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پيشگفتار
به طور کلی نوشتار نوعی ثبت و ذخيره سازی اطالعات است، اگر چه تنها گونٔه آن نيست و پيش از پيدايش خط و حتی همزمان 

با آن، حافظٔه انسان اين وظيفه را به عهده داشته است. 
در نوشتار، اطالعات به شيؤه عينی نگاشته شده و اگر متن مورد نظر به صورت ثبت شده باشد، در تمامی شرايط زمانی و مکانی، 
برای تمام افرادی که توانايی خواندن آن را داشته باشند، مورد استفاده قرار می گيرد. حافظه در اين روش، نقش اساسی دارد، ولی 

نه به صورت نگهداری جزء به جزء اطالعات بلکه با يادگيری قواعد نگارش و شکل حروف و کلمات. 
ميزان اطالعاتی که حافظٔه انسان قادر به نگهداری آن است، بسيار محدود است، در حالی که برای اطالعات نوشتاری، حداقل 
به صورت نظری محدوديتی وجود ندارد. ذخيرٔه اطالعات در قالب نوشتار، انسان را از وظيفٔه دشوار حفظ کامل و احتماالً دائمی 

بسياری مطالب غير ضروری رها کرده و امکان بازنگری آن ها را به دست می دهد. 
آشکار است در مرحلٔه نخستين خط و پيدايش شکل های اوليه الفبا، زيبايی حروف به معنی امروزٔه آن مطرح نبوده است، ولی 
به ويژه از زمانی که ابداع انواع خطوطی که با هدف کتابت قرآن انجام شد، هم به زيبايی و موزون بودن آن توجه شد و هم حسی 

روحانی و معنوی در آن جلوه يافت. 
خط رايج کنونی ايران از دو خط کوفی و نسخ گرفته شده و اين دو، خود از دو الفبای نبطی و سريانی در حدود يک قرن پيش از 
هجرت گرفته شده است. از خط کوفی، شش قلم، محقق، ريحان، ثلث، نسخ، رقاع و توقيع استخراج شده و افزون بر اين قلم های 

شش گانه، بعدها قلم ديگری از قلم توقيع و قلم رقاع وضع شد که به قلم تعليق معروف گشت. 
سپس دو خط ديگر به نام شکسته تعليق و نستعليق از آن استخراج  شد. خط شکسته نستعليق، اندک، اندک جانشين خط 
شکسته تعليق شد که خواندن آن دشوار بود. امروزه افزون بر خط نستعليق و شکسته نستعليق، نسخ روزنامه ای رايج است که ريشه 

و مبنای بسياری از خطوط تزئينی و نشانه نوشته ها۱ است. 
موضوع کتاب حاضر، چگونگی کاربرد خط کنونی فارسی در گرافيک معاصر ايران است که آخرين بار، در سال ۱۳۸۸ بر 
اساس نظرات هنرآموزان محترم و اعضای کميسيون برنامه ريزی و تأليف رشتٔه گرافيک توسط خانم ماندانا منوچهری (هنرآموز و 

عضو کميسيون تخصصی)، مورد تجديد نظر قرار گرفت. 
الزم به توضيح است که شيوه هايی که برای طراحی حروف با توجه به «خط الگو» در اين کتاب توضيح داده شده است، شيؤه 
آموزشی ابداعی آقای صداقت جباری، عضو هيأت علمی گروه ارتباط تصويری دانشگاه تهران است که برای هنرآموزان و همچنين 

هنرجويان قابل استفاده است. 
آشکار است که چگونگی تدريس گفتارهای اين کتاب و انجام تمرين های آن، چندان مطلق و بدون انعطاف نيست و با در نظر 
گرفتن شرايط، توانايی ها و ويژگی های هنرجويان، آموزش مناسب به تشخيص هنرآموز محترم و برپائه تجربيات او بايد انجام شود. 
اما براين نکته تأکيد می شود که نقش معلم نبايد تنها منتقل کردن و بيان اطالعات باشد؛ بلکه هنرآموزان محترم، وظيفٔه ايجاد 
روحئه همکاری در کالس و هدايت بحث های هنرجويان و گفت وگوهای آن ها در مورد تمرين های يکديگر را بايد وظيفٔه مهم خود 

بدانند و به آن توجه و اهتمام داشته باشند.
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هدف كلى
توانايى انتقال مفاهيم در آثار گرافيك با استفاده از نوشتار، از طريق 
انتخاب درست قلم ها و گونه هاى مختلف نگارش و طراحى حروف و ايجاد 

خالقيت در آن



مقدمه 
در آستانه دوران تاريخی، نياز جوامع رو به رشد انسانی به برقراری و تسهيل در امر ارتباط، انتقال مفاهيم و ثبت اطالعات، 
موجب پيدايش خط و نوشتار گرديد. خطوط اوليه شامل نظام مدونی از نشانه های تصويری پرشمار بود که خود گامی مهم در مسير 

پيشرفت تمدن بشری محسوب می شد.
محدوديت های خاص خطوط تصويرنگار در بيان مفاهيم و انديشه ها، موجب شد تا بشر با تغييراتی در خطوط تصويری، خط 
انديشه نگار را پديد آورد. در پی آن خط رفته رفته از صورت تصويری فاصله گرفت و به خط های آوايی و الفبايی که شکل هايی 
انتزاعی و ساده بودند، تغيير شکل داد. گرچه در اين سير تکاملی، خط از شکل تصويری دور می شد اما در حوزه ارتباط عمومی 

هيچگاه از آن بی نياز نشد.
زيرا تصوير با برخورداری از بيانی همگانی می توانست محدوده بيانی خط را گسترش داده و موجب تفهيم و تفاهم و تاثيرگذاری 

بيشتر و عميق تر گردد.
در اين ارتباط نخست نوشته با تصاوير توصيفی و يا تصاوير با نوشتار توضيحی همراه شد که بعدها اين تلفيق (تصوير و نوشتار) 

به مهمترين روش انتقال پيام در گرافيک تبديل شد.
در مراحل بعدی تلفيق وجوه زيبا شناسی بصری با خط، خوشنويسی را پديد آورد در پی آن آميختن خط و تصوير به منظور 
نمايش زيبايی، القای احساسات، تاثيرگذاری و تازه جويی گونه های ديگری از آثار نوشتاری را پديد آورد که نمونه های مختلفی از 

اين آثار در قديمی ترين آثار مکتوب، نظير مهرها، سکه ها، ظروف، کتيبه ها، ابنيه و نسخه های خطی و چاپی مشهود است.
شکل جديدی از اين برخورد با خط، تحت عنوان «تايپوگرافی» در گرافيک معاصر جايگاهی ويژه پيدا کرد. فن تايپوگرافی 
که در آغاز رواج صنعت چاپ به عنوان تخصصی در ابداع و گزينش و تنظيم حروف گوناگون برای چاپ مطرح شد بود در شکل 

معاصر مفهومی گسترده تر پيدا کرد.
«تايپوگرافی» در شکل معاصر به مفهوم تقويت ويژگی بصری حروف و جنبه تصويری در نوشتار به منظور تفهيم و تاثيرگذاری 
بيشتر در مخاطب و نيز حساسيت بخشی به حروف از طريق توجه به جنبه های خالق در طراحی و کاربرد حروف است. اين گونه 
بيان گرافيک به ويژه در دهه های اخير در طراحی خط التين رشد يافت و در پی آن تايپوگرافی به تدريج در ديگر خطوط جهان نيز 
رايج شد. در کشور ما نيز طراحان گرافيک کوشيده اند تا با استفاده از امکانات خط فارسی که البته گوناگونی ها، محدوديت ها و 
ويژگی های خاص خود را دارا است، اهداف و وظايف گرافيک معاصر و تايپوگرافی را محقق سازند. در اين زمينه به ويژه با تکيه بر 
گنجينه خطوط اسالمی و ظرفيت های فراوان آن حرکت های شايان توجهی صورت گرفته و تايپوگرافی را به يکی از وجوه شاخص 

گرافيک ايران بدل کرده است. 



سخنى با هنرآموزان
گرافيک،  در  آن  از  خالق تر  و  صحيح تر  هرچه  بهره برداری  و  خط  پديده  با  عزيز  هنرجويان  آشناکردن  منظور  به  حاضر  کتاب 
روش های مختلف نگارش شامل خوشنويسی، حروف چاپی، دست نويس، و اصول و قواعد حاکم بر آنها را معرفی کرده و به دنبال 

آن مقدمه ای برطراحی قلم و بهره برداری از هريک از روش های ياد شده، به کمک شگردهای حساسيت بخشی را تبيين می نمايد.
به اين منظور عالوه بر مباحث نظری و تصاوير متعددی که جهت آشنايی هرچه بيشتر با اين گستره آمده، تمريناتی در نظر گرفته 
شده که هنرآموزان گرامی می توانند در جهت دستيابی به نتيجه مطلوب تر در ترتيب و نحوه اجرای آن از تجربيات موفق خود استفاده 
کنند. افزون بر اين الزم است در جهت موفقيت هرچه بيشتر هنرجويان در اين زمينه، توجه آنان را به ارتباط اين درس با کارگاه های 

گرافيک و صفحه آرايی جلب نموده و امکان ارتباط الزم ميان مباحث و فعاليت های عملی ياد شده را فراهم نمايند. 
در پايان هر فصل تمرينات عملی آورده شده است و هنرآموزان گرامی می توانند با توجه به روحئه کلی کالس و تعداد هنرجويان 

و زمان آموزشی، تمرينات بيشتر و متنوع  و البته متناسب با محتوای آموزشی کتاب نيز به هنرجويان ارايه کنند.
در پايان به هنرآموزان گرامی توصيه می شود، در طراحی سؤاالت بخش نظری حتماً به هدف های رفتاری هر فصل توجه کافی 

داشته باشند.
با آرزوى موفقيت براى شما عزيزان



فصل اول



  ۲  

تاريخچهٴ خط و پيدايش الفبا
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: 
۱ــ تاريخچٔه خط و پيدايش الفبا را توضيح دهند.

۲ــ تأثير ابزار در تحول ساختار خط ميخی را توضيح دهند.
۳ــ عوامل مؤثر در تحول و پيشرفت خط عربی را بيان کنند.

۴ــ سير تحول در خطوط ايرانيان را بيان کنند.
۵ــ تفاوت بين خط انديشه نگار و خط آوانگار را بيان کنند.

مقدمه
انسان با اين که حدود يک ميليون سال پيش پا به عرصه وجود گذاشته، اما فقط شش 
هزار سال است که سابقٔه نوشتن دارد. ده ها هزار سال پيش از نوشتن، نقش مايه ها، عالمت ها، و 
تصاوير برای رساندن پيام های ساده به کار گرفته شده است. بنابراين سير تحّول خطوط در تاريخ 
بشر فرآيندی دراز مّدت و پيچيده داشته است. ماجرايی که از تاريخ و تمدن انسان جداشدنی 

نيست و هنوز بسياری از وقايع مّهم آن ناشناخته باقی مانده است.
بيان  و  پيام  رساندن  برای  اّوليه  انسان  که  می رساند  تصويرهايی  به  را  ما  ريشه يابی خط، 
مقاصد و اهداف خود ترسيم می نمود. اين تصاوير را می توان پيشينٔه خط های کنونی دانست 

(تصاوير ١ و ٢). 
و  گوناگون  مقاصد  برای  که  تصاويری اند  يافتٔه  تکامل  کنونی  خط های  ديگر  عبارت  به 
برقراری ارتباط توسط اقوام مختلف ترسيم می شده است. «تصوير» در ابتدا به عنوان «کلمه» 

برای انتقال پيام های الزم و جاری و روزمره به کار می رفت.

١ــ نمونه ای از خط تصويریـ  بين النهرين ـ 
هزاره چهارم ق.م

٢ــ نمونۀ خط تصويری هيروگليف ـ مصر 
باستان



  ۳  

از  ساده ای  شکل  ترسيم  با  «خورشيد»،  تصوير  مثال  طور  به 
می شد.  امکان پذير  «پا»  از  نمايشی  با  «ايستادن»  تصوير  و  «خورشيد» 
اين خط را که امروزه خِط «تصوير نگار»۱ می نامند، می توان از نخستين 

تصاوير ثبت شده توسط انسان دانست (تصوير ٣).
با گسترش روابط انسانی، ارتباط بصری نيز پيچيد ه تر شد. نياز به 
بيان مفاهيم عميق تر و معانی انتزاعی، خط تصويرنگار را متحول کرد، به 
گونه ای که عالئم تصويری خط، تنها نمايانگر اشياء و وسايل نبودند بلکه 

با تغييراتی توانايی بيان انديشه ها را نيز پيدا کردند.

برای مثال ديگر طرح سادٔه «خورشيد» تنها معرف خورشيد نبود بلکه می توانست معنای روز يا زمان را نيز دربر گيرد. به همين 
صورت تصوير «پا» می توانست عالوه بر «ايستادن» معنای راه رفتن و حرکت بدهد و يا تصوير درخت معنی سبز، تازه، زندگی و مانند 

آن را يادآور شود. به اين ترتيب برپايه عالئم خالصه تری از «خط های تصويرنگار»، خطوط «انديشه نگار»۲ پديد آمد (تصوير ٤).

نمونٔه خط تصويری هيروگليف ـ مصر باستان  Pictograph ــ١
Ideograph ــ۲

٣ــ نمونه ای از خط تصويری ــ حدود ۳۰۰۰ سال ق.م

٤ــ خطوط ميخی از تصوير نگار تا انديشه نگار

٥ ــ نمونه ای از خط تصويری ـ بين النهرين ـ هزاره چهارم ق.م
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اين تحول گامی مهم در تکامل زبان نوشتار بود. علت 
و  ارتباطات  توسعه  بشری،  جوامع  گسترش  بايد  را  امر  اين 
داد  و ستدها، نياز به ثبت قراردادها و اطالعات زندگی روزمره 

دانست.
در  ثبت  عملی  نظام  نخستين  موجود،  شواهد  بنابر 
از  نوشتن  برای  سومری ها  است.  گرفته  شکل  بين النهرين 
خود،  زندگی  محيط  طبيعی  ماده  دسترس ترين  در  و  ساده ترين 
برروی  نگارش  برای  ابتدا  در  آنها  کردند.  استفاده  ِگل  يعنی 
الواح گلی قابل انعطاف، قلم نوک تيزی را بکار بردند اما حدود 
سه قرن بعد از قلم های نوک مثلثی استفاده کردند (تصوير ٥). 
بر  ساختارش  جهت  به  آنکه  بر  عالوه  جديد  نگارش  ابزار  اين 
شکل  از  حروف  که  شد  آن  موجب  می افزود؛  نگارش  سرعت 
ترسيم خطی خارج شده و به ترکيباتی انتزاعی شامل خط های 
مقطع ميخ مانند تبديل شوند. همين شباهت باعث شد که پس از 
اکتشافات اين خط در قرن هجدهم ميالدی آن را «خط ميخی» 
تصويری  صورت  تحول  نوآوری  يعنی  اين   .(٦ بنامند (تصوير 
خط به عالئم انتزاعی، گامی مهم در مرحله بعدی تکامل خط 
بنام «هجايی»۱ بود که در آن هر هجاء با عالمتی نگاشته می شد 
مفاهيم  کردن،  ادا  آهنگ  در  تغييراتی  با  هجاها  اين  ترکيب  و 
مختلف را می نمايانده است. خط چينی امروزی ترکيبی از اين 

نوع خط با خط انديشه نگار است (تصوير ٧). 

