻼم وﺣﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ.
ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد را از ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از ﺧﻂ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﺎ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺮﭼﻪ
ٔ
ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻗﻮﻣﯽ ،در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف و ﻃﺮز ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻟﻄﻴﻒ و دﻟﭙﺬﻳﺮی
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ذوق و
ٔ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و رواج ﺧﻄﻮط زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﻮهﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت
ٔ
اﺳﺖ .آﻏﺎز ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﺮان ،ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .۱اﻣﺎ اﻳﻼﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻘﺘﺪر اﻳﺮاﻧﯽ ،راه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﻮﻣﺮﻳﺎن ﺗﺎ  ۲۰۰۰و ﻧﺰد ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ و
آﺷﻮریﻫﺎ ﺗﺎ  ۸۰۰ﻋﻼﻣﺖ داﺷﺖ را ﺑﻪ  ۳۰۰ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ داده و
ﺧﻂ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم« را ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ.
آرﻳﺎﺋﻴﺎن )ﻣﺎدﻫﺎ و ﭘﺎرسﻫﺎ( ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻳﺮان اﻳﻦ ﺧﻂ را
اﺧﺬ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎری درﺧﻮر ﺗﺤﺴﻴﻦ آن را ﺳﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ۴۲
ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ« در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ رﺳﻤﯽ ﮐﺘﻴﺒﻪﻧﮕﺎری آن ﻋﺼﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(١٤از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﺑﻴﺴﺘﻮن ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
و ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺧﻂ آراﻣﯽ ﻧﻴﺰ
در اﻳﻦ دوره ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﮕﺎرش در اﻣﻮر
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ در ٔ
دﻳﻮاﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ٔ
و ﺳﮑﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۱۴ــ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ
۱ــ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﺷــﻮاﻫﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻬﻦﺗﺮ از ﺧﻂ ﺳــﻮﻣﺮی در ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎن را اراﻳﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

۷

روﺣﻴﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ آراﻣﯽ »ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی« را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ٔ
ﻣﻨﻌﻄﻒ و دوار داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﺧﻂ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﻳﺪ .در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺧﻂ
ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ اوﺳﺘﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺧﻂ اوﺳﺘﺎﻳﯽ« ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ و از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و دﻗﻴﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻌﺪ از ورود اﺳﻼم اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،روﺣﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ،
دورﻫﺎ و دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ.

١۵ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻧﺒﻄﯽ ــ ﺣﺠﺎز ــ ﻗﺮن اول ق.م

۸
١۶ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻂﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ،آراﻣﯽ و اوﺳﺘﺎﻳﯽ

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ
ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
2ـ ﻛﻠﻤﻪﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ
ﺷﻮﺩ).ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ،ﮔﻞ ،ﻛﺘﺎﺏ،ﺩﺭﺧﺖ ﻭ ( . . .

۹

ﻓﺼﻞ دوم

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
۱ــ ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﻫﻨﺪه ﻳﮏ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ )ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ( را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۳ــ
ٔ
۴ــ اﺟﺮای ﻳﮑﯽ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ در اﺷﮑﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻣﺮﺑﻊ ،داﻳﺮه ،ﻣﺜﻠﺚ( را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ »ﺧﻂ« در ﻗﻠﻤﺮو »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« و ﺑﻴﺎن
ٔ
دﻫﻨﺪه آن را در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر « در »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« و
ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
اﻫﻤﻴﺖ آن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.

ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫُﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ )ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮی( رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﯽ ﻋﻤﻴﻖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد .ﺗﻼش اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ آن در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮاﺷﻴﺪن و
واژه »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« از ﻣﺼﺪر ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ » «Grapheinﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻮﺷﺘﻦ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
ٔ
ﺣﮏ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
در روشﻫﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺷﻴﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻃﺮح ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ
آن را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﯽ »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﭼﺎپ ﺗﻮﺳﻂ »ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ« آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدی »ﮔﺮاﻓﻴﮏ« وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺷﺪه و از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﺳﺪه ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ،اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻨﯽ در ﭼﺎپ ،ﺣﺮوفﭼﻴﻨﯽ و ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺷﺪ .در اﻳﻦ دوران،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺪ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
»ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﺑﻮد.
زﻣﻴﻨﻪای ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و »ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻴﺰ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﻘﺶ »ﻃﺮاﺣﯽ
زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ.
ﮔﺮاﻓﻴﮏ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ٔ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در
ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و زواﻳﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﻀﻮری ﺟﺪی و ﻣﺤﺴﻮس دارد.
ٔ

۱۱

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و راﻳﺎﻧﻪ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﻋﻼنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ و ﺗﺠﺎری ،ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و
اﻣﺮوزه ٔ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ،وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻨﺰل و ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻳﻢ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١و . (٢

١ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه  EXPO۸۸ــ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ــ ۱۹۸۷م ــ Emery Vincent

٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه
)ﻫﻨﺮ و دﻳﺰاﻳﻦ(ــ David Harris

۱۲

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ ﻫﻨﺮ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮏ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻣﺮوز ،اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﺑﺖ
و ﺟﺎﻣﻌﯽ از آن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری
آن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮاﻓﻴﮏ« اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
دﻳﮕﺮ» ،ﮔﺮاﻓﻴﮏ زﺑﺎن ﺑﺼﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز اﺳﺖ«.

