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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 مهارت كار با نرم افزار و كاربرد ابزارهاي آن 1

1 پیاده سازی طرح و اتود اولیه در نرم افزار 2

2  آماده سازی نهایی طرح برای پرینت در نرم افزار و خروجي گرفتن
از طرح 3

2

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

1- امانت داري و راز داري- تعهدكاري و مسئولیت پذیری
 2- استفاده بهینه از مواد شیمیایی

* میانگین نمرات

شرح کار:
در طراحي و یا اجراي بسیاري از طرح هاي گرافیكي مانند آرم و نشانه و تصویر سازي و ... نرم افزار ایلوسترایتور كاربرد وسیعي دارد و

 هنرجویان با آموزش این مهارت خواهند توانست بر اساس درخواست سفارش دهنده، وظایف شغلي خود را انجام دهند.

استاندارد عملکرد: 
اجرای طرح در نرم افزار گرافیكی Ai با توجه به استانداردهای این نرم افزار و خروجی گرفتن از طرح ها بر اساس نیاز مشتری

 و بایگانی طرح ها

شاخص ها:
انتخاب رنگ و فرم                  

 VECTOR انتخاب ابزار اجرایي در نرم افزار 
 خروجي گرفتن)تهیه فایل نهایي(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 1 ساعت )تحویل فایل نهایی(           مكان: كارگاه رایانه

تجهیزات: رایانه، میز، اسكنر
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزار هاي مربوطه، اسكنر، چاپگر، میزكاروصندلي و نور مناسب
                                                                                                                                                                                                                                           

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شایستگی،2 می باشد.

)Ai( ارزشیابی شایستگی اجراي نرم افزار طراحي گرافیك
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فصل4

اجرای قلم فارسی

یكي از پركاربرد ترین اجزاي یك اثر مكتوب نوشتار است. نوشتار هم به صورت دستي و هم بصورت 
تایپ جزء جدایي ناپذیر یك سند مكتوب به شمار مي رود. اهمیت حروف هم در آثاري كه فقط متن 
نوشتاري دارند و هم در آثاري كه در آن نوشتار و تصویر استفاده مي شود؛ بسیار زیاد است. بنابراین 
از ضروریاِت طراحان  یكي  قلم  و  فونت  انواع  كاربرِد  به طور كل  و  نوشتار  و  با حروف  كار  و  آشنایي 
گرافیك بوده و طراحي و اجراي قلم فارسي نیز خود یك مهارت شغلي مهم در خود حوزه طراحي 
گرافیك محسوب مي شود. هنرجویان رشته فتو- گرافیك قبل از آنكه طراحي قلم فارسي را بیاموزند 
باید به طور كلي با این مفهوم و چگونگي طراحي آن  آشنا شده و مهارت هاي مرتبط با آن را بیاموزند. 



114

اجراي قلم فارسي

ضرورت آموزش مهارت طراحی قلم نوشتاری)فونت( به هنرجویان چیست؟

استاندارد عملکرد

    هنرجویان در این واحد یادگیري با مفهوم فونت )قلم نوشتاري( آشنا شده و روش هاي 
تحلیل و بررسي انواع قلم هاي فارسي را مي آموزند و در اجراي اقالم فارسي و ضرورت برخي 

از تغییرات آن به صورت دستي و یا در محیط نرم افزار مهارت خواهند یافت. این كار به 
طراحی قلم های) فونت های( متنوع تر از خط فارسی كمك خواهد كرد.

    طراحي و اجراي  چند حرف و یا مجموعة كامل حروف یا باز طراحي )ریدیزاین( 
یك قلم نوشتاری)فونت(.

4
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مقدمه

اختراع حروف جابه جایی پذیر

در این واحد یادگیري با آموزش مباحث زیر، هنر جویان مهارت 
طراحي فونت به روش دستي و ابزار رایانه اي را فرا مي گیرند:

1- اختراع حروف جابجا یی پذیر )متحرك(
این بخش، با ایدة گوتنبرگ و اختراع حروف جابجا یی پذیر آغاز 
مي شود و در ادامه گلیف و فضاي اطراف آن كه شامل: فضاي 
محصور، فاصلة كلمات و فاصلة سطر ها است را توضیح مي دهد.

   اختراع چاپ
   گلیف

   فضای محصور
   فاصلة حروف
   فاصلة كلمات
   فاصلة سطر ها

2- انواع فونت  و ضرورت طراحي فونت هاي گوناگون
در این بخش، فونت ها توضیح داده مي شود و دالیل نیاز به 

طراحي حروف شرح داده مي شود.
   انواع فونت  )تیتر و متن/ خانواده حروف(

   لزوم طراحي قلم هاي جدید

3- ویژگي هاي حروف فارسي
آن ها  ساختار  فارسي،  حروف  با  آشنایي  براي  بخش  این  در 

توضیح داده مي شود.
   هندسه و اجزاء حروف 

   قواعد كلي حروف
- صعود و نزول

- ضخامت حروف
- فضای مثبت و منفی حروف

- انحنا در حروف
- فاصله های حروف

- كرسی حروف
4- مراحل طراحي فونت

در این بخش خالصه اي از طراحي فونت از آغاز تا پایان توضیح 
داده مي شود.

