
فصل 2

نشانه نوشتاری 
فصل 2

ــا محصــول و خدمــات  حضــور گســتردة نشــانه هاي نوشــتاري كــه موجوديــت يــك نهــاد، مؤسســه و ي
ــان   ــته«، هم ــانه نوش ــانه است.»نش ــي نش ــم در طراح ــاي  مه ــي از فعاليت ه ــد، يك ــام مي كنن را اع
ويژگي هــاي نشــانه هاي تصويــري را از جهــت جلــوة بصــري و انتقــال پيــام دارد بــا ايــن تفــاوت كــه بــا  

ــرد. ــام می گي ــتار انج ــروف و نوش ــتفاده از ح اس
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1

 طراحی نشانه نوشتاری

برای طراحی نشانه نوشتاری ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــواع  ــناخت ان ــژه ش ــه وي ــين ب ــاي پيش ــدي از آموخته ه ــا بهره من ــري ب ــد يادگي ــن واح ــان در اي هنرجوي
خطــوط و مهــارت بكارگيــري فونــت، توانايــي طراحــي و اجــراي »نشــانه نوشــته« را كســب كــرده و آن را بــه 

عنــوان نشــان هويتــي معرفــي و ارائــه خواهنــد كــرد.

ــا در نظــر گرفتــن اصــول تايپوگرافــی و  ــر اســاس ســفارش مشــتری ب طراحــی و اجــرای نشــانه نوشــته ب
طراحــی فونــت بــا اســتفاده از انــواع ابزارهــای موجــود )قلــم مــو، قلــم ، قلــم نــوری ، و غيــره و ...( و اجــرای 

طــرح در نــرم افزاربــرای تحويــل بــه مشــتری 
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ــد. هــر  ــا حضــور دارن ــروز م ــه  شــكل محســوس و جــدی در زندگــی ام ــد. نشــانه ها ب ــه اطــراف خــود بنگري ب
مؤسســه و ســازمانی كــه فعاليــت خــود را آغــاز می كنــد، بــرای شــروع نيــاز بــه نــام و »نشــان« دارد. »نــام« چــه 
ــا  ــه يــك ســازمان، هويــت كامــی می دهــد. اعــام موجوديــت يــك مؤسســه و ي ــاه باشــد و چــه بلنــد، ب كوت
محصــول، در ميــان ســاير مؤسســات و يــا خدمــات بــدون داشــتن نــام ممكــن نيســت. همانطــور كــه هــر فــردی 
در بــدو تولــد و بــرای معرفــی نيــاز بــه اســم دارد، ســازمانها، شــركتها و اشــخاص حقوقــی نيــز بــرای آغــاز فعاليت 
ــد. برخــی نام هــا انتزاعــی، برخــی ديگــر ابداعــی و  ــام و نشــان دارن ــه ن ــاز ب ــه مخاطبــان، ني و معرفــی خــود ب
ــوع فعاليــت را مشــخص می كننــد. در هــر صــورت انتخــاب اســم، نخســتين  برخــی هــم خبــری هســتند و ن
مرحلــة شــكل گيری هويــت و يــا اصطاحــاً »برند ســازی« اســت و بــه دانــش و تخصــص الزم نيــاز دارد. بعــد از 
انتخــاب نــام و ثبــت آن و مشــخص شــدن هويــت كامــی، مرحلــة طراحــی هويــت بصــری آن آغــاز می شــود. 
اوليــن گام بــرای رســيدن بــه ايــن هويــت بصــری، طراحــی نشــان اســت. »نشــان« جلــوة بصــری و فشــردة نــام و 
بــه عبارتــی »تصويــر« نــام اســت. تصويــری اســت مختصــر و مفيــد، زيبــا و بــه يادماندنــی و در عين حال ســاده و 
متناســب بــا موضــوع، كــه قــرار اســت در همراهــی بــا نــام، هويت ســاز و ُمعــّرف مؤسســه و يــا محصــول توليــدي 
آن باشــد. مخاطبــان بــرای اينكــه متوجــه حضــور ســازمان و يــا توليداتــش شــوند، بــه ديــدن نشــانه ای از آن 
نيــاز دارنــد. از ايــن رو، »ديــده شــدن نشــانه« بــرای ســازمان بســيار مهــم اســت، زيــرا مخاطبــان مورد نظــرش را 
متوجــه خــود می كنــد. در واقــع مــردم پيــش از آن كــه مصرف كننــدة محصــول يــا خدمــات يــك مؤسســه يــا 

شــركت باشــند، بيننــده و مصرف كننــدة نشــانة آن هســتند.

مقدمه 
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بنابرايــن، هيــچ محصــول بــا كيفيتــي بــدون نــام و نشــان وارد بــازار نمی شــود و هيچ كــس هــم حاضــر نيســت 
ــی و تخصصــی، از  ــايل فن ــا وس ــه ت ــی و اداری گرفت ــوازم خانگ ــد. از ل ــداري كن ــام و نشــاني را خري كاالی بی ن
مــواد غذايــي و كاالهــای ضــروری و مايحتــاج زندگــی تــا اتومبيــل و صنايــع وابســته؛ هر آنچــه بــرای نيــاز انســان 
توليــد می شــود، از نــام و نشــان برخــوردار اســت. طراحــی و ســاخت و ســاز »نشــانه«، كار طراحــان گرافيــك 
اســت. طراحــي نشــانه در مــدت زمــان نســبتاً كوتاهــي انجــام می شــود، ولــی نســبت بــه ســاير كارهــای گرافيــك 
طــول عمــر بيشــتري دارد. ايــن موضــوع ســبب می شــود تــا »نشــانه«، تنهــا تصويــری باشــد كــه مــردم از يــك 

مؤسســه يــا كاال بــه خاطــر می ســپارند. نشــانه ها اصــوالً بــه دو دســتة كلــی تقســيم می شــوند:

1- گاه نشانه يك تصوير است و نام كاال، مؤسسه يا خدمات در مجاورت آن خوانده مي شود. 
2- گاهــي نشــانه، خصوصيــات بصــری الفبــا و نوشــتاری يــك كلمــه اســت كــه نــام محصــول يــا خدمــات بــه 
ــه  ــا مؤسســه ب ــة طراحــي نشــانه در آن اســتفاده مي شــود و در واقــع محصــول، خدمــات ي عنــوان اصــل و پاي
ــری و  ــانه های تصوی ــه دو دســتة  نش ــي ب ــور كل ــه ط ــب، نشــانه ها ب ــل می شــود. بدين ترتي نشــانة آن تبدي

ــوند. ــيم می ش ــتاری، تقس ــانه های نوش نش

ــن  ــد. در اي ــاع يافته اي ــرام اط ــري و پيكتوگ ــانه هاي تصوي ــواع آن در درس نش ــری و ان ــانه های تصوي از نش
ــكات ضــروری در طراحــی آنهــا  ــا نشــانه های نوشــتاری و اقســام آن و مســائل فنــی و ن فصــل می خواهيــم ب

آشــنا شــويم.
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1- نشــانه هايی كــه در طراحــی آن هــا از نــام كامــل مؤسســه، كاال و يــا خدمــات اســتفاده می شــود و اصطاحــاً 
بــه آن » لوگوتایــپ« می گوينــد.

 2-  نشانـــه هايی كــه بــر اســـاس حــروف اختـــصاری طراحــی می شــوند و بــه آن هــا »مونـوگـــرام« گفتــه 
می شــود. 

حــروف اختصــاری، در زبان هايــی كــه حــروف آن جــدا از هــم نــگارش می شــوند ماننــد خطــوط التيــن، بيشــتر 
رايــج اســت. بــا توجــه بــه شــيوة بــه هــم پيوســتة حــروف در نــگارش فارســی، ديــدن حــروف مفــرد و مجــزا و 
ارتبــاط دادن آن بــا نــام مــورد نظــر نســبتاً دشــوار و غيرعــادی  بــوده و بــه هميــن دليــل مونوگــرام در نشــانه های 

فارســی كمتــر ديــده می شــود.