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر ،رﻧﮓ ،ﺣﺮﮐﺖ و ...ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن »ﺗﺼﻮﻳﺮ« و »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺣﻮزه ﺑﻴﺎﻧﯽ وﻳﮋه ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﮏ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ،
ﺷﮑﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ،و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از دﻳﺮﺑﺎز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﻴﻖ »ﺗﺼﻮﻳﺮ« و »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ روش
ﺑﻴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺷﻴﻢ.
در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻢ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ــ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ــ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺮﺗﺮ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ
و ﻧﻮﺷﺘﺎر ــ ﻫﺴﺘﻴﻢ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﺿﻮع  ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ،روش ﻃﺮاح ،و ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮏ،
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﺗﺮی داد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﻠﻂ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن و اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ از اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮی ﮐﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻓﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺗﺼﻮﻳﺮ« و »ﻧﻮﺷﺘﺎر« و ﺗﺴﻠﻂ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻧﻮﺷﺘﺎر ،اﻧﺴﺎن را از وﻇﻴﻔﻪ دﺷﻮار ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ،
ﺻﺮﻳﺢ و اراﺋﻪ ﻓﺸﺮده اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺘﺎری در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﻳﮋﮔﯽ »ﮐﺎرﺑﺮدی« ﻧﻮﺷﺘﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد
اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ،دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﻳﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺼﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺼﺮی و دﻳﺪاری ،راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺮوز وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮی در
اﻳﻦ ٔ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم »زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺼﺮی ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺮزﻫﺎی درک ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﺮوفﻧﮕﺎری ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن،
ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺼﺮی ﺟﺎﻣﻊ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣ﺗﺎ .(٩
در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻳﮋهای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ،اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮزﻫﺎی درک ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری را ٣ــ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ــ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻓﺮم ﺣﺮوف از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ
 Siegfried Oderinatﺳﻮﺋﻴﺲ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﯽ در ﺑﻴﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
ﮔﺮاﻓﻴﮏ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

۱۳

٤ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

۱۴

٦ــ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

٥ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﻮﻣﻴﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم  ۱۳۸۸ﻫـ .ش

٧ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ــ ﻣﻬﺪی ﺳﻌﻴﺪی ــ  ۱۳۸۴ﻫـ .ش

 ٨ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎن زاده

٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ دﻳﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﻴﻘﯽ )ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ( ،ﻣﺠﺎزی )ﻣﺜﻞ
اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ( ،ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮔﺮاﻓﻴﮏ( و ﻣﺘﺤﺮک )ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻢ( ﺗﺠﺴﻢ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ٔ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮه ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﮐﻪ واژهﻫﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ٔ
ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ ﻻزم در ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آن را دارد ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن آن ﻧﻴﺴﺖ
را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
درک ﺳﺮﻳﻊ ،آﺳﺎن و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ.
۱۵

۱۰ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺸﻖ ﺷﺐ ــ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﯽ ــ  ۱۳۶۸ﻫـ .ش

۱۱ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺗﺼﻮﻳﺮ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

۱۲ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ــ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ زرﻳﻦﮐﻠﮏ ــ  ۱۳۷۰ﻫـ .ش

۱۶

١۳ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻏﺮﻳﺒﻪ و ﻣﻪ ــ ﺑﻬﺮام ﺑﻴﻀﺎﻳﯽ ــ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻤﻴﺰ ــ  ۱۳۵۴ﻫـ .ش

۱۷

١۴ــ ﺗﺎﻳﭙﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ــ ﻧﺎم ﺟﺎﮐﻮﻣﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ــ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ــ Dietmar winlker

۱۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﮥ ﻓﺠﺮ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ ۱۳۸۴

داﻳﺮه ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ وﻳﮋهای
در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ »واﻗﻊﻧﻤﺎ«» ،اﻧﺘﺰاﻋﯽ« و »ﻧﻤﺎدﻳﻦ« ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎٔ ،
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻊﻧﻤﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ دارﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ اﺳﺖ.

۱۸

١۶ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ

١۷ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ــ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ ۲۰۰۹م

١۸ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ــ  ۱۳۷۱ﻫـ .ش

۱۹

وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده و
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺷﻴﺎ ،اﻓﮑﺎر و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮ از آﻏﺎز
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﺗﺠﺴﻢ ٔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ،ازﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ
ﮐﻪ ﻳﺎ واژهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺧﻂﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم و ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﻳﺎ
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ،ﻳﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ ﻳﺎ »ﺧﻂ
ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺮ
دﻳﻮاره ﻏﺎرﻫﺎٔ ،
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮی« اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻣﺤﻮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن راﻫﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﯽ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﻴﺎن آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺑﻴﺎن آن ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ٔ

راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻳﮏ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ
ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٩ﺗﺎ .(٣٣

۲۰

١۹ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۲۰ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﺑﻴﺴﺘﻮن ــ  ۴۸۶ــ  ۵۲۲ق.م

٢۱ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﺮای داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮرداﻧﮏ ــ ۱۵۱۷م

۲۱

٢٢ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ

٢٤ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ آزادی ــ ﺳﻴﻤﻮر ﭼﻮآﺳﺖ ــ ۱۹۸۹م

۲۲

٢٣ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﯽ ــ ﺑﺮﮔﯽ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ــ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻴﺮاز ــ دورۀ ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن

٢٥ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﮏ ﮐﻤﺒﺮﻳﺞ ــ )ﮐﻨﺴﺮت ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺎدی( ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﺮم ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ــ
Dertmar Winklers

٢٦ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮاب ﺧﺎک ــ رﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

۲۳

٢٧ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﻨﮓ ــ ﺻﻠﺢ

۲۴

٢٨ــ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ روز زن در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرک ــ ۱۹۴۰م

٢٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ــ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ــ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻓﻴﻠﯽزاده

٣٠ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرت :ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﻢ داد .ــ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﯽ  ۱۳۷۶ﻫـ .ش

۲۵

٣١ــ واژه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ۱۹۸۱ (eye, bee, M) IBMم ــ اﺛﺮ ﭘﻞ راﻧﺪ

۲۶

٣٢ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻓﺠﺮ ــ ﻣﻬﺪی ﺳﻌﻴﺪی ــ  ۱۳۸۳ﻫـ .ش

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣

ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻮزهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻔﺤﻪآراﻳﯽ« ۱ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ در آن ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری و
ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر در
ﺗﺮﮐﻴﺐ دﻗﻴﻖ و
ٔ
ٔ
ﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ »ﻧﻮﺷﺘﻪ« ،اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ّ
ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ را آﺳﺎن و دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﺎه »ﺗﺼﻮﻳﺮ« ﻣﺒﻨﺎی اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻪ آن دﻗﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﻗﺪام دﻳﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎرش ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن
ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺼﺮی ﺣﺮوف و ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺳﻌﯽ ﺑﺮآﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری از ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺑﺼﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ روﻳﮑﺮدی ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻳﻦ آﺛﺎر ﺟﻨﺒﻪ »ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ« دارﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت ،ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک
اﺳﺖ.

