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فارسی
صالح الهی** ،1عبدالرضا چارئی

2

 1کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2عضو هیئت علمی دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/11/8 :تاریخ پذیرش نهایی)91/12/13 :

چکیده
تحقق نس��بي ايدهي دهكدهي جهاني در كنار بار هژمونيك مبتني بر فنآوري كش��ورهاي غربي ،فرهنگ و به تبع آن
نوع نوش��تار كش��ورهاي در حال توس��عه از جمله كش��ور ما را در آس��تانهي تهديدي جدي قرار داده است .اينگونه جوامع،
ب��راي بق��ای نوع نوش��تار خود ،بايد ش��اخصههای گوناگ��ون آن را مورد تحليل و بررس��ي قرار دهند و با آسيبشناس��ي و
بهروزرس��اني ،س��عي در انطب��اق آن با معيارهاي روز نمايند .اي��ن مقاله با روش توصيفي-تحليلي و با هدف آسيبشناس��ي
نظامهای فاصلهگذاری در تایپفِیسهای فارسي تدوين شده است .بدین منظور ابتدا نظامهای فاصلهگذاری محورهای عرضی
و طولی و زیرمجموعههای آنها تعریف شدهاند و سپس با تحلیلی قیاسی ،عملکرد آنها در تایپفیسهای فارسی با دو سنجهی
قواعد خوشنویسی اسالمی -ایرانی و نیز مبانی حروفنگاری غربی مورد ارزیابی قرار گرفته است .مشکالتی که تایپفیسهای
فارس��ی در این حوزه با آن مواجه هس��تند را میتوان به دو دس��تهی مشکالت “س��اختاری” و “ترسیمی” دستهبندی نمود.
براي بهبود عملکرد و مرتفع نمودن اين مشکالت ،انطباق صرف با هيچ يك از دو مولفهی مذکور به تنهايي بسنده نميكند.
طراحان باید با آگاهي به هر دو مولفه و به كار بس��تن توأمان آنها ،اقدام به طراحي حروف و تعریف
براي رفع اين آس��يبهاّ ،
نظامهای فاصلهگذاری نمایند.

واژههای کلیدی

پفِیس ،حروفنگاری ،خوشنویسیُ ،ک رسی.
تای 

*مقاله حاضر مستخرج از پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان “آسیب شناسی حروف شخصی ( )Typefacesفارسی” است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09125605109 :نمابر. E-mail: Typographer_chareie@yahoo.com ،2518753-0263 :
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مقدمه
نوش��تار نیز همچون دیگر عوامل طراحی ،متش��کل از فرم و
فضاس��ت که فرم به نویس��هها 1و فضا به فاصل��های که میان آنها
حضور دارد ،اطالق میشود .نظامهای فاصلهگذاری ،شاخصههایی
مه��م و حیاتی در تایپفیسها 2هس��تند ،به گونهای که میتوان
گف��ت  10درصد حروفن��گاری ،مدیریت حروف و  90درصد آن
مدیریت فضاس��ت .فضایی که به واس��طهی فاصلهی نویسهها در
متن نمود مییابد ،در صورتی که با تنظیم آگاهانه مدیریت نشود،
کیفیت بصری نامطلوبی را بازنمایی میکند.
روش تحقی��ق در مقالهی حاضر توصیفی -تحلیلی اس��ت و
اطالع��ات آن به ص��ورت کتابخانهای گردآوری ش��دهاند .در این
مقاله نظامه��ای فاصلهگذاری در تایپفیسهای فارس��ی با یک
تحلیل قیاسی با دو س��نجهی قواعد خوشنویسی اسالمی-ایرانی
و مبانی حروفنگاری التین مورد بررس��ی و آسیبشناس��ی قرار

گرفتهاند و س��عی شده است تا پاس��خی روشن به این پرسشها
داده ش��ود که “آی��ا انطباق کامل ب��ا نظام رایج در ه��ر کدام از
س��نجههای مورد بحث به تنهایی میتواند آس��یبهای رایج در
نظام فاصلهگذاری تایپفیسهای فارسی را برطرف کند؟ یا برای
ساحتی (متشکل از ساختار هر
رفع این مشکالت به نظامی میان َ
دو سنجه) نیاز است؟”
همانگون��ه که حروف برای پدید آوردن نوش��تار بر دو محور
طول و عرض گسترده میشوند ،برای حصول یک نتیجهی بصری
مطل��وب نیز باید فاصلهی می��ان آنها در هر دوی این محورها ،به
گونهای متناسب اعمال شود .در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با
بررسی قیاسی عملکرد نظامهای فاصلهگذاری در تایپفیسهای
فارس��ی و التین در دو محور طولی و عرضی ،به کاستیهای این
حوزه در زمینهی تایپفیسهای فارسی بپردازیم.

