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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 تحليل و بررسي ويژگي حروف و دسته بندي انواع فونت 1

1 طراحی اتودهای اوليه 2

2 اجراي كار نهايي بصورت دستي يا نرم افزاري 3

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

1-امانت داري، تعهد كاري، استفاده درست  و به جا از منابع در دسترس
2- استفاده بهينه از مواد و مصالح به كار رفته در اين واحد كار

* ميانگين نمرات

شرح کار:
تحليل و بررسي قلم هاي نوشتاري و انجام تغييرات در ساختار حروف به وسيله دست يا به وسيله نرم افزار به جهت بهبود فرم و شكل نوشتار

استاندارد عملکرد: 
طراحي و اجراي  چند حرف و يا مجموعه كامل حروف يا اصالح طراحي ) ري ديزاين ( يك قلم نوشتاري )فونت(

شاخص ها:
آشنايي با انواع خطوط فارسي و تركيب حروف و كلمات 

آشنايي با مبناي هنر هاي تجسمي )رنگ، فرم و تركيب بندي( 
آشنايي با نرم افزار هاي گرافيكي و Vector )خطي( 

اجراي طرح به صورت فايل  نهايي )خروجي(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 85 دقيقه           مكان: كارگاه گرافيك و سايت رايانه

تجهیزات: رايانه و نرم افزار هاي گرافيكي
ابزار و تجهیزات:    

مداد، كاغذ،  قلم دان قلم ني، قلم تراش، قط زن، دوات و مركب، رايانه و اسكنر، چاپگر و نرم افزار هاي گرافيكي و Vector )خطي(،
كاغذ پوستي، ماژيك هاي سرتخت                                                                                                                                                                                                                                              

 *  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی اجراي قلم فارسي:



141

فصل پنجم  تایپوگرافی

فصل 5

تایپوگرافی

فّن ابداع،گزينش و تنظيم انواع حروف برای تايپ و نيز هنر و مهارِت تركيب  كردن حروف تايپدر ايجاد 
تصوير و فضاي تصويري، فرايندي است كه نام تايپوگرافي ناميده می شود، آموزش مهارت تايپوگرافي از 
كارهای مهم   وظايف گروه شغلي طراحان گرافيك و دستياراِن گرافيك است، كه در رشتۀ فتو- گرافيك 

به آن پرداخته شده است.
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شایستگی تایپوگرافی

استاندارد عملکرد

اهمیت یادگیری روش های تایپوگرافی در تولید آثار گرافیک چیست؟

    هنرجويان در اين واحد، يادگيري مهارت كار با حروف و كلمات را مي آموزند و 
به تحليل و كاربرد نوشتار در آثار گرافيكي مي پردازند. از آنجا  كه در واحد يادگيري 

"طراحي نشانه هاي نوشتاري"، با فرايند هاي اجرايي "از ايده تا اجرا" در سال يازدهم 
آشنا خواهند شد، در اين واحد يادگيري؛ تنها به شيوه هاي طراحي حروف بر اساس 

سفارش پرداخته مي شود. 

    طراحي و اجراي انواع نوشتار )مونوتايپ ، لوگو تايپ ، تيتر و ... ( براي كاربرد در آثار 
گوناگون گرافيك )پوسترو مطبوعات و ... (

5
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مقدمه

كدام نياز جوامع، سبب پديد آمدن صنعت چاپ و نشر و گسترش آن شد؟
آيا نياز به كتاب و كار طاقت  فرسا و پر زحمت كاتباني كه كتاب ها را نسخه برداري مي كردند، در روند شكل گيري صنعت چاپ 

مؤثر بود؟ به تصويرهای زير نگاه كنيد: 

  تصویر5-1 
تصویری از یک کارگاه حروف چینی و نمونه هاي حروف فلزي و فرم بسته 
شده براي چاپ
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کاتب   تصویر5-3 

کاتب از نگارگری ایرانی   تصویر5-2 

اين تصويرها چه موضوعي را  به ياد شما می آورند؟
نياز روز افزون به كتاب، كار طاقت  فرسا و پر زحمت كاتبان، 
وقت گير بودن اين كارها، نياز به سرعت بيشتر با توجه به رشد 
جمعيت و همچنين خطاهايی كه در انجام كتابت رخ مي داد و 

موارد ديگر، زمينه ساز اختراع صنعت چاپ شد.
كمك  به  نوشتاري  اطالعات  تكثير  و  صنعت  اين  اختراع  با 

ابزارهاي مكانيكي، شكل جديدي از كاربرد حروف آغاز شد.
فن چاپ برای تكثير و توليد انبوه نوشته ها، به روش هاي جديد 
نياز داشت. از جملۀ اين روش ها كه سبب گسترش چاپ شد، 
ساختن حروف مجزا و برجستۀ فلزي بود. با چيدن و تركيب 
اين حروف، كلمه، جمله و نوشته های گوناگون ساخته مي شد 
و پس از سپرده شدن به دستگاه چاپ و پايان كار، بار ديگر از 
آن ها براي چاپ مطالبي جديد استفاده مي كردند. كار با اين 
حروف به تخصص ديگري هم نياز داشت، زيرا در واقع شكلي 
كه ماشين در اختيار طراح مي گذاشت بدون در نظر گرفتن 

اصول زيبا شناسي خط بود.

به همين دليل براي رسيدن به متن نوشتاری مطلوب، تخصصي 
به وجود آمد كه وظيفه آن بهبود شكل قرارگيري حروف و 
افزايش زيبايي و كيفيت متن چاپي بود. برای نمونه، فاصلۀ 
معمول بين حروف كه نتيجۀ كار حروفچين بود، توسط طراح 

بازنگري و از نظر شكل و فرم زيباتر مي شد.

تصویر5-4 
نمونه ای از حروف سربی برای چاپ ماشینی  
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» فن ابداع و گزينش و تنظيم انواع حروف« به عنوان يك تخصص 
در زمينۀ چاپ و نشر » تايپوگرافي1 « نام دارد.