طراحي فونت با اتود هاي دستي شروع مي شود و روند طراحي 
و آزمایش هاي گوناگون حروف تا ورود حروف به رایانه توضیح 

داده مي شود. 

حروف جابجا یي پذیر )متحرك( به چه معناست؟
اختراع چاپ چه تأثیري در طراحي حروف داشت؟

براي اینكه بتوانیم با چگونگي اختراع چاپ آشنا شویم و حروف 
متحرك را درك كنیم باید با مخترع آن گوتنبرگ و ایدة  او براي 

چاپ یك متن به جاي با دست نوشتن، آشنا شویم.
یوهانس گوتنبرگ، به اختراعي دست زد كه تكثیر نوشته را بسیار 

آسان كرد. ایدة او خلق حروف جابجایي پذیر )متحرك( بود یعني 
گذاشتن هر حرف در قالب مخصوص. قرار گرفتن شكل هاي 
متفاوت حروف الفبا در قالب هایي با اندازه هاي یكسان كه كاربرد 
آن ها  را آسان تر مي كند. براي نمونه، اگر چهار جفت كفش را 
بخواهید حمل كنید، قرار دادن آن ها در جعبه، حمل آن ها را 

آسان تر مي كند، این دقیقاً همان كاري است كه گوتنبرگ با 
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كمي  را  شده  نوشته  متن  یك  مطلب،  این  بهتر  درك  براي 
و  سیاه  بخش هاي  داراي  متن  این  بگیرید،  نظر  در  ساده تر 
بخش  هاي سفید است كه هر دو به یك اندازه اهمیت دارند، 
بخش  هاي سیاه، همان حروف هستند كه كنار یكدیگر قرار 
قرار  یكدیگر  كنار  در  كلمات  و  بسازند  را  كلمه  تا  گرفته اند 
دارند تا جمله ها و سطر ها را تشكیل دهند. بخش  هاي سفید 
همان فضاي سفید اطراف حروف هستند )فضاهاي خالي( كه 

دسته بندي مشخصی دارند )تصویر 4-2(.

فضاي  را  حرف  یك  داخل  سفید  فضاي  فضاي محصور :    
محصور  مي گویند.

حروف   فاصلة  را  حروف  بین  سفید  فضاي  فاصلة حروف :    
مي گویند.

كلمات  فاصلة  را  كلمات  بین  سفید  فضاي  فاصلةکلمات:    
مي گویند.

   فاصلة سطر ها: فضاي سفید بین سطر ها را فاصلة سطر ها 
مي گویند.

دسته بندی فضای سفید اطراف حروف  تصویر4-2 

  تصویر4-1 
نمونه حروفی که گوتنبرگ بر اساس
 سبك خوشنویسی تکستچرا طراحی کرد

حروف انجام داد. او حروف را درون قالب هایي قرار داد تا جابجا 
كردن و چیدمان آن  ها آسان تر باشد. اینگونه بود كه سیستم 

حروف چیني سربي به وجود آمد. 
بنابراین گوتنبرگ نه تنها كسي بود كه سازوكار چاپ را اختراع 
كرد بلكه مي توانیم بگوییم او نخستین طراح حروف نیز به شمار 
بر اساس  مي رود. زیرا براي بلوك هاي چاپ سربي، حروفي را 

سبك خوشنویسي )تكستچرا(  طراحي كرد )تصویر4-1(.
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همان اندازه كه طراحي چگونگي شكل حروف، براي یك طراح 
فونت مهم است طراحي و در نظر گرفتن فضا هاي سفید اطراف 
حروف نیز داراي اهمیت است. زیرا كنار هم قرار گرفتن این 

فضا ها، تعریف جدیدي به نام فضاي گلیف را مي سازد.
گلیف چیست؟

هر یك از شكل هاي حروف الفبا، زماني كه در قاب مخصوص به

خود قرار مي گیرند یك گلیف را تشكیل مي دهند. در گذشته و 
در دوران چاپ سربي، این گلیف ها، قالب هاي سربي بودند كه 
حروف را در بر مي گرفتند اما امروزه با وجود رایانه ها، گلیف ها به 
جداول رایانه اي تبدیل و قاب هایي در درون این جدول ها شده اند 

)تصویر 3-4و 4-4(.

