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چكيده
طراحي اعالن در ايران و ديگر کشورهاي جهان يکي از شاخه هاي مهم در عرصة ارتباطات تصويري است و 
در واقع بيان هدايتگر در قالب زبان اشارتگر در اين عرصه است. هم جواري دو عنصر «تصوير» و «حروف» 
به عنوان رسالت بصري در اعالن داراي اهميت است. امروزه نگاشتن حروف به بار بصري منتج مي شود که 
کارکردي همسو با تصوير دارد. تاريخ اعالن هايي که بيشتر داراي بار نوشتاري هستند تا تصويري، چه در 
ايران و چه در کشورهاي ديگر، از شخصيت پذيري گرافيکي حروف و کارکردهاي آن در عرصة آثار هنري 
نشان دارد. حروف نگاري در هنر ايران به علت قابليت هاي زيبايي شناختي و ويژگي هاي کاربردي خاص آن در 
همة شاخه هاي هنرهاي تجسمي به ويژه گرافيک جايگاهي ممتاز دارد و به خصوص در مقولة حروف نگاري 
تعريف و کارکردي تازه يافته است. حروف فارسي به علت ويژگي هايش از نظر ساختاري با نوع التين خود 
ماهيت متفاوتي دارد که گاه اين ويژگي ها ضعف تلقي مي شود و گاه به نظر برخي از صاحب نظران امتياز آن 
شمرده مي شود. هدف از اين جستار بررسي ويژگي هاي حروف فارسي با بياني حروف نگارانه در طراحي 
اعالن است و درکنار آن به کارکردهاي حروف و يا نوشته در اعالن و نقش حروف نگاري در اعالن و ارائة چند 
راهکار پرداخته مي شود. اين مقاله با روش تحليلي ـ     توصيفي و به شيوة کتابخانه اي به مطالعة ساختاري حروف 

فارسي مي پردازد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که شناخت از گونه هاي حروف نگاري (فرماليستي و روايت گرا)، در روند شکل گيري 
اعالن با کاربرد نوشتار نقش مهمي در نتيجه و اثربخشي آن دارد. توجه به خوانايي (نقش اطالع رساني) در اعالن 
و خواندني بودن (زيبايي و جلوه مندي بصري) آن در روند بصري اعالن از نکات مهمي است که هر طراح بايد 
به آن توجه داشته باشد. شناخت ويژگي هاي بصري حروف فارسي و درک توانمندي آن در هنر خوشنويسي 
و بهره گيري از آن به عنوان اصول اوليه بر هر طراح گرافيک و حروف نگار الزم و ضروري است. درک نقش 
حروف به عنوان «عامل خوانايي»، « عامل و عنصر چالش برانگيز بصري» و « عامل زيبايي شناختي» در روند 
طراحي حروف نگارانه نقش شاياني را داراست. توجه به توان بصري هر حرف و ظرفيت پذيري بصري ( ايجاد 

جلوه هاي ويژه) با نوع کاربرد حروف در يک فرايند حروف نگاري ارتباط مستقيم دارد.
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مقدمه
يا  کاال  يک  معرفي  وظيفة  که  اعالن ١  اولية  نمونه هاي  در 
يک اثر هنري را بر عهده داشتند، کلمات و حروف تنها به 
جنبة اطالع رساني اعالن کمک مي کردند و گرچه به عنوان 
را  اعالن  فضاي  مختلف  اندازه هاي  در  بصري  عنصري 
اشغال مي کردند تأثيرات زيبايي شناختي کمتري از خود بروز 
مي دادند. پيشرفت صنعت چاپ و پيدايش هنر عکاسي که 
منجر به ايجاد تحولي شگرف در طراحي اعالن شد به تدريج 
تصاوير را به درون اعالن ها کشاند تا اعالن ها به ترکيبي از 
نوشته و تصوير بدل شوند. در واقع، با ورود تصاوير به 
اعالن ها، نه تنها از اهميت نوشتار در آن ها کاسته نشد، بلکه به 
ايجاد جنبشي جديد در نحوة طراحي حروف اعالن انجاميد، 
چراکه از آن زمان به بعد حروف مي بايست درکنار تصاوير 
که داراي قدرت بصري بااليي بودند به انتقال پيام و شعار 
مدنظر به مخاطب کمک کنند. در نتيجه، اين تحوالت لزوم 
ايجاد يک دگرگوني در شکل، اندازه و... نوشتار در اعالن 
بيش ازپيش احساس شد و با گذشت زمان و با شکل گيري 
شيوه هاي گوناگون حروف نگاري٢ و نوشتار جايگاه ويژه اي 

در اعالن پيدا کردند.  
ظرفيت هاي  به  توجه  با  اعالن ها  در  امروزه   
بصري شان نوشته جدا از تصوير نيست، بلکه بخشي از 
تصوير را تشکيل مي دهد. به قول کيت هنريش٣حروف نگاري 
«آنچه  است:  معتقد  لوبالين٤  هرب  است.  تصوير  صداي 
بسياري از ما در گذر از پنجاه سال اخير٥ درک مي کنيم اين 
است که حرف (تايپ) فقط مفهومي مکانيکي از چيدن کلمات 
روي صفحه نيست، بلکه ترجيحًا نوعي ابزار خالق و گويا 
در دستان طراحي با تخيل قوي است. من بيشتر به ايجاد 
يك ايده و نوشتن يك تيتر فكر مي كنم تا طرح يك آگهي. 
فريبنده ترين چيز براي من نوشتن تيتر است.» با توجه به اين 
امر که امروزه حروف نگاري شکل (فرم) خود را از موضوع 
و محتوا مي گيرد، نقشي پررنگ در عرصة طراحي اعالن پيدا 
کرده است. روند شکل گيري نوشتار در اعالن با دو رويکرد 
سنتي (الهام از هنر خطاطي و خوشنويسي) و رويکردي 
ِبروزتر (حروف کامپيوتري) مواجهيم. امروزه بسياري از 
طراحان با جعبه ابزار پرنقص قلم هاي متنوع و بدون  توجه 
به قابليت هاي حروف ايراني درپي خلق حروفي هستند که 
در  فقط  و  نيستند  حروف نگارانه  ابعاد  داراي  به هيچ روي 
سطح بازي با حروف است. اشراف به اين خطوط و هنر 
خوشنويسي و کاربرد آن به گونه اي که زيبايي و خوانايي 
و تناسب با موضوع را هم زمان دربربگيرد در ابتدا کاري 
دشوار و نيازمند فکر و خالقيت بسيار است تا هم به نتايجي 
قابل قبول دست يافته شود و هم به حريم حروف که از 
جايگاه وااليي برخوردارند خدشه اي وارد نشود (اسکولوس، 

١٣٧٨: ٥؛ سليماني، ١٣٨٧ :٤٩). 
هدف از اين جستار بررسي ويژگي هاي حروف فارسي 
با بياني حروف نگارانه در طراحي اعالن است که درکنار 

نقش  و  اعالن  در  نوشته  يا  حروف  کارکردهاي  به  آن 
حروف نگاري در اعالن و ارائة چند راهکار پرداخته مي شود. 
اين مقاله با روش تحليلي ـ   توصيفي و با شيوة کتابخانه اي به 
مطالعة ساختاري حروف فارسي مي پردازد و در پي پاسخ 

به پرسش هاي زير است:
١. کارکردهاي حروف نگاري فارسي چيست؟

٢. اين مختصات با ويژگي هاي بصري و زيبايي شناختي 
اعالن چه رابطه اي برقرار مي کند؟ 

 پيشينة تحقيق
معناي تحت الفظي حروف نگاري خوش نوشتن حروف 
و کلمات با رعايت هندسة تحريري و قواعد ازپيش تعيين شده 
از  يکي  حروف نگاري  است.  چاپ  صنعت  درارتباط با 
قدرتمندترين ابزارهاي ارتباطي موجود براي طراحان  است 
که حروف شاکلة اصلي آن را تشکيل مي دهد. از گذشته 
تا به امروز، کالم و تصوير دو قطبي هستند که هدايتگر 
ارتباطات انساني و اجتماعي بوده اند. بيان تصويري بهتر و 
کامل تر و قوي تر از بيان کالمي است. به همين علت، کالم يا 
به عبارت بهتر «زبان» که ابزارش واژگان است مي بايست 
هرچه بيشتر خود را به حيطة تصوير نزديک سازد. امروزه 
لذت هاي زيبايي شناسي ناشي از حروف و کلمات در راه ها 
و مفاهيم جديد به کار گرفته مي شوند. حروف ديگر چون 
گذشته صرفًا براي خواندن کارکرد ندارند، بلکه تشخيص 
ازجمله  و کوشش هايي  مطرح شده  آن ها  زينتي  پتانسيل 
بهتر  و  بيشتر  حروف  تا  مي گيرد  صورت  حروف نگاري 

تصوير شوند (طيبي، ١٣٧٨: ٣٨).
ميلتون گليزر٦دراين باره مي گويد: «عنصري بااهميت تر 
از حروف نگاري در مجموعه کامل آثار گرافيکي وجود ندارد. 
تا همين اواخر، حروف نگاري شايد آشکارترين عنصر شکلي 
بود که گرافيک را از نقاشي مشخص مي کرد. عجيب است که 
حاال حروف نگاري به خوبي وارد قلمرو هنرهاي زيبا شده، تا 

بحث و مجادله برانگيزد» (عابديني، ١٣٧٨: ٢٩). 