های  ارتباط  گسترش  با  متناسب  و  فناوری  رشد  با  همگام   
ديداری )بصري( و ايجاد گرايش هاي جديد، هدف های نويني 
در تايپوگرافي مطرح شد، كه از آن جمله مي توان به موارد زير 

اشاره كرد:
1. طراحي قلم های چاپي گوناگون

2. كمك به درك هر چه  بيش تر و بهتر مفاهيم نوشتار
3. ثبت نوشته در ذهن مخاطب

4. بررسي قابليت هاي تصويري و آشكار كردن موضوع نوشتار
5. كشف جنبه هاي خالق كاربرد حروف

با  تايپوگرافي  از  نمونه هايي   5-13 تا   5  -5 شماره  تصاوير   
گرايش هاي نو است.

بنابراين، مي توان تعريف ديگري نيز از تايپوگرافي ارائه داد:
هر گونه رفتار با حروف، به منظور طراحي گرافيك؛ طراحي فونت 
تبليغاتي، نشانه نوشتاري، عنوان پوستر،  )قلم(، طراحي شعار 
عنوان بندي فيلم و انيميشن، طراحي و خوشنويسي ويژه كتيبۀ 

ساختمان ها و ... را »تايپوگرافي« مي نامند.

تايپوگرافي چيست؟

تصویر5-5  تصویر5-6 

1. Typography
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تصویر5-7 
طراحی عنوان مجموعه تلویزیونی سینما  

تصویر5-8 
جلد کتاب  

تصویر5-9 
پوستر نمایشگاه 

تصویر5-10 
جلد کتاب 
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تصویر5-11 
جلد کتاب راهنماي تایپوگرافي

   تصویر5-13 
  طراحي عنوان
 ماهنامه سینما حقیقت   

تصویر5-12 
کارت دعوت نمایشگاه کتاب 
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 دست نویس1: اين شيوه، شامل نگارشي آزاد است كه طراح 
در آن؛ به شيوه هاي شناخته شده و قانونمند پايبند نيست، هر 
چند ريشه هاي اين اقالم را مي توان در خط هاي دست نويس 
پيدا كرد. حروف و كلمات دست نويس، از هر الگوي خوشنويسي 
يا حروف چيني كه برداشت شده باشند، با تأثير از ويژگي هاي 
فردي، ابزار نگارش، احساس و سليقه هاي فردي و ... شكل هاي 
گوناگون و گاه يگانه اي به خود مي گيرند كه از اين نظر، گسترة 
پديد  و طراحي حروف  نگارش  در  را  انعطافي  قابل  و  جذاب 

مي آورند. 
در اين شيوه، پيش از آنكه شكل ظاهري نوشته مورد نظر باشد، 
تناسب و ارتباط آن با موضوع اثر گرافيكي؛ داراي اهميت است. 
چنانچه اين ارتباط به درستي به كار گرفته شود، مي تواند در 

برقراري ارتباط، با مخاطب، بسيار مؤثر باشد.
حروف در اين شيوه، حس غير رسمي، صميمي و خودماني و 
پويا دارند و مي توانند احساس هيجان، آزادي و گاه ناپختگي 

را بيان كنند.
در اين زمينه، بكارگيري مواد و ابزار جديد و غير معمول براي 
زاويه، ضخامت،  در  تغيير  هرگونه  و  اجرايي  سطوح  نگارش، 
براي  عاملي  مي تواند  اندازه،  و  حروف  وزن  شكل،  حركت، 

پيدايش اثري خالق و بياني نو در گرافيك باشد.
همچنين سرعت در نگارش، فاصله گرفتن از الگوهاي رسمي 
موضوع  از  پيروي  همچنين  و  بداهه نويسي  حروف،  سنتي  و 
در اجرا، روش هايي هستند كه طراح را در رسيدن به نتيجه 

مطلوب ياري می كنند )تصاوير 14-5  تا 5-26(.

انواع تايپوگرافي

1. Hand writing

تصویر5-14 
پوستر همایش هم اندیشی برای توسعه فرهنگ

تصویر5-16 
نشانۀ نمایش بزرگداشت سیصدهزار
 شهید اصفهان  

تصویر5-15 
عنوان کتاب تصویرگران کتاب کودک   
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تصویر5-17 
جلد کتاب 

تصویر5-20 
عنوان کتاب

تصویر5-18 
پوسترجشنواره

تصویر5-21 
طراحی جلد سی دی

تصویر5-19 
جلد کتاب

تصویر5-22 
طراحی نشانه نوشته 
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تصویر5-23 
پوستر بزرگداشت میراث فرهنگی و روز جهانی

تصویر5-25 
طراحی عنوان کتاب

تصویر5-24 
عنوان شاهنامه شوکران  

تصویر5-26 
عنوان پوستر هفتمین نمایشگاه دوساالنه طراحانگرافیک ایران  
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تصویر5-27 
پوستر نمایش

تصویر5-29 

تصویر5-30 

تصویر5-28 
جلد کتاب

نمونه هايي از اين اقالم كه منشأ خطوط 
ديده  آن ها  در  )خوشنويسي(  سنتي 
مي شود در خط هاي التين »اسكريپ1«  

ناميده مي شوند. 
الزم است بدانيم نگارش هاي دست نويس 
و دست خط هاي فردي مي توانند مبنا و 
الگوي »طراحي قلم« قرار گيرند، چنانچه 
بر  هم  چاپي  موجود  فونت هاي  برخي 

همين پايه ساخته شده اند.