گلیف در حروف چینی دیجیتال  تصویر4-3  گلیف در حروف چینی سربی  تصویر4-4 

فضاي محصور:
فضاي محصور فضاي سفید اطراف یا داخل 
توسط  كه  است  )د(  یا  )م(  مانند  حروفي 
یا تا حدي محصور شده  شكل حرف، تماماً 

است)تصویر 4-5(.

تعریف انواع فضاهاي سفيد

فضای محصور و نیمه محصور  تصویر4-5 
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فاصلة حروف:
سمت  در  سفید  فضاي  حروف  فاصلة 
بین  اگر  است.  راست هر حرف  و  چپ 
حروف خط عمودي ایجاد كنیم، مقداري 
از فضاي سفید به حرف سمت راست و 
مقداري به حرف سمت چپ، تعلق پیدا 
است  حروف  فاصلة  همان  این  مي كند 
كه دیواره هاي سمت چپ و راست یك 

گلیف را تشكیل مي دهد)تصویر 4-6(.

فاصلة سطر ها:
فاصلة سطر ها فضاي باال و پایین هر حرف است. وقتي حروف 
كلمات را و كلمات سطر ها را، تشكیل مي دهند فضاي سفید 
بین سطر هاي یك متن ایجاد مي شود. اگر بین دو سطر یك 

خط افقي ایجاد كنیم به شكلي كه نیمي از فضاي سفید به 
سطر باال و نیمي به سطر پایین تعلق گیرد، به وسیله این خط، 
قسمت باال و پایین هر گلیف را مشخص نموده ایم )تصویر4-7(.

 فاصلة کلمات:
فونت  انواع  در  كه  را  بعدي  كلمه  از  كلمه  هر  بین  فاصله    

مي تواند متغیر باشد؛ فاصله كلمات مي گویند.

فاصله حروف در حروف جدا و چسبان   تصویر4-6 

فاصله سطرها   تصویر4-7 
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1-  با توجه به فضاي سفید اطراف حروف یك گلیف براي حروف ا ، ب، ر طراحي كنید. 
2- یك صفحه نوشتاري از كتاب را انتخاب كنید و با دستگاه آنرا بزرگ كرده و چاپ كنید و سپس 

با استفاده از مداد و خط كش:
الف( بلوك هاي هر حرف را از یكدیگر جدا كنید.

ب( فضاهاي سفید )فضاي محصور، فاصلة حروف، فاصله كلمات و فاصله سطر ها( را با مداد یا خودكار 
رنگي مشخص كنید.

ابزار متن،  3- در یك برنامه رایانه اي، یك صفحه متن فارسي را تایپ كنید. سپس با استفاده از 
فضاهاي سفید آن را تغییر دهید و سپس آن ها را با یكدیگر مقایسه كنید.

فعالیت کارگاهی

فاصلة سطر ها باید به اندازه اي باشد كه حروف سطر باال و پایین با یكدیگر برخورد نكنند. بنابراین با 
اینكه حروف داراي ارتفاع هاي متفاوتي هستند اما ارتفاع فضاي سفید اطراف در همة حرف ها برابر است 

زیرا مطابق با بلندترین حرف الفبا تعیین مي شود.

توجه

فضای گلیف در حروف جدا و چسبان   تصویر4-8 

فضاي گلیف:
فضاي گلیف، فاصلة سفید اطراف هر حرف است و از تركیب 
فضاي محصور، فاصلة حروف، فاصلة كلمات و فاصلة سطر ها 

تشكیل مي شود.
هر گلیف، تركیبي از بخش  هاي سیاه حروف و بخش  هاي سفید 

یعني فضاي اطراف حروف است )تصویر4-8(.
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فونت چيست؟

بنابراین مي توان چنین نتیجه گرفت:
- گوتنبرگ براي بازتولید نوشته، به ایدة آفرینش حروف جابجایي پذیر )متحرك( دست یافت.

- اختراع چاپ سرآغازي براي طراحي حروف شد.
- هر حرف در سیستم حروف چیني، داخل یك گلیف قرار مي گیرد.

- طراح فونت، نه تنها باید به طراحي بخش  هاي سیاه حروف بپردازد، بلكه براي ایجاد فواصل مناسب، 
باید به طراحي بخش  هاي سفید نیز توجه كند.

- فضاهاي سفید شامل فضاي محصور، فاصلة حروف، فاصلة كلمات و فاصلة سطر ها است.

چك لیست

چرا به طراحي فونت احتیاج  داریم؟
فونت ها چگونه دسته بندي مي شوند؟

 تا اینجا دریافتیم كه پس از اختراع صنعت چاپ، گوتنبرگ 
حروفي را براي قرار گرفتن بر روي بلوك هاي سربي طراحي 
كرد اما این حروف به دلیل ضخامت زیاد، نوشته هایي تیره و 
سیاه بوجود مي آوردند. بنابراین پس از گذشت زمان حروف 
دیگري طراحي شد كه جایگزین حروف پیشین شد به همین 
شكل در هر دوره از تاریخ با توجه به تغییرات و پیشرفت فناوري 
به طراحي فونت هاي جدید نیاز بود. و طراحان، فونت هایي با 

سبك  و شكل هاي جدید به وجود مي آوردند)تصویر4-9(.