تصوير١. حروف نگاري تهران(نهمين دوساالنه طراحي گرافيك 
معاصر ايران)طراح مريم عنايتي، ١٣٨٤.

ويژگي هاي  حروف  نگاري فارسي 
درطراحي اعالن در گرافيک ايران

۱. اعالن؛ آفيش (فرانسوي): گونه اي 
از هنر هاي گرافيک است با سابقه اي 
بسيار قديم در تخته اعالن، آگهي 
دستي، برگة نمايش، باسمة چوبي 
و جز اين ها (پاکباز، ۱۳۸۱: ۲۸۹).
2 . Typography

3. Kit Henrich

4. Herb Lubalin

طراحي  انقالب  لوبالين،  ۵.  منظور 
حروف در غرب است که با تکنولوژي 
و انقالب ماشيني همراه است و آن 
آمريکايي»  تايپوگرافيک  «انقالب  را 

مي نامند.
6 . Milton Glase
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حروف و نوشتار قبل از اينکه  خوانده شوند ديده مي شوند. 
خوانايي  حروف نگاري  مقولة  در  که  کرد  فراموش  نبايد 
مهم تر از زيبايي  است. مي توان گفت مهم ترين وظيفة طراح 
حروف نگاري اين است که به کمک قلم (تايپ) و تصوير نه فقط 
خواندن را آسان کند بلکه معنا را به صورتي نو و خالقانه 
القا کند؛ کاري کند که مردم به خواندن و فهميدن موضوع با 
شوق و عالقه جذب شوند. طراحي حروف نگاري در بهترين 
شکل خود از معناي مدنظر اوليه سفارش دهنده فراتر مي رود 

و چيزي زيباتر به آن مي افزايد (سپهر، ١٣٨٨).
هدف از حروف نگاري ارسال هرچه مؤثرتر پيام، برقراري 
به  نسبت  بيشتر  نفوذ  تفاهم،  و  تفهيم  ايجاد  ارتباط الزم، 
نوشتار عادي، ايجاد جذابيت بصري و هيجان و آشکارکردن 
لذات بصري شکل هاي حروف است. پيشينة حروف نگاري را 
ابتدا بايد در آثار نقاشي جست. استفاده از نوشتار به عنوان 
نوعي عنصر بصري جديد ابتدا در نقاشي کوبيسم وارد شد 
(افضل طوسي، ١٣٨٥: ١١٠). برخي نيز آغاز آن را سال هاي 
جنگ زدة  تأثيرات  محصول  که  مي دانند  دهة  ٢٠ـ ١٩١٠م 
دادائيست هاست. دادائيست ها مفهوم را از حروف و کلمات 
و نوشتار جدا کردند و به راحتي توانستند بازي تصويري را 
با شکل هايي شروع کنند. نطفة جريان حروف نگاري غربي 
در دو جريان شکل گرفت: جنبش حروف گرايي١ و مدرسة 

«باهاوس» در آلمان. در اين دوره، اعتقاد اين بود که حروف 
عالوه بر اينکه معنايي را منتقل مي کنند بايستي از نظر شکل، 
چگونگي توزيع نازکي ها و صخامت ها نيز زيبا باشند. آن ها 
نکردند. حروف و کلمات  به خوانايي حروف بسنده   فقط 
فرصت يافتند جلوه اي فراتر از معنا داشته باشند. مهم ترين 
و در عين حال دشوارترين شاخصة حروف نگاري ايجاد 
فضايي است به کمک  حروف و کلمات که بتواند مخاطب را به 
موضوع نزديک کند و بيننده را در برداشت طراح از موضوع 
با او شريک کند. در آثار حروف نگاري که به نحوي شايسته 
و مناسب طراحي شده باشند معناي  آن نيز بالفاصله در ذهن 
منتقل مي شود و نيازي به رمزگشايي و ترجمة   کلمات نيست 

(معروفي، ١٣٨٥:  ٣۲ـ ٣۰).

نقش حروف نگاري در اعالن
ارتباطات  جهان  در  امروز  به  تا  پيدايش  بدو  از  اعالن 
کاربرد هاي بسيار متفاوتي در حوزه هاي گوناگون پيدا کرده 
و به يکي از مهم ترين مقوله هاي طراحي گرافيک بدل شده 
است. در طراحي اعالن، نوشتار و متن به عنوان عنصري مهم 
در کنار عناصر ديگر تصوير است. پيشرفت صنعت چاپ 
و پيدايش هنر عکاسي در طراحي اعالن تحولي ايجاد کرد 
و به تدريج پاي حروف و الفبا به اعالن ها باز شد. در واقع 

تصوير٤. حروف نگاري«  شازده احتجاب » طراح فرشيد عطايي.تصوير٢.  اعالن تئاتر« عروسي خون» طراح مجيد كاشاني، ١٣٨٥ . 

تصوير ٣.حروف نگاري« اللهم صل علي بن موسي الرضا» طراح: 
مسعود  نجابتي، ١٣٨٣.

1. Letterism



جنبش حروف نگاري در غرب و توجه به آن در صنعت چاپ 
موجب شد که در طراحي اعالن ها نيز حروف به عنوان عنصر 

غالب و اثرگذار مطرح باشد.
از  که  است  ثابت  ويژگي  چند  داراي  اعالن  طراحي 
مهم ترين آن ها مي توان به آگهي دادن به قصد آگاهي، جلب 
مخاطب و انتقال پيام اشاره کرد. طراح گرافيک هوشمندانه 
و هنرمندانه در قالب کلمات مختصر و با حروفي موزون 
که  مسائلي  مهم ترين  مي دهد.  ارائه  را  پيامش  متناسب  و 
طراحان اعالن بايد به آن توجه کنند نوع به کارگيري زبان 
بصري (نوشته و يا تصوير)، حروف و نوشتار هماهنگ، 
نوع چينش عناصر (ترکيب) و اثرگذاري پيام به مدد آن است. 
ديدن، خواندن، فهميدن و لذت بردن از نکات کليدي در نوع 
طراحي هر اعالن است. شکل غالب اعالن گاه تصوير است يا 
يک متن و گاهي هم فقط متن است بدون تصوير و برعکس. 
زماني در اکثر اعالن ها حروف همچون عامل مکمل در کليت 
طرح مطرح بود، ولي امروزه جايگاهي ويژه و شخصيتي 
خاص در اعالن دارد. کاربرد حروف در اعالن با شيوه ها و 
روش هاي گوناگون و با مقاصد مختلف صورت مي گيرد و 

نقشي شاخص و بارز دارد: 
١) حرف به منزلة نقش معرف و اطالع رسان (انتقال پيام): 
در اعالن هاي اوليه که وظيفة معرفي کاال يا اثر هنري را بر 
عهده داشتند، کلمات و حروف تنها به اطالع رساني اعالن 
کمک مي کردند و همچون عنصري بصري در اندازه هاي 
درکنار  امروزه  دربرمي گرفتند.  را  اعالن  فضاي  مختلف 
رسالت پيام رساني، جنبه هاي مفهوم گرايي و زيبايي شناسانه 

مدنظر است (تصوير ١).
٢) حروف به منزلة عنصر بصري: درکنار تصاوير، نوشتار 
و حروف در نقش زبان بصري اثر محسوب مي شوند و 
کارکردي واحد با تصوير دارند. اعالن هاي ايراني به نسبت 
نوع غربي آن تأکيد بيشتر بر تصوير دارند تا نوشتار و 
اين موضوع از نقيصه هاي آثار ايراني در اين مقوله است 

(تصوير ٢).
٣) کارکرد تصويري پنهان: حروف نگاري در تقويت ويژگي 
بصري حروف و نزديک کردن نوشته به تصوير مي کوشد. 
در واقع، در دنياي امروز، حروف نگاري و کاربرد حروف در 
اليه هاي پنهاِن بار معنايي هر حرف سر برمي آورد و معنا را 
از قالب کلمات جلوه گر مي سازد (تصوير ٣). رونالد بارتز١ 
اديب و فيلسوف فرانسوي مي گويد: «در گذشته عکس ها و 
تصاوير معنا را به تصوير مي کشيدند و امروزه نوشتار 
تصاوير را با خود حمل مي کنند و تصاوير را با فرهنگ و 

تصورات آميخته مي سازند» (عابديني، ١٣٧٨: ٣١). 
٤) حروف به منزلة عنصر چالش برانگيز در ذهن: جدا 
از رسالت اطالع رساني، نوشتار در مقام عنصر تجسمي 
مستقل  در ذهن مخاطب نقش ماندگاري بر جاي مي گذارد. 
خوانايي حروف و کلمات در اعالن مهم ترين کارکرد آن است 
و مهم تر آن است که بايد چالش برانگيز باشد، به گونه اي که 

پس از خوانايي آن هيجان و ذوقي خاص به بيننده انتقال دهد 
(تصوير ٤).

