
فصل پنجم



  102  

1ــ نشانه نوشته ماهنامه اخبار ادیان ــ کوروش پارسانژاد ــ 1382 هـ .ش

نوشتار و گرافیک

هدف های رفتاری
پس از پایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود: 

1ــ کاربردهای خط در گرافیک را نام ببرند.
2ــ ویژگی های حساسیت بخشیدن به حروف را تعریف نمایند. 

3ــ حساسیت بخشیدن به حروف را انجام دهند. 

مقدمه
کارکردهای گوناگون  با حروف در  رفتار  و  ترکیب حروف  و  می یابیم که شکل طراحی  نوشتاری، در  دقیق عناصر  بررسی  با 
گرافیک کامالً یکسان نیست. برخورد یک طراح با حروف برای نگارش یک متن1 یا تیتر2، دست یافتن به یک »قلم«3، طراحی یک 
لوگو تایپ4 یا یک مونوگرام5، عنوان یک پوستر و انتخاب روشی مناسب برای نوشتن یک »شعار تبلیغاتی«6، در بسیاری موارد متفاوت 

است )تصاویر ١ تا ٥(.
 به طور مثال، انسجام و وحدتی که در اکثر نشانه ها دیده می شود در ساختار عنوان یک پوستر، کم تر به چشم می خورد و یا 

ضرورت ندارد، روان بودن ترکیب و آسان خوانی عنوان یک کتاب آموزشی؛ الزاماً در ترکیب یک نشانٔه فرهنگی هم لحاظ شود. 

 Text ــ١  
Title ــ٢
Type Face ــ٣
نشانه نوشته Logo Type ــ٤
حرف نشانه Monogram ــ٥
Slogan ــ٦
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2ــ  نشانه فصل نامۀ علمی پژوهشی نهج البالغه

4ــ مونوگرام جامعۀ مشاوران ایران ــ 1361 هـ .ش

ــ  ایرج زرگامی  ــ  3ــ مونوگرام ویژه گرافیک 
1368 هـ .ش

5  ــ پوستر عاشورا ــ مسعود نجابتی ــ 1383 هـ .ش

هر نوشته برای منظور ویژه ای شکل می گیرد و طراح متناسب با نوع سفارش و هدفی که دارد؛ یکی از روش های نگارش را 
انتخاب می کند. 

به صورت حروف چاپی  طراحی یک کلمه یا عبارت، می تواند با گرایش به خوشنویسی یا دست نویس انجام شود و یا کامالً 
صورت بگیرد. برای دستیابی به بهترین روش، الزم است افزون بر توجه به جذابیت شکل حروف، به تناسب شکل و محتوا و کارکرد 
اثر گرافیک نیز توجه نمود. در این میان، توجه به قابلیت های بصری خط برای تغییرات نوظهور و ویژه، عاملی است که می تواند عالوه 

بر جذب مخاطب و افزایش توجه او موجب انتقال بهتر مفهوم گردد. 

حساسیت بخشیدن به نوشتار
در بسیاری از زمینه های طراحی گرافیک، استفاده از روش های رایج نگارش به تنهایی، جوابگوی نیازهای عصر ما نیست، 
خود  به  جذاب  غیر  و  تکراری  گاه  و  معمولی  و  عادی  جلوه ای  گونه ها  این  شده  موجب  آنها،  از  همگانی  و  روزمره  استفاده  زیرا 

بگیرند.