پیشینه پژوهش
با وجود آنکه موضوع این مقاله از اهمیت بس��زایی برخوردار
اس��ت ،ولی متأسفانه مطالعات و پژوهشهای اندکی در این زمینه
صورت پذیرفته اس��ت .مطالعات همس��و با مقال��هی حاضر ،اغلب
یکی از س��نجههای مورد بحث در این مقاله را بررس��ی نمودهاند.
پژوهشهایی نظیر کتاب “تعليم خط” حبیباهلل فضائلی ،که در آن
به ش��رح قواعد رایج در خوشنویسی اسالمی پرداخته شده ،کتاب
“فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی ِ” حميدرضا قليچخانی
که در آن واژگان رایج در نظام خوشنویس��ی فارسی مورد بررسی
گرفته ،مقالهی “ریختشناس��ی حروف فارس��ی” از فرهاد فزونی
که در آن انداموارهی حروف فارس��ی و فضای مورد نیاز آنها مورد
بررسی قرار گرفته اس��ت و یا رسالهی هوشیار ظاهریانی با عنوان
“بررس��ی ظرفيتهاي خط نس��خ و كاربرد آن در طراحي حروف
فارس��ي” در دانشكده هنر دانشگاه ش��اهد صرفاً به بررسی قواعد
خوشنویسی اسالمی-ایرانی پرداختهاند .پژوهش هایی نظیر کتاب
“ ”The fundamentals of typographyگاوین آمبروس��ی و پل
هریس ،کتاب “ ”The Complete Typographerکریستوفر پِرفِکت
و ی��ا کت��اب “”The Practical Philosophy of Typography
الک��س وی وایت ،صرف��اً به مبانی طراح��ی تایپفیسهای التین
و ش��اخصههای آنها در دورههای گوناگ��ون میپردازند .از معدود
پژوهشهای منسجم و س��اختارمندی که همسو با نوشتار حاضر
اس��ت میتوان به مقالهی مصطفی اوجی با عنوان “اصول طراحی
حروف” اشاره کرد که در سال  1390در شماره  38ماهنامه حرفه
هنرمند به چاپ رس��یده اس��ت و در آن امکان انطباق اندامواره و
کرس��یهای رایج حروف فارسی با حروف التین مورد بررسی قرار
گرفته است.

نقط��هی تمایز مقالهی حاضر با پژوهشهای پیش��ین در این
حوزه آن اس��ت که تالش میکند برای مرتفع نمودن آس��یبهای
س��احتی ارائه کند که
وارده به حوزهی مورد بحث ،اس��لوبی میان
َ
متشکل از قواعد رایج در هر دو این سنجهها باشد.

كرسي
کرسیبندی در خطوط سنتی
کرسی در لغت به معني تخت و صندلي است و اصطالح «كرسي
داش��تن» يعني يكنواخت بودن .از آنجايي كه فاصلهي حروف و
كلمات از هم و از خط كرس��ي از اصول بس��يار دقيق خوشنويسي
است ،در اينجا به قواعد كرسيبندي يا به تعبيري “موقعيت نسبت
به كرس��ي” ميپردازيم .نكتهي ديگر اين كه كرسيبندي رابطهي
تنگاتنگ��ي با «تركي��ب» دارد ،چرا كه ميتوان اي��ن دو را اعضای
«حس��ن وضع» به ش��مار آورد
اصل��ي مجموعهي بزرگتري به نام ُ
(قليچخاني.)313 ،1388 ،
خطوط كرس��ي را به اعتبار زاويهي آنها به دو دس��ته تقسيم
ميكنند:
 )1خطوط افقي كرسي كه با رعايت فاصلهي آنها از يكديگر بر
حسب نقطه ،خود به پنج دسته تقسيم ميشود:
الف) كرسي محوری :خطي است که معمولترين و مهمترين
گونهي كرس��ي افقي و محور اصلي هر س��طر است .حروف ساده
(ترصيف) نظیر «د ،ر ،ب ،ف» و نيز كش��يدههايي كه در پايان به
س��وي باال ميل ميكنند نظیر «سا ،خد ،ف» در حالت معمول بر
روي اين كرس��ي قرار ميگيرند (تصوير  .)1در حروفنگاری التین
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معادل اين كرسي  Base Lineنام دارد كه اصليترين كرسي است
و تمام حروف بزرگ بهجز حروفي كه پايهي منحني دارند بر روي
آن قرار ميگيرند.
ب) كرسي اول :خط فرضي موازي با كرسي محوري است كه
تقریباً دو نقطه باالتر از آن قرار میگیرد و كشيدههايي چون «هم،
س��ر ،فتر» كه در انتها به س��وي پايين ميل ميكنند ،بر روي اين
كرسي قرار ميگيرند (تصوير .)2
ً
ج) كرس��ي دوم :خط فرض��يای را كه تقریبا دو نقطه باالتر از
كرسي اول و موازي آن است «كرسي دوم» مينامند .حروف ساده
مانند «د ،ا ،ر ،و» هرگاه پس از حروف دايرهاي مانند «ن ،ي ،ص»
يا حروف تخت مانند «ب ،ف ،ك» قرار گيرند ،در باالي آنها يعني
كرسي دوم نوشته ميشوند (تصوير .)2
د) كرس��ي س��وم :خطي فرضي اس��ت كه تقریباً سه نقطه (و
گاهي بيش��تر) باالتر از كرس��ي اول و موازي آن قرار میگیرد .اين
خط را ميتوان باالترين مرز كرسيبندي افقي و مثبت (چون باالي
كرسي محوري است) دانست .حروف پايان سطر گاهي بر روي اين
كرسي قرار ميگيرند.
ه) كرس��ي پايين که آن را «ذي��ل الخط» نیز مينامند ،خطي
فرضي مماس بر زيرحروف دايرهاي است و تقریباً دو نقطه پايينتر
از خط كرسي محوري و موازي آن است (تصوير  .)2این كرسي به
س��بب جایگیری در زير كرسي محوري تنها کرسی افقي و منفي
است.
گر چه کرس��ی س��وم و کرس��ی پایین باالترین و پایینترین
خطوط در نظام کرس��یبندی هس��تند ،اما اغلب ابتدای سرکش
حروف «ک ،گ» و انتهای حرف «م» از مرز آنها خارج میشوند.
 )2خطوط عمودي كرس��ي که ش��امل دو خ��ط اصلي ،يكي
در آغاز و ديگري در پايان س��طر و خطوط فرضي بيش��ماري در
ميان اين دو اس��ت .اين كرس��ي به خالف كرسي افقي ميتواند از

تصوير  -1کرسی محوری.

