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• انواع نگرش های موجود به مساله فونت
نگرش آزادی کامل طراحان و کاربران در استفاده از فونـتهـای موجـود در مقابـل

o

نگرش لزوم ممیزی فونتهایی که در چاپ روزنامه ،کتـاب و سـایتهـای اینترنتـی
مورد استفاده قرار میگیرند.
نگرش لحاظ کردن حق تـالیف بـرای شـکل ظـاهری فونـت در مقابـل نگـرش لحـاظ

o

کردن حق تالیف فقط برای فایل باینری حاوی فونت
نگرش لـزوم پشـتیبانی دولتـی و خصوصـی بـرای سـاماندهی فونـتهـای موجـود و

o

ارائه فونتهای جدید
نگرش لزوم عملکرد فعال در مقابل عملکرد انغعالی در مقابل شرکتهای خارجی

o

تولیدکننده فونت و نرمافزار
نگــرش حرکــت فعــال بــرای تولیـد فونــت بــرای ســایر کشــورها و حتـی بــرای ســایر

o

زبانها

• فونت و رایانه
o

تاثیرات متقابل کامپیوتر  ،نشر رومیزی و طراحی فونت بر یکدیگر

o

تاثیرات تنوع فونت بر :


کیفیت آثار چاپی



کاربران کامپیوتر و نرمافزارهای چاپ و نشر



خوانندگان نشریات چاپی و اینترنتی

آینده فونت فارسی

o

• مفاهیم و تعاریف
o

تعریف اصطالحات فنی و هنری و معادلسازی مناسب فارسی

o

بررسی مصداق اصطالحات موجود در فونت فارسی

o

بازنگری در تعریف بعضی از اصطالحات برای فونت فارسی

o

بررسی استانداردهای موجود در حوزه فونت فارسی نظیر :استاندار یونیکد

• تاریخچه
o

تاریخچه فونت غیررایانهای در ایران جهان.

o

نگاه به تاریخجه چاپ و سیر تحول آن با توجه خاص به طراحی فونت.

o

تاریخچه تولید فونت رایانهای در ایران و جهان.

o

تجربیــات ســایر کشــورها خصوصــاً کشــورهایی کــه از  Arabic Scriptاســتفاده
میکنند نظیر :کشورهای عربی ،افغانستان ،پاکستان.

• مسائل فرهنگی فونت فارسی
o

فرهنگسازی

o

هــدایت افکــار عمــومی بــا هــدف بهبــود ســلیقه عمــومی و بــاال بــردن ســطح توقــع
کاربران از طراحان

o

نقش دولت و سایر نهادهایی که وظایفی در اینباره برای آنها متصور است

o

پیکره دولت به لحاظ خرید

o

کلیه نهادهای ذیربط تولید

o

آسیبشناسی اجتماعی فونت یا مشکالت فونت فارسی

o

کپی غیـر مجـاز و نبـود راه حـل بـرای حفاظـت از حقـوق تولیدکننـدگان فونـت و
نرمافزار

o

عدم ارتباط میان تولیدکنندگان فونت و شرکتهای تولیدکننده نرمافزار

o

عــــدم وجــــود درک صــــحیح از مفهــــوم فونــــت و اهمیـــت خــــط در رایانــــه در
تصمیمگیریها

o

عدم وجود درک تاریخی از مفهوم فونت در اجتماع

• تحلیل وضعیت موجود
o

دانشگاهها


شناســایی اعضــای هئیـت علمـی دانشــگاههــا کــه پــروژههــایی را در زمینــه
فونتهای فارسی ارائه کردهاند یا عالقمند به ارائـه پـروژه در ایـن زمینـه
هستند

• مراجع
o



شناسایی دانشجویانی که در زمینه فونت فارسی کار کردهاند



شناسایی و گردآوری پایان نامههای دانشگاهی مربوط به فونت فارسی



پایاننامههای دانشجویان رشتههای هنری در زمینه طراحی فونت



پایاننامههای دانشـجویان رشـتههـای فنـی مهندسـی در زمینـه مسـائل فنـی
زبان فارسی و رایانه

شناسایی مقالههای چاپ شده درباره فونت فارسی در نشریات.

o

شناسایی پایگاههای اینترنتی مرتبط با موضوع فونت فارسی

• اشخاص حقیقی
o

شناسایی تشکلهای صنفی و حرفهای که زمینه فعالیت آنهـا بـه نـوعی بـا فونـت
فارسی مربوط میشود.

o

شناسایی شرکتهایی که محصوالتی در زمینه فونت فارسی دارند

o

شناسایی محصوالت این شرکتها )فونتها( و گروهبندی آنها

 oگروهبندی از نظر سیستم عامل و بستر نرمافزاری
 oگروهبندی کاربردی )متن ،تیتر ،فانتزی(... ،
 oگروهبندی از نظر اصالت طرح
o

بررسی روانشناسانه فونتهای فارسی موجود

• ابزارها
o

شناسایی نرمافزارهای طراحی فونت و مقایسه آنها

o

شــرح کلـی نــرمافزارهــای مطــرح فونــت مثــلFont Forge , Fontographer , :

 FontLabو نرمافزارهای متن باز )(Open Source
o

راهنمای کاربری و بررسـی مقایسـهای ایـن نـرمافزارهـا و بیـان ابزارهـای مفیـد و
موثر برای تسریع انجام فعالیتهای اصلی

• بررسی نیازهای کاربران
o

نیازهای تولیدکنندگان رسانههای چاپی

 oموسسات بزرگ دولتی نظیر وزارت آموزش و پرورش
o

روزنامه پرتیراژ

o

ناشران بزرگ

o

کاربردهای خاص نظیر تولید پالك خودرو ،چاپ اسکناس و تمبر

o

نیازهای تولیدکنندگان رسانههای الکترونیکی

o

نیازهای کاربران معمولی

o

خوانندگان این رسانهها

o

سایر کاربردها نظیر تابلوهای  ، LEDنمایشگرهای  LCDکوچك و .TeleText

• مسائل حقوقی فونت فارسی
o

گــردآوری قــوانین و مقرراتـی کــه بــه نحــوی بــه طراحـی و اجــرای فونــت مربــوط
میشوند و بررسی ضعف قوانین موجود و ضمانتهای اجرایی آنها

 oقوانینی حمایت از حقوق معنوی طراحان فونت
 oقوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار

• مالك و معیارهای ارزیابی
o

بررسی کدپیچهای فارسی موجود.

o

تدوین استاندارهای طراحی هنری و استاندارهای فنی

o

ارائه راهکار برای روش ارزیابی فونتهای رایانهای و تدوین مالكهای ارزیابی
فونتهای فارسی

o

ارزیابی فنی و سازگاری با سیستمهای عامل مختلف

o

ارزیابی اصالت طرح و ارائه راهکارهایی برای تشخیص اصالت فونتها

o

ارزیابی طراحی هنری و زیبایی شناختی

• ارائه پیشنهاد و راهکار برای بهبود وضعیت فونت فارسی
• مسایل حقوقی
o

تدوین راهکار برای حمایت از طرح فونت

• مسایل فنی فونت فارسی و شیوه اجرای فنی
o

تبیین ظرایف فنی در اجرای طراحی حروف

o

نحوه عرضگذاری برای حروف الفبایی

o

نحوه عرضگذاری برای اعداد و عالئم همچون عالمتهای  %و ریال

o

نحوه عرضگذاری برای عالئم

o

نحوه کرسیبندی

o

نحــوه بکــارگیری ســبكهــای مختلــف مثــل س ـیاه شــده  ، Boldمای ـل چــپخــوان
) ،(Italicمایل راستخوان ) ،(Iranicتوخالی )(Outline

o

نحوه اندازهگذاریهای مهم مثل فاصله زیر خط تا کرسی )( Underline

o

راهنمایی کلیه اموری که برای ایجـاد فایـلهـای خروجـی )شـامل pdf ، fon ، ttf

د نظر میباشد
یا امثالهم( م ّ
o

نحوه ارائه محصول و ساختارهای فنی الزم االجرا

o

تفکیـك حــروف ذاتـاً فارسـی و عربـی )بــا توجــه بــه یکســانی بسـیاری از حــروف
الفبای فارسی و عربـی شـباهتهـای زیـادی در سـاختار و عملکـرد ایـن دو زبـان
وجود دارد اما این شامل همه موارد نمـیشـود و عـدم رعایـت تفـاوتهـا باعـث

بروز اشکاالتی در اجرای پـروژههـای مختلـف مـیشـود مـثالً مـیتـوان بـه تفـاوت
حروف " ك " و " ی " فارسی و عربی اشاره کرد(.
o

معرفی کاراکترها و خصلتهای آنها

o

ارائه یك لیست شامل نامهای نویسهها ،رفتار کاراکترها )نسبت به حرف قبلـی و
بعدی( ،جایگاه کـاراکتر )ایـن کـه بـرای چـه امـری اسـتفاده مـیشـود( بـرای مثـال
میتوان به تفاوت ممیز و جداکننده هزارگان اشاره کرد

o

مباحــث کرنینی ـگ افق ـی و عمــودی و ایجــاد ی ـك ش ـیوه مناســب بــرای کرنینــگ
عمودی و اعراب

o

ترکیبات فارسی حروف به جای ترکیبات عربی

o

عالئم ویژه برای زبانهای مشابه فارسی

o

بحث و بررسی عالئم زبانهای کردی ،اردو و پشتو

• مباحث گرافیکی و روانشناسانه فونت فارسی
o

طراحی هنری

o

نمایش حروف روی صفحه نمایش

 oمباحث زیبایی شناسانه در طراحی گرافیکی
 oفونتهای اختصاصی برای سنین پایین
o

تبیین ظرایف و دقایق گرافیکی حروف

o

بررسـی اصــول کرسـیبنــدی ،منحنـیهــا ،ســطح ،حــرف مبنــا بــرای انــدازه فونــت،
سیاهیها )سواد( و سفیدیها )بیاض(

o

جمعآوری شیوههای مختلف طراحی و پیادهسازی فونتهای فارسی

• تعیین شاخصهایی برای احراز صالحیت شرکتها و اشخاص برای تهیـه
و ارائه فونتهای فارسی

پیشگفتار
.
دکتر حمید شهریاری

مقدمه
فونت ،قلم ،شکل رایانهای حروف و یا هر چیز دیگری که امروزه در رایانه
با آن فارسی مینویسند ،در نبود بستری ساختار یافته ،به مانند حروف سربی
تحمیلی که به همراه ماشینآالت غول پیکر چاپ وارد ایران شد ،امروزه در
ایران مورد استفاده قرار میگیرد ،بدون آنکه مرجعی در ساختار تشکیالتی
کشور متولی آن باشد.
از بدو ورود رایانه و سیستم عاملهای ابتدایی شرکتهایی با
فنآوریهای گوناگون دسته حروفی را کژدار و مریض ،به همراه نرمافزارهای
خود ،روانه بازار کردند که در ابتدا خدمت می نمود و امروز نام آن را خیانت
به فونت فارسی می نامند.
ولی براستی چرا این دور تسلسل استفاده از فنآوریهای بیگانه تمامی
ندارد ،وقتی فنآوری و دانش فنی پدیدهای در داخل نیست و به اجبار باید
وارد کشور گردد به دلیل حد اقل  ۲۰سال عقب افتادگی در ان مقوله  ،امکان
هزینه کرد برای بسترسازی و ورود صحیح آن به کشور وجود ندارد .راهی
کشور مبدا در عرض  ۲۰سال و در کمال صبر و دقت و سعی و تالش
دانشمندان خود طی کرده را یک شبه نمیتوان پیمود ،و هزینهای که  ۲۰ساله
به اقساط صرف گردیده را نمیتوان به یکباره توقع داشت .این است راز
ضربه پذیری ما ،دولت و یا بهتر بگوییم مشتری تراز اول ،هیچگاه برای
پدیدهای ناشناخته هزینه گزاف نمیپردازد ،غافل از اینکه این هزینه به دلیل
بیتوجهی وی گزاف گشته است.
لذا هزینه طراحی حروف بر روی کاغذ و در رایانه و آن هم برای دستهای
از حروف که نیاز ما را برآورده کند که تعداد آن هم کم نیست ،به یکباره
رقمی است که حتی دولت یک کشور را به استفاده از همان معجون حاضر
آمادهی وارداتی ترغیب مینماید و این سیر صبر و تحمل برای واگذاری

فرصتی جهت کسب درجه و رتبه ،در امر سرمایهگذاری در این مقوالت،
همواره به آیندگان هدیه میشود.
ولی باالخره در سال ۱۳۸۳طرح ساماندهی به حروف فارسی در محیط
رایانه ،مطرح گشت و دبیرخانه شورای عالی اطالعرسانی با درک صحیح
موضوع پیگیر و متولی این مهم فرهنگی امروزی در محیط رایانه گردید.
پژوهش پیشرو ،حاصل زحمت عزیزانی از بخش خصوصی است که هر
یک دستاندرکار حروف فارسی رایانهای هستند و به همت دبیرخانه شورای
عالی اطالع رسانی با صرف وقت بسیار گرد هم آمدند و برای فونت رایانهای
فارسی ،تاریخچه ،اصول و مبانی طراحی و تولید ،نقاط ضعف و قوت ،وضعیت
موجود و برنامه آینده و  ...را به عنوان اولین مکتوب جامع تدوین نمودهاند.
همانطور که در فصول این مکتوبه خواهید خواند در این تحقیق و تفحص
و هماندیشی که با بهانه پژوهش صورت گرفته است نکاتی نغز در خصوص
رعایت استانداردهای بین المللی و علمی برای طراحی حروف بدست آمده
است و به اجماع رسیده است که بررسی هر کدام ،یک پروژه جداگانه و
تحقیقی عمیق را می طلبد.
امیدواریم که مطالب منسجم ،جامع و یاریگر مخاطبین گرامی ،قرار
گیرد و شایسته است که تقاضا نماییم تا به این بهانه در تدوین و تکمیل آن
ما را یاری رسانید.

با سپاس
گروه پژوهش فونت فارسی

● بخش اول
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه

فصل دوم  :پروژه های استحصال شده 
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مصاحبه
از آنجایی که هیچ مکتوبی به غیـر از معـدود پایـاننامـههـای دانشـجویان رشـته
گرافیک در خصوص طراحی حروف و چند کتاب در زمینـه حـروف فارسـی از
سالهای  ۱۳۴۰تـا  ،۱۳۴۵مرجـع دیگـری بـرای بررسـی و مطالعـه آمـاری وجـود
نداشت ،بر آن شدیم تا از تجربیات اساتید و پیشکسوتانی که از سال  ۱۳۴۰به
بعد ،به نحوی از انحاء ،دست انـدرکار مقولـه کـار بـا حـروف فارسـی بـودهانـد
اســتفاده نمــاییم و بــرای جل ـوگیری از ایجــاد زحمــت بــرای نگــارش مــتن و ی ـا
درخواست مقاله و صرف اوقـات بازنشسـتگی ایـن عزیـزان جمـعبنـدی نظـرات
برخی از آنان را که به تماسهای تلفنی و ارسال نمابر برای رخصـت حضـور و
همکاری پاسخ داده اند ،در ذیل میآوریم:
 .۱استاد محمد احصایی:
در سالهای ابتدایی شروع جلسـات گـروه پژوهشـی فونـت فارسـی ،دو الـی
سه جلسه از محضر اسـتاد محمـد احصـایی ،بهـرهمنـد گشـتیم .نظـر ایشـان
عالوه بر تایید موارد و ارائه نقطه نظرات صـائب ،هـر چـه سـریعتر عملیـاتی
شدن هر یک از فازهای این پژوهش نامه بوده است.
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 .۲استاد قباد شیوا:
روزی از روزها ،در دفتر استاد شیوا ،حضور یافتیم .ایشان نیز ضـمن تاییـد
مـوارد تــدوین شـده در سرفصــلهـای پژوهشــنامه ،نکـاتی چنــد در خصــوص
نیـاز مبــرم بــه یـک آکــادمی طراحـی حــروف را بیـان داشــتند .ایشــان معتقــد
بودنــد کــه کشــف علــل عــدم موفقیـت و ارائــه راهکارهــای مناســب توســط
کارشناسان ذی ربـط ،کـاری زیـر بنـایی و ابتـدایی اسـت ولـی بـرای تحقـق
آرمان واالیی چون ،ساختن بستری استاندارد برای طراحی حروف فارسی،
باید اهل کار را ،از میان اساتید و دانشجویان و محققـان گـردآوری کـرد
و در مکــانی خصوصــی و تخصصــی بــه دور از حاشــیههــای صــنفی ،کــار
تحقیق ،پژوهش و تولید را ساماندهی نمود.
 .۳استاد فرشید مثقالی:
در مالقاتی که در دفتر کار استاد برقرار شد ،از سوابق اجرایی ایشان در
خصوص کار با حروف در کانون پرورش فکری کودکان و آغاز به کار
ایشان بر روی سیستمهای مکینتاش در آمریکا در سالهای گذشته با خبر
شدیم .نقطه نظر قاطع ایشان در خصوص مشکالت فنی و زیباشناختی
حروف موجود بود و ایشان نیز عوامل بسیاری را برای وجود وضعیت
فعلی برشمردند ولی در پاسخ به اینکه چه راهکاری را برای آغاز
اصالحات پیشنهاد می نمایید فرمودند :در حوزه میدانی باید سه گام را
طی نمود -۱ :حروف موجود انتخاب ،دستهبندی و در نوبت اول ،اصالح
گردد -۲ .همخانوادههای حروف موجود ،نظیر :سیاه ،مورب طراحی و
ساخته شود تا پیکرهبندی متون استحکام و زیبایی الزم را دارا باشد-۳ .
حروف جدیدی برای موارد مشخص و کاربردی تعریف شود .در نهایت
استاد ضمن خرسندی از حرکتی که آغاز شده ،همکاری و مساعدت با
تیمی اجرایی را با مدیریت خصوصی وعده کردند.
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 .۴استاد اوجی:
روزی در دانشگاه هنر به محضر استاد اوجی رسیدیم ،ایشان نیز از وضع
اسفبار فعلیِ بازار طراحی حروف و استفاده نابجا از حروف در
مطبوعات ،نشریات ،تبلیغات محیطی و رسانهها بسیار دل آزرده بودند و
عوامل بسیاری را برشمردند که در حادث گشتن چنین اوضاعی دخیل
هستند .ولی ضمن خرسندی از حرکتی که در حال انجام است و حمایت
از پژوهشنامه فونت فارسی ،قول مساعدت های فراوان در خصوص
تدریس و اجرای پروژه های متعدد در این حوزه را دادند.
 .۵استاد صداقت جباری:
این بار استاد را در دفتر کار پیدا کردیم و پای درد دل های ایشان
نشستیم ،استادی که از سال  ۱۳۶۲طراحی حروف تدریس کرده و با
جدیتی مثال زدنی دانشجویان بیشماری را در این درس یاری کرده
است .در کارهای وی کمتر اثری مییابید که اثری از طراحی حروف
نداشته باشد و یا به عبارت بهتر باید بگوییم که تابلوهای استاد صرفاً
طراحی حروف برای خلق تصاویری جذاب است.
از طاقت فرسا بودن طراحی یک دست حروف سخن آغاز شد و مباحث
هماهنگی تک تک حروف به سان نت های موسیقی در قطعه ای آهنگ و
یا سازهای موسیقی در ارکستری بزرگ یکی یکی مطرح شد .استاد دل
پری از عدم حمایت ها داشت و دلسوزانه درد دل میکرد.
از طرح پژوهشنامه فونت فارسی و اهداف آن که برایشان توضیح دادم،
آرزوهای بسیاری که از دیر باز در انتظارشان نشسته بود یکی یکی
شکوفا می شد و با نا امیدی ای پنهان قول مساعدتهای فراوانی دادند.
استاد همچنین میگفت علی رغم مشغولیتها و سفارشات متعدد برای
تابلوهای خط نوشته ،اگر موضوع تولید فونت یا فونتهایی برای متون
در مفاهیم و موضوعات گوناگون در پیش باشد آماده همکاری مستقیم
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هستند .عالوه بر آن ایشان قول دادند تا از کمک فارغالتحصیالن
عالقهمند و مستعد طراحی حروف نیز می توانند ما را بهرهمند نمایند.
 .۶استاد مسعود سپهر:
استاد مسعود سپهر در جلسه ای که حضوراً در دفتر ایشان
برگزار شد در پاسخ به این سوال که معضالت فونت فارسی در
ایران چیست و چه پیشنهاداتی برای رفع این معضالت ارائه میدهند
مطالب زیر را ادا کردند:
سوال :لطفاً با توجه به حقیقتها و واقعیتهای موجود به
صورت تفکیکی ،مسائل را مورد توجه قرار دهید.
پاسخ :به نظر من واقعیت و حقیقت از نظر افراد مختلف متفاوت
است بهتر است گفت برداشت یا استنباط مثل داستان فیل در
تاریکی موالنا .ما به اندازهی کافی درعمل فونت یا قلم فارسی
نساختهایم و بیشتر از محصول کار غیر ایرانیها استفاده کردهایم و
یا حداکثر کار آنها را دستکاری کردهایم و با عنوان فونت
فارسی مورد استفاده قرار دادهایم ،با این تجربهی اندک مشکل است
بتوان نظریهای مبسوط یا قانع کننده داد ،خالصهی کالم آنکه
دربارهی فونت برای زبان فارسی خیلی کم میدانیم و بعد از
گذشت نزدیک به  ۵۰سال که از فونت فارسی استفاده میکنیم هنوز
اول راه هستیم .در حال حاضر اگر برای این منظور بودجهای هم
تعیین شود که میدانیم یکی از گرفتاریهای مهم بر سر این راه
نبودن بودجه است ،با کمبود طراح فونت فارسی به معنی تمام عیار
آن مواجه خواهیم شد ،کسانی که الاقل هفت هشت سال مداوم در
مملکتمان به صورتی متمرکز و حرفه ای به کار طراحی و تولید
عملی فونت فارسی پرداخته باشد ،واقعا نادرند .البته آماتور و یا
عالقه مند جدی در هر گروه و شرایط سنی و حرفه ای در این زمینه
داریم ،ولی این افراد باید در شرایط مناسب چند سالی منحصراً به
این کار اشتغال پیدا کنند تا پس از آن ما بتوانیم به صورتی جدی
درباره ی قلم یا فونت فارسی با تعهد اظهار نظری سازنده کنیم.
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مثل اتفاقاتی که در کشورهای دیگر طی مدتهای مدید افتاده است.
منظور من آنست که وقتی می خواهیم دربارهی تخصص صحبت
کنیم یا متخصصانه اظهار نظر کنیم ،باید به یاد داشته باشیم که،
متخصص دارای معلومات یا علمی است که در کورهی کار و
تجربه پخته شده است و بخش مهمی از آن علم خود از درون و در
پس تجربه و کار بیرون میآید ،و پیش از آن فقط نظریهای است
توخالی .همانطور که شک نداریم که بگوئیم ،جراح کسی است که
میتواند در عمل با اطمینان و عموماً با موفقیت جراحی میکند و
در ضمن او ممکن است درس هم بدهد و خوبست همواره درس هم
بخواند تا توانائیهایش با امکانات فنی در حال پیشرفت افزایش
یابد .
به هر حال باید ابتدا بودجهای در اختیار طراحان عالقهمندان و
کارآگاهان فونت فارسی قرارداده شود تا روی این موضوع کار
کنند ،در پروژههای مختلف برای موضوعات گوناگون کار شود،
تا در سالهای آینده شاهد روند طراحی اصولی فونت فارسی و
پیشرفت کیفی آن باشیم .طراحان عالقهمند به فونت فارسی و برخی
از اساتید کنونی مانند باغبانی هستند که بذری را در اختیار دارد و
با عشق منتظر مهیا شدن شرایطی هستند تا عمل کشت و زرع را به
انجام برسانند ،ولی کشت و زرع واقعی از زمانی شروع میشود که
کشاورزی در عمل شروع شود ،و بعد از آن هنگام مسائل جدید و
نیز امکانات پیش بینی نشده مثل وقایع طبیعی پیدا میشوند و راه
حلهای خالق و ثمر بخش پیدا میشوند.
چه کسی باید این بودجه را تامین کند باید با اطمینان نمیشود
گفت ...در کشورهای غربی در قرنهای  ۱۶و  ۱۷چاپخانهداران
برای انجام خدمات چاپی اولین سفارشات طراحی حروف را به
خطاطها ،نقاشان و هنرمندان گراورساز و گاه مجسمهسازان می
دادند تا قالبهای اولیه حروف چوبی و یا سربی را تهیه کنند.
بعدها در قرن  ۱۹به دنبال پیشرفت صنعت چاپ و تولید ماشینآالت
چاپ و نیاز تجاری به فروش آنها ،ساخت و تولید حروف سربی و
بعد حروف به صورت ماتریسهای الکترونیک و فوتو ـ الکترونیک
جزء الینفک تولید ماشینآالت و تکنولوژی مربوط به آنروز
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محسوب میشد .سرمایهگذاری برای طراحی حروف در برابر
سرمایهای که برای ساخت ماشینآالت صرف میشد رقم ناچیزی
بود در نتیجه کمپانیهای عظیم صنعت چاپ متولیان سرمایه
گذاری در این حوزه شدند .بنابراین هزینهی طراحی فونت ،با فروش
ماشینآالت حروفچینی و چاپ تامین میشد.
از آنجا که کشور ما تولیدکننده تجهیزات این صنعت نبود،
طبیعی است که دغدغهای نیز برای این کار نداشتیم .در دو سه قرن
اول تاریخ چاپ ،در ایران فقط چاپ سنگی و حروف دستنویس
کار شده بر روی کتیبه های سنگی ،مورد استفاده قرار میگرفته و
با تالش و نفوذ فراوان غربیها برای فروش ماشینآالت چاپ جدید
از حدود سالهای  ۱۳۲۰تا  ،۱۳۳۰حروف با طراحی و شیوه کنونی
به ایران وارد شد .این حروف همان حروف طراحی شده برای
کشورهای عربی بود که بازار بزرگتر و اصلی این فروش تکنولوژی
بود ،به دلیل شباهت و قرابت آن به نگارش فارسی به اجبار همانها
با کمی دستکاری به ایران آمد ،از سالهای ۱۳۳۵تا  ۱۳۳۴۰به بعد
برخی مدیران مطبوعات و روزنامهها به کمک انگشت شماری از
طراحان که برای ما همگیشان به درستی شناخته شده نیستند ،به
طراحی فونت برای زبان فارسی رو آوردند ،آنهم با کندی و
محدویت بسیار .به هر حال در آن زمانها نیز فوتو ـ دیسکهای
شرکتهائی مثل مونوتایپ ،مونوفوتو ،الینوتایپ و الینوترون که
توسط طراحان فونت عربی که دراروپا تهیه میشد همچنان و
ناگزیر همراه با ماشینآالت وارد ایران میشد در عین حال همراه
با آنها برخی موسسات مانند کیهان ،اطالعات ،کانون پرورش
فکری ،سروش و  ...با محدودیت بسیار زیاد دست به کار طراحی
حروف بودند ولی سفارشات طراحی آنها به همان یکی دو فونت
محدود بود و طراحان فونت زبدهای از درون آن کوششها پرورش
نیافتند.
از اواخر دهه  ۱۳۴۰نارضایتی از فونتهای موجود فارسی و
احساس کمبود در این زمینه در کارهای طراحان گرافیک دیده می
شوند ،طراحان ورزیدهتر خالقتر در نهایت برای رفع این کمبود
برای پوسترها ،جلد کتابها و دیگر نیازها در کارهای گرافیک
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خود تیترهایی را در قالب لوگوـ تایپ یا نام نوشته طراحی
میکردند .برای مثال شادروان استاد مرتضی ممیز ،در آثار خود
تیترهای بسیار به یاد ماندنی از این نوع طراحی کرده است .ولی بر
اساس هیچیک از این تیترنوشتهها ،هیچگاه فونتی که دست کم برای
عنوانهای درشتنویس مناسب باشد نیز طراحی و تولید نشد.
روشن است که علت این امر عدم آمادگی سرمایهگذاری ـ اعم از
خصوصی و دولتی ـ در زمینهی طراحی و تولید فونت در ایران بوده
است .اهمیت داشتن فونتهای خوب و مناسب فارسی در سطح
ملی برای همهی سازمانهای فرهنگی و رسانهای روشن است ،ولی
شاید دلیل تمایل نداشتن برای سرمایهگذاری در زمینهی فونت،
طبیعت غیرقابل انحصاری بودن فونت است که مدتی پس از تولید
آن برای استفاده در اختیار همه قرار میگیرد .شاید با توجه به یک
چنین شرایطی در کشورمان بهتر آن باشد که نهادها و سازمانهای
دولتی مرتبط با فرهنگ ،آموزش یا رسانهها متولی سرمایهگذاری در
زمینهی طراحی و تولید فونت فارسی را عهدهدار شوند مشروط به
آنکه این موضوع را یک موضوع ملی تلقی کنند.
در هر حال شرایط فونت فارسی به همین منوال که گفته شد
ادامه داشت تا زمانی که ما به یکباره وارد دنیای دیجیتال و نشر رو
میزی شدیم  .تعجبآور است ،ولی در این دوره وضعیت قلمهای
فارسی از نظر کیفیت بدتر شد .به یکباره کل تشکیالت حروفچینی،
تایپ و چاپ چند میلیونی آن زمان در یک کامپیوتر شخصی و
چاپگر دیجیتال نسبتا ارزان خالصه شد .تمامی واحدها و مراکز
حروفچینی یک پس از دیگری تعطیل شدند و حاال بر روی کامپیوتر
قلم فارسی نداشتیم .در این برهه از زمان به دلیل سرعت زیاد
پیشرفت تکنولوژی مهندسین ایرانی کامپیوتر ،دست به کار
دیجیتالی کردن فونتهای موجود بازار و وارد کردن آنها به
سیستمهای رایانهای شدند ،این روند چون با دانش یا تخصص
گرافیک توأم نبود ،منجر به نابسامانیهای زیادی در فونتهای
جدیداً کامپیوتری شده ،گشت .باالخره قلم فارسی متولیان ایرانی
خود را در بخش خصوصی پیدا کرد ،که همان شرکتهای نسبتا
کوچک تهیه و فروش نرمافزار و سختافزار نشر رومیزی در ایران
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بودند .ولی به دلیل عدم درک صحیح از مفهوم نرمافزار و کپی و
پخش شدن فونتها در همه جا ،طراحی فونت توسط این شرکتها
با جدیت انجام نمیشد و تقریباً به نوعی باری به هر جهت و از سر
اجبار برای تسهیل در فروش سایر تجهیزات رایانهای انجام
میگرفت و همچنان نیز بیشتر بر همین منوال انجام میشود .به هر
حال ،با ورود کامپیوتر و برنامههای طراحی حروف رایگان یا بدون
قفل در ایران ،ابزار طراحی حروف در اختیار همه قرار گرفت ـ
منظور اشخاص غیرحرفهای و غیر از طراحان گرافیک ـ و یک نوع
آماتوریسم مبتذل ،نابسامانی فونت فارسی را تشدید کرد .طراحان
گرافیک با توجه به خالقیت خود با تیتر و عنوانهای درشت یا
نمایشی مثل گذشته مشکالت خود را حل میکردند ولی زیر بنای
کار یعنی متن فارسی که مشکل بسیار داشت دچار مشکالت
بیشتری نیز شد .ما هنوز برای بچهها گروههای سنی مختلف فونت
خاصی نداریم ،برای موضوعهای متنوع مثل تاریخ ،رمان ،فیزیک یا
شیمی ،دفترچهی راهنمای تلفن یا دانشنامهای در چندین جلد یا
تلویزیون ،از دو سه قلم مشابه استفاده میکنیم .فونتی که به طور
خاص مناسب موضوع یا زمینههای مختلف باشد نداریم  ...حال
آنکه قرنها برای این موضوع روی قلمهای التین به صورتی جدی
کار شده است و مشکلی از این نوع اصال ندارند و هنوز هم هر روز
برای رسانهها یا موضوعهای جدید قلمهای متناسب جدید التین
وارد بازار میشود .
در هر حال وقتی به دنبال منابع سرمایهگذاری برای فونت فارسی
میگردیم همواره نهادها و سازمانها یا حتی وزارتخانههای دولتی
مستعدتر از بخش خصوصی به نظر میآیند .زیرا انگیزه و عالقه
نسبت به فعالیتهای ملی و کارهای عام المنفعه در آنها به طور
طبیعی نهفته است و عالوه بر آن بودجههای پژوهشی و خاصی در
اختیارشان است که میتواند به درستی صرف پژوهش ،طراحی،
تولید و توسعه در زمینهی فونت و قلم فارسی شود .البته اشتیاق در
این زمینه گاه و بیگاه از طرف برخی از اینگونه نهادها و
وزارتخانهها به نمایش در آمده است ولی به دلیل نبودن بستری
آماده برای انعقاد قراردادهای مؤثر با طراحان و هنرمندان عالقهمند
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و وارد در این زمینه ،مانع انجام عملی آن شده است .باید با مراکز
مستعدتر دولتی بیشتر گفتگو و تعامل کرد ،اینها به طبع دیرتر به
حرکت در میآیند ولی هنگامی که کار را شروع کنند مستمرتر و
پایدارتر خواهند بود.
سوال :من یک پیشنهاد دارم .چطور است که یک مجموعه
خصوصی راه اندازی کنیم و در بین صنایع بزرگ و سازمانهای
دولتی به دنبال اسپانسر فرهنگی برای خط فارسی باشیم و در این
مجموعه از چندین استاد به نام موجود کشور و دانشجویان
مستعدشان استفاده کنیم و اشتغالزایی نماییم و در راستای ساختن
سنگ بنای فونت فارسی ،این سازمان خصوصی را با حمایت صنایع
و دولت شکل دهیم.
پاسخ :در باب طراحی فونت نمیشود کلی و انتزاعی عمل کرد
باید موضوع و سمت سوی فونت برای مصرف یا کاربردی معین
تعیین شود ،بعد سازمان حامی یا اسپانسری که در توسعه و طراحی
در آن موضوع عالقهمند است را به حمایت دعوت کرد .تهیهی
فونت آموزه برای سازمان کتابهای درسی ایران ،تقریباً  ۸ماه کار
طراحی و باز طراحی داشت و بخش بزرگی از موفقیت آن را من
مدیون توجه جدی ویراستاران و مصححین و تایپیستهای آن
سازمان هستم ،که فونت در حال طراحی را با جدیت از هر لحاظ
میآزمودند و نقطه نظرات دقیق آنها در طراحی و شکل گیری
ویژگیهای فونت بسیار مفید بود .نقطه نظرات و نیازهای خاص
سفارشدهنده ـ که ممکن است روزنامه ،ناشر ،نهاد تبلیغاتی،
دانشکده فنی یا سازمانی مسئول برای کارهای کودکان و غیره
باشد ـ همراه با توانائیهای طراح است که فونت را به سرانجام
مناسب میرساند.
سوال :یک پیشنهاد دیگر دارم .یک همایش برگزار کنیم ،و در
آن ،سازمانهای دولتی و صنایع بزرگ و چاپخانههای بزرگ فلکسو و
هلیو و غیره را دعوت کنیم و فرهنگ داشتن فونت اختصاصی را در
آنجا تبلیغ کنیم و اشتیاق داشتن یک فونت اختصاصی را در آنها
ایجاد کرده و کار را پیگیری کنیم .مشکل ما این بوده است که از

