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ارتبــاط شــخصیت ســازی در طراحــی حــروف و ویژگــی هــای
نوشــتاری و زیباشناســانه *
چکیده:

انتخــاب فونــت مناســب خــط بــه عنــوان ابــزاری حیاتــی در ارتبــاط بصــری
بــرای بیــان و انتقــال یــک پیــام ،بســیار مهــم اســت .حــروف میتواننــد
شــخصیتهای متنوعــی ازجملــه خوانایــی را انتقــال دهنــد .در ایــن
پژوهــش بــر آنیــم تــا بــه شــناخت بیشتــر شــخصیت حــروف بــر اســاس
ویژگیهــای ســاختاری و زیباشناســانه آنهــا بپردازیــم.
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش میدانی-تحلیلــی بــه رابطــه بیــن
تایپفیسهــا و ویژگیهــای شــخصیتی حــروف ماننــد خوانــا ،شــاد،
خــاق ،جــذاب ،شــلخته ،آرام ،دوســتانه و اعتمادبهنفــس مــی پــردازد.
درایــن راســتا چهــارده تایپفیــس کــه بیشتریــن کاربــرد رســانهای را
در ســایتها ،کتابهــا ،روزنامههــا و مجــات داشــتند ،در چهــار گــروه
شــخصیتی تقســیم شــدند .ابتــدا بهصــورت گروهــی و ســپس بهصــورت

عفت السادات افضل طوسی
(نویسنده مسئول)
دانشــیار گــروه ارتبــاط تصویــری
دانشــکدههنــر،دانشــگاه الزهــرا(س)،
تهــران
Email:Afzaltousi@alzahra.ac.ir

صالح انصاریان
دانشجوی کارشناسیارشد ارتباط
تصویری ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد

Email:Salehansarian@yahoo.com

تاریخ دریافت1395/04/19 :

تاریخ پذیرش1395/07/14 :

جداگانــه ویژگیهــای نوشــتاری و زیباشناســانه آنهــا ،باهــدف شــناخت مشــخصههای طراحــی حــروف فارســی در
شــکل دادن بــه شــخصیت حــروف ،بررســی شــد .ســپس ،ویژگیهــای نوشــتاری شــامل :میــزان خوانایــی ،تناســب تنــه
تایــپ ،تناســب باالتنــه و پایینتنــه تایــپ ،وزن حــروف و  ...و ویژگیهــای زیباشناســانه شــامل :ظرافــت و جزئیــات،
طبیعــت حــروف و هارمونــی ،بهصــورت علمــی و آمــاری ،در جامعــه نمونــه بررســی شــدند.
یافتــه هــا بیانگــر ایــن اســت کــه ویژگیهــای نوشــتاری و زیباشناســانه در شخصیتســازی حــروف بــا تغییــر تناســبات
ارتفــاع باالتنــه ،پایینتنــه و تنــه تایــپ مرتبــط اســت؛ لــذا بــا شــناخت بهتــر ایــن تناســبات و بهکارگیــری مناســب
آنهــا ،میتــوان طراحــی حــروف و کاربــرد آن را هدفمنــد دانســت.
واژگان کلیدی :ویژگی های زیباشناسانه ،ویژگیهای نوشتاری ،تایپفیس ،شخصیت حروف.
											

* این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان «بررسی تناسب فرم و کارکرد در طراحی حروف فارسی» در دانشگاه آزاد یزد به راهنمایی نگارنده اول استخراج گردیده
است.
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مقدمه:
خــط ،ایــن عامــل ضــروری و الینفــک در ارتباطــات
بشــری بــه لحــاظ وســعت عملکــرد خــود ،در طــول
زمــان دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده کــه همیــن
امــر موجــب اعتــای آن گردیــده اســت .شــکل بصــری
خــط کــه عامــل مهمــی در انتقــال پیــام بــه شــمار
مــیرود ،شــاخههای مختلفــی از کاربردهــای آن را در
طــول تاریــخ بــه وجــود آورده اســت.
ازایــنرو قبــل از هرگونــه خوانــش ،شــکل ظاهــری
حــروف میتوانــد بــا بیننــده ارتبــاط برقــرار کنــد.
شــکل حــروف دارای شــخصیت و ویژگیهایــی اســت
کــه بایــد آن را در جــای مناســب بــه کاربــرد.
در ایــن پژوهــش بــر آنیــم تــا بامطالعــه پرکاربردتریــن

فونتهــای فارســی ،رابطــه میــان شــخصیت ویــژه
فونــت را بــا ویژگیهــای نوشــتاری و زیبــا شناســانه
آن موردبررســی قــرار دهیــم .بــرای اجــرای ایــن پــروژه
از روش میدانــی و تحلیلــی اســتفاده شــد .در آن ،منطقه
الرســتان و دانشــگاه آزاد اســامی یــزد بهعنــوان جامعــه
آمــاری در نظــر گرفتــه شــد 100 .نفــر بــا توجــه بــه
مالکهــای در نظــر گرفتهشــده همچــون جنســیت،
ســن ،تحصیــات و غیــره ،داوطلبانــه در ایــن پژوهــش
همــکاری کردنــد و در مــورد فونتهــا از آنهــا
نظرخواهــی شــد.
پیشینه پژوهش:
در بررســی پیشــینه پژوهــش ،افضــل طوســی در کتاب
خــود بــا عنــوان «از خوشنویســی تــا تایپوگرافــی»
( ،)1388قــدرت خطــوط در هنــر اســامی ایــران و
تأثیــر آن بــه عنــوان یکزبــان بصــری فرهنگــی روز
بــر غــرب را بررســی میکنــد .مثقالــی نیــز در کتــاب
خــود بــا عنــوان «تایپوگرافــی» ( ،)1390بــا بررســی
و تعریــف تایــپ و انــواع آن ،پیشــنهادهایی بــرای
طراحــی بهتــر تایپفیسهــای فارســی ارائــه داده و
درنهایــت کاربــرد تایپوگرافــی در حوزههــای مختلــف
را مطــرح کــرده اســت .همچنیــن ،پویــان ملــک محمــد
نــژاد در رســاله خــود بــا عنــوان «طراحــی حــروف در
تبلیغــات» ( ،)1387نقــش و طراحــی حــروف ،بــا توجــه