1. Script  دست نویس   

اصول مطرح در طراحي قلم

تعداد  و  گوناگونی  با  در خط التين،  ويژه  به  طراحي حروف 
بسيار زياد انجام شده است كه يكي از داليل آن قالب هندسي 
و مفرد حروف التين است كه كار طراحي قلم هاي جديد را در 
مقايسه با خط فارسي ساده تر مي كند. تنوع قالب هاي هندسي 
حروف، اتصال های گوناگون، جاي گيري مختلف حروف روي 
طراحي  در  كه  است  پيچيدگي هايي  جمله  از  كرسي،  خط 

قلم هاي فارسي وجود دارد.
)قلم(  فونت  با  يكی  كنيد.  نگاه   5-30 و  تصاوير5-29  به 
نازنين،  )قلم(  فونت  با  ديگری  و  است  شده  تايپ  نستعليق 
ظاهری  در شكل  تفاوتی  چه  كنيد.  مقايسه  هم  با  را  آن ها 
وجود  فونت  نوع  دو  اين  حروف  اتصاالت  بخش  در  به ويژه 

دارد؟

آيا اين پيچيدگی های اتصاالت در هر دو نوع فونت به يك 
ميزان است؟

كتاب خط در گرافيك

کتاب خط رد گراکیف
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شناخت قلم های خط فارسي:  شناخت قلم هاي گوناگون 
خط فارسي، شامل قلم های خوشنويسي و تايپي، از مقدمات 
فارسي،  براي شناخت خطوط  الزم در طراحي حروف است. 
قلم هاي  با  آن  مقايسۀ  و  حرف  هر  شكل  به  بايد  نخست 
خوشنويسي توجه كرد. در گام بعدی، بايد به شناسايی انواع 
اتصال های ميان حروف گوناگون در هر يك از كلمات پرداخت. 

 هویت حروف: هر يك از حروف الفبا، ويژگي و شكل يگانه 
ای دارد كه آن را از ديگر حروف جدا و قابل تشخيص كرده و 
هويت هر حرف را به وجود مي آورد. ايجاد تغييرات در حروف 
اصلي  ماهيت و شكل  است كه  تا جايي مجاز   » الگو  »خط 
حروف آسيب نبيند و هر يك از حروف، شخصيت مستقل خود 
را حفظ كنند؛ به طوري كه يك حرف طراحي شده به حرف 

ديگر تبديل نشود و يا به شكلي غير قابل تشخيص در نيايد.
برای نمونه، در تصوير فونت ارائه شده، حركت باالي حرف 

اين اتصال ها در حروف چاپي، ساده و در قلم های خوشنويسي؛ 
پيچيده و گوناگون است. اين شناخت به طراح كمك می كند 
و  كرده  استفاده  بهتر  در طراحی حروف  از خالقيت خود  تا 
به  توجه  و  مقايسۀ خطوط  يابد.  قبولي دست  قابل  نتايج  به 

تفاوت ها، گام مهمي در مسير طراحي حروف است. 

» ه « بلندتر از چرخش آخر آن است و اگر اين فرم رعايت 
نشود، حرف مورد نظر شبيه به حرف » مـ   « مي شود )تصوير 

شماره 5-33(.

تصویر5-31 

تصویر5-33 

تصویر5-32 
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گونه  اين  از  جلوگيري  براي  مي توان  كه  روش هايي  از  يكي 
انجام داد، توجه به شكل ظاهري  خطاها در طراحي حروف 
حروف است. برای نمونه؛ با ساده كردن دو حرف »ح« و »ص« 
در يك فرم هندسي و مقايسه آنها با يكديگر، نتيجه ای متفاوت 
به دست می آيد. نخست آن كه مثلث هاي بدست آمده از اين 
دو حرف، افزون بر اين كه مخالف يكديگرند، جهتي متفاوت 
نيز دارند. ديگر اين كه حركت چرخشي آن ها نيز با هم فرق 

دارد )تصوير5-34(.
مقايسه  هم  با  نيز  را  ديگر  حروف  مي توان  شكل  همين  به 
كرد. بكارگيری يك الگوي مناسب، اشتباه در اين زمينه را 

كاهش مي دهد.
اكنون به تصويرهای زير نگاه كنيد )35-5 تا 5-37(.

آيا عنوان تصويرها با موضوع آن هماهنگی 
با سن  دارد؟ يعنی عنوان كتاب كودك 

مخاطب آن تناسب دارد؟
حال  و  حس  ورزشی،  روزنامه  عنوان  يا 

ورزش را  بازگو می كند؟

تصویر5-34 

تصویر5-35  تصویر5-36 

تصویر5-37 

- نام يك مجله يا كتاب را در نرم افزار ويرايش تصوير )فتوشاپ( تايپ كنيد. در محيط نرم افزار، رنگ و 
فرم آن ها را تغيير داده و سپس با دستگاه چاپگر، از آن يك چاپ تهيه كنيد. 

دربارة اين تغييرها و تأثير آن بر پيام و شخصيت نوشتار، با هنرجويان ديگر گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی
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ويژگي  آشكارترين  حروف:  وزن 
حروف  است.  آ نها  وزن  حروف، 
سنگين  يا  و  سبك  بسيار  مي توانند 
جلوه كنند. افزايش ضخامت حروف، 
انرژي آنها را بيش تر مي كند. بنابراين 
كه  فضايي  به  نسبت  حروف ضخيم 
اشغال مي كنند؛ وزن بيشتري دارند و 
در مقايسه با حروف نازك تر، به شكل 
يك مجموعه ديداری )بصري(، جلوه 

مي كنند.
يك  قلم هاي  تفاوت   بنيادی ترين 
خانواده »وزن« حروف است و به همين 
سبب، صفحه آرا هنگام حروف نگاري؛ با 
انتخاب مناسب وزن حروف به چيدمان 
يابد  دست  می  متن  يك  مطلوب 

)تصوير 5-38(. 
تركيب  يا  نوشته  يك  تنظيم  براي 
را  زير  روش هاي  مي توان  نوشتاري، 

بكار گرفت: )تصوير 36(
الف( ضخيم و نازك كردن حروف

بين  فاصله  كردن  زياد  و  كم  ب( 
حروف و كلمه ها1 

پ( كم و زياد كردن فاصلۀ سطر ها2  
ت( تو پُر و تو خالي كردن حروف

ث( كم و زياد كردن فضاهاي داخلي 
حروف

تصویر5-38 

تصویر5-39 

1.  kerning
2. Leading     
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تصویر5-40 

برای دو كلمه متضاد مانند؛ سبك و سنگين، نرم و سخت، سرد و گرم و ... با تغيير در وزن حروف آن ها 
طرح هايی را پيشنهاد بدهيد كه با مفهوم آن  هماهنگی داشته باشد.