نشانه های نوشتاری به دوبخش تقسیم می شوند
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ــه شــيوه ای طراحــی می شــوند كــه آنهــا را معنــی  ــا هســتند، ب نشــانه های نوشــتاری در عيــن حــال كــه خوان
ــا  ــا غيرمســتقيم ب ــه طور مســتقيم ي ــي دارای يــك خصوصيــت بصــری می شــوند كــه ب ــد و به عبارت دار می كن

موضــوع ســفارش ارتبــاط دارد. پــس مي تــوان نتيجــه گرفــت كــه نشــانة نوشــته دو امتيــاز دارد:

1- از آن جا كه در ساختار آن خط و حروف الفبا استفاده شده است، قابل خواندن است.
2- ظرفيت هــای بصــری الفبــا بــراي القــای يــك معنــا يــا بيــان موضــوع خاصــی، تقويــت مي شــود و بــه هميــن 
ــر و  ــی پيــدا مي كنــد. بديــن ترتيــب لوگــو تايــپ همزمــان دو موضــوع تصوي ــري جــذاب و ديدن ســبب تصوي
ــي . در طراحــی نشــانة نوشــته ها  ــم ديدن ــي اســت و ه ــم خواندن ــن ه ــد بنابراي ــرار مي ده نوشــته را هــدف ق
مي تــوان چــه بــه صــورت حــروف كامــل )لوگوتايــپ( و چــه بــه صــورت حــروف اختصــاری )مونوگــرام(، از چهــار 

روش اســتفاده كــرد. كــه بــه آن هــا خواهيــم پرداخــت.

روش هاي طراحي نشانة نوشتاري

1- نشانه هایی که بر پایه اقالم خوش نویسي پدید می آیند

خطــوط ســنتی همــواره بــه دليــل ظرفيت هــای بالقــوه مــورد توجــه طراحــان گرافيــك بــوده اســت. در دوران 
ــته  ــی داش ــل توجه ــرد قاب ــتاری، كارب ــانه های نوش ــی نش ــي در طراح ــام خوش نويس ــری از اق ــر بهره گي معاص
و دارد و دليــل عمــدة آن، زيبايــی، تنــوع شــكل، تركيــب و قابليت هــای بصــری فراوانــی اســت كــه بــر اســاس 
قواعــد و هندســة مشــخصی شــكل گرفتــه و در گــذر زمــان و بــا تــاش هنرمنــدان بــه كمــال رســيده اســت. 
ايــن توجــه و بهره گيــری از اقــام متنــوع خوش نويســي بــه دو شــيوة كلــی در آثــار طراحــان گرافيــك معاصــر 

ــود: ــده می ش دي

تصویر16
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شــيوة نخســت، طراحــی نشــانه هايی اســت كــه در شــكل گيری آنهــا قواعــد خوش نويســي كامــًا رعايــت شــده 
و روحيــة ســنتی خــود را حفــظ كرده انــد.
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 بـرای ايـن نـوع تمريـن بايـد بـر دانش خوش نويسـي تسـلط كافی داشـته باشـيد و مهارت هـای نگارش نکته
را زيـر نظـر هنرآمـوز يـا اسـتاد خوش نويسـي كسـب كنيـد. حتـی حضـور نرم افزارهايـی كـه اسـتفاده 
از اقـام خوش نويسـي را بـرای همـگان فراهـم آورده، نه تنهـا از ضـرورت كسـب دانـش خوش نويسـي 
نكاسـته، بلكـه توليـد انبوهـی از آثـار ضعيف و ناشـيانه بـا اسـتفاده از روش تايپ در اين سـال ها، موجب 
گرديـده اهميـت آموزش قواعد خوش نويسـي بيشـتر درک شـده و بـه هنرجويان اين آموزش داده شـود 
كـه اسـتفاده ناآگاهانـه و بـدون پشـتوانه علمـی و تجربـی از نرم افزارهـای خوش نويسـي، منجر بـه توليد 
آثـاری غيرحرفـه ای و مخـرب خواهد شـد. بنابراين توصيه می شـود كـه در اين روش حتماً بـا همكاری و 
مشـاورة يـك خوش نويـس تمرينـات الزم را انجـام دهيـد. در مجموع بـه دليل حضـور قدرت مندانة خط 
در آثـار گرافيـك و رويكـرد طراحـان گرافيـك بـه آثـار خوش نويسـي، به نظر می رسـد شـناخت و درک 

اصـول نـگارش و تركيـب در خطـوط اسـامی، از نيازهـای ضـروری طراحان معاصر می باشـد.  

در شــيوة دوم، طــراح نشــانه در بهره گيــری از اقــام خوش نويســي ســعی نمــوده بــا ايجــاد تغييــرات و دخــل و 
تصــرف در قواعــد خــط، فــرم جديــدی را ارائــه دهــد.

ايــن تغييــرات، بايــد بــا شــناخت كامــل از خوش نويســي صــورت پذيــرد تــا آســيبی بــه شــاكلة كلــی خــط 
وارد نشــود.

تصویر22
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براي تجربة شيوة دوم در طراحي نشانه، تمرين هاي زير را با راهنماي هنرآموز خود انجام دهيد.

يك كلمه را در نظر بگيريد. با اين فرض كه براي آن، سفارش طراحي نشانة نوشتاري داريد.

تصویر24تصویر23

تصویر25

تصویر28تصویر27تصویر26

فعالیت 
کارگاهی
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خوش نویسي کلمه یا عبارت:

ــام  ــا اق ــد. ب ــگارش كني ــي ن ــج خوش نويس ــام راي ــی از اق ــاب يك ــا انتخ ــه را ب ــد كلم ــعی كني ــت س نخس
خوش نويســي قبــًا آشــنا شــده ايد، تنــوع خطــوط و تفــاوت اَشــكال حــروف را در اقــام مختلــف در نظــر داشــته 
باشــيد و ســپس بــا مشــورت هنرآمــوز خــود، خطــی را كــه تناســب بيشــتری بــا معنــای كلمه و يــا حــال و هوای 
موضــوع ســفارش دارد، انتخــاب كنيــد. نــگارش كلمــه در ايــن مرحلــه می توانــد بــه ســه شــكل صــورت گيــرد:

الــف - از يــك خوش نويــس بخواهيــد كلمــة مــورد نظــر شــما را بــا خطــی كــه انتخــاب نموده ايــد، برايتــان 
. يسد بنو

ة نکته شـيو با  ت  كلما برخی  رش  نگا ی  ا بر
خوش نويسـي،تركيب های مختلفی وجـود 
را  احتمـاالت  تمامـی  اسـت  بهتـر  دارد، 

بررسی كنيد.

تصویر30تصویر29

تصویر31
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ــا اســتفاده از نرم افزارهــای خوش نويســي  ــد، ب ــه يــك خوشــنويس ماهــر دسترســی نداري ب- در صورتی كــه ب
و بــا مشــاوره الزم، كلمــه را تايــپ نمــوده و تنــوع تركيــب را در كشــيدگی ها و شــكل حــروف بررســی كنيــد.

ــه صــورت ماشــينی وارد  ــد، ب ــه انتخــاب نموده اي ــا خطــی ك ــد و ي ــزار دسترســی نداري ــه نرم اف ج- چنانچــه ب
نشــده، و يــا هنــوز تبديــل بــه فونــت نشــده اســت، از قطعــات خوش نويســي معتبــر و نفيــس كــه در كتاب هــای 
خوش نويســي و ميــراث فرهنگــی منتشــر گرديــده اســت اســتفاده كنيــد. بــرای ايــن كار عــاوه بــر اســكن نمودن 
قطعــة مــورد نظــر، می تــوان از شــيوة ســنتی الگوبــرداری بــا كاغذهــای شــفاف و پوســتی هــم بهــره بــرد و در 

پايــان بــا رســامی مفــردات و چينــش آنهــا كنــار هــم بــه تركيــب مــورد نظــر دســت يافــت.