بــه اســتانداردهای تبلیغــات را موردبررســی قــرار مــی
دهــد .مقالــه «بررســی کتیبههــای مســجد جامــع
ناییــن و کاربــرد آن در طراحــی فونــت (رویکــرد
بینامتنــی)»( )1391نیــز در نشــریه پــرورش ،ضمــن
معرفــی و شــناخت خــط کوفــی کتیبههــای مســجد
جامــع نائیــن ،بــرای کاربــردی کــردن آنهــا در هنــر
گرافیــک و اســتفاده در طراحــی حــروف معاصــر
کوشــیده اســت.
بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده ،تاکنــون مقالــه یــا
پایاننامــهای بــا موضــوع ویژگیهــای شــخصیتی
حــروف در ایــران انجــام نپذیرفتــه و ایــن مقالــه
نخســتین پژوهــش در حــوزه حــروف فارســی اســت
کــه بــا روشــی سیســتماتیک ،مشــخصات نوشــتاری و
زیباشناســانه حــروف فارســی را بررســی میکنــد .بــه
نظــر میرســد بــا کشــف ایــن ویژگیهــای خــاص کــه
منجــر بــه شــناخت شــخصیتهای متفــاوت حــروف
میشــود ،بتــوان اســتفادههای هدفمنــد و خاصــی از
تایپفیسهــا داشــت.

روش پژوهش:
1
 -1مشخصات نوشتاری حروف
جهــت شــناخت ویژگیهــای شــخصیتی حــروف،
چهــارده تایــپ فیــس پــرکار انتخــاب و بــا توجــه
بــه نتایــج پرســشنامه ،طبــق (جــدول  )1در چهــار
گــروه شــخصیتی دســتهبندی شــدند .ویژگیهــای
عینــی و ظاهــری تایپفیسهــا ،مشــخصههای
ســاختاری طراحــی آنهــا هســتند؛ ا ّمــا مشــخصههای
زیباشناســانه آن هــا مجموعـهای از ویژگیهــای درونــی
و ذهنــی هســتند کــه اکثــرا ً بــر پایــه ادراک بیننــده
اســتوارند .در وهلــه اول چهــارده تایپفیــس انتخابــی
بــه لحــاظ ســاختاری و ویژگیهــای نوشــتاری مــورد
جدول  -1چهارده تایپفیس دستهبندیشده در  4گروه
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تحلیــل و آنالیــز قــرار میگیرنــد .ایــن ویژگیهــای
نوشــتاری ماننــد خوانایــی ،خطــوط زمینــه ،کنتراســت
حــروف ،وزن حــروف و غیــره ،بهصــورت منحصربهفــرد
و جزئــی بررســی میشــوند.
 1 -1خوانایی
در اینجــا «خوانایــی» مفهومــی اســت کلــی کــه
هــر دو مفهــوم خوانایــی ( )Readabilityو قابلیــت
تشــخیص حــروف ( )Legibilityرا در برمیگیــرد.
خوانایــی یکــی از دغدغههــای اولیــه طراحــان و از
بخشهــای مهــم طراحــی حــروف اســت .بــرای بررســی
خوانایــی چهــارده تایپفیــس ،از دادههــای موجــود در
پرســشنامه اســتفاده و بــه ایــن منظــور میانگیــن
امتیــازات درجهبندیشــده چهــارده تایپفیــس در
چهــار گــروه :خوانایــی ،صراحــت ،شــادی و خالقیــت
محاســبه گردیدنــد .مقادیــر محاسبهشــده در (جــدول
 )2نشــان دادهشــده اســت.
بــر اســاس میانگیــن بهدســتآمده از امتیــازات
درجهبندیشــده شــخصیت خوانــای چهــارده
تایپفیــس و چهــار گــروه ،در (جدولهــای  2و ،)3
ایــن نتایــج اســتخراج شــدند:
 -1گــروه «خوانایــی» ،خواناتریــن گــروه اســت و
پــسازآن گروههــای صراحــت ،شــادی و خالقیــت
جدول -2مقادیر میانگین امتیازات درجهبندی شــده شــخصیت « خوانا » مربوط
بــه چهارده تایپفیس درگروههــای مرتبط (.مآخذ :نگارندگان)
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جدول 3مقایســه مقــدار میانگین خوانایی چهار گروه