Sylabic ــ۱

٦ــ لوحه خط ميخی بابلی ــ بين النهرين

٧ ــ روند دگرگونی خط چينی از صورت تصويرنگار به هجايی
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٨  ــ روند دگرگونی الفبای هيروگليف مصری به الفبای فينيقی، يونانی، ِاتروسکی و التين (چپ به راست)
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۱۱ــ نخستين باسمه چوبی ــ سن کريستوفر قديس ــ ۱۴۲۳م

فينيقی ها که در جوار سومری ها زندگی می کردند و تاجرهايی 
داشتند.  نياز  ثبت  برای  کارآمدتری  نوشتاری  نظام  به  بودند،  موفق 
گفتاری شان  زبان  در  ُمهم  صدای  دو  و  بيست  حداکثر  دريافتند  آنان 
مشخصی  عالمت  صداها  اين  از  يک  هر  برای  اگر  و  دارد  وجود 
برگزينند، می توانند زبان خود را فقط با استفاده از همين بيست و دو 
عالمت به نگارش درآورند. اين تفکر سبب اختراع خطی شد که آن 

را «آوانگار»۱ می گويند.
را  و «انديشه نگار»  خط های «تصويرنگار»  خط،  اين  پيدايش 
از رواج انداخت و انقالبی ُمهم و سرنوشت ساز در تاريخ تمدن انسان 

به وجود آمد و اين چنين «الفبا» اختراع شد.
و  تاريخی  تکاملی  نتيجٔه  که  آنی  رويدادی  نه  دگرگونی  اين 
شکل  در  مهمی  اصالحات  اعمال  با  يونانی ها  سپس  بود.  دراز مدت 
افزودن  با  و  بخشيدند  تکامل  را  آن  فينيقی  الفبای  اسامی  و  حروف 
نهايی در  عالئمی برای حروف صدادار و نيز حروف بی صدا، گامی 

آفرينش الفبای آوايی را برداشتند.
بعدها رومی ها از الفبای يونانی اقتباس کردند و با ايجاد تغييراتی 
آن را با زبان خود مطابقت داده و الفبای التين را به وجود آوردند. 
همزمان با اين دوران، در منطقٔه آرام (سورئه فعلی) الفبای ديگری که 
از الفبای فينيقی مشتق شده بود، به نام «خط آرامی» متداول شد و اثر 
مهمی در تاريخ باقی گذاشت، زيرا کتاب هايی از عهد عتيق با همين 
عربی  و  ِعبری  خط های  شکل گيری  منشأ  که  شد  نوشته  زبان  و  خط 
گرديد. بنا به گفتٔه محققان، نخستين َخط واقعی عربی در اوايل قرن 

ششم ميالدی ابداع شد (تصاوير ١٢ و ١٣). 

Phonetic alphabet ــ۱

ـ ۴۰۰ ق.م ـ حک شده بر سنگـ  ٩ــ نمونه ای از حروف يونانی بزرگـ 

۱۰ــ ظريف ترين نمونه بازمانده از حروف رومی بزرگ ــ حک شده 
بر پايۀ ستون تراژان ــ رم ــ سال ۱۱۴م
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اين خط در ابتدا از شکل کاملی برخوردار نبود اما با ظهور و گسترش اسالم به سرعت رو به تکامل گذاشت. عامل اصلی اين 
امر کالم آسمانی «قرآن» بود.

هنرمندان مسلمان کوشيدند تا تمام ذوق و استعداد و خالقيت خويش را برای ثبت و نگارش شايستٔه اين معجزه الهی بکار گيرند. 
از همين رو خط عربی در مدت کوتاهی به خطی متناسب، آراسته و زيبا درآمد و اقالم پرشمار و متنوعی در آن پديد آمد.

ايران،  صغير،  آسيای  شمالی،  آفريقای  مانند  اسالمی  متصرفات  اکثر  در  و  شد  متداول  عربی  زبان  از  زودتر  بسيار  عربی  خط 
هندوستان و بخش هايی از چين و جنوب اروپا، نظام نوشتاری کالم وحی جايگزين خطوط متداول شد.

با  و  خويش  باستانی  و  ملی  خط  از  تأثيرپذيری  با  ولی  بودند  کرده  اقتباس  عربی  خط  از  را  خود  نگارش  شيؤه  گرچه  ايرانيان 
برخورداری از تجربه، ذوق و قريحٔه قومی، در شکل حروف و طرز نوشتن الفبای عربی تصرفات و دگرگونی های لطيف و دلپذيری 
ايجاد کردند. شکل گيری و رواج خطوط زيبايی مانند  تعليق، نستعليق و شکسته نستعليق جلوه هايی از اين تصرفات آگاهانٔه ايرانيان 
است. آغاز خط و کتابت در ايران، با اقتباس از خط ميخی تمدن های بين النهرين همراه بود۱. اما ايالمی ها به عنوان اولين حکومت 

موفق  آنان  کردند.  طی  زمينه  اين  در  را  مستقلی  راه  ايرانی،  مقتدر 
شدند عالئم خط ميخی را که نزد سومريان تا ۲۰۰۰ و نزد بابلی ها و 
آشوری ها تا ۸۰۰ عالمت داشت را به ۳۰۰ عالمت کاهش داده و 

خط خود موسوم به «ايالمی مقدم» را پديد آوردند.
آريائيان (مادها و پارس ها) پس از ورود به ايران اين خط را 
 ۴۲ به  و  کرده  ساده  را  آن  تحسين  درخور  ابتکاری  با  و  کرده  اخذ 

عالمت کاهش دادند. 
به  هخامنشيان  زمان  در  پارسی»  «ميخی  عنوان  با  خط  اين 
تکامل رسيد و به عنوان خط رسمی کتيبه نگاری آن عصر بکار رفت 
(تصوير ١٤). از اين ميان می توان به کتيبه های بيستون، تخت  جمشيد 
و پاسارگاد اشاره کرد. همزمان با خط ميخی پارسی، خط آرامی نيز 
امور  در  نگارش  در  سهولت  سبب  به  که  بود  متداول  دوره  اين  در 
ديوانی بکار می رفت. قديمی ترين نمونٔه اين خط در کتيبٔه نقش رستم 

و سکه های پادشاهان ايران باستان ديده می شود. 

ــومری در منطقٔه جيرفت کرمان را ارايه  می دهد که استناد بر آن نيازمند تحقيقات  ــواهدی بر وجود نوعی خط هندسی با سابقه ای کهن تر از خط س ــی، ش ۱ــ يافته های باستان شناس
بيشتر است.

١۳ــ کتيبۀ عربی باستانی ــ قرن ششم م١٢ــ کتيبۀ کوفی کهن

۱۴ــ الفبای خط ميخی پارسی
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اشکانيان، ايرانيان با استفاده از خط آرامی «خط پهلوی» را بوجود آوردند که مطابق با روحئه ايرانی حالتی  بعدها در دوره 
خط  پهلوی،  خط  از  اقتباس  با  ساسانيان  زمان  در  گرديد.  منسوخ  تدريج  به  آرامی  خط  خط،  اين  ظهور  با  داشت.  دوار  و  منعطف 
جديدی برای نگارش کتاب دينی اوستا بکار رفت که به «خط اوستايی» شهرت يافت و از نظامی قدرتمند و دقيق برخوردار بود. گرچه 
بعد از ورود اسالم اين خطوط به تدريج کنار گذاشته شدند اما همان طور که اشاره شد، روحيه موجود در آنها، شامل خط های منحنی، 

دور ها و دندانه ها، نقش مهمی در شکل گيری قلم های جديدی داشت که ايرانيان در خط عربی ابداع کردند. 

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

١۶ــ نمونه ای از خط های پهلوی، آرامی و اوستايی
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تمرين
و  قواعد  خود،  هنرآموز  راهنمايى  با  و  كرده  گردآورى  را  باستانى  خطوط  از  نمونه هايى  1ـ 

ويژگى هاى هر يك را مورد گفتگو و بررسى قرار دهيد.
2ـ كلمه اى انتخاب كرده و سعى كنيد آن را به گونه اى بنويسيد كه تصوير آن كلمه يادآورى 

شود.(خورشيد، گل، كتاب،درخت و . . . )



فصل دوم
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طراحی گرافيک
هدف های رفتاری

 پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود:
۱ــ گرافيک را تعريف نمايند.

۲ــ عملکرد عناصر تشکيل دهندٔه يک اثر گرافيکی (نوشتار و تصوير) را بيان کنند.
۳ــ  رابطٔه نوشتار و تصوير را توضيح دهند.

۴ــ اجرای يکی از حروف الفبا در اشکال ساده هندسی (مربع، دايره، مثلث) را انجام دهد.

مقدمه
برای بررسی عنصر «خط» در قلمرو «گرافيک» و بيان رابطٔه اين دو نخست الزم است به تعريف واژه «گرافيک» پرداخته و 
سپس عملکرد و عناصر تشکيل دهندٔه آن را در ابعاد گوناگون تشريح کنيم تا به اين وسيله عملکرد «خط و نوشتار » در «گرافيک» و 

اهميت آن آشکار شود. 

گرافيک چيست؟
هُنر طراحی گرافيک (ارتباط تصويری) ريشه هايی عميق در گذشته دارد. تالش انسان های نخستين برای برقراری ارتباط از 

طريق تصوير به ماهيت طراحی گرافيک بسيار نزديک است.
واژٔه «گرافيک» از مصدر يونانی «Graphein» به معنای «نوشتن» گرفته شده است. ريشٔه آن در اصل به معنای خراشيدن و 

حک کردن است.
در روش های تکثير قديمی، سنگ يا مس را با عملی شبيه به خراشيدن نقش می کردند و از طريق برگردانيدن طرح بر روی کاغذ 

آن را تکثير می کردند. آنها به اين طراحی خطی «گرافيک» می گفتند. 
پس از اختراع چاپ توسط «يوهانس گوتنبرگ» آلمانی در قرن پانزدهم ميالدی «گرافيک» وارد مرحله نوينی شده و از امکانات 

بالقوه صنعت چاپ بهره مند گرديد.
دوران،  اين  در  شد.  کاغذسازی  و  حروف چينی  چاپ،  در  بنيادينی  تغييرات  سبب  صنعتی  انقالب  ميالدی،  هجدهم  سده  در 
توانمندی فناوری چاپ در تکثير، موجب گسترش و سرعت بخشيدن به ارتباطات شد و زبانی که اين ارتباطات را ممکن ساخته بود، 

«گرافيک» بود.
زمينه ای که رفته رفته به حرفه ای مستقل تبديل شد و «طراحی گرافيک» نام گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد اين حرفه 
نقش «طراحی  ترتيب،  بدين  و  گذاشت  گرافيک  عرصه  به  قدم  نيز  حرفه ای  تصويرسازی  مطبوعات،  انتشار  و  ظهور  با  و  شد  فراگير 

گرافيک» به عنوان اصلی مهم در زمينٔه اطالع رسانی تثبيت شد.
طراحی گرافيک در روزگار ما يکی از شيوه های مهم ارتباط، تبليغ، پيام رسانی و فرهنگ سازی است و در جوامع پيشرفته در 

همٔه زمينه ها و زوايای زندگی، حضوری جدی و محسوس دارد.
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و  راهنمايی  عالئم  تجاری،  و  تبليغی  اعالن های  مطبوعات،  و  روزنامه ها  رايانه،  و  تلويزيون  و  سينما  عرصه  در  ما  همٔه  امروزه 
رانندگی، تابلوها، ويترين فروشگاه ها، طراحی شهری و معماری، طراحی فضاهای داخلی و حتی تزئين منزل و لوازم شخصی با طراحی 

گرافيک سروکار داريم (تصاوير ١ و ٢) . 

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

Emery Vincent ــ استراليا ــ ۱۹۸۷م ــ EXPO۸۸ ١ــ نمونۀ يک روزنامه در نمايشگاه

تحوالت متعدد اين هنر از آغاز تاکنون و نيز گسترش سريع حوزه های گرافيک در جهان در حال تغيير امروز، ارائه تعريف ثابت 
و جامعی از آن را مشکل می سازد و به نظر می رسد بهترين راه تعريف گرافيک شناخت حوزه های کاربرد و ميدان عملکرد و تأثيرگذاری 
آن باشد. اما می توان در زمان کنونی گفت: «گرافيک» ارائه راه حل بصری مناسب برای تسهيل ارتباطات مورد نياز جامعه و به عبارتی 

ديگر، «گرافيک زبان بصری جهان بدون مرز است».
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عناصر اصلی گرافيک
گرافيک برای انتقال پيام و تأثير بر مخاطب از عناصر گوناگونی چون تصوير، نوشتار، رنگ، حرکت و... کمک می گيرد.

اما از اين ميان «تصوير» و «نوشتار» مهمترين نقش را بر عهده دارند و عناصر اصلی گرافيک را تشکيل می دهند.
با وجود آنکه هر يک از اين عناصر، حوزه بيانی ويژه خود را دارند اما می توانند مکمل هم باشند و به يک ارتباط گرافيکی، 
شکلی آسان تر، قدرتمندتر، و تأثيرگذارتر ببخشند. اين امر باعث شده از ديرباز شاهد تلفيق «تصوير» و «نوشتار» به عنوان يک روش 

بيانی در ارتباطات باشيم.
در کنار اين موضوع بايد توجه داشت، بکارگيری اين دو عنصر در آثار گرافيک هميشه شکلی برابر و هم وزن نداشته است.

ـ  تصوير  با نگاهی به آثار موفق و ماندگار تاريخ گرافيک ــ از دير باز تاکنون ــ شاهد حضور مسلط و برتر يکی از اين دو عنصر ـ
و نوشتار ــ هستيم. در طراحی گرافيک می توان به فراخور موضوع ، مخاطب، نوع سفارش، روش طراح، و جريان حاکم بر گرافيک، 

به يکی از اين دو عنصر برتری داد و آن را به عنصر مسلط اثر گرافيکی تبديل کرد.
به بيان ديگر با مبنا قرار دادن و اهميت دادن به يک عنصر از اهميت ديگری کاست. البته تصميم در اين مورد نيازمند شناخت 

کافی از ويژگی های «تصوير» و «نوشتار» و تسلط در طراحی هر يک از آنهاست که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
 
نوشتار

نوشتار، انسان را از وظيفه دشوار بخاطر سپردن رها می سازد و اطالعات را ماندگار می سازد. خصوصيات ديگر، بيان متمرکز، 
صريح و ارائه فشرده اطالعات گفتاری در نوشتار است. 