بعـد از آنكـه نـگارش كلمـه با يكـی از شـيوه های خوش نويسـي پايان يافـت، مرحلـة اِعمال تغييـرات آغاز نکته
می شـود. ايـن تغييـرات كاری نيسـت كـه به شـكل تفننـی و از سـر باتكليفي انجام مي شـود. بـرای اينكه 
نتيجـة بهتـری بگيريـد بهتـر اسـت مراحل بعدی را بـا نظارت هنرآموز و با پشـتكار، حوصلـه و نظم و دقت 

باال انجـام دهيد. 

تصویر32
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نيـازي نيسـت كـه افزايش يـا كاهش ضخامـت در تمامی قسـمت های يك حرف، به اندازة مسـاوی باشـد. نکته
ايـن كار بسـتگی بـه ضعـف و قـوت حـروف دارد و ميـزان ضخامـت می توانـد كـم و زيـاد شـود. آنچه مهم 

اسـت شـكل نهايی اسـت كه بايـد خوانا و جذاب باشـد. 

تصویر33

تغيير درضخامت و ارتفاع حروف:

رايج تريــن نــوع تغييــر در آناتومــی خــط، تغييــر در وزن و قــد آن اســت. ارتفــاع و ضخامــت حــروف در اقــام 
ــا افزايــش ارتفــاع و ضخامــت حــروف، فضاهــای  ــا كاهــش ي خوش نويســي از تنــوع زيــادی برخــوردار اســت. ب
منفــی و وزن حــروف هــم تغييــر می كنــد و می توانيــد ايــن تغييــرات را در جهــت محتــوا و بيــان بصــری مــورد 
ــل  ــا تكنيك هــای دســتی و هــم در نرم افزارهــای گرافيكــي قاب ــرات هــم ب ــن تغيي ــد. اي ــه كار بگيري ــان ب نظرت

بررســی و اجــرا اســت. بــا حوصلــة زيــاد ســعی كنيــد تغييــرات ضخامــت را بــه تدريــج بررســی نماييــد.

ساده کرده شکل حروف:

حــذف و يــا خاصــه كــردن جزئيــات در يــك نشــانة نوشــتاري، بــه وضــوح آن كمــك مي كنــد و خوانايــی آن 
را در اندازه هــای بســيار كوچــك هــم ممكــن می ســازد. در نظــر داشــته باشــيد بــرای ســاده كــردن شــكل يــك 
حــرف، ممكــن اســت مراحــل زيــادی را طــی كنيــد و معمــوالً شــكل دلخواهتــان را بــا تمرينــات مكــرر بــر روی 
حــروف بــه دســت آوريــد. پــس بــا حوصلــه و دقــت، ايــن مراحــل را انجــام دهيــد. اگــر بــا حــروف دندانــه دار 
مواجــه هســتيد و يــا قســمت هايی كــه در خوانايــی تأثيــر زيــادی ندارنــد ماننــد زوائــد و فضاهــای منفــی برخــی 
حــروف، مــی توانيــد آن هــا را حــذف و يــا كوتــاه و ســاده كنيــد. فقــط مراقــب باشــيد از شــكل اصلــی خيلــی 

دور نشــويد. 
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بـرای ايـن منظـور خـط كرسـی افقـی را كه در سـاختار چنـد كلمه يـا تركيبي از كلمـات وجـود دارد، در 
زوايـای مختلـف ترسـيم نمـوده و قرارگيـری كلمـه را روی آن بررسـی كنيـد. برای رسـيدن بـه نتيجه ای 
مناسـب، بهتـر اسـت حـروف را بـه صـورت جـدا بـر روی كرسـی قـرار داده، سـپس بـه نحـوة اتصـال آنها 

بپردازيد.

تمرین 1

كارگروهـي: چنـد كلمـه را بـا ماژيـك يـا قلم نوري بـرروي كاغذ بنويسـيد و يا بـا فونت تيتر تايـپ كنيد و 
بـر روي كاغـذ پرينـت بگيرد. سـپس با كاغذ پوسـتي كرسـي حـروف را تغيير دهيـد و نتيجة تغييـر زاوية 
كرسـي را ببنديـد. چـه تغييـري در شـكل حـروف پديـد آمده اسـت؟ چـه تغييـري در فرم كلي نوشـته يا 

واژه ايجـاد شـده اسـت؟ دربـارة ايـن تغييـرات در كاس گفت وگو كنيد.

تمرین 2

تصویر34

تغيير در کرسي حروف:

كرسـی، خـط خطـي اسـت كـه حـروف بـر روی آن قـرار می گيرند تـا نظـم و زوايای آنهـا حفظ شـود. هدف 
از تغييـر كرسـی حـروف، در واقـع دسـتيابی بـه زوايـای ديگـری از يك حـرف يا كلمـه و در نهايـت تغيير در 

شـكل و تركيب كلمه اسـت.
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تصویر35

تصویر37تصویر36

تصویر38

 تغيير در زاویه کرسي حروف:

 بررسي اتصال حروف:

يكـی از شـيوه هاي مؤثـر بـر شـكل كلمـه، اتصـال حروف بـه يكديگر اسـت؛ به ويـژه در نشـانه هايی كـه از دو يا 
سـه كلمه تشـكيل شـده اند. شـناخت اتصـاالت گوناگـون در اقام خوش نويسـي كمك زيـادی در اين شـيوه به 

می كند. شـما 
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تصویر39

تصویر40

تصویر41

تصویر42

خط در قالب های هندسی :

ضعـف و قوت هـای خـط را كـه ناشـی از نـگارش با قلم نی اسـت به يـك ضخامت واحـد و يكنواخـت تبديل كنيد. 
ايـن كار، راه را بـرای رسـيدن بـه يـك قالـب هندسـی همـوار می كنـد. بـرای انجـام اين مرحلـه می توانيـد محور 
مركـزی حـروف را رسـم كنيـد تـا به اسـكلت بندی خط دسـت يابيـد. همان طور كـه در تصوير مشـاهده مي كنيد 

محـور مركـزي، خطـي اسـت كـه دقيقـاً از مركز 
حـرف می گـذرد وسـبب مي شـود تـا سـاده ترين 
شـكل حـرف ديـده شـود. بنابراين محـور مركزی 
اسـاس كار در ايـن شـيوه اسـت و رسـم آن بايـد 
بـا دقـت و حساسـيت زيـادی انجـام شـود. )در 
طـي انجـام اين تمريـن( با نتايـج متفاوتـي روبرو 
خواهيـد شـد كـه در طراحـي حروغ و نشـانه هاي 

نوشـتاري بسـيار مؤثر اسـت.
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 ممكـن اسـت بـا ايجـاد ضخامـت يكسـان بـر روي حـروف، فضـاي منفي آن كم شـده يـا از بين بـرود. در نکته
نتيجـه بـرای حفـظ فضاهـای منفـی مـورد نظـر در طراحـی حروفـی ماننـد )و(، )م( و )ه( و بعـد از ايجـاد 

ضخامـت بايـد اصاحاتـی روی آن هـا انجام شـود.