تعریف فونت 
و  اعراب  اعداد،  الفبا،  حروف  شامل  شكل ها  از  مجموعه اي 
عالمت هاي نشانه گذاري، در یك  اندازه ه و وزن  مشخص است 

)تصویر4-10(.

تایپ فیس
گوناگون،  وزن هاي  و  اندازه   در  را  فونت  خانوادة  تایپ فیس 
متوسط،  سافت پرو،  وین  تایپ فیس  مانند  مي شود.  شامل  را 

ایرانیك و سیاه. تفاوت تایپ فیس وفونت مانند تفاوت آلبوم 
موسیقي با تك آهنگ  آن است )تصویر10-4 و4-11(.

نه  در طراحي حروف فارسي، معموال فونت طراحي مي شود 
خانوادة فونت )یا تایپ فیس(. این یكي از مشكالت و كمبود ها 

در طراحي حروف فارسي است.

نمونه هایی از فونت های فارسی    تصویر4-9 
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تفاوت فونت و تایپ فیس    تصویر4-10 

تایپ فیس معروف یونیورس    تصویر4-11 
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1-براي شعر یا متن ادبي ..... یك فونت مناسب انتخاب كرده و آن را تایپ كنید.
2- واژگان:  خسته- خجالت- دوستانه-  صداقت- قدرت – آرامش – ظرافت و ... یا جمله كیست مرا 
یاري كند و ... در انواع فونت، اندازه، نوع و حالت در محیط نرم افزار word تایپ كنید و بهترین فونت 

را انتخاب كنید.
3- یك پاراگراف متن كوتاه را با انواع فونت تایپ كنید و با مقایسه پاسخ دهید كه كدامیك از انواع 

فونت با متن هماهنگي دارد؟

فعالیت کارگاهی

اهميت طراحي فونت و تایپ فيس

 فونت، عنصر اصلي در تایپوگرافي است. با تغییر فونت )شكل 
و ساختار حروف(در یك نوشته، ویژگي شخصیتي نوشتار نیز 
تغییر مي كند مثاًل از حالت تجملي به رسمي، جدي به طنز 
و یا از حالت قدیمي به جدید و ... تغییر شكل مي دهد. اگر 
یك متن نوشتاري را به صورت یك فایل صوتي گوش كنیم 
تغییرات آواي صدا و ... در انتقال احساسات نقش مهمي را ایفا 
مي كنند، براي نمونه تأكید لفظي، بلند یا  كوتاه بودن صدا، در 

نوشته نیز همین اتفاق مي افتد و طراحي فونت این خاصیت یا 
ویژگي را دارد كه تأكیدات آویي و لفظي را به شكل نوشتاري 

تبدیل كند.
طریق  از  حالت ها  تغییر  این  تایپ  یا  حروف  با  حقیقت  در 
ضخامت و ظرافت حروف، پهنا و درازا، چگونگي اتصال زاویه ها 
و ... پدید مي آید. پس نوشته نیز قدرت تاثیر گذاري حسي و 

عاطفي بر روي افراد را دارد)تصویر4-12(.

فونت ها نیز مانند حاالت مختلف چهره بیانگر حس های مختلف هستند    تصویر4-12 
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1- یك جمله را با فونت هاي:کودك، تیتر، یکان، ترافیك و نازنین، تایپ كنید. سپس با دوستان 
خود درباره آن گفت وگو كرده و نتیجه آن را با هنرآموز خود بررسي كنید.

2- یك كتاب كودك، كتاب داستان بزرگساالن و روزنامه را به كالس بیاورید، از هر كدام ستون نوشتاري 
را انتخاب، آن را با كپي بزرگ كرده و بر روي دیوار كارگاه نصب كنید و دربارة آن به گفت وگو بپردازید.

فعالیت کارگاهی

دسته بندي انواع فونت 

فونت ها به طور كلي به دو دسته تقسیم مي شوند:
   فونت متن

   فونت تیتر یا فونت نمایشي
طراحي  طوالني  متن هاي  در  استفاده  براي  متن  فونت هاي   
گرفته  كار  به  تا 14   6 بین  اندازه  هاي  در  بیشتر  و  مي شوند 

مي شوند.
فونت هاي تیتر یا نمایشي معموالً براي نوشتن یك تیتر، چند 
كلمه یا یك خط، استفاده مي شوند و به گونه اي طراحي مي شوند 
كه در اندازه هاي بزرگ قابل استفاده باشند)تصاویر13-4و4-14(.