آنچه تاکنون گفته شد ويژگی «کاربردی» نوشتار را در بر می گيرد 
اما نوشتار عالوه بر خوانده شدن، ديده نيز می شود و می تواند در حکم يک 

عنصر بصری ظاهر شود. 
در  ديگری  ويژگی  بروز  راهگشای  ديداری،  و  بصری  جنبٔه  اين 
نوشتار به نام «زيباشناسی» است که بارزترين شکل آن به نام خوشنويسی 
در تمدن های گوناگون پديدار گرديده است. جنبه بصری نوشتار، عالوه بر 
ساختار زيبا شناسانه ای که به خود می گيرد می تواند عاملی برای گسترش 

مرزهای درک نوشتار باشد که در حوزه حروف نگاری پديد می آيد.
مجموع اين ويژگی ها، نوشتار را به عنصری مهم در عرصه گرافيک 
بدل کرده است که می تواند عالوه بر وظيفه اصلی خود يعنی خوانده شدن، 
نقش تصوير را نيز به عهده بگيرد و در قالب عنصری جامع در گرافيک 

مطرح شود (تصاوير ٣ تا ٩). 
در کنار امکانات ويژه ای که نوشتار از آن برخوردار است، بايد توجه 
داشت، اساساً مرزهای درک نوشتار بسيار محدودتر از تصوير است و به 

منطقه جغرافيايی خاصی که به آن زبان گفتگو می کنند محدود می شود.
را  نوشتاری  متن های  می توانند  باسواد  افراد  تنها  ديگر  طرف  از 
مرز  بدون  بيان  در  محدوديت هايی  می تواند  مشخصات  اين  و  بخوانند 

گرافيک ايجاد کند. 

تصوير  معانی  از  حروف  فرم  تبعيت  ــ  نوشته  با  تصوير  تلفيق  ٣ــ 
Siegfried Oderinat سوئيس



  ۱۴  

٥ــ پوستر سومين دوساالنه بين المللی گرافيک جهان اسالم ۱۳۸۸ هـ .ش

٧ــ پوستر اولين نمايشگاه هنر تهران ــ مهدی سعيدی ــ ۱۳۸۴ هـ .ش٦ــ جلد ماهنامه کودک و نوجوان ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

٤ــ پوستر گفتگو ــ دامون خانجان زاده



  ۱۵  

٩ــ پوستر با موضوع تايپوگرافی ــ دامون خانجان زاده ٨   ــ طراحی نشانه ــ دامون خانجان زاده

تصوير
مجازی (مثل  عکس)،  حقيقی (مثل  صورت  به  می تواند  که  است  ديداری  قالبی  در  ذهنی  و  عينی  پديده های  بازنمايی  تصوير، 

انيميشن)، ثابت (مثل نقاشی و گرافيک) و متحرک (مثل فيلم) تجسم پيدا کند.
تصوير نخستين وسيلٔه ارتباطی انسان پيش از تاريخ بوده است و از آن زمان تا کنون برای ثبت و انتقال مفاهيم ميان طيف وسيع 

مخاطبان مورد استفاده قرار گرفته است.
تقريباً همٔه کسانی که از قؤه بينايی برخوردارند می توانند بيان کلی تصاوير را درک کنند. تصاوير می توانند مفاهيمی که واژه ها 

گويايی الزم در بيان آنها را ندارند، به ديگران منتقل سازند.
عالوه بر اين، تصوير توانايی آن را دارد که مفاهيم متن و نوشتار را گسترش داده و ظرافت هايی که نوشتار قادر به بيان آن نيست 

را آشکار کند. 
درک سريع، آسان و همگانی تصوير موجب شده، تصوير مهمترين عامل ارتباطی جهان معاصر (عصر ارتباطات) به شمار آيد.



  ۱۶  

۱۱ــ پوستر ترکيب حروف و تصوير ــ دامون خانجان زاده ۱۰ــ پوستر فيلم مشق شب ــ ابراهيم حقيقی ــ ۱۳۶۸ هـ .ش

ـ  .ش ۱۲ــ طراحی حروف برای کتاب کودک ــ نورالدين زرين کلک ــ ۱۳۷۰ ه



  ۱۷  

.ش
هـ 

 ۱۳
۵۴

 ــ 
ميز

ی م
تض

 مر
ی ــ

ضاي
م بي

هرا
ــ ب

مه 
ه و 

ريب
م غ

 فيل
ستر

 پو
١ــ

۳



  ۱۸  

۱۵ــ پوستر بزرگداشت ايام الله دهۀ فجر ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۴ ـ بر اساس شخصيت  ـ نام جاکومتی مجسمه سازـ  ١۴ــ تايپو گرافیـ 
Dietmar winlker کارهايش برای مقايسه آورده شده است ــ

ـ گرم شدن جهانی آن ها را ١۶ــ طراحی جلد کتاب ــ رضا عابدينی ١۷ــ پوستر حفظ محيط زيستـ 
ناپديد می کند ــ ۲۰۰۹م

در نگاهی کلی، تصاوير در سه گونه «واقع نما»، «انتزاعی» و «نمادين» ظاهر می شوند و هر يک از اين گونه ها، دايرٔه معنايی ويژه ای 
را در بر می گيرند.

تصاوير واقع نما، بيانی محدودتر، تصاوير انتزاعی بيانی گسترده تر و تصاوير نمادين بيانی عميق تر دارند. 
شناخت اين ويژگی در تصاوير عامل مهمی در شکل دهی به يک بيان گرافيکی است.



١۸ــ پوستر نمايشگاه فرهنگی ايران در قزاقستان ــ مصطفی اسداللهی  ــ ۱۳۷۱ هـ .ش  ۱۹  



١۹ــ پوستر انجمن حمايت از کودکان ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش  ۲۰  

تصوير شکل و صورت تجسم يافتٔه اشيا، افکار و مفاهيم است. تصوير از آغاز وسيلٔه انتقال مفاهيم به مخاطب شکلی ساده و 
تأثير گذار بوده است. 

انسان، ازهزاران سال پيش می دانسته است که می تواند به کمک تصوير، بسياری از مفاهيم را به ديگران انتقال دهد. مفاهيمی 
که يا واژه هايی برای آن ها وجود نداشته، و يا به قدر کافی گويا نبوده است.

يا  اهداف  و  مقاصد  بيان  و  پيام  انتقال  برای  انسان ها  که  بوده اند  تصويرهايی  خط ها،  قديمی ترين  شد،  اشاره  قبالً  که  همان طور 
عواطف و احساسات خود، بر ديوارٔه غارها، تنٔه درختان، يا بر سنگ ها می نگاشته اند و به طور مثال می توان به خط هيروگليف يا «خط 

تصويری» اشاره کرد.

 اگر چه در طول تاريخ تصوير به خط تبديل شد، اما هيچ گاه محو نگرديد و هم چنان با طی کردن راهی دشوار باقی ماند و به يکی 
از عناصر اصلی گرافيک تبديل شد.

اما در مجموع می توان گفت: وظيفٔه تصوير، بيان آن چيزی است که عنصر نوشتار از بيان آن قاصر است.

رابطه نوشتار و تصوير
انسانی که موفق شده بود در يک سير تکاملی طوالنی مدت به الفبا دست يابد برای برقراری ارتباطی مؤثر با مخاطب نه تنها 

نوشتار را به تنهايی کافی نمی دانست بلکه نياز به تصوير را بيش از پيش حس می کرد.
نوشتار خود به يکی از مهم ترين روش های بيانی  به همين منظور نوشته و تصوير را همراه ساخت و بعدها اين تلفيق تصوير و 

گرافيک تبديل شد (تصاوير ١٩ تا ٣٣).



  ۲۱  

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

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



  ۲۲  

٢٣ــ نمونۀ صفحه آرايی ــ برگی از شاهنامه ــ مکتب شيراز ــ دورۀ تيموريان٢٢ــ ترکيب نوشتار و تصوير در کتيبۀ مصری به خط هيروگليف

٢٥ــ پوستر ارکستر سمفونيک کمبريج ــ (کنسرت سازهای بادی) نوشته های ٢٤ــ پوستر آزادی ــ سيمور چوآست ــ ۱۹۸۹م
باشد  ــ  ساز  فرم  کنندۀ  تداعی  تا  شده  چيده  گونه ای  به  پوستر  چپ  سمت 

Dertmar Winklers



  ۲۳  
٢٦ــ پوستر فيلم خواب خاک ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش



  ۲۴  

٢٧ــ پوستر جنگ ــ صلح

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



٣٠ــ طراحی عبارت: به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد. ــ ابراهيم حقيقی  ۱۳۷۶ هـ .ش  ۲۵  

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



٣٢ــ پوستر جشنوارۀ بين المللی موسيقی فجر ــ مهدی سعيدی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش  ۲۶  

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



  ۲۷  

تصوير ٣٣

ترکيب دقيق و ماهرانٔه تصوير و نوشتار در گسترٔه حوزه ای به نام «صفحه آرايی»۱ قرار می گيرد که در آن پيام های نوشتاری و 
تصويری تحت تأثير متقابل و مکّمل يکديگر واقع می شوند به گونه ای که هرجا «نوشته»، اصل قرار می گيرد تصاوير توصيفی به کمک آن 

می آيند و مفاهيم را گسترده تر و فهم آن ها را آسان و دلپذيرتر می کند.
همچنين هرگاه «تصوير» مبنای اثر باشد، نوشتار توضيحی در خدمت آن قرار می گيرد و به آن دقت و صراحت می بخشد.

اقدام ديگری که در گونه های مختلف نگارش صورت پذيرفته و به ويژه در دهه های اخير مورد توجه و تجربه بسياری از طراحان 
حرفه ای قرار گرفته، تقويت ويژگی بصری حروف و نزديک کردن نوشتار به وجه تصويری است.

در اين حوزه سعی برآنست که عناصر نوشتاری از بيانی بصری برخوردار گردند به همين منظور نوشتار با رويکردی تصويری 
طراحی می شود.

درک  قابل  راحتی  به  اثر  معنايی  بار  عبارت،  شدن  خوانده  ضمن  که  به گونه ای  دارند  جنبه «مفهومی»  آثار  اين  از  مهمی  بخش 
است. 

    Layout ــ۱



  ۲۸  

تمرين
1ـ انواعى از آثار گرافيكى كه در آن ها خط و نوشته از ارزش بصرى بااليى برخوردار باشد، 

تهيه كنيد و با هدايت هنرآموز خود آن ها را نقد و بررسى نماييد.
2ـ يكى از حروف الفبا را انتخاب كرده و تركيبات مختلف آن را در كادرهاى مربع، دايره 
و مثلث بررسى و اجرا كنيد. (در اين تمرين از آگاهى هاى خود در مبانى هنرهاى تجسمى كمك 

بگيريد.)

دسته ای ديگر از جنبه ای «تجريدی» برخوردارند. در اين نمونه ها سهم خوانايی حروف کاهش می يابد و اساساً ترکيب بندی، فرم 
و رنگ، نقش انتقال مفهوم را بر عهده می گيرند. 

در اين موارد حتی اگر حروف خوانده نشوند به دليل آن که در ذهن و چشم بيننده از شکلی آشنا برخوردارند، دريافتی فراتر از 
فرم صرف را بوجود می آورند.

اين دسته آثار به ويژه در حروف نگاری فارسی گاه به مرزهای مشترکی با «نقاشی خط» می رسند که تنها «هدف»  و «کاربرد» اثر، 
امکان تفکيک اين دو را فراهم می کند.



فصل سوم



  ۳۰  

روش های نگارش
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود:پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود:
۱ــ خوشنويسی را تعريف کنند.

۲ــ انواع اقالم خوشنويسی را معرفی کنند.
۳ــ خط دست نويس را تعريف نمايند و ويژگی های آن را نام ببرند.

۴ــ حروف چينی را تعريف نمايند.
۵ــ مختصری از تاريخچٔه چاپ را توضيح دهند. 

۶ــ تايپ و تايپوگرافی را توضيح بدهند.
۷ــ اهداف تايپوگرافی را نام ببرند.

۸ــ با کپی برداری از شيوه ها و اقالم خوشنويسی، کلمه ای را طراحی نمايند.
۹ــ با استفاده از قلم های خوشنويسی کلمه يا عبارتی را در قالب يک خط تزئينی با رعايت اصول کادربندی طراحی کنند.

۱۰ــ با استفاده از قلم های حروفچينی يا دست نويس، کلمه ای را با موضوعات هنری يا اجتماعی طراحی کنند.

مقدمه
تابلوهای  بينديشيد.  آن ها  مورد  در  کمی  و  کنيد  دّقت  روزمره  زندگی  در  نوشتار  حضور  به  بيندازيد،  نگاهی  خود  اطراف  به 
کتيبه های  مجالت،  و  روزنامه ها  تيتر  در  متداول  حروف   ، فروشگاه ها  جذاب  و  فانتزی  حروف  سينماها،  سردِر  رانندگی،  و  راهنمايی 
تبليغاتی، دست نوشته های روی  پوسترهای  ترحيم،  تبليغاتی و خدماتی بر در و ديوار شهر، آگهی های  باشکوه مساجد، برچسب های 
ديوار و ... نمونه هايی از آثار نوشتاری اند (تصاوير ١ و ٢). انس و آشنايی ما با اين آثار سبب شده که به آنها عادت کرده و کمتر دربارٔه 
آن ها فکر کنيم در حالی که هرگاه پيام مکتوبی را مشاهده می کنيم، عالوه بر وجه نوشتاری در واقع با فرم و شکل ظاهری آن نيز مواجه 

می شويم. 



١ــ نمونه هايی از حضور نوشتار در گرافيک محيطی  ۳۱  



  ۳۲  

٢ــ نمونه های گرافيک محيطی

فرم و شکل حروف، خواسته يا ناخواسته بر ما تأثير می گذارد و پيام نانوشته ای را به ما منتقل می کند. به همين دليل الزم است، 
گوناگون آن کامالً   کاربردهای  کاربرد و محتوای نوشته هماهنگ باشد و هرگونه طراحی در شکل حروف و  شکل ظاهری حروف با 

سودمند و تأثير گذار باشد.
دقت در ساختار حروف و بررسی گونه های نوشتاری مختلف اين نکته را آشکار می سازد که عناصر نوشتاری با تمام حالت ها و 

شکل های متنوع شان،  به سه روش کلی به نگارش در می آيند:
۱ ــ خوشنويسی ۲ ــ حروف چينی ۳ ــ دست نويس

منتقل  بيننده  به  را  خاصی  مفهومی  بار  آن  تبع  به  و  دارند  ويژه  روحيه  ای  و  بصری  ساختار  شده،  ياد  روش های  از  يک  هر 
می کنند.

در نگاهی کلی نگارش به روش خوشنويسی، روحيه ای فرهنگی و هنری، شيوه حروف چينی کيفيتی رسمی و آموزشی و روش 
دست نويس روحيه ای آزاد و خالق را منعکس می کند. شناخت اين ويژگی ها و توجه به تفاوت ها و ظرافت های بيانی هريک می تواند به 

ويژه در آغاز کار کمک مؤثری در رسيدن به يک اثر مناسب و گرافيکی سالم باشد. 



  ۳۳  

Calligraphy keep it going ٣ــ نمونه کاليگرافی التين ــ عبارت

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

خوشنويسی
خوشنويسی در معنايی کلی عبارت است از خوش نوشتن حروف و کلمات با رعايت اصول هندسی و براساس قواعد از پيش 

تعيين شده.
طريق  از  خوشنويسان  که  است  خط  يک  اجزای  ميان  هماهنگی  نوعی  بيان  واقع  در  و  است  کاليگرافی۱  آن  انگليسی  معادل 

آموزش، تمرين و تکرار در اجرای آن به مهارت می رسند (تصوير ٣).

عالوه بر موارد فوق تحقق خوشنويسی نيازمند زمينه هايی است که از آن جمله می توان به «درک جامعه از نوشتار»، «اهميت 
يافتن متن» و «ابزار نگارش» «مهارت» و «قوانينی مبتنی بر هندسٔه تحرير» اشاره کرد. 