خطهاي عمودي بيش��ماري تشكيل شود (تصوير  ،)2چرا كه در
هر صعود ،نزول ،دور و  ...در نظر داش��تن اين خط فرضي ضروري
است« .كرسي عمودي» بر كرس��ي محوري عمود است و زاويهي
حروف و كلمات نسبت به آن نيز سنجيده میشود و در هماهنگي
آغاز و پايان س��طرهاي يك صفحه (مانند صفحهي كتابت) نقش
بسيار مهمي دارد ( فضائلي.)103،1387 ،
كرسيبندی در تایپفیسها
كرسيهاي رايج در حروف التين ،ريشه در نخستین کرسیهای
رای��ج در حروف التین کهن گوتی��ک دارد (تصوير  .)4در حالیکه
در تایپفیسهای فارس��ي ،اين مسئله متفاوت است و كرسيهاي
رايج در آنها را نميتوان به طور کامل بر مبناي استانداردهاي رايج
در كرس��يبندي خوشنويس��ي قرار داد .اين مشكل از آنجا نشأت
ميگيرد كه در نظام پيچيدهي خوشنويسي ما ،كرسيها بر مبناي
تركيبي از دو نظام “كرسيبندي هندسي” و “كرسيبندي بصري”
بنا ش��دهاند .در مبحث پیشین نظام كرسيبندي هندسي توضيح
داده شد ،اما نظام كرسيبندي بصري وجه ديگري از حسن تركيب
اس��ت كه از اركان خوشنويس��ي ماست و به وفور قابل رويت است
(فضائلی .)89 ،1387،در این نظام محل كرسيها براي حصول به
نتيجهي بصري زيباتر عوض ميش��ود و به واسطهي تركيب ،تعدد
كرس��ي ايجاد میش��ود در حاليكه در تايپ از اين روش نميتوان
استفاده كرد (تصوير  .)5با توجه به اين نكته ميتوان گفت كه در
تایپفیسهای فارسي ،حروف مفرد قابلیت انطباق با كرسيبندي
هندس��ي حروف در خوشنويس��ي را دارند (تصوي��ر ،)6اما حروف
مرک��ب قابلیت انطباق با کرس��یبندی بصری رای��ج در تركيبات
خوشنویسی را ندارند.
كرسيبندي در تایپفیسهای التين به واسطهي يك نظام 3
خطي براي حروف بزرگ و يك نظام  5خطي براي حروف كوچك
شكل ميگيرد كه با نامهاي زير مشخص ميشوند:
 )1كرس��ي اصلي )2 3كرسي باالنويس��هها )3 4كرسي پايين
نويس��هها )4 5كرس��ي كه براي تعيين ميزان ارتفاع نويس��ههايي

تصوير  -4ریشهی کرسیهای رایج در تایپ فیسهای التین.

تصوير  -2نمودار انواع کرسی ها.

تصوی�ر -5عدم قابلی�ت انطباق کرس�یهای رای�ج در تایپ فیسهای فارس�ی با
کرسیهای رایج در خوشنویسی.

تصویر -3نمودار کرسی بندی در خطوط سنتی.
ماخذ( :قلیچ خانی)315 ،1388 ،

تصویر -6قابلیت انطباق کرس�یهای حروف مفرد تایپ فیسهای فارسی و حروف
مفرد خوشنویسی.
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اس��تفاده ميشود كه ميان كرسي اصلي و كرسي باالنويسهها قرار
میگیرند )5 .6كرس��ي كه براي تعيين ارتفاع حروف بزرگ به كار
ميرود( 7اوجی( )183-4 ،1390 ،تصوير .)7
حروف فارس��ي-عربي یک تاريخ دقيق و مش��خص و یا حتي
محل معینی كه حروف س��ربي از حروف نس��خ س��نتي گرفته و
سيستماتيك شدهاند قابل استناد نيست .آنچه مسلّم است اینکه

تصویر-7کرسی بندی حروف در تایپ فیسهای التین.
ماخذ( :اوجی)184 ،1390 ،

تصویر -8قابلیت انطباق حروف فارسی با یک نظام کرسی بندی  5خطی.
ماخذ( :اوجی)184 ،1390 ،

تصویر -9تایپ فیسهای متن.
نمونهی فارسی  :زر -تعداد کرسی ها51:
نمون�هی التی�ن هلوتی�کا -تع�داد
کرسیها16:

حروف سربي كه از اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي در اعالنها
و روزنامهها استفاده ميشدند ،از نظام منسجم  5كرسي اصلي كه
در حروف كوچك به کار بس��ته میش��دند ،برخوردار نبودند .اما با
بررسي دقيق آنها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه زائدههاي زيرين
خط كرسي اصلي مانند حروف ر-و-ح-ل-ي-س-م-ن را با تطبيق
حروف التين به عنوان خط پايين نويسهها ميتوان در نظرگرفت
و خطوط فوقاني باالي خط كرس��ي اصلي مانند انتهاي باالي ا-آ-
ك-گ-ط-ل را همچون خط باالنويسهها ميتوان به کار برد و خط
باالي فرمهاي اصلي ح��روف د-ص-س-ا-م-ه-ح-و-ر-ع-غ-ي را
نیز به عنوان ارتفاع حرف  xكوچك ميتوان در نظرگرفت (اوجي،
( )184 ،1390تصوير .)8
در تایپفیسهای التين كه براي متن و تيترنویس��ی طراحی
ش��دهاند ،تعداد كرس��يهاي كمتري در نظر گرفته ش��ده است تا
مت��ن حتي در اندازههاي كوچك وض��وح و خوانايي خود را حفظ
كند؛ اما اين مسئله در تایپفیسهای فارسي کام ً
ال برعكس است؛
تایپفیسهای فارسي كه براي متن و تيترنویسی طراحی شدهاند
كرسيهای متعددی دارند (تصاوير  9تا  .)11البته اين مسئله صرفاً
به سبب كمدقتي و عدم تبحر الزم در طراحي آنها پديدار شده است
و با اصالحاتی جزئي ميتوان تعداد اين كرسيها را تا  %50كاهش
داد .بسياري از اين كرسيها فاصلهاي در حدود يك دهم ميليمتر
با هم دارند كه به س��ادگي ميتوان اين گونه كرس��يها را به يك
كرسي تقليل داد .اگر چه اين اختالفهاي جزئي در خيلي از موارد
قابل تشخيص نيستند ،اما در خستگي چشم به هنگام مطالعه تأثير
قابل توجهي دارند (تیمورنژاد ،بی تا .)1 ،نكتهي جالب ديگري كه
در تایپفیسهای دكوراتيو و بسيار دكوراتيو فارسي وجود دارد اين
اس��ت كه از تایپفیسهای متن و تيترنویسی فارسي ،كرسيهاي

تصویر -10تایپ فیسهای تیتر.
نمونهی فارسی  :تیتر -تعداد کرسی ها40:
نمونهی التین تایمز نیو رومن -تعداد
کرسی ها20:

تصویر -11تایپ فیسهای دکوراتیو.
نمونهی فارسی  :نور -تعداد کرسی ها25:
نمون�هی التی�ن هارلو س�ولید ایتالی�ک -تعداد
کرسیها21:
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كمتري دارند .اين در حالي اس��ت كه در حروف التين ،عكس اين
قاعده جاری است و افزايش ميزان تزئينات حروف بر افزايش تعداد
كرس��يهاي آنها تأثير مستقيمي دارد .میزان حداقلی كرسيها در
تایپفیسهای دكوراتيو فارس��ي از آن رو اس��ت که غالب آنها بر
مبنای تایپفیسهای التی��ن و با اعمال تغییراتی در آنها طراحی
شدهاند (انصاری( )23 ،1387 ،تصوير .)11

فاصلهگذاريهاي محور عرضي
فاصلهي ميان خطوط
فاصل��هي ميان خط��وط از اصطالحات فن چ��اپ با حروف
س��ربي اس��ت كه امروزه ني��ز در مباحث مربوط ب��ه تايپ از آن
اس��تفاده ميشود .در اصل اين واژه به قطعه فلزي اطالق ميشود
ك��ه براي فاصلهگ��ذاري دقيق ميان خطوط مت��ن به کار میرود
) (Ambrose, Harris,2010,124و عملكردي چون “مس��طر”
در خوشنويسي سنتي ما دارد كه براي تعيين فاصلهاي مقرر ميان
خطوط اس��تفاده ميش��د .فاصلهي ميان خطوط با واحد پوينت
سنجيده م شود و امروزه به فاصلهي بين خطوط اطالق ميشود.
فاصلهي ميان خطوط ،در ميان متن فضا ايجاد ميكند و به نويسهها
اج��ازه تنف��س ميده��د )( (Perfect,1992,195تصوير .)13
انتخاب فاصلهي ميان خطوط مناس��ب ب��راي تایپفیسهای
گوناگون متفاوت اس��ت و ارتباط مستقيمي با اندازهي باالنويسهها
و پاييننويس��ههاي آنها دارد .نوش��تار بر هر سطحي كه قرار گيرد
يك بافت خاكس��تري ايجاد ميكند که با كم شدن فاصلهي ميان
س��طرها ،اين رنگ خاكستري تيرهتر جلوه ميكند .البته ضخامت
حروف و فاصلهي ميان حروف نيز نقش مس��تقيمي در ايجاد اين
بافت خاكس��تري دارند .در حروف فارس��ي اگر فاصلهي س��طرها
8

تصویر -12طراحی تایپ فیسهای فارسی با اعمال تغییرات در تایپ فیسهای التین.

تصوير  -13فاصلهی میان خطوط.

بيش از اندازه كم ش��ود ،قس��مت فوقاني بعض��ي حروف به بخش
تحتاني حروف سطر بااليي برخورد ميكند كه به اين مفهوم است
كه فاصلهي س��طرها بايد كمي بيش��تر انتخاب شود .حال اگر این
فاصله بيش از میزان مورد نیاز باش��د نوعي انبساط ناخوشايند و از
همگس��يختگي در صفحه پدیدار ميشود .براي پيشگيري از بروز
چنين مشكلي بايد كمترين اندازهي مطلوب برای فاصلهي سطرها
انتخاب شود ).(Ambrose, Harris,2010,63