براي نمونه، فونتي كه براي یك كتاب داستان كودك انتخاب 
مي شود باید با فونت یك كتاب رمان متفاوت باشد. كتاب كودك 
براي افراد كم سالي است كه هنوز به خوبي مهارت خواندن را 
رمان  اما  دارد  ویژه اي  اهمیت  فونت  انتخاب  نیاموخته اند پس 
براي بزرگساالني است كه از مهارت هاي خواندن برخوردارند و 
همین طور فونتي كه براي روزنامه مناسب است بي تردید باید با 
فونت مورد استفاده در كتاب هاي رمان متفاوت باشد، زیرا روزنامه 
براي خواندن خبر است و این كار معموالً به سرعت انجام مي شود 
بنابراین باید از فونتي استفاده شود كه سرعت خواندن را زیاد 
كند، بر عكس در خواندن كتاب هاي رمان یا داستان، هیچ شتابي 

نیست و معموالً خواننده در حالتي آرام و با تأمل مطالعه مي كند. 
همة این عوامل، در طراحي و انتخاب فونت تاثیر گذار هستند. 
فونت هاي گوناگون با حالت هاي مختلف باید به گونه ای طراحي 
از اهمیت  امر  این  باشند.  نیاز هایي  تا پاسخ گوي چنین  شوند 

بسیاري برخوردار است.
شمار فونت هایي كه براي زبان التین طراحي شده اند بسیار زیاد 
است و طراح مي تواند براي بیان هر حس و معنایي، چند فونت 
مناسب پیدا كند، در حالي كه در زبان فارسي، شمار فونت ها 
محدود است و طراح باید هنگام استفاده، ایراد هاي تكنیكي آن ها 

را نیز برطرف كند. 

نمونه فونت متن و تیتر فارسی    تصویر4-13 
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1- يك متن خبري اجتماعي يا فرهنگي را انتخاب نموده و آن را با فونت مناسب تايپ كنيد.
2- عنوان وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران را با فونت مناسب تايپ كنيد.

فعالیت کارگاهی

1- در صفحه برنامۀ ُورد)word(، در بخش متن، انواع فونت هاي فارسي را جستجو كنيد و بررسي 
كنيد: كداميك براي كتاب هاي متن محور مانند ديوان شعر يا داستان يا كتاب درسي و كداميك براي 

كتاب هاي تصوير محور مانند كتاب شعر كودك مناسب است.
2- كدام فونت ها براي تيتر مناسب تر هستند؟

3- يك صفحه از كتاب خود را با انواع فونت ها تايپ كنيد، از آن ها پرينت بگيريد، در كالس نصب كنيد 
و دربارة خوانايي يا روان خواني آن ها با راهنمايي هنرآموز خود گفت وگو كنيد.

4- كداميك براي متن كتاب هايي مانند كتاب هاي شعر، داستان يا درسي و كداميك براي تيتر كتاب 
يا بروشور يا روزنامه مناسب هستند.

فعالیت کارگاهی

نمونه فونت متن و تیتر انگلیسی   تصویر4-14 
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 بنابراین نتیجه مي گیریم كه:
- طراحي حروف الفبا، نماد ها، عالمت هاي نشانه گذاري، اعداد براي یك زبان مشخص، طراحي فونت نام دارد.

- به مجموعه چند فونت با ویژگي هاي مشترك خانواده فونت یا تایپ فیس مي گویند.
- هر فونت ویژگي خاصي دارد و براي موضوع و كاربرد مشخصي طراحي مي شود.

- هنگام طراحي فونت باید به این موارد توجه شود:
- فونت ها به دو دستة فونت هاي متن و فونت هاي تیتر تقسیم مي شوند.

- فونت متن براي نوشتن متن هاي طوالني است و در اندازه هاي كوچك استفاده مي شود.
- فونت تیتر، براي نوشتن تیتر كه معموالً چند كلمه یا یك خط است استفاده مي شود و در اندازه هاي بزرگ 

به كار گرفته مي شود. 

چك لیست

ویژه گيهاي حروف فارسي 

با اجزاء و ویژگی های  باید  برای طراحی فونت فارسی نخست 
حروف آشنا شد و نسبت به ساختار و ویژگی های بصری این 
حروف شناخت پیدا كرد. بنابراین در این بخش برای آشنایی 

طراح حروف، به معرفی ویژگی های حروف فارسی می پردازیم. 
حروف فارسی دارای 32 حرف نوشتاری است )تصویر15-4( كه 
این حروف برای نوشتن كلمه باید به یكدیگر متصل شوند، بنابراین 
وجود اتصاالت در حروف فارسی یكی از ویژگی های آن به شمار 
می رود. پس باید بدانیم كه شكل های متصل برای حروف وجود 
دارد و برای هر حرف بیش از یك نشانه تعیین شده است. مانند 

ه ه( است كه به آنها شكل اول،  هــ  )ه( كه دارای چهار شكل)هــ 
وسط، آخر و تنها یا تكی گفته می شود. طراح حروف برای طراحی 
حروف فارسی باید حداقل 58 شكل از حروف را طراحی كند 
)تصویر16-4(.  البته 58 شكل )گلیف(، تنها تعدادی از شكل هایی 
است كه باید طراحی شود زیرا برای طراحی یك فونت كامل تعداد 
بیشتری گلیف شامل، اعداد، اعراب و عالمت های نشانه گذاری نیز 

باید طراحی شود )تصویر4-17(.