٥) حروف با رويکرد زيبايي شناسانه: با بررسي اعالن هاي 
ايراني مي توان به اين نکته پي برد که خط و نوشتار در روند 
حروف نگاري با جلوه مندي بصري جذابي کم وبيش به شکلي 
زيبا تبديل شده است که در درجة اول مفهوم نوشته را قبل 

از خوانده شدن بيان کند (تصوير ٥).
٦) حروف در قالب جريان فرماليستي:٢ جريان شکل گرايي 
صرف را مي توان بيشتر در طراحي حروف التين مشاهده 
کرد که در درجة اول شکل و جلوه هاي بصري آن مهم 
مي نمايد. گاهي طراحان و هنرمنداني که بدعت و شگفتي را 
به همراه زيبايي تنها هدف مهم بصري تعيين کرده اند، بدون 
سوارکردن  مثل  شيوه هايي  از  اعالن،  موضوع  به  توجه 
حروف روي هم، کج و معوج کردن حروف، به هم چسباندن 
و درهم ريختن  برداشتن خط کرسي  فروبردن،  يا درهم 
حروف استفاده کرده اند. اين گروه تا جايي پيش رفته اند که 
حروف را مانند نقاشي فرم محض در نظر گرفته و جريان 
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تصوير٥. حروف نگاري« سه قطره خون»، طراح: عليرضا مصطفي زاده .

تصوير ٦.اعالن نستعليق و خطاي باصرة نهفته در آن، طراح: دامون 
خانجانزاده، ١٣٨٦.

1. Ronald Bartez

 ٢. حروف  نگاري  بر دو  نوع  است:
 حروف   نگاري   فرماليستي   و حروف  
نگاري روايت گرا،  در نوع اول ريخت  
شناسي کل  اثر مهم  مي نمايد و دو  
نوع  دوم روايت همان کارکرد بياني 
دارد و نگاه شکل گرايانةصرف نيست 

(مهرنگار، ١٣٨٩: ١٤).
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

فرماليسم را در گرافيک امروز ايران ايجاد شده اند (تصوير 
نداشتن  يا  طراحان  ناآگاهي  به علت  مي گويد:  خزايي   .(٦
اشراف کلي بر نوع کار است يا تقليدي از طراحان فرنگي، 
فرماليسمي که تعدادي از طراحان براي  تسريع در رسيدن 
به سبک و امضاي شخصي در پيش گرفته اند، در حالي که در 
طراحي اعالن، زيبايي باسودمندي و گويايي ترکيب شده و 
حروف نگاري هدف ديگري دارد که همانا سرعت بخشيدن به 

ارسال هرچه سريع تر پيام است (خزايي، ١٣٨٥:  ١۳ـ ١۱).

٧) حروف در نقش عنصر روايتگرا: منظور آن است که 
روايتگري  و  محتوي  اثر،  يک  در  حروف  کاربرد  درکنار 
به منزلة نکتة کليدي پيش از طراحي و خلق حروف است. 
گاه ممکن است اين روايتگري به سمتي پيش رود که يک اثر 
در حوزة حروف نگاري قرار نگرفته و خط نقاشي تلقي شود 

(تصوير ٧).
٨) نقش خوانايي حروف: حروف قبل از آنکه در يک اعالن 
شکل گرا و يا روايت گرا باشند بايد خوانا باشند. يكي از مباحث 

مطرح در تايپوگرافي به سبك ايراني در ميان هنرمندان و 
منتقدان خوانانبودن حروف در برخي از آثار است (تصوير 
٨)، يعني هنرمند كلمه اي را طوري مي نگارد كه به سختي 
خوانده شود. اين در حالي است كه اصوًال تايپوگرافي با 
هدف بهتر ديده شدن و خوانده شدن به وجود آمد. با آنكه 
حروف فارسي در مقابل حروف التين براي كار در حوزة 
حروف نگاري داراي پتانسيل بااليي است، برخي به اشتباه در 
اين ميان پا را فراتر مي گذارند و نقاشي خط را به عنوان يكي از 

شاخه هاي تايپوگرافي به كار مي بندند١(مهرنگار، ١٣٨٩: ٧).

ويژگي هاي حروف فارسي با بياني حروف نگارانه در اعالن
به  کمتر  که  است  قابليت هايي  داراي  فارسي  حروف 
ابتدا نوعي  آن توجه شده است. قابليت هايي که شايد در 
محدوديت تعريف شود. درک ويژگي هاي بصري حروف 
با توجه به کارکردشان از مواردي است که بايد در خدمت 

حروف نگاري صورت گيرد. 
دو اصطالح «خوانايي» و« خواندني» از نکات مهم در 
طراحي حروف نگاري است.٢ مي توان دو صفت خوانايي و 
خواندني بودن را بزرگ ترين نياز حروف نگاري دانست که 
طراحان گرافيک بايد هميشه تقدم آن را در نظر داشته باشند 

(لوکرنه، ١٣٨٤ : ٨٤ـ ٨٧).
حروف در اعالن با دو طيف کامًال متفاوت ولي با بياني 
واحد به کار مي روند. گاه طراح در طراحي اعالن از ساختار 
خطاطي و خوشنويسي ايراني و روابط حاکم بر آن بهره 
مي گيرد و ممکن است حروف نگار خود نيز اصول و قواعد 
حاکم بر خطاطي و خوشنويسي را بداند. گاهي هم ممکن 
است بدون اين تجربه از قلم هاي رايانه اي بهرة بصري ببرد. 
در نوع اول، جلوه هاي بصري خلق شده و سپس بهره گيري 
حروف نگارانه از آن به لحاظ جذابيت و شيوايي در سطح 
قلم و  نوع  دارند.  قرار  رايانه اي  از حروف  باالتري  بسيار 
توجه به روابط فضايي در جهت بهره گيري حروف نگارانه 
در اعالن از نکات مهم است. آنچه به عنوان ويژگي حروف 
فارسي مدنظر است و در قالب جلوه هاي بصري جذابيتي 
وافر به حروف مي بخشد که به هيچ روي در حروف نگاري 

غربي با توجه به ساختارش مشاهده نمي شود.
١) جابه جايي حروف با توجه به نوع ترکيب: در اين شيوه، 
همة قواعد و اصول حاکم بر خوشنويسي و خطاطي رعايت 
شده و تنها با جابه جايي حروف در محورهاي مختلف و 
تغيير اندازه در فضاي منفي و نزديک کردن حروف، بياني 

حروف نگارانه ارائه مي شود (تصوير ٩).
٢) قابليت حذف و اغراق: نوشتن حروف در خطاطي و 
با دانگ هاي مختلف قلم صورت مي گيرد و  خوشنويسي 
در گذشته خطاط و خوشنويس به رعايت اين قواعد ملزم 
بوده است. زماني که قلمي به عنوان شيوة نوشتاري در 
تحوالتي  و  تغيير  آن  در  مي شود،  استفاده  حروف نگاري 
هدفمند صورت مي گيرد. منظورآن است که مي توان دخل 

تصوير ٧. حروف نگاري جشنوارة شمس تبريزي ،  طراح: مهدي 
سعيدي .

تصوير ٨. اعالن بزرگداشت موالنا ،  طراح: علي خورشيدپور، ١٣٨٣.

 ١. در مقولة خط نقاشي حروف به 
تصوير تبديل شده است، بدين معنا 
که طراح به حروف و کلمات به عنوان 
بار  به  و  کرده  نگاه  و تصوير  فرم 
معنايي و خوانايي آن اهميتي نداده و 
حضور حروف و کلمات با آزادي عمل 
بيشتري همراه است، اما در تايپوگرافي 
خوانابودن مهم است، زيرا در زمينه اي 
استفاده مي شود كه اطالع رساني وجه 
بارز آن است، ولي در خطنقاشي زيبايي 
www. , در اولويت قرار دارد (شيوا

(jamejamonline.ir

٢  . خوانابودن از لحاظ وضوح، روشني 
و رسابودن به گونه اي که مخاطب هنگام 
مشاهده حروف بر خواندن آن دچار 
مشکلي نشود. خواندني از اين جهت که 
قرائت نوشتار براي خواننده همراه با 
نوعي چالش توأم با لذت و عالقه باشد 

و هيجان مخاطب را برانگيزد.