انواع فاصلهي ميان خطوط
فاصلهي ميان خطوط اتوماتيك
فاصلهگذاری در این روش بر مبنای پیشفرض ثابتی است که
توسط نرمافزارهای رایانهای به گون های یکسان بر تمام تایپفیسها
اعمال میشود .در این روش ،انداموارهی تایپفیسها و فضای مورد
نیاز آنها م��د نظر قرار نمیگیرد و میزان فاصلهای که بین خطوط
اعمال میشود ،به واسطهی ضرب اندازهی تایپفیس در عدد 1/2
تعیین میشود (تصویر  .)14پرواضح است که این روش از آنجا که
انداموارهی حروف را مد نظر قرار نمیدهد ،در اکثر تایپفیسهای
فارسی که باالنویسهها و پاییننویسههای متعددش اختالف ارتفاع
قاب��ل توجهی دارند ،منجر به نتیجهی مطلوبی نمیش��ود چرا كه
موج��ب برخورد حروف با يكديگر ،اختالل در اس��تقالل حروف و
کاهش مي��زان زيبايي و خوانايي حروف ميش��ود .البته اين نكته
نيز قابل توجه است كه بخشي از اين مشكل در اثر اختالف مكان
جايگيري حروف فارسي در قالب محصوركننده آنها و خارج شدن
برخ��ي حروف از قالب محصوركننده تعريف ش��ده براي آنها پديد
ميآيد .اين روش در تایپفیسهای التين به سبب تعداد و اختالف
اندک باالنويسهها و پاييننويسهها و جايگيري مناسب نويسهها در
قالب محصوركنندهشان به ندرت مشكلساز ميشود.
با بررسي بصري تایپفیسهای فارسي میتوان گفت  %60آنها
در حالت فاصلهي ميان خطوط اتوماتيك دچار مشكالتي ميشوند
كه در باال به آنها اش��اره ش��د و براي پيشگيري از اين مش��كالت
باي��د فرمول «اندازهي حروف ×  »1/2را كه براي به دس��ت آوردن
فاصلهي ميان خطوط اتوماتيك استفاده ميشود به شكل «اندازهي
حروف ×  »1/5اصالح كرد و يا از فاصلهي ميان خطوط دستي بهره
گرفت.
9

فاصلهي ميان خطوط دستي
فاصل��هي مي��ان خطوط دس��تي همچن��ان ك��ه از عنوانش
پیداس��ت حالت مقابل فاصلهي ميان خطوط اتوماتيك است .در
اي��ن حالت ،طراح يا صفحهآرا به واس��طه تجرب��هاش و با در نظر
گرفتن انداموارهي حروف ،كيفي��ت بصري تایپفیس مورد نظر،
قطر قل��م تایپفیس ،ميزان فضاي در دس��ترس و هدفي كه در
نظر دارد ،ان��دازهاي را براي فاصلهي ميان خطوط معين ميكند
) .(Adobe.comاكثر تایپفیسهای فارسي را بايد در اين حالت
به كار گرفت (تصویر .)15
10
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فاصلهي ميان خطوط بسته
فاصل��هي ميان خطوط بس��ته به حالتي اطالق ميش��ود كه
ان��دازهي تایپفی��س و فاصلهي ميان خطوط با هم برابر باش��ند
) .(desktoppub.comدر اي��ن حالت ،كيفيت بصري س��خت و
صلبي ايجاد ميشود .اين حالت در تایپفیسهای التين با توجه
به ماهيت مكعبوار نويسهها و كم بودن تعداد كرسيها و ارتفاع
حروف ،اگرچه ميزان خوانايي متن را کاهش ميدهد ،اما خوانايي
را مخت��ل نميكند در حاليكه تایپفیسهای فارس��ي كه تكثر
كرسي دارند و ارتفاع حروف آنها تنوع زيادي دارد امکان خوانايي
را به طور كامل سلب ميكند (تصویر .)16
11

فاصلهگذاريهاي محور طولي
فاصلهي ميان جفتهاي حروف
فاصلهی می��ان جفتهای حروف ش��اخصهای تاثیرگذار در
نظامهای فاصلهگذاری تایپفیسهاس��ت که در ایجاد نوش��تاری
با کیفیت بصری مطلوب ،دارای تعادل بصری میان فضای مثبت
و منفی و قابلیت تش��خصی و خوانایی حروف از اهمیتی اساسی
برخوردار اس��ت .کنترل این شاخصه در تایپفیسهای التین به
12

سبب هندس��ی و منفک بودن حروف از یکدیگر آسانتر از نظام
پیچیدهی نوش��تار فارسی است .این ش��اخصه در الفباي فارسي
بر ط��ول اتصاالت جفتهاي حروف چس��بان ي��ا فاصلهي ميان
جفتهاي حروف غيرچس��بان داللت دارد .ب��راي مثال فاصلهي
ميان جفته��اي حروف «ر» در كنار «خ» متف��اوت از فاصلهي
ميان جفتهاي حروف «ر»در كنار «ك» است (تصوير .)17
اعمال تنظيم��ات اختصاصی براي جفتهای گوناگون حروف،
ب��ه تعادل فض��اي مثبت و منفي كمك كرده و موجب يكدس��تي
و چش��منوازي نوش��تار فارسي ميش��ود .در واقع ضروري است تا
تنظيم اتصاالت حروف در نوشتار فارسي براي هر دو حرف به طور
جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و به دليل رعايت همين اصول است
كه خوشنويس��ي فارسي تا اين اندازه چشمنواز و خوشايند به نظر
ميرسد چرا كه خوشنويس به مدد تجربههاي مكرر خويش ،موفق
به تنظيم فواصل بين حروف و برقراري تعادل ميان فضاهاي مثبت
و منفي ديداري ميشود (اين كار در اغلب موارد به وسيلهي كشيده
يا كوتاهنويسي حروف به دست ميآيد) .فواصل ميان حروف ،یکی
از ويژگيهای تایپفیسها محسوب ميشود ،براي مثال تایپفیس
تجارت نس��بت به تایپفیس زر در بعد طولي گستردگي بيشتري
دارد و فضاي بيشتري را اشغال ميكند (تصوير .)18

تصویر -14فاصلهی میان خطوط اتوماتیک ،نمونهها از راست به چپ :تایپ فیس متن زر ،تایپ فیس تیتر تیتر ،تایپ
فیس دکوراتیو رودخانه.