2- طراحی نشانه مبتنی بر خطوط دست نویس

ــرار مي دهيــد، شــكل خاصــی از حــروف ايجــاد  ــرای نوشــتن مــورد اســتفاده ق ــزار و وســيله ای كــه ب از هــر اب
ــرات  ــی تغيي ــد. حت ــر می كن ــز تغيي ــان ني ــة حركــت دســت نتيجــة كارت ــر در زاوي ــدک تغيي ــا ان می شــود و ب
حركــت دســتتان نســبت بــه حــركات قبلــی، در كارتــان تأثيــر می گــذارد. از ايــن رو نتايــج حاصلــه تكرارنشــدنی 
ــدارد  ــورد اســتفاده وجــود ن ــزار م ــي در اب ــن شــيوه محدوديت ــگارش در اي ــراي ن ــرد اســت. ب ــه ف و منحصــر ب

تصویر43

تصویر44

تصویر45
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ــون  ــی چ ــد. ابزارهاي ــد آين ــری پدي ــطح اثرپذي ــر س ــر ه ــذار، ب ــزار اثرگ ــا اب ــیء ي ــر ش ــر ه ــد از تأثي و می توان
ــد.  ــرد را دارن ــوت، بيشــترين كارب ــوری و ن ــای ن ــرد و تخــت، قلم ه ــوک گ ــای ن ــو، ماژيك ه قطره چــكان، قلم م
در ايــن گونــه نشــانه هــا شــكل كلمــات معمــوال نظــم و قائــده هندســي نــدارد  و مــی تــوان گفــت ســادگی، 
صميميــت، بــی تكلّفــی، راحتــی، رهايــی و هيجــان از امتيــازات ايــن شــيوة نوشــتاری هســتند. صدهــا شــيوة 
ــراد،  ــه تعــداد اف ــوان گفــت ب ــاز می كنــد كــه می ت ــان ب ــی نشــانه ها چن ــر گوناگون ــگارش هــر حــرف، راه را ب ن

شــيوة نوشــتن بــرای هــر حــرف وجــود دارد.

ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت مهـارت طـراح در اسـتفاده از ابـزار، حركـت دسـت و رانش قلم، شـناخت نکته
آناتومـی صحيـح و تناسـبات حـروف، باعـث ايجـاد ارزش هـای هنـری در اين گونـه از نـگارش می شـود. 
بنابراين نداشـتن درک صحيـح از شـكل حـروف و تسـلط بـر ابـزار، قطعاً اتفاق ارزشـمندی را رقـم نخواهد 
زد و حتـی موجـب تخريـب خـط نيـز مي شـود. تجربه نشـان داده اسـت طراحانی كه آشـنايی بيشـتری با 
خوش نويسـي دارنـد، در ايـن شـيوه غالبـاً موفق ترنـد. بـرای تمريـن و تجربـة ايـن گونـه آثـار در كاس به 

توصيه هـای زيـر دقـت كنيد:

1-كلمـه ای كـه قـرار اسـت بـه اين شـيوه نوشـته شـود، حتماً نبايـد دست نوشـتة خودتـان باشـد. بهتر 
اسـت گاهـی اوقـات متناسـب با موضوع، از دسـت خـط ديگران اسـتفاده كنيـد. در اين تمريـن، انتخاب 
شـما و تركيبـی كـه از مجمـوع حـروف بـه دسـت می آوريـد ارزشـمند اسـت. ايـن انتخاب ممكن اسـت 
از دسـت خـط كودكـی باشـد كـه تـازه نوشـتن آموخته، يـا سـالخورده ای كه با لرزش دسـت می نويسـد 
و يـا دسـت خـط فـردی كـه هويـت خوش نويسـي را تـا حـد زيـادی حفـظ كـرده اسـت. در مجمـوع 
دسـت خط های منحصـر بـه فـرد، گزينه هـای مناسـب ايـن روش هسـتند. پـس از انتخـاب مفـردات، 
آنهـا را بـا روش هـای اسـكن، عكس بـرداری و يـا فتوكپـی بزرگ نمايـی كنيـد و بعـد از اصاحـات الزم، 
تركيب هـای مختلفـی را كـه احتمـال می دهيـد بيازماييـد. در نهايت بـا راهنمايی هنرآموز خـود يكی از 

تركيب هـا را كـه تناسـب بيشـتری بـا موضـوع دارد انتخـاب كنيد. 

2- چنانچـه مايـل هسـتيد نـگارش بـا قلم مـو را تجربه كنيد، بهتر اسـت به جـای نگارش يك بـارة كلمه، 
)كـه برای شـروع، كار دشـواری  اسـت( نخسـت حروف كلمـه را جداگانه و بـه تعداد زياد و به شـكل های 
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مختلـف بنويسـيد. انتخـاب نـوع كاغـذ و غلظت مركب و سـرعت نوشـتن در نتايج به دسـت آمـده تأثير 
دارد.  بسياری 

3- هـرگاه از قلم هـای نـوک تخـت ماننـد قلم نی خوش نويسـي و يـا ماژيك اسـتفاده مي كنيـد بايد برای 
هماهنگـی در تركيـب و يـك دسـت شـدن طراحـی، زاوية قلـم خـود را از ابتدا تـا انتهـای كار ثابت نگه 

داريـد. عـدم رعايـت ايـن نكته باعـث تغيير در ضخامـت حـروف و ناهماهنگی تركيب می شـود. 

3- نشانه هایی که با استفاده از حروف تایپی ساخته می شوند

ايــن روش يكــی از رايج تريــن و پركاربردتريــن روش هــای ســاخت »نشــانه نوشــته« اســت. در ايــن روش ديگــر 
نيــازی بــه نــگارش حــروف نيســت، بلكــه حــروف در اينجــا به عنــوان مــواد خامــی هســتند كــه از قبــل آمــاده و 
در اختيــار شــما قــرار گرفته انــد. شــما فقــط بــا انتخــاب يــك قلــم مناســب و تايــپ آن می توانيــد وارد مرحلــه 

تغييــرات و دنيــای تايپوگرافــی شــويد.

ــودن و دسترســی آســان، بيشــتر از  ــه روز ب ــری، ســهولت در خوانايــی، ب ــه دليــل انعطاف پذي قلم هــاي تايپــي ب
اقــام خوش نويســي و دســت نويس، مــورد اســتفادة طراحــان قــرار می گيرنــد. از طرفــی تنــوع قلمهــاي تايپــی 
ــرای  ــی ب ــد، امــكان بســيار خوب ــت كــه در ضخامــت و وزن تفــاوت دارن ــوادة يــك فون ــا در نظــر گرفتــن خان ب
ذوق آزمايــی طراحــان گرافيــك ايجــاد می كنــد. ايــن در حالــی ا ســت كــه هــر ســاله بــا ورود فونت هــای جديــد 
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در گذشــته اقــام تايپــي تنهــا وظيفــه ســرعت در نــگارش و خوانايــي را بــر عهــده داشــتند امــا امــروزه ايــن اقام 
بــا فــرم هــا و روحيــه هــاي متنوعــي طراحــي مــي شــوند كــه در يــك تركيــب تايپوگرافــی می تواننــد مفهــوم و 

بيــان نوشــته را قبــل از خوانــده شــدن، بيــان كننــد.

در تايپوگرافــی مي تــوان ويژگی هــای بيانــی متفاوتــی همچــون حالــت جــدی، رســمی، باوقــار، شــاد، كودكانــه، 
قديمــی، مــدرن و ماننــد اينهــا را در فضــای نشــانه ايجــاد كــرد. ايــن قلمهــا در محيــط نرم افزارهــای گرافيــك 
بــه ســرعت و ســهولت می تواننــد مــورد بررســی قــرار بگيرنــد. جــدا شــدن حــروف كلمــات از يكديگــر و امــكان 
ــر روی اســكلت و ســاختار حــروف، از مهمتريــن ويژگی هــای ايــن روش  اعمــال تغييــرات الزم در نرم افزارهــا ب
اســت. هــر چنــد كار بــا حــروف تايپــی در قيــاس بــا روش هــای ديگــر راحت تــر بــه نظــر می رســد، ولــی عــدم 
ــر اجــراي نتيجــه را در حــد كارهــای  ــدة مناســب و تســلط نداشــتن ب ــكات الزم و فقــدان اي رعايــت برخــی ن
معمولــی و ضعيــف كاهــش می دهــد؛ در عــوض رعايــت اصــول و قواعــد طراحــی نشــانه و حفــظ تناســبات و از 
ــار حرفــه ای  ــد كار را در حــد آث ــا فكــر، حفــظ خوانايــی و پرداختــی فنــی می توان ــر انجــام كاری ب همــه مهم ت
ارتقــا دهــد. بــرای انجــام تمريناتــی موفــق در ايــن روش بــه چنــد توصيــة زيــر توجــه داشــته باشــيد. هــر چنــد 

برخــی توصيه هــا كلــی و رعايــت آن در تمامــی روش هــا الزم اســت.
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 در هنـگام كار دقـت داشـته باشـيد كـه ضخامـت انتخاب شـده بـا فضاهای منفی حروف تناسـب داشـته نکته
باشـد و با كوچك شـدن آن، »نشـانه« دچار مشـكل نشـود.