قلم به وجود آورد. برش قسمت هاي  و تصرفاتي در آن 
مدنظر در حروف از جمله مواردي است که بيشتر در جهت 
زيبايي و هماهنگي با نوع ترکيب است و طراح با آگاهي از 
اين مقوله قسمت هايي از حروف را که به خوانايي آن لطمه اي 
وارد نسازد حذف مي کند. اين عمل بيشتر در حروفي اجرا 
مي شود که داراي ساختاري مّدور و کشيدگي در محور افقي 
است و در کل درحروفي به اجرا درمي آيد که قابليت آن را 

دارا باشند (تصوير ١٠).
٣) برجسته کردن بعضي از حروف: اين شيوه به نسبت 
نوع  در  بيشتري  بصري  از حساسيت  مذکور  شيوه هاي 
طراحي و چينش حروف برخوردار است و با توجه به هدف 
طرح گاه حروفي از نظر اندازه و شيوة اجرا متفاوت تر به کار 
مي رود. در سير حروف نگاري التين با توجه به ساختار کلي 

ناهماهنگي فاحشي به وجود مي آيد (تصوير ١١ و ١٢).
به منزلة بستر تشکيل دهندة حروف  پنهان  ٤) هندسة 
فارسي: در طراحي حروف و حروف نگاري با بهره گيري از 
خطوط ايراني ـ اسالمي، نقش هندسه حضوري چشمگير دارد 
و به نسبت هندسه حاکم بر حروف غربي که داراي صورتي 
ظاهري است در اليه هاي پنهان قرار دارد. همين قواعد است 
که نوعي وحدت و در نهايت زيبايي را به تصوير مي کشد. 
براساس  گذشته  خطاطي  هنر  در  هندسي  روابط  کاربرد 
اشکال و  مبناي  بر  الفبا  بوده و حروف  دايره»  «سطح و 
خطوط هندسي ترسيم مي شده است. دايره در جايگاه شکل 
اصلي در ترسيم هندسي به منزلة نماد وحدت و گستردگي 
ذات احديت و يک اصل (ُمدول) در هنرهاي ايراني ـ اسالمي 
به کار مي رود. طبق قوانين جاري در اين هنر، هر حرف 
براساس دو شاخص و واحد طراحي مي شود: واحد سنجش 
حروف کشيده و عمودي که با حرف «الف» معيين مي شود 

و شکل دايره (تصوير ١٣).
از  يکي  منفي:  و  مثبت  مدلولي فضاي  و  دال  رابطة   (٥
ويژگي هاي هنر ايراني ـ اسالمي، مرافقت، همنشيني و ترکيب 
هر دو فضاست و نمي توان تفاوتي براي آن قائل شد، زيرا 
با توجه به اصل «الَکثرة في الَوحدة و الَوحدة في الَکثرة» 
کثرت هاي اثر که يکي از آن فضاسازي است، در مجموع 
خط سيري را طي مي کند که رسيدن به يکپارچگي و وحدت 
است و به همين علت است که تمام عناصر يا کثرت هاي اثر 
هنري به وحدت يا هدفمندي منجر مي شود. يکي از موارد 
بسيار مهم در ارائة طراحي خالقانه با بهره گيري از حروف 
در طراحي اعالن، تغيير و جابه جايي حروف از نظر موقعيت 
دربرگيرندة  فضاهاي  که  صورت  بدين  است،  قرارگيري 
حروف (منفي) را به صورت سياهه و تيرگي و فضاي خود 
حروف را به صورت منفي به کار برد (تصاوير ١٤و ١٥). با 
همين جابه جايي، روابط جديدي ازنظر بصري حاکم مي شود 
که ممکن است در نوشتار اوليه چندان جذاب به نظر نيايد. 
اين ويژگي در حروف التين با توجه به محور عمودي، افقي 
و مورب حروف ساختاري ايستا به اثر مي دهد و نه پويايي 

مانند حروف فارسي.
٦) تکرار و تداخل حروف در هم: يکي از جلوه هاي ارائه شده 
در خوشنويسي تکرار و روي هم قراردادن و تداخل حروف 
گرافيکي  بياني  به  باشد  که  هر قصدي  به  کار  اين  است. 
مي انجامد که به طور گسترده اي ميان طراحان گرافيک ايراني 
در اعالن استفاده مي شود. در تکرار و روي هم قرارگيري 
حروف، اندازه ها و تناسب ها دچار تغيير و تحول مي شود که 
همين ويژگي در ترکيب نهايي خلوت و جلوت هايي ايجاد مي 

کند (تصوير ١٦).
٧) قراردادن حروف کشيده و گرد در حرکتي بصري: با 
نظر به تنوع حروف خط فارسي و قابليت آن ها، قرابت و 
همنشيني حروف کشيده و گرد در ترکيْب اثر را به نوعي 

هدفمندي خاص مي رساند (تصوير ١٧). 
٨) قابليت تعميم به ساختاري سنتي و مدرن: اين ويژگي 
مي تواند با رويکرد بصري متنوع جلوه گر شود: نوع چينش يا 
ترکيب بندي، تغيير چيدمان و توجه به فضاي منفي و مثبت و 

موارد ديگر با توجه به ساختار مدنظر (تصوير ١٨). 
٩) ُبعد نمادين حروف: دني ديدرو مي گويد: «کلمات ديگر 
چيزي جز يک نماد نيستند. بيش از يک نماد هم نمي توانند 
باشند، نمادهايي که بر انديشه، احساس يا يک عقيده داللت 
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تصوير٩.حروف نگاري اسماء 
الحسني، طراح: مسعود نجابتي.

تصوير١٠.   اعالن دکترين مهدويت ، 
طراح: مسعود نجابتي، ١٣٨٦.

تصوير١١.       حروف نگاري ششمين
نمايشگاه نگارگران قم، طراح: 

مسعود نجابتي، ١٣٨٩.

 تصوير ١٢. بيست  و نهمين 
جشنوارة بين المللي فيلم فجر ،  
طراح: مسعود نجابتي ،  ١٣٨٨.
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دارند، نمادهايي که به فعاليت، حالت بيان، طنين و شرايط 
اجراي بي نقصي نياز دارند تا بتوانند در داللت خود کامل 
داراي  بصري  فرم  يک  به عنوان  واقع  در  حروف  شوند. 
ويژگي هاي نمادين نيز مي باشند. براي نمونه، در نماد نوشته 
و يا نشانه نوشته، يک حرف آن قدر داراي گستردگي بيان و 
مفهوم است که به صوت يک سمبل درمي آيد. در خوشنويسي 
ايراني، استاد براي شروع سرمشق خود نقطه اي را با خطي 
نازک بر زير آن مي نگارد که اين نقطه داراي مفاهيم نمادين 
بسيار گسترده اي در فرهنگ غني ايراني ـ  اسالمي است. «الف» 
و کاربرد نمادين آن در نشان نوشته ها و آثار حروف نگاري 
(حروف نگاري) نيز داراي ُبعد نمادين است که در اعالن هاي 
حروف نگارانة ايراني به آن توجه ويژه اي شده و مي شود 

(تصوير ١٩).
به نوشتة حسيني، حروف و کلمات التين جدا از وجه 
خبري داراي  اشکال بصري اند. براي مثال، حرف A مي تواند 
برداشتي تصويري از کوه يا مداد به مخاطب بدهد. قلم (فونت) 
فارسي نيز داراي ويژگي هاي بصري است که بايد دربارة آن 
کار شود. البته مي تواند ناشي از کم کاري طراحان متخصص 
باشد که در درک قابليت هاي حروف فارسي در اين زمينه 

دقت کافي نداشته اند (حسيني، ١٣٨١: ٢٠).
١٠) قابليت شکل پذيري: نکتة حائز توجه در طراحي 
حروف براي اعالن اين است که حروف از طريق نوع شکل 
و چگونگي قرارگرفتن در صفحه مي توانند کاراکتر خاصي 
داشته باشند که اين کاراکتر درصورت هماهنگي با موضوع 
به  مدنظر  محتواي  بهتر  هرچه  انتقال  در  مي تواند  اعالن 
مخاطبان تأثير بسزايي داشته باشد (حسيني، ١٣٨١: ١١؛ 

تصوير ٢٠ و ٢١).
١١) جذابيت بصري: زماني که در يک اثر با تنوعي از 
اندازه هاي حروف (باريکي و پهني)، کشيدگي و کوتاهي، 
قوس و دورها، کشيدگي ها و تنوع فضايي درترکيب مواجهيم، 
عناصر ترکيبگر و حس رواني آن ها اثر را به اثري موسيقايي 
شبيه مي سازد. در هر دو مورد (ايراني و التين) مي توان 
در ترکيب به خوشايندي و جذابيت دست يافت، ولي در نوع 
ايراني با توجه به شاکله و قالب حروف اين جذابيت بيشتر به 

