
فصل پنجم



  ۱۰۲  

۱ــ نشانه نوشته ماهنامه اخبار اديان ــ کوروش پارسانژاد ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

نوشتار و گرافيک
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: 
۱ــ کاربردهای خط در گرافيک را نام ببرند.

۲ــ ويژگی های حساسيت بخشيدن به حروف را تعريف نمايند. 
۳ــ حساسيت بخشيدن به حروف را انجام دهند. 

مقدمه
گوناگون  کارکردهای  در  حروف  با  رفتار  و  حروف  ترکيب  و  طراحی  شکل  که  می يابيم  در  نوشتاری،  عناصر  دقيق  بررسی  با 
يکسان نيست. برخورد يک طراح با حروف برای نگارش يک متن۱ يا تيتر۲، دست يافتن به يک «قلم»۳، طراحی يک  گرافيک کامالً 
لوگو تايپ۴ يا يک مونوگرام۵، عنوان يک پوستر و انتخاب روشی مناسب برای نوشتن يک «شعار تبليغاتی»۶، در بسياری موارد متفاوت 

است (تصاوير ١ تا ٥).
 به طور مثال، انسجام و وحدتی که در اکثر نشانه ها ديده می شود در ساختار عنوان يک پوستر، کم تر به چشم می خورد و يا 

ضرورت ندارد، روان بودن ترکيب و آسان خوانی عنوان يک کتاب آموزشی؛ الزاماً در ترکيب يک نشانٔه فرهنگی هم لحاظ شود. 

  Text ــ١
Title ــ٢
Type Face ــ٣
نشانه نوشته Logo Type ــ٤
حرف نشانه Monogram ــ٥
Slogan ــ٦



  ۱۰۳  

۲ــ نشانه نوشتۀ شرکت صنام ــ ندا آسودگان ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

۴ــ مونوگرام جامعۀ مشاوران ايران ــ ۱۳۶۱ هـ .ش

ــ  زرگامی  ايرج  ــ  گرافيک  ويژه  مونوگرام  ۳ــ 
۱۳۶۸ هـ .ش

۵ــ پوستر عاشورا ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

هر نوشته برای منظور ويژه ای شکل می گيرد و طراح متناسب با نوع سفارش و هدفی که دارد؛ يکی از روش های نگارش را 
انتخاب می کند. 

به صورت حروف چاپی  عبارت، می تواند با گرايش به خوشنويسی يا دست نويس انجام شود و يا کامالً  طراحی يک کلمه يا 
صورت بگيرد. برای دست يابی به بهترين روش، الزم است افزون بر توجه به جذابيت شکل حروف، به تناسب شکل و محتوا و کارکرد 
اثر گرافيک نيز توجه نمود. در اين ميان، توجه به قابليت های بصری خط برای تغييرات نوظهور و ويژه، عاملی است که می تواند عالوه 

بر جذب مخاطب و افزايش توجه او موجب انتقال بهتر مفهوم گردد. 

حساسيت بخشيدن به نوشتارحساسيت بخشيدن به نوشتار
در بسياری از زمينه های طراحی گرافيک، استفاده از روش های رايج نگارش به تنهايی، جوابگوی نيازهای عصر ما نيست، 
خود  به  جذاب  غير  و  تکراری  گاه  و  معمولی  و  عادی  جلوه ای  گونه ها  اين  شده  موجب  آنها،  از  همگانی  و  روزمره  استفاده  زيرا 

بگيرند.



۸ــ نشانه نوشتۀ شرکت کامپيوتری ايران ارقام ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۲ هـ .ش  ۱۰۴  

۷  ــ طراحی نام حضرت محمد (ص) ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۹ هـ .ش

بنابراين، در اين موارد الزم است پس از انتخاب مناسب ترين روش نگارش، با ايجاد تغييراتی هوشمندانه در ساختمان يا ترکيب 
نوشتار و استفاده از برخی روش ها و خالقيت های ذهنی، نوشته را از حالت عام و معمول خارج کرده و به حالتی متمايز و متفاوت در 

آوريم. 
به اين برخورد در طراحی نوشتار «حساسيت بخشی» می گوييم. در جريان حساسيت بخشيدن به نوشتار بايد توجه کرد که عالوه 
بر شکل حروف، تناسبات و کرسی حروف، شکل نقطه ها ، چگونگی اتصاالت و... نيز قابل تغيير و تحول اند و بايد هنگام تمرين آنها 

را مد نظر قرارداد.
در هر حال نبايد فراموش کرد که در نهايت شکل نوشتار بايد در تناسب با کاربری آن طراحی گردد و به ميزان خوانايی الزم در 

آن توجه شود (تصاوير ٦ تا ٨). 