عدم وجود برخی از اين عوامل موجب شده «خوشنويسی» به معنای واقعی تنها در برخی تمدنها و در رسم الخط های معدودی 
مانند فارسی، عربی، چينی و التين شکوفا شود. 

ابزار در شکل گيری انواع خوشنويسی عاملی مهم بشمار می رود. از رايج ترين اين ابزار می توان به قلم مو، قلم نی، قلم پَر و قلم 
     Calligraphy ــ١



  ۳۴  

فلزی اشاره کرد.
در خوشنويسی فارسی همانند عربی، ابزار نوشتار «قلم نی» با زاويه ای در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه است. با اين توضيح که شيوه  
تراشيدن و زاويه قلم عامل بسيار مؤثری در شکل دادن به اقالم خوشنويسی است. در تمدن های گوناگون از قلم مو و قلم پَر نيز استفاده 

شده است.
در طی سده های متمادی تمدن اسالمی، گونه های متنوع و فراوانی از قلم های خوشنويسی عربی و فارسی پديد آمد که شايد 
در کمتر تمدنی بتوان سراغ آن را گرفت. از اين ميان می توان به شاخص ترين آنها موسوم به «اقالم سته»۱ اشاره کرد که شامل قلم های 

محقق، ريحان، نسخ، ثلث، توقيع و رقاع می باشد.
تبديل  گرافيک  برای  ارزش  پر  گنجينه ای  به  را  آن  خوشنويسی،  باالی  ظرفيت  و  فراوان  تنوع  داشت  توجه  بايد  طريق،  هر  به 
کرده که بهره  برداری درست از آن، نيازمند شناخت ساختار گونه های مختلف آن، ويژگی های بصری، هويت نمادين و ضوابط اجرايی 

آنهاست. 
توجه به اشکال مختلف حروف و اتصاالت آنها در هريک از اقالم خوشنويسی، از نکاتی است که هنرجويان بايد به آن توجه 
الزم را داشته باشند. اين امر عالوه بر مشق نظری، از طريق کپی برداری از آثار و ترکيبات خوشنويسی امکان پذير می گردد کسب اين 

شناخت، تأثير زيادی در افزايش مهارت و خالقيت طراحان خواهد داشت (تصاوير ٤ تا ٩). 
 

۱ــ «قلم های شش گانه» منسوب به ابن مقله وزير ايرانی دربار عباسی.

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

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



  ۳۵  

۷ــ نمونه ای از خوشنويسی خط التين ۱۵۰۰ م ۶ــ حروف تزئينی سرآغاز متن در انجيل لينديسفارن به خط التين

۹ــ پوستر يادبود ميالد حضرت زهرا(س) و يکصدمين سالگرد 
والدت امام خمينی(ره) ۱۳۷۸ هـ ش  ۸ــ پوستر هفته ميراث فرهنگی در کاخ گلستان، مونا رحيم زاده ، ۱۳۸۶ هـ ش



  ۳۶  

خط کوفی:خط کوفی:  اولين قلمی است که برای کتابت قرآن بکار رفت و از آنجا که در شهر کوفه رونق پيدا کرد ، آن را «کوفی» ناميدند. 
اين خط از آغاز عصر اسالمی در ايران به مدت پنج قرن متداول بود.خط کوفی به سرعت در سرزمين های اسالمی رواج يافت و در 

هر منطقه به شيوه های متنوعی به نگارش درآمد.
انواع رايج در آفريقا و اسپانيا «کوفی مغربی» و گونه های رايج در ايران، عربستان، مصر و سوريه «کوفی مشرقی» نام دارند 

(تصاوير ١٠ تا ١٤).

١٠ــ کوفی سبک نخستين قرن اول هـ .ق

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

١٢ــ کوفی سبک شمال و غرب آفريقا اندلسی بزرگ



  ۳۷  

١٣ــ کوفی سبک شمال و غرب آفريقا ــ مغربی نخستين

١٤ــ کوفی مغربی ــ قرآنی

تالش برای زيبانگاری هرچه بيشتر کالم وحی، خطاطان را بر آن داشت تا با تکيه بر ذوق و ابتکار خود قابليت های متنوعی در 
خط کوفی پديد آوردند؛  به گونه ای که خط کوفی مشرقی به تنهايی شامل سه گونه اصلی، تحت عنوان ساده، تزئينی و بنايی می شد.کوفی 
ساده، خطی تحريری است که بيشتر برای کتابت قرآن بکار می رفت و از ۵ قسمت  سطح و ۱ قسمت دور تشکيل می شد. کوفی تزئينی 

شامل گونه های مختلفی نظير گل و برگ دار، گره دار، مشبک، مصور، مزين و… بود (تصاوير ۱۵ــ الف و ب).
کوفی بنايی، برای کتيبه نگاری و تزئين بناها بکار گرفته شد و تماماً از سطح تشکيل می شد و هيچ دوری نداشت (تصاوير ١٦ و 
١٧). اين خط به جهت خوانايی در سه سطح آسان، متوسط و مشکل طراحی می شود و گونه مشکل آن از دو بخش مثبت و منفی 

تشکيل می شود که هر دو بخش آن قابل خواندن است. 
هويت نمادين خط کوفی نمايانگر اصالت، قدمت، معنويت و عصر پيامبر اسالم است و روحيه ای محکم، ايستا، و گاه ابتدايی 

دارد. تصاوير شمارٔه ١٨ تا ٢١ نمايانگر کاربردهای اين خط در گرافيک معاصر است.



  ۳۸  

الف

ب

١٥ــ قرآن به خط کوفی ايرانی در موزه برلين

١٦ــ بسم الله الرحمن الرحيم به خط کوفی بنايی



  ۳۹  

١٧ــ الاله اال الله به خط کوفی بنايی

١٨ــ پوستر موزه ها ــ  بيژن صيفوری ــ ۱۳۸۰ هـ .ش. کاربرد خط 
کوفی در آثار گرافيک

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

ـ کاربرد خط کوفی در آثار گرافيک ـ ۱۳۸۶ هـ .شـ  ـ محمدرضا عبدالعلیـ  ٢١ــ مونوگرام دوساالنه جهانی پوستر تهران (با دو ٢٠ــ سر لوحه مجله شهر هشتمـ 
ــ  ش  هـ.   ۱۳۸۲ اسدالهی  مصطفی  ت)  و  پ  حرف 

کاربرد خط کوفی در آثار گرافيک



  ۴۰  

خط نسخ:خط نسخ:   در قرن سوم هجری قمری، ابن ُمقله به وسيلٔه مقياس ها و تناسبات هندسی و دقيقی که در خط کوفی وضع کرده بود، 
خط نسخ را پديد آورده و تکامل بخشيد.

امتياز مهم اين خط، رعايت نسبت در آن است که يکی از قواعد مهم خوشنويسی شمرده می شود. اين خط نمونٔه شاخصی از 
رعايت اندازه و تناسب حروف متشابه بوده که اين ويژگی ها خود، اصلی در زيبايی خط است (تصوير ۲۲).

۲۲ــ خط نسخ ــ استاد موحد حسينی

نسخ، خطی کامل،  معتدل، منظم، و واضح است که 
اين همه خواندن آن را بسيار ساده می کند. سهولت يادگيری 
خط نسخ، زمينه گسترش سواد در ميان مسلمانان را بوجود 

آورد و خط علمی و آموزشی جهان اسالم شد.
خط  عنوان  به  خط  اين  سده ها،  اين  تمام  طی  در 
رسمی نگارش قرآن بکار رفته و جلوه ای مذهبی يافته است 
و نمايانگر سادگی، معنويت، انضباط، پايداری، قانون مندی 

و دارای روحيه ای آرام و درونگراست. 
خط  اين  در  نيريزی  احمد  صفوی،  عهد  اواخر  در 
تغييراتی بوجود آورد که به «نسخ ايرانی» شهرت يافت و از 

شيوه «نسخ عربی» متمايز شد (تصوير ٢٣).

٢٣ــ خط نسخ به رقم احمد نيريزی



  ۴۱  

خط نسخ اولين خطی است که به سبب حروف دقيق، منظم و روشن در خدمت صنعت چاپ قرار گرفت و الگوی طراحی 
حروف چاپ سربی واقع شد.

در پی آن کشيدگی ها، ارتفاع و برخی اتصاالت آن برای مناسب سازی با حروف چينی دستگاه های چاپ، تغيير يافت و به سبب 
رواج در مطبوعات و کتاب ها خط «نسخ روزنامه ای» نام گرفت (تصاوير ٢٧ و ٢٨).

ق:  اين خط نخستين خطی است که از کوفی استخراج شد و تأثير ذوق ايرانی در آن بارز است. محّقق خطی باشکوه،  ق:خط محقَّ خط محقَّ
با اندام درشت، با فاصله های منظم، يک دست و ساده است و چون هر حرف شکلی ثابت و معين دارد با حرف ديگری اشتباه نمی شود. 

کلمات نيز تو در تو نوشته نمی شوند. به اين جهات خط محّقق خطی روشن و واضح است.۱ (تصاوير ٢٤ و ٢٥)
خط ريحان:خط ريحان:  اين خط مقتبس از خط محّقق است و سال ها بعد از آن پديد آمده و به «ابن بَّواب» منسوب است. اين خط همٔه 
محاسن و ويژگی های خط محّقق را دارد و افزون بر آن، حرکات و َاشکال حروف در خط ريحانی نازک تر و ظريف تر است و خطوط 
عمودی آن کوتاه تر شده و کُالً به ظرافت و لطافت ممتاز گشته است. خط محّقق و ريحان در نظر اول شبيه به خط ثلث می نمايند، اما 
با کمی دقت و توجه، تفاوت آن ها معلوم می شود. خطوط محّقق و ريحان تا قرن يازدهم هـ .ق در ممالک اسالمی برای نوشتن قرآن ها 
رواج داشته اند. خوانا بودن آن ها يکی از موجبات به کار رفتن شان بوده است. اما به تدريج، شايد به سبب کُندی ذاتی آن درکتابت و 

لزوم صرف وقت زياد، از رواج آن ها کاسته شد و متروک گشتند. دوام خط ريحان بيشتر از محّقق بوده است (تصوير ٢٦).

۱ــ الف و الم و دستٔه طا در اين خط نسبت به خطوط ديگر بلندتر می نمايند. فضاهای منفِی عين وسط و آخر، فا، قاف، واو، ميم، الم، ها و هم چنين حلقه های صاد و طا و نظاير 
آن ها در همٔه حاالت باز و گشاده است. گفتنی است اين خط توسط «ابن مّقله» پيرايش و هندسی شد و آن را جزء اقالم شش گانه به شمار می آورند.  

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

٢٥ــ خط محّقق به سبک ياقوت



  ۴۲  

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

٢٨ــ جلد کتاب داستان نويسی نوين ــ علی زعيم ــ ۱۳۸۶ هـ .ش ــ کاربرد 
نسخ روزنامه ای در آثار گرافيکی

آثار  در  روزنامه ای  نسخ  کاربرد  ــ  عباسی  مجيد  ــ  کتاب  جلد  طرح  ۲۷ــ 
گرافيک



  ۴۳  

حالتی  و  است  مواج  و  پرحرکت  خطی  ثلث  ثلث:   ثلث:خط  خط 
را  آن   1

3
و  است  روان  خط  اين  در  قلم  گردش  دارد.  رقص گونه 

2 آن را دور تشکيل می دهد و به همين دليل آن را «ثلث» 
3

سطح و 
ناميده اند. حروف و کلمات با وجود درشتی، حالتی بهم پيوسته دارند 
برخی  دنبالٔه  است.  باز  نسخ  خط  مثل  آن  در  حروف  حلقه های  و 
که  می شود  ختم  (تشمير)  نازک  و  تيز  دنباله های  به  خط  اين  حروف 
با نيش قلم به وجود می آيد و نيز در حروف ( ا، ج، ط، ک، ل) و نيز 
(ترويس)  سرک  نام  به  موربی  حرکت  حروف،  آغاز  بلند  دندانه های 

بکار می رود (تصاوير ٣۳ و ٣۴).
در ثلث برای يک حرف شکل های متعددی وجود دارد و اين کار 
امکان گسترده ای برای ترکيبات متنوع به وجود می آورد اما استفاده از 
آنها و گزينش هريک از شکل ها در جای مناسب، کاری دقيق و نيازمند 

آگاهی از اصول اين خط است (تصاوير ۳۰ تا ٣٤).
ــ  ترکيه  ــ  بکتاش  داود  ــ  ثلث  خط  به  َيسَبُحون»  َفلک  فی  «َوُکّل  آيه  ۳۰ــ 

۱۳۷۴ هـ .ش

۲۹ــ طراحی عنوان کتاب نهج البالغه ــ سيد محمد احصايی



  ۴۴  

ـ ۱۳۷۸ هـ.ش  ــ  ـ مسعود نجابتیـ  ـ خط ثلثـ  ٣١ــ عنوان کتاب «قصه های قرآن»ـ 
کاربرد خط ثلث در آثار گرافيک

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

۳۳ــ طراحی عنوان کتاب نهج البالغه ــ سيد محمد احصايی



  ۴۵  

٣۴ــ خط ثلث ــ استاد موحد حسينی

خط ثلث برای نوشتن سرلوحه ها، جلد کتاب و عنوان سوره ها در قرآن و به ويژه در زيباترين جلوه خود يعنی بر روی کتيبه و 
کاشی کاری ها بکار رفته است. از اين رو نماد فرهنگ اسالمی است. خط ثلث نمايانگر قداست، عظمت،  جديت، عبادت، و روحيه ای 

متعالی، برون گرا و پر انرژی دارد.  
خط توقيع:خط توقيع: اين خط از مشتقات خط ثُلث است و از آن جهت «عنوان توقيع» به آن داده اند که در قديم «فرمان ها» و «نامه ها» 
را با اين خط کتابت می کردند. قواعد حروف آن در کتابت نظير ثُلث است اما ظرافتش از خط ثلث بيش تر و ترکيباتش فشرده تر است. 
به عالوه در خط توقيع ضخامت حروف يکسان است. ظريف تر بودن توقيع نسبت به ثُلث، موجب سهولت و روانی آن در کتابت شده 
است. عالوه بر موارد مذکور، در پايان قرآن ها و کتاب ها، نام سفارش دهنده يا کسی که کتاب به او اهدا می شد و نيز تاريخ و مکان تحرير 

و نام کاتب را به خط توقيع می نوشته اند. در ايران به تدريج خط «ُرقاع» جای توقيع را گرفت (تصاوير ٣٥ و ٣٦).

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

٣۶ــ خط توقيع به سبک ابن بّواب



  ۴۶  

خط ُرقاع:خط ُرقاع: خطی است که بر اثر نياز به تند و مختصر نويسی در مکاتبات (رقعه ها) به کار رفته و از خط توقيع به وجود آمده، به 
همين سبب از آسانی و روانی برخوردار است.

حروف «ُرقاع» ريزتر و لطيف تر از حروف «توقيع» است. اکثر حلقه ها و گره های حروف آن (از قبيل فا، قاف، ميم، واو و الم) 
پر و بسته نوشته می شوند. حرکت و گردش قلم در رقاع از ثلث و توقيع آزادتر است. 