چشم مي آيد (تصوير ٢٢).
فضاي حاکم بر اثر است که به اثر خوشايندي و جذابيت 
مي دهد، هرچند روابط عناصر در آن نيز مهم است. زماني 
که آقاي قباد شيوا به آمريکا رفته بود در مالقات با «ميلتون 
گليزر» در آتليه اش تابلوي خوشنويسي را ديد که سروَته 
نصب شده بود. ايشان تابلو را درست کرد (احصايي، ١٣٧٨ 
:١). نکتة مهم آن است که گليزر از قراردادهاي نوشتاري، 
آواها و اصوات زبان فارسي آگاه نبوده و آن چه مدنظر اين 
هنرمند بوده برخورد بصري، همبستگي و هماهنگي خطوط 
و فرم ها در خوشنويسي ايراني و در نهايت جذابيت بصري 

است. 
١٢) ترکيب بندي ايستا و پويا با توجه به چينش حروف 
در حروف فارسي: پس از ترکيب و چينش با حروف التين، 
تعدادي حروف با زواياي عمودي، افقي و مورب، صفحه را 
دربرمي گيرد که حالتي ساختماني به اثر مي دهد، حتا اگر 
حروف منعطف و مدّور طراحي شده باشند. ساختارمندي 
هندسي و ايستايي جزء جدايي ناپذير حروف غربي است، 

ولي در حروف فارسي سير متفاوتي دارد (تصوير ٢٣).
١٣) شکل حروف: حروف فارسي شامل اشکال ديسندر، ١ 
اسندر،٢ و فرم حفره اي٣ است. در جلوه مندي بصري، شکل 
حروف اهميتي خاص دارد. اگر بتوان در حروف غربي زوايد٤ 
حروف و ايجاد زواياي سبک را به عنوان تنوع شکلي در نظر 
گرفت، در حروف ايراني، قوس و دورها، سطوح کشيده و 
راست، نقش شاخص نقطه، کوتاهي و بلندي حروف، نبود 
اندازة ثابت در هر حرف عوامل تنوع بخشي به شکل (فرم) 
است که به ترکيب نهايي در حروف  نگاري جذابيت و حالوت 

خاص مي بخشد (تصوير ٢٤). 
حروف نگاري  در  حروف  قالب  حروف:  کلي  قالب   (١٤
و طراحي حروف غربي در چارچوبي مي گنجد که طراح 
را به نوعي نظم و توازن هدايت مي کند. حرکات عمودي و 
افقي و زواياي نه چندان باز در اين ساختار قابل مقايسه با 

تصوير ١٣. اعالن جشنوارة هنر 
در دوسلدورف ،  طراح:  ايران 

محمد احصايي، ١٣٥٨.

تصوير ١٥. حروف نگاري «علي 
علي »،   مع  و  الحق  و  الحق  مع 

طراح: مسعود نجابتي، ١٣٨٦.

دوساالنة  دومين   .١٤ تصوير 
طراح:  اسالم ،  جهان  بين المللي 

فتح اهللا مرزبان.

تصوير ١٦. اعالن فيلم ، مأخذ: 
اعالن دور دات کام.

١ . حروفي مانند س، م، ل، ق و ي داراي 
ديسندر هستند که واجد تنوع بصري 

در حرکات اند.
٢ . اين دسته از حروف در در ساختار 
کلي حروف داراي حفره اند، مانند ط و 

ظ.
٣ . به فضاهاي منفي درون حروف گفته 
مي شود. اين فرم ها به قابليت حروف 
ياري بسياري مي رسانند. به طور کلي، 
قابل تشخيص ترين حروف آن هايي 
هستند که فرم هاي حفره اي بزرگ تري 

دارند.
٤ . در حروف نگاري غربي به حروف 
به حروف  و  داراي زوائد «سريف» 
بدون زاويه «سن سريف» مي گويند. 
اين مهم در جذابيت شکلي يک حرف 
نقش مؤثري ايفا مي کند، ولي براي ادغام 
و يا چينش در کنار هم زوائد ارزش 

بصري را تقليل مي دهند.



نوع ايراني آن نيست. اگر چند حروف التين را در کنار هم 
قرار دهيم، محوري افقي و عمودي را تشکيل مي دهند که 
به طراح در ترکيب آن ها کمک بسيار مي کند (تصوير ٢٥). 
اين کار در حروف نگاري و طراحي حروف فارسي به علت 
ساختار متفاوت و قالب متفاوت حروف به تفکر و پيش طرح 
اين  مقايسة  در  مي توان  مجموع،  در  دارد.  نياز  بيشتري 
دو از نظر ساختار و قالب، براي حروف غربي قالب و يا 
ساختار «هندسي»١ و براي حروف فارسي، قالب و ساختار 
«آهنگين»٢در نظر گرفت. البته هر دو ساختار از مقام مقايسه 

نافي هم نيستند، بلکه داراي ويژگي هاي متفاوت ند.
١٥) ارتفاع (کوتاهي و بلندي) حروف: ارتفاع حروف٣ در 
حروف فارسي از تنوع بااليي برخوردار است. اين تنوع در 

ساختار خطوط ايراني زمان زيادي را از طراح مي گيرد تا به 
هدفمندي در چارچوب طرح برسد (تصوير ٢٦). عده اي آن را 
در مقايسه با حروف التين ضعف و عده اي آن را امتياز قلمداد 
مي کنند. سير حروف نگاري ايراني و کارکردهايش مدعاي آن 
است که اختالف در اندازة حروف با کاربرد صحيح مي تواند 

در جهت محتوا و بيان به کار آيد.
١٦) اجزاي حروف: حروف فارسي به علت دارابودن دامنة 
جلوه هاي  در  بااليي  پتانسيل  فرم ها  اين  از  گسترده اي 
بصري دارند، اگرچه گاهي اين فرم ها در طراحي حروف يا 
حروف نگاري محدوديت هايي ايجاد مي کند. اجزاي حروف در 
حروف نگاري فارسي را «گليف» مي نامند (مهرنگار، ١٣٨٩: 
١٨) که جزئيات حرکتي در شکل گيري حروف است (تصوير 

تصوير17. اعالن نمايشگاه مهرهاي خاندان
طباطبايي ،  طراح: سيد محمد تقي طباطبايي 

بافقي، 1389.

ويژگي هاي  حروف  نگاري فارسي 
درطراحي اعالن در گرافيک ايران

تصوير 18: اعالن بوف کور ، طراح: آيدين 
سهرابي، 1384.

تصوير19. حروف نگاري ايران در نمايشگاه 
بولونيا.

تصوير20.حروف نگاري کنسرت سيمرغ ، 
طراح: رضا عابديني.

تصوير 21: اعالن آثار نگارگري قم ، طراح: 
مسعود نجابتي، 1385.

تصوير 22. حروف نگاري نمايشگاه آثار گرافيک 
مسعود نجابتي ، طراح: مسعود نجابتي.

1. Geometric Structure

2 . Harmonic Structure

١ . بايد توجه داشت که ارتفاع حرف واحد 
اندازه گيري نيست، بلکه شاخصي است 
براي طراحي و به کارگيري حروف. در 
حروف فارسي ارتفاع حروف و فضاي 
که  است  متفاوت  برگيرنده شان  در 
شامل موارد ذيل است: ارتفاع حروف 
ب، ر، س، ن، و، م و هم خانواده هايشان؛ 
ارتفاع حروف ح، ص، ط، ع، ف، ق، ي 
ارتفاع حروف  و هم خانواده هايشان؛ 
ارتفاع  و  هم خانواده هايشان  و  ه،  د، 
حروف الف، ک، ل و هم خانواده هايشان 

(مهرنگار، ١٣٨٩: ١٢).
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٢٧). حروف فارسي داراي متنوع ترين اجزاي ترکيبي اند. آنچه 
تاکنون مانع تعريف حروف نستعليق با يونيکدهاي رايانه اي 

شده است تنوع در اجزاي حروف است.
١٧) کارکرد بياني حروف فارسي: بعضي از حروف با توجه 
به ظاهرشان مي توانند به عنوان عامل بصري مهم در جهت 
القاي حس کلي کلمه و هدفمندي طرح برجسته تر شوند و 
کليدواژة مهم در ترکيب کلي باشند. مثًال حرف «ن» و «الف» 
در کتيبه نگاري  اسالمي ـ ايراني و ُمهر نگاري در سنت گذشته 
از حروفي است که در خود داراي بار معنايي و مذهبي است 

(تصوير ٢٨).
١٨) ارزش خطي: يکي ديگر از نکات مهم ضخامت و ارزش 
خطي است. معموًال حروف با ضخامت کمتر و فرم حفره اي 

بازتر به علت تشخيص راحت فضاهاي مثبت و منفي شان از 
قابليت تشخيص بهتري برخوردارند. اين مسئله در حروف 
ايجاد  فارسي به علت غيرهندسي بودنشان محدوديت هايي 
کرده است و به قدرت و تجربه نياز دارد تا بتوان نتيجة 

بصري مطلوبي از آن گرفت (تصوير ٢٩).
١٩) فاصلة ميان حروف:١ بر تنظيم فاصله ميان حروف 
داللت دارد که در حروف فارسي به دليل غيرهندسي بودنشان 
و منفک نبودن حروف از يکديگر آنچنان که در نوشتار التين 
حروف  ميان  فاصله  تنظيم  اما  ندارد.  وجود  است  مطرح 
به علت برقراري تعادل ميان فضاي مثبت و منفي مهم است 
(تصوير ٣٠). بنابراين، اين اصطالح در الفباي فارسي بر طول 
اتصاالت حروف چسبان يا فاصله ميان حروف غيرچسبان 

تصوير 23: اعالن بزرگداشت فردوسي ،  طراح: 
مسعود شاکري.