تصوير ٦



  ۱۰۵  

در  حروف  منفی  و  مثبت  فضاهای  منفی :  و  مثبت 
و  توجه  نوعی  ايجاد  موجب  و  داشته  مهمی  نقش  نوشتار، 
اهميت بصری می گردد. بی شک، حروفی که در حالت مثبت 
خود  مخاطب  بر  می توانند  می شوند،  فعال  صفحه  در  منفی  يا 

تأثيری چشمگير بگذارند (تصاوير ٩ تا ١١). 

٩ــ پوستر برای اسامی خداوند ــ بهرنگ مظلومی ــ ۱۳۸۵ هـ .ش

١٠ــ پوستر رسول صبح (ويژه ارتحال امام «ره») ــ آزاده مدنی ــ فرهاد فزونی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش



  ۱۰۶  

١١ــ سرلوحه روزنامه گزارش روز ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۹ هـ .ش

١٣ــ سر لوحه هفته نامۀ کتاب هفته

اختصار: منظور از اختصار استفاده از حداقل عناصر 
بصری در نوشته و يا حذف بخش هايی از آن است، تا حدی که 

خوانايی از بين نرود (تصاوير ١٢ و ١٣). 

تصوير ۱۲

ُبرش خوردن: طراح می تواند با بريدن قسمت هايی از حروف توجه بيننده را جلب کند. عالوه بر اين می تواند برای ايجاد توجه 
بصرِی بيش تر اجزای برش خورده را تا حدی جا به جا کند و به اين ترتيب، متناسب با موضوع، نوعی تأکيد بصری را در اثر خود 

وارد کند (تصاوير ١٤ تا ١٨). 



  ۱۰۷  

ــ ١٤ــ پوستر کاج ها را قطح نکنيد ــ اديک بغودسيان ــ ۱۳۸۶ هـ .ش فجر  فيلم  بين المللی  بيست وچهارمين جشنواره  مستند  سينمای  پوستر  ١٥ــ 
ابراهيم حقيقی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

١٧ــ پوستر با بهره گيری از خط نستعليق ــ دامون خانجان زاده ــ ۱۳۸۴ هـ .ش١٦ــ نشانه نوشته شرکت معماری توانا ــ دامون خانجان زاده



  ۱۰۸  

ايجاد اتصال و مماس کردن حروف: می توان حروف يا کلمات را به گونه ای روی هم يا در کنار يکديگر قرار داد، که به يک 
کل واحد و يکپارچه تبديل شوند. در اين زمينه، تغيير در کرسی حروف و کلمات و ايجاد ارتباطات جديد بين اجزای حروف و کلمات، 

می تواند تراکم و فشردگی مطلوبی در نوشته ايجاد کند و نوعی انسجام و وحدت را در آن حاکم کند (تصاوير ١٩ تا ٢٣). 

٢۱ــ نشانه نوشتۀ شرکت سازندۀ المپ های نئون ــ Ray Mond Best ــ استراليا

۲۰ــ عنوان نشريه شيراز ــ حميدرضا رحمانی ــ ۱۳۷۶ هـ .ش ۱۹ــ نشانه نوشتۀ سنگينۀ مهرگان ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۸ هـ .ش

١٨ــ طراحی برای نشريه ــ رضا عابدينی



  ۱۰۹  

٢٣ــ نشانه نوشتۀ سازمان کتاب های درسی ايران ــ سيد محمد احصائی ــ ۱۳۴۹ هـ .ش

٢۲ــ نشانه نوشتۀ شهرداری سنندج ــ حميدرضا زری ــ ۱۳۷۳ هـ .ش

و  حروف  می توان  گاهی  حروف:     در  پيوستگی  ايجاد 
عناصر جدا از يکديگر را، با ريتم و حرکتی پيوسته طراحی کرد، به 

گونه ای که چشم حرکت حروف را در سيری ممتد دنبال کند. 
بنابراين، مجموع يا بخشی از حروف به دنبال هم و در پيوند 

با يکديگر قرار گرفته و ترکيبی يکپارچه ايجاد می شود.
نوشته  در  ويژه ای  پويايی  و  حرکت  می تواند  حالت،  اين 
ايجاد کند و نيروهای موجود در شکل حروف را انسجام ببخشد 

(تصاوير ٢٤ تا ٢٦). 

٢۶ــ طراحی کلمۀ هجرت ــ سيد وحيد موسوی جزايری ــ ۱۳۷۳ هـ .ش٢۵ــ طراحی کلمۀ همرهی ــ عبدالرسول ياقوتی

ــ  پويان  جواد  ــ  سيمای جمهوری اسالمی ايران  دوم  شبکۀ  نوشتۀ  نشانه  ٢٤ــ 
۱۳۷۴ هـ .ش



  ۱۱۰  

٢٩ــ سر لوحه روزنامۀ همشهری ــ حسين خسروجردی

٣٠ــ نشانه نوشتۀ شرکت اطالع رسانی ــ Cauduro Martiono ــ سائوپوئولو ــ ۱۹۸۵م

٢۸ــ بسمله ــ اميرشاهرخ فريوسفی

حروف  ضخامت  روش،  اين  در  حروف:  ضخامت  تغيير 
و  حسی  شيوه ای  به  يا  و  شده  تعيين  پيش  از  و  منطقی  نظمی  براساس 
نوشته و  ساختار  در  جديد،  ريتمی  آن  نتيجه  در  می کند و  تغيير  اتفاقی 
حروف پديد می آيد. اين تغيير می تواند موجب القای حرکت و نور در 

نوشته گردد (تصاوير ٢٧ و ٢٨). 