 Layoutــ۱

۲۷

دﺳﺘﻪای دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪای »ﺗﺠﺮﻳﺪی« ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﺮوف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی ،ﻓﺮم
و رﻧﮓ ،ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آنﮐﻪ در ذﻫﻦ و ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه از ﺷﮑﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،درﻳﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻓﺮم ﺻﺮف را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﺮوفﻧﮕﺎری ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ »ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ« ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﻫﺪف« و »ﮐﺎرﺑﺮد« اﺛﺮ،
اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﻴﮏ اﻳﻦ دو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﺍﻧﻮﺍﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺼﺮﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
2ـ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺩﺍﻳﺮﻩ
ﻭ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰ ﻛﻤﻚ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.

۲۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

روش ﻫﺎی ﻧﮕﺎرش
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
۱ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۳ــ ﺧﻂ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۴ــ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭼﺎپ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۵ــ ﻣﺨﺘﺼﺮی از
ٔ
۶ــ ﺗﺎﻳﭗ و ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
۷ــ اﻫﺪاف ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۸ــ ﺑﺎ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﺷﻴﻮهﻫﺎ و اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﮐﻠﻤﻪای را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۹ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺧﻂ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۰ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﯽ ﻳﺎ دﺳﺖﻧﻮﻳﺲ ،ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻨﺮی ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺷﺘﺎر در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه د ّﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽِ ،
ﺳﺮدر ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﺣﺮوف ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺟﺬاب ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ  ،ﺣﺮوف ﻣﺘﺪاول در ﺗﻴﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ،ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ در و دﻳﻮار ﺷﻬﺮ ،آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺮﺣﻴﻢ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ،دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی
درﺑﺎره
دﻳﻮار و  ...ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎریاﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١و  .(٢اﻧﺲ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ
ٔ
آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﻴﺎم ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

۳۰

١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﺤﻴﻄﯽ

۳۱

٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﺤﻴﻄﯽ

ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﭘﻴﺎم ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ،
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺮوف ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
دﻗﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮوف و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽآﻳﻨﺪ:
 ۱ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ  ۲ــ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ  ۳ــ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ
ﻫﺮ ﻳﮏ از روشﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﺮی و روﺣﻴﻪای وﻳﮋه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،روﺣﻴﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﺷﻴﻮه ﺣﺮوفﭼﻴﻨﯽ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ رﺳﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و روش
دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ روﺣﻴﻪای آزاد و ﺧﻼق را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻫﺮﻳﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
وﻳﮋه در آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
۳۲

»ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﻂ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ«.
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ )ﻉ(

ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ در ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ از ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه.
۱
ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ آن ﮐﺎﻟﻴﮕﺮاﻓﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن اﺟﺰای ﻳﮏ ﺧﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
آﻣﻮزش ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﮑﺮار در اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣

٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟﻴﮕﺮاﻓﯽ ﻻﺗﻴﻦ ــ ﻋﺒﺎرت Calligraphy keep it going

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »درک ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻮﺷﺘﺎر«» ،اﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ« اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ« و »اﺑﺰار ﻧﮕﺎرش« »ﻣﻬﺎرت« و »ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ٔ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه »ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ و در رﺳﻢ اﻟﺨﻂﻫﺎی ﻣﻌﺪودی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﻴﻨﯽ و ﻻﺗﻴﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮد.
اﺑﺰار در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ،ﻗﻠﻢ ﻧﯽ ،ﻗﻠﻢ ﭘَﺮ و ﻗﻠﻢ
 Calligraphyــ١

۳۳

ﻓﻠﺰی اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ ،اﺑﺰار ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﻗﻠﻢ ﻧﯽ« ﺑﺎ زاوﻳﻪای در ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻪ ﺷﻴﻮه
ﺗﺮاﺷﻴﺪن و زاوﻳﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ﻗﻠﻢ ﭘَﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ
در ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺘﻮان ﺳﺮاغ آن را ﮔﺮﻓﺖ .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻗﻼم ﺳﺘﻪ« ۱اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻢﻫﺎی
ﻣﺤﻘﻖ ،رﻳﺤﺎن ،ﻧﺴﺦ ،ﺛﻠﺚ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ و رﻗﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،آن را ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪای ﭘﺮ ارزش ﺑﺮای ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری درﺳﺖ از آن ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی ،ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮوف و اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ در ﻫﺮﻳﮏ از اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻖ ﻧﻈﺮی ،از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از آﺛﺎر و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﺴﺐ اﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٤ﺗﺎ .(٩

٤ــ ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ
دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ــ ﺿﺮب اﺻﻔﻬﺎن ــ  ۱۱۰۰ــ  ۱۱۳۵ﻫـ .ش

۳۴

۱ــ »ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ« ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ وزﻳﺮ اﻳﺮاﻧﯽ درﺑﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ.

