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مقدمه

تنوع رسانهها در قرن اخیر ،بستری برای گسترش ارتباط بصری به شکل و کیفیتی جدید فراهم
کرده است .هرچه دامنۀ این گسترش وسیعتر میشود ،نقش و اهمیت عوامل این ارتباط هم
پررنگتر میشود .دو عامل اصلی که وجود ارتباط بصری به حضورشان وابسته است ،نوشتار
درست این عوامل شکل
بصری مناسب و کاربردی ،با شناخت و انتخاب
ارتباط
و تصویرند.
ِ
ِ
ِ
میگیرد.
برای شناخت این عوامل به آموزش نیاز است و برای آموزش ،به الفبای دقیق.الفبای شناخت
بصـری نوشـتار ،شـاید طراحـان و
شـناخت
تصویـر ،مبانـی هنرهـای تجسـمی اسـت .امـا بـرای
ِ
ِ
شتـری مواجـه باشـند؛ از آنجـا کـه نوشـتار بهعنـوان
دانشـجویان گرافیـک بـا چالشهـای بی 
یـک مؤلفـۀ بصـری نقشهـای متنوعـی دارد (گاهـی بهجـای تصویـر) ،میتـوان ادعـا کرد کـه نگاه
تصویری به نوشـتار و شـناخت بصری آن ،راهگشاسـت .با این پیشفرض ،میتوان ریشـههای
الفبـای تصویـر و نوشـتار را یکسـان دانسـت.
هدف این کتاب ،تدوین مبانی بصری نوشتار بر اساس مبانی هنرهای تجسمی است .با این
ِ
مبانـی ،بهتـر میتـوان بـه تحلیـل فـرم کارا کترهـای تایپی پرداخت .این شـناخت هـم در مرحلۀ
انتخـاب تایپهـای موجـود و هـم در مرحلـۀ طراحـی تایـپ بـا توجه بـه جامعۀ مخاطـب و کارکرد
تایپ ،مفیـد خواهد بود.

مخاطبان اصلی این کتاب ،دانشجویان مقطع کارشناسی گرافیکاند که اولین برخورد با فرم
آزمایش یافتهها و بهکارگیری آنها
بصری نوشتار را تجربه میکنند .این کتاب حاصل تحقیق و
ِ
در عرصۀ آموزش دانشـگاهی اسـت .بسـیاری از نتیجههای بیانشده در مورد سهولت خوانش
پرکاربرد خوانشی در نوشتار فارسی با تایپهای نمایشی از یکسو
و فرمها ،از تطابق تایپهای
ِ
و آنالیز فرم کارا کترها در تایپفیسهای پرکاربرد خوانشی از سوی دیگر ،استخراج شدهاند.
مبانـی هنرهـای تجسـمی در منابـع مختلـف ،تقسـیمبندیهای متنوعـی دارد .در بیشتـر ایـن
ً
مصادیـق تقریبـا
تقسـیمبندیها ،عناصـر و کیفیتهـا حضـور دارنـد و بـرای هـر یـک ،تعاریـف و
ِ
مشـترکی وجـود دارد .دانشـجویان رشـتۀ گرافیـک در تـرم اول دانشـگاه یـا در هنرسـتان ،بهطـور
بیان دوبارۀ
کامل با مبانی هنرهای تجسـمی آشـنا شـدهاند .با توجه به دانسـتههای ایشـان ،از ِ
تعریفها پرهیز شـده اسـت .تعریفهای اصلی در حوزۀ مبانی هنرهای تجسـمی ،در این کتاب
تغییـر نکـرده اسـت .در تقسـیمبندی عناصـر و کیفیتهـای مبانـی بصـری نوشـتار ،بـا هـدف
پیشـرفت
یتـر شـدن آنهـا در حـوزۀ تایـپ ،تغییراتـی صـورت گرفتـه کـه بـه مـرور زمـان و با
کاربرد 
ِ
مطالعـات در ایـن حـوزه ،اصلاح میشـوند.
بندی اصلی در مبانی بصری نوشتار است:
پیش روی شماست که شامل سه تقسیم ِ
سه فصل ِ
فصـل اول :شـامل ابزارهـای بصـری اسـت .چارچـوب ،فضـای بصـری ،خـط کرسـی ،و گریـد در
ایـن فصـل توضیـح داده شـدهاند .اینهـا ابزاریانـد کـه شـرایط الزم بـرای حضـور و کارکرد عناصر
و کیفیتهـای بصـری را فراهـم میآورنـد و همچنیـن ،بـه درک راحتتـر فرمهـا کمـک میکننـد.