تصوير 24: اعالن چهل به عالوة چهل ،  طراح: 
مجيد عباسي، 1383.

تصوير 25: نمايشگاه حروف نگاري ايراني در 
روسيه ،  طراح: مسعود نجابتي، 1384.

ميالد حضرت  يادبود  اعالن  تصوير 26. 
زهرا (س) و يکصدمين سالگرد والدت امام 

خميني (ره) ، طراح: محمد احصايي، 1378.

تصوير 27.  اعالن بزرگداشت هشتصدمين 
عابديني،  رضا  طراح:   موالنا،    تولد  سال 

.1386

تولد  سالگرد  هفتادمين  اعالن  تصوير 28. 
مرتضي مميز ، طراح:   محمد  احصايي، 1385.

1-Kerning



داللت دارد. اين مسئله نيز يکي از محدوديت هايي است که 
براي حروف فارسي قائل اند (زاهدي،١٣٩٠: ۲۱-۲۶).

٢٠) نقطه ها: وجود نقطه ها در الفباي فارسي که نسبت به 
التين دامنة وسيع تري را دربرمي گيرد، گاهي به لحاظ فرم، 
روند بصري مثبت است. بسياري از طراحان از بازي با 
ايجاد  و  اثر  يک  فضاهاي  ميان  تعادل  برقراري  با  نقاط، 
جلوه هاي بصري به نتايج مفيدي دست يافته و اين ويژگي 
حروف فارسي را يکي از قابليت هاي آن در حروف نگاري و 
طراحي اعالن مي دانند و گاهي همين نقطه ها کارکردي منفي 
پيدا مي کنند (تصوير ٣١). اين ويژگي در حروف التين نيز 

کارکردي همسان با نوع ايراني اش دارد.
٢١) محور هاي حروف: حروف فارسي داراي محورهاي 
گوناگوني است که همين ويژگي عامل جذابيت در نگارش 
آن ها در تمامي ابعاد شده است.١ در حروف نگاري صحيح، 

سعي بر اين است که طراح با ترکيب بندي و نظام محور هاي 
ياد شده و طراحي مناسب محيطي چشم نواز براي مخاطب 
بيافريند. اما حروف فارسي برخالف حروف التين که محوري 
عمدتًا عمودي داشته که با قطع عمودي اعالن هماهنگ است. 
با محورهاي افقي و دايره اي و نيم دايره اي تناقض هايي را 
 : (اوجي،١٣٩٠  ايجاد مي کنند (تصوير ٣٢).  اين زمينه  در 

 ١٨٢ـ ١٨٤)
٢٢) اتصاالت حروف فارسي: اين ويژگي موجب شده تا 
دو روند کامًال متفاوت شکل گيرد: براي چاپ سنتي به عنوان 
ضعف تلقي مي شود و در طراحي اعالن و نه فرايند طراحي 
حروف همين اتصاالت و جابه جايي آن داراي بار گرافيکي 
از  التين  حروف  جدابودن  متقابًال  است.  حروف نگارانه 
نظر نگارش طراحي و استفاده از آن ها را در اعالن آسان  
ساخته است، به طوري که هر سال انواع فونت ها در طرح ها و 

ويژگي هاي  حروف  نگاري فارسي 
درطراحي اعالن در گرافيک ايران

تصوير 29. حروف نگاري قسمتي از آيات 
قرآن کريم ،  طراح: سيامک فيلي زاده، 1378.

تصوير 30. اعالن نمايشگاه عکس گروهي ، 
طراح: اميرحسين قوچي بيک، 1386.

تصوير 32. حروف نگاري اعالن نمايشگاه 
دانشجويان هنر دانشگاه هنر،  طراح: دامون 

خانجانزاده، 1385.

تصوير 33. حروف نگاري اعالن پنهان چو تصوير 31. اعالن نمايش شازده ، طراح: يحيي و مهدي پاکدل، 1386.
دل، طراح: کسري عابديني، 1385.

١ . حروف فارسي به پنج گروه تقسيم 
مي شود: ١) حروفي که اساس آن ها بر 
محور عمودي و افقي است مانند آ، ف، 
ب، ل. ٢) حروفي که فرم آن ها بر محور 
مورب است: ح، ک، د، ر ٣) حروفي که 
اساس فرم آن ها بر دايره و نيم دايره در 
اندازه هاي مختلف است مانند س، ن، ع، 
ي ٤) آن دسته از حروف که فرم کلي 
آن ها بيضي است مانند ص و غ ٥) 
حروفي که فرم آن ها ترکيبي است از 

مثًال بيضي و خط عمود يا نيم دايره.
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شکل هاي مختلف به دنياي گرافيک ارائه مي شود و طراحان 
گرافيک براي به کارگيري انواع حروف از نظر شکل و اندازه 
و... در آثارشان آزادي انتخاب بيشتري داشته و مي توانند 
آزادانه، عالوه بر جهت متداول از چپ به راست، حروف را در 
جهات ديگري مثل عمودي از باال به پايين و برعکس متناسب 

با ترکيب اجزاي ديگر در اعالن قرار دهند (تصوير ٣٣).
٢٣) خط کرسي: چگونگي کرسي بندي١حروف فارسي و 
التين با هم تفاوت دارد و با توجه به ساختارشان متغير 
مي نمايد. در طراحي حروف نگاري در اعالن، حجم نوشتار و 
کرسي بندي هاي آن با هم ارتباط منطقي دارند (تصوير ٣٤).

٢٤) دواير و قوس هاي متعدد: ابزار نگارش خط فارسي 
طي قرن هاي متمادي قلم ني و مرکب بوده است. به همين 
علت، خط فارسي سرشار از قوس هاي متنوع و ساختار 
حروف آن برعکس حروف التين پيچيده و متغيير است. با 
اين حال، وجود حرکات، دواير، منحني ها و سيال بودن خط 
فارسي به آن نرمش و لطافتي بخشيده که خط التين از اين 
امتياز بي بهره است (تصوير ٣٥). کاربرد صحيح اين ويژگي 
در طراحي اعالن، جذاب ترين جلوه هاي بصري را به وجود 

مي آورد.
و  دندانه ها  وجود  حروف:  چشمه هاي  و  دندانه ها   (٢٥
چشمه ها در حروف فارسي در بعضي موارد که هنرمند قصد 
ايجاد جلوه هايي بصري مانند نازک و ضخيم کردن حروف 
يا فشردن حروف را دارد باعث بروز مشکالتي مي گردد که 

خوانايي کلمات را خدشه دار مي سازد. تنوع فرم هاي دايره اي، 
نقطه ها و چشمه هاي حروف امکان ترکيب بندي  هاي متفاوتي 
همچنين  و  خالقيت  با  لحاظ،  اين  به  مي دهد.  طراح  به  را 
آشنايي و مهارت الزم در به کار گيري ارزش هاي بصري 
خطوط ايراني و نيز انعطاف پذيري آن، مي توان عرصة عمل 
گسترده اي در حروف نگاري اين خط ايجاد مي شود (تصوير 
٣٦). هستند طراحاني که بدين ارزش ها پي برده و کوشيده 
اند آن را در آثاري ازجمله اعالن ها به نمايش بگذارند. با اين 
حال، خطوط شناخته شدة فارسي مسير تکامل خود را طي 
سال هاي بسيار طي کرده است و امروزه نياز به خالقيت 
و شکوفايي خطوط جديد احساس مي شود (افضل طوسي، 

.(١٣٨٨: ٦٩
بين حروف  فضاي  بين حروف:  فضاي  گستردگي   (٢٦
نيز در حروف ايراني نسبت به حروف التين از دغدغه هاي 
طراح در اعالن است. به علت فراخي فضاهاي بين حروف در 
مقايسه با حروف التين، به طراحي و پيش طرح هاي بيشتري 
نياز است. اغلب، اين گستردگي عامل ايجاد قرارگيري حروف 

يا ترکيب جذاب در اعالن مي شود (تصوير ٣٧).
٢٧) نگارش چندگونة حروف فارسي: يکي از مواردي که 
در طراحي با حروف فارسي وجود دارد، چندگونه نوشن يک 
حرف برحسب موقعيت آن در کلمه (اول، وسط و آخر) است 
که اين مسئله به قطع و وصل حروف برمي گردد (تصوير 
٣٨). در خط فارسي به علت اينکه حروف گاه به هم مي چسبند 

تصوير 34. اعالن همايش علمي دانشجويي امام رضا (ع) ، طراح: 
داوود مهرگان، 1386.