يــك نشــانه بايــد در اندازه هــای مختلــف ديــده شــود. اگــر ضخامــت حــروف خيلــی زيــاد باشــد درک و تشــخيص 
آن در انــدازة كوچــك بســيار ســخت خواهــد بــود. ضخامــت را در اندازه هــای مختلــف آزمايــش كنيــد و در كارگاه 
آن هــا را بــر روي ديــوار نصــب كــرده و دربــارة تغييــرات ضخامــت و خوانايــي حــروف بــا يكديگــر صحبــت كنيد.
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ضخامت مناسب برای حروف :

ضخامـت حـروف عامـل مهمـی در وزن و شـخصيت كلمـه اسـت. در هنـگام كار با حروف، متناسـب بـا موضوع و 
معنـای مـورد نظـر، ضخامـت حروف را انتخاب كنيـد. تغيير ضخامت و نـازک و ضخيم بودن سـاختار حروف صرفاً 

جهـت زيبايی نيسـت، بلكـه امكانی برای بيـان مفاهيم مختلف اسـت. 
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از فونت های غيرحرفه ای دوری كنيدنکته

ــن فونت هــا،  ــد. اي ــه كار شــما آســيب می زن ــاً ب اســتفاده از فونت هــای غيراســتاندارد و غيرمعمــول غالب
بــه صــورت رايــگان و در تعــداد بســيار زيــاد در دســترس همــگان هســتند و در طراحــی و اجــرای آنهــا
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تعادل و توازن کلمه :

هنـگام تغييـرات، تعـادل و تـوازن را در تركيب نوشـته حفـظ كنيد. جمع شـدن نقطه ها و يا فشـردگی تركيب در 
يـك طـرف نوشـته، كشـيدگی های بيـش از حـد و توجه نكـردن به وزن حـروف، می توانـد به تركيـب كلمه لطمه 

بزنـد و آن را نازيبـا كنـد )مثال هاي تصويري را مقايسـه كنيد(.

 شکل فضای منفی حروف و کلمه :

هـر كـدام از حـروف يـك كلمـه، شـكل خـاص خـود را دارد و در تركيب بـا حروف ديگـر فضاهای مثبـت و منفی 
متنوعـی ايجـاد می كنـد. اگـر می خواهيـد بـه تركيـب منسـجم و زيبايـی از كلمـه دسـت يابيـد، به انـدازة فضاي 
مثبت بـه فضـای منفـی هـم اهميت دهيـد و به آن دقت داشـته باشـيد. مانند نمونه هـاي تصويري، چنـد كلمه را 

بـا اسـتفاده از فضاي مثبـت و منفي طراحـي كنيد.
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اهداف پروژه را درک كنيدنکته

نشــانه، تنهــا يــك شــكل زيبــا نيســت كــه بــر روی تابلــو و يــا محصــوالت شــركت قــرار داده مي شــود، 
بلكــه تصويــر زيبايــي اســت كــه كاربردهــاي متفاوتــي دارد، از جملــه شــخصيت و ارزش موضــوع را نشــان 
ــت بخــش  ــد، هوي ــب می كن ــان را جل ــده مي شــود، نظــر مخاطب ــی دي ــك فضــای رقابت ــد، در ي می ده
ــم  ــت بســيار مه ــداف فعالي ــح اه ــل درک صحي ــن دلي ــه همي ــت موضــوع اســت. ب ــده ماهي و بيان كنن
اســت. شــما بايــد طرحــی را اجــرا كنيــد كار كنيــد كــه زيبــا باشــد، بــه خوبــی خوانــده شــود و در عيــن 
حــال اهــداف ســفارش را مــد نظــر داشــته باشــد. بــه هميــن دليــل بســيار ضــروري اســت كــه اهــداف 
پــروژة طراحــي نشــانة نوشــتاري بــه دقــت مطالعــه و درک شــود، زيــرا شــما نشــانه نوشــته اي را طراحــي 
مي كنيــد كــه عــاوه بــر بــرآوردن اهــداف ســفارش دهنــده، بايــد هــم خــوب خوانــده شــود و هــم زيبــا 

باشــد.
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ــيد، از  ــی برس ــه خوب ــه نتيج ــد ب ــر می خواهي ــت. اگ ــده اس ــت نش ــه ای رعاي ــكات فنی و حرف  ن
فونت هــای حرفــه ای و خوانــا بهــره ببريــد.

تناسب فرم و محتوا  :

هـر سفارشـي، محتـوای خاصـي دارد و حـاوی نـكات مهمی اسـت كـه آن را برجسـته می كند. در هنـگام طراحی 
نشـانه، ايـن نـكات را در نظـر داشـته باشـيد و سـعی كنيـد آن هـا را در طـرح خـود نمايـان كنيـد. به طـور مثال 
انتخـاب و طراحـي يـك فونت هندسـی، بيـان خوبی بـرای فعاليت يك گروه معماری اسـت، اما ممكن اسـت برای 

يـك كارخانة توليد لباس و پوشـاک مناسـب نباشـد.
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 از طرح های دیگران کپی نکنید.نکته

بــرای طراحــی یــک نشــانة بــه یــاد ماندنــی، هرگــز از آثــار دیگــر طراحــان کپی بــرداری نکنیــد! اگر چــه 
ایــده گرفتــن از آثــار حرفــه ای مانعــی نــدارد، امــا بهتریــن روش در طراحــي نشــانه هاي نوشــتاري ایــن 
اســت کــه تمریــن را از یــک ایــدة اولیــه و ابتدایــی آغــاز کنیــد و ســپس آن را گام بــه گام کامــل کــرده تــا 

یــک نشــانة نوشــتاري اصیــل خلــق شــود.

بـا الگـو بـرداري از تصاویـر 66 و 67 شـما نیـز یـک ایـدة اولیه را کامـل کنید و نتایـج کار را بـر روي دیوار 
کالس یـا کارگاه نصـب کنیـد و دربـارة آن بـا هنرجویـان دیگر گفت وگـو کنید.
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فعالیت 
کارگاهی
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نشانه نوشتة خود را خاص کنيد  :

در هنـگام اتـود كـردن يـك »نشـانه نوشـته« آنچه كه خيلـی اهميت دارد اين اسـت كه، نشـانه به گونـه ای خاص 
طراحی شـود تا در ذهن باقی بماند و ويژگي متمايزي با سـاير اسـامی مشـابه داشـته باشـد. ايجاد تفاوت و تمايز 
در نشـانه، بسـتگی بـه ميـزان خاقيتـی دارد كه در طراحـی به كار می گيريد. بـه نمونه هاي تصويـري توجه كنيد.

اكنون شما نيز يك نمونه به صورت كاسي اتود بزنيد.
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تصویر71

تصویر73تصویر72

 نقش نقطه در ترکيب کلمه  :

»نقطـه« عامـل مهمـی بـرای خوانايـی، در نـگارش كلمـه اسـت؛ بنابراين اسـتفادة مناسـب از نقطه در » سـاختار 
كلمـه« در طراحـي نشـانة نوشـتاري ضروري اسـت. گاهـی وجود بيش از حد نقطـه، مشـكاتی را در تركيب طرح  
ايجـاد می كنـد كـه بايـد بـه گونـه اي مشـكل برطرف شـود، بايـد توجه كـرد كه نقطـه در بسـياری از مـوارد، يك 

عنصـر بصـرِي مهـم بـرای خـاص و ويژه  شـدن طراحي كلمه اسـت.