تصوير ٢۷

قرار گرفتن حروف در سطوح مشخص:   می توان حروف را روی سطوح جداگانه ای قرار داد. در اين صورت کيفيت فردی 
هر يک از حروف کلمه، بيش تر نمايان می گردد. اين ويژگی می تواند به ويژه در مورد خط فارسی که حروف آن پيوسته نوشته می شود با 

سطوح يکپارچه نيز طراحی گردد (تصاوير ٢٩ و ٣٠). 



  ۱۱۱  

٣١ــ طراحی عنوان جلد کتاب

استفاده از عالئم نشانه گذاری:  عالئم نشانه گذاری، نمادهايی قراردادی اند که برای سکوت، تعجب، سؤال، جدايی کلمات 
و امثال اين ها به کار می روند.

به طور مثال، ويرگول سرعت خواندن را کُند می سازد يا عالمت سؤال، لحن را عوض می کند. اين عالئم دارای ارزش بصری 
و تأثير مفهومی ويژه ای هستند و در شيوه های مختلف نگارش، تفاوت های ظاهری بسياری با هم دارند. 

طراح می تواند، به منظور افزايش تأثير پيام، اين عالئم را با تغييراتی در اندازه، چگونگی قرارگيری، شکل کلی، نوع قلم و يا 
رنگ متفاوت رسم کند (تصاوير ٣١ تا ٣٣).

ــ  آکوچکيان  مرتضی  ــ  نمايشنامه نويسی  جشنوارۀ  نشانه  ٣٢ــ 
۱۳۸۴ هـ .ش

٣٣ــ نشانه نوشته برنامه راديويی ــ دامون خانجان زاده



  ۱۱۲  

خطوط در بر گيرنده۱:  اين خطوط، قدرت بيان حروف را افزايش می دهند. ويژگی خطوط در بر گيرنده که پيرامون حروف 
قرار می گيرند، وحدت و انسجام بخشيدن به کلمه است.

اين خطوط می توانند حتی بين حروف و بخش های مجزای يک نوشته، ارتباط برقرار کرده و آنها را پيوند بدهد.
تأثير قابل  عناصر  ديگر  ميان، ضخامت خطوط نقش مهمی دارد و می تواند در شکل گيری فضای آزاد بين حروف و  در اين 

توجهی بگذارد.
 شکل زير اين حالت، ايجاد خط در فضای داخل حروف۲ است. اين فن به حروف، نمايی تو خالی داده، از جرم حروف کاسته 

و آنها را سبک تر نشان می دهد (تصاوير ٣٥ تا ٣٨).

Out Line ــ١
In Line ــ٢

٣٥ــ نشانه نوشتۀ صنايع چوب راشکو ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۵ هـ .ش

٣٤ــ کارت اينترنت کانون انفورماتيک ــ محسن محمدوليحی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

الزم به يادآوری است که افزون بر عالئم ياد شده، عالئم ديگری در مجموعه طراحی قلم های التين وجود دارد که می توان از 
آنها نيز همچون عالئم نشانه گذاری استفاده کرد (تصوير ٣٤).



  ۱۱۳  

٣٦ــ نشانه نوشتۀ شرکت بسته بندی ــ Burton Kramer ــ کانادا ــ ۱۹۸۶م

٣٧ــ نشانه نوشتۀ طرح خانه ــ سياوش خانی ــ ۱۳۸۴ هـ .ش

۳۸ــ عنوان روزنامۀ اخبار ــ کامران مهرزاده ــ ۱۳۷۴ هـ .ش

ايجاد ُبعد و برجسته نمايی:  اين ويژگی با استفاده از 
پرسپکتيو و سايه دار کردن حروف ايجاد می شود. افزودن بُعدی 
می کند  القا  را  بعدی  سه  فضای  يک  وجود  حروف،  به  ديگر 
(تصاوير  می دهد  برجسته  جلوه ای  حروف  به  سايه،  ايجاد  و 

ـ   Roman Scuvee ــ ٣٩و٤٠و٤١).  ورزشی  ـ لباس های  توليدی  شرکت  نوشتۀ  نشانه  ٣٩ــ 
بلژيک ــ ۱۹۷۸م