فصـل دوم :شـامل عناصـر بصـری اسـت .عناصـر در واقـع مواردیانـد کـه حضورشـان موجـب
شـکلگیری یـک اثـر بصـری میشـود و اثر بصری بدون حضـور آنها معنا نـدارد .در خصوص تایپ
انتزاعی از پیش
فرم کارا کترهای تایپ ،مانند یـک اثر
هـم حضـور عناصـر اهمیـت دارد .از آنجـا کـه ِ
ِ
تعییـن شـده اسـت و طراحـان بایـد در همـان محـدوده و کمـی بیشتـر از آن بـه خالقیـت و نـوآوری
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بپردازنـد ،میتـوان گفـت طراحـان ایـن حـوزه از طراحـان دیگـر در عرصـۀ ارتباطـات بصـری بسـیار
محدودترنـد ،از ایـن رو عناصـر و کیفیتهـ ا هـم بـا دقـت بیشتـری اسـتفاده میشـوند.
شتـر از مـوارد بیانشـده در ایـن کتـاب
تعـداد ایـن عناصـر در منابـع مبانـی هنرهـای تجسـمی ،بی 
اسـت؛ امـا نقـش اصلـی آنهـا در خل ِـق فـرم در تایـپ ،همـان ایجاد تعامل با یکدیگر و کمـک به بروز
کیفیتهـای بصـری در یـک ترکیببنـدی مناسـب اسـت .در مبحـث عناصـر ،علاوه بـر توضیحـات
مربـوط بـه آن عناصـر در فرمهـای تایـپ ،بـه نقـش آنهـا در ایجـاد کیفیتهـای مختلـف هـم اشـاره
شـده اسـت .از ایـنرو ،مخاطبـان عزیـز هـم در مبحـث کیفیتها و هـم در مبحث عناصر ،با تعامل
این دو بخش با یکدیگر مواجه خواهند شد که در واقع ،تکمیلکنندۀ بحث است .البته در برخی
موارد ممکن است تکراری به نظر برسد ،ولی فقط تکمیل روند تعامل و گفتمان در مورد عناصر و
کیفیتهاسـت .ایـن عناصر شـامل نقطـه ،خط ،و سـطحاند.
ایجاد کیفیتهای بصری،
فصل سوم :شامل کیفیتهای بصری است .ا گرچه عوامل اصلی ِ
خـود کیفیتها هم در بهوجود آمـدن ،قدرت گرفتن ،یا
عناصـر و تعامـل آنهـا بـا یکدیگر اسـتِ ،
چگونگی شکلگیری
توضیح
به زوال رسیدن یکدیگر دخیلاند .از اینرو در متن این کتاب ،در
ِ
ِ
ـرد برخـی از کیفیتهـا ،عالو هبـر نقـش عناصر ،به کارکرد برخی از کیفیتها هم اشـاره شـده
و کارک ِ
اسـت .اینفوگرافهـا رفـت و برگشـت میـان عناصر ،کیفیتها ،و کارکرد هر یـک در خلق دیگری را
بـه شـکل تصویـر بـه نمایـش گذاشـتهاند ،کـه امید اسـت مفید واقع شـوند .کیفیتهـای بصری
شـامل چرخش بصری ،هارمونی و کنتراسـت ،تناسـب ،تقارن ،توازن ،و تعادلاند.
مبنـا قـرار دادن مبانـی هنرهـای تجسـمی بـه معنـی کماهمیـت جلـوه دادن یـا مقابلـه بـا اصـول
ـرم بصـری کارا کترهـای نوشـتاری در ایـن کتـاب مبنـای
خوشنویسـی نیسـت ،ولـی از آنجـا کـه ف ِ
تحلیل و شناخت است و زبان مشترکی میان تصویر و نوشتار را طلب میکند ،از اینرو ،فقط در
برخی از مباحث به اصول خوشنویسی ارجاع داده شدهاست که به مبانی تجسمی و شناخت
فرم کمـک میکند.
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فرم آنها
الزم به ذکر است که تایپفیسهای انتخابشده در تصویرها و آنالیزها ،بر مبنای
نزدیکی ِ
ِ
به موضوع مورد بحث بوده است و به معنی رد یا قبول یا ارجحیت بخشیدن به تایپفیس خاصی
نبوده است.
این راه ادامه دارد ،چنانچه از گذشته شروع شده و اساتید و بزرگواران در هرچه تنومندتر شدن
ایـن نهـال و رشـد ایـن شـاخه از گرافیـک ایـران ،یاریرسـانبـوده و هسـتند .در ایـن عرصـه ،از
عملی این تحقیـق را پیشتر
زحمـات بیدریـغ اسـاتید و فعـاالن ایـن حـوزه کـه خورا ک تئـوری و ِ
فراهـم کردهانـد و مـن از آن بهرهمنـد شـدهام ،سپاسـگزارم .همچنیـن ،از دانشـجویان عزیـزم در
دو دانشـگاه هنـر تهـران و اصفهـان و اسـاتید بزرگـوارم خانـم دکتـر دانشـگر و آقـای دکتـر حسـامی
کرمانـی نیز تشـکر میکنم.