قــرار دارنــد .پــس میتــوان گفــت تایپفیسهــای
قرارگرفتــه در گــروه خالقیــت کمتریــن میــزان
خوانایــی را دارنــد.
 -2تایپفیسهــای گــروه «خوانایــی» در ارتبــاط
باشــخصیت خوانــا ،همگــی میانگیــن باالتــر از 0/4
رادارنــد.
 2-1تناسب ارتفاع تنه تایپ
در ســاختار نوشــتاری حــروف فارســی شــاید بتــوان
خطــوط زمینــه زیــادی را در نظــر گرفــت و ایــن هــم بــا
توجــه بــه ویژگیهــای خــاص حــروف فارســی اســت؛
امــا بهطورکلــی بــا در نظــر گرفتــن طــرح عمــودی
ســاختار نوشــتاری حــروف ( ،3)VPچهــار خــط زمینــه
کلــی بــرای تمامــی تایپفیسهــا وجــود دارد کــه
عبارتانــد از :خــط عرشــی ،خــط فرشــی ،خــط پایــه
و خــط میانــه .ایــن خطــوط در (تصویــر  ،)1مشــخص
اســت.
ارتفاع تنه تایپ = خط پایه  -خط میانه
ارتفاع کلمه = خط عرشی  -خط فرشی
نســبت ارتفــاع تنــه تایــپ = ارتفــاع تنــه تایــپ  /ارتفــاع
کلمه
مطابــق بــا پیشــنهاد فرشــید مثقالــی در کتــاب
2

تایپوگرافــی ،متناظــر بــا حــرف ( )Xدر حــروف التیــن،
حــرف (ف) بهعنــوان مــاک و معیــار ســنجش ارتفــاع
تنــه تایــپ در حــروف فارســی در نظــر گرفتــه میشــود.
نســبت ارتفــاع تنــه تایــپ چهــارده تایپفیــس هــر
چهــار گــروه محاســبه شــدند و بــرای ایــن کار کلمـهای
در انــدازه  48پوینــت در نظــر گرفتــه شــد .ایــن کلمــات

تصویر  -1چهار خط زمینه اصلی ساختار نوشتاری تایپفیسهای فارسی
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بــه عکــس هایــی بــا وضــوح 200پیکســل تبدیــل
شــدند .پــس از محاســبه تناســب ارتفــاع تنــه تایــپ
همــه تایپفیسهــا جــدول  4بــه دســت آمــد.
بــا بررســی ارتفــاع تنــه تایــپ چهــارده تایپفیــس
موجــود در چهــار گــروه دریافتیــم کــه:
-1نســبت ارتفــاع تنــه تایــپ در تایپفیسهــای گــروه
«خوانایــی» در طیــف  0/35 – 0/43قــرار دارد.
-2نســبت ارتفــاع تنــه تایــپ تایپفیسهــای گــروه
«صراحــت» همگــی بــزرگ تــر از  0/50هســتند و
در مقایســه بــا ســایر گروههــا از بیــش تریــن نســبت
برخوردارنــد .تایپفیــس «تیتــر» بــزرگ تریــن
نســبت ارتفــاع تنــه تایــپ را در مقایســه بــا دیگــر
تایپفیسهــای ســایر گروههــا دارد بــا نســبتی برابــر
بــا .0/50
-3نســبت ارتفــاع تنــه تایــپ در گــروه « شــادی» در
طیــف  0/30 – 0/57قــرار دارد.
«خالقیــت» کوچــک تریــن
-4تایپفیسهــای گــروه
ّ
مقــدار نســبت ارتفــاع را در میــان ســایر گروههــا دارنــد
و تایپفیــس« نارنــج » بــا نســبتی برابــر بــا  0/20کــم
ارتفاعتریــن تایپفیــس در بیــن چهــارده تایپفیــس
دیگــر اســت.
 3-1تناسب ارتفاع باال تنه تایپ
بــا در نظــر گرفتــن چهــار خــط زمینــه کلــی بــرای
تایپفیسهــا کــه در شــکل ،1مالحظــه شــد ،هــر

تایپفیــس بــه ســه منطقــه تقســیم میشــود :بــاال
تنــه – تنــه – پاییــن تنــه
باال تنه تایپ = فاصله خط عرشی تا خط میانه
تناســب ارتفــاع بــاال تنــه تایــپ = ارتفــاع بــاال تنــه تایــپ
 /ارتفــاع کلمــه
در جــدول 5مقــدار نســبت ارتفــاع بــاال تنــه تایــپ چهارده
تایپفیــس مــورد مطالعــه ،قابــل مشــاهده اســت.
بــا بررســی جــدول فــوق بــه نتایــج زیــر
رســیدیم:
-1در گــروه «خوانایــی» نســبت ارتفــاع بــاال تنــه
تایپفیسهــا ،درطیــف  0/2 – 0/26قــرار دارد.
-2تایپفیسهــای گــروه «صراحــت» کــم تریــن
نســبت ارتفــاع بــاال تنــه تایــپ را دارنــد و مقادیــر آن
هــا بســیار بــه یکدیگــر نزدیــک هســتند .ایــن مقادیــر
در طیــف  0/09 – 0/2قــرار دارنــد و در ایــن بیــن
تایپفیــس « آبــان » بــا مقــدار  0/09کوچــک تریــن
ارتفــاع را دارد.
-3نســبت ارتفــاع باالتنــه تایپفیسهــای دو گــروه
«خالقیــت» دارای گســتردگی زیــادی اســت.
«شــادی» و
ّ
تایپفیس«نارنــج» بــا مقــدار  ،0/45در میــان چهــارده
فیــس چهــار گــروه ،بــزرگ تریــن ارتفــاع را دارد.
تایپ
ِ
 4-1تناسب ارتفاع پایین تنه تایپ
بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه در مــورد چهــار خــط