۵ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ اﻳﺮان در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ــ  ۱۳۵۶ﻫـ .ش

۶ــ ﺣﺮوف ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺘﻦ در اﻧﺠﻴﻞ ﻟﻴﻨﺪﻳﺴﻔﺎرن ﺑﻪ ﺧﻂ ﻻﺗﻴﻦ

۸ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻮﻧﺎ رﺣﻴﻢزاده  ۱۳۸۶ ،ﻫـ ش

۷ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺧﻂ ﻻﺗﻴﻦ  ۱۵۰۰م

۹ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻳﺎدﺑﻮد ﻣﻴﻼد ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و ﻳﮑﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
وﻻدت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ)ره(  ۱۳۷۸ﻫـ ش

۳۵

ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ :اوﻟﻴﻦ ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻓﻪ روﻧﻖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد  ،آن را »ﮐﻮﻓﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻂ از آﻏﺎز ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد.ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رواج ﻳﺎﻓﺖ و در
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ.
اﻧﻮاع راﻳﺞ در آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ »ﮐﻮﻓﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ« و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی راﻳﺞ در اﻳﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﻳﻪ »ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮﻗﯽ« ﻧﺎم دارﻧﺪ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٠ﺗﺎ .(١٤

١٠ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮن اول ﻫـ .ق

١١ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮن اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫـ .ق

١٢ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﺰرگ

۳۶

١٣ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ ــ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ

١٤ــ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ــ ﻗﺮآﻧﯽ

ﺗﻼش ﺑﺮای زﻳﺒﺎﻧﮕﺎری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻼم وﺣﯽ ،ﺧﻄﺎﻃﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ذوق و اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده ،ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ و ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.ﮐﻮﻓﯽ
ﺳﺎده ،ﺧﻄﯽ ﺗﺤﺮﻳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و از  ۵ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ و  ۱ﻗﺴﻤﺖ دور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻮﻓﯽ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻞ و ﺑﺮگ دار ،ﮔﺮه دار ،ﻣﺸﺒﮏ ،ﻣﺼﻮر ،ﻣﺰﻳﻦ و… ﺑﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۵ــ اﻟﻒ و ب(.
ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ،ﺑﺮایﮐﺘﻴﺒﻪﻧﮕﺎری و ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻴﭻ دوری ﻧﺪاﺷﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٦و
 .(١٧اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﺳﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ آن از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺻﺎﻟﺖ ،ﻗﺪﻣﺖ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ و روﺣﻴﻪای ﻣﺤﮑﻢ ،اﻳﺴﺘﺎ ،و ﮔﺎه اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﺷﻤﺎره  ١٨ﺗﺎ  ٢١ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻳﻦ ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
دارد .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ

۳۷

اﻟﻒ

ب
١٥ــ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮزه ﺑﺮﻟﻴﻦ

۳۸

١٦ــ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ

١٧ــ ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ

١٨ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻮزهﻫﺎ ــ ﺑﻴﮋن ﺻﻴﻔﻮری ــ  ۱۳۸۰ﻫـ .ش .ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ

١٩ــ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ــ ﻗﺒﺎد ﺷﻴﻮا ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر

ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

ﮔﺮاﻓﻴﮏ

٢٠ــ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﻢ ــ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ــ  ۱۳۸۶ﻫـ .ش ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

٢١ــ ﻣﻮﻧﻮﮔﺮام دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺗﻬﺮان )ﺑﺎ دو
ﺣﺮف پ و ت( ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺪاﻟﻬﯽ  ۱۳۸۲ﻫـ .ش ــ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

۳۹

وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ و دﻗﻴﻘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ :در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،اﺑﻦ ُﻣﻘﻠﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ را ﭘﺪﻳﺪ آورده و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ از
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﻂ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺧﻂ ٔ
رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺪازه و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﺧﻮد ،اﺻﻠﯽ در زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﻂ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۲۲

۲۲ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﻧﺴﺦ ،ﺧﻄﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺘﺪل ،ﻣﻨﻈﻢ ،و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ،زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮاد در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻮﺟﻮد
آورد و ﺧﻂ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﺪ.
در ﻃﯽ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺪهﻫﺎ ،اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ
رﺳﻤﯽ ﻧﮕﺎرش ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺟﻠﻮهای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،اﻧﻀﺒﺎط ،ﭘﺎﻳﺪاری ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪی
و دارای روﺣﻴﻪ ای آرام و دروﻧﮕﺮاﺳﺖ.
در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ،اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰی در اﻳﻦ ﺧﻂ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻧﺴﺦ اﻳﺮاﻧﯽ« ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ و از
ﺷﻴﻮه »ﻧﺴﺦ ﻋﺮﺑﯽ« ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٣

۴۰

٢٣ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ رﻗﻢ اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰی

ﺧﻂ ﻧﺴﺦ اوﻟﻴﻦ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮوف دﻗﻴﻖ ،ﻣﻨﻈﻢ و روﺷﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺣﺮوف ﭼﺎپ ﺳﺮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ.
در ﭘﯽ آن ﮐﺸﻴﺪﮔﯽﻫﺎ ،ارﺗﻔﺎع و ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺼﺎﻻت آن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﺎپ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
رواج در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺧﻂ »ﻧﺴﺦ روزﻧﺎﻣﻪای« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٧و .(٢٨
ﺧﻂ ﻣﺤﻘﱠﻖ :اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ذوق اﻳﺮاﻧﯽ در آن ﺑﺎرز اﺳﺖ .ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه،
ﺑﺎ اﻧﺪام درﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،ﻳﮏ دﺳﺖ و ﺳﺎده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﺣﺮف ﺷﮑﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻴﻦ دارد ﺑﺎ ﺣﺮف دﻳﮕﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﻮ در ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻄﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ) ۱.ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٤و (٢٥
ﻫﻤﻪ
ﺧﻂ رﻳﺤﺎن :اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﻘﺘﺒﺲ از ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ اﺳﺖ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﺑﻪ »اﺑﻦ ﺑ َ ّﻮاب« ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻂ ٔ
ﻣﺤﺎﺳﻦ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ را دارد و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺣﺮﮐﺎت و َاﺷﮑﺎل ﺣﺮوف در ﺧﻂ رﻳﺤﺎﻧﯽ ﻧﺎزکﺗﺮ و ﻇﺮﻳﻒﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻄﻮط
ﻋﻤﻮدی آن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه و ﮐُﻼ ً ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ و رﻳﺤﺎن در ﻧﻈﺮ اول ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻘّﻖ و رﻳﺤﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫـ .ق در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآنﻫﺎ
رواج داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐُﻨﺪی ذاﺗﯽ آن درﮐﺘﺎﺑﺖ و
ﻟﺰوم ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد ،از رواج آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺮوک ﮔﺸﺘﻨﺪ .دوام ﺧﻂ رﻳﺤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻘّﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٦