8 ــ نشانه نوشتار برای فیلم ناخدا خورشید  104  

7  ــ طراحی نام حضرت محمد )ص( ــ مسعود نجابتی ــ 1379 هـ .ش

بنابراین، در این موارد الزم است پس از انتخاب مناسب ترین روش نگارش، با ایجاد تغییراتی هوشمندانه در ساختمان یا ترکیب 
نوشتار و استفاده از برخی روش ها و خالقیت های ذهنی، نوشته را از حالت عام و معمول خارج کرده و به حالتی متمایز و متفاوت 

درآوریم. 
به این برخورد در طراحی نوشتار »حساسیت بخشی« می گوییم. در جریان حساسیت بخشیدن به نوشتار باید توجه کرد که عالوه 
بر شکل حروف، تناسبات و کرسی حروف، شکل نقطه ها ، چگونگی اتصاالت و... نیز قابل تغییر و تحول اند و باید هنگام تمرین آنها 

را مد نظر قرارداد.
در هر حال نباید فراموش کرد که در نهایت شکل نوشتار باید در تناسب با کاربری آن طراحی گردد و به میزان خوانایی الزم در 

آن توجه شود )تصاویر ٦ تا ٨(. 

٦
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در  منفی حروف  و  مثبت  فضاهای  مثبت و منفی : 
و  توجه  نوعی  ایجاد  موجب  و  داشته  مهمی  نقش  نوشتار، 
اهمیت بصری می گردد. بی شک، حروفی که در حالت مثبت 
بر مخاطب خود  یا منفی در صفحه فعال می شوند، می توانند 

تأثیری چشمگیر بگذارند )تصاویر ٩ تا ١١(. 

٩ــ پوستر برای اسامی خداوند ــ بهرنگ مظلومی ــ 1385 هـ .ش

١٠ــ پوستر رسول صبح )ویژه ارتحال امام »ره«( ــ آزاده مدنی ــ فرهاد فزونی ــ 1382 هـ .ش
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١١ــ سرلوحه روزنامه گزارش روز ــ مسعود نجابتی ــ 1379 هـ .ش

١٣ــ سر لوحه هفته نامۀ کتاب هفته

اختصار: منظور از اختصار استفاده از حداقل عناصر 
بصری در نوشته و یا حذف بخش هایی از آن است، تا حدی که 

خوانایی از بین نرود )تصاویر ١٢ و ١٣(. 

تصویر 12

ُبرش خوردن: طراح می تواند با بریدن قسمت هایی از حروف توجه بیننده را جلب کند. عالوه بر این می تواند برای ایجاد توجه 
بصرِی بیش تر اجزای برش خورده را تا حدی جا به جا کند و به این ترتیب، متناسب با موضوع، نوعی تأکید بصری را در اثر خود 

وارد کند )تصاویر ١٤ تا ١٨(. 
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ــ ١٤ــ پوستر کاج ها را قطح نکنید ــ ادیک بغودسیان ــ 1386 هـ .ش فجر  فیلم  بین المللی  بیست وچهارمین جشنواره  مستند  سینمای  پوستر  ١٥ــ 
ابراهیم حقیقی ــ 1382 هـ .ش

١٧ــ پوستر با بهره گیری از خط نستعلیق ــ دامون خانجان زاده ــ 1384 هـ .ش١٦ــ نشانه نوشته ــ دامون خانجان زاده
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ایجاد اتصال و مماس کردن حروف: می توان حروف یا کلمات را به گونه ای روی هم یا در کنار یکدیگر قرار داد، که به یک 
کل واحد و یکپارچه تبدیل شوند. در این زمینه، تغییر در کرسی حروف و کلمات و ایجاد ارتباطات جدید بین اجزای حروف و کلمات، 

می تواند تراکم و فشردگی مطلوبی در نوشته ایجاد کند و نوعی انسجام و وحدت را در آن حاکم کند )تصاویر ١٩ تا ٢٣(. 