جدول -4جدول نســبت های ارتفاع تنه تایپ چهارده تایپفیس در اندازه  48پوینت( .مآخذ :نگارندگان)

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره  ،2پائیز و زمستان 1395

75

جدول -5جدول نســبت ارتفاع باالتنه تایپ چهارده تایپفیس در اندازه  48پوینت( .مآخذ :نگارندگان)

زمینــه موجــود در تمــام تایپفیسهــا داده شــد،
میتــوان فاصلــه میــان دو خــط پایــه و خــط فرشــی

را پاییــن تنــه تایــپ نامیــد .ایــن ناحیــه شــامل قســمت
هایــی از حــروف و کلمــات میشــود کــه ســیر نزولــی
و حرکــت رو بــه پاییــن خــط پایــه دارنــد از جملــه:
قســمت دایــرهای حــروف دایــرهای ( ی ،ن ،س ،ص و،) ...
انتهــای حــرف ( م ) و انتهــای حروفــی ماننــد ( و ،ر ).
در ایــن قســمت بــه محاســبه و بررســی تناســب ارتفــاع
پاییــن تنــه چهــارده تایپفیــس پرداختــه میشــود.
پایین تنه تایپ = فاصله خط پایه تاخط فرشی
تناســب ارتفــاع پاییــن تنــه تایــپ = ارتفــاع پاییــن تنــه
تایــپ  /ارتفــاع کلمــه (جــدول ،)6تناســب ارتفــاع پایین

تنــه تایــپ چهــارده تایپفیــس را نشــان میدهــد.
نتایج جدول فوق به شرح ذیل است:
-1نســبت ارتفــاع پاییــن تنــه در گــروه خوانایــی بســیار
نزدیــک بــه یکدیگــر اســت و در طیــف عــددی – 0/4
 0/32قــرار دارد.
-2میتــوان گفــت بیــش تریــن تفــاوت ارتفــاع پاییــن
تنــه تایــپ در گــروه صراحــت وجــود دارد و از  0/25تــا
 0/41متغیــر اســت .در مقایســه بــا چهــارده تایپفیــس
در چهــار گــروه ،کوتــاه تریــن نســبت ارتفــاع متعلــق بــه
تایپفیــس «تیتــر» بــا مقــداری برابــر بــا  0/25اســت.

جدول -6نسبت های ارتفاع پایین تنه تایپ چهارده تایپفیس در اندازه  48پوینت (مأخذ :نگارندگان)
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-3تایپفیسهــای گــروه شــادی همگــی در حــدود
 0/33قــرار گرفتهانــد.
-4تفــاوت ارتفــاع در میــان تایپفیسهــای گــروه
خالقیــت زیــاد اســت و تایپفیــس « قلــم» بــا مقــداری
برابــر بــا  0/43بــزرگ تریــن نســبت ارتفــاع پاییــن تنــه
تایــپ را در میــان همــه گروههــا دارد.
 5-1تشخیص وزن
وزن ،یکــی از ویژگیهــای نوشــتاری تایپفیسهــا،
برابــر اســت بــا حجــم ســطوح ســیاهروی پسزمینــه
ســفید .مــی تــوان ایــن حجــم را بــا اســتفاده از نمــای
افقــی ( 4)HPحــروف بــه دســت آورد.
بــا بررســی جــدول وزن تایپفیسهــا نتایــج
زیــر بــه دســت آمــد:
-1وزن تایپفیسهــای گــروه خوانایــی در طیــف 21
–  32قــرار دارد و بــر ایــن اســاس میتــوان آن هــا را
نیمــه ســنگین دانس ـت.
-2تایپفیسهــای گــروه صراحــت بــه طــور آشــکاری
وزن بیــش تــری نســبت بــه تایپفیسهــای دیگــر
گروههــا دارنــد و در طیــف 37 – 57قــرار میگیرنــد.
تایپفیــس «جدیــد» بــا مقــداری برابــر بــا  57در
میــان چهــارده تایپفیــس ،ســنگینترین تایپفیــس
شــناخته میشــود.
-3وزن تایپفیسهــای گــروه شــادی از 23 – 17

متغیــر اســت و بنابرایــن در میــان چهــار گــروه مــورد
مطالعــه ،میتــوان آن هــا را در درجــه ســوم ســنگینی
قــرار داد.
خالقیــت بهطــور میانگیــن
-4تایپفیسهــای گــروه
ّ
دارای وزن کمــی هســتند و میتــوان آن هــا را
تایپفیسهــای ســبک نامیــد .تایپفیــس « نارنــج»
بــا وزنــی برابــر بــا  ،14ســبک تریــن تایپفیــس در
میــان تایپفیــس هــای مــورد مطالعــه اســت.
 6 -1نسبت تضاد در ضخامت قوت و ضعف
قــوت و ضعــف نقــش مهمــی در طراحــی
تایپفیسهــای فارســی دارد ،بنابرایــن نســبت
ضخامــت در تایپفیسهــا بررســی شــد .بــه
ضخیمتریــن قســمت هــر حــرف یــا کاراکتــر
همچــون وســط «ب ،ن و »...قــوت قلــم و بــه نــازک
تریــن قســمت هــر حــرف همچــون انتهــای « ب ،ن
و »...ضعــف قلــم گفتــه میشــود .ایــن دو ویژگــی در
تایپفیسهایــی کــه بــا اســتفاده از قلــم خوشنویســی
نوشــته شــدهاند و یــا اینکــه اثــر و حرکــت قلــم در آن
ها مشــهود اســت ماننــد :نســتعلیق ،یاقــوت ،نازنیــن و...
بیــش تــر دیــده میشــود .درحالــی کــه ایــن ویژگــی
در تایپفیسهــای مونوالیــن ماننــد :یــکان ،فرنــاز و...
کــم تــر دیــده میشــود.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق ،بــرای بررســی نســبت
ضخامــت قــوت و ضعــف تایپفیسهــای مــورد