23

24

 ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ

طرف دولت کمکهایی هر چند اندک انجام شده است ولی به دلیل
جهتدار نبودن و نپرداختن به مساله به این تفکیک و به نوعی
ندانستن صورت مساله بارها و بارها به کژراهه رفتهایم.
پاسخ :توجه کنید کمک دولت را اینجا باید به مفهومی عمومی
خاص تلقی کرد ،او در واقع موضوع یا کاالی فرهنگیهایی را
سفارش میدهد که در نهایت مصرف و کاربردی عمومی خواهد
داشت ،و گروه طراحان و کارشناسان مربوطه مجموعهای از
قلمهای فارسی را طی مدتی چند ساله یا به صورت پیوسته
میسازند .در این چرخه ،طراح فونت هم به نوعی کمکرسان است،
در واقع هر دو سو کمک میکنند به مصرف کنندهی نهائی که عموم
کاربران و خوانندگان در تمام شرایط و گروههای سنیِ خط فارسی
در تمام رسانههاست .شاید بتوان پیشنهاد کرد که سازمانهای
مختلف نیاز خود را به یک مرجع مادر اعالم کنند و از طریق آن
مرجع کمکهای جذب شده و در اختیار تیم طراحی قرار بگیرد ،تا
آنها بتوانند کار خودشان را انجام دهند.
سوال :بله من هم موافقم و پیشنهاد میکنم در آن همایش،
فراخوان مقاالت داشته باشیم و مقاالت همسو را انتخاب نموده و
فضایی را برای ارائه مطالب مفید ایجاد نماییم ،از طرف دیگر می
توان با صدا و سیما هماهنگی کرد و از طریق برنامههای فرهنگی
به بیان اهمیت استفاده از فونت پرداخت و نقش آن را در بهتر
خواندن مطرح کرد.
پاسخ :به هر حال در قدم اول سفارش دهندهی پژوهش و طراحی
فونت فارسی عموم مردم نیستند هرچند فونت برای عموم مردم
طراحی و تولید میشود .در گام نخست ما در سطح ملی یا کشوری
با  ۳۰۰یا  ۴۰۰مرکز ذیربط دولتی وغیردولتی روبرو هستیم ،که با
تماس مستقیم میتوان جلب توجه آنها را نمود ،اهمیت کار و نیاز
آنرا به آنها توجیه کرد .مثالً ،صدا و سیما برای متن زیرنویس کلیه
شبکهها نیاز به فونتهای فارسی اختصاصی دارد ولی هیچ التفات و
توجهی به این مطلب ندارد ،و یا دانشگاهها ،سایتهای رایانهای ،و
دهها مرکز دیگر.
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سوال :استاد باور کنید نزدیک به دوسال است که اینکار را من
انجام دادهام ولی ناشرین عموما همیشه منتظر پخش شدن رایگان
فونت فارسی جدید هستند ،و خود آماده سرمایهگذاری برای آن
نیستند.
پاسخ :اشکالی ندارد دخالت دولت در این زمینه به آنها هم
کمک می کند و در نهایت همگان از آن منتفع میشوند .میبینید که
در بخش خصوصی البته بخش فرهنگی آن بیشتر ،درد کمبودهای
فونت فارسی احساس میشود ،ولی با تمام مشکالتش به نحوی افتان
و خیزان صرفه جوئی میکنند و کارشان را پیش میبرند آنها مراقب
کسب و کارشان هستند و با حساب و کتاب پیش میروند ،حس
می کنند اگر فونتی را که میتوانند مجانی داشته باشند برایش
سرمایهگذاری نمیکنند ،این منطق بخش خصوصی کوچک و
محدود ما در کار و کسبهای فرهنگی است .مقوله سرمایهگذاری
برای فونت برای آنها در ردههای بسیار دور قرار میگیرد .ولی یک
رسانهی ملی مثل صدا و سیما که نیازمند داشتن چندین فونت
فارسی ویژه و نه حتی یک قلم است را باید دریابیم .شایسته بود ما
یک فونت برای دایرهالمعارفهای فارسی مثل دهخدا تهیه میکردیم
که وقتی قطع فشردهی آن منتشر میشود اینقدر خواندنش دشوار
نباشد ،یا برای دایرهالمعارفهای دینیمان که در آن نوشتههای
عربی بیشتر است ،و یا برای کتابهای علمی دانشگاهی این
موضوعات هریک مسائل و مشکالتی دارند که تنها یک فونت کامل
فارسی که با هدف معینی طراحی شده است میتواند پاسخگوی
آنها باشد .از این جهات باید موضوع فونت فارسی را موضوعی
عمومی و ملی تلقی کرد ،تا به صورتی موجه بتوان برای رفع
مشکالت آن دعوت به حمایت یا سرمایه گذاری نمود .
آذر ۱۳۸۸
خالصهی زندگینامهی حرفهای:
مسعود سپهر  :تولد شهریور  ۱۳۳۵تهران ،ایران.
تـحصیالت و آموزشهای حرفهای :کارشناسی در طراحی
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تایپوگرافی و برنامهریزی برای چاپ ـ کالج چاپ لندن ،لندن ـ
انگلستان  /۱۳۵۶پایان نامه ی دورهی آموزش در تکنولوژی جدید
طراحی قلمهای دیجیتال  ،مرکز آموزش اَپِل ،پاریس ـ فرانسه /۱۳۷۲
زبان  :فارسی ،انگلیسی ،آلـمانی.
کوششهای حرفهای  :طراح گرافیک ،شرکت طراحی پیتر هَچ،
لندن ـ انگلستان ۱۳۵۸ـ  /۱۳۵۷مؤسس و مدیر طراحی کارگاه
گرافیک سپهر ،تهران  ۱۳۶۱تاکنون /مشاور هنری و مدیریت طراحی
برای سازمانهای انتشارتی ،تهران  ۱۳۶۱تاکنون /طراحی بالغ بر ۱۵۰
نشانه و نام ـ نوشته و طراحی هویت بصری جامع سازمانی از
سال ۱۳۶۱تاکنون از جمله هویت بصری سازمانی»سازمان فضایی
ایران« و »راه آهن شهری تهران مترو«  /طراحی قلم فارسی یکان
برای سیستم عامل رایانهای مَکینتاش ،تهران  /۱۳۷۲طراحی قلم
فارسی آموزه برای استفاده در کتابهای درسی ،وزارت آموزش و
پرورش تهران  /۱۳۷۴طراحی نشان از جمله  ۴نشان از نشانهای
کشوری ،تهران  ۱۳۷۰تاکنون.
فعالیتهای جانبی حرفه ای :تدریس در مؤسسات آموزش عالی و
دانشگاههای ایران ۱۳۸۸ـ  /۱۳۶۸عضو هیئت مشاوران و داوران
اولین و دومین دو ساالنه گرافیک ایران ۱۳۷۱ـ  /۱۳۶۸عضو هیئت
مؤسس و رئیس هیئت مدیره تعاونی طراحان گرافیک ایران ۱۳۷۸ـ
 /۱۳۷۴عضو هیئت مؤسس انـجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
 /۱۳۷۵مشاور هیئت مدیره ،عضو هیئت مدیره و بازرس انـجمن
صنفی طراحان گرافیک ایران ۱۳۸۵ـ  /۱۳۷۶نایب رئیس هیئت مدیره
انـجمن صنفی طراحان گرافیک ایران  ۱۳۸۵۱۳۸۵ـ .۱۳۸۸
کتاب و مقاالت منتشر شده :ترجمه و ویرایش فارسی کتاب
»مبادی سواد بصری« چاپ شانزدهم انتشارات سروش /۱۳۸۷
مقالهی پژوهشی برگزیدهی اولین گردهمایی پژوهش گرافیک ایران
» نشر الکترونیک ،حیاتی نو برای طراحی حروف « انـجمن هنرهای
تـجسمی تهران  /۱۳۷۵مقاالت پژوهشی ،نقد و بررسی ۱۳۶۵
تاکنون.
info@sepehr_design.com / sepehr.design@gmail.com
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 .۷استاد مریم کهوند:
استاد مریم کهوند استاد دانشگاه هنر در طراحی حروف و عضو
گروه پژوهش فونت فارسی ،یکی دیگر از معدود اساتیدی است که
دست به طراحی فونت فارسی بر روی رایانه زده است ،ایشان طراح
و مجری اجرای این قلم زیبا بر روی رایانه بودهاند ،در این خصوص
با ایشان به گفتگو می پردازیم.
سوال :درباره انگیزهتان از طراحی قلم آبان و نیز مراحل توسعه و
تکمیل آن بگویید.
پاسخ :حین تحصیل در دانشگاه در دوره لیسانس عالقهی زیادی
نسبت به طراحی و کار با حروف در خودم حس میکردم و تالش
می کردم عالوه بر پروژهها و تمرینهای کالسی چیزهای بیشتری
در این مورد یاد بگیرم .اولین تجربههای کاری من در آن سالها
این انگیزه را تقویت میکرد .آشنایی و همکاری من با موسسسه
انتشارات خوارزمی و تجربه کار با حروفچینی سربی و تجربههای
چسب و قیچی و تنظیم فاصله حروف در کلمات تیتر توجه مرا
نسبت به حروف و موضوع تایپ بیشتر سوق داد و باالخره در
آستانهی ورود به کار حرفهای با آشنایی با یکی از شرکتهای
کامپیوتری که در آن زمان قلمهایی را برای استفاده در محیط Mac
بازسازی و تولید میکرد فضای کمابیش مناسبی برای تحقق یافتن
بعضی از برنامههای مورد نظرم ایجاد شد .همکاری من با این
موسسه در دو پروژه کلی شکل گرفت .یک پروژه مربوط به
بازسازی و ویرایش  ۵قلم فارسی از نسخههای اولیهی عربی بود که
در یک بسته نرمافزاری با نامهای میزان ،ایران ،پیکان ،و آماده و
وارد بازار شد و دیگری پروژه طراحی یک قلم تازه برای عنوان و
تیتر بود ،یعنی همین قلم آبان.
انگیزه من در آن زمان کامالً مربوط به حال و هوای تازه قبل از
ورود به سفارشهای حرفهای بود .دوست داشتم یک قلم متفاوت و
زیبا طراحی کنم .حسی که از یک جوان تازه فازغالتحصیل که
هنوز با افت و خیزها و مشکالت جدی کار حرفهای مواجه نشده
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است .اما البته تقریباً میدانستم که چه چیزی میخواهم .پیش
طرحها و اتودهای اولیه برای طراحی یک قلم نسبتاً توپر و ضخیم با
ضخامت یکسان در همه حروف با ترکیبی از منحنی و گوشه
شروع شد .مراحل طراحی و آزمایش این قلم بسیار طوالنیتر از
پیشبینی من بود .زمان نسبتاً طوالنی که صرف رفع اشکاالت و
اصالح فواصل و آزمایش ترکیبات مختلف حروف سبب شد که آن
را یک فرایند آموزشی تلقی کنم و این پیشرفت پروژه را لذتبخشتر
میکرد .قلم آبان در یک پروسه یک ساله طراحی و در سال ۳۱ ۴۷به
عنوان یکی از قلمهای جدید در یک نرمافزار فارسینویس به بازار
عرضه شد.
سوال :رابطه طراحی حروف و به ویژه طراحی فونت با ارتباط
تصویری را چگونه تعریف میکنید؟
پاسخ :ارتباط تصویری به معنی گرافیک در هر محدوده بصری که
عنصر تایپ )نوشتار( یا تصویر و یا هر دوی آنها وجود داشته
باشد ،جریان دارد .هر نوع شکل ثبت شدهای از حروف یا نوشتار
)اعم از کتاب و اسناد فیزیکی تا کتابها و اسناد مجازی( یک
گرافیک است و یا قابلیت بیان ارتباط تصویری در آن نهفته است.
فونت یا هر نوع تایپ فیس و نوشتاری که با شیوهای هماهنگ
طراحی شده باشد ،نمایان ترین تجلی طراحی حروف هستند .از آن
جاکه اطالع رسانی نقش مهمی در طراحی گرافیک دارد ،نوشتار با
شکلها و شیوههای متفاوت و فراوانی در همهی آثار گرافیکی به
چشم میخورند و از سوی دیگر نوشتار به عنوان عناصر آبستره در
هر دو حالت متکی به معنا یا مستقل از معنا قابلیتهای فرمی و
شکلی گوناگونی دارند که طراح آن را به عنوان جوهره و کانون
اصلی اثر مورد استفاده قرار میدهد .درک مناسبی از روابط بین
حروف و ترکیبات زیبا و خوانا در سایه کسب مهارت و دانش
طراحی گرافیک امکانپذیر است .اگر چه اصول و قواعد
خوشنویسی شناخت به ویژه در قلمهایی که اساس کالیگرافیک
دارند بسیار ضروری و راهگشاست ،ساخت و پرداخت این اصول
با روش طراحانه  Designگرافیک گریز ناپذیر است .تخصص
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طراحی حروف و به ویژه طراحی فونت آمیختهای از دانش هنری و
دانش تکنولوژیک است که نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد و
مجهز بودن فقط به یکی از آن دو ما را از مقصد مورد نظر دور
میکند.
سوال :وضعیت فونت فارسی در حال حاضر در ایران چگونه
است و دالیل آن چیست؟
پاسخ :وضعیت کنونی قلم فارسی در ایران ،از زوایای گوناگونی
قابل بررسی است که هر کدام اهمیت خاصی دارد .من ترجیح
میدهم این سئوال را در حیطهای که مربوط به این گفتگو است،
پاسخ دهم .موضوع قلم فارسی در ایران دچار بحران است و این
گزارهی جدیدی نیست .دست کم ده سال است که اینجا و آنجا
به گوشمان خورده است .البته شکل بحران نسبت به دو سه دههی
گذشته کمی تغییر کرده است .در دهههای آغازین ورود
ماشینهای چاپ مشکل اصلی این بود که افرادی که دست به کار
تولید قلم فارسی بودند یا دانش طراحی نداشتند و شناخت آنها از
حروف فقط حسی و تجربی بود ویا طراحان معدودی که دستی در
این کار داشتند به دلیل عدم آشنایی با امکانات اجرایی و
تکنولوژیکی این کار ،قادر به رفع نقص ها و اشکاالت کاربردی
قلمها نبودند .در نتیجه روند طراحی و تولید فونت با ریتم کند و
آهستهای پیش میرفت که منجر به عدم تنوع برای کاربردهای
متفاوت به ویژه برای متن شد.
با ورود و گسترش تکنولوژی دیجیتال به ایران ،دسترسی به
تکنیک و فن تولید فونت برای عده زیادی میسر شد بی آن که
بضاعت الزم برای درک اهمیت و حساسیتهای موجود را در این
کار را داشته باشند .به عبارت دیگر مشکل کمبود تنوع قلم ،جای
خود را به معضل دیگری داد و آنهم وجود نسخههای معیوب و
البته فراوان از قلمهای قدیمی که بخش قابل توجهی از آن فقط برای
عنوان و تیتر کاربرد داشت .تشابه اسمی بعضی از این قلمها با
قلمهای قدیمی ،شناخت این قلمها را برای کاربران سخت و
ناممکن کرده است .از همه مهمتر این که در روند تولید و
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دوبارهسازی قلمها ،فرم حروف دچار استحاله شده و تناسب اندازه،
ضخامت ،سیاهی و سفیدی در یک قلم کامال به هم ریخته و
خدشهدار شده است .این اشکاالت در اندازههای کوچک و بزرگ
همه روزه در تولیدات گوناگون طراحی گرافیک مشاهده میشوند.
با رواج رویکردهای تازه در تایپوگرافی که امروزه طراحان توجه
زیادی به آن نشان میدهند ،این اشکاالت بزرگنمایی و تکرار
میشوند و به مرور چشمها به این تکرار عادت میکنند .این مسئله
به ویژه در روند آموزش تأثیر میگذارد .در یکی دو دههی قبل
دانشجویان با قلمهای سالمتری سرو کار داشتند و هنوز بیماری
قلم شیوع پیدا نکرده بود .حاال در کالسهای طراحی حروف ناچار
هستیم دائم به دانشجویان هشدار بدهیم که بعضی از این قلمها را
هرگز استفاده نکنند در حالی که متأسفانه جز چند قلم معدود هیچ
جایگزین مناسبی نداریم .من فکر میکنم این وضع در مورد قلمهای
متن بدتر است .شاید یکی از دالیل آن این است که کمتر به فکر
ویرایش و اصالح قلمها حتی همان نسخههایی که از عربی وارد
شده هستیم .شوق و عالقه عدهای از طراحان برای تایپ دیزاین
بیشتر متوجه طراحی حروف برای عنوان و قلمهای تیتر است .البته
خوب میدانیم که طراحی قلم متن به مراتب کار دشوارتر و مستلزم
تجربه و تخصص فراوان است ،اما پیش از آن بستر مناسبی برای
جذب طراحان کاردان وجود ندارد .با وجود پیش بینی تعرفهای
برای طراحی فونت که تقریباً هیچ مجموعهای حاضر به پرداخت آن
رقم نیست ،برای یک طراح حرفهای پرداختن به سفارشات دیگر
گرافیک در قیاس با طراحی قلم مقرون به صرفه تر و مستلزم صرف
زمان کمتری است .در مجموع با این که امکان حروفچینی
مستقیم فارسی در نرمافزارهای طراحی میسر شده ،مشکالت و
نقصهای مربوط به طراحی قلم همپای این توسعه وگسترش ،بزرگتر
و جدیتر شدهاند.
سوال :برای رفع این بحران و مشکالتی که ذکر کردید چه
راهکارهایی وجود دارد و از کجا باید شروع کرد؟
پاسخ :برای اصالح یا درمان و یا بهبود هر مشکلی باید اول درد
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را حس کرده باشیم .این درد را به شکل ملموس شاید طراحان
بیشتر از گروههای دیگر درک کنند اما قطعاً همه مصرفکنندگان
قلم به طور غیرمستقیم تأثیرات ناخوشایند آن را میفهمند .برای
سامان دادن و مرتفع ساختن این معضل آگاه ساختن رسانهها،
سازمانهای دولتی ،شهرداریها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی از
این شرایط ضروریست .راهکارهای کوتاه مدت و دراز مدت باید
در کارگروههای تخصصی برنامهریزی و تدوین شوند .ایجاد شرایط
کار گروهی ،حمایت از حقوق مالکیت و غیره همه میتواند به سهم
خود راهکارهای قابل قبولی باشد .اما به نظر من در شرایط فعلی
اصالح قلمهای پر کاربرد و مصرفی با هدف یکسانسازی قلمهای
مشابه یک راه حل فوری است که مقدمه برنامهریزی های بعدی
است.
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مقدمه

در این پژوهشنامه ،در بخش اول ،لیست پـژوهش شـدهای از نکـات و نقطـه
نظرات به اجماع رسـیدهی الزم ،بـرای بررسـی کارشناسـی فونـت فارسـی را بـه
اختصار مشاهده مینمایید.
در مصاحبه هایی که در بخـش قبـل بـا اسـاتید بنـام فونـت فارسـی بـه انجـام
رسیده بود ،همگی نتیجه این لیسـت را کامـل و الزم االجـرا تشـخیص دادنـد و
آمادگی خود را برای همکاری در بخش هـای اجرایـی گاهـاً پیشـنهادی خـود
نیز اعالم نمودند.
اغلــب ایــن عنــاوین خــود بیــانگر محتــوا و وجــود کاســتی هــای بــازار فونــت
فارسی می باشند و پیگیری در مورد علل عدم تحقق زیر ساخت فونت فارسـی
مساله ای پیچیده و پوشیده از دیده صاحبان این بازار کار نیسـت ،ولـی همتـی
باال و امیدوار را می طلبد تا بـا انسـجام بیشـتر ایـن حرکـت مـدرن فرهنگـی را
ساماندهی نماید و دو مقوله پرستیژی در ذهن عوام را )گرافیک و رایانه( ابتـدا
با یکدیگر و سپس با جامعه آشتی دهد و نیاز آن را در این برهه زمانی بـه عـام
و خاص گوشزد نماید.

انواع نگرشهای موجود به مساله فونت
 نگرش آزادی کامل طراحان و کاربران در اسـتفاده از فونـتهـای موجـوددر مقابــل نگــرش لــزوم ممی ـزی فونــتهــایی کــه در چــاپ روزنامــه ،کتــاب و
سایتهای اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند:
 نگرش لحاظ کردن حق تالیف برای شکل ظاهری فونت در مقابل نگـرشلحاظ کردن حق تالیف فقط برای فایل باینری حاوی فونت
 -نگــرش لــزوم پشــتیبانی دولت ـی و خصوص ـی بــرای ســاماندهی فونتهــای
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موجود و ارائه فونتهای جدید
 نگـــرش لـــزوم عملکـــرد فعـــال در مقابـــل عملکـــرد انفعـــالی در مقابـــلشرکتهای خارجی تولید کننده فونت و نرمافزار
 نگرش حرکت فعال برای تولید فونت برای سایر کشورها و حتـی بـرایسایر زبانها

فونت و رایانه
 تاثیرات متقابل کامپیوتر ،نشر رومیزی و طراحی فونت بر یکدیگر تاثیرات تنوع فونت کیفیت آثار چاپی
در آثار چاپی برای تمیز دادن یك مطلب  ،نـام مقالـه ،مـتن پـاراگراف،
تیتر ،لید و غیره از فونتهای متنوع استفاده میشـود ولـی ایـن تنـوع نبایـد
از حدود خود خارج گردد و قواعدی را بایـد در ایـن خصـوص رعایـت
نمود .به عنوان مثال در یك مجله ،معموالً برای متن اصـلی ،تیتـر مقـاالت
،تیترهای میانی ،پانویس و سوتیترها از فونتهای متنوع استفاده مینمایند
و همگی این موارد نیز دارای نظم و یکپارچگی خاص خود است ،حـال
آنکه گاهی مشاهده مینمایید که در یك مجلـه بـدون دلیـل از  ۵۰فونـت
متنــوع درگوشــه و کنــار اســتفاده م ـیشــود کــه ناش ـی از عــدم آگــاهی و
شـــناخت کـــافی طـــراح و صـــفحه آرا از اصـــول زیباشناســی و اهمیـــت
تاثیرگذاری مجله ،برخوانندگان است.
 کاربران کامپیوتر و نرمافزارهای چاپ و نشر
شاید یکی از عوامل مهم تمایز نـرمافزارهـای نشـر رومیـزی ،بـه غیـر از
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تنوع ابزار و امکانـات ،تنـوع فونـت آنهاسـت .یعنـی کـاربران از بـه کـار
بــردن تعــداد فونــت هــای بــاال و متنــوع در متــون خــود بســته بــه ضــرورت
استقبال مینمایند.
اصوالً تنوع فونت موجب میشود که کاربران بسـته بـه مـتن کتـاب یـا
نشریه و مخـاطبین آن ،فونتهـای مناسـب و متنـوع بکارگیرنـد .امـروزه بـا
ظهــور نــرم افزارهــای چــاپ رومیــزی ،تنــوع فونــت ،جــذابیت بسـیاری در
بکارگیری کامپیوتر توسط کاربران داشته است.
 خوانندگان نشریات چاپی و اینترنتی
امروزه با وجود محیطهای متنوع نشر متون و محتـوا ،بـر روی کاغـذ
و صفحه نمایش رایانه ،باید تفاوتهایی در فونتهـای چـاپی و اینترنتـی
وجود دارد که به دلیل تفاوت در محیط نمایشی آنها حادث میگردد و
با رعایت نکات نغز فنی در طراحی آنها صورت میپذیرد.

آینده فونت فارسی
ب  -مفاهیم و تعاریف
تعریف اصطالحات فنی و هنری و معادلسازی مناسب فارسی
 بررسی مصداق اصطالحات موجود در فونت فارسی• بازنگری در تعریف بعضی از اصطالحات برای فونت فارسی
بایســتی بــازنگری بــا دقــت و ظرافــت بس ـیاری همــراه بــا تخصــصهــای
کارشناسی گوناگون و از مناظر مختلف صورت گیرد.
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• بررسی استانداردهای موجـود در حـوزه فونـت فارسـی نظیـر :اسـتاندارد
یونیکُد
ج – تاریخچه
• تاریخچه فونت غیر رایانهای در ایران جهان.

تعریف فونت
فونت یا قلم  ،مجموعه یکسانی از اجزا یا مفردات حروف الفبای هر زبان
در انواع مختلف نازك ،سیاه )کلفت( یا حتی مورب طراحی میشود تا به
منظور حروفچینی یا واژه پردازی و نهایتاً تکثیر و نشر سیستماتیك اعم از
دستی ،ماشینی  ،الکترونیك یا دیجیتال به کار می رود .اختراع  ،طراحی و
ساخت اولین قلم منجر به پیدایش صنعت چاپ شد که به گوتنبرگ آلمانی در
سال  ۱۴۵۰میالدی نسبت میدهند .او مجموعه حروف التین را روی قطعات
کلیشهای چوبی و برجسته به صورت فونت یا قلم واحد طراحی کرد و پس از
ساختن تعداد کثیری از آنها برای اولین بار ،انجیل را به صورت فونت یا قلم
واحد طراحی کرد و به صورت چاپی منتشر ساخت .صنعت چاپ درکشور
ما بیش از یك قرن و نیم سابقه دارد و تکنولوژی آن زمانی که وارد ایران شد
تعدادی فونت یا قلمهای فارسی نیز به ناچار همراه با خود آورد .این
فونتهای معدود اکثراً برای رفع تکلیف توسط سازندگان ماشینآالت
حروفچینی ،چاپ و طراحی ساخته شده بود و توجه کافی به فرهنگ و
نیازهای اجتماعی ایران نداشت .در سالیان بعد چند قلم فارسی اصالح شده
و حتی توسط طراحان گرافیك عالقمند ،طراحی و مورد استفاده قرار گرفتهاند
ولی به هیچ وجه پاسخ گوی نیازهای متنوع فرهنگی و علمی ایران معاصر
نیست و رفع این کمبود به شدت نیاز به توجه و تالش و کوشش خالقانه
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جامعه طراحان گرافیك معاصر ایران و حمایت وسیع از طرف نهادهای
فرهنگی مربوط اعم از دولتی و خصوصی دارد.
پیش از ظهور صنعت چاپ ،فن کتابسازی و کتابت بیش از سایر هنرها به
هنر خطاطی یا خوشنویسی ،یا به اصطالح رایج اروپایی هنر کالیگرافی
) (Calligraphyمتکی بود .این اصطالح داللت میکرد به آثار خطاطان ،در
نگارش ،ترکیب و تنظیم موزون و خالقانه خط )دستنویسه( روی صفحه که
عمدتاً کتاب یا اسناد مهم و مکتوب بود .پس از ابداع صنعت چاپ ،که
چاپ از روی حروف برجسته چوبی و سربی بود ،خطاطی یا خوشنویسی در
این شیوه جدید تولید کتاب موضوعیت خود را از دست داد .در کتاب چاپی
حداقل تا چند قرن بعد از گوتنبرگ موضوع ترکیب و تنظیم زیبا و موزون
حروف چاپی ،یا قلم و یا تایپ ) (Typeاز اهمیت باالیی برخوردار شد.
کلمه تایپ برای حروف چاپی به معنای استفاده از حروف تایپ یا تیپ و
یکسان شدهای بود که در حروفچینی دستی آن زمان به کار میرفت برای
بیان منظور باال واژه تایپوگرافی ) (Typographyبه صورت هم وزن و در
کنار کالیگرافی در اروپا مصطلح شد .اصطالح تایپوگرافی در بعضی از
کشورهای اروپایی مثل فرانسه مترادف شد با فن حروفچینی به خودی خود و
در بعضی از کشورها به معنای هنر ترکیب و آرایش مناسب حروف تایپی با
سایر عناصر چاپی روی صفحه اطالق میشد و صنعت یا فن حروفچینی با
واژه مستقلی بیان میشد .شبیه به فارسی امروز ،الزم به اشاره است که لفظ
طیبوگرافی که اولین بار به ایران وارد شد به اصل صنعت حروفچینی اشاره
داشت که از زبان فرانسوی اخذ شده بود و واژه تایپوگرافی رایج در فرهنگ
طراحی گرافیك امروز ایران فقط به جنبه انتخاب ،ترکیب و آرایش هنرمندانه
حروف در صفحه داللت دارد که معنایی رایجتر در سطح جهانی است .به این
موضوع بعداً در این مقاله اشاره مجدد خواهد شد.
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بیش از  ۵۰۰سال پیش اروپا صاحب صنعت چاپ شد .صنعت چاپی که
شهرت ابداع آن به گوتنبرگ میرسد بدون طراحی و ساخته شدن حروف
برجسته چوبی اولیه که همان تایپ یا قلم چاپی است امکان نداشت .از این
رو یکی از معدود رکنهای اصلی و آغازین این صنعت طراحی حروف
) (Type designبود ،بدون آن نه صنعت چاپی به معنای آن روز به وجود
میآمد و نه تایپوگرافی که قبالً به آن اشاره شد معنایی میداشت .امروزه چند
هزار قلم چاپی یا فونت ) - (Fontمجموعه کامل حروف الفبا طراحی شده
با یك مشخصات  -برای زبانهای التین وجود دارد که محصول کار اولین
طراحان گرافیك جهان است و با آنها آثار طراحی و ساخته شده جاودانهای
از خود به یادگار گذاشتهاند .هر گروه از این قلمها یا فونتها برای
موضوعهای خاص ،گروه خوانندگان و یا رسانههای خاص طراحی شدهاند و
همچنان طراحی میشوند و تعداد آنها به صورت جاری در حال افزایش
است .این فونتها حاصل کار و کوشش خستگیناپذیر چندین نسل طراحی
حروف حرفهای است .نام بسیاری ازاین طراحان برای همیشه روی آثارشان
حك شده است .
برای موسسات چاپی اولیه اروپایی بعد از گوتنبرگ تملك یك یا چند
مجموعه قلم چاپی  -حروف برجسته  -به معنای داشتن گنجینههایی پس از
ارزشمند بود که بدون آن تاسیس چاپخانه امکان نداشت .اغراقآمیز نیست
اگر بگوییم :صنعت چاپ اولیه ،طراحی حروف ،تایپوگرافی و کلیتر از آن
طراحی گرافیك ،همگی با هم در زیر یك سقف پا به عرصه وجود گذاشتند و
همه آنها با یك شوق ،انگیزه و هدف ،رشد و توسعه یافتند؛ تا خواندن و
فهمیدن همگانی شود ،علم و هنر در دسترس عموم مردم قرار گیرد ،از
انحصار اشراف و گروههای خاص اجتماعی و از گوشه کتابخانه قصرها و
معابد بیرون آید و از آنِ همه مردم شود و واقعاً گسترش صنعت چاپ در همه
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جا این پیامد را با خود به ارمغان آورد .این فکر آزادمنشانه و اندیشه
دمکراتیك در واقع هسته اصلی و نیروی محرك و معنوی صنعت چاپ و
طراحی گرافیک به معنای عام آن از روزگار نخستین آن تا به امروز بوده و
هست ،که خود سیر تاریخی مفصلی دارد که از حدود این مطلب بیرون
است.
در کشور ما توسعه صنعت چاپ به تاخیر افتاد و علت اصلی آن ساخته
نشدن مجموعه حروف برجسته چاپی فارسی بود ،طبعاً از طراحی حروف و
تایپوگرافی هم خبری نبود.
تا بیش از یك قرن پس از ظهور صنعت چاپ در آسیا ،نه تنها در ایران
حروف برجسته چاپی چوبی یا سربی وجود نداشت بلکه حروف عربی هم به
این شکل وجود نداشت و کالً به همین دلیل هیچ چاپخانهای در آسیا وجود
نداشت ،حتی در چین هم که نوعی حروف برجسته چاپی چوبی و نوع خاص
و محدودی از چاپ از قرنها قبل از اروپا وجود داشت صنعت چاپ به معنی
خاص آن ظهور نکرده بود.
حتی وقتی در حدود سال  ۱۶۴۱میالدی ارامنه ایران اولین چاپخانه ایران را
در جلفای اصفهان تاسیس و به حروفچینی و چاپ کتابهای ارمنی اقدام
کردند ،تاثیر خاصی در رشد و شکوفایی صنعت چاپ به زبان فارسی در
ایران نگذاشت ،جالب است یادآور شویم که ارامنه یازدهمین ملت جهان
بودند که فقط  ۶۲سال پس از ظهور اولین چاپخانه جهان در آلمان چندین
کتاب با خط و زبان ارمنی منتشر کردند .به هر حال بیش از یك قرن طول
کشید تا اولین چاپخانه ارامنه مجهز به حروف برجسته و دستگاه چاپ در
ایران در سال  ۱۶۴۱میالدی تاسیس شد و نیز قابل توجه است که اولین
چاپخانه در قاره آمریکا سال  ۱۶۴۰میالدی یعنی فقط یك سال قبل از چاپخانه
ارامنه در ایران تاسیس شد.
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ناگفته نماند که کتابی که به زبان ارمنی در سال  ۱۶۴۱در کلیسای وانك
جلفای اصفهان به چاپ رسیده است همه وسایل آن از جمله کاغذ همه
حروف برجسته مسی و چوبی و آهنی با کوشش خستگی ناپذیر کشیشان این
کلیسا ساخته شده است و هم اکنون در موزه این کلیسا نگهداری میشود.
تقریبا دویست سال پیش ،چاپ از روی سنگ )لیتوگراف( و بدون نیاز به
حروفچینی به حدی رسید که امکان تکثیر محدود کتاب را در کشورهای
مختلف جهان از جمله ایران امکانپذیر ساخت .شیوع چاپ سنگی ما
ایرانیها را تا حدودی از عقبماندگی بیشتر به علت نداشتن صنعت چاپ
نجات داد .اولین کتابهای چاپی فارسی که به زینت طبع آراسته شدند به
صورت لیتوگراف یا چاپ سنگی ابتدا به طرز شگفتآوری اول در هند و بعد
در ایران تکثیر شدند .کتابها و دیوانهای شعر مهم ایرانی به صورت
خطاطی شده روی برگها و انتقال آنها روی لوحهای سنگی مخصوص به
تعدادی محدود قابل تکثیر شد و امتیاز این چاپ این بود که نقوش و تصاویر
زینتی را هم به آسانی میشد بدون داشتن کلیشههای برجسته چاپی ،به
اصطالح چاپ یا تکثیر نمود .ولی ما همچنان از داشتن حروف طراحی شده
فارسی برای حروفچینی و چاپ به روش مهم صنعت چاپ آن زمان ،که در
جهان آن روز از کیفیت به مراتب باالتری برخوردار بود محروم بودیم .به هر
حال خوشنویسان یا خطاطان ایرانی یا فارسی زبان در هند و ایران با دست
نوشتههای هنرمندانه خود توانستند اولین کتابهای فارسی را به چاپ
برسانند.
تقریباً کمی بعد از شیوع چاپ سنگی کتابهای فارسی )در سال ۱۲۲۷
هـ.ق( اولین چاپخانه فارسی زبان ایران البته با قلم عربی ،توسط زین العابدین
تبریزی و به فرمان نایب السطنه وقت عباس میرزا به ایران وارد و در تبریز
تاسیس شد و " باسمه خانه طیبوگرافی " شهرت یافت و تقریباً  ۱۸سال
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فعالیت داشت و به عللی تعطیل شد ) تا سال  ۱۲۴۵هـ ق ( .
البته به علت محدود بودن امکانات این چاپخانه و منحصر به فرد بودن آن و
سهل الوصول بودن چاپ سنگی این روش همچنان تا بیش از  ۱۰۰سال بعد از
آن هم همچنان ادامه داشت ،تا آن که این روش چاپ به تدریج در قرن
گذشته به صنعت چاپ افست تبدیل شد که خود داستانی دارد که در ادامه
به آن میپردازیم و صنعت چاپ اصلی زمان حاضر ادامه همان است .حال آن
که صنعت حروفچینی نیز به تدریج در سنوات اول قرن حاضر به تدریج از
صنعت به چاپ رسانی جدا و سیر تکاملی مستقلی برای خود یافت.
پیش از آغاز قرن  ۱۹میالدی شرکتهای بسیار بزرگی به خصوص در آلمان
 ،انگلستان و فرانسه بانیان تکامل و تولید ماشین آالت اختصاصی برای
حروفچینی به صورت مکانیکی ،اتوماتیك شدند .طبعاً نظیر بسیاری از صنایع
دیگر این تکنولوژی و ماشینآالت برای ورود به بازار کشورهای آسیایی از
جمله ایران باید راهی پیدا میکردند.
این ماشین آالت یا فناوری حروفچینی حتی نوع دستی آن نمیتوانست به
ایران وارد شود مگر آن که سیستم حروفچینی آنها با خود قلم فارسی
میداشتند که این خود نیازمند طراحی حروف فارسی به این منظور بود .و تا
این زمان نیز اثری چشمگیر از کوشش طراحان ایرانی برای طراحی حروف
فارسی به چشم نمیخورد که این خود دالیل اقتصادی  -فرهنگی و تا حدودی
سیاسی دارد .تا آن که  ۷۰ -۸۰سال پیش نیز این سد شکسته شد .به این
ترتیب که به ابتکار خود این شرکتها مثل " مونوتایپ " انگلیس " اینترتایپ
" و " الینوتایپ " آلمانی ،حروفی یا قلمهایی که در اصل برای حروفچینی به
زبان عربی که علیرغم یکسان بودن تقریبی نیازمند به توجه به نکات خاصی
دارد ،طراحی شده بودند .بنابراین قلمهای اولیه فارسی که همراه فناوری
حروفچینی به ایران وارد شد در اصل توسط خطاطان عرب زبانی که در اروپا