1 آن سطح است. حروف آن منسجم ولی کم ارتفاع است. تداخل و تو در تو نوشتن 
6

ُرقاع خطی است تمام دور و کمتر از 
حروف در خط رقاع رايج و معمولی نيست و در اين خط فاصله ها به طور منظم رعايت می شوند و حروف و َاشکال آن دارای هماهنگی 

و ترکيب يکسان اند. بکارگيری ِاعراب و تزيين در خط ُرقاع به ندرت ديده می شده است (تصاوير ٣٧ و ٣٨).

٣۷ــ خط ُرقاع به سبک ابن بّواب

٣۸ــ نمونه قلم ُرقاع



  ۴۷  

خط تعليق:خط تعليق: تالش هنرمندان برای ايجاد خطی متناسب با روحيه 
ايرانی، پس از «نسخ ايرانی»، منجر به پيدايش «خط تعليق» شد. اين خط 
اساساً از ترکيب خط های نسخ، توقيع و رقاع و با اقتباس از خط پهلوی 
بوجود آمد و در نگارش کتاب ها و ديوان های شعر بکار می رفت. نياز به 
تندنويسی در کتابت و دست نوشته ها موجب شد که حروف و کلمات به 
شکلی پيوسته نوشته شوند که در نتيجه آن، سرعت کتابت افزايش يافت. 
«شکسته  بود  دربار  منشيان  و  کاتبان  مخصوص  که  نگارش  شيوه  اين 
ل» نام گرفت و ترکيب آن شکلی باالرونده داشت (تصوير  تعليق» يا «تَرسُّ

 .(٣٩
حروف و کلمات آن از لحاظ درشتی، ريزی ، ضخامت و نازکی 
يکنواخت، نيست.از اين رو هماهنگی اجزاء در اين خط حالتی ديگر دارد 

و با ترتيب و تناسب ديگر خطوط متفاوت است (تصوير ٤٠ــ الف).
تعليق  خط  است.  بيشتر  دور  ميزان  تعليق»  «شکسته  تحرير  در 
يعنی  ايرانی  شاخص  خطوط  آمدن  پديد  مقدمٔه  و  اساس  که  آن  نظر  از 

«نستعليق» و «شکسته نستعليق» بوده دارای اهمّيت بسيار است.
٣۹ــ خط تعليق ــ محمد کاظم واله ــ دورۀ قاجار

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



  ۴۸  

توجه  مورد  رواج،  از  پس  تعليق  خط 
تناسب  به  آنها  گرفت.  قرار  مصری ها  و  عثمانی ها 
ذوق و سليقٔه خويش تصرفاتی در آن ايجاد کردند 
خط  ناميدند.  خط «ديوانی»  را  آمده  پديد  شيؤه  و 
متداول  عربی  کشورهای  در  هم  هنوز  که  ديوانی 
است به دو شيوه «َخفی»  و «َجلی» نوشته می شود 

۴۰ــ ب ــ خط ديوانی خفی(تصاوير ٤٠ــ ب و ٤٠ــ ج). 

۴۰ــ ج ــ خط ديوانی َجلی

در خط «ديوانِی خفی» حرکات و تزيينات به کار نمی رود اما شيوه «ديوانِی َجلی» با تمام حرکات و نقطه ها و تزييناِت کوچک 
نوشته می شود. خط ديوانی روحيه ای جوان، سرکش، با نشاط و ناشکيبا، دارد.

خط نستعليق:خط نستعليق:  حدود يک قرن پس از انتشار و رواج « خط تعليق» ترکيبی موزون و زيبا از دو خط «نسخ» و «تعليق»  به نام 
«نستعليق» در سرزمين ايران پديد آمد که توسط «مير علی تبريزی» به قاعده درآمد. اين خط که از کندی نسخ و پيچيدگی و بی نظمی و 

دواير کوتاه تعليق به دور بود و نظم و اعتدال و متانت و هندسه ای موزون داشت از سليقٔه ايرانی سرچشمه می گرفت.
خط نستعليق از ويژگی های توازن، استواری، تناسب، ُحسن ترکيب و هماهنگی اجزا برخوردار است. زيرا همٔه اصول و قواعد 
خوشنويسی در آن به خوبی رعايت می شود . عالوه بر زيبايی منظر، آسانی و سرعت تحرير نستعليق و نيز سهولت خوانايی کلمات، از 

داليل رواج آن بوده است (تصوير ٤١). 

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



  ۴۹  

حدود قرن ۱۳ هجری قمری در خط نستعليق که بيشتر در قالب «کتابت» ، «سطر» و «چليپا» نوشته می شد؛ گونه ای خاص به نام 
«سياه مشق» رواج يافت که حروف و کلمات در آن بصورت متوالی و فشرده تکرار می شود و زيباشناسی ويژه ای بر ترکيبات آن حاکم 

است (تصوير ٤٢). 
خط نستعليق ، نمايانگر زيبايی، تناسب، اصالت، آرامش و نرمی است. اين خط نماد فرهنگ ايرانی و خط فارسی است که شعر، 

عرفان و ادبيات را به ياد می آورد تصاوير شمارٔه ۴۳ تا ۴۹ نمايانگر کاربردهای خط نستعليق در گرافيک معاصر است.

٤۲ــ قطعه سياه مشق نستعليق ــ صداقت جباری ــ ۱۳۷۵ هـ .ش



  ۵۰  

٤۳ــ سياه مشق نستعليق ــ ميرزا غالمرضا اصفهانی



  ۵۱  

رضا  ــ  نستعليق  خط  ــ  ايرانی  فرهنگ  پوسترهای  نمايشگاه  پوستر  ٤۵ــ 
عابدينی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

٤۷ــ عنوان کتاب اّول ــ سيد محمد احصائی ــ ۱۳۷۴ هـ .ش

٤۴ــ پوستر نمايشگاه تايپو گرافی ــ بيژن صيفوری

٤۶ــ نشانه هنرکدۀ سيمرغ ــ طراح؛ حسين درخشانی ــ خط 
هادی سيدخانی



  ۵۲  

۴۸ــ نشانه نوشته طرح و نشر سياه مشق ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

٤۹ــ نشانه نوشته نقد کتاب ــ بيژن صيفوری



  ۵۳  

خط شکسته نستعليق:خط شکسته نستعليق: استفاده روزافزون از خط نستعليق و نياز منطقی به تندنويسی در اواخر دوره صفوی، سبب شکل گيری 
خط «شکسته نستعليق» شد که برای نگارش سريع، بسيار مناسب بود. ساختار اين خط به تمامی بر دور استوار است و نسبت به خط 
نستعليق، حرکت دست و قلم در آن آزادتر، خطوط قائم آن کوتاهتر و کشيدگی حروف در آن بيشتر است وگاه برخی حروف منفصل در 

آن پيوسته و متصل نوشته می شود (تصوير ٥٠ تا ٥٣). 

۵۰ــ خط شکسته نستعليق ــ منسوب به عبدالمجيد درويش طالقانی ــ ۱۱۸۳ هـ .ق

ــ  احصائی  محمد  سيد  ــ  معاصر  هنرهای  موزۀ  ــ  ايران  هنر  بخش  نوشتۀ  نشانه  ٥۲ــ 
۱۳۷۳ هـ .ش ــ کاربرد خط شکسته نستعليق در آثار گرافيک

٥۱ــ نشانه نوشتۀ واحد موسيقی حـوزۀ هنری ــ صداقت جبـاری ــ ۱۳۷۲ 
هـ .ش ــ کاربرد خط شکسته نستعليق در آثار گرافيک



  ۵۴  

۵۳ــ خط شکسته نستعليق ــ امير صادق تهرانی ــ ۱۳۷۵ هـ .ش

۵۴ــ نشـانه نوشـته گروه هنـری دانا ــ با الهام از خط شکسـته نسـتعليق ــ 
عليرضا مصطفی زاده ابراهيمی ــ ۱۳۸۰ هـ .ش

در اين خط، شکل حروف و ترکيبات آن با يکديگر به جهت سرعت ، ابتکار و بديهه نويسی از تنوع زيادی برخوردار است و از 
اين جهت امکانات متعددی در ترکيب بندی بوجود می آورد که گاهی از آنها ، نيازمند تمرين فراوان و مطالعه دقيق است ، بی شک خط 
شکسته نستعليق با سرعت ابتکار و بديهه نويسی خاص خود توانسته است يکی ديگر از جلوه های ذوق و قريحه هنری ايرانيان در خط 

و خوشنويسی به شمار آيد. 
خط شکسته نستعليق، نمايانگر حس رهايی، شادابی، حرکت، 
است.  حاکم  آن  بر  موسيقی وار  و  موزون  ريتمی  و  است  ظرافت 
نستعليق  شکسته  خط  کاربرد  از  نمونه هايی   ٥٨ تا   ٥٤ شمارٔه  تصاوير 

در گرافيک امروز است. 



  ۵۵  

٥٥ــ بسمله ــ دامون خانجان زاده

۵٧ــ نشانهٴ همايش بزرگداشت استاد کمال الدين بهزاد ــ صداقت جباری

ــ  .ش  هـ   ۱۳۸۴ ــ  ياقوتی  عبدالرسول  ــ  قم  مقدسه  آستانه  موزه  نشانهٴ  ٥٦ــ 
کاربرد خط شکسته نستعليق در آثار گرافيک



  ۵۶  
۵۸ــ پوستر نمايشگاه يادگارها ــ مصطفی اسداللهی ــ ۱۳۸۴ هـ .ش ــ با بهره گيری از خط شکسته نستعليق



  ۵۷  

جدول مقايسهٴ خطوط

جدول مقايسهٴ خطوط ۱ــ برگرفته از کتاب تعليم خط استاد حبيب الله فضائلی ــ چاپ سروش ــ ۱۲۶۳ هـ .ش



جدول مقايسهٴ خطوط ۲ــ بر گرفته از کتاب تعليم خط استاد حبيب الله فضائلی ــ چاپ سروش ــ ۱۲۶۳ هـ .ش  ۵۸  

جدول مقايسهٴ خطوط



  ۵۹  

۵۹ــ کوفی سبک شمال و غرب آفريقا ــ مغربی نخستين

۶۰ــ خط نسخ به سبک ابن بواب

۶۱ــ خط نسخ ــ استاد موحد حسينی

۶۲ــ خط تعليق



  ۶۰  

۶۳ــ خط ايرانی نخستين

۶۴ــ خط نستعليق

شيوه های تزئينی خطوط:شيوه های تزئينی خطوط: ذهن خالق و طبع نوجوی خوشنويسان سرزمين های اسالمی همراه با رشد و شکل گيری اقالم 
مختلف خوشنويسی، گونه های جديدی را پديد می آورد که بيشتر جنبٔه تزئينی داشت. اين نمونه ها گونه ای قلم خوشنويسی محسوب 

نمی گردند، بلکه ترکيبی خالقانه اند که به منظور ابداع شکل های نو و در پی کشف ظرفيت های بصری نوشتار اجرا شده اند.
نمونه های متنوعی از اين آثار که گاه خط در آن به «نقش» تبديل شده است برروی مهرها، سکه ها، سرلوحه ها، ظروف و بناها 

جای گرفته که بررسی آنها بسيار آموزنده خواهد بود (تصاوير ۶٦ و ٦٧).
نکتٔه قابل توجه آنست که شيوه های بکار گرفته شده در اين خط ها، الگوی بسياری از آثار گرافيک معاصر بوده که با دقت در 

آثار مختلف می توانيد نمونه های آن را بيابيد. برخی از اين خطوط عبارتند از:
طغرا:طغرا: عبارت است نگارش کلمات و عبارات در ترکيبی کمانی شکل که حروف در آن به صورت منحنی و پيچيده با حرکات 

موازی اجرا می شود (تصوير ٦٨).



  ۶۱  

۶۵ــ خط شکسته نستعليق

۶۷ــ شهادتين و بسمله به شکل ماه و ستاره به خط ديوانی کوفی  خط  به  خدا)  (اوست  «هوالله»  عبارت  تکرار  چرخشی  ترکيب  ۶۶ــ 
بنايی

اين گونه تزئينی به عنوان مهر و امضاء و تأييد بر سر نامه ها و فرمان های حکومتی بکار می رفت و بعدها بر روی سکه ها و نگين 
انگشترها نيز نقش شد. پيشينٔه خط طغرا به دوران سلجوقيان می رسد. اين خط به ويژه با قلم های ثلث، رقاع و ديوانی اجرا شده 

است.



  ۶۲  

۶۸ــ بسمله به خط طغرا ــ حامد اآلمدی

مثنی يا آينه ای:مثنی يا آينه ای:  به معنای دوتايی است و شامل ترکيبی متقارن 
از خط نوشته است که با انوع قلم ها، به ويژه کوفی و ثلث نوشته شده 
انواع  در  ترکيب  اين  است.  رفته  بکار  معماری  تزئينات  در  ويژه  به  و 

قالب های هندسی و فيگوراتيو اجرا می شود (تصوير ٦٩). 
به  است  کلمات  سلسله وار  و  پيوسته  نوشتن  شامل  مسلسل:مسلسل:  
گونه ای که بين آنها جدايی بوجود نيايد. برخی خط نوشته ها به شيوه 
مسلسل سخت خوانده می شوند اين گونه تزئينی و نيز ترکيباتی پيچيده 
از حروف و کلمات که خواندن آن ها مشکل و نيازمند دقت زياد است، 

معما ناميده می شوند (تصوير ۷۰). 

۶۹ــ «ال اله اال هو ربی و رب العالمين» ــ خط ثلث به شيوهٴ مثنی



  ۶۳  

۷۰ــ بسمله به خط مسلسل ــ احمد قره حصاری ــ ترکيه ــ ۹۳۷ هـ .ق

مرّصع و گلزار:مرّصع و گلزار:  در اين شيوه، سطوح و بدنه عبارت اصلی [و گاه فضای منفی آن] با نوشتاری از قلم کوچکتر(غبار) و يا 
نقوش و طرح های مختلف پر شده و جلوه ای بافت دار پيدا می کند (تصوير ۷١). گونه ای از اين شيوه، «گلزار» ناميده می شود (تصاوير 
۷٢ و ۷٣). گونه های ديگری از اين نمونه ها شامل ترکيب حروف و کلمات در قالب شکل های مختلفی از جانداران و پرندگان، اشياء 

و شمايل انسانی است که بوسيله آن نام های خدا، پيامبر، امامان و آيات و احاديث و... را می نگارند. 

۷۱ــ کتيبهٴ کوفی بنايی مسجد امير چخماق به شيوهٴ مرصع ــ در کلمه «محمد» يک دور صلوات چهارده معصوم 
گنجانده شده است.



  ۶۴  

۷۲ــ خط نستعليق به شيوه گلزار ــ قرن ۱۳ هـ .ق

٧۳ــ کارت تبريک ــ فرزاد اديبی با الهام از شيوه گلزار

اسالمی،  خطوط  در  شده  ياد  نمونه های  بر  افزون 
در  را  تزئينی  قالب های  در  خط  حضور  از  نمونه هايی 
(تصاوير  ديد  می توان  هم  باستان  ايران  هنری  آثار  برخی 

۷۳ تا ٧۸). 