جدول 7جدول وزن چهارده تایپفیس مورد مطالعه در اندازه  48پوینت (مأخذ :نگارندگان)
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جدول  -8نسبت ضخامت قوت و ضعف چهارده تایپفیس در اندازه  140پوینت (مأخذ :نگارندگان)

مطالعــه ،حــرف «ب» در نظــر گرفتــه شــد؛ چــرا کــه
میتــوان حداقــل و حداکثــر ضخامــت ( قــوت و ضعــف )
را بــه خوبــی در ایــن حــرف مشــاهده کــرد.
از مشــاهده و تحلیــل جــدول  ،8نتایــج زیــر بــه
دســت آمــد:
اکثــر تایپفیسهایــی کــه حرکــت قلــم خوشنویســی
در آن هــا دیــده میشــود ،تضــاد زیــادی در
نســبت ضخامــت آن هــا وجــود دارد؛ و همچنیــن
تایپفیسهــای مونــو الیــن دارای کــم تریــن تضــاد
در ضخامــت هســتند .طبــق بررســی تنــوع زیــادی در
مقــدار نســبت ضخامــت چهــارده تایپفیــس وجــود
دارد و آن از  0/8تــا  6متغیــر اســت .تایپفیــس
نســتعلیق بــا مقــدار  6بیــش تریــن تضــاد را در نســبت
ضخامــت قــوت و ضعــف ،میــان چهــارده تایپفیــس
دارد .میتــوان در بیــان علــل ایــن میــزان تضــاد ،بــه
زاویــه قلــم در نوشــتن آن اشــاره کــرد.
-2ویژگی های زیباشناسانه طراحی حروف
عــاوه بــر ویژگــی هــای نوشــتاری طراحــی حــروف،
ویژگــی هــای زیباشناســانه چهــارده تایپفیــس موجــود
در چهــار گــروه بررســی شــدند .بــر اســاس تحقیقــات
صــورت گرفتــه بــر روی طراحــی لوگوهــا در حــوزه
5

بازاریابــی ( ) Henderson andCote، 1998: 14-30و
ســه بُعــد زیباشناســانۀ جهانــی طراحــی لوگوهــا ،در
حــوزه حــروف التیــن و فارســی مشــترک هســتند.
ایــن ســه بُعــد عبارتنــداز :ظرافــت و جزئیــات ،ســادگی
و طبیعــی بــودن ،هارمونــی.
هــر چهــار گــروه مــورد مطالعــه و تایپفیسهــای مرتبــط،
بــا توجــه بــه ابعــاد طراحــی زیباشناســانه حــروف بررســی
شــدند و در ادامــه توضیــح آن خواهــد آمــد.
 1-2ظرافت و جزئیات
ظرافــت و جزئیــات بــه معنــای وجــود پیچیدگــی در
طراحــی حــروف نیســت ،بلکــه بــا اســتفاده از خطــوط
ســاده ،حــروف مــی تواننــد ماهیــت مــورد نظــر خــود
را پیــدا کننــد.
ظرافــت در حــروف چنــد مشــخصه دارد کــه عبارتنــد
از :تزئینــات و ایجــاز ،کاربــرد خــاص و کاربــرد معمــول.
6

 1-1-2تزئینات و ایجاز
طراحــی تایپفیسهــای گــروه « خوانایــی» ،مختصــر
و ســاده و بــدون هرگونــه تزئیناتــی اســت .اگرچــه
حــروف فارســی همچــون حــروف التیــن هندســی
نیســتند ،امــا میتــوان گفــت دوایــر ،ماننــد حــرف
« ن» در تایپفیسهــای گــروه مذکــور بــه شــکل
7
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تصویر -3تزئینات و جزئیات موجود در تایپفیس «تبسم»

دایــره و اســتاندارد دیــده میشــوند و اشــکالی ماننــد
مســتطیل ،لــوزی ،بیضــی و ...در ایــن گــروه ظاهــر
نمیشــوند .ســایر حــروف نیــز از تعاریــف ارائــه شــده
مســتثنی نیســتند و بــه شــکلی اســتاندارد و قانونمنــد
ترســیم شــدهاند .در مقایســه بــا ایجــاز و ســادگی
تایپفیسهــای گــروه خوانایــی ،در برخــی تزئینــات و
حــرکات خــاص قلــم تایپفیسهــای گــرو ه صراحــت،
خالقیــت دیــده میشــود .بــه عنــوان مثــال
شــادی و
ّ
تبســم» از گــروه « شــادی»
در طراحــی تایپفیــس « ّ
خطــوط کوچــک و ظریفــی شــبیه ضربــه قلــم در
انتهــای همــه حــروف دیــده میشــود و دوایــر بــه
شــکل دایــرۀ کامــل نیســتند و قســمتی از آن هــا
کشــیده شــده اســت ( .شــکل3و .) 4
 2-1-2کاربرد خاص و کاربرد معمول
تایپفیسهــای گــروه «خوانایــی» بهطــور رایــج
و گســتردهای در ســایزهای کوچــک بهعنــوان
متــن در کتــاب ،روزنامــه ،مجــات و ســایر مــواردی
ازایندســت اســتفاده میشــوند .همچنیــن میتــوان
از ایــن تایپفیسهــا در ابعــاد بــزرگ بــرای عناویــن
تبلیغاتــی و تیتــر روزنامههــا و مجــات اســتفاده کــرد.
برخــاف گــروه خوانایــی ،تایپفیــس هــای گروههــای
صراحــت ،شــادی و خالقیــت ،بــرای اســتفاده در متــن
مناســب نیســتند؛ ا ّمــا میتــوان آنهــا را در کاربردهــای
خاصــی ماننــد عناویــن تبلیغاتــی بــه کار گرفــت.
8