فصل دوم  :پروژه های استحصال شده 

41

سکونت داشتند و با مباشرت و زیر نظر طراحان حروف اروپایی در استخدام
این شرکتها طراحی و متناسب با تکنولوژی ساخته و پرداخته آنها تنظیم
شده و با برخی اضافات وارد ایران شد ،که تقریباً از اوایل سالهای
مشروطیت به این طرف با رضایت تمام مورد استفاده مطبوعات و طراحان
گرافیك اولیه ایران قرارگرفت .طراحی قلم فارسی برای حروفچینی از نظر
کارشناسان صنعتی خارجی مساله خاصی نداشت جز افزودن و کاستن برخی
نکات اصالحی به همان حروف عربی و در ضمن جایگزینی نامهای فارسی بر
روی همان قلمهای عربی از نظر صاحبان این صنایع مشکل را به طور کلی بر
طرف میساخت .البته باید توجه کرد که طراحی حروف چاپی یا فونت ،برای
سیستمهای حروف سربی در حروفچینی دستی و بعدها ماشینی به لحاظ
تنظیمات فنی کار بسیار پیچیدهای بود و تقریباً میبایست در کنار و به عنوان
واحد متصل به بخش سازندگان ماشین آالت حروفچینی انجام میشد.
ولی بعدها یعنی حدود  ۴۰سال پیش که سیستمهای حروفچینی به تدریج از
روشهای عکاسی ) (Phototype Settingبه سوی الکترونیك تغییر یافتند،
طراحی حروف از آزادی عمل بیشتری برخوردار شد و طراحان حروف
میتوانستند به علت انعطافپذیری سیستم ،طرحهای خود را آزادنهتر به
شرکتهای تهیه ماشینآالت حروفچینی ارسال کنند و با سرعت بیشتری قلم
خود را از مراحل آزمایشی تا به آخر ببینند و نهایی کنند .اتفاقاً در چنین
زمانی وقتی سیستمهای الکترونیك حروفچینی وارد ایران شد ،تعداد بسیار
کمی از طراحان گرافیك ایران با پشتیبانی موسسات انتشاراتی بزرگ اقدام به
طراحی حروف فارسی با سلیقه بهتر ،متناسبتر با مصارف آن در زبان فارسی
کردند و چند قلم نسبتاً مناسب برای این سیستمها توسط آنها طراحی شد.
که البته از تعداد انگشتان یك دست تجاوز نمیکرد .این اقدامات اولیه جدی
در زمینه طراحی حروف فارسی از اواخر دهه  ۱۳۴۰شمسی تا اواخر دهه
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 ۱۳۵۰شمسی شروع و تقریباً متوقف شد.
مهمترین دلیل برای این وقفه تغییرات اجتماعی -سیاسی در ایران بود که
منجر به قطع پشتیبانی مالی از طرف موسسات بزرگ و قدرتمند مطبوعاتی یا
فرهنگی از این کوششها بود .تقریباً از حدود سال  ۱۳۶۸تکنولوژی
حروفچینی کامالً متحول شده دیجیتال و کامپیوتری وارد ایران شد.
حروفچینی و طراحی حروف از انحصار شرکتهای بزرگ خارج شد و تقریباً
هر ناشر و آتلیه طراحی متوسط یا کوچکی میتوانست مجموعه کاملی از
نرمافزارهای حروفچینی و یا بهتر بگویم واژهپردازی و حتی طراحی حروف را
در اختیار داشته باشد.
از این سالها به بعد سیل عظیمی از کامپیوترها و لوازم جانبی آنها و انواع
نرمافزارهای حروفچینی ،صفحهآرایی و طراحی نسبتاً ارزان قیمت وارد کلیه
کشورهایی نظیر ایران شد .تولیدکنندگان اصلی آنها دیگر مانعی به نام عدم
وجود حروف طراحی شده مناسب با نیازهای آن کشورها ،برای فروش
تکنولوژی خود به این کشورها نداشتند و همین که تعدادی از قلمهای
گذشته را به صورت کپی شده روی سیستمهای خود میگذاشتند برایشان
کافی بود ،بقیه مشکل را خود مصرفکنندگان محلی باید حل میکردند.
این سیستم ابتدا نوید رونق موج طراحی حروف جدید فارسی را با خود
آورد ،ولی از آنجا طراحی یك مجموعه حروف جدید به صورت فونت از نظر
مالی بار نسبتاً قابل مالحظهای داشت و از آن مهمتر ،نمیشد آن را در
انحصار سرمایهگذار آن نگه داشت و به سرعت کپی شده و همه میتوانستند
از آن استفاده و بهرهبرداری کنند و هیچ یك از سرمایه گذاران بالقوه حاضر
نشدند برای این کار به خود زحمت جدی بدهند و موسسات ذینفع فقط به
صورت اجمالی و به صورتی کامالً غیرحرفهای به کپی کردن فونتهای
نامناسب قبلی ،ایجاد برخی تغییرات و اصالحات و نهایتاً نامگذاری جدید
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روی آنها نمودند و با نامهای مختلف جدید آنها را به صورت مجموعههایی
همراه با نرمافزار خود به بازار مصرفکنندگان تکنولوژی جدید دیجیتال
عرضه کردند.
نهایت آن که ما امروز همچنان از داشتن مجموعههای متعدد ،کامل و
جدی از قلم فارسی که اختصاصاً برای استفاده در موضوعات خاص )مثالً:
برای خواندن مطالب فرهنگی که نیاز به نغز و ظریف جلوه دادن مطلب است
فونتی خاص میطلبد( ،گروه خوانندگان ویژه )به عنوان مثال :برای افراد
دانشمند یا فرهیخته که به ظرائف و نکات توجه دارند فونتی خاص میتواند
مطلب را گویاتر نماید( و یا رسانههای خاص )مانند :تلویزیون و یا مانیتور
فونتهایی خاص را می طلبد تا در اثر نورپردازیهای پشت آن ناخوانا یا بی
اثر نگردد( طراحی شده باشد ،چه در حروفچینی ساده و چه به عنوان خوراك
اصلی در تایپوگرافی خالق معاصر خودمان ،محروم هستیم و ناچاریم
همچنان از تعدادی معدود و ناقصی که به صورت نامناسب و غیرحرفهای
نسخهبرداری دیجیتال شدهاند استفاده کنیم.
البته تعداد کثیری قلم های ناقص و فانتزی و غیر حرفهای نیز داریم که
کاربرد روز افزون آنها مثل استفاده از پیش غذا ،تنقالت ،شکالت و شیرینی
است که کودکان هنگام نبودن غذای اصلی از آنها برای سیر کردن خودشان
استفاده میکنند و عالوه بر حالوت ارزانی ،آسانی تهیه را نیز در بر دارد و
اصطالحا کار راه انداز است.
علیرغم رضایت سطحی مطبوعات ایران در استفاده از قلمهای در اصل
برای زبان عربی طراحی شده و اصالح شده برای فارسی ،با پیدایش گرافیك
نوین معاصر ایران از اوایل سالهای  ۱۳۴۰نوعی نارضایتی غیرمستقیم از
قلمهای موجود فارسی از طرف طراحان گرافیك پیشرو مشاهده میشود.
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نمایش این عدم رضایت غیرمستقیم اینست که از این سالها به بعد روز به
روز از سوی طراحان گرافیك حرفهای و نوجوی ایرانی ،قلمهای رایج فارسی
کنار گذاشته میشود و حداقل در تیترنویسی و تایپوگرافی عنوان پوسترها،
جلد کتابها ،متنهای کوتاه و نظیر آنها ،خود اقدام به طراحی کلمات و
حروف مناسب حال کار خود کردهاند.
در موارد معدود در آثار اساتید برجسته حرفه ،کلمات و حروف طراحی
شده خاص ،برای یك عنوان یا متن کوتاه ،قابلیت تبدیل به قلم یا یك مجموعه
فونت کامل را با صرف وقت کافی داشت .علت این که این موضوع اتفاق
نیفتاده است روشن است .عدم حمایت و پشتیبانی و سفارش حرفهای کار به
آنها بوده است و همین حرکاتی نیز که صورت گرفته است صرفا عشق و
عالقه مفرط شخصی آنها در جست و جو و یافتن راه گریزی از قلمهای
فارسی شده معمول بوده که برای کارشان به درستی مناسب تشخیص
نمیدادهاند.
گرایش دیگر هم که به خصوص در تایپوگرافی امروز ایران مشاهده
میشود و انعکاس از عدم رضایت و نامکفی بودن قلمهای موجود فارسی در
حروفچینی است ،اینست که؛ اصالً از موضوع خوانایی و قابل فهم بودن
حروف برای عموم صرفنظر شود و به نوعی به خصوص در تایپوگرافی
عنوانها ،قلم موجود متالشی شود و مجموعهای خالق و زیبا از الفبا ساخته
شود که الاقل و یا در عوض با دیدن آن چشم محظوظ شود ،هرچند به قیمت
ندیده گرفتن اصل اول تایپوگرافی و طراحی گرافیك به طور کلی است ،که
خواندن و فهمیدن بوده است.
در پایان ،برداشت عمومی طراحان گرافیك معاصر جهان در طول قرن
بیستم )قرن گذشته!( عمدتاً از تایپوگرافی ،هنر و فن تنظیم خالقانه حروف با
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سایر عناصر چاپی با توجه به انتخاب قلم مناسب ،تنظیم حروف و توزیع
کنترل شده فضای سفید بین حروف ،کلمات و سطرها و ترکیب خالقانه آنها
با نقوش و تصاویر و مطالب دیگر چاپی ،با هدف باال بردن توان خواننده یا
مخاطب در خواندن و فهمیدن مطلب بوده است .به نظر نمیرسد که این نوع
تلقی و برداشت در سالهای آینده نیز دچار تغییر بنیادینی شود .ولی به هر
صورت با توجه به مطالب فوق تا زمانی که ما از قلمهای متنوع ،کاربردی و
جدی فارسی محروم باشیم که بتوانیم متناسب با موضوعهای مختلف،
خوانندگان و انواع رسانهها از آنها استفاده کنیم ،از طراحی تایپوگرافی
خالق و رضایتبخش از هرجهت نیز محروم خواهیم بود.
راه حل این موضوع حمایت یا پشتیبانی کافی از طراحان گرافیك برای
شروع تالش و کار وسیع در سطح ملی برای طراحهای مجموعههایی از
قلمهای مناسب با ذوق و خصوصیات فرهنگی ادبی هنری ،ایران باشد .اگر
این کار را از همین امروز شروع کنیم ،رسیدن به نتایج مطلوب نیازمند
کوششهای خالقانه حداقل یك نسل از تعدادی طراحان گرافیك است ،که
اختصاصاً عمده تالش حرفهای خود را صرف طراحی ،حك و اصالح و توسعه
قلمهای فارسی کنند.
• نگــاه بــه تاریخچـه چــاپ و سـیر تحــول آن بــا توجــه خــاص بــه طراحـی
فونت .
چاپ چنین آغاز شد
ساخت مُهر را نخستین اقدام انسان بـرای چـاپ مـیداننـد  .ایـن ُمهرهـا کـه
برای تایید فرامین و احکام پادشاهان و حکام ایرانی به وجود آمد ،روی نگـین
انگشتری و سنگهای عقیق و ُدرّ و زمرّد و یاقوت حك میکردند و با مرکـب
مخصوصـی روی طومارهــا و کاغــذهای فــرامین و احکــام مـیزدنــد .پــس از آن
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اعی ـان و اشــراف دربــاری و ســایر مــردم هــم بــا تقلی ـد از شــاهان و حاکمــان
مهرهایی برای خود تهیه کردندکه روی کاغذهای معمولی آن دوره میزدند.
یکــی از مـــدارك بـــه دســـت آمـــده در ایــن زمینـــه ُ ،مهـــر داریــوش  ،پادشـــاه
هخامنش ـی اســت کــه هــم اکنــون در مــوزه لنــدن نگــهداری م ـیشــود .ای ـن ُمهــر،
تصویر و نقش داریوش را در حالی سوار بر ارابـه سـلطنتی در حـال شـکار شـیر
است ،نشان میدهد .در زیر آن سه سطر نوشته هم به چشم میخورد.
در موزه مونیخ آلمان هم مهرهای برنجی بزرگی همراه با نمونه چـاپ شـده
آن وجود دارد که مربوط به قرن هفدهم بوده و بر آنهـا سـوره حمـد نقـش شـده
است.
در ایران ،در موزه ایران باستان ،مهرهای استوانه شکلی است که روی آنها
نقشــهایی از حــروف و کلمــات مربــوط بــه دوره هــای گذشــته وجــود دارد .ایـن
مهرها به " سـول " معـروف اسـت .از اینهـا بـرای نوشـتن روی خشـت و مـوم و
غیره استفاده میشده است .لوحههای گلی اسناد و مـدارك مربـوط بـه مخـارج
بنـــای تخـــتجمشــید ،نمونـــههـــایی از ایــن مهرهـــای اســـتوانهای اســـت کـــه در
کاوشهای باستانشناسی به دست آمده است.
نمونههای دیگر چاپ  ،چاپ انواع پارچههای ابریشمی و نخی بوده کـه بـا
قالب روی پارچه سـاده و رنگـین صـورت مـیگرفتـه و بـه " قلمکـار " معـروف
بوده است .
استفاده از گراور روی چوب نیز سابقاً در ایران رایـج بـوده اسـت  .مهـر و
اســامی شــاهان مغــول در ایــران یــك نــوع گــراور روی چــوب بــوده کــه روی
قطعات چوبی  ۳۰×۲۰سانتیمتر و حتی بزرگتر تهیه میشد و بـر سـطح برجسـته
آن مرکب مخصوصـی قـرار مـیگرفـت ) .ماننـد اسـتامپ ( کـه زیـر طومارهـا و
فرمانها میزدهاند .
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اما واژهای که امروز در ایران به نام چاپ میشناسیم ،در اواخـر قـرن هفـتم
هجری به صورت " چاو " به زبان فارسی وارد شد.
واژه " چاپ " به قولی از کلمه چینی " کاو " گرفتـه شـده اسـت و ایـن نـام
در عهــد پادشــاهی یک ـی از شــاهان مغــول در ای ـران رای ـج شــد .در ســال ۶۹۴
هجری قمری )  ۱۲۹۴میالدی ( در عهـد پادشـاهی ایـن شـاه کـه گفتـه مـیشـود
بسـیار بوالهــوس و مســرف بــود ،کشــور دچــار بحــران مــالی و اقتصــادی شــد و
خزانه از زر وسیم تهـی مانـد در ایـن زمـان شخصـی بـه نـام عزالـدین محمـد بـن
مظفر بن عمید که قبالً به کشور چین سفرکرده بود و از اوضاع آن جـا اطـالع
کافی داشت ،به وزیر وقت ،صـد رجهـان زنجـانی ،پیشـنهاد کـرد بـه جـای زر و
سیم ،به رسم مملکت چین ،نوعی برگه بهادار به نام " چاو " در مملکت رایـج
کند تا بدین وسیله بتواند بحران مالی را رفع سازد.
طــرح او مــورد پســند واقــع شــد .درمــاه جمــادی االول ســال  ۶۹۴قمــری از
طرف پادشاه فرمانی صادر شد که به موجب آن معامله زر و سیم از آن تـاریخ
ممنوع شد و به جای آن از مردم خواسته شد که در معـامالت خـود از برگـه "
چـــاو " اســـتفاده کننـــد .بـــه هریــك از شـــهرها نیــز امیــری فرســـتاد کـــه اداره
یاکارخانه ای بـرای اشـاعه " چـاو " دایـر کننـد کـه آن اداره یـا کارخانـه را "
چاو خانه " نامیدند.
اما " چاو " چه بود ؟ قطعه ای چرم سوخته به شکل مربع مستطیل بـود کـه
در حاشیه آن به خط ختایی  ،کلمات شهادتین ) الاله اال الله  ،محمـد رسـول
الله ( نوشته شده بود و کمی پایینتر  ،امضای کیخاتوخان و در وسط دایرهای
ترسیم شده بود که مبلغی  -از نیم درهم تا ده دینار  -در آن قید شده بود .
بعدها مردم را با جبر و تهدید به قبول آن پول کاغذی کـه " چـاو ه مبـارك
" نامیده میشد وادار ساختند  .اما به دلیل نارضایتیهای فراوان مردم تبریز و
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شیراز و شهرهای دیگر  ،پادشاه ناچار شد که فرمان " چاو مبارك " را فسـخ
کند و فرمانی در ابطال آن صادرکند .از آن پس مردم ،وزیر وقت را کـه عامـل
رواج پول کاغذی در ایران بود با لقب " چاویان " به معنای " چاپ زن" یـا
فریبکار نامیدند.
هنوز ،بعد از گذشت سالها واژههای " چاپچی "  " ،چاپ زن " و " دروغ
زن " در زبان عامه به معنای چاپیدن  ،اغراق کردن و سرکیسـه کـردن بـه کـار
برده میشود .
نخستین چاپخانه و چاپ اولین کتاب در ایران
در زمان صفویان ) قرن یازدهم ( ،عدهای از مبلغان مذهبی و کشیشان فرقه
" کرملیـــت " در محوطـــه کلیســـا و نمازخانـــه خـــود در میـــدان میراصـــفهان
چاپخانهای با حروف سربی دایر کردند .آنان بعضی از ادعیه و اذکار مسـیحی
و سپس انجیل و تورات را بـا حـروف سـربی عربـی بـه دو زبـان عربـی و فارسـی
چاپ کردند .متاسفانه نمونهای از آثار چاپ شده آنان در دست نیست .
در سال ۱۰۵۰قمری پس از آن که ارامنـه ارمنسـتان را شـاه عبـاس صـفوی بـه
اصفهان کوچ داد درکلیسای " وانك " یا کلیسای سـن سـور واقـع در جلفـای
اصفهان اسقفی به نام خاچاطور گیسـا راتسـی چاپخانـهای دایرکـرد کـه بـرای
اولین مرتبه در ایران با حروف و وسایل ابتدایی توسـط کشیشـان سـاخته شـده
بود .در این چاپخانه ،کتابی به زبان ارمنی به نام ساغموس یا زبور داوود چاپ
کردند که چاپ آن یکسال و نیم طول کشید.
ای ـن چاپخانــه تــا ســال  ۱۰۹۸قمــری )  ۱۶۸۷م ـیالدی ( دای ـر بــود و چنــدین
کتاب و کارهای چاپی دیگـر را نیـز ارمنـی بـه چـاپ رسـانید .در حـدود سـال
 ۱۱۱۳قمــری نیــز یکــی از کشیشــان ارمنــی بــه نــام آســادور چاپخانــهای را در
اصفهان دایر کرد که حروف آن چوبی بود.
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در ســـال  ۱۲۵۹قمـــری یکــی از بزرگـــان ارمنــی اهـــل جلفـــا بـــه نـــام مـــانوك
هورتانی ـان کــه د رجــاوه ســکونت داشــت  ،ی ـك ماشــین چــاپ خــوب کــه بــه
جدیدترین وسـایل مجهـز بـود بـه کلیسـای وانـك هدیـه کـرد .امـا در آن تـاریخ
کسـی کــه از فــن چــاپ اطــالع داشــته باشــد در جلفــا نبــود و ایـن ماشـین نــو و
مجهز حدود  ۴۰سال در انبار کلیسا مانـد و معلـوم نیسـت بعـداً مـورد اسـتفاده
قرار گرفت یا نه؟ این دستگاه چاپ هم اکنون به " عقاب " معروف است.
در مــدت  ۳۳۰ســالی کــه چاپخانــه درکلیســای وانــك دای ـر بــود ،عــالوه بــر
تقویمهــا ،گزارشــهای جلســات مــذهبی و غی ـره ،حــدود  ۲۶۳جلــد کتــاب بــا
کوشش خلیفه های کلیسا چاپ و منتشر شد.
چه کسانی به فکر تاسیس چاپخانه در ایران افتادند؟
همزمان با تاسـیس چاپخانـه کلیسـای وانـك در ایـران  ،عـدهای از رجـال و
درباریان و شاهان صفوی به فکـر ایجـاد چاپخانـه در ایـران افتادنـد" شـاردن"
سیاح و جهانگرد معروف فرانسوی مینویسد " :در زمان شاه سلیمان صـفوی،
ایرانیان صـد دفعـه خواسـته انـد مطبعـه داشـته باشـند و بـه فوایـد و ضـرورت آن
کامالً پی بردهاند لیکن تا حال کامیاب نشدهاند .برادر وزیر اعظم )یـا مجتهـد
بزرگ؟( که آدم خیلی عالم و مقرب شاه است در سنه  ۱۰۸۷قمـری خواسـت تـا
کارگرانی از فرنگ بیاورد که این کار را به ایرانیـان بیاموزنـد و کتـب مطبوعـه
عربی و فارسی را هم که به او داده شـده بـود بـه نظـر شـاه رسـانید شـاه بـا ایـن
پیشنهاد موافقت کرد .ولی وقتـی صـحبت از پرداخـت پـول بـه میـان آمـد ،شـاه
صــفوی از پرداخــت آن ســر بــاز زد و ایـن فکــر و اندیشــه بــه نتیجــه نرسـید و در
محقاق فراموشی فرو رفت ".
اما ایرانیـان در حـدود یکصـد و پنجـاه سـال اقـدامی بـرای ایجـاد چاپخانـه
فارسی نکردند .تا ایـن کـه در زمـان فتحعلـی شـاه قاجـار ،بـه همـت ولیعهـد او،
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عباس میرزا ،چنـد تـن بـرای آمـوختن فـن چـاپ بـه انگلسـتان و روسـیه فرسـتاده
شدند و آنها پس از آموختن این فن ،اول بار دستگاههای چاپ حـروف سـربی
و سپس دستگاه چاپ سنگی را به ایران آوردند.
عباس میرزا در سال  ۱۲۳۰قمری پنج نفر دانشجو برای تحصیل به انگلسـتان
و فرانسه اعزام کرد و در بین این پنج تن شخصـی بـه نـام میـرزا صـالح شـیرازی
بود که پس از تحصیل زبانهای خـارجی و علـوم جدیـده بـه فکـر افتـاد کـه یـك
دستگاه چاپ بخرد و به ایـران آورد .وی در بازگشـت بـه ایـران درسـال ۱۲۳۵
قمری چاپخانهای در تبریز به کار انداخت.
عباس میرزا نایب السلطنه قبل از بازگشت میرزا صالح شـیرازی بـه ایـران و
پس از امضای صلح نامه گلستان بـین ایـران و روس )سـال  ۱۲۲۸قمـری معـادل
 ۱۸۱۳میالدی( ورود چند دستگاه چاپ را به روسها سفارش داد.
پــس از ای ـن ســفارش هــم ،شخص ـی بــه نــام می ـرزا زی ـن العابــدین تبری ـزی بــه
پترسبورگ اعزام شد تا فنون چاپ و روش ساختن مرکب را فرا بگیرد.
چهار سال بعد ،یعنـی در سـال  ۱۲۳۲قمـری ،میـرزا زیـن العابـدین تبریـزی بـه
ایران برگشت و با خود یك دستگاه پرس چـاپ و مقـداری هـم حـروف سـربی
عربی آورد و بعد هم چاپخانهای را در تبریز راه انداخت .
به این ترتیب میشود گفت :که او اولین کسـی اسـت کـه چاپخانـه حـروف
سربی فارسی )عربی( را در ایران راهاندازی کرد .
میـرزا زیـن العابــدین تبریـزی پــس از ایـن کــه ایـن چاپخانــه را راه انــداخت،
چــاپ رســاله یاکتــابی را آغــاز کــرد کــه "فــتحنامــه" نــام داشــت و آن را می ـرزا
عیسی قائم مقام فراهانی نوشته بود .این کتاب از جنگی سخن میگوید کـه در
سال  ۱۲۷۷قمری میان دولتهای ایران و روس روی داد و بـاالخره هـم بـا صـلح
نامه گلستان به پایان رسید.
چاپ این کتاب که با همان حروف سربی عربی حروفچینی شد ،یکسـال و
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نیم به درازا کشید و باالخره اولـین کتـاب چـاپی بـه زبـان فارسـی در ایـران در
سال  ۱۲۳۴از زیر چاپ بیرون آمد.
آنچه از کارهای چاپ شده در آن زمان به جـا مانـده اسـت نشـان مـیدهـد
که دستگاه چاپ و لوازم حروفچینی چاپخانه سربی میرزا زین العابدین خیلـی
ساده و ابتدایی بوده است.
دومـین کتــاب یـا رســاله حــروف ســربی بــه نــام رســاله جهادیـه بـین ســالهای
 ۱۲۳۹ – ۱۲۳۸چاپ شد .این کتاب شامل فتاوی روحـانیون در بـاره جهـاد بـا
روس )جنگ دوم روس و ایران( بود.
در این چاپخانه ،کتابها را با حروف سربی )قلم عربی( که داخل گارسـههـا
قرار داشـت حروفچینـی مـیکردنـد و بعـد بـا ماشـین معمـول در آن زمـان یعنـی
دستگاههای فشار فلزی یا " پرس چاپ "  ،چاپ میکردند  .این نـوع ماشـین
در واقع نمونـه تکمیـل شـده ماشـینهای چـاپی بـود کـه " اسـتانهوب " اختـراع
کرده بود .
مرکب مورد استفاده در این چاپخانه از نوع مرکبهای مشکی دودهای بـود
که خود میرزا آن را میساخت  .کاغـذ آن نیـز از نـوع کاغـذهای " خانبـالغ "
بود که از چین میآمد.
میرزا زین العابدین تبریزی درسال  ۱۲۳۹یـا  ۱۲۴۰هجـری قمـری بـه دسـتور
فتحعلی شاه به تهران احضار شد تا زیر نظر منوچهرخان گرجـی کـه بعـدها بـه
معتمــد الدولــه ملقــب شــد چاپخانــهای را راه بینــدازد  .چاپخانــه میــرزا زیــن
العابدین در تبریـز ،بـا آن کـه خـود او بـه تهـران آمـده بـود ،تـا ده سـال بعـد هـم
هنچنان دایر بود .مدیریت چاپخانه را در این مدت مـال محمـد بـاقر یـزدی کـه
از شاگردان میرزا زین العابدین بود به عهده داشت واین ده سال چنـدکتاب و
رساله چاپ کرد.
کتاب "ماثر سلطانیه" از اولین کتابهایی است که به سعی مـال محمـد بـاقر
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منتشر شد و چاپ آن در اواخـر مـاه رجـب سـال  ۱۲۴۱هجـری قمـری بـه اتمـام
رسید .این کتاب را عبدالرزاق بیك دنبلی در شرح سلطنت فتحعلی شاه نوشت
و آن را بــه نایـب الســطنه اهــدا کــرد .همـین چاپخانــه ،چنــدی بعــد )  ۲۸شــعبان
 ۱۲۴۵هجری قمری ( کتاب کوچکی را به نام رساله آبله کوبی چاپ کـرد .در
این زمان ،دیگر چاپخانه را " باسمه خانه دارالسطنه تبریز " مینامیدنـد .رسـاله
آبله کوبی را محمد بن الصبورخوئی در باره فوایـد تلقـیح ) واکسیناسـیون ( و
ضرورت تعمیم و گستر ش آن نوشت.
مال باقر تبریزی ،بعدها نسخهای از کتاب ناسخ التواریخ نوشته لسان الملك
سپهر را باچاپ سنگی منتشر کرد .نقل است که میرزا صالح شـیرازی درسـال
 ۱۲۳۵هجـــری قمـــری چاپخانـــهای در تبریـــز دایـــر کـــرد .متاســـفانه تـــاکنون
ازکارهایی که در این چاپخانه چـاپ شـده باشـد نسـخهای بـه دسـت نیامـده و
دالیلی که نشان بدهد این چاپخانه به کارخود ادامه داده است موجود نیست.
اولین چاپخانه چاپ سربی در تهران
چاپخانــه ســربی میــرزا زیــن العابــدین در تهــران پــس از گشــایش  ،چــاپ
کتابهای فارسی و عربی را شروع کـرد" .محـرق القلـوب" اولـین کتـابی بـود
که در سال  ۱۲۳۹هجری قمری در این چاپخانه چاپ شد .سال بعد هـم کـار
چاپ "عین الحیوهَ حیاهَ القلوب" در دو جلد در این چاپخانه به انجـام رسـید.
همین چاپخانه بعدهاکتاب مجالس المتقین نوشته شـهید ثالـث و سـپس کتـاب
روضــه المجاهــدین معــروف بــه مختارنامــه را چــاپ کــرد ایـن کتـابهــا جــز و
نخستین کتابهای مصوری بودندکه با روش سربی چاپ شدند.
کتابهایی که از ایـن چاپخانـه بیـرون آمـده بـه کتـابهـای چـاپ معتمـدی
معروف است و دلیل آن هم این اسـت کـه انتشـار آن زیـر نظـر معتمدالدولـه یـا
منوچهر خان گرجی صورت گرفته است .
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اولین چاپخانه چاپ سنگی در ایران
چنانکه از ماخذ و منابع معتبر بر میآید چاپ سـنگی ده سـال بعـد از ورود
چاپ سربی وارد ایـران شـد .البتـه در ایـن بـاب هـم عبـاس میـرزا نایـب السـطنه
پیشــقدم بــود .در ســال  ۱۲۴۰هجــری قمــری پــس از آن کــه میـرزا جعفــر تبریـزی
برای آمـوختن صـنعت چـاپ بـه مسـکو فرسـتاده شـد ،پایتخـت از تبریـز پیـروی
کرد و میرزا صالح شیرازی که در آن زمـان جـزو اعیـان و وزیـران تهـران شـده
بود ،میرزا اسدالله نامی را از اهالی فارس به همـان منظـور بـه سـنت پترسـبورگ
روسیه فرستاد .ایـن دو پـس از بازگشـت ،چنـد دسـتگاه ماشـین چـاپ بـا خـود
آوردند و این دستگاههای چاپ در تبریز به راه افتادند .اولین کتابی که میـرزا
اســدالله ش ـیرازی در تبری ـز بــه چــاپ رســانید قــران کــریم ) در  ( ۱۲۴۸و ســپس
کتــاب "زاد المعــاد" ) در  ۱۲۵۱هجــری قمــری ( بــود در ســال  ۱۲۵۹هجــری
قمری اولین کتاب مصوری که با چاپ سنگی درآمد کتابی بود بـه نـام لیلـی و
مجنــون مکتبـی شـیرازی کــه چهــار تصــویر داشــت  .در همـین ســال نیـز کتــاب
"معجم فی آثار کتاب العجم" تالیف میرزا فضل الله الحسـین بـا چـاپ سـنگی
از چاپ خارج شد.
پنج سال بعد به فرمان پادشاه وقت یعنی محمد شاه قاجـار چاپخانـهای کـه
میرزا اسدالله فارسی دایر کرده بود با وسایل و ابزار آالت آن به تهـران انتقـال
یافت و اولین کتابی که در ایـن چاپخانـه سـنگی تهـران بـه چـاپ رسـید دیـوان
عبدالوهاب نشاط شاعر بود.
متاسفانه هیچ نمونه چاپی از دستگاه چاپ سنگی که میرزا جعفر تبریزی به
ای ـران آورد و در تبری ـز بــه کــار انــداخت ،در دســت نیســت و بــه احتمــال یق ـین
ممکن است این چاپخانه در تبریـز مـدت سـه الـی چهـار سـال مشـغول بـه کـار
بــوده و پــس از آن بــاز هــم طبــق دســتور عبــاس میـرزا زیـر نظــر مــال محمــد بــاقر
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تبریـزی قرارگرفتــه اسـت و پــس ازآن بـه تهــران منتقـل شــده و بـا چنانچــه میـرزا
اسدالله درهـم ادغـام شـده باشـد .چاپخانـه دیگـری هـم در سـال  ۱۲۴۶هجـری
قمری در شهر تبریز دایر شـد کـه موسـس آن شخصـی روسـی بـود .وی اسـباب
مختصــری از چــاپ ســنگی یعن ـی لیتــوگرافی را بــه آن جــا آورده و چاپخانــهای
تاسیس کرد  .اما رونقی نگرفت و خوب کار نکرد.
تاسیس چاپخانه سنگی "کاغذ اخبار" توسط میرزا صالح شیرازی در تهران
درسال  ۱۲۵۲هجری قمری چاپخانه دیگری به منظور چاپ اولـین روزنامـه
فارسـی زبــان ایـران در پایتخــت تاسـیس شــد .بــه درســتی معلــوم نیســت کــه آیـا
ماشین چاپسنگی این چاپخانه ازهمان ماشینهای چاپ سنگی سفارش داده
شده میـرزا صـالح شـیرازی بـوده کـه درسـال  ۱۲۴۰هجـری قمـری توسـط میـرزا
اسدالله شـیرازی از روسـیه بـه ایـران واردشـد و بعـد بـه تهـران انتقـال یافـت یـا
میرزا صالح شیرازی برای تاسیس این چاپخانه ،ماشین چاپ سنگی دیگری از
روسیه خرید و به تهران آورد.
میرزا صالح شیرازی که در انگلستان ضـمن تحصـیل زبـانهـای خـارجی بـه
فنون چاپ و روزنامـهنگـاری آشـنا شـده بـود ،بـرای ایـن کـه ایـران نیـز روزنامـه
داشته باشد به فکر چاپ روزنامه در این مرز و بوم افتاد.
روزنامــه می ـرزا صــالح ش ـیرازی " کاغــذ اخبــار " نامی ـده م ـیشــد و نخســتین
شماره آن که حاوی اخبار داخلی و خـارجی بـوده ،در تـاریخ  ۲۵محـرم ۱۲۵۳
هجــری قمــری ) ۱۸۳۷م ـیالدی( روی ی ـك ورق و داخل ـی و خــارجی بــود ،در
تـــاریخ  ۲۵محـــرم  ۱۲۵۳هجـــری قمـــری ) ۱۸۳۷مــیالدی( روی یــك ورق و
شــامل دو صــفحه بــه قطــع  ۴۰×۲۴ســانتیمتر باکاغــذ خانبــالغ و خــط نســتعلیق
انتشار یافت.
این روزنامه مدت سه سال به طور ماهانه چاپ و منتشر میشد و بعداً بنـا بـه
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عللی که معلوم نیست تعطیل شد )ممکـن اسـت بـا فـوت میـرزا صـالح شـیرازی
این روزنامه نیز برچیده شده باشد(.
پــس از انتشــار روزنامــه میـرزا صــالح شـیرازی در تهــران ،بــه واســطه نیـاز بــه
روزنامــههــای گونــاگون و کتــب علمــی و ادبــی و تــاریخی چاپخانــههــایی در
اصفهان و شیراز و ارومیه و دیگر شهرها تاسیس شد .با تعطیل شدن روزنامـه
کاغذ اخبار چاپخانه سنگی کاغذ اخبار نیـز تعطیـل شـد و ماشـینآالت آن در
اختیار چاپخانههای دولتی قرارگرفت.
تاسیس نخستین چاپخانه دولتی درتهران
پــس از فــوت میـرزا صــالح شـیرازی چاپخانــه او و چاپخانــه دیگــر از جملــه
چاپخانـــه میـــرزا اســـدالله خـــان فارســـی در اختیـــار منوچهرخـــان گرجـــی )
معتمدوالدوله ( قرارگرفت و با ادغام این چند چاپخانـه و چاپخانـهای کـه زیـر
نظر او بود  ،پایه و اساس نخستین چاپخانه دولتی در تهران نهاده شد .
چاپخانه دولتی که زیر نظر منوچهر خـان گرجـی ) معتمـد الدولـه ( تـا سـال
 ۱۲۵۶هجری قمری قرار بود کتابهای زیادی چه بصورت چاپ حـروف سـربی
و چــه بــا چــاپ ســنگی بــه چــاپ رســانید و نمونــه هــای آن هــم اکنــون در اکثــر
کتابخانــه هــای قــدیمی کشــورمان موجــود اســت .ایـن کتابهــا بــا نــام کتابهــای
چاپ معتمدی معروف است.
در کتاب "ماثر سلطانی" تـالیف عبـدالرزاق بیـگ دنبلـی کـه در رجـب ۱۲۴۱
هجری قمری در تبریز به چاپ حروفی رسیده ،ضمن و صف چاپ با اشاره به
منـــوچهر خـــان گرجـــی آمـــده اســــت " :در دارالخالفـــه طهـــران بـــه اهتمــــام
منوچهرخــان مجلــدات از کتــب حــدیث باســمه )چــاپ( کــرده تجــار و اهــل
معامالت به اطراف والیات میبرند و خرید و فروخت میشود " .
در طـی سـیر تکــاملی چاپخانــههــا در ایـران نیـاز بــه حــروف جدیـد احســاس
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میشد که در ابتدا حروف سربی عربی بود کـه چنـد حـرف فارسـی نیـز بـه آنهـا
اضافه میگردید .در ابتدا سازندگان ماشین آالت چاپ بنا بـه ضـرورت و نیـاز
حــروف ســربی را از روی حــروف طراح ـی شــده ریختــهگــری کردنــد و بعــدها
کاخانه تولید حروف سربی در ایران پا گرفت.
زمانی خط ماشین تحریر فارسی تغییـر چنـدانی نداشـت و اصـوالً از حـروف
عرب ـی بودنــد در ســال  ۱۳۵۱بــرای اول ـین بــار شــرکت نســبی امی ـری و شــرکاء
نمایندگی انحصـاری ماشـین تحریرهـای کنتینانتـال را در ایـران گرفـت .در آن
ســال شــرکت تصــمیم بــه طراح ـی حــروف فارس ـی گرفــت و ســفارش بــه آقــای
حسین عبداللهزاده حقیقـی داده شـد .در سـال  ۱۳۳۶و  ۱۳۳۷آقایـان ناصـری و
عبدی برای وارد کـردن ماشـین آالت قالـب زنـی حـروف بـه آلمـان رفتنـد و دو
دستگاه قالبسازی حروف وارد کردند بعد متوجـه شـدند کـه نیـاز بـه طراحـی
حروف وجود دارد .در آن زمان به خطاطـان خوشـنویس رجـوع کردنـد امـا بـه
دلی ـل عــدم آشــنایی آنــان و نامناســب بــودن خطــوط ب ـرای ریختــهگــری کــار بــه
سرانجام نرسید .در واقع خط نوشـته شـده مـیبایسـت بـرای قالـبریـزی نقاشـی
خط میشد.
• تاریخچه تولید فونت رایانهای در ایران و جهان
وقتی به سابقه تاریخی فارسینویسی در رایانه میپردازیم بـا فهرسـت بلنـد
بــاالیی از برنامــههــای رایانــهای فارس ـی مواجــه م ـیشــویم کــه از زمــان پیــدایش
سیستم عامل داس و با زحمت و اهتمـام کارشناسـان وقـت رایانـه در داخـل و
خارج کشور مهیا گشته بود و بعدها در محیط سیستم عامل های وینـدوز نیـز
تداوم داشت.
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به نام گروهی از آنها در زیر اشارهای میکنیم:
پیشــکار /زرنگــار /نقــش /ام ال اس /پــروین /مــریم /پرنی ـان /تکــس فارس ـی/
صفحه آرا /آرین /سـیناپک /نامـه نگـار /چلیپـا /کلـک /نویسـا /آتلیـه )مـک( /نشـر
الف /خوشقلم /واژهنگار /فارسیساز نوین /جملـهپـرداز /نویسـه /و وینـدوزهای
فارسی سینا ،برنا ،پایا ،پارسا ،و ...
بسـیاری از نـرمافزارهــای فارسـیسـاز ،کــار جدیـد و متحوالنـهای در زمینــه
فونتهای عرضهشده در سیستم ارائه نکردند و تنها بـه کپـی کـردن و تغییـر در
جایگـــاه قرارگیــری حـــروف در جـــدول فونـــت و اســـتفاده در نـــرمافـــزار خـــود
پرداختند.
از جملــه شــرکتهــای نــرمافــزاری کــه در زمینــه فونــت نی ـز در تی ـراژ انبــوه،
کارهای ارزشمندی از خود بهجا گذاشتهاند میتـوان بـه شـرکتهـای کاتـب/
نرمافزاری سینا /کوارتزرایانه /نویسا /و هامون اشاره کرد که هـر یـک بـه سـهم
خود تحوالتی در این صنعت ایجاد کردند .ظاهراً در سـال  ۱۳۶۳معـادل ۱۹۸۴
مــیالدی شــرکت کاتــب موفــق شــد تــا بــا اســتفاده از فنــاوری روز ،بــر روی
چاپگرهــای لی ـزری  ،HPحــروف فارس ـی را چــاپ کنــد .امــا اول ـین نــرمافــزار
حروفچینی فارسی را ظـاهراً یـک شـرکت آمریکـایی در محـیط  ،۱/۵ Dosبـرای
فارسیزبانان طراحی کرد .این نرمافزار به کاربر قابلیت چاپ مـتن تایـپ شـده
را بر روی پرینترهای سوزنی ) ،(Dotmatrixمیداد .البته قبـل از آن فونـتهـای
فارسی را بر روی  ICپرینتر کپی میکردند و این فونت فارسی  ۸بیتی ،تنها ۶۴
حرف را شامل میشد.
نخستین رایانهای که بـر روی آن حروفچینـی فارسـی انجـام شـد یـک رایانـه
 ۸۰۸۶بــا  ۱۲۸کیلــو بای ـت  Ramبــود کــه بــا ی ـک فالپ ـی  ۵ ۱/۴ای ـنچ و ظرفیت ـی
معادل  ۳۶۰کیلو بایت کار میکرد .رایانه فوق مدل  IBMبود.
به دنبال تحوالت ایجاد شده نرمافزار نقش که در ابتدا با نام  wordPارائـه
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شده بود توسط آقای مهندس پورنقشـبند از فـارغ التحصـیالن دانشـگاه صـنعتی
شریف در شرکت کاتب عرضه شد وی بعدها نرمافزار را تکمیلتر کـرده و بـه
نام نقش روانه بازار نمود .این نرمافزار نخستین نرمافـزاری بـود کـه مـیتوانسـت
اعراب را بطور مستقل بر روی حروف فارسی اضـافه کنـد همچنـین هـر حـرف
قابلیت این را داشت که هر نوع اعراب رو یا زیر را بپذیرد.
نقــش از اولـین نــرمافزارهــای ویـژه بــرای امــر واژهپــردازی حرفــهای بــود کــه
کامالً در ایران طراحی و تولید شد و به طور حرفهای در مؤسسات حروفچینی
و انتشاراتی مورد بهرهبرداری قرار گرفت .اولین نسـخه آن )کـه بـا نـام wordp
عرضه شده بـود( در سـال  ۱۳۶۷در یـك مؤسسـه حروفچینـی -انتشـاراتی نصـب
شد .در اردیبهشت  ،۱۳۷۳اولین نمونه نسـل جدیـد ایـن نـرمافـزار ،تحـت عنـوان
››نقش نگارش ‹‹۶/۰در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر به نمـایش گذاشـته شـد و
مورد تحسین بسیار بازدیدکنندگان قرار گرفت .اکنـون ،نگـارش  ۶/۷۷آخـرین
نسخه نقش ،از برترین نرمافزارهای واژهپرداز تحت سیستم عامل  DOSاست.
پس از نرمافزار نقش شرکت نرمافزاری سینا نسـخهای از نـرمافـزار پیشـکار
را ارائه کرد با این قابلیـت کـه پـیش از چـاپ پـیش نمایشـی بـه کـاربران ارائـه
میکرد اما این نرمافزار  wysiwygنبود.
نـرمافـزار ام ال اس  MLSهــم توسـط یـک شـرکت خـارجی نوشــته شـد ایـن
نرمافزار روی سیستم عامـل  Dosکـار مـیکـرد امـا محـیط آن کـامالً گرافیکـی
بود و اولین نرمافزار از این دست بود که به شکل  wysiwygعمل میکرد .این
نرمافزار در مقطع زمانی خاصی مشـتریان زیـادی جـذب کـرد امـا چـون کـامالً
فارسی نبود و خدمات پس از فروش نداشت مشتریان خود را از دست داد.
انقــالب حروفچین ـی فارس ـی رایانــهای بــا عرضــه نــرمافــزار زرنگــار رخ داد
شــرکت نــرمافــزاری س ـینا نخســتین نســخه نــرمافــزار زرنگــار را ارائــه کــرد .ای ـن
نرمافزار تماماً فارسی بود خدمات پس از فروش قـوی داشـت ،بسـیار پرسـرعت
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بود و دو حالت نمایش داشت یکی ساده و دیگری قبـل از چـاپ بـدین ترتیـب
کاربران مـیتوانسـتند صـفحه چـاپی خـود را بطـور کامـل مالحظـه کننـد ،ارائـه
فونــتهــای جدی ـد از طــرف شــرکت س ـینا و مــوارد دیگــر باعــث شــد کــه ای ـن
شرکت تا حدود ده سال هیچ رقیبی نداشته باشد.
نرمافزار  Techپارس نیز در همـین سـالها وارد میـدان شـد ایـن نـرمافـزار از
تکنولــوژی خاصــی پیــروی مــیکــرد و آنچــه بــیش از همــه باعــث شــد مراکــز
دانشــگاهی از آن اســتفاده کننــد فرمــولنویســی قــوی و کارآمــد آن بــود ایــن
نرمافزار توسط شرکت دادهکاوی ایران ارائه شده بود.
ظهور نرمافزار  wordبا امکانات فارسی فعالیتهای جـدی فارسـیسـازها
را کاهش داد بطوریکه شرکتهای قدرتمندی چون شرکت نقش و نرمافزاری
س ـینا از ادامــه ارائــه نــرمافزارهــای خــود )نقــش و زرنگــار( منصــرف شــدند و
فعالیتهای خود را بسیار کاهش دادند.
از شرکتهای فعال حال حاضـر مـیتـوان بـه نـرمافـزاری هـامون ،شـرکت
مریم و پرنیان روی  pcو نویسا روی سیستم عامل  Macاشاره کرد.
• تجربیـات ســایر کشــورها خصوصـاً کشــورهایی کــه از  Arabic Scriptاســتفاده
میکنند
 oکشورهای عربی ،افغانستان ،پاکستان
دراین مقوله اطالعات مـدون و قابـل اسـتنادی در دسـت نیسـت ولـی وفـور
فونتهـای عربــی در بـازار رایانــه ای جهـان عــرب خـود گــواهی اسـت بــر کــار و
توجه اعراب به این بخش از فعالیتهای فرهنگی خط و زبان.
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د( مسائل فرهنگی فونت فارسی
• فرهنگسازی
 oهدایت افکار عمومی با هدف بهبود سلیقه عمومی و بـاال بـردن سـطح توقـع
کاربران از طراحان.
• نقش دولت و سایر نهادهایی که وظایفی در اینباره برای آنها متصور است.
 oپیکره دولت به لحاظ خرید
 oکلیه نهادهای ذی ربط تولید
• آسیبشناسی اجتماعی فونت یا مشکالت فونت فارسی.
 oکپی غیر مجاز و نبود راه حل برای حفاظت از حقوق تولیدکنندگان فونت و
نرم افزار.
 oعدم ارتباط میان تولیدکنندگان فونت و شرکتهای تولیدکننده نرمافزار.
 oعــدم وجــود درک صـــحیح از مفهــوم فونــت و اهمیــت خــط در رایانـــه در
تصمیمگیریها.
 oعدم وجود درک تاریخی از مفهوم فونت در اجتماع.
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هـ( تحلیل وضعیت موجود
 (۱دانشگاهها
• شناسایی اعضای هئیت علمی دانشگاهها که پروژههایی را در زمینه فونتهـای
فارسی ارائه کردهاند یا عالقمند به ارائه پروژه در این زمینه هستند.
با جستجویی و مصاحبهای که با اساتید فعـال در تـایپوگرافی و در دسـترس،
در دانشگاههای تهران انجـام شـدکه شـرح مختصـری از آن در بـاال آمـده بـود،
مطلع شدیم که اغلب قریب به اتفاق در زمینه ارائه پروژه طراحی حروف فعـال
هستند و همگی آماده همکاری در بهینه سـازی رونـد طراحـی حـروف فارسـی
برای داخل و هر زبان دیگر برای صدور میباشند.
• شناسایی دانشجویانی که در زمینه فونت فارسی کار کردهاند.
تعداد دانشجویانی که در این زمینه فعالیت نمودهاند و آن را با توجه و دقت
و نظر خاص پیگیری نمودهاند زیاد نیست ،معموالً دانشجویان به حسـب واحـد
درسـی کــه در ایـن زمینــه دارنــد بــه طراحـی حروفـی گاهـاً تکــراری و یـا اغلــب
فانتزی همت میگمارند و ادامه آن هر چند که برایشان امکانپذیر اسـت ولـی
به دلیل نبود زمینه کاری و کسب درآمد به آن اشتغال نمیورزند.
• شناسایی و گردآوری پایان نامههای دانشگاهی مربوط به فونت فارسی.
|