  ۱۱۴  

٤١ــ پوستر نمايشگاه ــ دامون خانجان زاده٤٠ــ نشانه نوشتۀ پودر لباسشويی برف

٤٣ــ طراحی عنوان سـال خروس برای جلد تقويم با اسـتفاده از 
خط ثلث ــ ايمان راد ــ ۱۳۸۴ هـ .ش

٤٢ــ نشانه نوشتۀ مؤسسۀ توريستی اسکانديناوی ــ Kanjiokado ــ سوئد ــ ۱۹۸۸م

 ترکيب بندی جديد از حروف رايج و متداول:    گاهی اوقات مهم ترين گام در حل يک مسئلٔه بصری، ترکيب بندی آن است. 
رسيدن به معنا و تأثير بصری مورد نظر در هنگام کار با حروف، بستگی زيادی به نوع ترکيب بندی آن دارد که با نگرشی جديد در چيدمان 
و اتصاالت حروف مقدور است. عالوه بر اين ترکيب بندی يک نوشته در جلب توجه بيننده نيز نقش بسيار مهمی ايفا می کند (تصاوير 

٤٢ و ٤٣). 

از  آشکاری  ويژگی  و  نبوده  موجود  قلم های  از  يک  هيچ  با  مشابه  که  است  حروفی  طراحی  منظور،  جديد:  حروف  طراحی 
گذشته به امانت نگرفته باشد. 



  ۱۱۵  

به عبارت ديگر، ظاهر شدن حروف در شکلی تازه است که طراحی آن با برخورد کامالً ابتکاری طراح همراه است (تصاوير ٤٤ 
تا ٤٩). 

٤۵ــ پوستر کنسرت موسيقی پل پنهان ــ ساعد مشکی ــ ۱۳۸۰ هـ .ش٤٤ــ طراحی ابتکاری برای حروف التين با استفاده از ابزار

٤۷ــ عنوان کتاب مارمولک کوچک اتاق من ــ فرشيد مثقالی ــ ۱۳۵۳ هـ .ش ٤۶ــ عنوان کتاب ماهی سياه کوچولو ــ فرشيد مثقالی

٤٩ــ نشانه نوشتۀ شرکت اطالع رسانی عرفا ــ مسعود نجابتی ــ ٤٨ــ عنوان کفشدوزک از کتاب سفر پروانه ــ مهران زمانی ــ ۱۳۸۵ هـ .ش
۱۳۸۰ هـ .ش



  ۱۱۶  

٥٠ــ عنوان برنامۀ تلويزيونی يک شب يک مسابقه ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۷۵ هـ .ش

٥٢ــ عنوان نشريۀ مهر ــ علی وزيريان

٥١ــ نشانه نوشتۀ شرکت توليد لوازم خانگی الکترونيکی ــ Haward York ــ آمريکا ــ ۱۹۸۶م

٥٣ــ نشانه نوشتۀ شرکت توليدی کانسارهای افرا 
ـ ۱۳۷۴ هـ .ش ه چهره پردازـ  ــ سيد اسدالّلٰ

ويژه کردن ــ تأکيد کردن بر بخشی از کلمه يا حروف:  در اين فن، با اهميت دادن و متمايز نمودن يکی ازحروف، توجه 
بيننده را به بخش خاصی از اثر جلب کرده و بر آن تأکيد می کنيم.

اين کار را می توان با استفاده از رنگ، شکل، بافت و ويژگی های ديگر انجام داد. بايد توجه داشت در اين شيوه ساده کردن 
ساير اجزا، موجب افزايش تأکيد بر بخش مورد نظر خواهد شد (تصاوير ٥٠ تا ٥٣). 



  ۱۱۷  

نوشتن بدون فکر قبلی ــ (بداهه نويسی): گاهی که راه حل های از پيش تعيين شده، طراح را در تنگنا قرار می دهد، از اين 
روش استفاده می کند (تصاوير ٥٤ و ٥٥).

٥٥ــ طراحی جلد (CD) موسيقی ــ ساعد مشکی ٥٤ــ طراحی عنوان برای پوستر ــ Akira Sanada ــ پاراپن ــ ۱۹۸۷م

استفاده از تنوع حروف در ترکيب يک کلمه:  اين فن کامالً با عُرف و عادت ناسازگار است. نگارش يک کلمه با قلم های 
مختلف. آن را از حالت عادی خود خارج می کند و تأثيرات مختلف قلم های بکار رفته را برای رسيدن به معنا و تأثيری جديد با هم 

همراه می کند (تصاوير ٥٦ و ٥٧).