اشکال جدای حروف الفبای فارسی   فونت میترا    تصویر4-15 
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اشکال جدا و چسبان حروف الفبای فارسی   فونت میترا    تصویر4-16 

عالمت ها، اعداد و اِعراب در فونت فارسی    فونت میترا    تصویر4-17 
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نقطه در حروف: نقطه یكی از مهم ترین بخش های حروف 
حروف  آن،  از  زیاد  استفاده  و  تنوع  دلیل  به  و  است  فارسی 
فارسی را از التین جدا می كند. حروف فارسی دارای 17 حرف 
نقطه دار و 15 حرف بدون نقطه است. از 17 حرف نقطه دار؛ 

اجزاء حروف : هر یك از حروف فارسی از بخش های گوناگونی 
تشكیل شده است. این اجزاء در تصویر19-4 نشان داده شده 

است. 

صعود: به ساقة باال روندة حروف، صعود می گویند مانند
 )الف آخر(.

نزول: به ساقة پایین روندة حروف نزول می گویند مانند حرف 
)م(. 

10 حرف تك نقطه ای، 2 حرف دو نقطه ای )البته شكل اول و 
وسط حرف )ی( نیز دو نقطه ای است( و 5 حرف سه نقطه ای 

هستند )تصویر4-18(. 

نقطه ها در حروف فارسی    تصویر4-18 

اجزاء حروف فارسی    تصویر4-19 
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ضخامت حروف: حروف همیشه به سبب چرخش قلم روی 
کاغذ، دارای ضخامت های مختلف هستند. یعنی بخش هایی از 
حروف، ضخیم تر از بخش های دیگر ترسیم می شوند. در جایی 
که تمام سطح قلم با کاغذ تماس دارد، ضخیم ترین حالت حرف 

فونت ها بر اساس اینکه کنتراست بین ضخامت شان چه اندازه 
بین  زیادی  تضاد  آنها  از  برخی  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  است 
ضخامت حروف دارند و تضاد برخی دیگر، کمتر است. گاه نیز 

بوجود می آید که این حالت در حروف فارسی در خطوط افقی رخ 
می دهد. در جایی که تنها بخشی از قلم بر روی کاغذ قرار می گیرد، 
شکل حروف نازک می شود که  این حالت نیز بیشتر در خطوط 

عمودی رخ می دهد )تصویر4-20(.

طراح، حروف را به شکل تک ضخامتی طراحی می کند که به آنها 
فونت مونوالین می گویند )تصویر4-21(.

تعریف ضخامت در قسمت های افقی و عمودی حروف   تصویر4-20 

تضاد در ضخامت حروف   تصویر4-21 
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فضاي مثبت و منفي حروف: همان طور كه در فصل یك گفته 
شد؛ حروف از فضاهای سیاه، یعنی فضای مثبت و فضاهای سفید، 
یعنی فضای منفی تشكیل شده اند. بنابراین هر دو فضا در كنار 

انحنا در حروف: حروف فارسی شكل های تخت و  قوس دار 
دارند. فرم كلی برخی از فونت ها، منحنی و قوس و در برخی 

دیگر فرم تخت است )تصویر4-23(.

یكدیگر قراردارند و با هم شكل حروف را تشكیل می دهند. به این 
سبب، همیشه باید بین فضای مثبت و منفی تناسب وجود داشته 

باشد )تصویر4-22(.

فضای مثبت و منفی در حروف   تصویر4-22 

انحنا در حروف   تصویر4-23 
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فاصله های حروف: حروف باید به گونه ای طراحی شوند كه 
نه زیاد به یكدیگر نزدیك و فشرده و نه از یكدیگر دور باشند. 

هنگام طراحی، باید تعادل در فاصله گذاری میان حروف رعایت 
شود)تصویر4-24(.

کرسی در طراحی حروف: 
كرسی، خط راست افقی است كه برای ایجاد نظم و برابری در 
حروف بكار گرفته می شود و حروف بر روی آن قرار می گیرند. 
در حالت عادی برای خطاطی فارسی، پنج خط كرسی در نظر 
گرفته می شود اما در طراحی تایپ فیس به این سبب كه شكل 
حروف، هندسی  و ساده تر می شود حداقل چهار خط كرسی در 
نظر گرفته می شود. اما این تعداد محدودیت نداشته و با توجه 

به نوع فونت و طراحی، تعداد كرسی ها از فونتی به فونت دیگر 
متغیر است. خط كرسی اصلی یا كرسی پایه، همان خطی است 
كه حروف روی آن می نشینند )تصویر25-4(. در خطاطی نیز 
بعضی  در  گاهی  و  شود  زیادتر  است  ممكن  كرسی ها  تعداد 
خط ها مانند شكسته نستعلیق، پایان كرسی به شكل قوس دار 

به سمت باال گرایش پیدا می كند )تصویر4-26(.