٢٤ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ ﺟﻠﯽ ــ اﺛﺮ ﺷﻘﻴﻖ ــ  ۱۲۹۲ﻫـ .ق

٢٥ــ ﺧﻂ ﻣﺤﻘّﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻳﺎﻗﻮت

ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻴﻦ وﺳﻂ و آﺧﺮ ،ﻓﺎ ،ﻗﺎف ،واو ،ﻣﻴﻢ ،ﻻم ،ﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺻﺎد و ﻃﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ
دﺳﺘﻪ ﻃﺎ در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ِ
۱ــ اﻟﻒ و ﻻم و ٔ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﺎز و ﮔﺸﺎده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ »اﺑﻦ ﻣﻘّﻠﻪ« ﭘﻴﺮاﻳﺶ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪ و آن را ﺟﺰء اﻗﻼم ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
آنﻫﺎ در ٔ

۴۱

۲۶ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮرۀ ﻓﺠﺮ ــ ﺧﻂ رﻳﺤﺎن ــ ﺑﺎﻳﺴﻨﻘﺮ )ﺷﺎﻫﺰاده ﺗﻴﻤﻮری(

۴۲

۲۷ــ ﻃﺮح ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ــ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺴﺦ روزﻧﺎﻣﻪای در آﺛﺎر

٢٨ــ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻮﻳﻦ ــ ﻋﻠﯽ زﻋﻴﻢ ــ  ۱۳۸۶ﻫـ .ش ــ ﮐﺎرﺑﺮد

ﮔﺮاﻓﻴﮏ

ﻧﺴﺦ روزﻧﺎﻣﻪای در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ

۲۹ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﻳﯽ

ﺧﻂ ﺛﻠﺚ :ﺛﻠﺚ ﺧﻄﯽ ﭘﺮﺣﺮﮐﺖ و ﻣﻮاج اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ
رﻗﺺﮔﻮﻧﻪ دارد .ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ در اﻳﻦ ﺧﻂ روان اﺳﺖ و  1آن را
3
ﺳﻄﺢ و  2آن را دور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آن را »ﺛﻠﺚ«
3
ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد درﺷﺘﯽ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دارﻧﺪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯽ
و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺣﺮوف در آن ﻣﺜﻞ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ٔ
ﺣﺮوف اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﻧﺎزک )ﺗﺸﻤﻴﺮ( ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻴﺶ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺣﺮوف )ا ،ج ،ط ،ک ،ل( و ﻧﻴﺰ
دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آﻏﺎز ﺣﺮوف ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮرﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮک )ﺗﺮوﻳﺲ(
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣۳و .(٣۴
در ﺛﻠﺚ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺣﺮف ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد و اﻳﻦﮐﺎر
اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﻬﺎ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎری دﻗﻴﻖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل اﻳﻦ ﺧﻂ اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۳۰ﺗﺎ .(٣٤

ﺴﺒ ُﺤﻮن« ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ داود ﺑﮑﺘﺎش ــ ﺗﺮﮐﻴﻪ ــ
۳۰ــ آﻳﻪ » َو ُﮐ ّﻞ ﻓﯽ ﻓَﻠﮏ َﻳ َ
 ۱۳۷۴ﻫـ .ش

۴۳

٣١ــ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب »ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآن« ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ــ  ۱۳۷۸ﻫـ.ش ــ

٣۲ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺮاﻗﻢ اﻟﻤﺪرس ــ  ۱۲۲۳ﻫـ .ق

ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﺛﻠﺚ در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﮏ

۴۴

۳۳ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﻳﯽ

٣۴ــ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪﻫﺎ ،ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب و ﻋﻨﻮان ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻗﺮآن و ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺘﻴﺒﻪ و
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎریﻫﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪاﺳﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ ،ﺟﺪﻳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ،و روﺣﻴﻪای
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،ﺑﺮون ﮔﺮا و ﭘﺮ اﻧﺮژی دارد.
ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ :اﻳﻦ ﺧﻂ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺧﻂ ﺛُﻠﺚ اﺳﺖ و از آن ﺟﻬﺖ »ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻗﻴﻊ« ﺑﻪ آن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪﻳﻢ »ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ« و »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ«
را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺮوف آن در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺛُﻠﺚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻇﺮاﻓﺘﺶ از ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﺶ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺮوف ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻇﺮﻳﻒﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛُﻠﺚ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ و رواﻧﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮآنﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻧﺎم ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ او اﻫﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ
»رﻗﺎع« ﺟﺎی ﺗﻮﻗﻴﻊ را ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣٥و .(٣٦
و ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺐ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﻂ ُ

٣۵ــ ﺑﺴﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ــ ﺷﻴﻮه اﺑﻦ ﺑﻮاب ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺠﺰی

٣۶ــ ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺑﻦ ّﺑﻮاب

۴۵

ﺧﻂ ُرﻗﺎع :ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت )رﻗﻌﻪﻫﺎ( ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و از ﺧﻂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ از آﺳﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
»رﻗﺎع« رﻳﺰﺗﺮ و ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ از ﺣﺮوف »ﺗﻮﻗﻴﻊ« اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و ﮔﺮهﻫﺎی ﺣﺮوف آن )از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺎ ،ﻗﺎف ،ﻣﻴﻢ ،واو و ﻻم(
ﺣﺮوف ُ
ﭘﺮ و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ در رﻗﺎع از ﺛﻠﺚ و ﺗﻮﻗﻴﻊ آزادﺗﺮ اﺳﺖ.
ُرﻗﺎع ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم دور و ﮐﻤﺘﺮ از  1آن ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﺣﺮوف آن ﻣﻨﺴﺠﻢ وﻟﯽ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ .ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﻮ در ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ
6
ﺣﺮوف در ﺧﻂ رﻗﺎع راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮوف و َاﺷﮑﺎل آن دارای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻳﮑﺴﺎناﻧﺪ .ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ِاﻋﺮاب و ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﺧﻂ ُرﻗﺎع ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣٧و .(٣٨