شتـر بـا آنهـا مواجـه
قبـل از آغـاز مطلـب ،بـه معرفـی چنـد اصطلاح جدیـد کـه در ایـن کتـاب بی 
خواهیـم شـد ،میپردازیـم:
ـرم کلـی دارد کـه آن را بدنـۀ کارا کتـر مینامیـم .برخـی
خرد هفـرم :هـر کارا کتـر نوشـتاری یـک ف ِ
ً
کارا کترها اجزایی به نام خردهفرم دارند که در کنار هم ،بدنۀ کارا کتر را تشکیل میدهند .مثال
در کارا کتـر «ح» یـک خرد هفـرم ،افسـر و یـک خردهفـرم ،کاسـۀ معکـوس اسـت.
بندی اصلـی هـر کارا کتـر را اسـکلت کارا کتـر
اسـکلت کارا کتـر :اصـل ،بنیـان ،و اسـتخوان ِ
مینامیم .ممکن اسـت اسـکلتها در برخی از قلمهای خوشنویسـی یا برخی از تایپفیسها
بـا هـم تفـاوت داشـته باشـند ،امـا در ایـن کتـاب اسـکلت اصلـی و ابتدایـی همـان حـروف و
کارا کترهـای نوشـتاری اسـت کـه همـۀ مـا هنگام آموزش الفبا شـناختهایم و برای ما آشناسـت.
کلماتی مثل خط اسـکلتی یا سـطح اسـکلتی نیز ریشـه در همین استخوانبندی اصیل دارند.
نظیـر خـط پوششـی و سـطوح ظاهـری را
پوشـش کارا کتـر :ظاهـر تایـپ کـه اصطالحاتـی
ِ
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ـری کارا کتـر اسـت ،پـس از آنکـه شـاخصهای بصـری
هـم بـه دنبـال دارد ،در واقـع قیافـۀ ظاه ِ
خاصـی را بـه خـود گرفتـه اسـت .ایـن کلمـات از نظـر محتـوا بسـیار بـه تایپفیـس نزدیکانـد.
تایپفیس :تایپفیس و تایپ هر دو در یک معنا استفاده شدهاند و منظور فرم و قیافۀ ظاهری
کارا کترها در تایپهای مختلف اسـت .از اینرو گاهی از تایپ و گاهی از کلمۀ تایپفیس اسـتفاده
شده است.
مبنای تعریف منابع التین در حوزۀ تایپ ،کارا کتر تمام عالئم و نشانههای نوشتاری
کارا کتر :بر
ِ
(حـروف ،عالئـم نگارشـی ،اعـداد ،عالئـم آوایـی ،و غیـره) را دربـر میگیـرد و بـا نـگاه فرمـی و فـار غ از
شتـر موردنظـر اسـت ،نزدیکـی بیشتـری دارد .اسـاتید و
ـش نوشـتار کـه در ایـن کتـاب بی 
خوان ِ
طراحان محترم ممکن است بهجای این واژه از کلماتی چون نویسه ،مفردات ،گلیف ،حروف،
و غیـره اسـتفادهکننـد .مفـردات یـا حـروف ،فقط به بخشـی از عالئم نوشـتاری اختصـاص دارند؛
شتـر در خوشنویسـی رایـج اسـت ،ممکـن اسـت شـامل عالئـم و
بخصـوص واژۀ مفـردات کـه بی 
نشـانههای یک تایپ نشـود .نویسـه نیز بهعنوان واژۀ جایگزین و فارسیشـدۀ کارا کتر پیشـنهاد
کلمات فارسی به معانی
معنای این واژه در فرهنگ
شده است .با جستجوی دقیقتر در مورد
ِ
ِ
ناآشنایی برخوردم که ممکن بود برای هنرجویان ابهام ایجاد کند .از اینرو ،با توجه به منابع،
از واژۀ کارا کتـر بهعنـوان یـک واژۀ شناختهشـدهتر اسـتفاده شـده اسـت و از قلـم در ایـن کتـاب در
دو معنـی اسـتفاده شـده اسـت .اول :اقلام خوشنویسـی یـا قلـم خوشنویسـی کـه منظـور انـواع و
اقسام گونههای خوشنویسی است ،مثل قلم نسخ و قلم ثلث که در بیشتر منابع از این لفظ
اسـتفاده شـده اسـت .دوم :بهعنـوان ابـزار نـگارش و ابزار خطاطی.
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