نقطه هـا در » فونـت« شـكل ثابتـی دارنـد ولـی در هنـگام تغييـرات، متناسـب بـا شـكل كلمـه و نيـاز طـراح، 
می تواننـد فرم هـای گوناگونـی ماننـد دايـره، مربـع و اَشـكال متنـوع ديگـر بـه خـود بگيرنـد.
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 با كار بر روي نقطه های يك »كلمه« يا »عبارت كوتاه«، نشانه هاي نوشتاري جديد طراحي كنيد.

 به خاطر داشته باشيد شكل، اندازه و محل دقيق قرارگيری نقطه، عامل مهمی در خوانايی كلمه است. نکته

فعالیت 
کارگاهی

تصویر74

اضافه کردن عناصر تصویری به کلمه :

ايـن حقيقـت كـه " نشـانه نوشـته" از عناصـر نوشـتاری شـكل می گيـرد، بـه اين معنی نيسـت كـه نبايـد به هيچ 
عنـوان از عناصـر بصـری در تركيـب كار و تلفيـق با نوشـته اسـتفاده شـود. گاهـی اوقات، حـروف الفبا بـرای بيان 
معنـای مـورد نظـر و يـا افزايـش اثـر بخشـی، كافی بـه نظـر نمی رسـند. در ايـن مواقع، عناصـر بصری بـه صورت 
انتزاعـی و نماديـن می تواننـد بـه كمـك طـراح بياينـد. ايـن عناصر به نوشـته افـزوده می شـوند و در واقـع مكمل 
اثـر هسـتند. فقـط در هنـگام كار توجـه داشـته باشـيد كـه ميزان حضـور اين عناصـر، بر نوشـتة غلبه پيـدا نكند. 
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تصویر75

تصویر76

تصویر77

تصویر78
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تصویر81

تصویر80تصویر79
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بـا راهنمايـي هنرآمـوز خـود، كلمـه اي را انتخاب كـرده و براي طراحي"نشـانة نوشـتاري"، بـا اضافه كردن 
عناصـر بصـري، نشـانه هاي جديدي بـراي آن طراحـي كنيد.. 

تصویر82

فعالیت 
کارگاهی
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طراحي »نشانه نوشته« در کادر 

ــرای »نشــانه نوشــته«  ــا ارگانيــك باشــد. بديهــی اســت كــه انتخــاب كادر ب كادر می توانــد هندســی، ســنتی ي
بايــد متناســب بــا شــكل كلمــه و موضــوع ســفارش باشــد. هــم چنانكــه اســتفاده از كادر، در بســياری از مــوارد 
ــه آن آســيب برســاند.  ــد ب ــز می توان ــد، گاهــی ني ــای آن كمــك می كن ــت معن ــده شــدن نشــانه و تقوي ــه دي ب
درک ايــن نكتــه كه«كلمــة طراحــی شــده، بــه كادر نيــاز دارد يــا نــه؟« عــاوه بــر تجربــه، بــه بررســي و آزمــودن 
ــا اتــود زدن هــاي متوالــي، ديــدن  نمونه هــاي متنــوع نيــاز دارد. در كادرهــای هندســی، ايــن بررســي ها بايــد ب
كار توســط طــراح، ارائــة آن در گروه هــاي كاري، نظــر خواهــي و ... انجــام شــود. ايــن عوامــل، شــخصيتی جــدی 
و رســمی بــه طــرح می بخشــند و نظــم نشــانه را افزايــش می دهنــد. كادرهــای ســنتی بــا تنوعــی كــه دارنــد، 
ــت  ــنتی، هوي ــای س ــی كادره ــن ويژگ ــذارد. مهم تري ــاز می گ ــا ب ــش بهترين ه ــرای گزين ــان را ب ــت طراح دس
بخشــی بــه نشــانه اســت. كادرهــای ارگانيــك را بايــد صميمی تريــن كادرهــا دانســت؛ چــون از جنــس فرم هــای 

طبيعــی بــوده و مخاطــب بــا ديــدن آن هــا، احســاس بيگانگــی نخواهــد كــرد.

چنـد نشـانه نوشـته را كه بـدون كادر طراحي شـده اند، انتخاب كنيد، سـپس براسـاس فرم و شـكل آن ها، 
بـراي هـر كـدام كادري را در نظـر بگيريد و نشـانه نوشـته را در آن قرار دهيد. نشـانه نوشـته )لوگوتايپ ها( 
را در دو حالـت بـدون كادر و بـا كادر بـر روي ديـوار يـا تختـه نصـب كنيد و دربـارة اضافه شـدن كادر هاي 
هندسـی يـا ارگانيـك بـه هر يـك و تأثيـرات بصري آن بـا يكديگـر گفت وگو كنيد. آيا نشـانه نوشـته ها در 

كادر جذاب  تـر شـده اند يـا خيـر؟ داليـل خود را بيـان كنيد.

تصویر85تصویر84تصویر83

فعالیت 
کارگاهی
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رنگ هــا، بــا مخاطــب ســخن مي گوينــد، بيانــی ســمبليك دارنــد و بــرای تداعــی بهتــر معانــی بــه كار می رونــد. 
رنــگ در صورتی كــه بــه درســتی اســتفاده شــود بــه نشــانه تشــّخص و ويژگــی می بخشــد.

از جزئيات بپرهيزيد.نکته

در ميــان كارهــای گرافيــك، »نشــانه« بيشــتر از هرچيــزي بايــد خاصــه باشــد. هنــگام كار، از جزئيــات 
بيــش از حــد پرهيــز كنيــد تــا بــه ســادگی و وضــوح در شــكل برســيد. ايــن ســادگی و وضــوح بــرای 

ــر اســت. برقــراری ارتبــاط ســريع و ديــده شــدن، در اندازه هــای كوچــك بســيار مؤث

تأثیرات رنگ در نشانه 

تصویر87تصویر86

تصویر88
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4- نشانه هایی که ساختار هندسی دارند

ــی  ــای هندس ــی. ويژگی ه ــاي تايپ ــه از قلمه ــت و ن ــری هس ــي خب ــاي خوش نويس ــه از قلم ه ــن روش، ن در اي
و ســاختار منظــم و منطقــی ايــن روش بــا شــيوة دســت نويس نيــز تناســبی نــدارد. در ايــن روش بــا حروفــی 
ســروكار داريــم كــه بــا ابتــكار و رعايــت نظــم، بــه شــيوة هندســی طراحــی شــده اند و بــر پايــة گريــد شــكل 
ــا تقســيمات هندســِی ديگــر،  ــا و ي ــا دايره ه ــا ي ــه از مربعه ــای منظمــی هســتند ك ــد، واحده ــد. گري می گيرن

ــوند. ــاخته می ش ــبه و س محاس

تصویر90

تصویر93تصویر92تصویر91

تصویر89
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ارزش گريــد در آن اســت كــه تمــام قســمت های طــرح و جزئيــات آن، متــوازن و هماهنــگ شــده و تناســب ها و 
اندازه هــا بــا دقــت زيــادی اجــرا می شــوند و در نهايــت، كاری اصولــی و منســجم طراحــي خواهــد شــد. بــراي 

نمونــه می تــوان از خــط كوفــی و كوفــی گلچيــن كــه از هميــن روش شــكل گرفته انــد، نــام بــرد. 

تصویر94

تصویر95

تصویر96



68

ــرای  ــی اســت ب ــال خوب ــه مث ــع شــكل گرفت ــد مرب ــر اســاس گري ــی كــه ب ــی بّناي هندســة ســادة خطــي كوف
ــن دســته از  ــود. اي ــد ب ــای كاســی خواه ــرای انجــام تمرين ه ــن روش و الگــوی مناســبي ب ــر اي شــناخت بهت
نشــان های نوشــتاری شــخصيتی منظــم و محكــم دارنــد و بــرای موضوعــات رســمی و جــدی بســيار مناســب 

هســتند.