تصویر  -4تزئینات و جزئیات موجود در تایپفیس «فرناز»

 3-2ظاهر چاپی و دستنویس
تایپفیسهــای گروههــای «خوانایــی» و «صراحــت»،
ســاختاری قانونمنــد و محکــم دارنــد .همــۀ حــروف روی
یــک خــط زمینــه مســتقیم قــرار گرفتهانــد و ضخامتــی
بیــش از قلــم معمولــی ( مــداد ،خــودکار و ) ...دارنــد.
درحالــی کــه شــکل حــروف در دو گــروه « شــادی»
خالقیــت» بیــش تــر دســتنویس و تصادفــی بــه
و«
ّ
خالقیــت حرکت
نظــر مــی رســد .بــه خصــوص در گــروه
ّ
آزادانــه دســت بیــش تــر از ســایر گروههــا مشــهود
خالقیــت ،دارای
اســت .ماننــد فونــت « قلــم» از گــروه
ّ
خطوطــی اســت کــه آزادانــه نوشــته شــده اســت و از
قانــون خاصــی تبعیــت نمــی کنــد .همچنیــن بــرای آن
میتــوان خطــوط زمینــه مختلــف و بیــش تــری نســبت
بــه ســایر تایپفیسهــای چاپــی درنظــر گرفــت .ایــن
خالقیــت و
حــرکات ســریع و آزاد قلــم نوعــی احســاس
ّ
ابتــکار را در ایــن تایپفیــس بــه نمایــش میگــذارد (
شــکل .) 5ضمن ـاً در ایــن دو دســته ،خطــوط افقــی و
عمــودی بــه ســختی دیــده میشــود.
10

 4-2هارمونی
درهارمونــی میتــوان دو عامــل را مــورد بحــث قــرار
داد -1:تعــادل و عــدم تعــادل؛  -2تقــارن و عــدم تقارن.
توجــه بــه ویژگــی هــای موجــود در ســاختار و
ا ّمــا بــا ّ
ریخــت حــروف فارســی تنهــا میتــوان تعــادل و عــدم
تعــادل را در آنهــا بررســی کــرد.

 2-2طبیعت حروف
ذات و طبیعــت طراحــی حــروف فارســی مشــتمل بــر
یــک ویژگــی اســت کــه عبارتســت از :چاپــی و یــا
دســتنویس اســت.
9

تصویر -5حرکات سریع و آزادانه قلم در فونت «قلم»
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جدول -9مقادیر میانگین چهار ویژگی نوشتاری موجود در چهار گروه مطالعاتی(.مأخذ :نگارندگان)

تعــادل پدیــدهای اســت کــه میتــوان آن را در کلیــه
نقــوش بصــری بــه صــورت علمــی محاســبه کــرد؛
ا ّمــا هیــچ شــیوه محاســباتی ســریع تــر و دقیقتــر از
احســاس غریــزهای خــاص کــه در بشــر وجــود دارد،
نیســت .بنابرایــن میتــوان از ایــن روش در محاســبه
تعــادل حــروف فارســی بــه عنــوان نوعــی نقــوش
بصــری بهــره بــرد( داندیــس.)48 :1391 ،
شــکل حــروف در گروههــای «خوانایــی»« ،صراحــت»
و «شــادی» ،تناســب و تعــادل دارد؛ ا ّمــا در گــروه
«خالقیــت» بــه دلیــل وجــود حــرکات ناگهانــی و
ّ
نامــوزون حــروف ،تعادلــی در شــکل حــروف دیــده
نمیشــود.

خالصهای از مشخصات و ویژگی های تایپفیسها
ویژگــی هــای نوشــتاری و زیباشناســانه طراحــی حــروف
در چهــار گــروه مطالعاتــی و تایپفیسهــای مرتبــط،
آنالیــز شــد .نتایجــی در بــاره طراحــی حــروف و انتقــال
ویژگــی هــای شــخصیتی آن هــا بــه دســت آمــد.
خالصــه نتایــج آنالیــز حــروف بــه صــورت جداگانــه
عبارتنــد از:
 -1ویژگی های نوشتاری
ویژگــی هــای نوشــتاری تایپفیسهــای مــورد
مطالعــه از دو جنبــه بررســی شــدند ؛ گــروه هــا و
تایپفیسهــای مربــوط بــه هــر گــروه بررســی شــدند.
 1-1ویژگی های نوشتاری چهار گروه
جــدول  ،9میانگیــن چهــار ویژگــی نوشــتاری موجــود
در چهــار گــروه مطالعاتــی را نشــان میدهــد.
طبق (جدول  )9به نظر می رسد:
مقادیــر تناســب ارتفــاع تنــه تایــپ و پاییــن تنــه تایــپ

گــروه « خوانایــی» ،در مقایســه بــا ســه گــروه دیگــر
بیــش تریــن نزدیکــی و شــباهت را بــه یکدیگــر دارنــد و
بــه لحــاظ میــزان ســنگینی تایــپ ،حــد متوســط را در
میــان ســایر گروههــا دارنــد .ایــن گــروه بیــش تریــن
خوانایــی را نســبت بــه گروههــای دیگــر دارد .بنابرایــن
هــر چــه میــزان ارتفــاع تنــه تایــپ و پاییــن تنــه بــه
یکدیگــر نزدیــک تــر باشــند و وزن متعادلتــری داشــته
باشــند ،در میــزان خوانایــی تایپفیسهــا تأثیــر قابــل
توجهــی دارد.