٢1ــ نشانه نوشتۀ شرکت سازندۀ المپ های نئون ــ Ray Mond Best ــ استرالیا

20ــ عنوان نشریه شیراز ــ حمیدرضا رحمانی ــ 1376 هـ .ش 19ــ نشانه نوشتۀ سنگینۀ مهرگان ــ مسعود نجابتی ــ 1378 هـ .ش

١٨ــ طراحی برای نشریه ــ رضا عابدینی
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٢٣ــ نشانه نوشتۀ سازمان کتاب های درسی ایران ــ سید محمد احصائی ــ 1349 هـ .ش

٢2ــ نشانه نوشتۀ شهرداری سنندج ــ حمیدرضا زری ــ 1373 هـ .ش

 گاهی می توان حروف و  ایجاد پیوستگی در حروف: 
عناصر جدا از یکدیگر را، با ریتم و حرکتی پیوسته طراحی کرد، 
به گونه ای که چشم حرکت حروف را در سیری ممتد دنبال کند. 
بنابراین، مجموع یا بخشی از حروف به دنبال هم و در پیوند 

با یکدیگر قرار گرفته و ترکیبی یکپارچه ایجاد می شود.
نوشته  در  ویژه ای  پویایی  و  حرکت  می تواند  حالت،  این 
ایجاد کند و نیروهای موجود در شکل حروف را انسجام ببخشد 

)تصاویر ٢٤ تا ٢٦(. 

٢6ــ طراحی کلمۀ هجرت ــ سید وحید موسوی جزایری ــ 1373 هـ .ش٢5ــ طراحی کلمۀ همرهی ــ عبدالرسول یاقوتی

ــ  پویان  جواد  ــ  سیمای جمهوری اسالمی ایران  دوم  شبکۀ  نوشتۀ  نشانه  ٢٤ــ 
1374 هـ .ش
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٢٩ــ سر لوحه روزنامۀ همشهری ــ حسین خسروجردی

٣٠ــ نشانه نوشتۀ شرکت اطالع رسانی

٢8ــ بسمله ــ امیرشاهرخ فریوسفی

حروف  ضخامت  روش،  این  در  حروف:  ضخامت  تغییر 
و  به شیوه ای حسی  یا  و  تعیین شده  پیش  از  براساس نظمی منطقی و 
اتفاقی تغییر می کند و در نتیجه آن ریتمی جدید، در ساختار نوشته و 
حروف پدید می آید. این تغییر می تواند موجب القای حرکت و نور در 

نوشته گردد )تصاویر ٢٧ و ٢٨(. 

٢7

قرار گرفتن حروف در سطوح مشخص:  می توان حروف را روی سطوح جداگانه ای قرار داد. در این صورت کیفیت فردی 
هر یک از حروف کلمه، بیشتر نمایان می گردد. این ویژگی می تواند به ویژه در مورد خط فارسی که حروف آن پیوسته نوشته می شود با 

سطوح یکپارچه نیز طراحی گردد )تصاویر ٢٩ و ٣٠(. 
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٣١ــ طراحی عنوان جلد کتاب

استفاده از عالئم نشانه گذاری:  عالئم نشانه گذاری، نمادهایی قراردادی اند که برای سکوت، تعجب، سؤال، جدایی کلمات 
و امثال این ها به کار می روند.

به طور مثال، ویرگول سرعت خواندن را کُند می سازد یا عالمت سؤال، لحن را عوض می کند. این عالئم دارای ارزش بصری 
و تأثیر مفهومی ویژه ای هستند و در شیوه های مختلف نگارش، تفاوت های ظاهری بسیاری با هم دارند. 

طراح می تواند، به منظور افزایش تأثیر پیام، این عالئم را با تغییراتی در اندازه، چگونگی قرارگیری، شکل کلی، نوع قلم و یا 
رنگ متفاوت رسم کند )تصاویر ٣١ تا ٣٣(.

ــ  آکوچکیان  مرتضی  ــ  نمایشنامه نویسی  جشنوارۀ  نشانه  ٣٢ــ 
1384 هـ .ش

٣٣ــ نشانه نوشته برنامه رادیویی ــ دامون خانجان زاده
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خطوط در بر گیرنده1: این خطوط، قدرت بیان حروف را افزایش می دهند. ویژگی خطوط در بر گیرنده که پیرامون حروف 
قرار می گیرند، وحدت و انسجام بخشیدن به کلمه است.