تصوير 35. اعالن تأثير فرهنگي شرق در تشکل فرهنگ غرب،  
طراح: اکبر جوهرچي.

کرسي بندي  داراي  فارسي  خط   .1
در  حروف  و  است  خطي»  «يک 
يک سطر هم از باال و هم از پايين 
از  التين  ولي خط  متغيرند،  و  رها 
و  «دوخطي»  کرسي بندي  نظام 
برخوردار  موازي  «چهارخطي» 
است؛ يعني حروف از باال و پايين 
محاط  موازي  دو خط  با  به راحتي 
مي شوند. بدين صورت، مي بينيم که 
اين حروف به چه راحتي در فضايي 
نظام مند مانند اعالن جاي گرفته و 
به خوبي با ترکيب بندي هماهنگ عمل 

مي کنند (طيبي، 1378: 67).



و گاه مستقل نوشته مي شوند مشکالت فراواني براي طراح 
به وجود مي آيد. در اين حاالت، خوانايي، زيبايي و هماهنگي 
و هارموني فرمي تک تک حروف مي بايست بنابر موقعيت آن 
حرف در کلمه سنجيده شود. البته چه بسا با دقت و خالقيت 
بتوان از همين تنوع به طور اصولي در طراحي اعالن سود 

برد (شيشه گران، ١٣٧٦: ٦).
٢٨) جهت و زاوية حروف: از مواردي است که با تنوع فراوان 
در ساختار الفبا و حروف ايراني به چشم مي خورد و کار 
طراح اعالن را در هماهنگي و ترکيب جذاب به تأخير مي اندازد، 
حال آنکه در طراحي حروف غربي به علت تنوع نداشتن زوايا 

هدفمندي در آن به سهولت صورت مي گيرد (تصوير ٣٩).
٢٩) نقش مکمل رنگ درکنار حروف: نحوة استفاده از رنگ 
در حروف نگاري بر فاصلة ميان کلمات و سطرها تأثيرگذار 
است. اين ويژگي در حروف نگاري اهميت بسزايي دارد و 
مي تواند در خواناترشدن نوشتار مؤثر باشد يا برعکس عمل 
کند. گاهي مي توان با استفاده از جلوه هاي بصري رنگ ها 
تا حد زيادي محدوديت هاي ايجادشده را برطرف ساخت 

(تصوير ٤٠).

راهکارها
١) ايجاد جنبش حروف نگاري تا تصويرگرايي در اعالن: 
تا کاربرد تصاوير  به کاربرد حروف  نگاه جدي غربي ها 
به صورت يک جنبش عظيم هنري ـ بصري درآمد و به نوشتار 

و حروف به عنوان عنصر بصري گويا و اثرگذار توجه کردند 
و اين ديدگاه را در سطح هنر گرافيک تعميم دادند. 

در  ايران  گرافيکي  جامعة  بلوغ  و  رشد  به  توجه   (٢
حروف نگاري: در حيطه هاي کار گرافيکي، کساني که توانايي 
الزم را دراين زمينه دارند به صورت تخصصي کار نمي کنند و 
واژة تايپوگرافيست شناخته نشده باقي مانده است، درحالي که 
يکي از نيازهاي مبرم جامعة گرافيک امروز ايران پرورش 

اين گونه نيروهاست.
٣) ريشه يابي و ريخت شناسي حروف فارسي در اعالن: 
اعالن هاي التين به علت اينکه از ساختار و زيباشناسي غربي 
سرچشمه مي گيرند، از ساختار منسجم تري برخوردارند. در 
کشور ما اصول اعالن سازي با الگوي غربي تدريس مي شود، 
اما در آموزش و کار عملي همواره مشکالتي در به کارگيري 
حروف فارسي با ويژگي هاي خاص خود و متفاوت از غرب 
وجود دارد. براي اين منظور، به طور جدي کار تحقيقاتي 
آن  قابليت هاي  تا  است  نگرفته  انجام  فارسي  دربارة خط 
کشف گردد، درحالي که خط فارسي داراي پيشينه و پتانسيل 
فراواني  براي خلق آثار گرافيکي و شاخصًا اعالن است. البته 
هرگاه با حروف التين سروکار داشته باشيم دستمان براي 
انتخاب حروف مناسب و ايجاد افکت هاي مناسب با موضوع 
بازتر خواهد بود و طراحان گرافيک هم پيوسته از به کارگيري 
حروف فارسي در حروف نگاري اعالن شکوه داشته و آثار 
به دست آمده نيز به جز در پاره اي مواقع از کيفيت مطلوبي 

برخوردار نيستند (شيشه گران، ١٣٧٦ : ٧). 
٤) توليد قلم (فونت): فقر قلم در کشور ما و نبود تنوع قلم 
نسبت به حروف التين معلول عوامل مختلفي است. تنوع قلم 
در کشور هاي اروپايي ناشي از پويايي و سرعت تحوالت 
اجتماعي و زندگي متنوع و رنگارنگ اين کشورهاست. به طور 
قطع، هر کشوري که دچار ايستايي و پايداري سنت هاست و 
از تحوالت اجتماعي پويا بي بهره است توليدات و فراورده هاي 
هنري آن نيز مي تواند يکنواخت و بي تنوع باشد. در فرايند 
با  آن  از  پس  که  است  بوده  اعالن ها  براي  حروف نگاري 
توجه به توليد حروف جديد، طراحان گرافيک آن را مناسب 
براي بهره برداري براي توليد قلم (فونت) جديد دانسته اند. 
تالش هايي هرچند خفيف در اين راستا صورت گرفته است که 
از آن جمله مي توان به طراحي حروف استاد مسعود نجابتي 
به نام «پرشيا» براي شرکت آمريکايي «بيت استريم» اشاره 

کرد که قابليت تعميم در اعالن هاي حروف نگارانه را دارد.
و  غربي  جوامع  تکنولوزيک  چاپ١ونيازهاي  ظهور 
که  ساخت  فراهم  را  شرايطي  غرب  در  بيشتر  سفارش 
دست  به  بهتر  و  چه سريع تر  هر  را  خود  هويت  حروف 
آورده و حروفي به انتظام و سازگار با چاپ به وجود آمد. 
درصورتي که در ايران با ظهور چاپ، باوجود حروفي قابل 
و متناسب با فرهنگ ايراني، تنها خط نسخ بود که توانست 
خود را با صنعت چاپ هماهنگ ساخته و مصرف صنعتي 

پيدا کند.

تصوير 36. حروف  نگاري سينما حقيقت ، طراح: رضا عابديني.

غربي ها  موفقيت  عوامل  از  يکي   .١
حروف نگاري  و  حروف  درطراحي 
سابقة آن ها در صنعت چاپ است که 
عمر آن به حدود پانصد سال مي رسد. 
در گذشته، کساني که با فرايند چاپ 
و تکثير مرتبط بودند خود نيز طراح 
حروف بودند. نياز به اين تکنولوژي و 
گستردگي آن در سطح جامعه باعث 
خلق نمونه هاي فراوان قلم شد. پشتوانة 
غربي ها در چاپ و نياز به حروف جديد 
چنان دچار تحول گرديد که در حدود 
۶هزار نوع قلم از گذشته تا کنون خلق 

کرده اند (سپهر، ١٣٨٨: ١٤).