 2-1ویژگــی هــای نوشــتاری تایپفیسهــای
شــاخص هــر گــروه
•گروه خوانایی و تایپفیس نازنین
بارزتریــن ویژگــی شــخصیتی در ایــن گــروه « خوانایی»
اســت .طبــق بررس ـیها میــزان ویژگــی بیــان شــده در
تایپفیسهــای ایــن گــروه بــه شــرح زیــر اســت:
درگــروه خوانایــی « ،نازنیــن» بــزرگ تریــن ارتفــاع
تنــه تایــپ و نیــز کوچــک تریــن ارتفــاع پاییــن تنــه
را در میــان پنــج تایپفیــس دارد و « خوانایــی» بــرای
شــخصیت ،باالتریــن امتیــاز را در جــدول ویژگــیهــای
شــخصیتی بــه خــود اختصــاص داده ،و از نظــر وزنــی
نیــز از همــه تایپفیسهــا ســبک تــر اســت .پــس
ایــن تایپفیــس ،نمونــه خوبــی بــرای نشــان دادن
ویژگــی هــای گــروه خوانایــی اس ـت .بنابرایــن ارتفــاع
باالتنــه بــزرگ تــر را می تــوان در خوانایی موثر دانســت.

جدول -10پنج تایپفیسی که بیش ترین ارتباط را با شخصیت خوانایی دارند
(مآخذ :نگارندگان)
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جدول -12چهار تایپفیسی که بیش ترین ارتباط را با شخصیتهای « خوانا» و «
اعتماد بنفس» دارند (.مأخذ :نگارندگان)

جدول  -15مقادیر میانگین چهار ویژگی نوشتاری تایپفیسهای گروه شادی
(.مأخذ :نگارندگان)

•گروه صراحت و تایپفیس تیتر
بــا بررســیهای دقیــق ،ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد
کــه تایپفیسهــای ایــن گــروه بیــش تریــن مقــدار
را نســبت بــه ســایر شــخصیت هــا ،در شــخصیت هــای
« خوانــا» و « اعتمــاد بــه نفــس» دارنــد .تایپفیــس
تیتــر ،باالتریــن نمــره را در میــان چهــار تایپفیــس
دارد( .جــدول)12
بــا تحلیــل و بررســی جــدول ،13مشــاهده میشــود

بــا مشــاهده و بررســی چهــار ویژگــی نوشــتاری
تایپفیسهــای گــروه شــادی ایــن نتیجــه بــه دســت
میآیــد کــه میــزان تناســبات نوشــتاری ایــن گــروه
وســیع و گســترده اســت.
تایپفیــس «کامــران» کوچــک تریــن ارتفــاع تنــه
تایــپ و بــزرگ تریــن ارتفــاع بــاال تنــه و پاییــن تنــه
تایــپ را در میــان ســایر تایپفیسهــا دارد .ایــن
عوامــل در کنــار ویژگــی هــای زیباشناســانه ایــن
تایپفیــس موجــب میشــوند ،کامــران بــه عنــوان

تایپفیــس «تیتــر» بیــش تریــن تناســب ارتفــاع تنــه
تایــپ و کــم تریــن مقــدار تناســب ارتفــاع بــاال تنــه
و پاییــن تنــه را دارد .بــه لحــاظ میــزان وزن پــس از

تایپفیســی شــاد ،نماینــده ایــن گــروه باشــد.

ت « خالق» دارند.
جدول  -16دو تایپفیسی که بیشترین ارتباط را با شخصی 
(مأخذ :نگارندگان)

جدول -13مقادیر میانگین چهار ویژگی نوشتاری تایپفیسهای گروه
صراح(.مأخذ :نگارندگان)

تایپفیــس «جدیــد» ،ســنگینترین تایپفیــس
اســت.به نظــر مــی رســد وزن بــاال در طراحــی حــروف
در ایجــاد حــس و شــخصیت صراحــت موثــر اســت.
جدول -14سه تایپفیسی که بیش ترین ارتباط را با شخصیت «شاد» دارند
(.مأخذ :نگارندگان)

•گروه شادی و تایپفیس کامران
بارزتریــن ویژگــی شــخصیتی در ایــن گــروه « شــادی»
اســت .تایپفیــس «کامــران» باالتریــن نمــره را دارد..
در جــدول  15میتــوان مقادیــر مختلــف چهــار ویژگــی
نوشــتاری مربــوط بــه تایپفیسهــای گــروه شــادی را
مشــاهده کرد.