ــراي درک بهتــر ايــن روش و نمونه هايــي از خــط كوفــي بّنايــي و تقســيمات آن آورده  در اينجــا تمريناتــي ب
شــده اســت.

تصویر98تصویر97

تصویر99
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تصویر100

يكــی از نشانه نوشــتارهايی كــه در قالــب هندســی طراحــی شــده اند نشــانه  ای اســت كــه در پرچــم جمهــوری 
اســامی ايــران قــرار دارد.

اجزاء اصلی اين نشانه نوشتار كه از فرم هندسی دايره گرفته است عبارت است از :

- دارای پنج اشاره به پنج اصل پايه دين 

- مستتر بودن كلمه ال اله اال اهلل در آن 

- تركيب كاما متقارن شكل : بيان گر تعادل و توازن )ميزان( 

- فرم قائم ميانی به شكل شمشير، نمادی از قدرت و استحكام و ايستايی 

- كره زمين و اهلل : مبارزه در جهت برقراری جامعه توحيدی و حكومت جهانی مستضعفان 

- تركيب و بيان فرم كلمه )اهلل( با چهار هال، يادآور فرم رشد

- خطوط هالی طرح محاط در دايره تداعی نصف النهار كره زمين و نشان دادن جهانی بودن دعوت اسام 

نشانه نوشتار در پرچم جمهوری اسالمی  
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عادت كنيد نشـانه را روی كاغذ طراحي كنيد. در اين روش، آزادی بيشـتری وجود دارد و دسـتتان به عنوان نکته
يـك طـراح، قوی تـر می شـود و قادر خواهيد بـود در هر شـرايطی ايده های خـود را عملی كنيـد حتی زمانی 
كـه بـرق رفتـه يا سيسـتم رايانة شـما نياز بـه تعميـر دارد. اين روش مرسـوم، يكـی از بهترين و آسـان ترين 
روش هـا بـرای رسـيدن به نتيجه اسـت؛ هر چنـد معتقديـم از امكانـات و قابليت هـای نرم افزارهـا و ابزارهای 

جديـد هم نبايد غافل شـد.

 همانطور كه قبًا اشـاره شـد، هدف از طراحی "نشـانه نوشـته"، حساسـيت بخشـيدن و تقويت توانايي هاي نکته
بصـری كلمـه اسـت تـا از حالـت عـادی و معمولی خارج شـده و به يك نوشـتار خـاص تبديل شـود و بتواند 
ُمّعـِرف و هويـت بخـِش موضـوع و بيان كننـدة مفهـوم مـورد نظر طراح باشـد. طرحـی كه پيچيـده، مبهم و 
ناخوانـا باشـد نمی توانـد بـا مخاطـب ارتباط برقـرار كرده و پيـام را منتقل كنـد. دشـواری در خوانش كلمه يا 
عبارت، فرايند شناسـايی و ارتباط را دشـوار می سـازد و سـبب می شـود پيام منتقل شـده به مخاطب، مبهم 
باشـد و به خوبی درک نشـود. يك "نشـانه نوشـته" بايد هم به خوبی ديده و هم خوانده شـود. يك آزمايش 
سـاده مشـخص می كنـد كه آيا نشـانة شـما بـه انـدازة الزم و كافی قابليـت خوانده شـدن را دارد يا نـه؟ برای 
ايـن كار الزم اسـت نتيجـة نهايـی را به افراد مختلف نشـان دهيد و ببينيد آيـا آنها می تواننـد آن را بخوانندو 

پيام هـاي آن را دريافـت ميكننـد يا نه؟ 

بــا اصــول و قواعــد طراحــی »نشــانه نوشــته« تــا حــدود زيــادی آشــنا شــديد و در طــی تمرين هــاي كاســی بــه 
نتايجــی دســت يافتيــد. ولــی بــرای ورود بــه بــازار كار و مواجــه شــدن بــا يــك ســفارش واقعــی، نــكات ديگــری 
هــم الزم اســت كــه دانســتن آنهــا ضــروری اســت. در پايــان بــرای آشــنايی بيشــتر شــما بــه مهم تريــن ايــن 

ــم.  ــكات اشــاره می كني ن

بنابرايــن همــواره بــه يــاد داشــته باشــيد كــه در دنيــاي واقعــي نشــانه )لوگــو( در مقابــل ديــد مخاطبانــي بــا 
طيف هــاي مختلــف قــرار خواهــد گرفــت. بنابرايــن شــما بايــد قبــل از ارائــة كار بــه مشــتری، آن را از زوايــای 

خوانایی لوگوتایپ

با اسـتفاده از كاغذ هاي شـطرنجي يا ميلي متري براي يك كلمه به روش كوفي بّنايي" نشـانه نوشـته"طراحي 
كنيد.

فعالیت 
کارگاهی
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از سـفارش دهنده كار، سـؤاالت دقيق و مناسـب بپرسـيد. قبـل از شـروع كار بايد بدانيد، بـراي چه موضوعي 
قـرار اسـت طراحـی نشـانه انجـام شـود و بـا چـه هدفـي ايـن كار را انجـام می دهيـد؟ چنانچه هـدف اصلي، 
ويژگيها، و هويّت بصرِي طرح يا »نشـانه نوشـته« براي شـما مشـخص نباشـد چگونه می توانيد برای مشتری 
خـود يك راه حل مناسـب پيشـنهاد كنيـد؟ در ماقات هـاي حضوری و يا بـه صورت غير حضوري، سـؤاالت 
خـود را مطـرح كنيـد. آيا فعاليت سـفارش دهنده، خاص و منحصر به  فرد اسـت؟ آيا موضوعی اسـت باسـابقه 
و در ايـن زمينـه نمونه هـاي مشـابهي وجـود دارد؟ بـا چـه عبـارت و فرمـي با چه رنـگ و قابي بهتـر می توان 
فعاليـت مشـتری و يـا كاال و خدمـات مؤسسـه را تعريف كـرد؟ مهم ترين پيامی كه »نشـانة« مـورد نظر بايد 
بـه مخاطبـان خـود منتقل كند چيسـت؟ آيا از شـعار تبليغاتی خاصی اسـتفاده می كند يا خير؟ سـؤاالتي از 

اين قبيل براي رسـاندن شـما و مشـتريتان به هدف، بسـيار كارسـاز خواهند بود. 
در پايـان، دريافت پاسـخ های الزم و شـناخت دقيق موضوع، شـما را آمادة مرحلة طراحـی خواهد كرد. اكنون 
بـا آگاهـي كامـل می دانيـد براي تأثيرگذاري بيشـتر بـر مخاطب كـدام روش را بايـد انتخـاب و از چه حروف 

يـا رنگ و قابي اسـتفاده نماييد.

مختلــف در مقابــل ديــد خــود و هنرجويــان ديگــر قــرار دهيــد تــا ببينيــد آيــا بــه آســاني قابــل خوانــدن اســت 
هســت و آيــا قــادر اســت پيــام شــما را بــه مخاطــب برســاند يــا نــه؟
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 سـعی كنيـد مخاطبان اصلي "نشـانه نوشـته"را بشناسـيد. در اين صـورت، مي توانيد نشـانه ای طراحی كنيد 
كـه برايشـان جذاب اسـت. برخی از مؤسسـات می تواننـد مخاطبان هدف خود را براي نشـانه نوشـته با دقت 
معرفـی كننـد، امـا برخی ديگـر در اين مورد مطمئـن نخواهند بود. ممكن اسـت بخواهند همة افـراد جامعه 
را مخاطـب قـرار دهنـد. در چنيـن شـرايطی، از سـفارش دهنده بخواهيد مشـتريان ايـده آل خـود را توصيف 
كنـد. بـراي شـناخت و درک دقيق تـر از مخاطبان اصلي "نشـانه نوشـته"، داشـتن اطاعات مفيـدي از قبيل 
باورهـا، عايـق، فرهنگ، ميزان سـواد، سـن، جنس، موقعيت جغرافيايی، سـطح زندگی، رفتـار، نيازهاي آنان 

و مـواردي مانند اينها ضروري اسـت.