پایاننامههای دانشجویان رشتههای هنری در زمینه طراحی فونت.
تعداد این پایاننامهها به لحاظ شمارش و وحدت رویه بسیار و بـه لحـاظ
نوآوری و بیان موضـوعی جدیـد بسـیار انـدک بـه نظـر مـیرسـد و اسـاس ایـن
ادعا ،نبود تحولی هرچند ناچیز در بازار قلم رایانهای و آن چیزی است ،که
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مــا آن را فونــت مــینــامیم ،کــه بــرای اثبــات ایــن نظریــه ،کــاری کارشناســانه
توسط گروهی از خبرگان فن را میطلبد.
بدین معنا که پروژهای مجزا برای شناسایی تکتـک پایـاننامـههـا صـورت
پذیرد و اقالم کیفی و کمی آن استخراج گردد.
|

پایاننامههای دانشجویان رشتههای فنی مهندسی در زمینه مسـائل فنـی زبـان
فارسی و رایانه.

 (۲مراجع
• شناسایی مقالههای چاپ شده درباره فونت فارسی در نشریات.
با توجه به بررسیهـای انجـام شـده مقـاالتی انـدک در ارتبـاط بـا موضـوع ،بـه
چاپ رسیده است که از آن جمله می توان به مقاالت ذیل اشاره کرد:
 .۱مقاله استاد مسعود سپهر در روزنامه ایران مورخ اردیبهشت .۱۳۸۵
 .۲مقاله آقای کامران انصاری در مجله چاپ و گرافیک .۱۳۸۶
• شناسایی پایگاههای اینترنتی مرتبط با موضوع فونت فارسی.
متاسفانه در این خصوص پایگاه اختصاصی وجود نـدارد ولـی اغلـب اسـاتید
گرافیک و شرکتهای دسـتانـدرکار تولیـد فونـت و لوگـوی فارسـی در سـایت
خود بخشی را به این موضوع اختصاص دادهاند.

 (۳اشخاص حقیقی
• شناسایی تشکلهای صـنفی و حرفـهای کـه زمینـه فعالیـت آنهـا بـه نـوعی بـا
فونت فارسی مربوط میشود.
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 فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجمن طراحان گرافیک سازمان نظام صنفی رایانه کشور انجمن خوشنویسان ایران• شناسایی شرکتهایی که محصوالتی در زمینه فونت فارسی دارند.
 شرکت نرم افزاری سینا شرکت گام الکترونیک شرکت نرم افزاری نقش شرکت داده کاوی ایران شرکت ایران سیستم شرکت داده ورزان هامون شرکت نویسه پرداز شرکت کوارتز کامپیوتر شرکت برنا رایانه شرکت پایا سیستم مرو شرکت نرم افزاری مریم• شناسایی محصوالت این شرکتها )فونتها( و گروهبندی آنها.
 oگروهبندی از نظر سیستم عامل و بستر نرمافزاری.
در سیستم عامل داس)(Dos
 .۱شرکت نرم افزاری سینا
 .۲شرکت گام الکترونیک
 .۳شرکت داده کاوی ایران
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 .۴شرکت نرم افزاری نقش
 .۵شرکت ایران سیستم
در سیستم عامل ویندوز)(Windows
 .۱شرکت داده ورزان هامون
 .۲شرکت پایای سیستم مرو
 .۳شرکت برنا رایانه
 .۴شرکت نرم افزاری مریم
در سیستم عامل مکینتاش)(Macintosh
 .۱شرکت کوارتز کامپیوتر
 .۲شرکت نویسه پرداز
 oگروهبندی کاربردی )متن ،تیتر ،فانتزی(... ،
در مورد استفاده از فونتهای فارسی در نشـریات ،بـه جـز تعـداد انـدکی از
فونتها که برای متن بکار میروند مابقی آنها بـه صـورت سـلیقهای بـرای تیتـر،
ســوتیتر ،میـان تیتــر و اشــاره ،مــورد اســتفاده قــرار مـیگیرنــد .تعــداد فونــتهــای
فانتزی نیز بیشمار است که معموالً در نشریات مورد اسـتفاده قـرار نمـیگیرنـد
مگر در نشریات مرتبط و بنا به سلیقه مدیر هنری نشریه و یا طراح صفحه.
 oگروهبندی از نظر اصالت طرح.
واژه اصالت طرح در خصوص فونت ،به منحنیهای تشـکیل دهنـده حـروف
اطــالق مـیگــردد کــه گاهـاً شــبیه یکــدیگر بــوده و از ریشــههــای یکســان بــرای
مصارف مشابه برگرفته شدهاند.
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• بررسی روانشناسانه فونتهای فارسی موجود.

 (۴ابزارها
• شناسایی نرمافزارهای طراحی فونت و مقایسه آنها.
نرمافزارهای حـال حاضـر بـازار طراحـی فونـت عبارتنـد از Fontographer, :
).Fontlab, Fontforge, VTT(Microsoft
• شرح کلی نرمافزارهای مطرح فونت مثلFontographer , ،Font Forge :