این خطوط می توانند حتی بین حروف و بخش های مجزای یک نوشته، ارتباط برقرار کرده و آنها را پیوند بدهد.
در این میان، ضخامت خطوط نقش مهمی دارد و می تواند در شکل گیری فضای آزاد بین حروف و دیگر عناصر تأثیر قابل  توجهی 

بگذارد.
 شکل زیر این حالت، ایجاد خط در فضای داخل حروف2 است. این فن به حروف، نمایی تو خالی داده، از جرم حروف کاسته 

و آنها را سبک تر نشان می دهد )تصاویر ٣٥ تا ٣٨(.

Out Line ــ١
In Line ــ٢

٣٥ــ مسعود نجابتی ــ 1375 هـ .ش

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

الزم به یادآوری است که افزون بر عالئم یاد شده، عالئم دیگری در مجموعه طراحی قلم های التین وجود دارد که می توان از 
آنها نیز همچون عالئم نشانه گذاری استفاده کرد )تصویر ٣٤(.
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٣٦ــ نشانه نوشتۀ شرکت بسته بندی

٣٧ــ نشانه نوشتۀ طرح خانه ــ سیاوش خانی ــ 1384 هـ .ش

38ــ عنوان روزنامۀ اخبار ــ کامران مهرزاده ــ 1374 هـ .ش

ایجاد ُبعد و برجسته نمایی: این ویژگی با استفاده از 
پرسپکتیو و سایه دار کردن حروف ایجاد می شود. افزودن بُعدی 
می کند  القا  را  بعدی  سه  فضای  یک  وجود  حروف،  به  دیگر 
)تصاویر  می دهد  برجسته  جلوه ای  حروف  به  سایه،  ایجاد  و 

ـ   بلژیک ــ 1978م٣٩  و٤٠(.  ٣٩ــ نشانه نوشتۀ شرکت تولیدی لباس های ورزشی  ـ
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٤١ــ پوستر نمایشگاه ــ دامون خانجان زاده٤٠ــ نشانه نوشتاری نگاره کرمان

٤٣ــ طراحی عنوان سال خروس برای جلد تقویم با استفاده از 
خط ثلث ــ ایمان راد ــ 1384 هـ .ش

٤٢ــ نشانه نوشتۀ مؤسسۀ توریستی اسکاندیناوی ــ Kanjiokado ــ سوئد ــ 1988م

 ترکیب بندی جدید از حروف رایج و متداول:  گاهی اوقات مهم ترین گام در حل یک مسئلٔه بصری، ترکیب بندی آن است. 
رسیدن به معنا و تأثیر بصری مورد نظر در هنگام کار با حروف، بستگی زیادی به نوع ترکیب بندی آن دارد که با نگرشی جدید در چیدمان 
و اتصاالت حروف مقدور است. عالوه بر این ترکیب بندی یک نوشته در جلب توجه بیننده نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند )تصاویر 

٤1 و ٤2(. 

با هیچ یک از قلم های موجود نبوده و ویژگی آشکاری از  منظور، طراحی حروفی است که مشابه  طراحی حروف جدید: 
گذشته به امانت نگرفته باشد. 
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به عبارت دیگر، ظاهر شدن حروف در شکلی تازه است که طراحی آن با برخورد کامالً ابتکاری طراح همراه است )تصاویر ٤٤ 
تا ٤٩(. 

٤5ــ پوستر کنسرت موسیقی پل پنهان ــ ساعد مشکی ــ 1380 هـ .ش٤٤ــ طراحی ابتکاری برای حروف التین با استفاده از ابزار

٤7ــ عنوان کتاب مارمولک کوچک اتاق من ــ فرشید مثقالی ــ 1353 هـ .ش ٤6ــ عنوان کتاب ماهی سیاه کوچولو ــ فرشید مثقالی

٤٩ــ نشانه نوشتۀ شرکت اطالع رسانی عرفا ــ مسعود نجابتی ــ ٤٨ــ عنوان کفشدوزک از کتاب سفر پروانه ــ مهران زمانی ــ 1385 هـ .ش
1380 هـ .ش
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٥٠ــ عنوان برنامۀ تلویزیونی یک شب یک مسابقه ــ رضا عابدینی ــ 1375 هـ .ش

ـ 1374 هـ .ش٥٢ــ علی وزیریان ه چهره پردازـ  ٥٣  ــ سید اسدالّلٰ

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 می کنیم.