٥٧ــ پوستر جشنواره فيلم مونترال کانادا ــ علی وزيريان ــ ۱۳۸۲ 
هـ .ش

٥٦ــ نشانه نوشتۀ شرکت توليد وسايل دفتر ــ Jani Bavcer ــ آمريکا ــ ۱۹۸۹م



  ۱۱۸  

٥٩ــ پوستر نمايشگاه تايپوگرافی ايران در روسيه ــ مسعود نجابتی ــ 
۱۳۸۳ هـ .ش

٦٢ــ طراحی عنوان نشريه خانه ــ علی وزيريان٦١ــ طراحی سر لوحه نشريۀ نگاه ــ علی دورانديش ــ ۱۳۷۲ هـ .ش

٥٨ــ طراحی سرلوحه نشريۀ فرهنگ و هنر ــ ساعد مشکی

عامل  تنها  نقطه  نوشتار:  يک  ترکيب  در  نقطه  با  کار 
ايجاد تمايز بين حروف مشابه در نگارش فارسی است و بدين جهت، 

حضورش برای خوانايی الزم است. 
ايجاد  مشکل  ترکيب  در  حضور،  اين  اوقات  گاهی  هرچند 

می کند.
ولی نبايد فراموش کرد که در بسياری موارد داشتن نگاهی خالق 
در چيدمان ، شکل ، اندازه ، رنگ و ... نقطه می تواند در شکل گيری 

يک اثر نوشتاری نقش مهمی ايفا کند (تصاوير ٥٨ تا ٦٢). 

تصوير ۶۰



  ۱۱۹  

ايجاد ريتم در ترکيب کلمه: با تکرار يک يا چند ُعنصر بصری، به صورت منظم يا هماهنگ، ريتم ايجاد می شود. ريتم، عاملی 
مهم در ايجاد انسجام و توازن يک طرح نوشتاری است. ايجاد ريتم در طراحی حروف و کلمات از طريق توجه و تأکيد بر عناصر مشابه و يا 
بوجودآوردن مشابهت در عناصر پديد می آيد. شکل و حرکات خط ها، سطح ها، نقاط، فضاها، و... از عوامل ايجاد ريتم در نوشتار هستند.

اين فن می تواند عالوه بر ايجاد ترکيبی چشم نواز  نقش مهمی در تأثيرگذاری و به خاطر سپاری داشته باشد، به ويژه اگر در تناسب 
با موضوع و با مهارت الزم طراحی گردد (تصاوير ۶٣ تا ٦٩). 

٦٤ــ عنوان هفته نامۀ تخصصی شيشه ــ سيد علی ساداتی پور ــ ۱۳۷۰ هـ .ش٦٣ــ نشانه نوشتۀ موزۀ رضا عباسی ــ ۱۳۵۵ هـ .ش ــ مرتضی مميز

ــ  نجابتی  مسعود  ــ  ه  الّلٰ بسم  عبارت  طراحی  ٦٥ــ 
۱۳۷۲ هـ .ش

٦٧ــ مدرسۀ نظام الملک ــ علی دورانديش ــ ۱۳۷۲ 
هـ .ش

ه ــ بيژن صيفوری ٦٦ــ طراحی عبارت بسم الّلٰ

جمهوری  سيمای  و  صدا  بالل  مسجد  نوشتۀ  نشانه  ٦٨ــ 
اسالمی ايران ــ علی خسروی

۶۹ــ بسمله ــ مسعود جزنی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش



  ۱۲۰  

ايجاد تقارن وتعادل در ترکيب يک کلمه:  تقارن عامل مهمی در ايجاد تعادل و وحدت در شکل يک کلمه به شمار می رود 
و روحيه ای ساده، متين و رسمی به کار می بخشد. اساس اين روش شامل ايجاد نظم و قرينگی کامل يا نسبی در اجزای يک ترکيب 

نوشتاری است اما بايد توجه داشت، تأکيد و اغراق در اين زمينه ممکن است اثر را يکنواخت، تکراری و کسالت بار کند.
بنابراين می توان در ترکيب يک کلمه، حروف و اجزاء را به گونه ای کنار هم چيد که ضمن قرينه نبودن، از نظر وزن بصری با 

يکديگر در تعادل باشند. 
البته برقرارکردن تعادل در اين روش کار دشوارتری خواهد بود ولی نتيجٔه کار، از لحاظ بصری بسيار جذاب و متنوع خواهد 

شد (تصاوير ٧٠ تا ٧٥). 

حميدرضا  ــ  گرافيک  هنرجوی  اثر  ه  الّلٰ بسم  عبارت  طراحی  ٧٢ــ 
ميثاقی زاده ــ ۱۳۷۸ هـ .ش

٧١ــ نشانه نوشتۀ بنياد فاطمه زهرا (س) ــ صداقت جباری ــ ۱۳۷۲ هـ .ش

٧٠ــ نشانه نوشتۀ بيمه آسيا ــ مصطفی اسداللهی ــ۱۳۶۹ هـ .ش



  ۱۲۱  

٧٤ــ نشانه نوشتۀ انتشارات روزنه ــ ابراهيم حقيقی

٧٥ــ نشانه نوشتۀ شرکت توليدی اسپری گلباران ــ فرزاد اديبی ــ ۱۳۷۳

٧٣ــ نشانه نوشتۀ شرکت طوبی ــ آرمان داوودی ــ ۱۳۷۲ هـ .ش

استفاده از رنگ: از رنگ برای تداعی بهتر معانی 
استفاده می شود و از اين جهت، امکان ويژه ای برای طراحان 
محسوب می شود. رنگ ها عالوه بر باز نمود واقعيت، می توانند 
گرافيکی  طرح  يک  به  نيز  و  کرده  بيان  را  سمبوليک۱  مفاهيم 

تشخص و ويژگی ببخشند (تصاوير ٧٦ تا ٧٩). 