 FontLabو نرمافزارهای متن باز ).(Open Source
به طور کلی نرمافزارهای فـوق دارای محیطـی کاربرپسـند بـرای پیـادهسـازی
منحنیهای دورتا دور فونت حروف است ،بدین ترتیب که تصویر طراحی شده
حرف مورد نظر را در یک خانه مدرج به نمایش درمـیآورنـد و بـه شـما امکـان
میدهند تا با ابزار موجود منحنیهایی را در محیط این تصـاویر ترسـیم نماییـد
تا تصویر شما به مولفهای برداری تبدیل گردد.
از امکانات جدید ایـن نـرمافزارهـای طراحـی حـروف ،مـیتـوان بـه ابزارهـای
تخصصی جهت ایجاد ارتباط میان گلیفها اشاره کرد.
• راهنمای کاربری و بررسی مقایسهای این نرمافزارها و بیان ابزارهـای مفیـد و
موثر برای تسریع انجام فعالیتهای اصلی.
دستورالعمل تصحیح فاصلهگذاری فونت سیستم  ۹مکینتاش
این دستورالعمل برای تصحیح فاصلهگـذاری فونـتهـای فارسـی سیسـتم عامـل
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مکینتــاش تهیــه شــده اســت .در ایــن دســتورالعمل مــا فقــط هــدف تصــحیح و
یکسانسـازی را دنبـال مـیکنـیم و قصـد تغییـر در طراحـی فونـتهـا را نـداریم.
بــرای اجــرای ای ـن دســتورالعمل بــه نــرمافــزار  FontLabنســخه  ٥ی ـا بــاالتر نی ـاز
است.
گلی ـفهــای ی ـك فونــت فارس ـی ،از نظــر پهن ـا و فاصــلههــای راســت و چــپ ،بــه
کالسهای زیر دستهبندی میشوند:
 حروف اول ) (initialمثل بـ که به حرف قبلی خود نمیچسبند ولـی بـه حـرفبعدی خود میچسبند.
 حروف وسط ) (medialمثل ـبـ که هـم بـه حـرف قبلـی و هـم بـه حـرف بعـدیخود میچسبند.
 حروف آخر ) (finalمثل ـب که به حرف قبلی خود میچسبند ولـی بـه حـرفبعدی خود نمیچسبند
 حروف تنهـا ) (soleمثـل ب کـه بـه هیچیـك از دو حـرف قبلـی و بعـدی خـودنمیچسبند.
 ارقام شامل ارقام صفر تا .۹ عالئم شامل عالئم نقطهگذاری مثل کاما و نقطه و عالئم محاسباتی مثـل * و.+
 اعراب شامل اعراب ساده و اعراب ترکیبی.مقــدار صــحیح فاصــلههــای راســت و چــپ در فونــتهــای مختلــف بــا توجــه بــه
طراحی فونت متغیـر اسـت .در فونـتهـای معمـولی مثـل فونـتهـای تیتـر و مـتن
میتوان از قاعده کلی زیر استفاده کرد .در فونتهای فانتزی ،باید این مقـادیر
بسته به طراحی فونت محاسبه شوند.
 -در حروف اول ،وسط و آخر ،اگـر نقطـه اتصـال حـروف یـك شـکل مسـتطیلی
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منظم داشـته باشـد ،فاصـله سـمت اتصـال را  -۰۱در نظـر مـیگیـریم و اگـر نقطـه
اتصال حروف به صورت قوس یا ذوزنقه باشد ،مقدار صـحیح آن را بـا مقایسـه
حــروف مختلــف فونــت تعیــین م ـیکن ـیم .ای ـن فاصــله روی خــط کرس ـی تنظ ـیم
میشود و اگر نقطههای حروف یا سرکش کاف یا گاف بیرونتر باشـند ،آنهـا
را نادیده میگیریم .در ادامه این دستورالعمل این فاصله را  aمینامیم.
 در حـــروف اول و تنهـــا ،فاصـــله راســـت را کـــه اتصـــال نـــدارد  +٥٤در نظـــرمیگیریم .این فاصله معموالً کمی باالتر از خـط کرسـی و از بیرونـیتـرین نقطـه
انتهای قوس دندانه تنظیم میشود .اگر نقطـههـای حـروف یـا سـرکش کـاف یـا
گاف بیرونتر باشند ،آنها را نادیده میگیریم .ممکن است این قاعده در مـورد
گلیفهای کـ و گــ صـدق نکنـد و بسـته بـه طراحـی فونـت ،ایـن گلیـفهـا بـه
فاصلهگذاری مستقل نیاز داشته باشند.
 در حـــروف آخـــر و تنهـــا ،فاصـــله چـــپ را کـــه اتصـــال نـــدارد +٥٤ ،در نطـــرمیگیریم .این فاصـله روی خـط کرسـی نیسـت و متناسـب بـا منتهـیالیـه سـمت
چپ شکل حرف تنظیم میشود.
 در ارقام باید پهنا و فاصله راست با هم مساوی باشد .پهنـای مناسـب ارقـاماز شکل پهنترین رقـم تعیـین مـیشـود .در همـه ارقـام فاصـله راسـت را  +٥٤در
نظر میگیریم .در پهنترین رقم فاصـله چـپ نیـز  +٥٤اسـت .در سـایر ارقـام کـه
شکل آنها پهنای کمتری دارد ،فاصله چپ بیشتر از  +٥٤میشود .این فاصلهها
روی خط کرسی نیستند و متناسب با منتهیالیه راست و چپ شکل رقم تنظـیم
میشوند.
 در عالئم که به حروف مجاور خود نمیچسبند ،هر دو فاصله راسـت و چـپرا  +٥٤در نظر میگیریم.
 در اعــراب پهنــای حــروف بای ـد صــفر باشــد و شــکل حــرف بای ـد بالفاصــلهچسبیده به سمت راست خط راهنما باشد.
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میتوان پهنا و فاصـلههـای راسـت و چـپ تـك تـك گلیـفهـا را مسـتقالً تنظـیم
کرد ولی به منظور تسریع این فرآینـد و همـاهنگی بیشـتر بهتـر اسـت از ویژگـی
 Assistant/Metricsنرمافـزار  FontLabاسـتفاده کنـیم .بـرای ایـن منظـور بایـد
گلیفهای هر یك از کالسهای باال را در یـك  Class/Metricsقـرار بـدهیم و
سپس با تنظیم پهنا یا فاصـلههـای راسـت و چـپ سـرگروه هـر کـالس ،پهنـا یـا
فاصــلههــای ســایر عضــوهای کــالس را بــه طــور خودکــار تنظ ـیم کن ـیم .عمــل
کــالسبنــدی گلی ـفهــا قــبالً در ســند  vfb.Empty/Quartzانجــام شــده و هــر
گلی ـف در کــالس مناســب قــرار گرفتــه اســت .کــافی اســت کــه شــما پهنــا ی ـا
فاصلههای راست و چپ سرگروههای هر کالس را تنظیم و بعد از اعمال ایـن
فاصلهها به سایر اعضا کالس ،یك بار آنها را کنترل کنید.
در گلیـفهــای آ ،أ و إ بایـد کــاله آ و همــزه در تنظـیم پهنــا و فاصــلههــا نادیـده
گرفتــه شــوند .ایــن قاعــده در گلیــفهــای مرکبــی کــه از حــرف الــف مشــتق
مـیشــوند ،ماننــد آل ،أل و إل نیـز حــاکم اســت .بنــابراین قبــل از تنظـیم فاصــلههــا،
عالمتهای کاله و همزه را از ایـن گلیـفهـا حـذف مـیکنـیم و بعـد از تنظـیم
فاصلهها مجدداً آنها را در جای خود قرار میدهیم.
 از منــــــوی کدگــــــذاری در نــــــوار فرمــــــان پنجــــــره فونــــــت ،کدگــــــذاری Order/Alphabeticalرا انتخاب کنید.
 از نوار فرمان پنجره فونت ،حالت  Decimalرا انتخاب کنید. گلیف  ۲۹را دو بار کلیك کنید تا باز شود. عالمت کاله آ را دو بار کلیك کنید تا انتخاب شود. از منوی  Editفرمان  X)(ِCutرا انتخاب کنید. گلیف  ۱٤۲را دو بار کلیك کنید و عالمت کاله آ را در آن بچسبانید. بــه هم ـین روش عالمــت همــزه بــاال را از گلی ـف  ٤۹برداری ـد و در گلی ـف ۲٤۲بچسبانید.
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 به همین روش عالمت همـزه پـایین را از گلیـف  ٥۹برداریـد و در گلیـف ۳٤۲بچسبانید
در فونــتهــای فارسـی چهــار گلیـف خــاص بــه نــامهـای ،halfnbspace ،space
 CRو  HTوجود دارد .پهنای این گلیفها به صـورت مسـتقل تنظـیم مـیشـود.
همه این گلیفها باید کامالً خالی باشند.
 گلیفهای  ۰۰۲و  ۸۳۲تـا  ۰٤۲را بازکنیـد و اگـر چیـزی در آنهـا وجـود دارد،آن را انتخاب و حذف کنید.
 گلیف ) ۰۰۲گلیف  (HTرا کلیك کنید. از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرســـت پنجـــره  ،Actionگزینـــه  Metricsرا بـــاز و ســـپس  width/Setراانتخاب کنید.
 برای پهنا عدد  ۰۰۲را تایپ کنید. دکمه OKرا کلیك کنید. گلیف ) ۸۳۲گلیف  (spaceرا کلیك کنید. از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرســـت پنجـــره  ،Actionگزینـــه  Metricsرا بـــاز و ســـپس  width/Setراانتخاب کنید.
 برای پهنا عدد  ۰٥۱را تایپ کنید. دکمه  OKرا کلیك کنید. گلیف ) ۹۳۲گلیف  (halfnbspaceرا کلیك کنید. از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرســـت پنجـــره  ،Actionگزینـــه  Metricsرا بـــاز و ســـپس  width/Setراانتخاب کنید.
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 برای پهنا عدد  ۰۷را تایپ کنید. دکمه  OKرا کلیك کنید. گلیف ) ۰٤۲گلیف  (CRرا کلیك کنید. از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرســـت پنجـــره  ،Actionگزینـــه  Metricsرا بـــاز و ســـپس  width/Setراانتخاب کنید.
 برای پهنا عدد صفر را تایپ کنید. دکمه OKرا کلیك کنید.برای تنظیم فاصلههای راست و چپ گلیفها به ترتیب زیر عمل کنید:
 گلیـ ـف شـــماره یـ ـك )گلیـ ـف بــــ( را کـــه ســـرگروه کـــالس »حـــروف اول«است،انتخاب کنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرست پنجره  ،Actionگزینه  Metricsرا باز و سـپس sidebearing/Setرا انتخاب کنید.
 هــر دو منــوی مربــوط بــه  SB/Leftو  SB/Rightرا در حالــت to/equal/Setقرار دهید.
 برای فاصله چپ عدد  aو برای فاصله راست عدد  ٥٤را تایپ کنید. دقت کنید کـه هیچیـك از چهـار گزینـه پـایین ایـن پنجـره در حالـت انتخـابنباشند و دکمه OKرا کلیك کنید.
 گلیف شماره ) ۹۲گلیف ـبـ( را که سـرگروه کـالس »حـروف وسـط« اسـت،انتخاب کنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. برای هر دو فاصله چپ و راست عدد  aرا تایپ کنید. -دکمه  OKرا کلیك کنید.
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 گلیف شماره ) ۸٥گلیف ـب( را که سـرگروه کـالس »حـروف آخـر« اسـت،انتخاب کنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. برای فاصله چپ عدد  ٥٤و برای فاصله راست عدد  aرا تایپ کنید. دکمه  OKرا کلیك کنید. گلیف شماره ) ٦۹گلیـف ب( را کـه سـرگروه کـالس »حـروف تنهـا« اسـت،انتخاب کنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. برای هر دو فاصله راست و چپ عدد  ٥٤را تایپ کنید. دکمه  OKرا کلیك کنید. گلیف شماره ) ۷٦۱گلیـف ( را کـه سـرگروه کـالس »عالئـم« اسـت ،انتخـابکنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرست پنجره  ،Actionگزینه  Metricsرا باز و سـپس sidebearing/Setرا انتخاب کنید.
 هــر دو منــوی مربــوط بــه  SB/Leftو  SB/Rightرا در حالــت to/equal/Setقرار دهید.
 برای هر دو فاصله چپ و راست عدد  ٥٤را تایپ کنید. دکمه OKرا کلیك کنید. گلی ـف شــماره ) ۲۳۱گلی ـف فتحــه( را کــه ســرگروه کــالس »اعــراب« اســت،انتخاب کنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرست پنجره  ،Actionگزینه  Metricsرا باز و سـپس sidebearing/Setرا انتخاب کنید.
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 منوی مربوط به  SB/Leftرا در حالت  to/equal/Setقرار دهید. برای فاصله چپ عدد صفر را تایپ کنید. منوی مربوط به  SB/Rightرا در حالت  Nothing/Doقرار دهید. دکمه OKرا کلیك کنید. از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرســت پنجــره  ،Actionگزینــه  Metricsرا بــاز و ســپس Setت widthراانتخاب کنید.
 برای پهنا عدد صفر را تایپ کنید. از منـــوی ســـمت راســـت فیلـــد پهنـــا ،گزینـــه  ngAlign to left sidebeariراانتخاب کنید.
 دکمه  OKرا کلیك کنید.اکنون باید پهنای گلیفهای کالس »ارقام« را تعیین کنید.
 گلیفهای صفر تا  ۹را که اعضاء کالس »ارقام« هستند،انتخاب کنید .دقتکنید در بعضی از فونتها مثل فونتهای نـرمافـزار »صـفحات« ارقـام ٥،٤و ٦بـه
دو شکل فارسی و عربی طراحی شدهاند .در مورد این فونتها باید همـه ارقـام
فارسی و عربی را انتخاب کنید.
 از منوی  Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید. در فهرست پنجره ،Actionگزینـه  Metricsرا بـاز و سـپس sidebearing/Setرا انتخاب کنید.
 هــر دو منــوی مربــوط بــه  SB/Leftو SB/Rightرا در حالــت to/equal/Setقرار دهید.
 برای هر دو فاصله راست و چپ عدد ٥٤را تایپ کنید. دکمه OKرا کلیك کنید. -از نوار فرمان پنجره فونت ،حالت  Widthرا انتخاب کنید .بـه ایـن ترتیـب در
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پنجره فونت،در باالی هر سلول پهنای آن نمایش داده میشود .بیشـترین پهنـای
همه گلیفهای کالسهای »ارقام« را پیدا کنید.
 بدون آن که گلیفهای صفر تـا ۹از حالـت انتخـاب خـارج شـوند،مجـدداً ازمنوی Toolsفرمان ) (Actionرا انتخاب کنید.
 در فهرســـت پنجـــره  ،Actionگزینـــه  Metricsرا بـــاز و ســـپس  width/Setراانتخاب کنید.
 برای پهنا ،بیشترین پهنای ارقام را که در مرحله قبل پیدا کردید تایپ کنید. از منوی سمت راست فیلد پهنا ،گزینه  character/Centerرا انتخاب کنید. دکمه  OKرا کلیك کنید.به این ترتیب پهنا یا فاصلههای راست و چپ سرگروه همه کالسهـا را تعیـین
کردید .حال باید این مقادیر را به همه اعضا هر کـالس اعمـال کنیـد .تنهـا در
مورد کالس »ارقام« پهنای همه اعضا کالس تنظیم شده اسـت و نیـازی نیسـت
که کار دیگری در مورد اعضا این کالس انجام شود.
 گلیف بـ را باز کنید. منــــــــوی  Viewرا بازکنیـــــــد و از زیـــــــر منــــــــوی  Layers/Lockگزینــــــــه Metrics/Verticalرا از حالت انتخاب خارج کنید.
 ارتفــاع خــط  Line/Measurementرا کــه بــه صــورت نقطــه چ ـین قرمزرنــگافقـی اســت ،در محــدودە وســط خــط کرسـی تنظـیم کنیـد .ســپس گلیـف بـــ را
ببندید.
 سند فونت را ذخیره کنید. از منوی  Toolsفرمان  Assistance/Metricsرا انتخاب کنید. در محدودە پایین و سمت راست پنجره  Assistance/Metricsیـك دکمـه بـاعالمــت أ وجــود دارد .دقــت کنیـد هرگــز ایـن دکمــه را کلیـك نکنیـد .چــون بــه
دلیــل وجــود یــك اشــکال در نــرمافــزار  FontLabبــا کلیــك کــردن روی ایــن
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دکمه،بعضی از گلیفها از کالسها حـذف مـیشـوند .اگـر محـض کنجکـاوی
روی ایــن دکمــه کلیــك کردیــد ،پنجــره  Assistance/Metricsرا ببندیــد و از
منوی  Fileفرمان  Revertرا انتخاب کنید.
 در پنجــره Assistance/Metricsدر ســمت چــپ هــر ســطر ی ـك box/Checkوجـــود دارد .هـــر بـــار کـــه در ایــن پنجـــره دکمـــه Save/and/Applyرا کلیــك
میکنیم ،سطرهایی که box/kChecکنـار آنهـا در حالـت انتخـاب اسـت ،عمـل
میکنند و سایر سطرها کاری انجام نمیدهند .ما تنظیم فاصـلههـا و پهناهـا را
در دو مرحله انجام میدهیم .در یك مرحله فاصلههـایی را اعمـال مـیکنـیم کـه
روی خط کرسی تنظیم میشوند و در مرحلە بعـد پهناهـا و فاصـلههـایی را کـه
روی خط کرسی تنظیم نمیشوند.
 گزینه  line/measurement/the/Useرا انتخاب کنید. روی سطر  Initialکلیك کنید تا انتخاب شود و box/Checkسمت چـپ آنرا فعال کنید.
 گزینه  Lرا انتخاب و دو گزینه  Rو  Wرا از حالـت انتخـاب خـارج کنیـد ودر فیلد  Adjustعدد صفر را تایپ کنید.
 روی سطر Medialکلیك کنید تـا انتخـاب شـود و  box/Checkسـمت چـپآن را فعال کنید.
 دو گزینه  Lو  Rرا انتخاب و گزینه  Wرا از حالت انتخاب خارج کنید. روی سطر  Finalکلیك کنید تا انتخاب شود و  box/Checkسمت چـپ آنرا فعال کنید.
 گزینه  Rرا انتخاب و دو گزینه  Lو  Wرا از حالت انتخاب خارج کنید.اکنون باید پنجره  Assistance/Metricsشبیه تصویر زیر باشد.
 دقت کنید که گزینه  line/measurement/the/Useدر حالت انتخـاب باشـدو دکمه  Save/and/Applyرا کلیك کنید.
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به این ترتیب فاصله چپ همه گلیفهای کـالس »حـروف اول« ،هـر دو فاصـله
راست و چـپ همـه گلیـفهـای کـالس »حـروف وسـط« و فاصـله راسـت همـه
گلیفهـای کـالس»حـروف آخـر« برابـر بـا فاصـلههـای متنـاظر در سـرگروه هـر
کالس تنظیم شد.
 مجدداً پنجره Assistance/Metricsرا باز کنید. روی سطر  Soleکلیك کنید تـا انتخـاب شـود و box/Checkسـمت چـپ آنرا فعال کنید.
 هر دو گزینه  Lو  Rرا انتخاب کنید. روی سطر  Initialکلیك کنیـد تـا انتخـاب شـود و  box/Checkسـمت چـپآن را فعال کنید.
 گزینه  Rرا انتخاب و دو گزینه  Lو  Wرا از حالت انتخاب خارج کنید. روی سطر  finalکلیك کنید تا انتخاب شـود و  xbo/Checkسـمت چـپ آنرا فعال کنید.
 گزینه  Lرا انتخاب و دو گزینه Rو  Wرا از حالت انتخاب خارج کنید. روی سطر  Specialکلیك کنید تا انتخاب شـود و  box/Checkسـمت چـپآن را فعال کنید.
 گزینههای  Lو  Rرا انتخاب و گزینه  Wرا از حالت انتخاب خارج کنید. روی سطر  Diacکلیك کنید تا انتخاب شـود و  box/Checkسـمت چـپ آنرا فعال کنید.
 گزینههای  Lو  Wرا انتخاب و گزینه  Rرا از حالت انتخاب خارج کنید. دقت کنید که گزینه  line/measurement/the/Useدر حالت انتخاب نباشـدو دکمه  Save/and/Applyرا کلیك کنید.
حال باید عالمت کاله آ و همزه گلیفهای أ و إ را به جای اولیه برگردانید.
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 سند متنی  Glyphs/Extra/Spacingرا باز کنید. تمام متن سند را انتخاب و کپی کنید.( G)...را
 در نــرمافــزار  FontLabاز منــوی  Glyphفرمــان ِ Glyphs/Generateانتخاب کنید.
 از منـــوی  Editفرمـــان  Pasteرا انتخـــاب کنیــد تـــا متنــی کـــه از ســـند متنــی Glyphs/Extra/Spacingکپی کردید،در این صفحه محاوره چسبانده شود.
 در این صـفحه محـاوره ،گزینـه  Ligatures/Decomposeراغیرفعـال و چهـارگــزینە دیگــر را فعــال کنی ـد .بعــد از چســباندن مــتن و تنظ ـیم گزینــههــای ای ـن
صفحه محاوره،باید عبارت )ـالال ـالال ـالال ـاا ـاا ـاا( در پایین آن دیده شود.
 دکمه  OKرا کلیك کنید. از گلیف  ۱٤۲به بعد را حذف کنید. در گلیـفهـای ۲٤۱ ،۳ ،۲و ۳٤۱محـل قـرار گـرفتن کـاله را در بـاالی آ ـآ آلـآل تنظیم کنید.
 در گلیفهای  ٦٤۱ ،۷ ،٦و ۷٤۱محل قرار گـرفتن عالمـت همـزه را در بـاالی أـأ أل ـأل تنظیم کنید.
 در گلیفهای ۸٤۱ ،۹،۸و ۹٤۱محل قرار گرفتن عالمت همزه را در پایین إ ـإإل ـإل تنظیم کنید.
 سند فونت را ذخیره کنید.به این ترتیب فاصله چپ همه گلیفهای کالسهای »حروف اول« و »حـروف
آخر« ،هر دو فاصله راست و چپ همه گلیفهای کالسهای »حروف تنها« و
»عالئـــم« ،پهنـــا و فاصـــله چـــپ همـــه گلیــفهـــای کـــالس »اعـــراب« برابـــر بـــا
فاصلههای متناظر در سرگروه هر کالس تنظیم شد.
فرآیند تعیین پهنا و فاصلههای گلیفها در اینجا به پایان رسید .کـاری کـه تـا
این مرحله انجام دادید ،بدون توجه به شکل گلیـفهـا و فقـط بـر اسـاس قواعـد
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کلی فاصلهگذاری بود .حال باید فاصلهگذاری بعضی از گلیفهـا بـا توجـه بـه
شکل آنها تنظیم شود .این کار در مورد گلیفهایی انجام میشـود کـه بخشـی
از شکل گلیف که از سمت راست یا چپ در بیرونیتـرین نقطـه قـرارداد ،روی
خط کرسی نباشد.
معموالً بیرونیترین نقطه گلیفهـای کــ ك گــ گ از سـمت راسـت ،سـرکش
آنهاســت کــه بخشـی از آن در بــاالی حــرف قبلـی قــرار مـیگیـرد و اگــر فاصــله
راست این حروف بر اساس انتهای سرکش تنظیم شـود ،یـك فاصـله اضـافی در
سمت راست آنها ایجاد میشود .از طرف دیگـر اگـر در تنظـیم فاصـله راسـت
آنها سرکش را کالً نادیده بگیریم ،در ترکیبهایی نظیر آك این احتمال وجود
دارد که سرکش با بخشی از حرف قبلـی همپوشـانی داشـته باشـد .بـرای تنظـیم
فاصــله راســت ای ـن گلی ـفهــا ،بای ـد ترکی ـب ای ـن گلی ـفهــا را در کنــار همــه
گلیفهایی را که میتوانند در سمت راست آنها ظاهر شوند ،بررسی کنـیم .بـا
توجــه بــه ای ـن کــه حــرف گــاف ی ـك ســرکش اضــافی دارد ،بــرای تنظ ـیم فاصــله
راست این گلیفهـا از حـرف گـاف بـه عنـوان مرجـع اسـتفاده مـیکنـیم .دقـت
کنید اگر در فونتی که روی آن کار مـیکنیـد ،بیرونـیتـرین نقطـه ایـن گلیـفهـا
سرکش نیست ،نیازی نیست که فاصله راست این گلیفها را تغییر دهید.
 بدون آن که هیچ گلیفی در حالت انتخـاب باشـد ،از منـوی  Windowفرمـان Window/Metrics/Newرا انتخاب کنید.
 در باالی پنجره  Metricsعالمت  RTLرا کلیك کنید. در سمت چپ پنجره  Metricsعالمت  Mرا کلیك کنید. از منــوی  Text/Previewدر قســمت  SIdebearing/Right/Gafســطر اول راانتخاب کنید.
 پنجره را در حالت تمامصفحه قرار دهید. -با کلیك کردن متوالی روی عالمت  zoomشرایطی ایجاد کنید که همه مـتن
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در پنجره دیده شود.
 فاصــله بـین گلیـف گ و حــروف ماقبــل آن را بررسـی کنیـد و ترکیبـی را پیـداکنید که در آن گلیف گ با حرف ماقبل خـود کمتـرین فاصـله را داشـته باشـد.
در ایــن ترکیــب روی گلیــف گ کلیــك کنیــد تــا خطــوط  sidebearingدر دو
طرف آن نمایش داده شوند.
برای تغییر فاصلههای راست و چپ هر حرف مـیتوانیـد خطـوط sidebearing
را با ماوس بکشید یا از صفحهکلید استفاده کنید .کلیـدهای مکـاننمـا بـدون
تغییر پهنای حرف ،جای گلیف را تغییـر مـیدهنـد .نگـهداشـتن کلیـد  altباعـث
مــیشــود کــه پهنــای حــرف از ســمت راســت تغییــر کنــد .نگــهداشــتن کلیــد
 commandباعـــث مــیشـــود کـــه پهنـــای حـــرف از ســـمت چـــپ تغییــر کنـــد.
نگهداشتن کلید  shiftباعث میشود که پهنا در پلههای  ۰۱واحدی تغییر کند.
 بــا تغییــر  sidebearing/rightدر گلیــف ك ،فاصــله بــین دو حــرف را تنظــیمکنید .دقت کنید در کلمات فارسی ترکیبهـای ـآگ ،أگ ،ـأگ ،إگ و ـإگ اصـالً
وجود ندارند .بنابراین اگر در این ترکیـبهـا حـرف کـاف بـا حـرف ماقبـل آن
مماس باشد یا حتی کمی با آن همپوشانی داشته باشد ،اهمیـت زیـادی نـدارد.
سعی کنید اولویت را به ترکیـبهـایی نظیـر اگ و رگ بدهیـد کـه در کلمـات
فارسی متداولتر هستند.
 اگر سمت راست گلیفهای کـ ك گـ گ مشابه است،بعد از آن که مقـدارصحیح فاصله راسـت گلیـف گ را پیـدا کردیـد ،بـا اسـتفاده از فرمـان Action
در منوی  Toolاین فاصله را به گلیفهای کـ ك گـ اعمال کنیـد .قاعـدتاً بـا
این کار فاصله راست این گلیفها نیز به درستی تنظیم میشود.
 اگر سمت راست گلیفهای کـ ك گـ گ تفاوت دارد،بایـد مراحـل بـاال رابه طور جداگانه برای گلیفهای کـ ك گـ مجدداً تکرار کنید.
 -حتـ ـی در حـــالتی کـــه ســـمت راســـت گلیـ ـفهـــای کــــ ك گــــ گ مشـــابه
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است،توصیه میشود بعد از اعمال فاصله صحیح به سه گلیف دیگر ،نتیجه کار
را در پنجـــره  Metricsببینیـ ـد .بـــرای ایـ ـن کـــار در پنجـــره  Metricsاز منـــوی
 Text/Previewدر قســـمت  Sidebearing/Right/Gafســـطر دوم را انتخـــاب
کنید و فاصله گلیف گـ را در ترکیبهای مختلف ببینید و در صورت نیـاز آن
را اصالح کنید.
 به همین ترتیب در قسمت  Sidebearing/Right/Kafیك بار سطر اول و یكبــــار ســــطر دوم را انتخــــاب کنیـــد و فاصــــله گلیـــفهــــای کـــــ و ك را در
ترکیبهای مختلف ببینید و در صورت نیاز آنها را اصالح کنید.
در مــورد گلی ـفهــای ج چ ح خ ع غ نی ـز وضــعیت مشــابهی وجــود دارد.
فاصله راست این گلیفها بر اساس انتهای قـوس پـایین تنظـیم شـده اسـت کـه
در بسیاری از موارد این بخش در زیر حرف قبلی قـرار مـیگیـرد .تنظـیم فاصـله
راســت ای ـن گلی ـفهــا بــه هم ـین روش انجــام م ـیشــود .رشــتههــای متنــاظر ای ـن
گلی ـفهــا در منــوی  Text/Previewبــا عنــوان  Sidebearing/Right/Jeemتــا
 SIdebearing/Right/Ghainمشخص شدهانـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه در گلیـف
چ سه نقطه وجود دارد ،برای تنظیم فاصله راست این گلیفها از حرف چ به
عنوان حرف مرجع استفاده میکنیم.
 به روشی که فاصله راست گلیفهای کـ ك گــ گ را تنظـیم کردیـد ،فاصـلهراست گلیفهای ج چ ح خ ع غ را نیز تنطیم کنید.
در مورد فاصله چپ گلیفهای ر ز ژ نیز وضـعیت مشـابهی وجـود دارد .بـه
طور معمول بیرونیتـرین نقطـه ایـن حـروف از سـمت چـپ ،دنبالـه آنهاسـت کـه
بخشی از آن در زیر حرف بعدی قرار میگیرد و اگـر فاصـله چـپ ایـن حـروف
بر اساس نقطه انتهایی دنباله آنها تنظیم شود ،یك فاصله اضافی در سـمت چـپ
آنهــا ایجــاد م ـیشــود .از طــرف دیگــر اگــر در تنظ ـیم فاصــله چــپ دنبالــه ای ـن
گلیفها را کالًنادیـده بگیـریم،در ترکیـبهـایی نظیـر ری ایـن احتمـال وجـود
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دارد که دنباله این حروف با بخشی از حرف بعدی همپوشانی داشته باشد.
 گلیـــــفهـــــای  ۸۱۱و  ۹۱۱را انتخـــــاب کنیـــــد و از منـــــوی  Glyphفرمـــــان Decomposeرا انتخاب کنید .به این ترتیب این دو گلیف مستقل میشوند.
 بدون آن که هیچ گلیفی در حالت انتخـاب باشـد ،از منـوی  Windowفرمـانپنجره  Window/Metrics/Newرا انتخاب کنید.
 در باالی پنجره  Metricsعالمت  RTLرا کلیك کنید. در سمت چپ پنجره  sMetricعالمت  Mرا کلیك کنید. از منـــوی  Text/Previewدر قســـمت  SIdebearing/Left/Jehســـطر اول راانتخاب کنید.
 پنجره را در حالت تمامصفحه قرار دهید. با کلیك کردن متوالی روی عالمت  zoomشرایطی ایجاد کنید که همه مـتندر پنجره دیده شود.
 فاصله بـین حـرف ژ و حـروف مابعـد آن را بررسـی کنیـد و ترکیبـی را پیـداکنید که در آن حرف ژ با حرف مابعـد خـود کمتـرین فاصـله را داشـته باشـد.
در این ترکیب روی حرف ژ کلیك کنید تا خطوط  sidebearingدر دو طـرف
آن نمایش داده شوند.
 با تغییر  sidebearing/leftدر حرف ژ ،فاصـله بـین دو حـرف را تنظـیم کنیـد.دقت کنید در کلمات فارسـی ترکیـب رإ نـادر اسـت و اهمیـت زیـادی نـدارد.
سعی کنیـد اولویـت را بـه ترکیـبهـای دیگـری بدهیـد کـه در کلمـات فارسـی
متداولتر هستند.
 بعــد از آن کــه مقــدار صــحیح فاصــله راســت گلی ـف" ژ" را پی ـدا کردی ـد ،بــااستفاده از فرمان  Toolاین فاصله را به گلیفهای" ر  ،ز" اعمال کنید .سپس
پنجره  Metricsرا بازکنید و با انتخاب رشته مناسب از منوی Text/Preview
نتیجه کار را بررسی کنید .حنیالمقدور سعی کنید ایـن فاصـلههـا را هماهنـگ
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نگــه داریـد و تنهــا در صــورتی کــه الزم بــود ،آنهــا را مســتقل از یکــدیگر تنظـیم
کنید.
 بــه همـین روش فاصــله چــپ گلیـف ـژ را تنظـیم و ســپس همـین فاصــله را بــهگلیفهای ـر ـز اعمال کنید.
 به همین روش فاصله چپ گلیف" و" را تنظیم کنید. به همین روش فاصله چپ گلیف "ـو " را تنظیم کنید.دقـت کنیـد معمـوالً گلیـفهـای " ؤ  ،ـؤ " بعـد از ایـن مرحلـه تولیـد مـیشـوند.
بنابراین الزم است بعد از تولیـد ایـن گلیـفهـا ،مجـدداً پنجـره  Metricsرا بـاز
کنید و فاصلهگذاری گلیفهای" ؤ ،ـؤ " را بررسی کنید.
 سند فونت را ذخیره کنید.• شناسایی نرمافزارهای مدیریت فونت )(Font Manager
• معرفی سختافزارهای طراحی فونت
معموالً برای طراحی فونت ابتدا از ورق پوسـتی و دسـت اسـتفاده مـیگـردد
تا طرح کلی فونت پیادهسازی گـردد ،سـپس بـا ابـزار مختلـف نظیـر :موشـواره،
قلم نوری ،صفحه حساس به قلـم نـوری کـار طراحـی و ورود اطالعـات نقـاط و
منحنیها به نرمافزارهای طراحی فونت انجام میگردد.
• بررسی تستهای موجود برای ارزیابی فونت نظیر تست اپتیکی

 (۵بررسی نیازهای کاربران
• نیازهای تولیدکنندگان رسانههای چاپی
در تحقیقی کـه در نمایشـگاه کتـاب و مطبوعـات بـه طـور جداگانـه بـه عمـل
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آمد ،باالی  ۹۰درصد فعالین نیـازی بـرای داشـتن فـونتی اختصاصـی را احسـاس
نمــی کردنــد و مشــکلی بــا وضــعیت موجــود نداشــتند .آنه ـا از وجــود نقــص در
فونتهــای موجــود اطالعــی نداشــتند و وقتـی بــا ادّلــه و بــراهین ،بــه وجــود نقــائص
فونتهای موجود واقف میشدند ،به دلیل تازه بودن مطلب ،فرصتی بـرای تحقیـق
در سازمان خود میگرفتند .پس از پیگیری های سه ماهـه ،نهایتـاً راه بـه جـایی
نبردیم و مشغله روزمره دوستان ،مجال تفکر به این مهم را از آنان گرفته بود و
دست آخـر بـه بهانـه هزینـههـای بـاالی طراحـی حـروف ،صـورت مسـاله را پـاک
کردند.
• موسسات بزرگ دولتی نظیر وزارت آموزش و پرورش
• روزنامه پرتیراژ
یکی از پرمخاطبترین و پربینندهترین متـون هـر زبـانی را روزنامـههـا تشـکیل
مـــی دهنـــد کـــه هـــر روزه افـــراد از اقشـــار مختلـــف بـــا آن ســـر و کـــار دارنـــد.
روزنامــههــای پــر تی ـراژ دنی ـا هــر کــدام دارای هــویتی تقریبــا منحصــر بــه فــرد و
شخصیتی متمایز در ذهن خواننـدگان خـود مـیباشـند .در بسـیاری از نشـریات
معتبر دنیا به نحوه ارائه روزنامه چه از جنبههای هنری و چـه از بابـت محتـوای
ارائه مطلب ،دقت و اهمیت ویژهای داده میشود.
یکی از مهمترین جنبههای هنری روزنامه خط آن میباشد کـه بـر ایـن اسـاس
اکثر روزنامههای معتبر جهان خط منحصـر بـه خـود و متمـایز از دیگـر خطـوط
رایج را دارا میباشند .و این در جهت تثبیت هویت روزنامه مورد نظر در ذهن
خوانندگان اثری شگرف دارد و از طرفی نقش فونت و خط در روزنامـه بسـیار
زیاد بوده و در رساندن پیام ،بر ذهن مخاطب ،بسـیار مـوثر مـیباشـد .بـه همـین
دلیـل نیـاز بــه تنــوع خــط در نگــارش مطالــب و نــوآوری در خطــوطی مطــابق بــا
حوادث و وقایع روزمره ،نقشی بسزا در ارائه مطالب توسـط ایـن رسـانه را دارا
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میباشد .البته در ایران کار بر روی این موضـوع توسـط سـه یـا چهـار روزنامـه
معتبــر کشــور صــورت گرفتــه ولـی هنــوز مـیتــوان گفــت بــا نشــریات معتبــر دنیـا
فاصله بسیار زیادی داریم و برای پر کردن این فاصـله کـار بسـیار بایـد کـرد و
نیاز بسیار وجود دارد.
• ناشران بزرگ
از آنجایی که رسانههای چاپی معموالً کارهایی ماندگار به طبـع مـیرسـانند
لذا کیفیت عرضه محصول بسیار مهم میباشد .مهمترین اجزای تشکیل دهنده
ی ـک محصــول چــاپی تصــویر و خــط آن م ـیباشــد کــه در کنــار کیفی ـت چــاپ،
محصولی قابل قبول را ارائه خواهد داد .البته اهمیت خط برای یـک انتشـارات
در چــاپ کتــاب از همــه مــوارد فــوق بیشــتر مـیباشــد زی ـرا خوانــایی کتــاب را
موجــب خواهــد شــد و بای ـد توجــه داشــت کــه کتــاب محمل ـی در جهــت ارائــه
محتوا میباشد و بواسطه خط و نوشـته بـا کـاربر ارتبـاط برقـرار مـیکنـد و ایـن
ب ـیش از هــر چی ـز وابســته بــه رعای ـت لطــایف بصــری و ظرافــتهــای نوشــتاری
میباشد .در این زمینه باید توجه داشت بسته به مخاطبین و موضوع مـورد نظـر
خــط بکارگرفتــه شــده متفــاوت خواهــد بــود و ای ـن یک ـی از نیازهــای اساس ـی
صنعت نشر کشور میباشد.
اما در این زمینه علی رغم تالش هنرمندان و شـرکتهـای تولیدکننـده فونـت
هنــوز کاســتیهــای بس ـیاری وجــود دارد .یکـی از مهمتــرین نکــاتی کــه در ای ـن
زمینه وجود دارد این است کـه بکـارگیری فونـت بـرای کتابهـایی بـا قطـعهـای
متفــاوت بایـد بسـیار کارشناسـی بــوده و ســایز فونــت نیـز بایـد بــدقت انتخــاب
گردد و این در کنـار مناسـب بـودن فونـت بـا موضـوع مـورد نظـر و تهیـه شـدن
فونت به صورت حرفهای و کارآمد به مانند حلقههای یک زنجیـر مـیباشـد کـه
کار را تکمیل میکند.
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• کاربردهای خاص نظیر تولید پالك خودرو ،چاپ اسکناس و تمبر
در زمینــه کاربردهــای خــاص بــه ی ـک نکتــه بای ـد توجــه داشــت کــه بــرای هــر
منظوری که خط بکار برده شود قاعدتاً یک ویژهگـی نیـز مـدّ نظـر خواهـد بـود.
مثال در مورد پالک خودرو با شرکت عرف ایران تولیـد کننـده عالئـم راننـدگی
مــذاکراتی انجــام شــد کــه در آن ،اص ـلِ خوانــایی و عــدم تشــابه حــروف ،بــرای
خوانــدن در ســرعتهای بــاال و پــایین وســائط نقلیــه بس ـیار مهــم م ـیباشــد .پــس
ویژگی فونتی که قرار بود طراحی گردد با خطی که بـرای چـاپ یـک اسـکناس
بکار برده میشود کامالً متمایز گشت.
• نیازهای تولیدکنندگان رسانههای الکترونیکی
ارائه مطالب به صورت الکترونیکی که چند سالی اسـت مطـرح گشـته اسـت
روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نقشی روز افزون در نشر مطالب پیـدا کـرده
است .توجه بـه نـوع فـونتی کـه وقتـی در معـرض تـابش نـور قـرار مـیگیـرد تمـام
خواص را برای انتقال مفهوم به طور مناسب داشته باشد اسـاس طراحـی فونـت
مطلوب را رقم میزند.
• نیازهای کاربران معمولی
• خوانندگان این رسانهها

• ســـایر کاربردهـــا نظیـ ـر تابلوهـــای  ،LEDنمایشـــگرهای  LCDکوچـــك و
.TeleText
کار بر روی تابلوهایی نظیر  LEDها که از مجموعهای از المپهای روشـن
و خاموش تشـکیل شـده ،انـدازه المـپهـا و تعدادشـان در زیبـایی فونـت بسـیار
موثر است .برای خوانایی بیشتر فونت در این نمایشگرها باید قواعد خاصی به
قرار ذیل مورد بررسی قرار گیرد:
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 .۱صفحه تاریک و منحنی فونت فقط روشن است.
 .۲به دلیل شبکه منظم شطرنجی عمودی و افقی محدودیت در نمایش
انحناها وجود دارد.

 (۶مسائل حقوقی فونت فارسی
• گردآوری قوانین و مقرراتی کـه بـه نحـوی بـه طراحـی و اجـرای فونـت مربـوط
میشوند و بررسی ضعف قوانین موجود و ضمانتهای اجرایی آنها.
 oقوانینی حمایت از حقوق معنوی طراحان فونت.
متاسفانه به طور مشخص هیچ قانون مدونی بـرای حمایـت از تولیدکننـدگان
فونت وجود ندارد ،هر چند که به لحاظ فنی و با توجه بـه قـوانین موجـود بـرای
حق نشر ،میتوان راهکارهایی را تدوین نمود ،ولی بـه دلیـل نبـود متـولی رسـمی
برای این امر ،و متبلور نبودن این تخصص در جامعه قضـایی کشـور ،گـامی هـر
چند کوتاه برای احقاق این حق برداشته نشده است .قوانینی کـه مـیتـوان آنهـا
را مستمسک قرار داد و حق طراحان فونت را در کنـار آنهـا ،محفـوظ نمـود بـه
قرار ذیل میباشند.
 .۱قانون ثبت عالمت
 .۲قانون حق طبع و نشر آثار هنری
 oقوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار.
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار در زمینه نرمافزارهای دارای
قفل و ثبـت شـده در شـورای عـالی انفورماتیـک کـه قـدرت پیگیـری بـرای آنهـا
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توسط قوه قضاییه وجود دارد مصداق دارد و متاسفانه در مورد پدیدهای مانند
فونت کـه ماهیتـاً قفـل نـدارد ،معنـا نـدارد ،زیـرا تولیدکننـده هـیچگونـه وسـیله و
ابزار دفاعی در برابر استفاده غیر قـانونی از آن نـدارد و مرجعـی نیـز بـرای ثبـت
آن نیست که بعدا در دعاوی به آن رجوع کرد شاید فلسفه وجـودی کمیتـه یـا
گروه فونت فارسی در شورای عالی اطالع رسانی همین باشد.

و ( مالك و معیارهای ارزیابی
• بررسی کدپیچهای فارسی موجود
• تدوین استاندارهای طراحی هنری و استاندارهای فنی
• ارائه راهکار برای روش ارزیـابی فونـتهـای رایانـهای و تـدوین مـالكهـای
ارزیابی فونتهای فارسی

• ارزیابی فنی و سازگاری با سیستمهای عامل مختلف
• ارزیابی اصالت طرح و ارائه راهکارهایی برای تشخیص اصالت فونتها
• ارزیابی طراحی هنری و زیبایی شناختی

ز ( ارائه پیشنهاد و راهکار برای بهبود وضعیت فونت فارسی
 (۱مسایل حقوقی
• تدوین راهکار برای حمایت از طرح فونت
تــا کنــون فعــالین عرصــه نــرمافــزار تالشــهای ب ـیوقفــه و مــداومی را بــرای بــه
تصویب رساندن رعایت حقوق معنوی نـرم افـزاری بـه انجـام رسـانیده انـد و تـا
حــدودی نی ـز موفــق بــودهانــد ،زی ـرا در دیمــاه  ۱۳۷۹قــانونی بــرای جلــوگیری از
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متخلفان نقض حقـوق آثـار نـرمافـزاری در مجلـس شـورای اسـالمی بـه تصـویب
رسید ولی متاسفانه ظرایفی در کار نرمافزار وجود داشته است که در تصـویب
این قانون مدّ نظر قرار نگرفته است .قطعا به همین دالیل کار اجرایی این قانون
مصـــوب بـــه کنـــدی صـــورت مـ ـیپـــذیرد و در برخـ ـی مـــوارد نیـ ـز بـــه موفقیـ ـت
نمیانجامد.
راهکار:
تــدوین ســند و بنچــاق بــرای فونــت کــه در آن شــکل ظــاهری فونــت ،هــم
خــانوادههــای آن ،مــالکین معنــوی و مــادی آن و مبلــغ خریـد و فــروش آن تعیــین
شده باشد.
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 (۲مسایل فنی فونت فارسی و شیوه اجرای فنی
• تبیین ظرایف فنی در اجرای طراحی حروف
• نحوه عرضگذاری برای حروف الفبایی
بــا توجــه بــههــمچســبیدگی رســم الخــط فارس ـی و شــکل حــروف و جایگــاه
حــروف در کلمــه ،بای ـد اســتانداردی بــرای پهنــای حــروف جهــت چســبیدگی
مداوم آنها تعریف نمود .ایـن انـدازهگـذاری عـددی اسـت کـه در نـرمافزارهـای
مختلــف ،م ـیتوانــد متفــاوت باشــد .از طــرف دیگــر متــدلوژی تولی ـد فونــت نی ـز
مــیتوانـــد در ایــن زمینـــه بســیار مـــوثر واقـــع گـــردد ،زیــرا مــیتـــوان بـــه جـــای
فاصــلهگــذاری عرض ـی در بی ـرون شــکل ظــاهری ،فاصــلهگــذاری را بــه صــورت
درونی با ابزارهای جدید اعمال کرد.
• نحوه عرضگذاری برای اعداد و عالئم همچون عالمتهای  %و ریال
در مــورد اعــداد و عالئــم درون اعــداد نی ـز اســتانداردی مع ـین و برگرفتــه از
فونتهای عربی تنظیم شده توسط شرکت مایکروسافت وجود دارد که بسـته بـه
شکل ظاهری حروف تازه طراحی شده مـیتـوان از تنظیمـات نسـبی و قیـاس بـا
آن استاندارد استفاده کرد.
• نحوه عرضگذاری برای عالئم
برای عالئم موجـود در زبـان فارسـی کـه آنهـا هـم تاحـدود زیـادی بـه عالئـم
عربـی نزدیـک اســت ،مرجــع فونــتهــای تولیـدی مایکروســافت و ادوبـی وجــود
دارد ،ول ـی کــار کارشناس ـی و تحقیقــاتی حجیمــی را بــرای اشــکال ظــاهری
جدید مـیطلبـد تـا بتـوان عـرضگـذاری مناسـبی را بـه لحـاظ علمـی و نـه صـرفاً
چشمی تعیین و طراحی کرد.
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• نحوه کرسیبندی
اصوال برای فونتهایی کـه در کـالس فونـت نسـخ هسـتند و همـه حـروف بـر
روی خط کرسی قرار میگیرند ،با مساله خاصی روبرو نیسـتیم و همـان اصـول
حــروف ســربی طراحـی شــده ســالیان گذشــته کفایـت مـینمایـد .ولـی از زمــان
پیدایش رایانه اشتیاق حرکت رو به جلو برای نزدیکی بیشتر بـه دسـتنـویس ،و
زیبایی بیشتر افزایش یافته است در این راستا ،در ردیف حروف عربی فونتهایی
نظیر  Times new romanمیبینید که ترکیبات دوتایی حـروف نمایـان شـده
و از خط کرسی فراتر رفته است.
با تکنولوژی و ابزارهای کنونی ،بازی بر روی خط کرسی امکان پـذیر شـده
است تا حدی که امکان پیادهسـازی خـط نسـتعلیق بـا تمـامی پیچیـدگیهـایش
وجود دارد و هم اکنون در دست اقدام است .
• نحوه بکارگیری سبكهای مختلف مثل سیاه شـده  ، Boldمایـل چـپخـوان
) ،(Italicمایل راستخوان ) ،(Iranicتوخالی )(Outline
معموال برحسب ضرورت در نوشتار ،وجود اشکال متفـاوت در مـتن فارسـی
امری است الجرم و اجتناب ناپذیر ،لذا برای هر گروه طراحی شـده از حـروف
می توان به تناسب حاالت سیاه شده ،مایـل چـپ خـوان ،مایـل راسـت خـوان و
توخالی طراحی کرد .حـال اینکـه ایـن حـاالت در کجاهـا مـورد اسـتفاده قـرار
گیرد بسته به سلیقه مسئول هنری نشریه یا کتاب تعیین می گردد.
• نحوه اندازهگذاریهای مهم مثل فاصله زیر خط تا کرسی )( Underline
در مورد فونت فارسی و تعدد پایین آمدگیهای حروف فارسی بایـد تحقیـق
وسیعی برای تعیین مکان قرارگیری زیر خط یا  Underlineقرار گیرد.
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• راهنمایی کلیه اموری که برای ایجاد فایلهای خروجـی )شـامل ، fon ، ttf
د نظر میباشد
 pdfیا امثالهم( م ّ

• نحوه ارائه محصول و ساختارهای فنی الزم االجرا
شاید مهمتـرین نکتـهای کـه بایـد در زمـان سـاخت یـک فونـت لحـاظ گـردد،
مـورد کـاربرد آن و زمینــهای اسـت کــه قـرار اســت فونـت در آن بــه کـار گرفتــه
شود .بر اساس این زمینه ،براحتی میتوان نحوه ارائه فونـت و سـاختارهای فنـی
الزم االجرا را تعیین گردد .یکی از ویژگیها و اسـتانداردهای بسـیار مهـم هـر
فونت حجم آن است که بر سـرعت انجـام کـار تایـپ مـوثر اسـت و حـال اگـر
قرار است یک فونت متنـی ،بـرای تایـپ متـون سـنگین چـاپی تهیـه گـردد ،حتمـاً
بایـد دارای فــاکتور حجــم پــایین باشــد تــا در هنگــام تایـپ بس ـیار ســریع و در
هنگام تهیه پرینت نیز حافظه پرینتر را مشغول ننماید.
• تفکیك حروف ذاتاً فارسی و عربی )با توجه به یکسانی بسـیاری از حـروف
الفبای فارسـی و عربـی شـباهتهـای زیـادی در سـاختار و عملکـرد ایـن دو
زبان وجود دارد اما این شامل همه موارد نمیشود و عدم رعایت تفاوتهـا
باعث بروز اشکاالتی در اجرای پروژههای مختلف میشود مثالً میتـوان بـه
تفاوت حروف " ك " و " ی " فارسی و عربی اشاره کرد(.
تفاوتهای موجود در حروف فارسی و عربی که در اکثر متون مشکل ساز
گشته اند.
فارسی
ک
ی
۴
۶

عربی
ك
ی
٤
٦
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• معرفی کاراکترها و خصلتهای آنها
برای معرفی کاراکترها ابتدا بایـد خصـلتهای چهـار گانـه آنهـا را شـناخت.
خصلتهای هر کاراکتر عبارتند از:
 .۱کاراکتر ساده حرفی
 .۲کاراکتر نشانه یا عالمت
 .۳کاراکتر ترکیبی از چند حرف
 .۴کاراکتر تعریف نشده
• ارائه یك لیست شامل نامهای نویسههـا ،رفتـار کاراکترهـا )نسـبت بـه حـرف
قبلی و بعدی( ،جایگاه کاراکتر )این کـه بـرای چـه امـری اسـتفاده مـیشـود(
برای مثال میتوان به تفاوت ممیز و جداکننده هزارگان اشاره کرد.
معموالً برای در اختیار گرفتن نویسهها توسط صفحه کلید و انجام عملیـات
تایپ باید برای تکتک نویسهها نامی واحد را تعیین نمود .طبیعی است کـه در
زبان فارسی برای هر حـرف عمومـاً چهـار حـاالت  :حـرف اول ،حـرف وسـط،
حــرف چســبان آخــر و حــرف آخــر تنهــا وجــود دارد .پــس مجبــوریم در تعریـف
مکان نویسههـا دقـت کنـیم کـه بـا تبعیـت از صـفحه کلیـد حـروف متناسـب بـا
مکان قرارگیریشان را تایپ نماییم .به عنـوان مثـال در میـان کلمـه در هنگـام
تایپ شاهد تایپ حرف اول نباشیم.
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در مورد عالئم نیز چنین است که با نامگـذاری نویسـههـا مـیتـوان تمـایزات
آنها را در مجموعه کاراکترها لحاظ کرد.
• مباحث کرنینیگ افقی و عمودی و ایجـاد یـك شـیوه مناسـب بـرای کرنینـگ
عمودی و اعراب
مبحث کرنینگ که همان تنظیم فواصل حروف نسبت بـه یکـدیگر در حالـت
افق ـی و نســبت فواصــل عالئــم و اعــراب نســبت بــه حــروف در حالــت عمــودی
میباشد ،مبحث بسیار مهم و قابل تـوجهی اسـت کـه بـه زیبـایی و خوانـایی هـر
چه بیشتر نوشتهها کمک میکند.
بــه عنــوان مثــال وقت ـی حــرف " ر" تای ـپ م ـیشــود و پــس از آن حــرف "ک"
میآید ،و ترکیب "رک" ساخته میشود براحتی مشخص اسـت کـه در پیشـرفت
رو به جلوی حرکـت چشـم تمـام حـرف "ر" بایـد سـپری گـردد و سـپس چشـم
لکههای حرف "ک" را ببیند .ولی در حالتی که کرنینـگ بـه فونـت اعمـال شـده
باشد قبل از پایـان حـرف "ر" در حرکـت افقـی چشـم ،قسـمت سـرکش حـرف
"ک" نیز شروع به رویت میشود و انسجام حروف باعـث تسـهیل و سـرعت در
خواندن میگردد.
• ترکیبات فارسی حروف به جای ترکیبات عربی.