تصویر -15فاصلهی میان خطوط دس�تی ،نمونهها از راس�ت به چپ :حروف ش�خصی متن زر ،حروف ش�خصی تیتر
تیتر،حروف شخصی دکوراتیو رودخانه.

تصویر -16فاصلهی میان خطوط بسته ،نمونهها از راست به چپ :تایپ فیس متن زر ،تایپ فیس تیتر تیتر ،تایپ فیس
دکوراتیو رودخانه.
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اي��ن فواصل ت��ا پيش از ح��روف چيني ديجيت��ال ،به دليل
محدودي��ت و دش��واريهاي بالكه��اي س��ربي ،آن چنان قابل
تنظيم نبودند اما امروزه كنترل اين فضا بس��يار آس��انتر ش��ده
است .فاصلهي ميان جفتهاي حروف غالباً براي تيترها و عبارات
كوتاه و بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد و در بدنهي متن اعمال
نميش��ود .بعضي از تایپفیسها با جفتهایي که فاصلهي ميان
آنها اصالح شده در اختيار كاربران قرار ميگيرند ).(Apple.com
در بعضي موارد اصطالحات فاصلهي ميان حروف و فاصلهي ميان
نويسهها نيز هم عرض اين كلمه استفاده میشود.
تصوي��ر  19بهخوبي نش��ان ميدهد كه ح��روف التين پس
از اعم��ال فاصلهي ميان جفتهاي حروف و به دلیل اس��تفاده از
فاصلهي مي��ان جفتهاي حروف تعريف ش��ده ،نتيجهي بصري
مطلوب��ي ارائ��ه ميدهن��د در حالیکه در حروف فارس��ي نتيجه
کام ً
ال خالف حروف انگليسي است و پس از اعمال فاصلهي ميان
جفته��اي حروف آنها از هم فاصل��ه ميگيرند و نتيجهي بصري
نامطلوبي را بازنمايي ميكنند.
اي��ن مش��كل از آنجا بروز و ظهور پيدا ميكند كه از اس��اس
در حروف فارس��ي فاصل��هي جفتهاي حروف تعريف نش��دهاند
و نرمافزارها بر مبناي اطالعات درس��ت اي��ن فواصل را در ميان
حروف ايجاد نميكنند بلكه اين فواصل به صرف شناس��ايي قالب
محصوركنن��دهي 13گليفه��ا بر حروف اعمال ميش��وند .در كل
ميتوان گفت كه فاصلهي ميان جفتهاي حروف فارسي از طریق
دو ش��اخصهي  )1فاصلهي ميان حروف ج��دا از هم و  )2ميزان
همپوش��اني 14در نقاط اتصال حروف چسبان قابل بررسیاند .در
بخش حروف جدا ،صرفاً تركيب حروف «ا ،چ ،ژ ،ش ،ض ،ظ ،غ،
ق ،گ ،ل ،م ،ن ،و ،ي» و خانوادههاي همس��ان آنها به علت نوع

تصویر -17مقایسه فضای منفی حرف «ر» در اتصال با حرف «خ» و «ک».
ماخذ( :زاهدی)25 ،1390 ،

تصویر -18مقایسه بعد طولی تایپ فیسهای تجارت و زر.

انداموارهش��ان و خروج برخي حروف از قالب محصوركنندهش��ان
مشكلآفرين ميشوند (تصوير.)20
تركيبهايي كه در تصاوير  21تا  23با رنگ س��ياه مشخص

تصوی�ر -19تاثیر اعمال فاصلهی میان جفتهای حروف بر تایپ فیسهای فارس�ی و
التین،نمونههای س�مت راس�ت نمود بصری پیش از اعم�ال فاصلهی میان جفتهای
حروف و نمونههای س�مت چپ نم�ود بصری پس از اعمال فاصل�هی میان جفتهای
حروف را در حروف فارسی و التین بازنمایی میکند.

تصویر -20قس�متی از حرف گ از قالب محصور کنندهی خود خارج ش�ده است.این
نکته در اکثر موارد از زیاد فاصله گرفتن حروف از یکدیگر جلوگیری میکند و نتیجهی
بصری زیبایی پدید میآورد اما در پاره ای موارد مانند این نمونه باعث تداخل حروف با
یکدیگر و از بین رفتن استقالل آنها شده است.
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ش��دهاند ،نمايانگر جفتهاي حروف منفصل مشكلداري هستند
كه به اصالح نيازمندند .مشكل غالب اين جفتها نزديكي بيش از
حد اندامشان به هم و از بين رفتن استقالل حروفشان است .اين
ّ
مشكل را به دو صورت ميتوان از میان برد؛ راه نخست اين است
كه فاصلهي ميان اين جفتها اصالح شود و راه دوم اين است كه
مانند تایپفیسهای التين ،فاصلهي ميان جفتهايي كه مشكل
دارند تعريف و به صورت واحدهاي مجزا در كنار قلم ارائه ش��وند
تا طراحان براي استفاده از تایپفیسها با مشكلي مواجه نشود.
در بخش حروف چسبان نيز مشكل عمده در عدم يكنواختي
ميزان همپوش��اني حروف چس��بان اس��ت .اگرچه اين مسئله در
بعضي موارد در راس��تاي نتيج��هي مطلوبتر بصري قابل توجيه
اس��ت ،ام��ا در بعد مهمتري نظي��ر امكان اعم��ال فاصلهي ميان
جفتهاي ح��روف و فاصلهي كلّي ميان ح��روف ،موجب پديدار
ش��دن نتيجهي بصري بس��يار نامطلوبي ميش��ود چرا كه بعضي
ح��روف كه ميزان همپوش��اني كمتري با یکدیگ��ر دارند ،پس از
اعمال فاصله ميان جفتهاي حروف يا فاصلهي كلّي ميان حروف
از ه��م جدا ميش��وند و نقطهي اتّصال آنها از دس��ت ميرود ،در
نتيجه به صورت دو واحد مستقل ديده و خوانده ميشوند .تصاوير
 24تا  26اين عدم يكساني ميان جفتهاي حروف و نتيجهي آنها
در اعمال فاصلهي را بازنمايي ميكنند.
فاصلهي ك ّلي ميان حروف
فاصلهي كلّي ميان حروف در نوش��تار انگليسي عبارت است
از تنظيم فاصلهي ميان حروف به طور يكس��ان و با فاصلهي ميان
جفته��اي حروف از اي��ن نظر تفاوت دارد ك��ه در فاصلهي ميان
جفته��اي ح��روف ،تنظي��م فاصلهها ميان دو حرف مش��خص و
به گونهای حسابش��ده و هدفمند انجام ميگي��رد در حالیکه در
15