  ۶۵  

۷۵ــ نشانه دانشگاه تهران که با برداشت از نمونهٴ باال طراحی شده است٧۴ــ لوحه گچی کاخ تيسفون دورهٴ ساسانی به خط پهلوی

۷۶ــ شير بر ساخته از نيايش های شيعی



  ۶۶  

ــ ٧۷ــ مرغ بسمله ــ برگرفته از مجلهٴ فکر و فن ــ چاپ آلمان الرافعی  عزيز  ــ  ثلث  خط  به  و  ميوه  شکل  به  بسمله  ٧۸ــ 
۱۳۴۳ هـ .ق

تمرين
1ـ نمونه هايى از كاربرد خط در جامعه از قبيل تابلوهاى عمومى نصب شده در فضاهاى داخلى1 
با  آنها،  گوناگون  ويژگى هاى  مورد  در  و  كرده  تهيه  را  و...  فروشگاه ها  سردر  اعالنات  خارجى2،  و 

يكديگر گفتگو كنيد.
2ـ با توجه به جدول مقايسه خطوط در صفحهٴ 57 و 58 ويژگى حروف در قلم هاى مختلف 

خوشنويسى را در قالِب كار گروهى با هم مقايسه و بررسى نمائيد.
يا  مربع  كادر  در  بنايى  كوفى  شيوه  به  را  خود  نام  شطرنجي  كاغذ  ساختار  از  استفاده  با  3ـ 

مستطيل طراحى كنيد.
4ـ با كپى بردارى از حروف يكى از اقالم خوشنويسى مناسب، نام يكى از مشاهير ايرانى را 

طراحى نمائيد. (خوارزمى، ابوعلى سينا، حافظ و...)
5ـ عنوان يك كتاب را با يكى از قلم هاى خوشنويسى طراحى كنيد. (بوستان سعدى، كليله و 

دمنه، هنر اسالمى، فرهنگ پايدارى، خرد جاويدان و...)
6ـ با استفاده از قلم هاى خوشنويسى كلمه يا عبارتى را در قالب يكى از انواع خطوط تزئينى 

طراحى كرده و يا به شيوه اى خالق در كادر دلخواه تركيب بندى نمائيد. 
(يا ضامن آهو، چو ايران نباشد تن من مباد، كتاب و...)

  Outdoor  ــ٢   Indoor ــ١



  ۶۷  

حروفچينی
با توجه به نياز روزافزون به کتاب، کار طاقت فرسا و پرزحمت کاتبان، وقت گير بودن کار کاتب و نياز به سرعت بيش تر در کار، 
اشتباه در امر کتابت و... زمينه های نياز به صنعت چاپ پديد آمد و انسان آن عصر را به فکر اختراع صنعت چاپ انداخت (تصوير 

٧۹ و ۸۰). 
با اختراع اين صنعت و تکثير اطالعات نوشتاری به کمک ابزار مکانيکی، شکل جديدی از کاربرد خط آغاز شد.

۸۰  ــ تصويری از يک کارگاه حروف چينی و نمونه های حروف فلزی و فرم بسته شده برای چاپ۷۹ــ کاتب



  ۶۸  

فن چاپ به منظور تکثير و توليد انبوه متون، به روش های جديدی نياز داشت. از جملٔه اين روش ها که به توسعٔه چاپ انجاميد، 
ساختن حروف مجزا و برجستٔه فلزی بود. با چينش و ترکيب اين حروف، واژه، جمله و متون مختلف ساخته می شد و پس از سپرده شدن 
به دستگاه چاپ و پايان کار دوباره از آن ها برای مطالبی جديد استفاده می کردند. کار با اين حروف به تخصص ديگری هم نياز داشت زيرا 

در واقع شکلی که ماشين در اختيار طراح می گذاشت بدون در نظر گرفتن اصول زيباشناسی خط بود.
 به همين دليل برای رسيدن به شيوه مطلوب، تخصصی بوجود آمد که وظيفه آن بهبود شکل قرارگيری حروف و افزايش زيبايی 

و کيفيت متن چاپی بود .
به عنوان مثال فاصلٔه معمول بين حروف که نتيجٔه کار حروفچين بود، در بازنگری طراح و به منظور يافتن شکلی زيباتر، کم يا 

زياد می شد.
بدين ترتيب «فن ابداع و گزينش و تنظيم انواع حروف» به عنوان يک تخصص مطرح شد و «تايپوگرافی»۱ نام گرفت.

Typography ــ١

٨۱  ــ کاتب از نگارگری ايرانی



  ۶۹  

۸۲  ــ نمونه ای از حروف سربی برای چاپ ماشينی

۸۴ ــ پوستر نمايشگاه آثار عکاسی مهران مهاجر و آثار گرافيک ــ رضا عابدينی ــ 
۱۳۸۳ هـ .ش

۸۳  ــ جلد کتاب راهنمای تايپوگرافی

همگام با رشد تکنولوژی و متناسب با گسترش ارتباطات بصری و ايجاد گرايش های جديد، اهداف نوينی درتايپوگرافی مطرح 
شد، که از آن جمله می  توان به موارد زير اشاره کرد: 

۱. طراحی اقالم چاپی متنوع
۲. کمک به درک هر چه بهتر و بيش تر مفاهيم نوشتار

۳. ثبت نوشته در ذهن مخاطب
۴. بررسی قابليت های تصويری و آشکار کردن موضوع نوشتار

۵. کشف جنبه های خالق کاربرد حروف.
تصاوير شمارٔه ۸۲ تا ۸۹ نمونه هايی از تايپوگرافی با گرايش های جديد است.



  ۷۰  

۸٥ ــ ج ــ پوستر همايش بررسی طالق ــ  کوروش جدی ــ داود مرگان

۸۵ ــ الف ــ طراحی عنوان ماهنامۀ سينما حقيقت ــ رضا عابدينی

۸۵  ــ ب ــ حروف چينی ــ جلد کتاب ــ بيژن صيفوری



  ۷۱  

٨۶  ــ جلد کتاب رمان زوو ــ بيژن صيفوری

٨۹ ــ طراحی عنوان مجموعۀ تلويزيونی سينما ٨۸  ــ کارت دعوت نمايشگاه کتاب ــ استان فارس ــ سيامک فيلی زاده ــ ۱۳۸۰ هـ .ش
۱ ــ رضا عابدينی

٨۷  ــ جلد کتاب ــ مسعود نجابتی



  ۷۲  

تمرين
1ـ نمونه هايى از اقالم تايپى را(در صورت امكان با ذكر نام آن ها) جمع آورى كنيد و در كالس 
به نمايش بگذاريد و با هدايت هنرآموز، شكل، وزن،اندازه و ديگر ويژگى هاى آنها را مورد بحث و 

بررسى قرار دهيد. 
2ـ عنوان يك نمايشگاه، همايش يا يك مراسم اجتماعى را انتخاب كرده و سپس با استفاده 
يكى از قلم هاى حروف چينى كه روحيه بصرى متناسب با موضوع دارد يك كارت دعوت يا آگهى 

طراحى كنيد.



  ۷۳  

دست نويس۱
اين شيوه شامل نگارشی آزاد است که طراح در آن به شيوه های شناخته شده و قانونمند پايبند نيست، گرچه ريشه های اين اقالم 
را می توان در خط های دست نويس پيدا کرد. خط های دست نويس، از هر الگوی خوشنويسی يا حروف چينی که برداشت شده باشند، 
تحت تأثير ويژگی های فردی، ابزار، احساسات و ساليق و... صورت های متنوع و بی همتايی به خود می گيرند و از اين جهت، گسترٔه 

جذاب و قابل انعطافی را در نگارش و طراحی حروف پديد می آورند. 
در اين شيوه پيش از آنکه شکل ظاهری نوشته مدنظر باشد، تناسب و ارتباط آن با موضوع اثر گرافيکی دارای اهميت است و 

چنانچه به درستی بکار گرفته شود می تواند در برقراری ارتباط، با مخاطب بسيار مؤثر باشد. 
حروف در اين شيوه حس غير رسمی، صميمی و خودمانی و پويا دارند و می توانند احساس هيجان ، آزادی و گاه ناپختگی را 

بيان کنند.
در اين زمينه ، بکارگيری مواد و ابزار جديد و غير متعارف برای نگارش، و سطوح اجرايی و هرگونه تغيير در زاويه، ضخامت، 

حرکت، شکل، اندازه و وزن حروف می تواند عاملی برای پيدايش اثری خالق و بيانی در گرافيک باشد.
همچنين سرعت در نگارش، فاصله گرفتن از الگوهای رسمی و سنتی حروف، بداهه نويسی و نيز تبعيت از احساس موضوع در 

اجرا، از شيوه هايی هستند که می توانند طراح را در رسيدن به نتيجه مطلوب ياری کنند (تصاوير شمارٔه ۹۰ تا ۱۰۲). 

  Hand Writting ــ١

۹۱ــ عنوان شاهنامۀ شوکران ــ ساعد مشکی فرهنگ  توسعه  برای  هم انديشی  همايش  پوستر  ۹۰ــ 
صلح ــ امرالله فرهادی



۹۳ــ جلد کتاب همه گرفتارند ــ ساعد مشکی  ۷۴  

۹۲ــ  عنوان پوستر هفتمين نمايشگاه دوساالنه طراحان گرافيک ايران ــ قباد شيوا ــ ۱۳۸۰ هـ .ش



  ۷۵  

۹۵ــ نشانۀ نمايش بزرگداشت سيصدهزار شهيد ــ اصفهان ــ ۹۴ــ طراحی جلد (CD) ــ موسيقی مقامی تربت جام ــ ساعد مشکی
اميررضا خوردآزاد

ـ اميرحسين قوچی بيک ـ نوشتۀ نگارخانۀ بارانـ  ٩۷ــ طراحی نشانهـ  ۹۶ــ طراحی نشانه نوشتۀ مقدسی جهت ُمهر ــ اميرحسين قوچی بيک



۱۰۱ــ طراحی عنوان کتاب الل بازی ها ــ ساعد مشکی  ۷۶  

٩۸ــ پوستر بزرگداشت ميراث فرهنگی و روز جهانی 
موزه ــ فرشيد مثقالی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

فتح الله  ــ  خيابانی  تئاتر  جشنوارۀ  پوستر  ٩۹ــ 
مرزبان ــ ۱۳۸۱ هـ .ش

۱۰۰ــ جلد کتاب تائوت چينگ ــ مسعود نجابتی  ــ 
۱۳۸۲ هـ .ش



  ۷۷  

الزم است بدانيم نگارش های دست نويس و دست خط های فردی می توانند مبنا و الگوی «طراحی قلم» قرار بگيرند، چنانچه 
برخی فونت های موجود چاپی برهمين اساس شکل گرفته اند.

ناميده  «اسکريپت»۱  التين،  خط های  در  می شود  ديده  آن ها  در  (خوشنويسی)  سنتی  خطوط  منشأ  که  اقالم  اين  از  نمونه هايی 
می شوند (تصوير ۱۰۳و ۱۰۴).

Script ــ١

۱۰۲ــ عنوان کتاب تاريخ داخائو ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۰ هـ .ش

۱۰۴ــ پوستر نمايش آنتيگون ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۹ 
هـ .ش

۱۰۳ــ جلد کتاب شعر عصيان ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۴ 
هـ .ش



  ۷۸  

تمرين
دست  شيوة  با  گرافيك  زمينه هاى  از  يكى  براى  را  آن  و  كرده  انتخاب  مناسب  كلمه اى  1ـ 
نويس طراحى نمائيد. (نام يك محصول غذايى، عنوان يك كنسرت موسيقى، عنوان يك اثر نمايشى 

يا سريال،...) 
2ـ با توجه به روحيه شيوه دست نويس عنوان يك كتاب و يا پوستر را طراحى نمائيد.



فصل چهارم



  ۸۰  

طراحی حروف
هدف های رفتاری

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

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

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

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

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

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

نياز به حروف متنوع در زمينه های جديد باشند. 

١ــ طراحی حروف الفبا ــ مصطفی اوجی



  ۸۱  

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

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

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

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

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

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

تصوير ٢٣ــ طراحی فونت ــ دامون خانجان زاده



  ۸۲  

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

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

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

 .(٤

تصوير ٤

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

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

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

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

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

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

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

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

تصوير ٦

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

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

احتمالی را کاهش می دهد. 

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

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

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

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

را تا رسيدن به نتيجٔه مطلوب ادامه داد. 

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

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

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

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

عرضه می کنند.

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

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

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

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

Kerning ــ۱
ـ  ۲ Leading ـ

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

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشىسازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

تصوير ۱۰

تصوير ۱۱
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نمونه اى از قلم هاى چاپى فارسى

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

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

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

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

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

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

می شوند (تصويرهای ١۳ و ١۴).

Base Line ــ١
Ascender Line ــ٢
Descender Line ــ٣

تصوير ۱٣
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تصوير ۱٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تصوير ۱٥
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پ) ايجاد ضخامت در فضای بيرونی محور. بدين ترتيب حرف به دست آمده کشيده تر به نظر می رسد (تصوير ١۶).

تصوير ١٧

١۶ــ ايجاد ضخامت در فضای بيرونی حروف

1 2 3

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

روی آن ها انجام داد (تصوير ١۷).
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۲ــ تنوع در دندانه حروف: با تغييراتی بر روی دندانه ها که از اجزای حروف بشمار می روند شکل های متنوعی از حروف 
به دست می آيد. اين تغييرات می تواند بر روی ارتفاع دندانه ها، ضخامت ها، جهت ها و برش آن ها انجام گيرد (تصاوير ١۸ تا ٢۲). 

١٨ــ تنوع در ضخامت دندانه ها

١٩ــ گرد کردن سر دندانه ها

۲۰ــ حذف دندانه ها



  ۹۴  

٢١ــ تنوع در ارتفاع دندانه ها

٢٢ــ تغيير جهت در برش دندانه ها



  ۹۵  

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

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

٢۳ــ مراحل ساده کردن حروف

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

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



  ۹۶  

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

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

Brush ــ١

٢٥ــ قلم مو و مرکب

٢٦ــ زغال و پاسِتل



  ۹۷  

٢٧ــ ماژيک و روان نويس

٢٨ــ تغييرات با کامپيوتر



  ۹۸  

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

آمده کامالً متفاوت اند (تصوير ٢۹).

2

3

4

٢۹ــ طراحی حروف بر اساس طراحی محور مرکزی

1



  ۹۹  

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

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

۳۰ــ طراحی حروف با استفاده از قالب هندسی



  ۱۰۰  

٣١ــ طراحی حروف با استفاده از قالب هندسی

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

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

نام مناسبى پيشنهاد بدهيد.



فصل پنجم



  ۱۰۲  

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

نوشتار و گرافيک
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: 
۱ــ کاربردهای خط در گرافيک را نام ببرند.

۲ــ ويژگی های حساسيت بخشيدن به حروف را تعريف نمايند. 
۳ــ حساسيت بخشيدن به حروف را انجام دهند. 