فصل دوم  :پروژه های استحصال شده 

93

• عالئم ویژه برای زبانهای مشابه فارسی
• بحث و بررسی عالئم زبانهای کردی ،اردو و پشتو

 (۳مباحث گرافیکی و روانشناسانه فونت فارسی
• طراحی هنری
• نمایش حروف روی صفحه نمایش
• مباحث زیبایی شناسانه در طراحی گرافیکی
• فونتهای اختصاصی برای سنین پایین
اصوالً خط فارسـی جـز خطـوط مشـکل نگارشـی در سـطح جهـان محسـوب
میگردد .لذا برای آموزش به خردساالن نیازمنـد طراحـی حروفـی بـا انحناهـای
ساده ولی دارای قواعد و اصـول ترکیبـی اصـلی هسـتیم .ایـن حـروف عـالوه بـر
اینکه باید قابلیت نوشتن ساده را دارا باشند باید قابلیت خوانـدن سـاده را نیـز
داشته باشند.
اگــر بــه کتــب س ـالهــای  ۱۳۳۰مراجعــه نمایی ـد درم ـییابی ـد کــه آن زمــان بــا
استفاده از سیستمهای چاپ سنگی از خط نستعلیق برای کتب مقاطع ابتـدایی
استفاده میکردند تـا اینکـه چـاپ سـربی جـای چـاپ سـنگی را گرفـت و خـط
کرسـی و محــدودیتهــای آن نمایـان شــد و نهایتــا بــه عــدم آشــنایی طراحــان و
دستانـدرکاران داخلـی کـار محسوسـی بـر روی طراحـی حـروف سـربی بـرای
کودکان انجام نشد.
هـم اکنـون بـا ظهـور رایانـه حرکــتهـای بسـیار خـوبی توسـط اسـاتید بــرای
ســاخت فونتهــایی بــرای کودکــان صــورت گرفتــه اســت کــه فونــتهــایی نظی ـر:
کامران ،تبسم ،مروارید ،کودک از آن جملهاند.
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• تبیین ظرایف و دقایق گرافیکی حروف
• بررسی اصول کرسیبندی ،منحنیها ،سطح ،حرف مبنا بـرای انـدازه فونـت،
سیاهیها )سواد( و سفیدیها )بیاض(
در این بخش نیز اصول قواعد خـط نسـتعلیق و نسـخ بـه کمـک خواهـد آمـد.
معموال حروف دندانه دار بر روی خط کرسی قرار دارند که مبنای خط کرسی
را تشکیل میدهند ،سپس با کمک مبنای خط نستعلیق یعنی دانگ قلم ،میتـوان
اندازهها را تبیین کرد .معموال برای طراحی حروف از حرف هـ  ،طــ  ،ص و ی
استفاده مـینماینـد .سـواد و بیـاض حـروف نیـز بسـته بـه ماهیـت شـان و اصـول
نستعلیق لحاظ میگردد.
• جمعآوری شیوههای مختلف طراحی و پیادهسازی فونتهای فارسی
 .۱طراح ـی بــر روی کاغــذ  /اســکن اشــکال ترس ـیم شــده  /ورود تصــاویر
اسکن شده به برنامههای طراحی فونت/
 .۲طراحــی ابتــدایی در برنامــههــای گرافیکــی بــه صــورت بــرداری  /ورود
بردارها به برنامههای طراحی فونت
 .۳طراح ـی ابتــدایی بــر روی کاغــذ  /اســکن اشــکال ترس ـیم شــده  /ورود
تصاویر اسکن شده به برنامههـای گرافیکـی بـرداری  /ورود بردارهـا بـه
برنامه های طراحی فونت
 (۴تعیین شاخصهایی برای احراز صـالحیت شـرکتهـا و اشـخاص بـرای تهیـه و
ارائه فونتهای فارسی
برای اینکه بتوان شاخصهایی را ارائه نمود ابتدا باید بررسی دقیقـی بـر روی
آنچه که موجود است انجام داد.
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 .۱دارا بودن مدرک علمی مرتبط با حرفه طراحی حروف.
 .۲داشتن گواهی تایید علمی طراحی حروف از اساتید صاحب نام حرفه ،برای
افرادی که مدرک علمی ندارند.
 .۳تکراری نبودن نام حروف که توسط گروه فونت فارسی تایید میگردد.
 .۴تکراری نبودن شکل ظاهری حروف که توسط گروه فونت فارسی تایید
میگردد.
 .۵ارائه مستندات طراحی حروف بر روی کاغذهای پوستی.
 .۶ارائه فایل طراحی حروف در برنامه های تولید فونت به صورت خام برای
ارزیابی.
 .۷معرفی نام طراح گرافیک و یا مالک معنوی ،برای شرکتهای متقاضی.
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 .۱فاصله و فضای خالی در فونت یا قلم فارسی
مسعود سپهر
طراح فونت ،استاد مدعو دانشگاه ها و نایب رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸

فضای خالی در قلم
قلم  -فونت و یا تایپ  -گروه همسان شدهای از کلیهی حروف الفبای
یک زبان است ،که به علت وجوه مشترک طراحی و شکل میتوان آن را به
صورت یک مجموعه با هویتی مشابه و واحد تشخیص داد .قلم را برای
صنعت و فن آوری خاصی طراحی میکنند ،همانطورکه ساخت و کاربرد آن
نیز با توجه و استفاده از فن آوری معینی صورت میگیرد .با کنار هم قرار
دادن حروف یک قلم به هر تعداد یکسان ،از هر حرف که بخواهیم ،متن
ساخته و پرداخته میشود و یا به اصطالح حروفچینی ،واژهپردازی ،تایپ و یا
ماشیننویسی میشود .استفاده از قلم یا فونت ،برای نوشتار به صورت
مکانیکی ،الکترونیک ،آنالوگ یا دیجیتال به هر حال ،دارای امکانات و
محدودیتهای خاص خود است ،و از این لحاظ با دستنویس یا خطاطی
کامال تفاوت دارد.
قلم یا فونت مجموعهای است که حداقل اجزای معینی را در بر
میگیرد ،نویسهها ،مفردات یا کاراکترهای حروف الفبا در همه شکلهای
ترکیبی آن ،شمارهها ،عالئم نقطهگذاری ،مکث و باالخره مفردات ناپیدای
نوشتاری مثل فاصله بین حروف یک کلمه که شکل معمول آن در الفبای
فارسی انواع خطوط کشیده است ،و فاصلههای بین کلمات و غیره ،که
خواندن متن را آسان و گاه فقط به کمک آنها امکانپذیر میکند.
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فضای خالی
در اینجا ،شش نوع فاصله یا فضای خالی که در کیفیت طراحی،
زیبائی ،و خوانائی یک نوشتار حروفچینی شده مؤثرند را بر شمرده و توضیح
داده است .چهار مورد اول به طور مستقیم هنگام طراحی قلم پیشبینی و
طراحی میشوند .شش مورد فضای خالی دیگر در شناخت و به کارگیری
بهینه از قلم هنگام حروفچینی نقش دارند و به هر حال همگی برای نمایش
زیباتر و خواندنیتر نوشتار از عوامل کلیدی هستند.
 .۱فضای خالی محیط بیرون یک حرف
فضای خالی بیرون از محیط یک حرف مفرد یک قلم در واقع عینا شکل
منفی یک حرف را تعیین میکند .و اهمیت آن هنگام طراحی قلم معلوم
میشود .در طراحی حرفهای قلم توجه به این فضای خالی همانقدر در تعیین
شکل و زیبائی مهم است که طراحی فضای سیاه یا پـُرِکار.
مثال:
• مقایسهی سه حرف مشترک از سه قلم مختلف از لحاظ فضای
خالی بیرون طرح.
• مقایسهی یک حرف واحد از سه نسخهی مختلف از یک قلم.
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 .۲فضای خالی داخل یک حرف
این همان فضای خالی حفره ها در بعضی از حروف مثل » هـ « یا »م«
است  ،که در شکل طراحی این حروف بسیار تعیین کننده است ،و زیبائی یا
زشتی نسبی یک قلم تا حد زیادی به خاطر چگونگی طراحی آنها است.
مثال:
• مقایسهی سه حرف مشترک از سه قلم مختلف از لحاظ فضای
خالی حفرهها درون حروف.
• مقایسهی یک حرف واحد از سه نسخه یا کپیهای مختلف یک
قلم.
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 .۳فضای بین دو حرف در یک کلمه
فضای خالی بین دو حرف در یک کلمه را بر حسب شکل وتناسبات
قلم ،در طراحی آن معین میکنند .کم یا زیاد کردن این فضا آن به جز برای
زیبائی قلم در طراز یا برابر کردن سطرها در یک متن نیز فایده دارد که
استفادهی بیرویه و بدون توجه کافی ،به زیبائی متن آسیب میزند.
در قلمهای التین فاصلهگذاری بسیار ظریفی میتوان بین حروف در یک
کلمه قرار داد ،این کار همانطور که گفته شد برای آن است که به طول سطر
مورد نظر رسید .در الفبای فارسی از آنجا که حروف در کلمات عموما به
صورت متصل نوشته میشوند ،این فاصله داخل کلمه را با خطی موسوم به خط
کشیده پـُر میکنند .طبعا کشیده یا فاصله خالی باید با دقت نظر اعمال شود،
زیرا کشیده جزو خواندنی الفبا نیستند و استفاده از آنها در هر حال واحد
کلمه را کمی مخدوش میکند.
فاصله یا فضای خالی بین تمام حروف در قلمهای التین کِرنینگ
)  (Kerningخوانده میشود و در الفبای فارسی یا عربی که بسیاری از
حروف به یکدیگر متصل هستند ،فضای خالی ،جای خود را به خط ظریفی
میدهد به نام کشیده .چگونگی استفاده از آنها مورد بحث و توجه زیادی از
طرف طراحان حروف ،طراحان گرافیک ،ویراستاران و کارشناسان امور
آموزشی در ایران بوده است.
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 .۴فضای خالی بین کلمات
فضای خالی بین کلمات فاصله ی معروف در حروفچینی است .بهترین
اندازه برای فاصله توسط طراح حروف تعیین شده است و میزان آن در قلم
همان است که با کلید فاصله بین کلمات گذاشته میشود .فاصله الزاما در
تمام قلمها حتی در اندازههای مشابه به یکدیگر یکسان نیست .کاهش و
افزایش این فاصله به صورت دستی ،البته به کمک صفحه کلید در موارد
ضروری توسط طراح انجام میشود و اصطالح انگلیسی تِـرکینگ )(Tracking
خوانده میشود .این نوع تنظیم فاصله البته در شرایط عمومی حروفچینی به
خصوص متنهای طوالنی عملی نیست.
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 .۵فضای خالی بین سطرها
فاصله یا فضای خالی بین سطرها یا به اصطالح فاصله کرسی یا پایه
کار در فارسی و لِدینگ ) (Leadingبه زبان انگلیسی ،که اهمیت آن برای
یافتن سطرها توسط خواننده قبال گفته شد.

فصل دوم  :پروژه های استحصال شده  109

  110ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ

 .۶فضای خالی بین پاراگرافها
برای راحتی خواندن بخشهای قابل تفکیک در متن را به صورت
پاراگراف از یکدیگر جدا میکنند .الزم است فضای خالی برای مشخص
کردن پاراگرافها تعیین کرد .که در عین حال به زیبائی و یکدستی سطح
خاکستری صفحه نیز لطمهای وارد نشود .معموال تو رفتگی از پیش تعیین
شدهای به نام ایندنت ) (Indentدر طراحی هر قلم برای این کار در نظر گرفته
شده است .ولی سرانجام این طراح صفحه است که میتواند تعیین کند به کار
گرفتن ایندنت و میزان آن در متن مناسب است یا نه .راههای دیگری هم
برای جدا کردن پاراگراف وجود دارد ،مانند اضافه کردن فاصله بین
سطرهای آخر و اول دو پاراگراف .میزان و شیوهی به کار گیری این نوع
فضای خالی باید با دقت طراحی شود.
 .۷فضاهای خالی دیگر
فضاهای خالی دیگری نیز هستند که تعیین آنها در اختیار طراح
حروف نیست ،ولی توجه به آنها از وظایف طراح صفحه یا بهتر بگوئیم طراح
تایپوگرافی است .به هر صورت کم توجهی به شیوهی فاصلهگذاری در این
موارد نیز موجب لطمه خوردن به خوانائی و جذابیت متن میشود .مهمترین
این فواصل خالی به قرار زیرند:
.۷.۱

فضای خالی بین نوشتار تا لبهی صفحه یا حاشیهها.

اندازهی فضای خالی بین متن یا نوشتار تا لبه یا مرز صفحهای که بر
روی آن قرار دارد ،عالوه بر عوامل کاربردی  ،می تواند در ایجاد جذابیت و
خوانائی نوشتهی حروفچینی شده تاثیر زیادی داشته باشد و به صفحه ویژگی
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بدهد .اینکار با توجه خالق طراح صفحه امکانپذیر است.
.۷.۲

فضای خالی بین متن و تصویر.

اندازهی فضای خالی بین متن یا نوشتار تا کادر یا مرز تصویر نیز
عالوه بر فواید کاربردی ،در ایجاد جذابیت و خوانائی نوشتهی حروفچینی
شده و همراهی آن با انواع تصاویر موجود روی صفحه تاثیر زیادی دارد.
.۷.۳

فضای خالی بین ستونها.

ستون بندی نوشتار در یک صفحه به علت ضروریات صفحهبندی و
دالیل کاربردی متعددی است .فضای خالی بین ستونها بهتر است به
اندازهای باشد متن ستونهای مجاور هنگام خواندن در یکدیگر آمیخته
نشوند ،و در عین حال انسجام و ارتباط متن در صفحه حفظ شود .ولی برای
این منظور فرمول واحدی وجود ندارد ،و باز هم بهتر است بر حسب تشخیص
و ذوق طراح تعیین شود.
.۷.۴

فضای خالی اطراف عنوانها ،سرصفحهها و شماره صفحهها.

عنوانها ،سرصفحهها و شمارهی صفحات هر کدام ،خواننده را به
موضوعی خاص هدایت میکنند .این نوع نوشتهها در عین جدا بودن از متن به
به نوعی آن پیوسته نیز هستند .تنظیم و تعیین فضاهای خالی اطراف آنها هر
چند عموما به صورت کلیشهای اگر خالقانه طراحی شود ،به خوانائی،
جذابیت نوشتهها کمک بسیار میکند ،و میتواند به صفحات ویژگی خاص
بیافزاید.
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 .۲آشنایی با حروفچینی

مریم کهوند

طراح فونت ،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و عضو انجمن صنفی
طراحان گرافیک ایران

چکیده
در یکی دو دهه اخیر طراحان گرافیك رغبت چندانی برای کار حرفهای
و خالق با قلمهای فارسی برای متن از خود نشان ندادهاند .همه موارد فنی
حروفچینیها حتی طراحی و انتخاب و تعیین حروف ،توسط نویسندگان،
ویراستاران و غیره آن هم معموال بهطور کلیشهای صورت گرفتهاست .اگر
پای سفارش در میان نباشد ،اغلب طراحان نسلهای نو ترجیح میدهند از
قلمهای انگلیسی استفاده کنند تا ترکیببندی زیباتر و کمنقصتری بیافرینند.
متأسفانه گاهی این عدم رضایت از قلمهای فارسی را با چاشنیکردن چند
سطر به زبان انگلیسی جبران میکنند که خود مشکل را دوچندان میکند.
چرا که همنشینی حروف فارسی و انگلیسی مقولهای است که نیازمند دانش و
تجربه ویژهای در حروفچینی است.
فهرست مطالب
حروفچینی چیست؟
 .۱تفاوت خوشنویسی و حروفچینی
 .۲تعریف قلم
کاربرد مناسب قلم در حروفچینی
 .۱کاربردهای کلی قلم
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 .۲کنترل تنوع قلم
 .۳فاصلهگذاری مناسب بین کلمات
 .۴انتخاب اندازه قلم
 .۵تعیین فاصله بین سطرها
 .۶انتخاب قلم متناسب با محتوا
 .۷گزینش قلم با توجه بهشرایط خواندن
 .۸آرایش و ترازبندی ستون متن
 .۹استفاده از رنگ در حروفچینی

  114ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ

مقدمه
بیگانگی با قلمهای فارسی در میان کاربران طراح ،ریشه در مشکالت
عمیقتری دارد که از آن جمله عدم آشنایی با حروفچینی بهطور کلی است.
تعداد و تنوع قلمهای حروفچینی مناسب برای متن که امروزه در دسترس ما
است تفاوت چندانی با قلمهایی که در دهههای چهل و پنجاه شمسی پس از
رواج استفاده از ماشینهای حروفچینی در مراکز اداری و قبلتر از آن
سیستمهای حروفچینی سربی در چاپخانهها و بنگاههای ترجمه کتاب مورد
استفاده قرارمیگرفت ،ندارد اما آن روزها با آشفتگی کمتری در ظاهر
متنهای حروفچینیشده در مقایسه با امروز مواجه بودیم .اول آنکه گستردگی
استفاده از حروفچینی مثل امروز نبود و نیز فرهنگ عمومی برای استفاده از
ماشین برای حروفچینی غنیتر از امروز بهنظر میرسید و در نتیجه توجه
بهآرایش و زیبایی متن نیز قابل لمس و درك بود .قبل از خریداری یك ماشین
حروفچینی و یا همزمان با آن ،گذراندن دوره آموزش حروفچینی ضروری و
الزم مینمود و حروفچینی معنایی بیش از تمرین یك مهارت دستی توسط ده
انگشت دست داشت.
باری ،امروز ما هستیم و جهان گسترده تبادل اطالعات در عصر دیجیتال،
اگرچه رابطه مردم با کتاب و کتابخواندن هرگز بهصمیمیت و کیفیت
گذشته نیست ،اما جایگزینهای بیشماری از جنس نوشتار ـــ که بدنه اصلی
یك کتاب را تشکیل میدهد ـــ در اندازهها و کیفیات گوناگون در زندگی
روزمره ما را بهخود مشغول کردهاست .حوزه و دامنه مصرفکنندگان
حروفچینی امروز بسیار گسترده و نامحدود شدهاست .استفاده از گوشیهای
تلفن همراه برای ارسال پیام نوشتاری ،نامههای الکترونیك ،تابلوهای
الکترونیکی دیجیتال ،تلهتکست و غیره افزون بر کاربرهای قدیمی از قبیل
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)رسانه ،کتاب ،مجالت و… ما را بهحروفچینی نزدیكتر کردهاست بیآنکه
شناخت مختصر و مقدماتی درباره آن داشته باشیم و حتی لزوم آن را حس
کنیم .اگرچه کمبود تنوع در قلمهای حروفچینی فارسی هماکنون از مهمترین
بحرانهای قلم فارسی است ،فقدان آشنایی با حروفچینی و کاربرد مناسب قلم
مشکل جدیتر و اساسیتری بهنظر میرسد و الزم است بهمنظور استیالی
فرهنگ نوشتاری زبان فارسی برای حل آن چارهاندیشی کنیم.
با دسترسی بیشتر طراحان بهحروفچینی در قیاس با گذشته ،متأسفانه شاهد
خطاهای برجستهای در حروفچینی و صفحه آرایی متن هستیم که دور از
انتظار است .طراحان با دلمشغولیهای طراحانه در مسائل بصری ،ذاتاً مایل
بهایجاد تغییر آن هم فقط در فرم حروف و قلم عنوانها هستند که در موارد
بسیاری بهدلیل عدم رعایت اصول خوانایی ،مشکالت دیگری را سبب
میشود .بحران قلم فارسی در حال حاضر فقط بهحوزه طراحی گرافیك مربوط
نیست بلکه همه رسانهها ،نشریات ،آگهیها ،مکاتبات روزمره اداری ،کتاب
یا جزوههای آموزشی و نمایشگرها را در بر میگیرد .بخشی از این بحران
مربوط به دسترسی کاربران بهقلمهای گوناگونی است که اغلب از استاندارد
مناسب طراحی قلم برخوردار نیستند و حتی با نامهای مشابه در نرمافزارهای
فارسی گوناگون ،شباهتی بهیکدیگر ندارند .در دسترس بودن قلمهای متنوع
غیراستاندارد به این مشکل دامن زده است.
حروفچینی چیست؟
تفاوت خوشنویسی و حروفچینی:
پیش از آنکه بهتعریف حروفچینی بپردازیم ،الزم است مقدمهای درباره
خوشنویسی )خطاطی( و تفاوت آن با حروفچینی ارائه شود .شباهت و
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یکیدانستن حروفچینی و خوشنویسی بر دریافت و آشنایی ما از نوشتن با
ماشینِ حروفچینی بیاثر نیست .خوشنویسی ظرف مدت کوتاهی پس از
پیدایش خط ،تولد یافته و حیات آن با پیدایش ماشین حروفچینی پایان
نپذیرفته و نمیپذیرد .خط دستنویس ،مسیر غیرقابل پیشبینی و حسّی را طی
میکند تا بهتکامل برسد ،هنگام نوشتن با دست ،خطاط از همه حاالت نو و
بدیع در گردشهای قلم و نقطهگذاریها ،بهصورت ناخودآگاه در
ترکیببندی نوشته استفاده میکند که شکل تکاملیافته آن در ترکیبات و
سیاهمشقهای خوشنویسی کامال مشهود است.
در حروفچینی نوشتن واژهها بهگونه دیگری صورت میگیرد.
 حروفچینی بر خالف خطاطی ،ماهیت خود را بهنظام یکپارچه ویکنواخت فرم و اندازه حروف یك شکل متصل مییابد .چنانکه ،قبل
از تولد حروف چاپی توسط گوتنبرگ در قرن پانزدهم میالدی،
حروفچینی معنا نداشت.
 هنگام حروفچینی از الگوی ثابت و از پیش طراحیشدهای برای فرمحروف و فاصلههای آنها با یکدیگر استفاده میکنیم.
 شکل حروف و موقعیت نقطههای حروف و اسکلت اصلی حروفدچار تغییر نمیشود.
 حضور یك کاربر حرفهای بهخصوص یك طراح ،برای تعیین اندازه قلم،فاصله بین سطرها ،اندازه سطرها و شکل ترازبندی متن ،روند
حروفچینی را تکامل میبخشد.
 در خوشنویسی رسیدن بهترکیببندی زیبا در عین زیبایی تكتكمفردات حروف ،هدف نهایی طراح است حال آنکه استفاده از یك
قلم مناسب در حروفچینی در نهایت با هدف ایجاد خوانایی صورت
میگیرد.
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 خوانایی ،کیفیتی است که در امتداد رعایت اصول و قواعد طراحیقلم و سپس رعایت اصول حروفچینی توسط کاربر )اعم از حروفچین
حرفهای یا طراح( و در نهایت تسلط بهخواندن یعنی سواد از سوی
مخاطب پدید میآید.
 نقش طراح بهعنوان یك ناظر در کنار حروفچین بسیار ضروری وتعیینکننده است.
 رفتار نامناسب با قلم در روند حروفچینی ،لطمه بزرگی بهانتقال دانشو اطالعات وارد میسازد که با نمونههای فراوان آن در سطح شهر،
معابر عمومی ،نشریات و بهویژه کتابها بیگانه نیستیم.
 حروفچینی غیراصولی و بیقاعده تأثیرات ناهنجاری در نظام خواندنایجاد میکند و سبب ایجاد آشفتگی ،اضطراب و سردرگمی در
مخاطبان میشود.
در واقع حروفچینی عبارت است از عمل نوشتن بهکمك ماشین
)اعم از دستی ،مکانیکی ،الکترونیکی یا دیجیتال( با انجامدادن همه
اقداماتی که برای خواناکردن متن صورت میگیرد این اعمال
میتواند شامل انتخاب تكتك مشخصات مربوط بهقلم از قبیل :اندازه،
سبك ،نقطه گذاری ،فاصلهگذاری درست ،و نیز انتخاب کاغذ،
مرکب چاپ ،حتی روش چاپ و بهطور کلی شامل فعالیتها و
توجهاتی باشد که منجر بهتصمیمگیری درباره ظاهر هر صفحه
چاپشده میشود.
تعریف قلم:
قلم ) (fontگروه همسان شدهای از کلیه حروف الفبای یك زبان است،
که بهعلت وجوه مشترك طراحی ،میتوان آن را بهصورت یك مجموعه با
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هویتی مشابه و واحد تشخیص داد .قلم مجموعهای است که حداقل اجزای
معینی را دربرمیگیرد ،مفردات نویسه ها و یا کاراکترهای حروف الفبا در
همه شکلهای ترکیبی آن ،شمارهها ،عالئم نقطهگذاری ،مکث و باالخره
مفردات ناپیدای نوشتاری مثل فاصله بین حروف یك کلمه که شکل معمول
آن در الفبای فارسی انواع خطوط کشیده است ،و فاصلههای بین کلمات و
غیره  ...که خواندن متن را آسان و گاه فقط بهکمك آنها امکانپذیر میکند.
)تصویر(۱-

تعریف حروفچینی:
وقتی مطلبی را حروفچینی میکنیم بهگروهی از قلمها دسترسی داریم که
هر کدام مجموعهای کامل از حروف الفبا ،مفردات حروف ،اتصاالت،
نقطهها ،عالمتها و ارقامی است که طراحی واحدی از نظر شکل دارند.
قلمهای مختلف بهوسیله شکل منحنیها و خطوط سازنده آنها از هم متمایز
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میشوند .چنانچه در مثال میبینید فرم منحنیها و کشیدگی یا قد حروف و
غیره در این چند نمونه قلم کامال متفاوت است .تشابهی که در فرمهای
منحنی در قلمهای فارسی مثل نازنین … ،و … وجوددارد بهدلیل آن است که
همه این قلمها بر اساس خوشنویسی نسخ طراحی شدهاند و کاربرد آنها در
متن عمومی مشترکات زیادی از نظر تنوع ضخامت و دوایر گردش حروف به
آنها بخشیده است) .تصویر( ۲-

کاربردهای کلی قلم:
انواع قلمها بهطور کلی برای سه کاربرد کلی طراحی میشوند:
 .۱برای استفاده در متن
 .۲برای استفاده در عنوان
 .۳برای نمایش در ابعاد بزرگ با بعد مسافت و صفحه نمایش
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کاربردهای سهگانه قلم ویژگیهای مشخصی را برای طراحی هر قلم
تعریف میکند .این ویژگیها شامل اسکلتبندی و ساختار اولیه حروف
میشود که از اولین مراحل طراحی قلم در نظر گرفته میشود .برای حروفچینی
متن فارسی با کمبود تنوع قلم از حیث کمیت مواجه هستیم .قلمهای فارسی
مناسب برای متن از تنوع محدودی برخوردار است و متأسفانه قلمهایی که
بهصورت خانواده کامل طراحی شده باشد در دسترس ما نیست .این ویژگی
در قلم نازنین که بهطور خاص برای کاربرد در متن طراحی شدهاست ،اعم از
تنوع ضخامت حروف ،منحنیهای مناسب و فضاهای منفی و حفرههایی
است که پس از حروفچینی سطح خاکستری مناسبی از ترکیب فضای مثبت و
منفی ایجاد میکند .در حالی که قلم فارسی امیر با ضخامت قابل توجهی در
قطر حروف برای کاربرد در عنوان مناسب میباشد ،و برای استفاده در متن
طراحی نشده .چنانکه ،اگر در چند سطر پیوسته استفاده شود ،سطح
خاکستری نامطلوبی ایجاد میکند که مربوط به عدم تعادل فضای مثبت و
منفی است.
طراحی حروف در قلم ترافیك بر اساس ضخامت یکسان و واحد در همه
حروف آن را برای نمایش در اندازههای بزرگ و بعد فاصله تعریف کرده
است .اگرچه در موارد بسیاری شاهد استفاده از این قلم و قلمهای دیگر در
متن هستیم اما الزم است توجه شود که کاربرد چنین قلمی در متن ناشی از
بیتوجهی بهخوانایی متن است .انتخاب قلم برای کاربردهای گوناگون بویژه
برای متن کتاب باید توسط طراح و با توجه بهسه نوع کاربرد اصلی آن
صورت گیرد) .تصویر(۳-
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کنترل تنوع قلم
اغلب کاربران قلم بهدلیل استفاده از نرمافزارهای حروفچینی با اصطالح
سبك قلم آشنا هستند اما در عمل توجه کافی به دالیل اصولی و موجه برای
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استفاده از آن ندارند .همهروزه حجم قابل توجهی کارت ویزیت ،اعالن،
بروشور ،نشریه تبلیغاتی ،مجله و کتاب در معرض دید ما قرارمیگیرد که
حروفچینی آنها مثال روشنی برای نمایش این نقص است .قلمها )به ویژه در
التین( بهصورت یك خانواده کامل از سبکهای مختلف ،طراحی میشود که
مهمترین آنها ،نازك ،ساده ،سیاه و مورب است .سبك مورب در فارسی گاهی
به اصطالح ایتالیك و یا ایرانیك گفته میشود .بخش اصلی مطالب هر متنی
باید با استفاده از حالت ساده و یا نازك حروفچینی شود و چنانچه عنوانهایی
در متن وجودداشته باشد باید از قلم سیاه همان قلم متن برای تیترها استفاده
شود .خوب است کاربران توجه کنند که سبكهای مختلف برای هر قلم
بهمنظور جلوگیری از تنوع قلم در یك مطلب بوجودآمده و الزم است بهجای
استفاده از قلمهای گوناگون در یك متن ،از سبك سیاه ،مورب و غیره برای
تأکید استفاده کنیم .خانواده کامل قلم برای برجستهکردن یك یا چند واژه
داخل متن طراحی میشود .در صورت دسترسی بهخانواده کامل قلم باید از
سبك مورب آن استفاده کرد).تصویر (۴-متأسفانه در موارد زیادی شاهد
استفاده از چند نوع قلم در یك صفحه بهجای گزینش سبك هستیم) .تصویر-
(۵
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فاصلهگذاری مناسب بین کلمات
توجه به فاصلهگذاری هنگام حروفچینی اهمیت بسزایی در آسان
خواندهشدن مطلب دارد .برای جداکردن کلمات از هم از کلید فاصله
) (spaceاستفاده میشود که عبارت است از فاصله استانداردی که مقدار آن
هنگام طراحی قلم مشخص شدهاست .برای جداکردن کلمات از یکدیگر،
مجاز به یك بار استفاده از این کلید هستیم .چنانچه بعد از واژهای از
عالمتهای ! ؟  ،؛  « » ( ) :استفاده کنیم این فاصله حذف میشود و بعد از
عالمت قرارمیگیرد.
در کلمات مرکب مانند نامگذاری ،میشود ،رفتهاند و … برای جلوگیری
از دوبارهشدن واژه ،میتوان هنگام حروفچینی از اندازه مناسبتری بهعنوان
نیمفاصله که معموال نصف اندازه فاصله است استفاده کرد .چنین عملی مانع
از جدا افتادن دوباره کلمه در دو سطر مختلف میشود .بهمثالهای زیر توجه
کنید .در یك متن طوالنی مثل یك مقاله ،یا متن یك کتاب کنترل تمام کلمات
مرکب برای جلوگیری از دوبارگی کاری سخت و غیرحرفهای است .اگر در
طراحی قلم نیم فاصله در نظر گرفته شده باشد از پدیدآمدن چنین عملی
جلوگیری میشود) .تصویر(۶-
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نقش یك طراح در کنترل فاصلهها در همین حوزه تعریف میشود و طراح
یا حروفچین مجاز فاصلهگذاری کاذب بین واژههای متن نیستند .جمعکردن
یا فشردن غیر معمول کلمات به یکدیگر )از سوی کاربران غیرحرفه ای(،
تعادل سطح خاکستری )سیاهی و سفیدی( متن را برهم میزند و خوانده شدن
متن را دشوار وگاه غیر ممکن میکند) .تصویر(۷-
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افزودن عرض حروف و کشیدن حروف همچنین ،تناسبات افقی و عمودی
فرم حروف را دگرگون میکند و به خوانده شدن ستون متن لطمه قابل توجهی
وارد میکند .در قلمهای متنوع التین ،سبکهای گوناگونی مانند) Extend :از
هم باز شده( و ) Condenceبه هم فشرده( در خانواده بسیاری از قلمها
گنجانده که اوال از پیش طراحی شدهاند و با یك دستور اتوماتیك برای همه
حروف پدید نیامدهاند و دوم آنکه موارد استفاده آن شامل متمایز کردن
بخشی از متن و یا در بعضی موارد برای عنوان های کوتاه میباشد) .تصویر-
(۸
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برای تنظیم فاصله در حروف عنوان طراحان آزادی عمل بیشتری دارند .فاصله
طبیعی بین کلمات در برخی عنوانهای کوتاه به دلیل درشت تر شدن از حد
معمول ،نیاز به اصالح دارند .عنوان کتابی که در مثال میبینید ،بدون تصحیح
و بازنگری فاصله کلمات توسط طراح پر نقص مینمود) .تصویر(۹ -
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انتخاب اندازه قلم
اندازه قلم رابطه معقول و مناسبی با کاربرد مطلب دارد .اندازه قلم را
عواملی مثل :نوع موضوع ،خواننده و شرایط خواندن و در نهایت نگاه طراح
تعیین میکند .مهمترین نکته برای تعیین اندازه قلم ،کادر و محدوده بصری،
نوع و کاربرد مطلب مورد نظر میباشد .از آنجا که حروف ،واحدهای
سازنده اسکلتبندی ستون نوشته هستند و اساس ساختار متن فارسی را
سطرها تشکیل میدهند ،اندازه حروف یك قلم ارتباط مستقیمی با طول
سطرها و فاصله آنها از یکدیگر دارد .به مثال زیر توجه کنید:
طوالنیشدن سطرها باعث خستگی چشم و نیز گمکردن ابتدای سطرها
توسط چشم خواننده میشود .بهتر است برای تعیین طول سطرها تعداد معینی
از کلمهها را استفاده کنیم تا بهسطری با طول متناسب برسیم .برای حجم
معینی از مطالب مثال در یك اعالن و یا نامههای کوتاه اداره مشکل چندانی
برای تعیین طول سطرها بهچشم نمیخورد .وقتی حجم مطلب افزایش مییابد
)مثل صفحه کتاب یا مجله و … (.انتخاب طول سطر از حساسیت بیشتری
برخوردار است .در این موارد انتخاب سطرهای مناسب کوتاهتر کمك
بهخوانایی بیشتر متن میکند).تصویر(۱۰ -
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تعیین فاصله بین سطرها
فاصله بین خط کرسی هر سطر تا خط کرسی سطر بعدی در هر متن را
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فاصله بین سطر ) (Leadingیا پایه حروف میگویند .دلیل آن که کلمه متن
را بکارمیبریم این است که مقدار این فاصله را میتوان هنگام حروفچینی
متن متناسب با نوع قلم آن تغییر داد) .تصویر(۱۱ -