فاصلهي كلي ميان حروف اين تغيير فاصله براي دستيابي به طول
س��طرهاي برابر است .در نتيجه فاصلههای غير هدفمند ،بیجهت
و يكسان دچار كاهش يا افزايش ميشوند ) .(Microsoft.comدر
نوشتار فارسي نیز فاصلهي كلّي ميان حروف براي تراز كردن طول
سطرها به كار گرفته ميشود ،اما به دليل پيوستگي حروف فارسي
به يكديگر ،اين فاصله در اصل بر فاصلهي ميان حرف آخر كلمهي
پيشين با حرف نخست كلمهي بعدي اعمال ميشود (تصوير .)27
واضح اس��ت كه فاصلهي كلّي مي��ان حروف به دليل اعمال چنين
سياس��ت كلينگرانهاي بايد با ديدهي احتياط مورد اس��تفاده قرار
گيرد زيرا اس��تفادهي غيرمعقوالنه ميتواند بر كليت تایپفیس و
كيفيت بصري نوشتار خدشه وارد كند .در بعضی موارد اصطالحات
فاصل��هي ميان حروف و فاصلهي ميان نويس��هها نيز به جاي اين
كلمه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
فاصلهي ميان كلمات
محاس��بهي فاصله مورد نياز در ميان كلمات نيز از بخشهاي
مهم طراحي تایپفیسهاست .در طراحي تایپفیسهاي التين ،اين
فاصله با استفاده از درصدي از اندازهي عرض حرف  Mبزرگ ()Em
محاس��به ميش��ود ) .(Ambrose, Harris, 2010,122متأسفانه
اكثر نرمافزارها ،فاصلهي ميان كلمات فارسي را نيز اينگونه محاسبه
ميكنند .اين در حالي است كه خطوط گوناگون ما هر كدام قاعده و
روش خاص خود را براي لحاظ كردن فاصلهي ميان كلمات دارند .در
گونههاي مختلف خوشنويسي اسالمي مبحث فاصلهي ميان كلمات
در قاعدهي “حس��ن وض��ع” و در بخش تركيب مورد بررس��ي قرار
گرفته اس��ت .در خوشنويسي اسالمي ،نقطه ،گذشته از اينكه براي
اندازهگي��ري حروف و كلمات ميزان اس��ت ،براي رعايت فاصلههاي
بين حروف و كلمات نيز ميزان اس��ت و اس��تادان اندازهي فواصل را

تصویر -21بررسی جفتهای مشکل دار تایپ فیس زر از دستهی تایپ فیسهای متن.

تصویر -22بررسی جفتهای مشکل دار تایپ فیس تیتر از دستهی تایپ فیسهای تیتر.

تصویر -23بررسی جفتهای مشکل دار تایپ فیس دوران از دستهی تایپ فیسهای دکوراتیو.

16

83
پفِیسهای فارسی
آسیب شناسی نظامهای فاصلهگذاری در تای 

نقطهواري ذكر ميكنند (تصوي��ر  .)28اين روش اندازهگيري را ابن
بواب آغاز كرد و بس��ط داد .تركيب در جمله ،مصراع ،س��طر و چند
س��طر را تركيب كلّي مينامند و آن حسن مجاورت و قرار منظم و
مرتب آنها در كنار يكديگر است به طوري كه همه با هم هماهنگي
و وضع معتدل و خوبي داش��ته باش��د .در اسلوب كلّي خوشنويسي
اس�لامي فاصلهي ميان كلمات را به اندازهي يك نقطه با قلمي كه
متن با آن نوشته شده است در نظر ميگيرند (فضائلی.)89 ،1387 ،
در تصوير  ،29فاصلهي ميان كلمات در نمونههای معمولي و بُلد از