فعالیت کارگاهی



156

کرسي حروف:خط كرسي محل قرارگيري و استقرار حروف 
در  و  مي نشينند  آن  بر  كه حروف  است،  فرضي  است. خطي 

رسم الخط انواع خطوط وجود دارد.
ترسيم و رعايت كرسي در هنگام طراحي حروف الفبا، از اهميت 
ويژه اي برخوردار است و بايد در هنگام طراحي به نكات زير توجه 

شود.  
الف( معموالً در آغاز كرسي اصلي1  رسم مي شود و كرسي هاي 
ديگر، مثل خط كرسي باال2  و پايين3، با توجه به ارتفاع حروف، 

حركات عمودي، چرخشي و ... پس از آن رسم مي شود.
ب( با توجه به روند ويژة طراحي حروف، ارتفاع خِط كرسِي باال بر 

پايۀ حروفي همچون » ا «، » ل « و مانند اين ها تعيين مي شود.
ج( با در نظر گرفتن دايره های حروف دايره ای شكل؛ مانند »ن« 
، »ص« و »ع«، كرسِي پايين را رسم كرده و معموالً آن را براي 

حروف مشابه نيز رعايت مي كنيم. 
د( كرسي هاي ديگر را هم به همين ترتيب و بر پايۀ ويژگي هاي 

»خط الگو« و تنوع شكل حروف، ترسيم می كنيم.
وقتي خطوط كرسي با روش خاص خود رسم شد، شيوة قرار 
گرفتن حروف ديگر، نسبت به كرسي اصلي، آسان تر مشخص يا 

آشكار مي شوند  )تصاوير41-5 و 5-42(

1. Base Line
2.Ascender Line
3.Descender Line

تصویر5-41 
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1- از فايل ورد)word(، يكي از قلم هاي فارسي )فونت  فارسي( را انتخاب كنيد. با آن يك جمله را تايپ 
كنيد و پرينت بگيريد. سپس خطوط كرسي اصلي، باال و پايين را در آن مشخص كنيد.

2- بر روي برگۀ چاپ شده، يك برگ كاغذ پوستي گذاشته و با بر هم زدن كرسي اصلي، تركيب هاي 
جديدي ايجاد كنيد. كارها را در كارگاه نصب كنيد و دربارة تركيب هاي نو گفتگو كنيد.

3- با همان قلم، يك پاراگراف نوشتۀ كوتاه تايپ كنيد و فاصلۀ سطرها را در پرينت مشخص كنيد.
4- همان نوشتۀ تايپ شده را با قلم هاي ديگِر فارسي)فونت هاي ديگر( تايپ كرده پرينت بگيريد و با 

يكديگر مقايسه كنيد.

فعالیت کارگاهی

تصویر5-42 
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  نوشتار و گرافيك

 با بررسي دقيق عناصر نوشتاري، درمي يابيم كه شكل طراحي 
گوناگون  كاركرد هاي  در  حروف  با  رفتار  و  حروف  تركيب  و 
گرافيك كاماًل يكسان نيست. برخورد يك طراح با حروف براي 
»قلم3«،  يك  به  يافتن  دست   ، تيتر2  يا  متن1   يك  نگارش 
طراحي يك لوگو تايپ 4 يا يك مونوگرام5، عنوان يك پوستر و 
انتخاب روشي مناسب براي نوشتن يك »شعار تبليغاتي6 «، در 

بسياري از موارد متفاوت است.

ديده  نشانه ها  بيشتر  در  كه  وحدتي  و  انسجام  نمونه؛  برای 
مي شود، در ساختار عنوان يك پوستر؛ كمتر به چشم مي خورد. 
گاهی الزم نيست كه روان بودن تركيب و آسان خواني عنوان 
يك كتاب آموزشي؛ الزاماً در تركيب يك نشانۀ فرهنگي هم در 

نظر گرفته شود )تصاوير 43-5 تا 5-47(.

تصویر5-43 
نشانه نوشته ماهنامه اخبار ادیان 

تصویر5-46 
پوستر عاشورا   

تصویر5-47 
نشانه نوشته

تصویر5-44 
مونوگرام ویژه گرافیک

تصویر5-45 
مونوگرام

1.Text                                                                  2.Text
3.Type Face                                                       4.Type Face
5.  Monogram                                                    6.Slogan    
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حساسيت بخشيدن به نوشتار

طراحي  زمينه هاي  از  بسياري  در 
رايج  روش هاي  بكارگيری  گرافيك، 
نياز هاي  جوابگوي  تنهايي  به  نگارش، 
روزمره  استفاده  زيرا  نيست،  ما  عصر 
اين  كه  شده  سبب  آنها،  از  همگاني  و 
گونه ها جلوه اي عادي و معمولي و گاه 

تكراري و غير جذاب به خود بگيرند.
پس  است  الزم  موارد  اين  در  بنابراين، 
از انتخاب مناسب ترين روش نگارش، با 
ايجاد تغييراتي هوشمندانه در ساختمان 
برخي  بكارگيری  و  نوشتار  تركيب  يا 
روش ها و خالقيت هاي ذهني، نوشته را 
از شكل عام و معمول خارج كرده و به 

شكلی متمايز درآورد.
نوشتار،  طراحي  در  كار  اين 
»حساسيت بخشي« نام دارد. در جريان 
بايد  نوشتار،  به  بخشيدن  حساسيت 
حروف،  شكل  بر  افزون  كه  كرد  توجه 
شكل  حروف،  كرسي  و  ها  تناسب 
نقطه  ها، چگونگي اتصال ها و ... نيز قابل 
تغيير و دگرگونی اند و بايد هنگام تمرين 

آن ها را در نظر داشت.
در هر حال، نبايد فراموش كرد كه سرانجام؛ شكل نوشتار بايد در تناسب با كاربري 
آن طراحي شود و به ميزان خوانايي الزم در آن  توجه شود )تصاوير48-5 تا 5-50(.