این کار را می توان با استفاده از رنگ، شکل، بافت و ویژگی های دیگر انجام داد. باید توجه داشت در این شیوه ساده کردن 
سایر اجزا، موجب افزایش تأکید بر بخش مورد نظر خواهد شد )تصاویر ٥٠ تا ٥٣(. 

٥١  ــ نشانه نوشته کتاب
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نوشتن بدون فکر قبلی ــ )بداهه نویسی(: گاهی که راه حل های از پیش تعیین شده، طراح را در تنگنا قرار می دهد، از این 
روش استفاده می کند )تصاویر ٥٤ و ٥٥(.

٥٥ــ طراحی جلد )CD( موسیقی ــ ساعد مشکی ٥٤ــ طراحی عنوان برای پوستر ــ Akira Sanada ــ پاراپن ــ 1987م

استفاده از تنوع حروف در ترکیب یک کلمه: این فن کامالً با عُرف و عادت ناسازگار است. نگارش یک کلمه با قلم های 
مختلف. آن را از حالت عادی خود خارج می کند و تأثیرات مختلف قلم های به کار رفته را برای رسیدن به معنا و تأثیری جدید با هم 

همراه می کند )تصاویر ٥٦ و ٥٧(.

٥٧ــ پوستر جشنواره فیلم مونترال کانادا ــ علی وزیریان ــ 1382 
هـ .ش

٥٦ــ Jani Bavcer ــ آمریکا ــ 1989م
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٥٩  ــ مسعود نجابتی ــ 1383 هـ .ش

٦٢ــ علی وزیریان٦١ــ علی دوراندیش ــ 1372 هـ .ش

٥٨ــ طراحی سرلوحه نشریۀ فرهنگ و هنر ــ ساعد مشکی

عامل  تنها  نقطه  نوشتار:  یک  ترکیب  در  نقطه  با  کار 
ایجاد تمایز بین حروف مشابه در نگارش فارسی است و بدین جهت، 

حضورش برای خوانایی الزم است. 
ایجاد  مشکل  ترکیب  در  حضور،  این  اوقات  گاهی  هرچند 

می کند.
نگاهی  داشتن  موارد  بسیاری  در  که  کرد  فراموش  نباید  ولی 
خالق در چیدمان ، شکل ، اندازه ، رنگ و ... »  نقطه« می تواند در 
شکل گیری یک اثر نوشتاری نقش مهمی ایفا کند )تصاویر ٥٨ تا ٦٢(. 

60
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ایجاد ریتم در ترکیب کلمه: با تکرار یک یا چند ُعنصر بصری، به صورت منظم یا هماهنگ، ریتم ایجاد می شود. ریتم، عاملی 
مهم در ایجاد انسجام و توازن یک طرح نوشتاری است. ایجاد ریتم در طراحی حروف و کلمات از طریق توجه و تأکید بر عناصر مشابه و یا 
بوجودآوردن مشابهت در عناصر پدید می آید. شکل و حرکات خط ها، سطح ها، نقاط، فضاها، و... از عوامل ایجاد ریتم در نوشتار هستند.
این فن می تواند عالوه بر ایجاد ترکیبی چشم نواز  نقش مهمی در تأثیرگذاری و به خاطر سپاری داشته باشد، به ویژه اگر در تناسب 

با موضوع و با مهارت الزم طراحی گردد )تصاویر 6٣ تا ٦٩(. 