 در دورانـي بـه سـر مي بريـم كـه گرايش هـا و تمايـات گوناگـون در جامعـه وجـود دارد و پيـروي از مـد، 
مخصوصـاً در جوامـع مد محور، بسـيار متداول اسـت، طراحـي گرافيك بايد راه بـرِد تأثير ويژة خود را داشـته 
باشـد. وظيفـه، طـراح در جامعـة مـا ارائة پاسـخ ها و راه حل هاي بصري مناسـب و همسـو با فرهنـگ ايراني- 
اسـامي اسـت. در دنيـای طراحـي گرافيـك، پيـروي از ُمـد، گزينة مناسـبي نيسـت؛ چـرا كه  دنبـال كردن 
گرايش هـای طراحـی رايـج در جامعـه، بـه اين معناسـت كه طراح شـما در نهايت مشـابه طرح هـای ديگران 
و يـا مبّيـن و مبلّـغ فرهنـگ بيگانگان خواهـد بود؛ در حالی كـه يكی از اهداف طراحی نشـانه هاي نوشـتاري، 
متمايز كردن موضوع و طرح شـما از سـاير طرح هاسـت. بدين سـبب بايد گرايش ها و نيازهاي زمان، محيط 
و اجتمـاع را بشناسـيد؛ امـا در عين حال اين به معنـاي پيروي و تقليد كوركورانه از آن ها نيسـت. زيرا پيروي 
از مـد و طـرح ديگـران، هـم بـا فرهنگ ديني و ملي ما ناسـازگار اسـت و هـم  مانع خاقيت ماسـت. بنابراين 
بايـد تجربه هـای شـخصی و مطالعـات خود را هـم در مورد فرهنگ و باورهـاي مردم جامعه و هـم دربارة يك 

موضـوع خـاص بـه طور مسـتمر ادامـه دهيد تا بـه نتايج منحصر به فرد و درسـتي برسـيد. 

گفتگو کنید

نکته
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باز طراحي 

گاهــی اوقــات  ممكــن اســت بــا سفارشــی روبــرو  شــويد كــه يــك »نشــان«، غيرحرفــه ای و يــا خيلــی قديمــی 
باشــد و يــا اينكــه كار توســط طراحــی كم تجربــه انجــام شــده باشــد و احتيــاج بــه بهبــود و يــا تغييــرات اساســی 
و بنياديــن دارد. مشــتري از شــما درخواســت اصــاح و تغييــر آن را دارد. در اين گونــه مــوارد، انجــام تحقيقــات 
ــرات  ــن تغيي ــد. اي ــاز را تشــخيص داده و طراحــی كني ــورد ني ــرات م ــا تغيي ــد ت ــه شــما كمــك كن ــد ب می توان
می توانــد نــام مؤسســه و خدمــات آن را دوبــاره برجســته كنــد و هويــت بصــری مــورد نيــاز مشــتري را فراهــم 
آورد. تغييراتــی كــه بايــد بــر روی نشــان قبلــی انجــام شــود، بســتگی زيــادی بــه ســابقة فعاليــت، ميــزان شــهرت 
و اقتضــای زمــان دارد. مــوارد گاهــي بايــد اصاحــات مختصــري در »نشــانه« انجــام شــود. انجــام ايــن تحقيقــات 

و اعمــال ايــن تغييــرات و اصاحــات بــر روي طــرح قبلــی را »بــاز طراحــي« مي گوينــد. 

ــرعت در  ــه س ــانه ها ب ــيع در رس ــار وس ــا انتش ــفارش دهنده، ب ــط س ــاب توس ــس از انتخ ــانه پ ــان، نش و در پاي
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معــرض ديــد مخاطبــان قــرار ميگيــرد. حــال اگــر نشــانه بــرای گروهــی از مخاطبــان قابــل خوانــدن، شناســايی 
يــا فهميــدن نباشــد، وظيفــة خــود را بــه درســتی انجــام نخواهــد داد و مســئوليت بخــش مهمــی از ايــن مشــكل 

بــر عهــده طــراح گرافيــك اســت.

تصویر110

بـرای موفقيـت بيشـتر در طراحی و رسـيدن به نتيجـة ايـده آل، پيرامون 
موضـوع طـرح تحقيـق كنيـد. زيرا ديدن نشـانة مؤسسـاتی كـه در داخل 
و خـارج از كشـور فعاليت مشـابهی دارند و آشـنا شـدن با سـابقة فعاليت 
و تاريخچـة آن هـا، كمـك خوبـی بـه شـما می كند. سـعی كنيـد كارهای 
مشـابهي را كه توسـط طراحان ديگر انجام شـده اند، و يا كاال ها و خدمات 
مشـابهي را كـه ديگـران توليد و ارائـه كرده اند، بررسـی كنيد. اين تحقيق 
در وسـعت بينـش و الهـام بخشـي شـما بسـيار ارزشـمند اسـت و سـبب 
می شـود عـاوه بـر آشـنايي بـا ايده های همـكاران خـود در ايـن موضوع، 
از تشـابه ايـدة خـود با آثار موجـود پرهيز كنيـد، زيرا يكی از اهداف شـما 
ايـن اسـت كـه نشـانه ای طراحـی كنيـد تـا سـفارش دهنده را از رقبايش 

متمايـز كنـد. تكـرار دوبـارة ايده هـای انجـام شـده، به هيـچ عنـوان در اين 
راستا كارسـاز نيست.

تصویر111

پژوهش کنید

بـا راهنمايـی هنـر آمـوز در كارگاه، گـروه هـای 2 يا 3 نفره تشـكيل دهيد و هر گروه يك نشـانه نوشـتاری را 
انتخـاب كنيـد. سـپس بـرای بـاز طراحـی آن ايده های خـود را بصورت پيـش طـرح ) اتـود(  در كارگاه  ارائه 

دهيـد  و در بـاره آن گفتگو كنيد. 

فعالیت 
کارگاهی
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تطبیق لوگوتایپ با  الفباي بومي 

به نمونه هاي زير نگاه كنيد:

در هــر يــك از نشــانه هــاي نوشــتاري بــاال، بــراي تطبيــق لوگوتايــپ انگليســي بــا فرهنــگ و الفبــاي فارســي، 
ــه  ــبيه ب ــت مناســب و ش ــي، از فون ــوي اصل ــاس لوگ ــر اس ــد ســپس ب ــته ان ــه فارســي نوش ــا را ب ــدا آرم ه ابت
لوگــوي انگليســي بــراي نوشــتن آنهــا اســتفاده شــده و طراحــي نشــان نوشــتاري به الفبــاي فارســي انجــام شــده 
اســت. تطبيــق لوگوتايــپ بــا الفبــاي بومــي يــك مهــارت ويــژه اســت و نيــاز بــه تمريــن، تجربــه و پژوهــش و 

ــپ دارد . ــو تاي ــام لوگ ــرم و ن ــق در ف جســت وجوي دقي
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 اضافه کردن عناصر تصویری به کلمه

چنـد لوگـوي انگليسـي از بسـته بنـدي كاالهـا يا محصـوالت رايـج را انتخاب كنيد. سـپس آنها را فارسـي 
بنويسـيد و بـا توجـه بـه فـرم لوگوتايـپ اصلـي، بـراي آنها  نشـانه نوشـتاری)لوگوتايپ( فارسـی مناسـبي 
طراحـي كنيـد. اكنـون طـرح هاي پيشـنهادي را كنار نشـانه نوشـتاری)لوگوتايپ( انگليسـي گذاشـته و بر 

روي تابلـو نصـب كنيد.
با همكاسي هاي خود درباره شباهت فرم و محتواي آنها گفت وگو كنيد.

فعالیت 
کارگاهی
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