1- نمونه اي از »عنوان مجله« را انتخاب كنيد و آن  را از نظر هماهنگي با موضوع مجله و نيز نوع 
حساسيت بخشي در هر كدام از طراحي حروف تجزيه و تحليل كنيد.

2- چند نمونه از پوستر هايي را كه در آ نها خط، از ارزش بصري زيادی برخوردار است، گرد آوري كرده، 
بر روي تابلوی كالس نصب كنيد و با توجه به تركيب بندي، شيوه هاي حساسيت بخشي، رنگ و فرم، 

آن ها را بررسي كنيد

فعالیت کارگاهی

تصویر5-48 
طراحی نام حضرت محمد)ص(  

تصویر5-50 
نشانه نوشته

   تصویر5-49 
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تصویر5-53 
نشان

تصویر5-54 
سرلوحه دوماهنامه آینه پژوهش  

تصویر5-55 
 نشان 

تصویر5-51 
پوستر برای اسامی خداوند  

تصویر5-52 
پوستر رسول صبح)ویژه ارتحال امام(   

مثبت و منفي:  فضاهاي مثبت و منفي هر حرف در نوشتار، 
اهميت  و  توجه  نوعي  ايجاد  سبب  و  دارد  ويژه اي  اهميت 
ديداری )بصري( مي شود. بي ترديد، حروفي كه در حالت مثبت 

يا منفي در صفحه ديده مي شوند، مي توانند بر مخاطب خود 
تأثير چشمگيري بگذارند )تصاوير 51-5 تا 5-55(.



161

فصل پنجم  تایپوگرافی

تصویر5-56 
سرلوحه هفته نامه

تصویر5-57 

 براي يك عنوان دو كلمه اي از شيوة مثبت و منفي استفاده كرده و آن را طراحي كنيد. )مانند شب و 
روز، نيك و بد، زشت و زيبا، خير و شر و ...(

 نمونه هاي ديگري از اين نوع تايپوگرافي را جستجو كنيد و به كارگاه آورده و دربارة آن با يكديگر 
گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

اختصار: منظور از اختصار، بكارگيری حداقل عناصر ديداری 
كه  است  ای  اندازه  تا  آن،  از  بخش هايي  حذف  يا  و  نوشته 

خوانايي آن از ميان نرود )تصاوير 56-5 و 5-57(
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شيوة برش خوردن را براي طراحي واژة »فتو-گرافيك« بكار بگيريد؛ كارهايتان را در كارگاه نصب كرده 
و دربارة آن توضيح دهيد.

فعالیت کارگاهی

تصویر5-58 
پوستر

تصویر5-59 

تصویر5-62 
پوستر

تصویر5-61 
طراحی عنوان

تصویر5-60 
پوستر 

برش خوردن: طراح مي تواند با بريدن بخش هايي از حروف، 
توجه بيننده را جلب كند. افزون بر اين، مي تواند براي ايجاد 
اندازه ای جا  تا  را  توجه ديداری بيشتر؛ اجزاي برش خورده 

تأكيد  با موضوع، نوعي  اين ترتيب، متناسب  به  به  جا كند و 
ديداری را در اثر خود پديد آورد )تصاوير 58-5 تا 5-62(.
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واژه » فتو -گرافيك« را با بكارگيری شيوه هاي ايجاد اتصال، مانند نمونه هاي تصويري باال طراحي كنيد. 
فعالیت کارگاهی

تصویر5-63 
نشانه نوشته

تصویر5-64 
نشانه نوشته

تصویر5-65 
نشانه نوشته

تصویر5-66 
نشانه نوشته 

تصویر5-67 
نشانه نوشته

يا  حروف  مي توان  حروف:  کردن  مماس  و  اتصال  ایجاد 
كلمات كليدي را به گونه اي روي هم يا در كنار يكديگر قرار 
داد به گونه ای كه به يك كل واحد و يكپارچه تبديل شوند. در 
اين زمينه، تغيير در كرسي حروف و كلمات و همچنين ايجاد 

ارتباط های تازه بين اجزاي حروف و كلمات، مي تواند تراكم 
و فشردگي مناسبی در نوشته ايجاد كند و گونه ای انسجام و 

وحدت را در آن، حاكم كند )تصاوير 63-5 تا 5-66(.
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 ایجاد پیوستگي در حروف: گاهي مي توان حروف و عناصر جدا از 
يكديگر را با ريتم و حركتي پيوسته، به گونه اي طراحي كرد كه چشم؛ 

حركت حروف را در مسيري ممتد، دنبال كند. 
بنابراين، تمامی يا بخشي از حروف، به دنبال هم و در پيوند با يكديگر 

قرار گرفته و تركيبي يكپارچه ايجاد مي شود. 
اين حالت، مي تواند حركت و پويايي ويژه اي در نوشته ايجاد كند و 
نيرو هاي موجود در شكل حروف را انسجام بخشد )تصاوير 68-5 تا 

.)5-70

تغییر ضخامت حروف: در اين روش، ضخامت حروف بر پايۀ نظمي 
منطقي و از پيش تعيين شده و يا به شيوه اي حسي و اتفاقي تغيير 
مي كند و در نتيجه آن؛ ريتمي جديد در ساختار نوشته و حروف پديد 
مي آيد. اين تغيير مي تواند سبب القاي حركت و سايه روشن در نوشته 

شود )تصاوير 71-5 و5-72(.

براي واژة سرعت و پویش، شيوة پيوستگي در حروف بكار ببريد و دربارة طرح خود، با هنرجويان ديگر 
گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

تصویر5-68 
نشانه نوشته 

تصویر5-70 
طراحی کلمه

تصویر5-69 
طراحی کلمه

تصویر5-71  تصویر5-72 
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 روش تغيير ضخامت حروف را براي واژة  روشنایي، بكار ببريد و نتيجه كار خود را با هنرجويان ديگر 
مقايسه كنيد.