•گروه خالقیت و تایپفیس
«خالقیــت»
ویژگــی شــخصیتی برجســته در ایــن گــروه
ّ
اســت؛ دو تایپفیــس «نارنــج» و «قلــم» بیــش
تریــن مقــدار را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .جــدول
 16نشــان میدهــد تایپفیــس قلــم بیــش تریــن
خالقیــت را دارد.
ّ
جــدول 17مقادیــر چهــار ویژگــی نوشــتاری
تایپفیسهــای گــروه خالقیــت را نشــان میدهــد.
تایپفیــس قلــم ،تناســب ارتفــاع تنــه و پاییــن تنــۀ
بلندتــر و برعکــس تناســب ارتفــاع بــاال تنــۀ کوتــاه
تــری را نســبت بــه تایپفیــس نارنــج دارد .پراکندگــی
جدول -17مقادیر میانگین چهار ویژگی نوشتاری تایپفیسهای گروه خالقیت
(.مأخذ :نگارندگان)
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و وســعت زیــادی در مقادیــر بــه دســت آمــده از چهــار
ویژگــی نوشــتاری مربــوط بــه ایــن گــروه مشــاهده
میشــود کــه همــه ایــن عوامــل موجــب ایجــاد
خالقیــت بیــش تــر و خوانایــی کــم تــر مــی گــردد.
ّ

ویژگــی هــای نوشــتاری و زیباشناســانه شــباهت زیــادی
بــه تایپفیسهــای خوانــا دارنــد.
-3بــرای داشــتن حروفــی «شــاد» کافــی اســت ارتفــاع
باالتنــه و تنــه تایــپ را بــزرگ تــر و ارتفــاع پاییــن تنــه
را تاجایــی کــه میتــوان کوچــک تــر در نظــر گرفــت.
ایــن مشــخصات در کنــار ویژگــی هــای زیباشناســانهای
از جملــه تعــادل و نیــز ســاختار طبیعــی و انعطافپذیــر،
شــخصیت شــادی را بــه حــروف میبخشــند.
-4داشــتن ارتفــاع تنــه و پاییــن تنــه تایــپ بلندتــر در
برابــر ارتفــاع باالتنــه کوچــک تــر میتوانــد شــخصیت
ّ
خلقان ـهای را بــرای حــروف القــا کنــد؛ در حالــی کــه

اســت .تایپفیسهــای ایــن گــروه قابلیــت خوانایــی
باالتــر و کاربردهــای رایجتــری دارنــد .در بیــان کیفیــت
ویژگــی هــا ،گــروه صراحــت تــا حــدودی شــبیه بــه
گــروه خوانایــی اســت .تنهــا بــا ایــن تفــاوت کــه کمــی
تزئینــات در آن بیــش تــر اســت .میــزان تزئینــات و
کاربردهــای خــاص ،همچنیــن دســتنویسبودن
خالقیــت متوســط رو بــه
در گروههــای شــادی و
ّ
باالســت؛ در حالــی کــ ه هارمونــی آن هــا کــم اســت.
تایپفیسهــای ایــن دو گــروه اکثــرا ً اســتفادههای
خاصــی دارنــد و بیشــتر در تبلیغــات و ســرتیترها بــه
کار میرونــد.

میبخشــند .
تمامــی نتایــج ،بــا توجــه بــه دادههــا و تحلیلهــای
پژوهــش ،نســبی اســت؛ ا ّمــا ســعی گردیــد تــا بــا در نظر
گرفتــن دادههــای دقیــق و نیــز تجزیهوتحلیلهــای
مناســب ،نتایجــی قابلاســتفاده و قــوی بــرای
شخصیتســازی در طراحــی حــروف بــه دســت آیــد.

جدول -18میزان کیفیت ویژگی های زیباشناسانه چهار گروه (.مأخذ :نگارندگان)

(جــدول )18میــزان کیفیــت ویژگی هــای زیباشناســانه
چهــار گــروه را در ســه ســطح متفــاوت نشــان
میدهــد .گــروه خوانایــی،هارمونــی باالیــی دارد در
حالــی کــه جزئیــات و دســتنویس بــودن آن کــم

نتیجه :
در پایــان میتــوان ارتبــاط ویژگــی هــای نوشــتاری و
زیباشناســانه حــروف بــا شــخصیت ســازی در آن هــا را
بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
-1هرچــه حــروف ،ارتفــاع باالتنــه بــزرگ تــر و ارتفــاع
پاییــن تنــه کوچــک تــری داشــته باشــند و بــه لحــاظ
وزنــی ســبک تــر باشــند ،حــروف شــخصیتی «خوانــا»
خواهنــد داشــت .حــروف خوانــا ســاختاری هندســی،
منظــم و متعــادل دارنــد.
-2مهــم تریــن و شــاخصترین عاملــی کــه موجــب
میشــود حــروف شــخصیتی «صریــح و قاطــع» داشــته
باشــند ،داشــتن وزن باالســت؛ در حالــی کــه در ســایر

ســایر ویژگــی هــای زیباشناســانهای همچــون ســاختار
نامنظــم و انعطافپذیــر ،حرکــت آزادانــه دســت و
قلــم و عــدم تعــادل ایــن ویژگــی شــخصیتی را قــوت

ارتباط شخصیت سازی در طراحی حروف و ویژگی های نوشتاری و زیبا شناسانه

1-Typographical Design Characteristics
2-x-height Proportion
3-Vertical Projection
4-Horizental Profile
5-Aesthetic Design Characteristics
6-Elaborateness
7-Ornament vs. Briefness
8-Special Use and Common Use
9-Naturalness
10-Printed vs. Handwritten Appearance
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