Symbolic ــ١

٧٦ــ نشانه نوشتۀ موزۀ هنر ــ می سی سی پی ــ Owel ـ Hap ــ آمريکا ــ ۱۹۸۵م



٧٩ــ نشانه نوشتۀ خانه چاپ ايران ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۸ هـ .ش  ۱۲۲  

٧٨ــ نشانه نوشتۀ سيستم های گرمايشی اخگر ــ تهمتن امينيان ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

٧٧ــ سر لوحه هفته نامۀ دوچرخه از نشريۀ همشهری ــ گشتاسب فروزان ــ ۱۳۷۹ هـ .ش



  ۱۲۳  

استفاده از بافت: بافت ها در نمايش احساسات بصری نقش مهمی دارند و استفاده بجا و خالق از آنها، می تواند بيان قوی تری 
در طراحی حروف ايجاد کند. گاه استفاده از مواد ويژه برای رسيدن به بافت مناسب، خود عاملی در شکل گيری جلوه ای جديد در 

شکل و بيان حروف خواهد شد (تصاوير ٨٠ الف و ب و ٨١). 

  ٨١   ــ پوستر دومين جشنواره بين المللی نمايشگاه طنز ــ ساعد مشکی ــ ۱۳۸۲ هـ .ش

ب

الف

 ٨٠  ــ دو جلد  CD موسيقی ــ ميشل باتوری



  ۱۲۴  

قرار گيری در شکل مشخص:  در اين روش، ترکيب تمامی کلمه يا بخشی از آن ، نقش يا شکلی مشخص را به  نمايش گذاشته 
و يا يادآوری می کند و از اين طريق، عالوه بر ايجاد طرحی متمايز و ويژه، موجب انتقال بهتر مفاهيم خواهد شد. استفاده از شکل، در 

طراحی کلمه و عبارت ها به شيوه های گوناگون انجام می گيرد:
ــ ترکيب در شکل های هندسی ساده (مربع، دايره، مثلث) و شکل های تجريدی. اين شکل ها عالوه بر ايجاد تغيير در ترکيب 
حروف، در القای مفاهيم کلی مانند سکون، جهت و حرکت نيز کاربرد دارد. گنجيدن حروف و کلمات در اين شکل ها موجب تغييراتی 
در زوايا، خميدگی ها و شکل حروف می گردد و اين شکل ها پس از ايجاد تغييرات الزم می تواند از طرح نهايی حذف شود، ولی گاه 

چنان با شخصيت کلمه و معنا آميخته می شوند که بدون حضور آنها، ترکيب کلمه ناقص به نظر می رسد. 
ــ ترکيب در شکلی فيگوراتيو که انتخاب آن می تواند با رويکردی نمادين يا تزئينی انجام شود. اين روش به ويژه موجب ارتباط 
دارد (تصاوير  نظر  مورد  شکل  طراحی  و  طراح  ديدگاه  به  بستگی   ، حروف  تغيير  ميزان  روش  اين  در  می شود.  نوشته  موضوع  بيشتر 

شماره ٨۲ تا ٨٦). 

٨٣  ــ نشانه نوشتۀ شرکت حرير سمنان ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۷۴ هـ .ش

٨٢  ــ نشانه نوشتۀ مؤسسۀ فرهنگی روايت فتح ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۷۱ هـ .ش



  ۱۲۵  

ــ ٨٥  ــ نشانه نوشتۀ کارخانۀ توليد فيبرهای پالستيکی ــ Eduardo Canovas ــ آرژانتين ــ ۱۹۸۴م کوثر  ميالد  بين المللی  ميالد  يادوارۀ  عنوان  ٨٦  ــ 
صداقت جباری ــ ۱۳۷۳ هـ .ش

ـ نيشابور، سدهٴ ۴ــ۳ هـ .ق متن کتيبه: «البرکة و الغبطة و السالمة و السعادة» برکت  ۸۴  ــ قدح سفالی با کتيبهٴ کوفیـ 
و خوشحالی و نعمت و تندرستی و خوشی



  ۱۲۶  

استفاده از تصوير:  در اين شيوه تصاوير در حالت های گوناگون طبيعی، انتزاعی و تجريدی، نمادين يا واقعی با نوشته پيوند 
برقرار می کنند و بدين ترتيب تصوير به جزئی از ساختار اثر نوشتاری تبديل می شود. پيوند ايجاد شده سبب می شود که گاه، ساختار 
نوشتار شکل تصوير را تغيير دهد و گاه شکل تصوير، ساختار نوشتار را دگرگون کند به گونه ای که در انتها نوشته و تصوير همساز 

گردند (تصاوير ٨٧ تا ٩١). 