واژة شهروند را با قرار دادن در يك سطح مشخص طراحي كنيد.

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

تصویر5-73 
سرلوحه روزنامه

تصویر5-74 
نشانه نوشته

محروف  مشخص:   سطح های  در  حروف  گرفتن  قرار 
را مي توان روي سطح های جداگانه قرار داد. در اين حالت، 
كيفيت فردي هر يك از حروف موجود در كلمه، بيش تر نمايان 

مي شود. اين ويژگي مي تواند در مورد خط فارسي كه حروف 
آن پيوسته نوشته مي شود با سطح های يكپارچه نيز طراحي 

شود ) )تصاوير 73-5 و 5-74(.
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با بكارگيری عالمت های نشانه گذاري، واژة تایپوگرافي را تزيين كنيد

الزم به يادآوري است كه افزون بر عالمت های 
طراحي  مجموعه  در  ديگري  موارد  شده،  ياد 
آن ها  از  مي توان  كه  دارد  وجود  التين  قلم هاي 
نيز مانند عالمت های نشانه گذاري استفاده كردد. 

)تصوير5-78(

فعالیت کارگاهی

توجه

تصویر5-75 
نشانه جشنواره نمایشنامه نویسی

تصویر5-76 
طراحی عنوان جلد کتاب

تصویر5-77 
نشانه نوشته

تصویر5-78 

استفاده از عالمت های نشانه گذاري: عالمت های نشانه گذاري، 
نماد هايي قراردادي اند كه براي سكوت، تعجب، پرسش، جدايي 

كلمات و مانند اين ها به كار مي روند. 
برای نمونه، ويرگول، سرعت خواندن را كند مي سازد يا عالمت 
سؤال، لحن را عوض مي كند. اين عالمت ها، داراي ارزش ديداری 

)بصری( و تأثير مفهومي ويژه اي نيز بوده و در شيوه هاي گوناگون 
نگارش، تفاوت هاي ظاهري بسياري با هم دارند. 

طراح مي تواند، به منظور افزايش تأثير پيام، اين عالمت ها را با 
تغييراتي در اندازه، چگونگي قرارگيري، شكل كلي، نوع قلم يا 
رنگ و ... به شكلی متفاوت ترسيم كند )تصاوير 75-5 تا 5-77(.
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ایجاد بُعد و برجسته نمایي:  اين ويژگي، با بكارگيری 
روش پرسپكتيو و سايه دار كردن حروف ايجاد مي شود. 
افزودن بُعدي ديگر به حروف، يك فضاي سه بعدي را 
نمايان مي كند و ايجاد سايه به حروف، جلوه اي برجسته 

مي دهد)تصاوير 83-5 تا 5-85(.

تصویر5-79 
عنوان روزنامه

تصویر5-80 
نشانه نوشته

تصویر5-82 
نشانه نوشته

تصویر5-85 
نشانه نوشته

تصویر5-84 
پوستر نمایشگاه

تصویر5-83 
نشانه نوشته 

تصویر5-81 
نشانه نوشته

1.Out line                                                           
2.In Line                                                     

  برخي دیگر از روش هاي طراحي حروف به اختصار و با 
تصویرهای مرتبط، در پایان این بخش به شرح زیر است:

را  حروف  بيان  قدرت  خطوط،  اين  برگیرنده1:  در  خطوط 
پيرامون  كه  برگيرنده  در  خطوط  ويژگي  مي دهند.  افزايش 
كلمه  به  بخشيدن  انسجام  و  وحدت  مي گيرند،  قرار  حروف 
بخش هاي  و  بين حروف  مي توانند حتي  اين خطوط،  است. 
مجزاي يك نوشته، ارتباط برقرار كرده و آن ها را پيوند بدهد. 

در اين ميان، ضخامت خطوط؛ نقش مهمي دارد و  مي تواند 
تأثير  عناصر،  ديگر  و  بين حروف  آزاد  فضاي  در شكل گيري 
فضاي  در  ايجاد خط  از  ای  نمونه  زير،  بگذارد. شكل  زيادی 
داخل حروف2 است. اين فن، به حروف؛ نمايي تو خالي داده و 
با كاهش وزن حروف، آن ها را سبك تر نشان مي دهد )تصاوير 

79-5 تا 5-82(.
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تصویر5-87 
نشانه نوشته

تصویر5-86 
طراحی عنوان

تصویر5-88 
طراحی ابتکاری برای حروف التین با استفاده از ابزار

تصویر5-89 
نشانه نوشته

متداول:گاهي  و  رایج  حروف  از  جدید  ترکیب بندي   
مهم ترين گام در حل يك مسئله ديداری)بصري(، تركيب بندي 
آن است. رسيدن به معنا و تأثير ديداری)بصري(، مورد نظر 
تركيب بندي  نوع  به  زيادي  با حروف، بستگي  كار  در هنگام 

طراحي حروف جدید: :  يعنی طراحي حروفي كه مشابه با 
هيچ يك از قلم هاي موجود نبوده و ويژگي آشكاري از گذشته 
به امانت نگرفته باشد. به بيان ديگر، آشكار شدن حروف در 

آن دارد كه با نگرشي نو در چيدمان و اتصاالت حروف امكان 
پذير است. افزون بر اين، در اين تركيب بندي؛ يك نوشته در 
جلب توجه بيننده نيز نقش بسيار مهمي دارد )تصاوير 5-86 

و 5-87(.