ويژگي هاي  حروف  نگاري فارسي 
درطراحي اعالن در گرافيک ايران
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تنوع و نظام مندي حروف التين مديون هنرمنداني بود که 
درک درستي از نياز زمانه و فرم حروف داشتند و به فرايند 
طراحي حروف شتاب و کيفيت بخشيد، درحالي که فقر قلم 
در کشور ما ناشي از کم کاري و بي توجهي هنرمندان البته 
به استثناي عدة قليلي از هنرمندان که فعاليت هاي چشم گيري 

انجام داده اند در اين زمينه است (طيبي، ١٣٧٨: ٦١). 
در ايران به علت محدوديت تعداد قلم هاي فارسي و مشکل 
اعالن هاي  نبود و  اقبال خوبي برخوردار  از  حروف چيني 
معدودي را در تاريخ  گرافيک ايران مي توان يافت که حروف 
در آن ها بار معنايي و ايدة کلي اثر را به همراه داشته باشد 

(رشيدي، ١٣٨٣: ١٢).
يکي از گرايش هايي که در عرصة حروف و موازي با 
اعالن در حال رشد و گسترش  جريان حروف نگاري در 
است جريان يا جنبش قلم نگاري١ است که امروزه از استقبال 
گسترده اي در بين گرافيست ها برخوردار است،.قلم نگاري 
(فونتوگرافي) است که تحولي را در عرصة کاربرد حروف 
رايانه اي در اعالن ها به وجود آورده است. به مدد قلم هاي 
ازپيش طراحي شده، طراح و هنرمند از آن ها براي کاربردي 
متفاوت بهره مي جويد. يکي ديگر از معادل هاي کلمة قلم نگاري 
«تايپ فيس»٢ است. البته اين واژه در معناي لغوي به معني 
خود حروف چاپي است و در بين گرافيست ها نوع حروف 
طراحي شده را تايپ فيس مي گويند. در واقع، دخل و تصرفي 
مي دهد.٣  ديگر سوق  جلوه اي  به  را  آن  که  قلم هاست  در 
بهره گيري  با  طراحي  اعالن هاي  از  عظيمي  امروزه حجم 

حروف نگارانه به اين شيوه گرايش دارد.
٥) نداشتن وابستگي به حروف با رويکرد عربي: قلم هاي 
رايج در فارسي اغلب از حروف طراحي شده براي کشور هاي 
عربي اتخاذ شده اند که خود دليلي بر هماهنگ نبودن آن ها با 

روح و فرهنگ ايراني است. 

٦)آموزش هاي آکادميک براساس اصول و قواعد حروف  
نگاري فارسي: تربيت طراحاني که هم با اصول و قواعد 
امروزي  و هم اصول حروف نگاري  خوشنويسي گذشته 
آشنا باشند از اهّم کارهاست. طراحي و تغيير شکل و استفاده 
از فرم  بدون هرگونه  شناخت  فارسي   قلم هاي حروف  از 
حروف، ظرفيت هاي حروف فارسي و دانش حروف نگاري و 
حتا مهارت  خوشنويسي در کشور ما نه تنها به حروف نگاري 
هيچ کمکي نکرده است، که چه بسا با عنوان نوآوري شاهد 

آشفتگي ها و تغييراتي عجيب و غريب بوده ايم.

تصوير 37. اعالن نمايشگاه نگاهي به آثار 
احصايي،  محمد  طراح:  احصايي ،  محمد 

.1358

تصوير 38: حروف نگاري دوساالنة جهاني 
اعالن ايران.

جشنوارة  پانزدهمين  اعالن  تصوير39.   
توليدات  راديويي و تلويزيوني مراکز استان ها ،  

طراح: هوناز آفاقي، 1386.

1. Fontography

2. Type Face

٣. محمد احصايي در اين زمينه مي گويد: 
«کامپيوتر همه چيز را متحول کرد، 
با  بازي  يا  حروفچيني  به خصوص 
حروف يا حروف نگاري را. اين وسيله 
دست طراح را در استفادة وسيع از 
حروف بسيار باز گذاشت تا افق هاي 
بيكران را به راحتي ببيند و درنوردد. 
اين اتفاق في نفسه مثبت و مفيد است، 
اما گاهي و جايي كه كامپيوتر لطمه اي 
زده، به خاطر استفادة نادرستي است 
كه از آن مي شود. گاهي ممكن است 
يك گرافيست برخوردي سطحي با آن 
بكند. اين ظاهر قضيه است و بعضي 
وقت ها هم ممكن است تعمدًا اين كار 
را بكنيد و نتيجه اش اين است كه در 
شگرف  تأثيري  مطلب  تحرير  طرز 
(احصايي، ١٣٧٧: ٨).  مي کند»  ايجاد 
يکي از هنرمندان گرافيستي که اقدام به 
اين شيوه از حروف نگاري نموده و در 
آثار خود به کّرات از حروف رايانه اي 
و قابليت هاي آن استفاده مي کند رضا 
عابديني است. تايپ فيسي که او با بهره 
گيري از خط نسخ ايراني به وجود آورد 
به نام «ري زر» است و مربوط به سال 
٢٠٠١ است. اين تايپ فيس از روي 
فونت «زر بولد» به وجود آمده است که 
در کنار ويژگي هايي داراي ضعف هايي 

نيز هست.
تصوير40. اعالن نمايشگاه و ورک شاپ مجسمه ، طراح: ايمان صفايي،  
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نتيجه
طراحي اعالن به عنوان يکي از شاخه هاي مهم در عرصة ارتباطات تصويري است که سيري متفاوت 
با دهه هاي گذشته در هنر ايران دارد. توجه به تغيير سير حرکتي بصري از «تصوير» به «نوشته» در 
اعالن از نکات مهم است. کاربرد حروف در اعالن با توجه به کارکرد و بيان آن است و همين عامل 
جريان بصري در اعالن را به سمت معناگرايي براساس نوشتار و تشخص آن مي کشاند. شناخت از 
گونه هاي حروف نگاري (فرماليستي و روايت گرا)، در روند شکل گيري اعالن با کاربرد نوشتار نقش 
مهمي در نتيجه و اثربخشي آن دارد. توجه به خوانايي (نقش اطالع رساني) در اعالن و خواندني بودن 
(زيبايي و جلوه مندي بصري) آن در روند بصري اعالن از نکات مهمي است که هر طراح بايد به 
آن توجه وافي داشته باشد. شناخت از ويژگي هاي بصري حروف فارسي و درک توانمندي آن در 
هنر خوشنويسي و بهره گيري از آن به عنوان اصول اوليه بر هر طراح گرافيک و حروف نگار الزم و 
ضروري است. درک نقش حروف به عنوان «عامل خوانايي»، «عامل و عنصر چالش برانگيز بصري» و 
«عامل زيبايي شناختي» در روند طراحي حروف نگارانه نقش شاياني داراست. توجه به توان بصري هر 
حرف و ظرفيت پذيري بصري (ايجاد جلوه هاي ويژه) با نوع کاربرد حروف در يک فرايند حروف نگاري 
ارتباط مستقيم دارد. امروزه حروف فارسي به ساختاري نو و بديع نيازمند است و غناي حروف نگاري 
گذشته مي تواند با ظرفيت زماني معاصر تعريف شود. درک و شناخت ويژگي هاي حروف فارسي و 
توجه به معيارهاي زيبايي شناسي اين هنر برپاية گرايش هاي بومي و ملي از نکات مهم است. درک 
ساختاري حروف فارسي و التين و توجه به آن در طراحي اعالن از مواردي است که مي تواند عاملي 

جذابيت بخش باشد.
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Poster design is considered as one of the most important branches of graphic arts in Iran and other 
countries. It is in fact a guiding statement manifested as an indicative language. As visual purpose the 
relationship between image and letters is very important in posters. Today design of letters or typography 
has developed the visual possibilities and has functioned parallel with imagery. History of poster design 
and graphic arts in Iran and other countries shows posters with dominant use of the letters rather than 
pictorial elements, a fact that indicates the graphic potential of letters and its functions in this field. 
In the Iranian plastic arts in particular graphic arts, typography has a distinct position because of its 
particular aesthetic and functional possibilities, which has especially found a new definition and function 
in the field of typography. Because of aesthetic and structural features of Persian letters, it is distinguished 
from the Latin typography. These features are sometimes considered as disadvantages and sometimes as 
potencies by the experts. This article aims at studying the features of Persian letters with a typographical 
expression in poster design and exploring the functions of letters and or text, and the role of typography 
in poster design plus introducing some approaches. The information is resulted from laboratory studies 
and using the analytic and descriptivemethods, and the research focuses on a structural study of Persian 
letters.
The results indicate that the knowledge of (formalist and narrative) types of Iranian typography 
has a significant positive effect on the process and outcome of poster design. The role of legibility 
(informativeness, beauty and visual appeal) of the poster in the visual process of poster design is one of 
the important points to which every designer must fully attend. Understanding the visual characteristics 
of Persian letters, its possibilities for calligraphy and using that are fundamental principles for graphic 
designers and typographists. Knowledge of the role of letters as “legibility agents”, “challenging visual 
elements and agents” and “aesthetics agents” is important in the process of letter designing. Attention to 
the visual potency of each letter and visual potential (to create special effects) is directly linked to the use 
of the letters in typographic process.   
 The methodology is based on descriptive and analytic approach with the gathering data from library.

Key words: Iranian Typography, Features of Persian Letters, Poster Design.
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