فاصله گذاری صحیح بین حروف   تصویر4-24 

فاصله گذاری صحیح بین حروف   تصویر4-25 
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1- از فونت هاي موجود یكي را انتخاب كنید و تمام اشكال منفصل و متصل حروف به عالوة اعداد، 
اعراب و عالمت هاي نشانه گذاری آن را در محیط word تایپ كنید و پرینت بگیرید.

2- از فونت هاي موجود، یكي را انتخاب كنید با آن یك جمله بنویسید و تعداد كرسي های آن فونت  را 
مشخص كنید.

فعالیت کارگاهی

نمونه کرسی باالرونده در خط شکسته نستعلیق   تصویر4-26 
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مراحل طراحی فونت:
اکنون که با مطالب فصلهای گذشته آشنا شدید، میتوان گفت 
که دانستنی های الزم برای طراحی فونت فارسی را میشناسید. 
البته هنوز نکته های بسیاری باقی است که با خواندن کتاب های 
تخصصی این رشته، می توانید دانش خود را درباره آنها بیشتر 

کنید. 
تایپ فیس  یک  طراحی  و  نیست  ساده ای  کار  فونت  طراحی 
حرفه ای و با کیفیت باید به طراح حروفی که با شکل حروف و 
خوشنویسی آشنایی داشته و به شاخة طراحی حروف عالقمند 
است سپرده شود. این کاری است که داشتن شکیبایی و گذاشتن 
زمان زیاد برای آن، اهمیت بسیاری  دارد. نخستین فونتی را که 
خود طراحی می کنید، هر اندازه هم که به نظرتان جالب می آید؛ 
در حد یک تمرین آموزشی نگاه کنید. زیرا طراحی فونتی که 
قابل استفاده، کاربردی و حروف آن از شکل ها و قوس های درست 
تشکیل شده باشد، کاری است که نیاز به تمرین و تجربه بسیار 

دارد. 

نکات مهمی که پیش از شروع طراحی باید به آنها توجه 
داشته باشید: 

ساختار فونتی که طراحی می شود از یک پایه و اساس الهام گرفته 
است. ممکن است بر پایه یکی از موارد زیر یا ترکیبی از آنها باشد: 

1- بر  پایة  خطوط کالسیک و خوشنویسی 
2- بر  پایة فونت های موجود دیگر

3- بر  پایة خط تحریری یا دست نویس 
4- بر  پایة ترکیبی از آنها یا آفرینش شکل های جدید 

با توجه به موضوع یا سفارشی که دریافت کرده اید باید بنیان 
طرح خود را پایه ریزی کنید. پیش از شروع به طراحی باید بدانید 
که فونت مورد نظر، برای چه کاربردی طراحی می شود. آیا برای 
روزنامه یا کتاب است یا قرار است در صفحه های وب بکار گرفته 
شود؟ یا برای تلویزیون و نمونه هایی دیگر. باید به گونه ای دقیق 
بدانید که فونت متن طراحی می کنید یا فونت تیتر و مخاطبین 
شما کودک یا بزرگساالند؟ با دانستن همة این نکته ها، شما باید 
یک ایده )Concept( برای طراحی فونت خود داشته باشید. این 

کار، مهم ترین بخش، پیش از شروع طراحی است.
اگر کار شما ایده ای مشخص داشته باشد، به آسانی به نتیجه 
می رسد. نکتة دیگر اینکه پیش از آغاز طراحی؛ فونت های موجود 
را بررسی کرده تا اطمینان پیدا کنید که ایدة شما پیش از این، 

اجرا نشده باشد. 

1- براي فونتي که مي خواهید طراحي کنید ایده پردازي کنید، دربارة ایده هاي خود در کارگاه گفتگو 
کنید. اینکه فونت متن است یا تیتر، چه مخاطبیني دارد؟ کجا قرار است استفاده شود؟ اساس طراحي 

حروف آن چیست؟

فعالیت کارگاهی
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برای شروع طراحی، ابزارهای گوناگونی وجود دارد كه می توانید 
از آنها استفاده كنید؛ برای نمونه: دو مداد كه به یكدیگر متصل 

شده اند تا ویژگی قلم را بوجود آورند، قلم نی، ماژیك و ... 
توجه داشته باشید كه ضخامت قلم و زاویه ای كه قلم را روی 
كاغذ می گذارید بسیار مهم است و تغییر در آنها سبب تغییر 

باید  طراحی  از  پیش  بنابراین  شد.  خواهد  حروف  شكل  در 
تصمیم بگیرید كه با توجه به موضوع مورد نظر، ضخامت قلم 
باید چه اندازه باشد و با چه زاویه ای آن را روی كاغذ بگذارید 

)تصویر4-28(.