٦٤ــ عنوان هفته نامۀ تخصصی شیشه ــ سید علی ساداتی پور ــ 1370 هـ .ش٦٣ــ نشانه نوشتۀ موزۀ رضا عباسی ــ 1355 هـ .ش ــ مرتضی ممیز

ــ  نجابتی  مسعود  ــ  ه  الّلٰ بسم  عبارت  طراحی  ٦٥ــ 
1372 هـ .ش

٦٧ــ مدرسۀ نظام الملک ــ علی دوراندیش ــ 1372 
هـ .ش

ه ــ بیژن صیفوری ٦٦ــ طراحی عبارت بسم الّلٰ

جمهوری  سیمای  و  صدا  بالل  مسجد  نوشتۀ  نشانه  ٦٨ــ 
اسالمی ایران ــ علی خسروی

69ــ بسمله ــ مسعود جزنی ــ 1383 هـ .ش
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ایجاد تقارن وتعادل در ترکیب یک کلمه: تقارن عامل مهمی در ایجاد تعادل و وحدت در شکل یک کلمه به شمار می رود 
و روحیه ای ساده، متین و رسمی به کار می بخشد. اساس این روش شامل ایجاد نظم و قرینگی کامل یا نسبی در اجزای یک ترکیب 

نوشتاری است اما باید توجه داشت، تأکید و اغراق در این زمینه ممکن است اثر را یکنواخت، تکراری و کسالت بار کند.
بنابراین می توان در ترکیب یک کلمه، حروف و اجزاء را به گونه ای کنار هم چید که ضمن قرینه نبودن، از نظر وزن بصری با 

یکدیگر در تعادل باشند. 
البته برقرارکردن تعادل در این روش کار دشوارتری خواهد بود ولی نتیجٔه کار، از لحاظ بصری بسیار جذاب و متنوع خواهد 

شد )تصاویر ٧٠ تا ٧٥(. 

حمیدرضا  ــ  گرافیک  هنرجوی  اثر  ه  الّلٰ بسم  عبارت  طراحی  ٧٢ــ 
میثاقی زاده ــ 1378 هـ .ش

٧١ــ نشانه نوشتۀ بنیاد فاطمه زهرا )س( ــ صداقت جباری ــ 1372 هـ .ش

٧٠ــ نشانه نوشتۀ بیمه آسیا ــ مصطفی اسداللهی ــ1369 هـ .ش
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٧٤ ــ ابراهیم حقیقی

٧٥ــ فرزاد ادیبی ــ 1373

٧٣ــ آرمان داوودی ــ 1372 هـ .ش

استفاده از رنگ: از رنگ برای تداعی بهتر معانی 
استفاده می شود و از این جهت، امکان ویژه ای برای طراحان 
محسوب می شود. رنگ ها عالوه بر باز نمود واقعیت، می توانند 
گرافیکی  طرح  یک  به  نیز  و  کرده  بیان  را  مفاهیم سمبولیک1 

تشخص و ویژگی ببخشند )تصاویر ٧٦ تا ٧٩(. 

Symbolic ــ١

٧٦ــ نشانه نوشتۀ موزۀ هنر ــ می سی سی پی ــ Owel ـ Hap ــ آمریکا ــ 1985م



٧٩ــ مسعود نجابتی ــ 1378 هـ .ش  122  

٧٨ــ تهمتن امینیان ــ 1383 هـ .ش

٧٧ــ سر لوحه هفته نامۀ دوچرخه از نشریۀ همشهری ــ گشتاسب فروزان ــ 1379 هـ .ش
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استفاده از بافت: بافت ها در نمایش احساسات بصری نقش مهمی دارند و استفاده بجا و خالق از آنها، می تواند بیان قوی تری 
در طراحی حروف ایجاد کند. گاه استفاده از مواد ویژه برای رسیدن به بافت مناسب، خود عاملی در شکل گیری جلوه ای جدید در 

شکل و بیان حروف خواهد شد )تصاویر ٨٠ الف و ب و ٨١(. 