مقدمه
گوناگون  کارکردهای  در  حروف  با  رفتار  و  حروف  ترکيب  و  طراحی  شکل  که  می يابيم  در  نوشتاری،  عناصر  دقيق  بررسی  با 
يکسان نيست. برخورد يک طراح با حروف برای نگارش يک متن۱ يا تيتر۲، دست يافتن به يک «قلم»۳، طراحی يک  گرافيک کامالً 
لوگو تايپ۴ يا يک مونوگرام۵، عنوان يک پوستر و انتخاب روشی مناسب برای نوشتن يک «شعار تبليغاتی»۶، در بسياری موارد متفاوت 

است (تصاوير ١ تا ٥).
 به طور مثال، انسجام و وحدتی که در اکثر نشانه ها ديده می شود در ساختار عنوان يک پوستر، کم تر به چشم می خورد و يا 

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

  Text ــ١
Title ــ٢
Type Face ــ٣
نشانه نوشته Logo Type ــ٤
حرف نشانه Monogram ــ٥
Slogan ــ٦



  ۱۰۳  

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

۴ــ مونوگرام جامعۀ مشاوران ايران ــ ۱۳۶۱ هـ .ش

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

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

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

به صورت حروف چاپی  عبارت، می تواند با گرايش به خوشنويسی يا دست نويس انجام شود و يا کامالً  طراحی يک کلمه يا 
صورت بگيرد. برای دست يابی به بهترين روش، الزم است افزون بر توجه به جذابيت شکل حروف، به تناسب شکل و محتوا و کارکرد 
اثر گرافيک نيز توجه نمود. در اين ميان، توجه به قابليت های بصری خط برای تغييرات نوظهور و ويژه، عاملی است که می تواند عالوه 

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

حساسيت بخشيدن به نوشتارحساسيت بخشيدن به نوشتار
در بسياری از زمينه های طراحی گرافيک، استفاده از روش های رايج نگارش به تنهايی، جوابگوی نيازهای عصر ما نيست، 
خود  به  جذاب  غير  و  تکراری  گاه  و  معمولی  و  عادی  جلوه ای  گونه ها  اين  شده  موجب  آنها،  از  همگانی  و  روزمره  استفاده  زيرا 

بگيرند.



۸ــ نشانه نوشتۀ شرکت کامپيوتری ايران ارقام ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۲ هـ .ش  ۱۰۴  

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

بنابراين، در اين موارد الزم است پس از انتخاب مناسب ترين روش نگارش، با ايجاد تغييراتی هوشمندانه در ساختمان يا ترکيب 
نوشتار و استفاده از برخی روش ها و خالقيت های ذهنی، نوشته را از حالت عام و معمول خارج کرده و به حالتی متمايز و متفاوت در 

آوريم. 
به اين برخورد در طراحی نوشتار «حساسيت بخشی» می گوييم. در جريان حساسيت بخشيدن به نوشتار بايد توجه کرد که عالوه 
بر شکل حروف، تناسبات و کرسی حروف، شکل نقطه ها ، چگونگی اتصاالت و... نيز قابل تغيير و تحول اند و بايد هنگام تمرين آنها 

را مد نظر قرارداد.
در هر حال نبايد فراموش کرد که در نهايت شکل نوشتار بايد در تناسب با کاربری آن طراحی گردد و به ميزان خوانايی الزم در 

آن توجه شود (تصاوير ٦ تا ٨). 

تصوير ٦



  ۱۰۵  

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

تأثيری چشمگير بگذارند (تصاوير ٩ تا ١١). 

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

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



  ۱۰۶  

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

١٣ــ سر لوحه هفته نامۀ کتاب هفته

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

خوانايی از بين نرود (تصاوير ١٢ و ١٣). 

تصوير ۱۲

ُبرش خوردن: طراح می تواند با بريدن قسمت هايی از حروف توجه بيننده را جلب کند. عالوه بر اين می تواند برای ايجاد توجه 
بصرِی بيش تر اجزای برش خورده را تا حدی جا به جا کند و به اين ترتيب، متناسب با موضوع، نوعی تأکيد بصری را در اثر خود 

وارد کند (تصاوير ١٤ تا ١٨). 



  ۱۰۷  

ــ ١٤ــ پوستر کاج ها را قطح نکنيد ــ اديک بغودسيان ــ ۱۳۸۶ هـ .ش فجر  فيلم  بين المللی  بيست وچهارمين جشنواره  مستند  سينمای  پوستر  ١٥ــ 
ابراهيم حقيقی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

١٧ــ پوستر با بهره گيری از خط نستعليق ــ دامون خانجان زاده ــ ۱۳۸۴ هـ .ش١٦ــ نشانه نوشته شرکت معماری توانا ــ دامون خانجان زاده



  ۱۰۸  

ايجاد اتصال و مماس کردن حروف: می توان حروف يا کلمات را به گونه ای روی هم يا در کنار يکديگر قرار داد، که به يک 
کل واحد و يکپارچه تبديل شوند. در اين زمينه، تغيير در کرسی حروف و کلمات و ايجاد ارتباطات جديد بين اجزای حروف و کلمات، 

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

٢۱ــ نشانه نوشتۀ شرکت سازندۀ المپ های نئون ــ Ray Mond Best ــ استراليا

۲۰ــ عنوان نشريه شيراز ــ حميدرضا رحمانی ــ ۱۳۷۶ هـ .ش ۱۹ــ نشانه نوشتۀ سنگينۀ مهرگان ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۸ هـ .ش

١٨ــ طراحی برای نشريه ــ رضا عابدينی



  ۱۰۹  

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

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

و  حروف  می توان  گاهی  حروف:     در  پيوستگی  ايجاد 
عناصر جدا از يکديگر را، با ريتم و حرکتی پيوسته طراحی کرد، به 

گونه ای که چشم حرکت حروف را در سيری ممتد دنبال کند. 
بنابراين، مجموع يا بخشی از حروف به دنبال هم و در پيوند 

با يکديگر قرار گرفته و ترکيبی يکپارچه ايجاد می شود.
نوشته  در  ويژه ای  پويايی  و  حرکت  می تواند  حالت،  اين 
ايجاد کند و نيروهای موجود در شکل حروف را انسجام ببخشد 

(تصاوير ٢٤ تا ٢٦). 

٢۶ــ طراحی کلمۀ هجرت ــ سيد وحيد موسوی جزايری ــ ۱۳۷۳ هـ .ش٢۵ــ طراحی کلمۀ همرهی ــ عبدالرسول ياقوتی

ــ  پويان  جواد  ــ  سيمای جمهوری اسالمی ايران  دوم  شبکۀ  نوشتۀ  نشانه  ٢٤ــ 
۱۳۷۴ هـ .ش



  ۱۱۰  

٢٩ــ سر لوحه روزنامۀ همشهری ــ حسين خسروجردی

٣٠ــ نشانه نوشتۀ شرکت اطالع رسانی ــ Cauduro Martiono ــ سائوپوئولو ــ ۱۹۸۵م

٢۸ــ بسمله ــ اميرشاهرخ فريوسفی

حروف  ضخامت  روش،  اين  در  حروف:  ضخامت  تغيير 
و  حسی  شيوه ای  به  يا  و  شده  تعيين  پيش  از  و  منطقی  نظمی  براساس 
نوشته و  ساختار  در  جديد،  ريتمی  آن  نتيجه  در  می کند و  تغيير  اتفاقی 
حروف پديد می آيد. اين تغيير می تواند موجب القای حرکت و نور در 

نوشته گردد (تصاوير ٢٧ و ٢٨). 

تصوير ٢۷

قرار گرفتن حروف در سطوح مشخص:   می توان حروف را روی سطوح جداگانه ای قرار داد. در اين صورت کيفيت فردی 
هر يک از حروف کلمه، بيش تر نمايان می گردد. اين ويژگی می تواند به ويژه در مورد خط فارسی که حروف آن پيوسته نوشته می شود با 

سطوح يکپارچه نيز طراحی گردد (تصاوير ٢٩ و ٣٠). 



  ۱۱۱  

٣١ــ طراحی عنوان جلد کتاب

استفاده از عالئم نشانه گذاری:  عالئم نشانه گذاری، نمادهايی قراردادی اند که برای سکوت، تعجب، سؤال، جدايی کلمات 
و امثال اين ها به کار می روند.

به طور مثال، ويرگول سرعت خواندن را کُند می سازد يا عالمت سؤال، لحن را عوض می کند. اين عالئم دارای ارزش بصری 
و تأثير مفهومی ويژه ای هستند و در شيوه های مختلف نگارش، تفاوت های ظاهری بسياری با هم دارند. 

طراح می تواند، به منظور افزايش تأثير پيام، اين عالئم را با تغييراتی در اندازه، چگونگی قرارگيری، شکل کلی، نوع قلم و يا 
رنگ متفاوت رسم کند (تصاوير ٣١ تا ٣٣).

ــ  آکوچکيان  مرتضی  ــ  نمايشنامه نويسی  جشنوارۀ  نشانه  ٣٢ــ 
۱۳۸۴ هـ .ش

٣٣ــ نشانه نوشته برنامه راديويی ــ دامون خانجان زاده



  ۱۱۲  

خطوط در بر گيرنده۱:  اين خطوط، قدرت بيان حروف را افزايش می دهند. ويژگی خطوط در بر گيرنده که پيرامون حروف 
قرار می گيرند، وحدت و انسجام بخشيدن به کلمه است.

اين خطوط می توانند حتی بين حروف و بخش های مجزای يک نوشته، ارتباط برقرار کرده و آنها را پيوند بدهد.
تأثير قابل  عناصر  ديگر  ميان، ضخامت خطوط نقش مهمی دارد و می تواند در شکل گيری فضای آزاد بين حروف و  در اين 

توجهی بگذارد.
 شکل زير اين حالت، ايجاد خط در فضای داخل حروف۲ است. اين فن به حروف، نمايی تو خالی داده، از جرم حروف کاسته 

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

Out Line ــ١
In Line ــ٢

٣٥ــ نشانه نوشتۀ صنايع چوب راشکو ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۵ هـ .ش

٣٤ــ کارت اينترنت کانون انفورماتيک ــ محسن محمدوليحی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

الزم به يادآوری است که افزون بر عالئم ياد شده، عالئم ديگری در مجموعه طراحی قلم های التين وجود دارد که می توان از 
آنها نيز همچون عالئم نشانه گذاری استفاده کرد (تصوير ٣٤).



  ۱۱۳  

٣٦ــ نشانه نوشتۀ شرکت بسته بندی ــ Burton Kramer ــ کانادا ــ ۱۹۸۶م

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

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

ايجاد ُبعد و برجسته نمايی:  اين ويژگی با استفاده از 
پرسپکتيو و سايه دار کردن حروف ايجاد می شود. افزودن بُعدی 
می کند  القا  را  بعدی  سه  فضای  يک  وجود  حروف،  به  ديگر 
(تصاوير  می دهد  برجسته  جلوه ای  حروف  به  سايه،  ايجاد  و 

ـ   Roman Scuvee ــ ٣٩و٤٠و٤١).  ورزشی  ـ لباس های  توليدی  شرکت  نوشتۀ  نشانه  ٣٩ــ 
بلژيک ــ ۱۹۷۸م



  ۱۱۴  

٤١ــ پوستر نمايشگاه ــ دامون خانجان زاده٤٠ــ نشانه نوشتۀ پودر لباسشويی برف

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

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

 ترکيب بندی جديد از حروف رايج و متداول:    گاهی اوقات مهم ترين گام در حل يک مسئلٔه بصری، ترکيب بندی آن است. 
رسيدن به معنا و تأثير بصری مورد نظر در هنگام کار با حروف، بستگی زيادی به نوع ترکيب بندی آن دارد که با نگرشی جديد در چيدمان 
و اتصاالت حروف مقدور است. عالوه بر اين ترکيب بندی يک نوشته در جلب توجه بيننده نيز نقش بسيار مهمی ايفا می کند (تصاوير 

٤٢ و ٤٣). 

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



  ۱۱۵  

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

٤۵ــ پوستر کنسرت موسيقی پل پنهان ــ ساعد مشکی ــ ۱۳۸۰ هـ .ش٤٤ــ طراحی ابتکاری برای حروف التين با استفاده از ابزار

٤۷ــ عنوان کتاب مارمولک کوچک اتاق من ــ فرشيد مثقالی ــ ۱۳۵۳ هـ .ش ٤۶ــ عنوان کتاب ماهی سياه کوچولو ــ فرشيد مثقالی

٤٩ــ نشانه نوشتۀ شرکت اطالع رسانی عرفا ــ مسعود نجابتی ــ ٤٨ــ عنوان کفشدوزک از کتاب سفر پروانه ــ مهران زمانی ــ ۱۳۸۵ هـ .ش
۱۳۸۰ هـ .ش



  ۱۱۶  

٥٠ــ عنوان برنامۀ تلويزيونی يک شب يک مسابقه ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۷۵ هـ .ش

٥٢ــ عنوان نشريۀ مهر ــ علی وزيريان

٥١ــ نشانه نوشتۀ شرکت توليد لوازم خانگی الکترونيکی ــ Haward York ــ آمريکا ــ ۱۹۸۶م

٥٣ــ نشانه نوشتۀ شرکت توليدی کانسارهای افرا 
ـ ۱۳۷۴ هـ .ش ه چهره پردازـ  ــ سيد اسدالّلٰ

ويژه کردن ــ تأکيد کردن بر بخشی از کلمه يا حروف:  در اين فن، با اهميت دادن و متمايز نمودن يکی ازحروف، توجه 
بيننده را به بخش خاصی از اثر جلب کرده و بر آن تأکيد می کنيم.

اين کار را می توان با استفاده از رنگ، شکل، بافت و ويژگی های ديگر انجام داد. بايد توجه داشت در اين شيوه ساده کردن 
ساير اجزا، موجب افزايش تأکيد بر بخش مورد نظر خواهد شد (تصاوير ٥٠ تا ٥٣). 



  ۱۱۷  

نوشتن بدون فکر قبلی ــ (بداهه نويسی): گاهی که راه حل های از پيش تعيين شده، طراح را در تنگنا قرار می دهد، از اين 
روش استفاده می کند (تصاوير ٥٤ و ٥٥).

٥٥ــ طراحی جلد (CD) موسيقی ــ ساعد مشکی ٥٤ــ طراحی عنوان برای پوستر ــ Akira Sanada ــ پاراپن ــ ۱۹۸۷م

استفاده از تنوع حروف در ترکيب يک کلمه:  اين فن کامالً با عُرف و عادت ناسازگار است. نگارش يک کلمه با قلم های 
مختلف. آن را از حالت عادی خود خارج می کند و تأثيرات مختلف قلم های بکار رفته را برای رسيدن به معنا و تأثيری جديد با هم 

همراه می کند (تصاوير ٥٦ و ٥٧).

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

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



  ۱۱۸  

٥٩ــ پوستر نمايشگاه تايپوگرافی ايران در روسيه ــ مسعود نجابتی ــ 
۱۳۸۳ هـ .ش

٦٢ــ طراحی عنوان نشريه خانه ــ علی وزيريان٦١ــ طراحی سر لوحه نشريۀ نگاه ــ علی دورانديش ــ ۱۳۷۲ هـ .ش

٥٨ــ طراحی سرلوحه نشريۀ فرهنگ و هنر ــ ساعد مشکی

عامل  تنها  نقطه  نوشتار:  يک  ترکيب  در  نقطه  با  کار 
ايجاد تمايز بين حروف مشابه در نگارش فارسی است و بدين جهت، 

حضورش برای خوانايی الزم است. 
ايجاد  مشکل  ترکيب  در  حضور،  اين  اوقات  گاهی  هرچند 

می کند.
ولی نبايد فراموش کرد که در بسياری موارد داشتن نگاهی خالق 
در چيدمان ، شکل ، اندازه ، رنگ و ... نقطه می تواند در شکل گيری 

يک اثر نوشتاری نقش مهمی ايفا کند (تصاوير ٥٨ تا ٦٢). 