این فاصله نقش مهمی را هنگام خواندن ایفا میکند .برای چیدن ستونهای
متن با عرضهای مختلف ،لزوم تغییر پایه حروف را میتوان کامالً لمس کرد.
هر چه طول سطرهای یك ستون متن کوتاهتر شود پایه حروف بهتناسب باید
کاستهشود تا چشم دچار پرش هنگام خواندن نشود و برعکس برای
حروفچینی سطرهای طوالنی ،برای جلوگیری از خستگی چشم و گمکردن
ابتدای سطرها الزم است پایه حروف را از حالت عادی افزایش دهیم .هر چه
اندازه قلمی که برای متن استفاده میکنیم ریزتر باشد ،الزم است پایه کار را
نسبت بهاندازه حروف افزایش دهیم .وجود فاصله کم و فشرده بین سطرهایی
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با اندازه قلم ریز ،سبب خستگی و فشار چشمهای خواننده و گاه خطای دید
میشود .همچنین فاصله زیاد بین سطرهایی با سایز درشت ،تعادل فضای
منفی و مثبت حروفچینی را برهم میزند و در نتیجه سطح خاکستری
ناهمواری بوجودمیآورد .انتخاب پایه حروف مناسب کمک میکند که سطح
خاکستری یکنواخت و مناسبی از نوشته ها بوجود آید) .تصویر(۱۲-

نکته مهم برای انتخاب فاصله سطر این است که در متن یك کتاب یا یك
مطلب متوالی اندازه پایه کار باید یکنواخت باشد .متأسفانه بر اثر بیتوجهی
بهمسائل گوناگون حروفچینی گاهی شاهد فواصل متفاوت در صفحههای
مختلف یك کتاب هستیم .تعیین فاصله سطرها از مهارتهای یك طراح است
که هنگام تعیین قالب و شکل اصلی صفحات در مورد آن تصمیمگیری
میکند.
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توجه بهفرم و ساختار اصلی قلم میتواند طراح را برای رسیدن به
مناسبترین فاصله بین سطرها راهنمایی کند.
انتخاب قلم متناسب با محتوا
الف( گزینش قلم متن:
با نگاه عمیقتر بهقلم و کیفیت خوانایی آن و اثر آن بر روی مخاطب،
ناچار باید بپذیریم که تایپوگرافی و حروفچینی یك متن بهرعایت اصول و
ضوابط طراحی قلم بیشتر نیازمند است تا مسائل طراحی گرافیك .استفاده از
قلم مناسب راحت خوانده شدن را بهخواننده هدیه میکند و بیآنکه خواننده
حس کند که طراح در تنظیم حروفچینی هنرنمایی کردهاست ،محیط مناسبی
برای خوانایی او ایجاد میشود .استفاده از قلم مناسب در یك متن بهضرورت
نظر دارد و نه بههنر .ما از خواندن بسیاری از متنها لذت میبریم ،بیآنکه
شیفته شکل خاص طراحی قلم بشویم ،یا حتی ظرایف طراحی آن در ذهن ما
حك شود .واقعیت این است که پس از گذشت سالها از ورود کامپیوتر و
حروفچینی دیجیتال ،هنوز قلمهای مناسب برای متن ،همان قلمهایی هستند
که الگوی طراحی آنها خط نسخ بودهاست ،که شامل قلمهای لوتوس ،نازنین،
میترا ،بدر و چند قلم دیگر است که ضخامت مناسبی برای استفاده در
سطرهای متوالی دارند .اگرچه تنوع قلم در نرمافزارهای جدید فارسی رو به
افزایش است اما الزم به توجه است که در هریک از این نرمافزارها فقط چهار
یا پنج قلم مناسب برای متن میتوانیافت .قلمهایی که با فرمهای تزیینی،
دستخط و یا فرمهای خاص و آزاد طراحی شدهاند هیچ یك برای کاربرد در
یك متن مناسب نیستند .فرم خاص حروف قلمهای ذکرشده عالوه بر آنکه
برای خوانده شدن متن را دشوار میکند ،از وقار و تشخص صورت بیرونی متن
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میکاهد .بنابراین الزم است گزینش نوع قلم متن با توجه به محتوی با جدیت
و دقت نظر بیشتری انجام گیرد) .تصویر(۱۳-

ب( گزینش قلم عنوان:
دغدغههای طراحی حروف در طراحان ایرانی بیشتر در زمینه قلمهای
عنوان دیده میشود .بسیاری از نشانههای نوشتاری که این روزها طراحی
میشود بر اساس یکی از قلمهای مناسب برای عنوان طراحی شده است .علت
این است که محصول این طراحی و زیبایی آن برای مخاطبان ملموستر و
قابل مشاهده است حال آنکه بسیاری از مخاطبان از کیفیت متنهای مناسب
لذت میبرند تا آنکه بهطور خاص درباره زیبایی آن قضاوتی داشته باشند.
اگرچه برای خواندن یك عنوان انرژی و زحمت کمتری توسط خواننده
مصرف میشود اما این مسأله بهاستفاده متناوب و بیرویه از قلمهای ناخوانا
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بویژه در عنوانهای داخل یك متن مشروعیت نمیبخشد .بسیاری از قلمهای
جدید برای عنوان از استانداردهای مناسب طراحی قلم برخوردار نیستند و
اغلب خواندن را دشوار میسازند .گاهی قادر به خواندن عنوان یک بیلبورد
نیستیم ،چون فرم حروف آن بسیار پیچیده و نامشخص است.
واضح است که ما با یك سطح متوسط استاندارد در طراحی قلم هنوز
فاصله زیادی داریم و برای کوتاهکردن این فاصله بهتوجه و حمایت طراحان
و حضور و نظارت مستقیم آنان در روند نشر نیازمندیم.
ج( گزینش قلم در ابعاد بزرگ:
با توجه به بار معنایی )فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی( دستیافتن بهمجموعه
غنی از قلم فارسی شامل انواع قلمهایی متناسب با زمینههای اقلیمی ،فرهنگی
و مذهبی کاری بس دشوار است .چنانچه میدانیم طراحی قلمهای کالسیك
متن فارسی همگی بر ساختار خط نسخ استوار است که قرنها پیش در
خوشنویسی پدید آمد .بهاین ترتیب میتوان برای انواع قلمها زمینه تاریخی
مشخصی تعریف کرد .چنانچه بیشترین کاربرد خط کوفی را در قرآنهای
عربی میتوان یافت .این ویژگی بهفراخور بافت و زمان رواج آن خطوط تأثیر
بسزایی بر محتوای متن میگذارد .الزم است کاربران انواع قلمها آگاه باشند
که استفاده از قلمهایی مثل پاکستان ،اندلس …،و کونیبنایی از این نظر تأثیر
قابل توجهی بر محتوا میگذارند و باید برای استفاده هر یك از این قلمها
دلیل موجه و مربوطی داشتهباشیم وگرنه از استفاده از آن صرف نظر کنیم.
گزینش قلم با توجه بهشرایط خواندن
تحققبخشیدن بهپدیده خوانایی مستلزم وجود توانایی بالقوه ،هم در متن و
هم در مخاطب ،و نیز در شرایط مکانی خواندن میباشد .کیفیت خوانایی در
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متنهای عمومی که محور آن اطالعرسانی است با میزان تسلط و تجربه عموم
بهخوانایی رابطه دارد .بنا بر این الزم است در گزینش انواع قلم برای مواد
مختلف خواندنی این شرایط مورد توجه واقع شود .استفاده از قلمهای زیبا و
آسان برای خواندن در مواد آموزشی نوسوادان و یا سنین ابتدایی ضروری
است .مواد خواندنی این گروه از خوانندگان باید بتناسب ،از پیچیدگیها و
نوآوریهای خاص از لحاظ فرم دور باشد و در عوض برای خواناتر شدن
مطلب تالش بیشتری صورت گیرد .در کتابهای درسی ایران اگر چه
سالهاست توجه بهصفحهآرایی و زیبایی صفحهها دیدهنمیشود اما خوشبختانه
از وجود کشیده در نوشتههای متن صرف نظر شده که بهرشد استعداد
خواندن کودکان کمك میکند .وجود کشیده بههر دلیل کلمات را و روابط
آنها با یکدیگر را از حالت متعادل خارج کرده و سبب وقفه و مکث در
خوانایی برای نوسوادان و… میشود.
توجه بهشرایط مکانی خواندن نیز برای انتخاب قلم یك متن مهم
بنظرمیرسد .بسیاری از کتابهای کوچك )جیبی( برای استفاده در مکانهای
عمومی از حیث اندازه کوچك و قابل حملبودن مناسب هستند .اما متأسفانه
قلم و کیفیت متن درون آن تفاوت زیادی با نوشته دیگر کتابها ندارد .همان
طور که یك کلمه صدها برابر درشت میشود و در مرکز یك تابلوی تبلیغاتی
در ابعاد وسیع واقع میشود .شرایط دیگر خواندن از قبیل حرکت ،نور کم ،و
محیط خواندن ،همه از مواردی هستند که باید در انتخاب قلم بررسی و مورد
توجه قرارگیرد.
آرایش و ترازبندی ستون متن
برای تنظیم شکلهای یك پاراگراف در صفحه چهار حالت کلی وجود
دارد:
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 .۱تراز از دو طرف )سطرها مساوی(
 .۲تراز از راست )سطرها نامساوی(
 .۳تراز از چپ )سطرها نامساوی(
 .۴تراز از وسط )وسط در وسط(.
تراز از دو طرف :در این حالت شکل کلی پاراگراف یك مستطیل است
که در آن کلمات مختلف باجبار در این محدوده با فواصل کاذب
قرارگرفتهاند .شکل کلی پاراگراف ساده و دقیق است .از آنجا که طول
کلمات با هم متفاوت است تعداد واژهها در سطرهای مختلف با هم برابر
نیست ،اما این نوع ترازکردن از دو سو فواصل نابرابر را بین کلمات تقسیم
میکند .چنانچه در شکل میبینیم در این حالت فاصله بین کلمات بسیار
متفاوت و نابرابر است .این نوع ترازبندی بیشتر در مجله ،روزنامه و کتاب
دیدهمیشود .باید توجه کرد که این نوع ترازبندی برای سطرهایی با طول کم
مناسب نیست .بهطور متوسط تعداد حروف در هر سطر باید چهل حرف باشد
تا وجود کشیدگی در فاصلهها سبب عدم تعادل سطح خاکستری نشود.
)تصویر(۱۴-

تراز از راست :در این حالت سطرها از سمت راست ،یعنی از ابتدای
سطر با یکدیگر تراز میشوند ،ولی انتهای سطرها آزاد است .یعنی فاصله
طبیعی بین کلمات سطرهایی با طولهایی نابرابر بوجودمیآورد .این حالت
درستترین و خواناترین فرم حروفچینی برای یك متن فارسی است.
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تراز از چپ:
در این نوع ترازبندی سطرها از انتها با هم میزان میشوند و طول سطرها
نابرابر است .اگر چه فاصله بین کلمات طبیعی است اما امکان خوانایی در
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این حالت برای متن فارسی کاهش مییابد .پیداکردن ابتدای سطرها کمی
دشوار است و بهطور کلی در موارد طراحیهای خاص قابل اجرا میباشد.
این مدل برای استفاده در متنهای طوالنی و کتابها هرگز توصیه نمیشود.
تراز از وسط:
این مدل آرایش ستون نیز برای یك متن متعارف و رایج مناسب نیست و
خواندن را دشوار میکند .بههمین دلیل یکی از کاربردهای آن برای
حروفچینی متنهایی است که سطر بهسطر بههم نمیپیوندد .مثال برای
حروفچینی اسامی در تیتراژ ،بستهبندی و… تراز از وسط مناسبتر است.
چرخاندن متن حول یك تصویر یا تبدیل پاراگراف بهیك شکل فیگوراتیو
که برای پیداکردن سطرها برخورد آزاد و مستقلی از ترازبندی است که
اغلب سبب گمکردن ابتدای سطرها توسط خواننده میشود .این شکل از
آرایش متن برای تنظیم متنهای شعرگونه و صفحهبندی کتاب شعر مناسب
است و معموالً از شیوه نوشتار دستنویس و شعر الهام میگیرد .با این وجود
فاصله بین کلمات در این نوع آرایش متن به دلیل عدم استفاده از کشیده و
فاصله اضافی ،سالم و طبیعی است و به فاصله استاندارد قلم نزدیك میباشد.
برای جداکردن پاراگرافها در یك متن دو روش وجوددارد:
 .۱استفاده از تورفتگی در سطر اول هر پاراگراف که )که مقدار آن قابل
تنظیم است( و در یك متن باید برای همه پاراگرافها یکسان تعریف شود.
 .۲گذاشتن فاصله یك سطر خالی بین دو پاراگراف بدون تورفتگی.
)تصویر(۱۵-
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رنگ در حروفچینی:
اندازه قلم ،سبك ،فاصله سطرهاو ترازبندی متن ،همه امکانات مناسبی
برای ایجاد تنوع و توجه در حروفچینی هستند .معموال مرکبی که برای چاپ
نوشتهها استفاده میشود از یك خاکستری  ۷۰الی  %۸۰تشکیل شدهاست.
این درجه تیرگی در تضاد با سفیدی کاغذ تضاد مناسب و متعادلی برای
درك فضای منفی ایجاد میکند .در واقع برای آرایش بسیاری از متنها از
قبیل کتاب و… همه امکانات در درون یك قلم نهفته است .اما چنانچه
بهدالیل دیگر و در محصوالت دیگری که نیاز بهاستفاده از رنگ دیگری برای
تفکیك عنوانها یا بعضی از نوشتهها باشد ،انتخاب این رنگ باید عالوه بر
دالیل حسی درون اثر ،رابطه مناسبی از لحاظ ظاهر با خاکستری متن و
حروف برقرار کند.
انتخاب رنگ دیگر در متن گاهی به منظور متمایز کردن بخشی از نوشته،
یادآوری و جداکردن آن از بقیه متن بکار میرود .بدیهی است که استفاده از
یك سبك مثل مورب یا سیاه در این صورت توجه مضاعف بوجود میآورد
بهتر است با دقت و احتیاط بیشتری صورت گیرد.
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 .۳خانواده حروف خط فارسی
مجتبی دلخوشیان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرافیک

چکیده
در این نوشتار تالش شده درباره خانواده حروف  font familyاصـطالحی
جدید در خط فارسی و پرسـابقه در خطـو زبـان التـین بحـث نمـوده  ،تعریـف و
شناخت خانواده حروف اولین قدم و بیان تاریخچه ایی از برخی از سبک های
خانواده حروف ودر ادامه به صورت کلی تفاوت خـط فارسـی و خـط التـین بـا
رویکرد کاربدی در خـانواده حـروف بـه چـالش کشـیده  .در بخـش انتهـایی بـا
شناخت بدست آمـده دربـاره خـانواده حـروف در زبـان فارسـی و ویژگـیهـای
منحصر به فرد آن بحث و پیشنهاد نماید.
کلمات کلیدی
خانواده حروف  ،قلم  ،خط فارسی ،خط التین  ،سبک سیاه Type ، Italic ،

فهرست مطالب
-

مقدمه
تعریف خانواده حروف
تنوع شکل حروف
تاریخچه پیدایش خانواده حروف
خانواده حروف در زبان التین
تفــاوت ب ـین خــط فارس ـی بــا الت ـین) رویکــرد کــاربردی خــانواده
حروف(
پیشنهاد درباره خانواده حروف فارسی
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مقدمه
طراحان گرافیك و یا طراحان چیدمان یك کتاب یـا مجلـه ،بـرای کمـك بـه
خواننده و مخاطب خود در انتقال مفهوم ،از ابزارهـای مختلفـی همچـون تغییـر
رنگ ،انـدازه قلـم و تغییـر خـانواده حـروف اسـتفاده مـیکننـد .هـر کـدام از ایـن
ابزارها وظایف مختلفی را عهدهدار و از جایگاه ویژهای برخوردارنـد .از میـان
ای ـن ابرازهــا ،خــانواده حــروف )فونــت( ،ابــزاری تخصص ـی اســت کــه بــه طــور
مشــخص بــه زبــان و خــط وابســته اســت .در ای ـن می ـان کــه خــط فارس ـی دارای
ویژگی های منحصر به فـرد اسـت و متفـاوت بـا خـط التـین  .در جامعـه امـروز
طراحان گرافیک و حروفچینـی در طراحـی مجلـه  ،روزنامـه  ...اسـتفاده درسـتی
صورت نمی گیرد و به عبارت دیگـر از ایـن ابـزار در جایگـاه مناسـب اسـتفاده
نمی شود ،در نتیجه باعث کاهش سـرعت خوانـایی و خسـتگی چشـم مخاطـب
می شود  .این مشکل از دو جهت ناشی شده اسـت اول عـدم توجـه بـه طراحـی
خانواده حروف در طراحی قلم  Fontو دوم عدم آشنایی طراحان چیدمان مـتن
ها با خانواده حروف .در این مقال سعی بر آن است که هر دو طیـف طراحـان
حروف  Type designerو طراحـان چیـدمان مـتن کـه بـه نـوعی مصـرف کننـده
حرفه ایی خانواده حروف هستند را با ابزار خانواده حروف آشنا سازد.
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تعریف خانواده حروف
همــواره مقــاالت تخصصــی دچــار ایــن مشــکل هســتند کــه بــرای ترجمــه
اصطالحات تخصصی نمیتوان واژههای مناسبی پیـدا کـرد .اصـطالح »فونـت«
که در زبان فارسـی »قلـم« ترجمـه شـده اسـت ،بـه علـت اینکـه بـا معنـی قلـم نـی
نوشتاری خلط میشـود و کلمـه  Typefaceکـه »شـکل حـروف« ،ترجمـه شـده،
مفهــوم مناســب را نم ـیتوانــد منتقــل کن ـد .ای ـن مقالــه نی ـز بــا چن ـین مشــکالتی
روبروست .برای حل این مشکل باید ابتدا به تعاریف التین )اصلی( توجه کرد:
The family of type
The family of type include all the relatives of that one font, sort
of a family reunion of all the font that look like each other the
Berkeley… show a standard series of weights and italic that
makeup a family of font. Usually when a single font in selected
for body copy. The corresponding weight of bold and italic are
…used to show emphasis in text or for callout are pull quotes
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همـــانطور کـــه در تعریـــف بـــاال آمـــده اســـت ،خـــانواده حـــروف )فونـــت(
مجموعهای از  Typefaceهای به هم مرتبط است که بـرای تاکیـد و تمـایز در
مــتن قــرار مـیگیرنــد .ولـی مفهــوم خــانواده حــروف )فونــت( ،و آن هــم ،بــا ایـن
وسعت تنوع ،ناگهان بـه وجـود نیامـده ،بلکـه در طـول سـالیان زیـاد ،هـر فونـت
حاالت و شیوههای مختلفی پیدا کرده اسـت .امـروزه حـاالت یـك حـرف )یـك
فونت( را به بخشهای زیر دستهبندی میکنند که البتـه ایـن تقسـیمبنـدی تمامـا
در خط التین صادق است و بر اساس خواص خط التین به وجود آمده است:
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 (۱تنوع بر اساس سریف :serif

 (۲تنوع بر اساس وجود کنتراست در قلم:

 (۳تنوع بر اساس وزن :عبارت است از نسبت میان پهنای حرف یا ضخامت قلم،
با ارتفاع حـرف .ایـن نسـبت بـه طـور میـانگین در حالـت معمـولی و اسـتاندارد
 %۱۵اســت .اگــر ایـن میـانگین %۲۰شــود ،حالــت حــرف سـیاه ) (Boldو اگــر
 %۱۰شود حالت آن سبك ) (lightاست.
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 (۴تنــوع بــر اســاس پهنــا :نســبت میـان  block vertical strokeدر هــر حــرف بــا
سفیدی آن است .این نسبت در حالت استاندارد  %۸۰ارتفاع اسـت .اگـر ایـن
نسبت  %۶۰شود  Condensedو اگر  %۱۰۰شود  expandedنامیده میشود.

 (۵تنــوع بــر اســاس ایســتایی و حالــت ) :(Postureزاوی ـهای اســت کــه حالــت
معمولی یا  romanبا  regularدارد و مقدار آن  %۱۲است .در بخشهای بعد
این مقاله ،درباره این تنوع و شیوه از خانواده حروف ،توضیحات بیشتری داده
خواهد شد.
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on handwriting, are
structurally different from
roman letter of the same
type family, italic letter
with connecting strokes are
called scripts the angle of
posture
varies
from
typeface
to
typeface,
however,
a
slant
of
approximately 12% is
considered to be normal.
Roman letter that slant
to the right but are
structurally the some are
upright roman letter are
referred to are oblique,
italic letters, which are
based
Bradley Hand ITC/P12

On handwriting, are
structurally
different
from roman letter of the
same type family, italic
letter with connecting
strokes are called scripts
the angle of posture
varies from typeface to
typeface, however, a
slant of approximately
12% is considered to be
normal.
Roman letter that
slant to the right but are
structurally the some are
upright roman letter are
referred to are oblique,
italic letters, which are
based
Helvetica56/P12

on handwriting, are
structurally different from
roman letter of the same
type family, italic letter
with connecting strokes are
called scripts the angle of
posture varies from
typeface to typeface,
however, a slant of
approximately 12% is
considered to be normal.
Roman letter that slant
to the right but are
structurally the some are
upright roman letter are
referred to are oblique,
italic letters, which are
based
Tims/P12

Roman letter that slant to the right but are structurally the some
are upright roman letter are referred to are oblique, italic letters,
which are based on handwriting, are structurally different from
roman letter of the same type family, italic letter with connecting
strokes are called scripts the angle of posture varies from typeface
to typeface, however, a slant of approximately 12% is considered
to be normal.
 ایـن تنـوع بیشـترین ارتبـاط را بـا خاصـیت: x-height ( تنوع بر اسـاس ارتفـاع۶
 حـروف کوچـك بـهx-height  نسـبت،حروف التین دارد و میـزان انـدازهگیـری
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حروف بزرگ است .وقتی از عنوان  tallاستفاده میشود کـه  x-heightحـروف
کوچــك دو ســوم  x-heightحــروف بــزرگ باشــد و عنــوان  shortبــه معن ـی ای ـن
است که نسبت  x-heightحروف کوچك نصف حروف بزرگ باشد.

 (۷تنـوع بـر اسـاس  :Ascenders/ Descenderبـه صـورت عـادی Descender
بلندتر از  Ascendersاست و تنوع و نامگـذاری زیـر ،براسـاس بلنـدتر بـودن و
یا یکسان بودن این دو اندازه است.

 (۸تنوع بر اساس :Stress
The stress of letter, which is a prominent visual axis
resulting from the relationships between thick and thin
strokes, may be left-angled, vertical, or right-angled in
appeasers.

فصل دوم  :پروژه های استحصال شده  151

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺮوف
تاریخچه شیوه ایتالیك
در اوای ـل دهــه  ۱۹۴۰م ـیالدی ،در زمــان ســفر کریســتف کلمــب بــه آمریکــا،
آلدوس مانتیوس استاد و دانشمند ایتالیایی ،رویای چاپ کتـابهـای بـا قیمـت
ارزان را برای استفاده دانشجویان از نسخههای خطی قدیمی و همچنین راهی
برای کسب درآمد ،در سر داشت .در سن  ۴۰سـالگی ،آلـدوس قـراردادی را بـا
یك حامی مالی و یك چاپخانهدار منعقد و شـروع بـه چـاپ کتـابهـای مرجـع
کرد .این اقدام سبب تغییر مفهوم کتابها شد به طوری که از شکل یك جسم
بزرگ و سنگین که تنها قابل استفاده بر روی تریبون بود و بایـد توسـط اسـاتید
به صـورت بلنـد بـرای دانشـجویان خوانـده مـیشـد ،خـارج شـد .او کتـابهـای
کوچك و قابل حمل را چاپ کرد .به طـوری کـه بـرای هـر فـرد ،قابـل خوانـدن
باشد .طراحی کتابهای مانتیوس ،تطابق بیشتری بـا هنـر زیبـائیشناسـی مـدرن
داشـــت .در ســـال  ۱۴۴۵مـ ـیالدی ،شـــکل حـــروف بـــه صـــورت خوشنویسـ ـی و
دستنویسـ ـی التـ ـین توســـط فرانسیســـکو گرینـ ـو گســـترش داده شـــد .ایـ ـن نـــوع
خوشنویســی بــا بــه کــار بــردن ضــخامتهــای متنــوعی از  hairlineو stem
 strokesهمراه با سریفهای ظریف همراه بود.
شکلهای حروفـی کـه گرینـو طراحـی کـرد ،در مقابـل طـرحهـای مربـوط بـه
جانســون ،از لحــاظ شــکل ،انــدازه ،ضــخامت و مقیـاس کاراکترهــا ،بــه صــورت
متحدالشکلتری ظاهر شد و در سایزهای کوچكتر ،خواناتر بود.
مهمتر از همه این که ،مـانتیوس یـك تـاجر بـود و در چـاپ کتـاب بـا قیمـت
کمتر ،تجربه فراوانی داشت تـا مابـهالتفـاوت سـود بیشـتری از آن کسـب شـود.
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طراحی کتابهای جدید مانتیوس ،با طراحیهـای آشـکار و خودنمـای مـدرن،
بدون حاشیههای پهنی که سابقا موجود بود ،شکل گرفت .این خـود یـك روش
کم کردن هزینه به حساب میآمد .بدون حاشیه ،زمان چاپ کوتاهتر میشـد و
بدین ترتیب ،تولید با سرعت بیشـتر و هزینـه کمتـری صـورت مـیگرفـت .تایـپ
کوچکتر ،به مـانتیوس ایـن اجـازه را مـیداد عـالوه بـر ایـن کـه از مـواد کمتـری
استفاده میکرد ،اطالعـات بیشـتری را در فضـای کمتـری بگنجانـد .ایـن خـود،
باعث کم شدن هزینه تولید هر محصول میشد.
تحت تاثیر دستخط شکسته  ، papal chanceryمانتیوس و گریتو در سال
 ۱۵۰۶شروع به همکاری برای طراحی اولیه خط ایتالیك کردند .در ابتـدا ،نـوع
ایتالیك تنها برای استفاده از شکل حروف کوچکی طراحی شد که به حـروف
بزرگ التین مربوط مـیگشـت .مـانتیوس متوجـه شـد کـه حـروف ایتالیـك بسـیار
باری ـكتــر از حــروف رومــن ) (Romanهســتند .او شــروع بــه اســتفاده از خــط
ایتالیك در کل یك کتاب کرد تـا فضـای کمتـری را صـرف کنـد و ایـن باعـث
میشد تا هزینه کمتری صرف تولید یك کتاب شود.
در بخشی دیگر از تـاریخ ایتالیـك مـیتـوان بـه روم باسـتان رسـید .در سـنگ
نوشــتههــای حکــاکی شــده در مجســمههــای رم ،حــروفهــای ســربی بــه صــورت
 Mobile typeطراحی شده بـود کـه امـروزه صـورت کامـلتـری از آن اسـتفاده
میشود .نام حروف  Romanنیز از عنوان رم میآید .در دوران رنسانس برخـی
از معترضین به حکومت رم ،بـرای نشـان دادن اعتـراض خـود از ایـن حـروف بـه
عنوان سمبل استفاده کردند و اصطالح ایتالیك از همین جا ناشی میشود.
لفظ ایتالیك بـرای حروفـی اسـتفاده مـیشـود کـه توانـائی  Cursiveشـدن را
داشته باشند است Cursive .از وجود سریف ناشی میشود .برای حروفی که
سریف ندارند در صورت تمایل ،اصطالح  obliqueبه کار میرود .ما باید بـین
 italicو  obliqueتمـــایز قائـــل شـــویم؛ هـــر  oblique ،italicهســـت ولـ ـی هـــر
 italic ،obliqueنیست .ایـن تفـاوت را در فونـتهـای  palliationو palation
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 italicکـــه یـ ـك  italicکالسـ ـیك هســـتند ،مـ ـیتـــوان مشـــاهده کـــرد .ولـ ـی در
 bookmanبهتر است لفظ  obliqueرا به کار ببریم؛ در این فونت ،کاراکترهـا
به صورت مجزا به  romanنزدیكتر است.

خانواده حروف در زبان التین
در میـ ـان تنـــوعهـــای مربـــوط بـــه خـــانواده حـــروف ،تنهـــا از تنـــوع در وزن
) ،(weightپهنــا ) (EMو ایســتائی حــروف ) (postureاســتفاده مـیشــود چــون
تنهــا در ای ـن ســه نــوع اســت کــه ذات حــرف تغیی ـر نم ـیکنــد .بــه عنــوان مثــال،
معموال ،بود یا نبود سریف ،کاربرد حروف )فونت یا قلم( را تغییر میدهد؛ در
صورتی که فونت سریفدار باشـد ،در مـتن ،وگرنـه در تیتـر کـاربرد )(Display
دارد.
بنابر این ،تعداد شیوههایی که از ترکیب این تنوعات بدست میآید برابر بـا
حاالت زیر است:
 ۸ (۱حالت بر اساس تنوع وزن
 ۷ (۲حالت بر اساس پهنا
 ۲ (۳حالت بر اساس ایستایی
معموال خانواده حروف ،دارای حداقل  ۴حالـت italic ،Bold italic ،Bold
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و  regularاست و میتوان به دلخواه طراح ،بـرای افـزایش شـیوههـای مختلـف،
ظرفیت نوع فونت را نسبت به هر یـك از تنوعـات خـانواده حـروف یـك فونـت،
گستردهتر کرد.
دراین میان قلم های معـروف التـین هماننـد  Helvetica , Universeدارای
بیشترین خانواده حروف و تنوع شکل هستند.