  ٨١   ــ پوستر دومین جشنواره بین المللی نمایشگاه طنز ــ ساعد مشکی ــ 1382 هـ .ش

ب

الف

 ٨٠  ــ دو جلد  CD موسیقی ــ میشل باتوری
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قرار گیری در شکل مشخص: در این روش، ترکیب تمامی کلمه یا بخشی از آن ، نقش یا شکلی مشخص را به  نمایش گذاشته 
و یا یادآوری می کند و از این طریق، عالوه بر ایجاد طرحی متمایز و ویژه، موجب انتقال بهتر مفاهیم خواهد شد. استفاده از شکل، در 

طراحی کلمه و عبارت ها به شیوه های گوناگون انجام می گیرد:
ــ ترکیب در شکل های هندسی ساده )مربع، دایره، مثلث( و شکل های تجریدی. این شکل ها عالوه بر ایجاد تغییر در ترکیب 
حروف، در القای مفاهیم کلی مانند سکون، جهت و حرکت نیز کاربرد دارد. گنجیدن حروف و کلمات در این شکل ها موجب تغییراتی 
در زوایا، خمیدگی ها و شکل حروف می گردد و این شکل ها پس از ایجاد تغییرات الزم می تواند از طرح نهایی حذف شود، ولی گاه 

چنان با شخصیت کلمه و معنا آمیخته می شوند که بدون حضور آنها، ترکیب کلمه ناقص به نظر می رسد. 
ــ ترکیب در شکلی فیگوراتیو که انتخاب آن می تواند با رویکردی نمادین یا تزئینی انجام شود. این روش به ویژه موجب ارتباط 
بیشتر موضوع نوشته می شود. در این روش میزان تغییر حروف، بستگی به دیدگاه طراح و طراحی شکل مورد نظر دارد )تصاویر شماره 

٨2 تا ٨٦(. 

٨٣  ــ مسعود نجابتی ــ 1374 هـ .ش

٨٢  ــ نشانه نوشتۀ مؤسسۀ فرهنگی روایت فتح ــ رضا عابدینی ــ 1371 هـ .ش
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ــ ٨٥  ــ Eduardo Canovas ــ آرژانتین ــ 1984م کوثر  میالد  بین المللی  میالد  یادوارۀ  عنوان  ٨٦  ــ 
صداقت جباری ــ 1373 هـ .ش

ـ نیشابور، سدهٴ 4ــ3 هـ .ق متن کتیبه: »البرکة و الغبطة و السالمة و السعادة« برکت  84  ــ قدح سفالی با کتیبهٴ کوفیـ 
و خوشحالی و نعمت و تندرستی و خوشی
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استفاده از تصویر: در این شیوه تصاویر در حالت های گوناگون طبیعی، انتزاعی و تجریدی، نمادین یا واقعی با نوشته پیوند 
برقرار می کنند و بدین ترتیب تصویر به جزئی از ساختار اثر نوشتاری تبدیل می شود. پیوند ایجاد شده سبب می شود که گاه، ساختار 
نوشتار شکل تصویر را تغییر دهد و گاه شکل تصویر، ساختار نوشتار را دگرگون کند به گونه ای که در انتها نوشته و تصویر همساز 

گردند )تصاویر ٨٧ تا ٩١(. 

٨٧  ــ اونیش امین اللهی ــ 1386 هـ .ش

Herb Lubalin ــ١

٨٨  ــ سرلوحه مجله خانواده ها ــ هرب لوبالین١ 
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٩٠ــ نشانه نوشتۀ نمایشگاه تخصصی بین المللی هوایی ایران ــ محمدرضا وفائی ــ 1381 هـ .ش

٩١ــ اسدالّله چهره پرداز

Herb lubalin ٨٩  ــ سرلوحه مجله مادر و کودک ــ هرب لوبالین
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استفاده از اعداد : گاه پیش می آید که در طراحی یک عبارت ، عاملی که از نظر اهمیت در درجٔه نخست قرار می گیرد، عدد 
یا اعداد به کار رفته در نوشتار است و کلمات دیگر در درجٔه دوم اهمیت واقع می شوند. گاهی هم طراح بدون در نظر گرفتن این مسئله، 
تنها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد و تضاد آشکار شکل اعداد با دیگر عناصر نوشتاری، کار بر روی اعداد را به عنوان مناسب ترین 