٨٧  ــ نشانه نوشتۀ آب ميوه طبيعی داربن ــ اونيش امين اللهی ــ ۱۳۸۶ هـ .ش

Herb Lubalin ــ١

٨٨  ــ سرلوحه مجله خانواده ها ــ هرب لوبالين١ 



  ۱۲۷  

٩٠ــ نشانه نوشتۀ نمايشگاه تخصصی بين المللی هوايی ايران ــ محمدرضا وفائی ــ ۱۳۸۱ هـ .ش

٩١ــ نشانه نوشتۀ کارخانه داروسازی اسوه ــ اسدالّله چهره پرداز

Herb lubalin ٨٩  ــ سرلوحه مجله مادر و کودک ــ هرب لوبالين



  ۱۲۸  

استفاده از اعداد : گاه پيش می آيد که در طراحی يک عبارت ، عاملی که از نظر اهميت در درجٔه نخست قرار می گيرد، عدد 
يا اعداد به کار رفته در نوشتار است و کلمات ديگر در درجٔه دوم اهميت واقع می شوند. گاهی هم طراح بدون در نظر گرفتن اين مسئله، 
تنها به دليل ويژگی های منحصر به فرد و تضاد آشکار شکل اعداد با ديگر عناصر نوشتاری، کار بر روی اعداد را به عنوان مناسب ترين 

راه حل بصری بر می گزيند. 
برای حساسيت بخشيدن به نوشتار، روش های فراوانی وجود دارد که در اين جا فقط به چند مورد آن اشاره شد. طراحان 
می توانند با تکيه بر خالقيت خود اين روش ها را توسعه بدهند و با ترکيب آنها با يکديگر به روش های جديدی دست يابند. هر يک از 
اين روش ها، عاملی مؤثر در تقويت معنا و انتقال مفهوم اند و استفاده صحيح از آنها می تواند راهگشای آثاری موفق برای جامعه باشد. 

(تصاوير ۹۲ تا ۱۰١)

ــ   Mitsuo Katsui Kajima شرکت  تقويم  برای  شماره  طراحی  ٩٤ــ 
ژاپن ــ ۱۹۹۱م

٩٣ــ طراحی ابتکاری اعداد ــ علی صالحی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش ــ   Takenobu Igarashi ــ   Nike شرکت  فروشگاه  پالک  شمارۀ  ٩٢ــ 
ژاپن ــ ۱۹۹۰م

۹۵ــ کار با اعداد ــ فرهاد فزونی



  ۱۲۹  

٩٦ــ پوسـتر تجربی ــ هشـتمين نمايشـگاه دوسـاالنه جهانی پوسترتهران ــ 
مريم عنايتی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

 Ivan ــ  نيويورک  خيابان های  از  يکی  در   ۹ ساختمان  شمارۀ  ٩٧ــ 
Chermayeff ــ آمريکا ــ ۱۹۸۰م

۹۹ــ پوستر همايش موالنا ــ کار با اعداد ــ فرزاد اديبی٩٨ــ پوستر شعر جوان ــ فرزاد اديبی 



  ۱۳۰  

١٠٠ــ محمدمهدی کتابدار، جلد ويژه نامه، همشهری جوان، ١٣٨٥ هـ.ش

١٠۲ــ تقويم ديواری با موضوع ترافيک، فاطمه کرکه آبادی، ١٣٧٦ هـ.ش

١٠١ــ سرلوحه هفته نامه چلچراغ، بهراد جوانبخت، ١٣٨٢ هـ.ش



  ۱۳۱  

تمرين
و  موضوع  با  هماهنگى  نظر  از  را  آن ها  و  كنيد  جمع آورى  را  مجله»  از «عنوان  نمونه هايى  1ـ 

همينطور نوع حساسيت بخشى در هر كدام به صورت كار گروهى، مورد بحث و بررسى قرار دهيد.
را  است  برخوردار  بااليى  بصرى  ارزش  از  خط  آن ها  در  كه  را  پوسترهايى  از  نمونه  چند  2ـ 
جمع آورى كنيد و با توجه به تركيب بندى، شيوه هاى حساسيت بخشيدن و رنگ و طراحى، آن ها را 

به صورت كار گروهى بررسى كنيد.
3ـ با استفاده از شيوهٴ حساسيت بخشى، نشانه اى از نوع "مونوگرام "طراحى كنيد.