نمونة اتودهای دستی روی کاغذ پوستی   تصویر4-27 

شروع طراحی 

طراحی را با اتودهای دستی روی كاغذ پوستی آغاز كنید. چون 
این كاغذ برای اینكه  بتوانید طرح ها را روی یكدیگر قرار داده 

و تناسب حروف را مقایسه یا از بخش های مشترك حروف، 
كپی برداری كنید مناسب است )تصویر4-27(.
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تأثیر ابزار متفاوت بر اشکالی که طراحی می شوند   تصویر4-28 
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شما می توانید طراحی را با حروفی آغاز كنید كه بخش هایی از 
آنها، شكل حروف دیگر را  ساخته یا با حروف دیگر مشترك اند. 
پس از اینكه شكل های جدا و متصل حروف را روی كاغذهای 
پوستی طراحی كردید، با این حروف؛ كلمه بنویسید و شكل 

قرار گرفتن آنها در كنار یكدیگر و تناسب آنها را بسنجید. 
نظر  در  حروف  برای  كه  ویژگی ای  هر  باشید  داشته  یاد  به 

گرفته اید، باید در همة آنها وجود داشته باشد. 

اینكه حروف روی كاغذ به شكل مورد نظر طراحی،  از  پس 
ارزیابی و اصالح بر روی آنها انجام شد، می توانید آنها را اسكن 
كرده تا وارد رایانه شوند. از این پس، نوبت به اجرای رایانه ای 
حروف می رسد. در این بخش، نخست تك تك حروف به شكل 
با گذر از مراحل نرم افزاری، فونت  وكتور اجرا شده و سپس 

طراحی شده قابلیت تایپ پیدا می كند)تصویر4-29(.

اجرای کامپیوتری حروف و قرارگرفتن گلیف ها در جدول نرم افزاری برای تولید فونت   تصویر4-29 
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كه   دارند  وجود  گوناگونی  نرم افزارهای  كار،  این  اجرای  برای 
  TypeTool ، مانند؛  آنها  از  برخی  به  توان  می  نمونه  برای 

FontLab Studio وFontographer   اشاره كرد.
پس از اینكه حروف، قابلیت تایپ شدن را بدست آوردند، كار 
طراح وارد مرحلة تازه ای می شود. زیرا با كنار هم تایپ كردن 

حروف و قرار گرفتن آنها در جمله و سطرها؛ مشكالت احتمالی 
در شكل حروف، تناسب آنها نسبت به یكدیگر یا فاصله گذاری 
اصالح  طراح  از سوی  باید  كه  می شود  بین حروف مشخص 
حروف،  اصالح  و  گوناگون  سنجش های  انجام  از  پس  شوند. 

فونت جدید قابل استفاده است. 

روند طراحی تایپ فیس پایا    تصویر4-30 
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روند طراحی فونت مشکی    تصویر4-31 



138

روند طراحی تایپ فیس راوی    تصویر4-31 
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خالصة مراحل طراحی فونت: 
1- با یك ایدة جدید و قوی، طراحی را آغاز و همة مراحل طراحی آن را انجام دهید. 

2- مشخص كنید كه فونت مورد نظر، چه نوع كاربردهایی خواهد داشت )تیتر یا متن(.
3- طراحی را با حروفی شروع كنید كه سرچشمة طراحی حروف دیگر به شمار می روند. 

4- هنگامی كه حروف طراحی شدند، تناسب آنها را با یكدیگر بررسی كرده و ببینید كه آیا ویژگی مورد 
نظر شما بر روی تك تك آنها انجام شده و همة آنها از ضخامت و ساختار یكسان برخوردارند یا خیر. 

5- پس از گذراندن مراحل نرم افزاری، متنی را با فونت جدید بنویسید كه همگی حالت های در كنار هم 
قرار گرفتن حروف را شامل شود تا بتوانید در صورت عدم هماهنگی حروف، آنها را یافته و اصالح كنید. 

6- پس از انجام سنجشهای گوناگون و اصالحات الزم، فونت طراحی شده قابل استفاده است.  

چك لیست

1- براي یك ایدة از قبل فكر شده، یك كلمه را انتخاب كنید و حروف آن را روي كاغذ پوستي طراحي 
كنید.

2- بعد از اینكه حروف طراحي شده روي كاغذ پوستي تایید شدند، آن ها را اسكن كنید و با نرم افزار 
وكتور در رایانه اجرا كنید. 

فعالیت کارگاهی