تصوير ۶۰



  ۱۱۹  

ايجاد ريتم در ترکيب کلمه: با تکرار يک يا چند ُعنصر بصری، به صورت منظم يا هماهنگ، ريتم ايجاد می شود. ريتم، عاملی 
مهم در ايجاد انسجام و توازن يک طرح نوشتاری است. ايجاد ريتم در طراحی حروف و کلمات از طريق توجه و تأکيد بر عناصر مشابه و يا 
بوجودآوردن مشابهت در عناصر پديد می آيد. شکل و حرکات خط ها، سطح ها، نقاط، فضاها، و... از عوامل ايجاد ريتم در نوشتار هستند.

اين فن می تواند عالوه بر ايجاد ترکيبی چشم نواز  نقش مهمی در تأثيرگذاری و به خاطر سپاری داشته باشد، به ويژه اگر در تناسب 
با موضوع و با مهارت الزم طراحی گردد (تصاوير ۶٣ تا ٦٩). 

٦٤ــ عنوان هفته نامۀ تخصصی شيشه ــ سيد علی ساداتی پور ــ ۱۳۷۰ هـ .ش٦٣ــ نشانه نوشتۀ موزۀ رضا عباسی ــ ۱۳۵۵ هـ .ش ــ مرتضی مميز

ــ  نجابتی  مسعود  ــ  ه  الّلٰ بسم  عبارت  طراحی  ٦٥ــ 
۱۳۷۲ هـ .ش

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

ه ــ بيژن صيفوری ٦٦ــ طراحی عبارت بسم الّلٰ

جمهوری  سيمای  و  صدا  بالل  مسجد  نوشتۀ  نشانه  ٦٨ــ 
اسالمی ايران ــ علی خسروی

۶۹ــ بسمله ــ مسعود جزنی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش



  ۱۲۰  

ايجاد تقارن وتعادل در ترکيب يک کلمه:  تقارن عامل مهمی در ايجاد تعادل و وحدت در شکل يک کلمه به شمار می رود 
و روحيه ای ساده، متين و رسمی به کار می بخشد. اساس اين روش شامل ايجاد نظم و قرينگی کامل يا نسبی در اجزای يک ترکيب 

نوشتاری است اما بايد توجه داشت، تأکيد و اغراق در اين زمينه ممکن است اثر را يکنواخت، تکراری و کسالت بار کند.
بنابراين می توان در ترکيب يک کلمه، حروف و اجزاء را به گونه ای کنار هم چيد که ضمن قرينه نبودن، از نظر وزن بصری با 

يکديگر در تعادل باشند. 
البته برقرارکردن تعادل در اين روش کار دشوارتری خواهد بود ولی نتيجٔه کار، از لحاظ بصری بسيار جذاب و متنوع خواهد 

شد (تصاوير ٧٠ تا ٧٥). 

حميدرضا  ــ  گرافيک  هنرجوی  اثر  ه  الّلٰ بسم  عبارت  طراحی  ٧٢ــ 
ميثاقی زاده ــ ۱۳۷۸ هـ .ش

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

٧٠ــ نشانه نوشتۀ بيمه آسيا ــ مصطفی اسداللهی ــ۱۳۶۹ هـ .ش



  ۱۲۱  

٧٤ــ نشانه نوشتۀ انتشارات روزنه ــ ابراهيم حقيقی

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

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

استفاده از رنگ: از رنگ برای تداعی بهتر معانی 
استفاده می شود و از اين جهت، امکان ويژه ای برای طراحان 
محسوب می شود. رنگ ها عالوه بر باز نمود واقعيت، می توانند 
گرافيکی  طرح  يک  به  نيز  و  کرده  بيان  را  سمبوليک۱  مفاهيم 

تشخص و ويژگی ببخشند (تصاوير ٧٦ تا ٧٩). 

Symbolic ــ١

٧٦ــ نشانه نوشتۀ موزۀ هنر ــ می سی سی پی ــ Owel ـ Hap ــ آمريکا ــ ۱۹۸۵م



٧٩ــ نشانه نوشتۀ خانه چاپ ايران ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۸ هـ .ش  ۱۲۲  

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

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



  ۱۲۳  

استفاده از بافت: بافت ها در نمايش احساسات بصری نقش مهمی دارند و استفاده بجا و خالق از آنها، می تواند بيان قوی تری 
در طراحی حروف ايجاد کند. گاه استفاده از مواد ويژه برای رسيدن به بافت مناسب، خود عاملی در شکل گيری جلوه ای جديد در 

شکل و بيان حروف خواهد شد (تصاوير ٨٠ الف و ب و ٨١). 

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

ب

الف

 ٨٠  ــ دو جلد  CD موسيقی ــ ميشل باتوری



  ۱۲۴  

قرار گيری در شکل مشخص:  در اين روش، ترکيب تمامی کلمه يا بخشی از آن ، نقش يا شکلی مشخص را به  نمايش گذاشته 
و يا يادآوری می کند و از اين طريق، عالوه بر ايجاد طرحی متمايز و ويژه، موجب انتقال بهتر مفاهيم خواهد شد. استفاده از شکل، در 

طراحی کلمه و عبارت ها به شيوه های گوناگون انجام می گيرد:
ــ ترکيب در شکل های هندسی ساده (مربع، دايره، مثلث) و شکل های تجريدی. اين شکل ها عالوه بر ايجاد تغيير در ترکيب 
حروف، در القای مفاهيم کلی مانند سکون، جهت و حرکت نيز کاربرد دارد. گنجيدن حروف و کلمات در اين شکل ها موجب تغييراتی 
در زوايا، خميدگی ها و شکل حروف می گردد و اين شکل ها پس از ايجاد تغييرات الزم می تواند از طرح نهايی حذف شود، ولی گاه 

چنان با شخصيت کلمه و معنا آميخته می شوند که بدون حضور آنها، ترکيب کلمه ناقص به نظر می رسد. 
ــ ترکيب در شکلی فيگوراتيو که انتخاب آن می تواند با رويکردی نمادين يا تزئينی انجام شود. اين روش به ويژه موجب ارتباط 
دارد (تصاوير  نظر  مورد  شکل  طراحی  و  طراح  ديدگاه  به  بستگی   ، حروف  تغيير  ميزان  روش  اين  در  می شود.  نوشته  موضوع  بيشتر 

شماره ٨۲ تا ٨٦). 

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

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



  ۱۲۵  

ــ ٨٥  ــ نشانه نوشتۀ کارخانۀ توليد فيبرهای پالستيکی ــ Eduardo Canovas ــ آرژانتين ــ ۱۹۸۴م کوثر  ميالد  بين المللی  ميالد  يادوارۀ  عنوان  ٨٦  ــ 
صداقت جباری ــ ۱۳۷۳ هـ .ش

ـ نيشابور، سدهٴ ۴ــ۳ هـ .ق متن کتيبه: «البرکة و الغبطة و السالمة و السعادة» برکت  ۸۴  ــ قدح سفالی با کتيبهٴ کوفیـ 
و خوشحالی و نعمت و تندرستی و خوشی



  ۱۲۶  

استفاده از تصوير:  در اين شيوه تصاوير در حالت های گوناگون طبيعی، انتزاعی و تجريدی، نمادين يا واقعی با نوشته پيوند 
برقرار می کنند و بدين ترتيب تصوير به جزئی از ساختار اثر نوشتاری تبديل می شود. پيوند ايجاد شده سبب می شود که گاه، ساختار 
نوشتار شکل تصوير را تغيير دهد و گاه شکل تصوير، ساختار نوشتار را دگرگون کند به گونه ای که در انتها نوشته و تصوير همساز 

گردند (تصاوير ٨٧ تا ٩١). 

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

Herb Lubalin ــ١

٨٨  ــ سرلوحه مجله خانواده ها ــ هرب لوبالين١ 



  ۱۲۷  

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

٩١ــ نشانه نوشتۀ کارخانه داروسازی اسوه ــ اسدالّله چهره پرداز

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



  ۱۲۸  

استفاده از اعداد : گاه پيش می آيد که در طراحی يک عبارت ، عاملی که از نظر اهميت در درجٔه نخست قرار می گيرد، عدد 
يا اعداد به کار رفته در نوشتار است و کلمات ديگر در درجٔه دوم اهميت واقع می شوند. گاهی هم طراح بدون در نظر گرفتن اين مسئله، 
تنها به دليل ويژگی های منحصر به فرد و تضاد آشکار شکل اعداد با ديگر عناصر نوشتاری، کار بر روی اعداد را به عنوان مناسب ترين 

راه حل بصری بر می گزيند. 
برای حساسيت بخشيدن به نوشتار، روش های فراوانی وجود دارد که در اين جا فقط به چند مورد آن اشاره شد. طراحان 
می توانند با تکيه بر خالقيت خود اين روش ها را توسعه بدهند و با ترکيب آنها با يکديگر به روش های جديدی دست يابند. هر يک از 
اين روش ها، عاملی مؤثر در تقويت معنا و انتقال مفهوم اند و استفاده صحيح از آنها می تواند راهگشای آثاری موفق برای جامعه باشد. 

(تصاوير ۹۲ تا ۱۰١)

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

٩٣ــ طراحی ابتکاری اعداد ــ علی صالحی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش ــ   Takenobu Igarashi ــ   Nike شرکت  فروشگاه  پالک  شمارۀ  ٩٢ــ 
ژاپن ــ ۱۹۹۰م

۹۵ــ کار با اعداد ــ فرهاد فزونی



  ۱۲۹  

٩٦ــ پوسـتر تجربی ــ هشـتمين نمايشـگاه دوسـاالنه جهانی پوسترتهران ــ 
مريم عنايتی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

 Ivan ــ  نيويورک  خيابان های  از  يکی  در   ۹ ساختمان  شمارۀ  ٩٧ــ 
Chermayeff ــ آمريکا ــ ۱۹۸۰م

۹۹ــ پوستر همايش موالنا ــ کار با اعداد ــ فرزاد اديبی٩٨ــ پوستر شعر جوان ــ فرزاد اديبی 



  ۱۳۰  

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

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

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



  ۱۳۱  

تمرين
و  موضوع  با  هماهنگى  نظر  از  را  آن ها  و  كنيد  جمع آورى  را  مجله»  از «عنوان  نمونه هايى  1ـ 

همينطور نوع حساسيت بخشى در هر كدام به صورت كار گروهى، مورد بحث و بررسى قرار دهيد.
را  است  برخوردار  بااليى  بصرى  ارزش  از  خط  آن ها  در  كه  را  پوسترهايى  از  نمونه  چند  2ـ 
جمع آورى كنيد و با توجه به تركيب بندى، شيوه هاى حساسيت بخشيدن و رنگ و طراحى، آن ها را 

به صورت كار گروهى بررسى كنيد.
3ـ با استفاده از شيوهٴ حساسيت بخشى، نشانه اى از نوع "مونوگرام "طراحى كنيد.

4ـ بر اساس يك موضوع دلخواه، بدون استفاده از تصوير يك پوستر طراحى كنيد و آن را در 
قطع 70 × 50 اجرا نماييد.

5ـ با راهنمايى هنرآموز، يكى از تمرينات موفق خود را در بخش هاى: خوشنويسى، حروف چينى 
يا دست نويس انتخاب كرده و يك يا چند شيوهٴ حساسيت بخشى مناسب را بر روى آن ها اجرا كنيد 

تا به نتيجه اى جديد دست يابيد.
از  استفاده  با  سپس  كرده،  انتخاب  را  دارند  كليدى  نقش  آن ها  در  اعداد  كه  موضوعاتى  6ـ 
شيوه هاى حساسيت بخشى، از آن براى طراحى يكى از زمينه هاى گرافيك مثل پوستر، جلد كتاب، 

تقويم و يا عنوان يك برنامه يا شبكهٴ تلويزيونى استفاده كنيد.



  ۱۳۲  

منابع براى مطالعة بيشتر
۱. عباسی، مجيد (و ديگران)، ۵۰ سال خط نگاری و تايپوگرافی طراحان گرافيک ايران، نشر نظر، ۱۳۸۶

۲. مشکی، ساعد، نشانه ها، نشر يساولی، ۱۳۸۴

فهرست منابع 
هافمن، آرمين، مبانی هنرهای تجسمی، ترجمه محمدخزايی، سيد محمد آوينی، مؤسسٔه مطالعات هنر اسالمی  ۱ .

رشوند، اسماعيل، خوشنويسی، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ايران ۱۳۸۰. ۲
گاور، البرتين، تاريخ خط، ترجمٔه عباس مخبر، کورش صفوی، نشر مرکز ۳ .

ليونيگ استون، آلن و ايزابل، فرهنگ طراحی گرافيک، ترجمٔه فرهاد گشايش، نشر لوتوس  ۴ .
ماری شيمل، آنه، خوشنويسی فرهنگ اسالمی ، ترجمٔه دکتر اسداللّٰه آزاد، انتشارات آستان قدس رضوی ۵ .

ماری شيمل ، آنه، خوشنويسی اسالمی ، ترجمٔه دکتر مهناز شايسته فر، مؤسسٔه مطالعات هنر اسالمی  ۶ .
موناری، برنو،  طراحی و ارتباطات بصری ، ترجمٔه پاينده شاهنده، انتشارات سروش ۷ .

کرايگ، جيمز و برتون، بروس، سی قرن طراحی گرافيک، ترجمٔه ملک محسن قادری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  ۸ .
اسالمی

قليچ خانی، حميدرضا، رساالتی در خوشنويسی و هنرهای وابسته ، انتشارات روزنه ۹ .
دونيس ا. دونيس، مبادی سواد بصری، ترجمٔه مسعود سپهر، انتشارات سروش ۱۰ .

ر.دبليو. فريه، هنرهای ايران ، ترجمٔه پرويز مرزبان، انتشارات فروزان ۱۱ .
هوليس، ريچارد، تاريخچه ای از طراحی گرافيک، ترجمٔه سيما مشتاقی،انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ۱۲ .

ژان، ژرژ، تاريخچٔه مصور الفبا و خط، ترجمٔه اکبر تبريزی، انتظارات علمی و فرهنگی ۱۳ .
حليمی، محمد حسين، اصول و مبانی هنرهای تجسمی، شرکت افست ۱۴ .

ابراهيمی، نادر، مقدمه ای بر مصور سازی کتاب کودک ، نشر آگاه ۱۵ .
حميد سفادی، ياسين، خوشنويسی اسالمی ، ترجمٔه دکتر مهناز شايسته فر ، مؤسسٔه مطالعات هنر اسالمی ۱۶ .

فريدريش، يوهانس، تاريخ خط های جهان، ترجمه ی فيروز رفاهی، انتشارات دنيا ۱۷ .
يارشاطر ، احسان، خوشنويسی (از سری مقاالت دانش نامٔه ايرانيکا) ، ترجمٔه پيمان متين، انتشارات اميرکبير ۱۸ .

کتاب ماه هنر، ويژه گرافيک ، شمارٔه ۳۷ ـ ۳۸ مهر و آبان ۱۳۸۰. ۱۹
نصرتی، سهيال، طراحی حروف فارسی (پايان نامه دورٔه کارشناسی گرافيک)، استاد راهنما صداقت جباری، دانشگاه تهران،  ۲۰ .

۱۳۷۹
موسوی جزايری، سيد وحيد، کاربرد خط در عرصه فرهنگ و تاريخ (پايان نامه کارشناسی گرافيک) ، استاد راهنما بهرام  ۲۱ .

کلهرنيا، دانشگاه آزاد اسالمی، ۱۳۷۳



 

 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است

 

 

 

 
 

رانپژوهشی ای –شبکه آموزشی   
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