شكلي تازه كه به طور كامل و به شكلی ابتكاري طراحي شده 
است )تصاوير 88-5 تا 5-92(.
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تصویر5-91 
عنوان کفشدوزک

تصویر5-92 
نشانه نوشته

تصویر5-90 
جلد کتاب

تصویر5-93 
نشانه نوشته

تصویر5-94 
نشانه نوشته 

ویژه کردن- تأکید کردن بر بخشي از کلمه یا حروف: در اين 
فن، با اهميت دادن و متمايز كردن يكي از حروف، توجه بيننده را 
به بخش خاصي از اثر جلب كرده و بر آن تأكيد مي كنيم. اين كار را 
مي توان با بكارگيری رنگ، شكل، بافت و ديگر ويژگي ها نيز انجام داد 

)تصاوير93-5 تا 5-96(.
نكته: بايد توجه داشت كه در اين شيوه، ساده كردن 
اجزای ديگر، سبب افزايش تأكيد بر بخش مورد نظر 

خواهد شد.
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تصویر5-95 
عنوان برنامه تلویزیونی

تصویر5-98 
طراحی عنوان

تصویر5-100 
نشانه نوشته

تصویر5-99 
پوستر جشنواره

تصویر5-96 
عنوان نشریه

نوشته بدون فکر قبلي )بداهه نویسي(: به تصويرهای زير نگاه 
كنيد. كلمه ها به شيوة بداهه )بدون فكر قبلي( نوشته شده اند. 

)تصاوير 97-5 و5-98(.

استفاده از تنوع حروف در ترکیب یک 
کلمه: :  اين گونه از طراحي حروف، به طور 
كامل با شكل هاي آشنا و عادت های تصويري 
ما نا سازگار است. نگارش يك كلمه با قلم هاي 
خارج  خود  عادي  حالت  از  را  آن  گوناگون، 
مي كند و تأثير قلم هاي گوناگون بكار رفته را 
براي رسيدن به معنا و تأثيري تازه با هم همراه 

مي كند )تصاوير 99-5 و 5-100(.

تصویر5-97 
طراحی جلد سی دی
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تصویر5-101 
پوستر نمایشگاه تایپوگرافی

تصویر5-104 
طراحی ابتکاری اعداد  

تصویر5-105 
کار با اعداد  

تصویر5-102  تصویر5-103 
طراحی سرلوحه

نوشتار:   یک  ترکیب  در  نقطه  با  کار 
بين حروف  تمايز  ايجاد  عامل  تنها  نقطه، 
مشابه در نگارش فارسي است از اينرو، وجود 
آن براي خوانايي الزم است )تصاوير 5-101 

تا 5-103(.

گاهي به نظر مي رسد كه نقطه در طراحي حروف، مشكل ايجاد مي كند  )تصاوير 101-97(
در حالی كه با نگاهی خالق در نوع چيدمان، شكل، اندازه، رنگ و فرم نقطه ها؛ مي توان به يك تركيب 

نوشتاري زيبا دست پيدا كرد

توجه

يك  طراحي  در  كه  مي آيد  پيش  اعداد:گاهی  از  استفاده 
عبارت، عاملي كه از نظر اهميت در درجۀ نخست قرار مي گيرد، 
شماره يا اعداد به كار رفته در نوشتار است و كلمات ديگر، 
نيز طراح، بدون در  اهميت می گيرند. گاهي  در درجۀ دوم 

نظر گرفتن اين مورد، تنها به دليل ويژگي هاي يگانه و تضاد 
آشكار شكل اعداد با ديگر عناصر نوشتاري، كار بر روي اعداد 
را به عنوان مناسب ترين راه حل ديداری)بصري( بر مي گزيند 

)تصاوير 104-5 تا 5-114(.
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تصویر5-106 
شماره پالک فروشگاه  

تصویر5-108 
تقویم دیواری با موضوع ترافیک   

تصویر5-107 
طراحی شماره برای تقویم
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تصویر5-109 
سرلوحه هفته نامه

تصویر5-111 
پوستر شعر جوان  

تصویر5-112 
  پوستر تجربی، هشتمین نمایشگاه دوساالنه جهانی پوستر تهران   

تصویر5-110 
جلد ویژه نامه 
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تصویر5-113 
پوستر همایش

تصویر5-114 
 طراحی برای ساختمان شماره 9 دریک خیابان

براي يكي از مناسبت ها يا جشنواره هاي هنري، مانند هشتمين جشنوارة تئاتر عروسكي و يا سی امين 
جشنوارة سينماي فجر، با بكارگيری نقش كليدي اعداد؛ يك عنوان طراحي كنيد.

فعالیت کارگاهی

در فصل گذشته، تمرين های بسياری انجام داديد تا با حروف و 
نوشتار، به نتيجه های ديداری )بصری( و گرافيكی تازه ای برسيد. 
اكنون بر پايۀ تمرين های انجام شده، می توانيد برای تيترها، عنوان 
ها و )لوگو ها يا مونوگرام( به ايده های تازه ای دست يابيد. برای 
آنكه بتوانيد از يك ايده خالق، برای طراحی حروف و رسيدن 

به يك شكل تازه استفاده كنيد، تالش كنيد تا آن كلمه، جمله 
يا عنوان و تيتر را به شكل های گوناگون بر روی كاغذ هايی با 
بافت های مختلف اجرا كرده، سپس كار های اجرايی خود را با 
يكديگر مقايسه كنيد. به تصويرهای زير نگاه كنيد )تصاوير 115 

.)147-
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تصویر5-115 

تصویر5-118 

تصویر5-121 

تصویر5-116 

تصویر5-119 

تصویر5-122 

تصویر5-117 

تصویر5-120 

تصویر5-123 
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تصویر5-124 

تصویر5-127 

تصویر5-130 

تصویر5-125 

تصویر5-128 

تصویر5-131 

تصویر5-126 

تصویر5-129 

تصویر5-132 
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تصویر5-133 

تصویر5-136 

تصویر5-139 

تصویر5-134 

تصویر5-137 

تصویر5-140 

تصویر5-135 

تصویر5-138 

تصویر5-141 
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برای جملۀ: »با ياد خدا دل ها آرام می گيرد« قلم مناسبی را انتخاب كرده و در چند فرم متفاوت آن را 
تايپ كنيد. سپس به شكل دستی يا در محيط نرم افزار، با تغيير شكل كلمه ها، فرم كلی جمله را تغيير 

دهيد. فرم تأييد شده توسط هنرآموز را در يك كاغذ A4 اجرا كنيد و در كارگاه به نمايش بگذاريد.