کاربرد ایتالیك
همانطور که در تعریف  italicمشاهده کردیم ،این شیوه از لحـاظ تاکیـد و
تمایز قائل شدن ،طراحی شده بود .ولی در طول زمان ،به تـدریج ،قـوانینی بـرای
آن مقرر میشود .اهمیت این قوانین از دو جهت قابل بررسی است:
 (۱جنبه دستور زبانی
 (۲جنبه گرافیکی :تغییراتی کـه بـر سـطح خاکسـتری دو چشـم افـراد ایجـاد
میکند.
این قوانین مشخص میکند که شـیوه ایتالیـك در کجـا کـاربرد دارد .برخـی
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از این کاربردها عبارتند از:
 (۱تیتر و عنوان کتاب
 (۲تعاریف همراه با یك جمله
 (۳نام اثر هنری مانند قطعهای موزیکال
 (۴نام فیلم ،بازی و نمایش تلویزیونی
 (۵نام کشتی یا هواپیما
 (۶در لغتنامهها

تشخیص حالت ایتالیك ،از حالـت  ، obliqueبـه راحتـی قابـل انجـام اسـت.
چــون در حالــت ایتالی ـك ،مــا دارای ســریف هســتیم ،امــا در  obliqueاینطــور
نیست .بسیاری از تایپوگرافها ،معتقدند که میتوان ،کیفیت واقعی یك فونت
را بــا بررسـی نــوع ایتالیـك آن و ارتبــاط آن بــا شــکل رومــن ) (Romanدر یـك
حرف یکسان ،بیان کرد .ایتالیك باید مفهوم و شخصیت رومـن را حفـظ کنـد،
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اما باید تفاوت آشکاری با نوع رومـن داشـته باشـد .بـرای مثـال :بـرای حالـت
ایتالیك کردن  ، Pپایانههای واقع بر روی خط  Descenderو هـم چنـین برخـی
از حلقههای موجود در حرف را بـه حالـت قـالبدار در مـیآوریـم .بایـد توجـه
داشت حفـظ کـردن ماهیـت یـك فونـت در حـین بـه وجـود آوردن نـوع ایتالیـك
همان فونت که با رومن هماهنگی داشـته باشـد ،کـار آسـانی نیسـت .درك ایـن
مسئله نیز مهم است که به وجود آوردن یك نوع ایتالیك از صورت رومن برای
همان حرف ،فراتـر از تنهـا مایـل کـردن آنسـت .برخـی منتقـدان بـرای قضـاوت
کیفیت یك حرف ،نوع ایتالیـك آن را بررسـی مـیکننـد .آنهـا قبـل از داوری بـه
دقت ،بررسی و معاینه میکنند کـه در نـوع ایتالیـك چـه مقـدار از حـرف حفـظ
شــده اســت و چــه مقــدار از آن مجــددا ترس ـیم شــده اســت .بعض ـی از حــروف
زمانی که به صورت ایتالیك رسم شوند ،به طور کامل تغییر مـیکننـد و قسـمت
اعظم فونتها مجـددا طراحـی مـیشـود .اغلـب شـکلهـای ایتالیـك حـروف ؟؟؟؟
مشابه حروف دستنوشته دارند .برای مثال ،گاهی اوقات در حالت ایتالیـك f
ی ـك دنبالــه طــوالنیتــر روی  Descenderحــرف کوچــك  fکــه در خوشنویس ـی
وجــود دارد ،گذاشــته شــده اســت .حلقــه ) (loopپــائینی در حــرف  gبــه طــور
چشــمگیری از حالــت رومــن همــان فونــت ،متفــاوت اســت .حــرف کوچــك d
معمـوال فــرمش را از یـك کاســه) (Bowlو یـك پایانــه ) (Terminalبـه یـك فــرم
کاسه تنها ،تغییر میدهد.
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شیوه سیاه )(Bold
در حالت  BOLDکه در خط فارسی؛ "شیوه سـیاه" بـدان اطـالق مـیشـود،
اغلـــب وزنهـــای هـــر  Typefaceهماننـــد ســـایر شـــیوههـــا ،دالیـــل تـــاریخی،
زیباشناسانه و کاربردی دارند.
در روزگــار قــدیم ،ایجــاد حالــت سـیاه ) (Boldبسـیار ســخت بــود چــرا کــه
فنون علمی چاپ کردن بر اساس  letterformبـوده اسـت .در قـرن  ۱۸مـیالدی،
جــان بســکرویل ) (John Baskervilleی ـك روش بــرای ســاختن کاغــذی کــه
دارای سطحی بسیار روانتر باشد اختراع کرد و این ابـداع اجـازه داد حـروف
چاپی با نرمی و روانی بهتری چاپ شوند.
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همانطور که پیش از این آمد ،یکی از عواملی که باعث تمایز فونت حروف
میشود ،تغییر در ضـخامت قلـم اسـت .ضـخامت در قلـم حـروف ،بـه ضـخامت
حرکات و قطعات تشکیلدهنده حـروف وابسـته اسـت .وزن هـر  Typefaceبـه
صورت کلی ،وابسته به طیف آن از  lightتا  Boldتغییر میکند .البته در برخـی
حــروف Bold Extra ،نیــز وجــود دارد .ایــن تغییــر وزنهــا ) (weightضــوابط
بس ـیاری دارنــد و تنهــا بــه صــورت افــزایش ضــخامت قلــم بــه طــور یکســان در
طراحی حروف ظاهر نمیشوند.
اسامیای که بر روی این وزنها گذاشـته مـیشـود ،ریشـه در سـنت دارد و
از سوی دیگر ،شرکتهای تولیدکننده فونت مـیکوشـند اسـامیای متفـاوت و
توضیحی به این وزنها بدهند .به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
Extra Bold  Bold  Heavy  Medium  Book  Light

یا
Ultra  Bold  Book  Light

بــه علــت وجــود تنظیمــات ظریـف و زیرکانــه بــرای هــر حــرف ،هنگــامی کــه
طراحان ضخامتهای مختلف همان حرف را طراحی میکنند ،کاری بـیش از
صرفا افزودن بر ضخامت هر حرف انجام میدهند .ظرافتهای هر حرف بایـد
در وزن سنگینتر آن )ضخامتهای بیشتر( بررسی شود و تا اندازهای که برای
خوانــدن ،از نظــر بصــری آرام و راحــت باشــند تنظــیم شــوند .غالبــاً فــرمهــای
انحنــای حالــت  ، Boldبایـد بــه طــور قابــل تــوجهی از هــم بــاز شــده باشــند ،تــا
اندازهای ،که در سایزهای کوچك هم خوانا باشند.
مثــال روب ـرو ،حالــت  Boldصــحیح )در بــاال( را کــه توســط طــراح حــروف
طراحی شده ،با یك نوع  Boldتقلبـی )در پـائین( کـه بـا ضـخیم کـردن یکسـان
خطوط خارجی ایجاد شده است ،مقایسه میکند.
حالت  Boldصحیح ،ضخامت و باریکی وزنهای یك فونـت را بهتـر حفـظ
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میکند و تمایز بهتری بـین خطـوط سـاقهای و خطـوط مرئـی قائـل مـیشـود .در
زمــانی کــه حــرف معکــوس شــده باشــد ) reversedیعنـی رنــگ حــروف ســفید و
پسزمینه سیاه است( چشم انسان حـروف سـفید را بـر روی زمینـه سـیاه ،کمـی
بــاریکتر و کــوچکتر از همــان حــروف بــا رنــگ س ـیاه بــر زمینــه ســفید مشــاهده
میکند .ممکن است این پدیده تنها به این علت باشد که چشمهای مـا ،بیشـتر
به حروف سیاه روی زمینه سفید عادت دارند و یا اینکه ایـن امـر ممکـن اسـت
به خاطر عملکرد فیزیولوژیك چشـم مـا باشـد .بنـابراین از نظـر بصـری آن را بـا
دقــت بیشــتری بــه لحــاظ انــدازه ،مطالعــه م ـیکن ـیم و ای ـن تــاثیر بای ـد بــه هنگــام
تصمیمگیری درباره تعیین وزن و اندازه صحیح حرف مد نظر قرار گیرد.

ســومین فــاکتور تعیــینکننــده در طراح ـی خــانواده حــروف ،پهنــای حــروف
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) (Emاست؛ پهنای حروف عبارتست از نسـبت میـان block vertical stroke
در هر حرف با سفیدی آن .این نسبت در حال استاندارد  %۸۰ارتفاع اسـت.
اگر این نسبت  %۶۰شود عنـوان  Condensedبـر روی آن گـذارده مـیشـود و
اگر  %۱۰۰شود expended ،نامیده میشود.
برخی از فونتها در خط التین به صورت فشرده و یا گسترده )با فاصله( به
وجــود آمــدهانــد .طراحــان حــروف هرگــز فــونتی بــا پهنــای  Regularبــه وجــود
نیاوردهاند .در بیشتر فونتها برای ایجاد یك نوع فشرده ،بایـد سـاختار بعضـی
حروف را تغییر داد یعنی تنها با یك دستور سـاده و کـم کـردن پهنـای حـروف
توسط کامپیوتر ،این نوع به دست نمیآید .دستکاری تنظیمات پهنـای حـروف
در کامپیوتر ،نه تنها کیفیت ظاهری فونت را کاهش میدهـد بلکـه یـك تقسـیم
ناهماهنگ وزنی در آن به وجود میآورد که موجـب اشـتباه در آهنـگ خوانـدن
آن توسط مخاطب و در نتیجه پرت شدن حواس خواننده میشود.
هنگامی که یك فونت به عنـوان یـك سـبك  Condensedطراحـی شـده و در
قسمتهـای ضـخیم و نـازك آن تناسـب وجـود داشـته باشـد ،هـارمونی مناسـبی
بــرای خطــوط عمــودی و افق ـی بــه وجــود م ـیآورد .گــاهی اوقــات الزم اســت
counterهــا ،بــرای تضــمین خوانــایی و اینکــه خطــوط افقــی در طــول کــاهش
یافتهاند ،کمی از هم باز شده طراحی شوند .زمـانی کـه سـعی بـر فشـرده کـردن
ی ـك شــکل حــروف در کــامپیوتر م ـیکنی ـد ،حــروف بــه صــورت تــک بــه تــک بــا
یکــدیگر متــراکم مـیشــوند و ایـن باعــث از بـین رفــتن تمــامی تنظیمــات بصــری
میشود .در واقع این کار ،تمـامی ایـن تنظیمـات را وارونـه مـیکنـد .زمـانی کـه
یك فونت را در کامپیوتر فشرده میکنید ،خطوط افقی که برای باریكتـر بـودن
از خطوط عمودی طراحی شدهاند ،ضخیمتـر مـیشـوند .خطـوطی کـه بـه عنـوان
افقی طراحی شـده اسـت ،بـا یکـدیگر ؟؟؟؟ مـیشـوند و وزن افـزایش مـییابـد و
خطوط عمودی مجبور میشوند که باریكتر باشند و این ،شکل ظاهری از قبـل
طراحــی شــده حــرف را معکــوس مــیکنــد .در ایــن حالــت ،خطــوط عمــودی
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باریكتر به نظر میرسـد چـون خـط خـارجی تمـام قسـمتهـای حـروف فشـرده
اســت و بنــابراین خطــوط عمــودی ،بســیار باریــكتــر و خطــوط افقــی ،بســیار
ضخیمتر میشوند و هنگام مشاهده ،سبك خیلی عجیبی را ایجاد میکند.
هنگــامی کــه طراحــان حــروف ،یــك فونــت فشــرده  condensedرا ایجــاد
مـیکننــد ،ضــخامتهــای خطــوط عمــودی را همــان گونــه کــه کــامپیوتر انجــام
میدهد ،کاهش نمیدهند بلکه ضخامت آنها را در همان انـدازه اصـلی فونـت
طراحی میکنند و در طول خطوط افقی ،فرمهای  Counterو خطوط انتقـال را
مطابق با آن تنظیم میکنند.
درك این مسئله مهم است که طراحی یك فونت فشرده و یـا گسـترده ،فراتـر
از فشردن ساده چند دکمه صفحه کلید کامپیوتر است.

طراحی فونتهای گسترده )(Extended
منظور از نوع گسترده حروف ،همان حـالتی اسـت کـه عـریضتـر از حالـت
معمولی ) (regularیك سبك است و حـروف بـه طـور ویـژه بـرای ایـن حالـت و
ســبك طراح ـی م ـیشــوند .هنگــامی کــه حــروف را بــه صــورت افق ـی م ـیکش ـید
)همانطور که در بعضی برنامههای کامپیوتری این کـار را مـیتـوان انجـام داد(
تنظیمات بصری که بـرای حـروف اعمـال شـدهانـد ،تغییـر مـیکننـد .بـا کشـیده
شــدن بــه ای ـن شــکل ،خطــوط عمــودی از مــوقعی کــه بــه روش دیگــری کش ـیده
میشوند ،باریكتر میشوند .در این حالت ،وزن خطوط عمودی افزایش مییابد
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تا اندازهای که از حالت معمولی ) (Regularضخیمتر به نظـر برسـد .ایـن کـار،
ظاهر حروف را بسیار ناهماهنگ و نامناسب مینمایاند و خطوط افقـی بسـیار
باریک و سبك به نظر میرسند و هیچ هماهنگیای با حـروف ندارنـد .امـا ایـن،
به این معنا نیست که انتقالها از ضخامت خطوط ساقهای به ضخامت خطوط
مرئی تبدیل شدهاند .زمانی که طراحان حروف ،به صـورت مقـدماتی یـك سـبك
حروف گسترده را با دست میکشند ،تنظیماتی به وجود مـیآورنـد تـا اصـالت
فونت حفظ شود و خطوط افقی بسیار باریك و خطـوط عمـودی بسـیار ضـخیم
به نظر نرسند .اما هنگامی که یك فونت را در کامپیوتر میکشـند ،علـت اینکـه
خطوط افقی باریکتر میشود آن است که تنها منطقهای از فونـت کشـیده شـده
است که به عنوان یك خط با ضـخامت مخصـوص ،قسـمتهـای حـروف را در
منحنیهای معین به هم متصل میکند .این کار همانند کشیدن یك بانـد کشـی
است که فقط یك جمعشدگی )تراکم( معین بر آن وجود دارد و موقعی کـه آن
باند طوالنیتر کشیده میشود ،چون راه دیگری ندارد باریكتر میشـود .بعضـی
طراحان ،عمدا پهنای حروف را برای ایجاد احسـاس تعـادل بـه عنـوان قسـمتی
از طراحی در کـامپیوتر تغییـر مـیدهنـد .ایـن کـار مـیتوانـد در تمـام قسـمتهای
طراحی و پیام در نظر گرفته شـده ،تاثیرگـذار باشـد .عـالوه بـر ایـن ،در طراحـی
حروف معاصر ،از بیشتر قوانین سنتی وزنها )ضـخامتهـا( و سـریفهـا ،بـرای
تاکید ایجاد احساسات متناوب شکلها ،پرهیز شده است.
تفاوت در طرحی حالت ایستا  regularبا حلت Italic
همــانطور کــه مشــاهده میشــود شــکل ترمینــال حــروف  ،دم انتهــایی زوای ـا ،
میزان انحنا ،راستای قلم در دو سبک یک خانواده چقـدر متفـاوت اسـت .حتـی
ضخامت قلم نیز دستخوش تغییر شده است در طرحی سبک ایتالیک بیـان شـده
که با زاویه  ۱۲درجـه از راسـتای عمـودی امـا ایـن تغییـر بسـیار وابسـته بـه زیبـا
شناسی قلم است و ممکن است طراح این زاویه کم یا زیاد نماید.
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در حالت سیاه نیز تغییر به صورت یکسان در انحنا و زوایا افزایش نیافته
است  .میزان به فضای سیاو سفید وابسته است که مطلب در خوشنویسی ما
نیز وجود داشته به اصطالح سواد بیاض و میزان دانگ قلم شناخته شده است.
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تفاوت بین خط التین و خط

فارسی)رویکرد کاربردی خانواده حروف(

پرداختن به جزئیات ،خصوصیات و ویژگیهایی کـه در خـط فارسـی وجـود
دارد و در خط التین نیست و بالعکس ،احتیاج به یك تحقیق بسیار دقیـق دارد.
حتی تفاوت میان خـط فارسـی بـا خـط عربـی و ویژگـیهـای آن ،باعـث کشـف
بس ـیاری از ســختی هــای پنهــان ،در طراح ـی فونــت فارس ـی م ـیشــود .چــرا کــه
بسیاری از کاربردهـا و ابزارهـایی کـه هـر خـط در اختیـار مصـرفکننـدگان و
طراحان آن قرار میدهد ،بر اساس همین ویژگیهاست .به طـور مثـال :سـریف،
جزئی از خط التـین اسـت و خـط فارسـی چنـین ویژگـی را نـدارد؛ در نتیجـه بـا
توجه به تعریف سـبك ایتالیـك ،در خـط فارسـی نمـیتـوان از ایـن سـبك و شـیوه
استفاده کرد.
در بی ـان ویژگ ـیهــای هــر ی ـك از خط ـوط الت ـین ،فارس ـی و عرب ـی ،قصــد مــا،
برتری دادن ویژگیها و تناسـب هیچکـدام از آن هـا نیسـت ،بلکـه تمـام هـدف
این است که با درك ایـن ویژگـیهـا ،بـه عنـوان ابـزار طراحـی خـط ،بـه ویـژه در
مورد خانواده حروف در خط فارسی ،صحبت شود و با لحـاظ کـردن آنهـایی
که محل از اعراب دارد اصولی بنیادی برای طراحی حروف فارسی بـا رعایـت
قواعد ولی با کمک علم امروزی بدست آورد .اهم این ویژگیهـا بـه شـرح زیـر
میباشند:
ـ گرایش عمومی خط فارسـی بـه  Calligraphyنسـبت بـه خـط التـین ،بیشـتر
است.
ـ مهمترین ویژگی خط فارسی ،پیوسته بودن حروف یك کلمه است.
ـ برای هر حرف ،بنا به موقعیت حرف چند حالت متفاوت وجود دارد.
ـ در اغلب حروف فارسی بر خالف حروف التین نقطه وجود دارد.
ـ در خط التین  m-boxبرای هـر حـرف وجـود دارد ،کـه هندسـه حـروف را
در آن سادهتر میکند.
ـ کنتراست ضخامت در حروف فارسی بیشتر از التین است.
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ـ نسبت پهنا به ارتفاع در حروف فارسی بیشتر از حروف التین است.
ـ کرسی خط در خط فارسی نسبت به خط التین بیشتر است.
ـ در خط فارسی برای هر حرف چند شکل وجود دارد.
ـ در خط فارسی حروف کشیده وجود دارد.
ـ حروف فارسی )البتـه در خوشنویسـی( روی هـم قـرار مـیگیرنـد و در خـط
التین پشت سر هم قرار میگیرند.
ـ کاراکترهای حروف فارسـی منحصـر بـه فـرد بـوده و دارای تنـوع بیشـتری
هستند) .به علت تفاوتهای ذات حروف و خط شرقی در مقابل خط غربی(
ـ فضای منفی در خط فارسی بسیار بیشتر از خـط التـین و پـر از شکسـت و
دینامیك است ولی در خط التین کامال قابل اندازهگیری و محاسبه است.
ـ گرایش مبنایی حروف ،زیباشناسی بـه بیـان )؟؟ در خـط فارسـی ،و ظرفیـت
بیان علمی در خط التین(
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• پیشنهاد درباره خانواده حروف فارسی:
حال پس از بیـان برخـی از خصوصـیات خـط فارسـی ،ویژگـیهـا و تنوعـات
حروفی خط التین را بررسی میکنیم .این خصوصیات خط التـین را کـه گـاهی
در خط فارسی نیز به کار میروند ،میتوان به صورت زیر فهرست کرد:
 (۱تنوع براساس سریف :Serif
به علت نبود سریف در خط فارسی این تنوع وجود ندارد.
 (۲تنوع براساس وجود کنتراست قلم:
تعلیق  ،نستعلیق  ،خط شکسته نستعلیق High contrast:
فونت نازنین  ،رقعه  ،رقاع  ،نسخ Medium contrast:
فونت تیتر  ،اجازه  ،توقیع  ،ثلث Low contrast:
فونت آبان  ،فونت ترافیك  ،فونت یکانی  ،کوفی مبانی No contrast:

 (۳تنوع بر اساس وزن
در گذشــته نیـز ایـن تنــوع در خــط فارسـی وجــود داشــته اســت .وجــود خــط
تحریری که بر مبنای خط نستعلیق ،با قلم نی ،نوشته میشده ،گـواه بـرای وجـود
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این تنوع در خط فارسی اسـت .ایـن نکتـه هـم نبایـد فرامـوش شـود کـه در خـط
فارسـی ،ایجــاد سـبك و شـیوههـای  Boldبسـیار پیچیـدهتــر و سـختتــر از خــط
التین است.
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 (۴تنوع بر اساس پهنا
در حروف فارسی ،به علت پیوسـتگی حـروف در کلمـات ،در اکثـر اوقـات،
مخاطب خـط ،بـرخالف خـط التـین ،درگیـر خوانـائی کلمـه مـیشـود تـا درگیـر
حروف .در نتیجه وقتـی مـا متنـی را مـیخـوانیم ،در بسـیاری از اوقـات بـه علـت
آشنائی چشم با شکل کلمه ،تنها به کل شکل آن توجه میکنیم نـه بـه جزئیـات
حروف.
هندسه پیچیده حروف فارسی به خط و زبان فارسی اجـازه تنـوع بـر اسـاس
پهنــای حــروف را نمـیدهــد .ویژگـی دیگــر حــروف فارسـی ،وجــود کشـیده در
آنهاست؛ میتوان به جرأت گفت که حروف فارسی در این تنوع باید با شـکل
کش ـیده آنهــا انجــام شــود ،چــون بس ـیاری از حــروف هماننــد :س ،ی ،ب و ...
دارای شکل کشیدهاند و در طراحی میتوان از آنها استفاده کرد.

در خط التین ،به دلیل این که از نظر بصری ،یك حرف ،تنهـا دیـده مـیشـود،
هر تغییری در حرف ،تاثیر کمتری در حروف قبل و بعد از خود دارد .ولی در
خط فارسی ،هـر حـرف ،عـالوه بـر اسـتقالل خـود ،وابسـتگی شـدید بـه کلمـهای
دارد که در آن قرار گرفته است .از طـرف دیگـر ،هندسـه پیچیـده خـط فارسـی
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اجازه نمیدهد که تغییرات به سادگی انجام گیرد .در استفاده از تنـوع پهنـای
حروف نیز همین مساله صادق است.
نکته دیگر این است که خط فارسی به صورت ذاتی بـر روی خـط افـق قـرار
دارد و اصوالً خطی افقی است .در خط التین هنگـامی کـه پهنـای حـرف زیـاد
میشود ،تاثیر کمتری نسبت به خـط فارسـی بـر روی حـرف مـیگـذارد ،امـا در
خط فارسی ،با افزایش پهنای خط این ویژگی تشدید میشود.
 (۵تنوع بر اساس ایستایی و حالت )(Posture
همــانطور کــه گفتــه شــد حالــت ایتالی ـك تنهــا در صــورتی کــه فونــت دارای
سریف باشد ،معنا پیدا میکند .البته یـك اسـتثنا در ایـن میـان وجـود دارد و آن
ای ـن کــه بــرای نــام تجــاری از فونــت بــدون ســریف اســتفاده کن ـیم .در حالــت
غیرسریف ،با فرم  obliqueمیتوان طراحی را پیش برد .این فرم تنها به صـورت
مایل راست) (/وجود دارد و نه مایل چپ )\( چون کنترل مایل چـپ عـالوه بـر
این که برای ایجاد مفاهیم ذاتی گرافیـك بـه حـروف بعـد وابسـته اسـت ،بسـیار
سخت نیز است.
مای ـل چــپ ،حت ـی در حــروف خــط الت ـین کــه مســتقل اســت ،وجــود نــدارد.
بنابراین میتوان گفت کـه اصـطالح ایرانیـك از جهـت مفهـوم و از جهـت ایـده
تقلیدی بسـیار ضـعیف اسـت .نکتـه مهـم اینسـت کـه بفهمـیم آیـا فـرم oblique
)مورب( برای حروف فارسی وجـود دارد یـا خیـر .بـرای رسـیدن بـه پاسـخ ایـن
پرسش ،باید نکات زیر را در نظر داشت:
 -۱بـــه علـــت وجـــود نقــاط زیــاد در خـــط فارســی ،هنگـــام اســـتفاده از فـــرم
 ،obliqueموقعیت نقاط نیز ،تحتالشعاع قـرار مـیگیـرد و بـه علـت حساسـیت
چنین موقعیتی ،شکلهای زیادی به وجود میآید.
 -۲زاوی ـه دندانــههــای حــروف را نم ـیتــوان تغیی ـر داد چــون باعــث م ـیشــود
حروف ،سطح خاکستری متفاوتتری را ایجاد کنند .ضمن این که باید گفت
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تعــداد حــروف عمــودی نســبت بــه حــروف افق ـی در خــط فارس ـی بس ـیار کمتــر
است .در نتیجه شکلهای متفاوتتری را در اختیار خواهیم داشت.
 -۳در حـــروف التـ ـین زاویـ ـه  obliqueنســـبت بـــه  Romanدر حـــدود %۱۲
است که این زاویه اگر در خط فارسی اعمال شود ،ماهیـت و ذات یـك فونـت
را دچار تغییرات ماهوی میکند .در خط فارسی نسبت تغییرات بایـد کمتـر از
خــط الت ـین باشــد چــون تغیی ـرات در خــط فارس ـی نســبت بــه خــط الت ـین ،نمــود
بیشتری دارند.
یکــی از تفــاوتهــایی کــه در خــط فارســی در گرافیــك و بــه خصــوص در
طراحی فونت ،بارز است ،این است که خط فارسی خطـی نسـبتا افقـی اسـت و
پایه حروف بر افق ترسیم مـیشـود ،ولـی در خـط التـین ،پایـه بـر اسـاس خطـوط
عمودی ترسیم میشود .به همین دلیل بسیاری از طراحـان ،ارتفـاع دندانـههـای
حروف فارسی را زیاد کردهاند تا حروف ،عمودیتر به نظر برسند .این نکته را
میتـوان در فونـتهـای یکـان و آبـان مشـاهده کـرد .ولـی در خوشنویسـی ،ایـن
مشکل را با بر هـم سـوار کـردن حـروف کلمـات حـل مـیکننـد و حـروف یـك
کلمه یا چند کلمه را در دل هم ،به صورت افقی و عمودی قرار میدهند.
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در بحث درباره تنوع ایستائی و حالت حروف ،نکات زیر قابل تأمل است:
 (۱دقت به وضعیت نقطهها و در صورت تمایل به حالت  obliqueو بررسـی
حروف به صورت تكتك و تعریف جایگاه نقطه در هر کدام از وضعیتها.
 (۲در خط فارسی ،نیاز نیست ،زاویه همانند خط التین تغییـر کنـد چـرا کـه
تغییـرات کوچــك در خــط فارسـی نمــود بیشــتری دارد .در نتیجــه ،درصــد زاویـه
حالــت  obliqueبــا  Romanبایـد کمتــر از  %۱۲باشــد تــا شـیوه مــورب ،ذات
حالت معمولی را داشته باشد.
 (۳در صورت تغییر زاویه ،در دندانههـای حروفـی چـون :س ،ب و  ...نسـبت
فاصــله و نســبت تغیی ـرات زاوی ـه نکتــهای مهــم اســت .بــه عبــارت دیگــر ،تمــام
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دندانهها با یك میزان زاویه نباید تغییر کنند و همچنین در صورت تغییر زاویـه،
باید دوباره نسبت فاصلهها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
 (۴در مورد دوایر که اغلب در فونتهای جدید ،ایستائی رو به قائم دارنـد،
با تغییر نقطه تماس با خط کرسی ،میتوان وضعیت معمولی را به حالت مورب
تغییر داد.
 (۵بررســی ســطح خاکســتری ،کــه در حالــت مــورب  Obliqueبــه دســت
میآید ،بسیار مهم است و باید ضخامت قلم در برخی حرکـات تغییـر کنـد ،بـه
طوری که یك سطح خاکستری در حالت مورب ) (obliqueاختالف زیادی با
حالت معمولی ) (Romanداشته باشد.
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 ۷ ،۶و  - ۸مـــــــابقی تنوعـــــــات حـــــــروف کـــــــه شـــــــامل  x-heightو
 Stress ،Ascenders/Descenderاست ،جزو خواص خط التین به حساب
میآید.
با این حال ،در خط فارسی نیز میتوان براسـاس ویژگـیهـایی کـه ذاتـی ایـن
خط است ،تنوعاتی را اضـافه کـرد و بـه علـت ایـن کـه ایـن تنوعـات از خـواص
حروف فارسی ناشی میشود ،میتواند برای طـراح ،بسـیار کمـك کننـده باشـد.
نکته مهم در خـط فارسـی ایـن اسـت کـه حـروف فارسـی بـه صـورت  ۲۶حـرف
مستقل دیده نمیشود .از جهتی حروف را باید در قالب کلمات دید و در ایـن
حالت ،حروف با توجه به کلمات قوانین برای خود دارنـد .از سـوی دیگـر نیـز،
کـوچکترین ذره یـك حــرف و زبــان ،در دیـدگاه گرافیکـی یـك حــرف )(glyph
نیست بلکه هر حرف از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.
این دو خاصیت همانند دیـدن دو روی یـك کلمـه در خـط فارسـی ،واقعیـت
دارد و مهم است .با این مقدمه برخی از این تنوعات را میشماریم.
تنــوع کشـیده یـا افــزایش ) Emپهنــای حــروف( :ایـن تنــوع ،تنهــا بــا تغییـر
حروف بخصوصی انجام میگیرد؛ مثال با تغییر حروف س .حالت کشیده برای
حــروف ،باعــث افــزایش پهنــای حــروف و کلمــه م ـیشــود .ای ـن خصوص ـیت در
خوشنویسی هم وجود دارد .قوانینی که براساس آن خوشنویس میتوانـد جملـه
یا پاراگرافی را کشیدهتر یا جمع و جورتر بنویسد ،در طراحی حـروف فارسـی
به این صورت اعمال میشود کـه طـراح ،شـکلهـا )(glyphهـای حروفـی چـون
س ،ی و ب و نیز دوایر حروفی مانند س ،ق و ن را کشیدهتر مینویسـد .پـس از
رواج چـاپ بـا حـروف ســربی ،ایـن شـکلهــا ) (typefaceاز خـط فارسـی محــو
شد .طراح باید قوانینی برای استفاده از ایـن شـکلهـا را بـه صـورت پـیشفـرض
در نظر داشته باشد و در به کـار بـردن فونـت بـه مخاطـب و مصـرفکننـده ایـن
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اختیار را بدهد که از این شکلها استفاده کند.
تنـــوع بـــر اســـاس پیوســـتگی کلمـــات یـ ـا  :Typefaceهمـــانطور کـــه در
ویژگیهای خط فارسی عنوان شد ،در خوشنویسی ممکن اسـت چنـد شـکل از
یك حرف برای یك جایگاه وجود داشته باشد .در این صورت میتوان با تغییر
آن شــکل و حفــظ کــارکرد و ذات فونــت typeface ،جدی ـد را جــایگزین کــرد
چون تنهـا هـدف ایـن تنـوع ،ایجـاد تمـایز در مـتن اسـت تـا مخاطـب بتوانـد بـه
کلیت آن متن پی ببرد.
کــارکرد و هــدف اســتفاده از خــانواده حــروف ،ایجــاد تمــایز و تفکی ـك بــا
سایر فونتها است؛ در یك مـتن مـا اجـازه تغییـر فونـت را نـداریم و بـرای یـك
کلمه بایـد از یـك خـانواده حـروف اسـتفاده کنـیم و بـرای مثـال بـا اسـتفاده از
ش ـیوههــای س ـیاه ) (Boldی ـا مــورب ) (oblique/italicمفــاهیم را منتقــل کن ـیم.
نکته مهمی که در خانواده حروف خط فارسی باید به آن توجه کرد ،این اسـت
که خط فارسی عـالوه بـر ایـن کـه بـه حـروف وابسـته اسـت ،بـه دلیـل پیوسـتگی
حروف در کلمهها ،باید بـه کلمـات توجـه ویـژهای داشـته باشـد یعنـی خـانواده
حروف در کل کلمه دیده شود .در خط التین ،در بزرگترین کلمهای که وجـود
دارد حروف به صورت مجزا نقش ایفا میکند امـا در خـط فارسـی ،هـر حـرف
بنا به وضعیتی که در آن قرار میگیرد ،ممکن اسـت بـا تغییـر سـاختار رو بـه رو
شود .بنابراین طراحان خانواده حروف یك فونت ،باید در طراحی یـك خـانواده
که حداقل از طراحی مورب ) (obliqueو سیاه ) (Boldو سیاه مـورب )Bold-
 (obliqueتشــکیل شــده ،حــروف را در قالــب کلمــه ببینن ـد و ســپس طراح ـی را
انجام دهند؛ در غیر این صورت پروژه طراحی آنها موفقیتی نخواهد داشت.
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 .4پژوهشی بر شکل حروف فارسی
امیدهامونی و مسعود نیکومرام کارشناس گرافیک

ﭼﮑﯿﺪه
این مقاله به معرفی سـاختار و آنـاتومی حـروف ،بررسـی و تشـریح حـروف و
بررسـی و معرفـی ظرایـف در طراحـی حــروف فارسـی مـی پــردازد کــه مـیتوانــد
گزینــه خــوبی بــرای تحقی ـق طراحــان حــروف ،جهــت طراح ـی ی ـک تای ـپ ف ـیس
اصولی باشد .در بخش بررسی و تشریح حروف ،از فونـتهـای یکـان ،نـازنین و
تیتر که فونتهای رایجی هستند اسـتفاده شـده اسـت .ایـن فونـت هـا از لحـاظ
کاربرد به ترتیب نمایشی ،متن و تیتر قلمداد میگردند .در بخشهای مقایسه و
ظرایف از نه فونت ) یکان ،ترافیک ،هما ،ارشیا ،نـازنین ،لوتـوس ،زر سـیاه ،تیتـر،
اوژن ( که فونتهای معمول و رایجی هستند استفاده شده است .در این مقاله
سعی شده که محاسن و معایب این فونت ها بررسی شود.
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مقدمه
در جهان امروزی ما ،در محیطی زندگی میکنیم که نوشتار ،تمام لحظات
ما را احاطه کرده است .روی تمام قبضهایی که ما پرداخت میکنیم ،روی
لیبل غذاهایمان ،حروف تجربی روی پوسترها ،بر روی وب سایتها ،بر روی
صفحه تلویزیون و حتی تلفن همراه ،روزانه به وسیله تلفن همراه میلیونها پیغام
تایپی ) پیامک ( میفرستیم که به آنها توجه نمیکنیم و یا آنها را نمی بینیم.
تایپوگرافیهای سطح شهر ،که در خیابانها مشاهده میکنیم چیزی شیبه
به نقاشی برای نگاه کردن و لذت بردن به نظر می رسند ولی تنها نقاشی
نیستند؛ و دارای ماهیتی اساسیتر و زیربنایی ترند ،هدف آنها انتقال اطالعات
به شهروندان است.
نوشته و یا تایپی که خوانده نشود همانند خانهای است که پس از ساختن
مورد استفاده قرار نگیرد و یا نتواند بخشی از ماموریت خود و یا همه
ماموریت خود را به انجام برساند .تایپی که خوانده نشود تایپی مناسب
نیست .نوشتار فقط نباید برای متنهایی شبیه به دیکته مورد استفاده قرار
گیرد ،نوشتار این پتانسیل را دارد که گویای عمیق ترین معانی و هیجانیترین
احساسات باشد.
تمام چیزهایی که تابع قواعد تایپوگرافی ساخته میشوند ،دارای سطح
باالیی از کیفیت هستند و یا بهتر بگوییم پدیده ای کیفی هستند .در بیان این
مفهوم ،میتوان به مسافرت با یک اتومبیل اشاره کرد ،در این مسافرت قصد ما
رسیدن به مقصد است ،آیا میتوان گفت چه فرقی میکند که ما با یک
اتومبیل بی کیفیت رانندگی کنیم یا با یک اتومبیل لوکس اسپرت؟ اما اتومبیل
اسپرت ما را سریعتر ،امنتر ،راحتتر و با آسودگی خاطر بیشتری به مقصد
میرساند ،در بیشتر موارد تایپوگرافی خوب با یک تایپوگرافی بد تفاوت
دارد .القا کردن حالت و انتقال اطالعات بیشترین و اساسیترین کارکرد
تایپوگرافی است .تایپوگرافی خوب به راحتی خوانده میشود ،زیباست وقتی
به آن نگاه میکنیم و اطالعات را به راحتی به افراد منتقل میکند و آنها را در
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ذهن آنها طبقهبندی میکند.
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