راه حل بصری بر می گزیند. 
برای حساسیت بخشیدن به نوشتار، روش های فراوانی وجود دارد که در این جا فقط به چند مورد آن اشاره شد. طراحان 
می توانند با تکیه بر خالقیت خود این روش ها را توسعه بدهند و با ترکیب آنها با یکدیگر به روش های جدیدی دست یابند. هر یک از 
این روش ها، عاملی مؤثر در تقویت معنا و انتقال مفهوم اند و استفاده صحیح از آنها می تواند راهگشای آثاری موفق برای جامعه باشد. 

)تصاویر 92 تا 10١(

ــ   Mitsuo Katsui Kajima شرکت  تقویم  برای  شماره  طراحی  ٩٤ــ 
ژاپن ــ 1991م

٩٣ــ طراحی ابتکاری اعداد ــ علی صالحی ــ 1383 هـ .ش ــ   Takenobu Igarashi ــ   Nike شرکت  فروشگاه  پالک  شمارۀ  ٩٢ــ 
ژاپن ــ 1990م

95ــ کار با اعداد ــ فرهاد فزونی
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٩٦ــ پوســتر تجربی ــ هشتمین نمایشگاه دوســاالنه جهانی پوسترتهران ــ 
مریم عنایتی ــ 1383 هـ .ش

 Ivan ــ  نیویورک  خیابان های  از  یکی  در   9 ساختمان  شمارۀ  ٩٧ــ 
Chermayeff ــ آمریکا ــ 1980م

99ــ پوستر همایش موالنا ــ کار با اعداد ــ فرزاد ادیبی٩٨ــ پوستر شعر جوان ــ فرزاد ادیبی 
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١٠٠ــ محمدمهدی کتابدار، جلد ویژه نامه، همشهری جوان، ١٣٨٥ هـ.ش

١٠1 و 102ــ تقویم دیواری با موضوع ترافیک، فاطمه کرکه آبادی، ١٣٧٦ هـ.ش
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تمرین
با موضوع و  1ـ نمونه هایی از »عنوان مجله« را جمع آوری کنید و آن ها را از نظر هماهنگی 

همینطور نوع حساسیت بخشی در هر کدام به صورت کار گروهی، مورد بحث و بررسی قرار دهید.
باالیی برخوردار است را  از ارزش بصری  از پوسترهایی را که در آن ها خط  نمونه  2ـ چند 
جمع آوری کنید و با توجه به ترکیب بندی، شیوه های حساسیت بخشیدن و رنگ و طراحی، آن ها را 

به صورت کار گروهی بررسی کنید.
3ـ با استفاده از شیوهٴ حساسیت بخشی، نشانه ای از نوع "مونوگرام "طراحی کنید.

4ـ بر اساس یک موضوع دلخواه، بدون استفاده از تصویر یک پوستر طراحی کنید و آن را در 
قطع ٧0 × ٥0 اجرا نمایید.

٥ـ با راهنمایی هنرآموز، یکی از تمرینات موفق خود را در بخش های: خوشنویسی، حروف چینی 
یا دست نویس انتخاب کرده و یک یا چند شیوهٴ حساسیت بخشی مناسب را بر روی آن ها اجرا کنید 

تا به نتیجه ای جدید دست یابید.
از  استفاده  با  انتخاب کرده، سپس  را  اعداد در آن ها نقش کلیدی دارند  6ـ موضوعاتی که 
شیوه های حساسیت بخشی، از آن برای طراحی یکی از زمینه های گرافیک مثل پوستر، جلد کتاب، 

تقویم و یا عنوان یک برنامه یا شبکهٴ تلویزیونی استفاده کنید.
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