فعالیت کارگاهی

تصویر5-142 

تصویر5-145 

تصویر5-143 

تصویر5-146 

تصویر5-144 

تصویر5-147 

در هر يك از تصويرهای باال، با شكل ها و نگاه خالقانه ای از كلمۀ 
» اهلل« روبرو هستيم. كداميك در تايپوگرافی و طراحی كلمه 

موفق تر است؟  به نظر شما كدام يك از تايپوگرافی ها ويژگی های 
طراحی لوگوتايپ را دارد؟
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 به كارگيري انواع حروف در طراحي اتود هاي اوليه 1

1 طراحي يك لوگو 2

2  طراحي يك عنوان و يك جمه با بكارگيري عالئم نشانه گذاري و اصول
طراحي قلم 3

2

شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

1- امانت داري، تعهد كاري، استفاده درست  و به جا از منابع در دسترس
2- استفاده بهينه از مواد و مصالح به كار رفته در اين واحد كار

* ميانگين نمرات

شرح کار:
- مهارت به كارگيري نوشتار در آثار گرافيكي و كاربرد حروف و كلمات بصورت خالقانه

- كاربرد شيوه هاي طراحي حروف بر اساس نوع سفارش

استاندارد عملکرد: 
طراحي و اجراي انواع نوشتار )مونوتايپ، لوگو تايپ، تيتر و ...( براي كاربرد در آثار مختلف گرافيك )پوستر و مطبوعات و ...(

شاخص ها:
سواد بصري

 فرم و رنگ شناسي و تركيب بندي
تايپ، فونت، هم نشيني حروف و اتصاالت در خوش نويسي

 شناخت نرم افزار هاي گرافيكي
3D مهارت طراحي دستي و اجراي طرح به صورت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 85 دقيقه           مكان: كارگاه گرافيك و سايت رايانه

تجهیزات: رايانه و نرم افزار هاي گرافيكي
ابزار و تجهیزات:    

                                                                                                                                                                                                                                        3D خطي( و( Vector مواد كاغذ، رايانه، اسكنر، چاپگر،  نرم افزار هاي گرافيكي و

 *  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی تایپوگرافي:
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شرح تصویر شماره تصویر

طراح: دامون خانجان زاده تصوير شروع فصل

كتاب درون پاراگراف چه می گذرد؟ 4-5

كتاب درون پاراگراف چه می گذرد؟ 4-6

كتاب درون پاراگراف چه می گذرد؟ 4-7

كتاب درون پاراگراف چه می گذرد؟ 4-8

 طراحان فونت به ترتيب: )فونت ترافيك: مصطفي اوجي، محمدرضا بقاپور(، )فونت يكان: مسعود
 سپهر(، فونت زر: حسين  عبداهلل زاده حقيقي(، )تيتر: حسين  عبداهلل زاده حقيقي(، )ادوبي اربيك:

)تيم هالووي(، )ديبا: دامون خانجانزاده(، )پايا: فرزانه آرين نژاد(، )مشتي: ميالد داداش زاده

4-9

تايپ فيس يونيورس، طراح آدريان فروتيگر 4-11

تايپ فيس ميترا، طراح: تيم هالووي 4-15

تايپ فيس پايا، طراح: فرزانه آرين نژاد 4-27

تايپ فيس پايا، طراح: فرزانه آرين نژاد 4-28

تايپ فيس پايا، طراح: فرزانه آرين نژاد 4-29

تايپ فيس پايا، طراح: فرزانه آرين نژاد 4-30

فونت مشكي، طراح: دامون خانجانزاده 4-31

تايپ فيس راوي، طراح: رضا بختياري فرد 4-32

شرح تكميلی تصاوير فصل چهار
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- برنامه درسی رشته فتو-گرافيك، 1393، دفترتأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

- حسامي، شيدا ، اطاعتي، فرشته، 1389، مدادرنگي-آموزش تصويرسازي و شناخت ابزار، چاپ دوم، انتشارات يساولي.

- شيوا، قباد، 1387، از سال ها پيش تا هنوز هم: تجربه ها در آثار تصوير گري، نشر ظفر.

 .CREATING TEXTURES PEN & TNK WATERCOLOR - CLAUDIA – NICE -

.W.PATTERSON  - DONALD – CREATING WATERCOLOR LANDSCAPES -

- گرافيك معاصر ايران، مترجم: الدن جعفري تهراني، ناشر: انجمن هنرهاي تجسمي ايران.

 .1994 -PUBLISHED BY ROTOVISION S.A. GENEVA -ILLUSTRUTORS36 -

.1992 -COMMUNICATON ARTS ILLUSTRATION – ANNUAL EXHIBITION -

.1990 – COMMUNICATON ARTS ILLUSTRATION – ANNUAL -

- كتاب سال گرافيك ايران، 1386، مترجم: تهران اونيو، موسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر.

- اكرمي، جمال الدين- تهران- 1389- كودك و تصوير- نشر سروش جلد دوم.

- نجابتي، مسعود، 1395، خط در گرافيك، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران.

- های اسميت، سايرس، 1395، درون پاراگراف چه مي گذرد؟ )اصول تايپوگرافي(، مترجم فرزانه آرين نژاد، تهران: نشر مشكي

- آرين نژاد، فرزانه )1391(؛ بررسی اصول خوانايی در طراحی حروف فارسی؛ رساله كارشناسي ارشد گرافيك، دانشگاه سوره، 
استاد راهنما دكتر صداقت جباری، تهران.

- فزونی، فرهاد )1389(؛ درآمدی بر ريخت شناسی نوشتار فارسی؛ كتاب دبيره، تهران: چاپ و نشر نظر، ص 128-112.

منابع و مآخذ
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