4ـ بر اساس يك موضوع دلخواه، بدون استفاده از تصوير يك پوستر طراحى كنيد و آن را در 
قطع 70 × 50 اجرا نماييد.

5ـ با راهنمايى هنرآموز، يكى از تمرينات موفق خود را در بخش هاى: خوشنويسى، حروف چينى 
يا دست نويس انتخاب كرده و يك يا چند شيوهٴ حساسيت بخشى مناسب را بر روى آن ها اجرا كنيد 

تا به نتيجه اى جديد دست يابيد.
از  استفاده  با  سپس  كرده،  انتخاب  را  دارند  كليدى  نقش  آن ها  در  اعداد  كه  موضوعاتى  6ـ 
شيوه هاى حساسيت بخشى، از آن براى طراحى يكى از زمينه هاى گرافيك مثل پوستر، جلد كتاب، 

تقويم و يا عنوان يك برنامه يا شبكهٴ تلويزيونى استفاده كنيد.



  ۱۳۲  

منابع براى مطالعة بيشتر
۱. عباسی، مجيد (و ديگران)، ۵۰ سال خط نگاری و تايپوگرافی طراحان گرافيک ايران، نشر نظر، ۱۳۸۶

۲. مشکی، ساعد، نشانه ها، نشر يساولی، ۱۳۸۴

فهرست منابع 
هافمن، آرمين، مبانی هنرهای تجسمی، ترجمه محمدخزايی، سيد محمد آوينی، مؤسسٔه مطالعات هنر اسالمی  ۱ .

رشوند، اسماعيل، خوشنويسی، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ايران ۱۳۸۰. ۲
گاور، البرتين، تاريخ خط، ترجمٔه عباس مخبر، کورش صفوی، نشر مرکز ۳ .

ليونيگ استون، آلن و ايزابل، فرهنگ طراحی گرافيک، ترجمٔه فرهاد گشايش، نشر لوتوس  ۴ .
ماری شيمل، آنه، خوشنويسی فرهنگ اسالمی ، ترجمٔه دکتر اسداللّٰه آزاد، انتشارات آستان قدس رضوی ۵ .

ماری شيمل ، آنه، خوشنويسی اسالمی ، ترجمٔه دکتر مهناز شايسته فر، مؤسسٔه مطالعات هنر اسالمی  ۶ .
موناری، برنو،  طراحی و ارتباطات بصری ، ترجمٔه پاينده شاهنده، انتشارات سروش ۷ .

کرايگ، جيمز و برتون، بروس، سی قرن طراحی گرافيک، ترجمٔه ملک محسن قادری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  ۸ .
اسالمی

قليچ خانی، حميدرضا، رساالتی در خوشنويسی و هنرهای وابسته ، انتشارات روزنه ۹ .
دونيس ا. دونيس، مبادی سواد بصری، ترجمٔه مسعود سپهر، انتشارات سروش ۱۰ .

ر.دبليو. فريه، هنرهای ايران ، ترجمٔه پرويز مرزبان، انتشارات فروزان ۱۱ .
هوليس، ريچارد، تاريخچه ای از طراحی گرافيک، ترجمٔه سيما مشتاقی،انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ۱۲ .

ژان، ژرژ، تاريخچٔه مصور الفبا و خط، ترجمٔه اکبر تبريزی، انتظارات علمی و فرهنگی ۱۳ .
حليمی، محمد حسين، اصول و مبانی هنرهای تجسمی، شرکت افست ۱۴ .

ابراهيمی، نادر، مقدمه ای بر مصور سازی کتاب کودک ، نشر آگاه ۱۵ .
حميد سفادی، ياسين، خوشنويسی اسالمی ، ترجمٔه دکتر مهناز شايسته فر ، مؤسسٔه مطالعات هنر اسالمی ۱۶ .

فريدريش، يوهانس، تاريخ خط های جهان، ترجمه ی فيروز رفاهی، انتشارات دنيا ۱۷ .
يارشاطر ، احسان، خوشنويسی (از سری مقاالت دانش نامٔه ايرانيکا) ، ترجمٔه پيمان متين، انتشارات اميرکبير ۱۸ .

کتاب ماه هنر، ويژه گرافيک ، شمارٔه ۳۷ ـ ۳۸ مهر و آبان ۱۳۸۰. ۱۹
نصرتی، سهيال، طراحی حروف فارسی (پايان نامه دورٔه کارشناسی گرافيک)، استاد راهنما صداقت جباری، دانشگاه تهران،  ۲۰ .

۱۳۷۹
موسوی جزايری، سيد وحيد، کاربرد خط در عرصه فرهنگ و تاريخ (پايان نامه کارشناسی گرافيک) ، استاد راهنما بهرام  ۲۱ .

کلهرنيا، دانشگاه آزاد اسالمی، ۱۳۷۳