٣۷ــ ﺧﻂ ُرﻗﺎع ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺑﻦ ّﺑﻮاب

۴۶

٣۸ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻠﻢ ُرﻗﺎع

ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﺗﻼش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ
اﻳﺮاﻧﯽ ،ﭘﺲ از »ﻧﺴﺦ اﻳﺮاﻧﯽ« ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ »ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ
اﺳﺎﺳﺎً از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﻂﻫﺎی ﻧﺴﺦ،ﺗﻮﻗﻴﻊ و رﻗﺎع و ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎ و دﻳﻮانﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺖ و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻣﻨﺸﻴﺎن درﺑﺎر ﺑﻮد »ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺮﺳﻞ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﮐﻴﺐ آن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﻻروﻧﺪه داﺷﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﻳﺎ »ﺗ َ ﱡ
.(٣٩
ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت آن از ﻟﺤﺎظ درﺷﺘﯽ ،رﻳﺰی  ،ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻧﺎزﮐﯽ
ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ.از اﻳﻦ رو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺰاء در اﻳﻦ ﺧﻂ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﻳﮕﺮ دارد
و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٠ــ اﻟﻒ(.
در ﺗﺤﺮﻳﺮ »ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﻣﻴﺰان دور ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺧﻄﻮط ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮاﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ
از ﻧﻈﺮ آن ﮐﻪ اﺳﺎس و
ٔ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
»ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« و »ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« ﺑﻮده دارای ّ
٣۹ــ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ــ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ واﻟﻪ ــ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر

۴۰ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ــ رﻗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ واﻟﻪ ــ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر

۴۷

ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭘﺲ از رواج ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ در آن اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ذوق و
ٔ
ﺷﻴﻮه ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه را ﺧﻂ »دﻳﻮاﻧﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .ﺧﻂ
و ٔ
دﻳﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺪاول
»ﺟﻠﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه » َﺧﻔﯽ« و َ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٤٠ــ ب و ٤٠ــ ج(.

۴۰ــ ب ــ ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ ﺧﻔﯽ

۴۰ــ ج ــ ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ َﺟﻠﯽ

ِ
ِ
ِ
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮐﻮﭼﮏ
»دﻳﻮاﻧﯽ َﺟﻠﯽ« ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ و
»دﻳﻮاﻧﯽ ﺧﻔﯽ« ﺣﺮﮐﺎت و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرود اﻣﺎ ﺷﻴﻮه
در ﺧﻂ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻂ دﻳﻮاﻧﯽ روﺣﻴﻪای ﺟﻮان ،ﺳﺮﮐﺶ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﻧﺎﺷﮑﻴﺒﺎ ،دارد.
ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ :ﺣﺪود ﻳﮏ ﻗﺮن ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر و رواج » ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﻮزون و زﻳﺒﺎ از دو ﺧﻂ »ﻧﺴﺦ« و »ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ« در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰی« ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه درآﻣﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ از ﮐﻨﺪی ﻧﺴﺦ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و
ﺳﻠﻴﻘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
دواﻳﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ دور ﺑﻮد و ﻧﻈﻢ و اﻋﺘﺪال و ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻫﻨﺪﺳﻪای ﻣﻮزون داﺷﺖ از
ٔ
ﻫﻤﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ
ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮازن ،اﺳﺘﻮاری ،ﺗﻨﺎﺳﺐُ ،ﺣﺴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺰا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﻳﺮا ٔ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ در آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﻨﻈﺮ ،آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ،از
دﻻﻳﻞ رواج آن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤١

۴۸

٤۱ــ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ اﺳﺘﺎد ﻣﻴﺮزا ﻏﻼم رﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ــ  ۱۳ﻫـ .ق

ﺣﺪود ﻗﺮن  ۱۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﺘﺎﺑﺖ« » ،ﺳﻄﺮ« و »ﭼﻠﻴﭙﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ« رواج ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت در آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻓﺸﺮده ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ وﻳﮋهای ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آن ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٢
ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ  ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺻﺎﻟﺖ ،آراﻣﺶ و ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ،
ﺷﻤﺎره  ۴۳ﺗﺎ  ۴۹ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ در ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺮﻓﺎن و ادﺑﻴﺎت را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽآورد ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ

٤۲ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺎهﻣﺸﻖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ــ  ۱۳۷۵ﻫـ .ش

۴۹

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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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
۱ــ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﻼم ﻓﺎرﺳﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
۲ــ ﻫﺪفﻫﺎی 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.
۸ــ ﻗﻠﻢ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﻮزش داده ﺷﺪه؛ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺮوف ﭘﺎﻳﻪ را ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺟﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﺘﻨﻮع در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۸۰

١ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ اوﺟﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺧﻂ ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ آن ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻔﺮد ﺣﺮوف
اﻳﻦ ﺧﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻮع ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺣﺮوف ،اﺗﺼﺎﻻت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺟﺎیﮔﻴﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮوف ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﮐﺮﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

اﺻﻮل ﻣﻄﺮح در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢ
ﭘﻴﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻗﻼم ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ و ﺗﺎﻳﭙﯽ ،از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد،
ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﺣﺮف و
ٔ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻴﺎن ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط ،ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻗﺮار داد .اﻳﻦ اﺗﺼﺎﻻت در
ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ ﺳﺎده و در اﻗﻼم ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮاح را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻄﻮط و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ  ،ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
ٔ
ﺣﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ :ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ،ﺳﺎده ﮐﺮدن و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻂ ،ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﮕﺮدد .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻮﻧﺖ ــ داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣

۸۱

اﻟﻒ ــ ﺗﻨﻮع در اﺗﺼﺎﻻت :از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮوف ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .وﺟﻮد اﻳﻦ
وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ،ﻳﻌﻨﯽ اﺗﺼﺎل ﺣﺮﻓﯽ از اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻗﺒﻠﯽ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻃﺮاح ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ب ــ ﺗﻨﻮع در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف :اﮐﺜﺮ ﺣﺮوف در اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ دارای ﺷﮑﻞﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ )اول،وﺳﻂ ،آﺧﺮ و ﻣﻔﺮد( .اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ﺷﺪه  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﮑﺎل اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎّ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﺮف)م( در اﺑﺘﺪای ﮐﻠﻤﻪ ،وﺳﻂ ،آﺧﺮ و در ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺮد ﺧﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
.(٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤

پ ــ ﺗﻨﻮع در ﺿﺨﺎﻣﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف :ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﻧﻈﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮعاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮی زﻳﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ،از ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥

۸۲

ت ــ ﺟﻬﺖ و ﺣﺎﻟﺖ :در ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد اول ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ،دوم ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮوف
را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮم ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ در ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻳﮏ ﻣﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
.(۶
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﻮازن ﺧﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦

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 ﺑﺎﻻی ﺣﺮف »ه« ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﭼﺮﺧﺶ آﺧﺮ آن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪن اﻳﻦ
ﺣﺪود  ،ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف »ﻣـ« ﺷﺒﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧

۸۳

ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺮوف
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺳﺎدهﮐﺮدن دو ﺣﺮف »ح« و »ص« در ﻳﮏ ﻓﺮم ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ٔ
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ دو ﺣﺮف ،ﻋﻼوه 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 ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮوف را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨

۸۴

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﺒﻨﺎ :در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ،ﺟﺰﺋﯽ از ﻳﮏ ﺣﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮف دﻳﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺧﻂ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .از اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ،ﻳﮏ ﺣﺮف در ﭘﻴﺶ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن  ،دﻳﮕﺮ ﺣﺮوف را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮاردی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮوف »ﺧﻂ
ﻃﺮحﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺣﺮوف ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
اﻟﮕﻮ« در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺮوف ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺿﻤﻦ
ٔ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﺮف »و« ﺣﺮف »ر« را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺣﺮف »ف« را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮف »و« و ﺣﺮف »ب« ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺣﺮف »ق« را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮف »ف« و ﺣﺮف »ن« ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﺣﺮف »ه« و »د« ﺣﺮف »ﻫـ« را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻠﻔﻴﻖ دو ﺣﺮف ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد .اﻣﮑﺎن دارد ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺣﺮوف و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮم ﺣﺮوف
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دوﺑﺎره
ٔ
ﭘﻴﺶﻃﺮحٔ ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب اداﻣﻪ داد.
را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩

وزن ﺣﺮوف :آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺣﺮوف ،وزن آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺒﮏ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺮوف ،اﻧﺮژی آن را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺮوف ﺿﺨﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﺎزکﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ
ﺗﻮده ﺑﺼﺮی ،ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
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 ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت،
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮوف در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ »ﻗﻠﻢ ،«۱ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺣﺮوف ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ )ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،۲ﺿﺨﻴﻢ ،۳ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،۴ﺳﺎﻳﻪدار ۵و (...را در ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻪ »ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻠﻢ «۶ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Type Faceــ١
 Normalــ٢
 Boldــ٣
 Outlineــ٤
 shadeــ٥
 Type familyــ٦

۸۵

اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده »وزن« ﺣﺮوف اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﮑﺎن؛ ﺻﻔﺤﻪآرا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮوفﻧﮕﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻳﮏ ﻣﺘﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۱۰

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰

ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﮏ ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد:
اﻟﻒ( ﭼﺎق و ﻻﻏﺮ ﮐﺮدن ﺣﺮوف
۱
ب( ﮐﻢ و زﻳﺎد ﮐﺮدن ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت
۲
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ
پ( ﮐﻢ و زﻳﺎد ﮐﺮدن
ٔ
ت( ﺗﻮﭘُﺮ و ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽﮐﺮدن ﺣﺮوف
ث( ﮐﻢ و زﻳﺎد ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺮوف )ﺗﺼﻮﻳﺮ (١١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۱

۸۶

 Kerningــ۱
 Leadingــ ۲

ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻗﻠﻢﻫﺎﻯ ﭼﺎﭘﻰ ﻓﺎﺭﺳﻰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۲

۸۷

ﮐﺮﺳﯽ ﺣﺮوف :ﺧﻂ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺮوف اﺳﺖ .ﺧﻄﯽ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺮوف ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و در
رﺳﻢ اﻟﺨﻂ اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط وﺟﻮد دارد.
ﺗﺮﺳﻴﻢ و رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ،از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
اﻟﻒ( اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺮﺳﯽ اﺻﻠﯽ 1رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻂ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ۲و ﭘﺎﻳﻴﻦ ،۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺮوف،
ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻤﻮدی ،ﭼﺮﺧﺸﯽ و ﻏﻴﺮه ﭘﺲ از آن رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ب( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ،ارﺗﻔﺎع ِ
ِ
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوﻓﯽ ﭼﻮن »ا«» ،ل« و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺧﻂ
ّ
ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آن را ﺑﺮای ﺣﺮوف
پ( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دواﻳﺮ ﺣﺮوف ﻣﺪور؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ن«» ،ص« و »ع«،
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ت( ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺧﻂ اﻟﮕﻮ« و ﺗﻨﻮع ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎص ﺧﻮد رﺳﻢ ﺷﺪ ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف دﻳﮕﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ اﺻﻠﯽ ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
وﻗﺘﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی  ١۳و .(١۴

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱٣

۸۸

 Base Lineــ١
 Ascender Lineــ٢
 Descender Lineــ٣

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 اﻗﻼم
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
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی دﻗﻴﻖ آنﻫﺎ را در ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﮑﯽ از ﻗﻠﻢ ﻫﺎ و ﮐﭙﯽﮐﺮدن ﺣﺮوف )ﻣﻔﺮدات( و
ٔ
ﮐﻨﻴﻢ .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺣﺮوف و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم 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 ﺑﺎﻻ ،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 ﺑﺎﻻی 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺣﺮوف ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر
ٔ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ
اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺮوف ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎی روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﻂ

۸۹

ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻂ ،از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد دور ﺷﻮد ،اﺟﺮای آن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﻧﯽ و دﻳﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﮕﺎرش دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻄﺎﻃﯽ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ »ﻃﺮاﺣﯽ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﮕﺎرش ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی اﺑﺰار ﻧﮕﺎرش ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻢ ،ﺷﮑﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮی از ﺣﺮوف را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺻﻮرت دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهای
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ٔ
از ﺣﺮوف اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
در اﻧﻮاع ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ،ﺛﻠﺚ و ﻧﺴﺦ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻳﺎﻓﺖ.
روشﮐﺎر:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ ﺧﻂ اﻟﮕﻮ ،ﺿﻤﻦ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی از ﻣﻴﺰ ﻧﻮر ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻳﺎ »اﺳﮑﻨﺮ« ،ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﭙﯽﮐﺮدن ﻳﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻔﺮدات آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و
دﻗﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺠﺪد ًا ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ،راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺠﺪد ًا ﻳﺎدآور
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺪف از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺣﺮوﻓﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ »ﻗﻠﻢ اﻟﮕﻮ« اﺳﺖ.

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺣﺮﻭﻑﭼﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﺮﺳﻰ )ﺍﺻﻠﻰ،ﺑﺎﻻ
ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺩﻭ ﺳﻄﺮ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ.
2ـ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺩﻗﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻭ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
3ـ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺪﻭﺭ ﻭ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺁﻥﻫﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ.

۹۰

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﻗﻠﻢ اﻟﮕﻮ«
در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻻزم اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ،اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ »ﻗﻠﻢ اﻟﮕﻮ« از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎ ،ﺗﻨﻮع ﮐﺮﺳﯽ ،وزن ﺣﺮوف ،ﻫﻮﻳﺖ
ﻣﻔﺮدات و ﻏﻴﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﻴﺶ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ.
۱
زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای »ﺧﻂ اﻟﮕﻮ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺧﻂ ﻧﺴﺦ در ٔ
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ روش  ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ روی ﺧﻂ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،زﻳﺒﺎ و ﺳﺎده ﺗﻤﺮﻳﻦ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻳﮏ روش اﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﻳﮑﯽ از ﺣﺮوف »ﺧﻂ
۲
اﻟﮕﻮ« ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺮف )ب( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﺮ روش ﻣﯽﺗﻮان 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 ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﺮف اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ 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 ﻣﯽدﻫﻴﻢ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١۵
۱ــ ﺗﻨﻮع در ﺿﺨﺎﻣﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺣﺮوف ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﻮر
ب( اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻮر ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱٥

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 ﻧﺎﻣ ٔﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻬﻴﻼ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎد ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

۹۱

پ( اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻣﺤﻮر .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺸﻴﺪهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١۶
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١۶ــ اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺣﺮوف

ﻳﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﺣﺮوف ،ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﺣﺮوف ،ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »و«» ،ح«» ،م« و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺮ
روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١۷

۹۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧

۲ــ ﺗﻨﻮع در دﻧﺪاﻧﻪ ﺣﺮوف :ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺮ روی دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ از اﺟﺰای ﺣﺮوف ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺣﺮوف
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ارﺗﻔﺎع دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ،ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎ ،ﺟﻬﺖﻫﺎ و ﺑﺮش آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١۸ﺗﺎ .(٢۲

١٨ــ ﺗﻨﻮع در ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ

١٩ــ ﮔﺮد ﮐﺮدن ﺳﺮ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ

۲۰ــ ﺣﺬف دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ

۹۳

٢١ــ ﺗﻨﻮع در ارﺗﻔﺎع دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ

٢٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ در ﺑﺮش دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ

۹۴

ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ :ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﮑﺮر روی ﺣﺮوف
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺣﺮوف ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ،زواﻳﺪ و اﻧﺤﻨﺎﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﺮوف ﻟﻄﻤﻪای ﻧﺰﻧﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢۳

٢۳ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺣﺮوف

۴ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ :در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی دﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢۴

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

۹۵

۵ــ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی 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 ِ
ﭘﺎﺳﺘﻞ ،ﻣﺎژﻳﮏ و روانﻧﻮﻳﺲ ،ﻗﻠﻢﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ۱و ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺣﻴﻪای
ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﺮوف اﻳﺠﺎد ﮐﺮده و ﺷﮑﻞ و ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻮﺟﻮد آورد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢۵ﺗﺎ .(٢۸

٢٥ــ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ﻣﺮﮐﺐ

٢٦ــ زﻏﺎل و ﭘﺎﺳ ِﺘﻞ

۹۶

 Brushــ١

٢٧ــ ﻣﺎژﻳﮏ و روانﻧﻮﻳﺲ

٢٨ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

۹۷

روش دوم :ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی
در اﻳﻦ روش ،ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺮوف را ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اول ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را روی ﺧﻂ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روی ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺒﻴﻪ روشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢۹
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٢۹ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی

۹۸

روش ﺳﻮم :ﻗﺮاردادن ﺣﺮوف در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
در اﻳﻦ روش ،زواﻳﺎ و ﮔﺮدش ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺧﻂ اﻟﮕﻮ را ﺳﺎده ﮐﺮده و ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎ و ﻧﺎزﮐﯽ ﺣﺮوف را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ داده و ﻳﺎ ﺣﺬف
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،آنﻫﺎ را در ﻳﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۳۰و .(٣١

۳۰ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﯽ

۹۹

٣١ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺗﻤﺮﻳﻦ
1ـ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ،
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﭘﺎﻳﻪ ) ﺍ ،ﺏ ،ﺡ ،ﺩ ،ﻥ ،ﻭ ،ﻯ( ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
2ـ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﺭﺍ ﺍﺳــﺎﺱ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻰ ،ﺑﻘﻴﺔ ﺣﺮﻭﻑ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺳــﭙﺲ ﺑﺮﺍﻯ »ﻗﻠﻢ« ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷــﺪﻩ
ﻧﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

۱۰۰

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