خانوادههای دو تایپفیس رايج را به نمايش گذاشته است .در خانوادهي
زر ،فاصل��هاي كه ميان گونههاي مختلف اي��ن تایپفیس در ميان
كلمات اعمال ميشود يكسان است در حاليكه در گونههاي مختلف
تایپفیس التين آريال ،اين فاصله با توجه به كيفيت بصري حروف
تغيير ميكند تا فضاي بصري مطلوبتري براي خواننده پديد آورد.
در حدود  %67تایپفیس هاي فارس��ي از يك اندازهي ثابت
در مي��ان كلمات اس��تفاده ميكنند و فاصل��هی میان کلمات در
آنه��ا بدون مد نظر قرار دادن کیفیت بصری ،انداموارهی حروف و
فضای ایدهآل آنها لحاظ شدهاند (تصاوير  30تا .)33
رودخانهها
يكي از مشكالتي كه به واسطهي فاصلهگذاري نامناسب در نوشتار
ايجاد ميشود ،رودخانهها هستند .رودخانهها معموالً به دليل شكاف و
فاصلهي سفيدي که كلمات در خطوط متعددي از ستونهاي نوشتار
ايجاد میکنند ،پديد ميآيند و برای اصالح رودخانهها این شكافها
و فواصل سفيد را تنظيم ميكنند .با چرخاندن متن از باال به پايين
و يا به وسيلهي نگريستن با چشم تار به متن ميتوان به آساني اين
رودخانهها را تشخيص داد ).(Ambrose, Harris,2010,123
مشكل رودخانهها در تایپفیس های التين به سبب جدا نوشته
18
شدن حروف بيشتر پيش ميآيد .اين مشكل در حالت تنظيم تحميلي
17

تصویر -24تنوع میزان هم پوش�انی در تایپ فیس زر که پس از  %21افزایش دچار از
هم گسیختگی میشود.

تصویر -25تنوع میزان هم پوشانی در تایپ فیس تیتر که پس از  %27افزایش دچار
از هم گسیختگی میشود.

تصویر -26تنوع میزان هم پوش�انی در تایپ فیس نور که پس از  %29افزایش
دچار از هم گسیختگی میشود.

تصویر -28بررسی روش اندازه گیری فاصله میان کلمات در خوشنویسی.
ماخذ( :سفادی یاسین)68 ،1381 ،

تصویر -27بررس�ی تاثیر فاصلهی کلی میان حروف بر تایپ فیسهای فارسی
و التین.
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اغلبتشديدميشود .رودخانههادرنوشتارفارسیبهسببنوعنوشتاری
چسبیده آنها تعدیل میشوند زیرا با چسبیدن حروف به یکدیگر خطی
افقی موازی با کرسی پدید میآید که چشم را در جهت افقی حرکت
میدهد و از شدت حرکت عمودی رودخانهها میکاهد (تصویر.)36
مش��كل رودخانهها عمده در ميان حروف راستگوشه 19فارسي
مانند خط كوفي بنايي و تایپفیس های سينا و التين )مانند مجموعه
تایپ فیس های ( SQUAREبيشتر از حروفي كه داراي زواياي مايل
هس��تند ،مشاهده ميش��ود (تصویر  34و .) 35در اين گونه حروف،
رودخانهه��ا فضاي منفي عمودي پرقدرتي ايجاد ميكنند كه بر ديد
مخاطب تاثير سوئی ميگذارد .البته ذکر این نکته الزم مینماید كه
اينجا صرفاً نمود بصري خط كوفي مورد نظر اس��ت و اين مشكل بر
ماهي��ت آن تاثيري نميگذارد چرا ك��ه اين خط بنا بر ماهیت خود،
كاركردي تزئيني در زمينهي قطعهنويسي داشته است و براي متون
نوشتاري از آن استفاده نميشده است.
با بررس��ي نمونههاي كهن بر جاي مانده مش��خص ميشود

كه هنرمندان س��نتي ما بهواس��طهي درك درستي كه از نوشتار
و كيفي��ات آن داش��تند ب��ه س��ادگي اين مش��كالت را مديريت
ميكردند .در زير دو نمونه ذکر ش��ده كه در نمونهي اول مشكل
رودخانهها به واسطهي محل جايگيري مدات و كشيدهها كنترل
ش��ده اس��ت (تصویر)37؛ در اين نمونه ،كاتب با قرار دادن مدات
و كش��يدهها در زير كلمات خرد مانع از پديد آمدن فضاي منفي
رودخانهها ش��ده است .اين راهكار خطاطان گويي مقارن با تفكر
عالمان اس�لامي اس��ت كه فضاي منفي (خلوت) را محل حضور
ش��يطان ميدانستند و از آن دوري ميجس��تند .نمود اين تفكر
در نگارگري ايراني نيز مش��هود اس��ت .در مواردي نيز كاتبان به
واس��طهي كنترل اس��تادانهي فضاي مثبت و منفي تركيبهايي
پديد آوردهان��د كه رودخانهها در آنها چن��ان تحت تأثير كنترل
آگاهانهي فضا هستند كه مجال خودنمایی نمی یابند(تصویر.)38
ب��ا توجه به اين نمونهها (تصاوير  39و ،) 40ميتوان گفت كه در
نوش��تار فارس��ي این رودخانهها قابل پيشبيني نيستند و تا حد
زيادي غيرقابل كنترلاند .در نوشتار انگليسي با افزايش فاصلهی
میان خطوط رودخانهها تش��ديد ميش��وند اما در نوشتار فارسي
اينگونه نيس��ت و با افزايش فاصلهی می��ان خطوط ،رودخانهها
تعديل ميش��وند و يا از بين ميروند .مهمترين علت اين امر نيز
پيچيدگي انداموارهي حروف فارسي است كه با افزايش فاصلهی
میان خطوط و باز شدن فضا بيشتر مجال بروز مييابند و تمركز
چشم را از فضاي اطراف حروف به سمت خود سوق ميدهند.

تصوی�ر -29بررس�ی فاصلهی میان کلم�ات در گونهه�ای مختلف خان�وادهی تایپ
فیسهای زر و آریال.

تصویر -33میزان صرفه جویی در فضا پس از اصالح فاصلهها و نیم فاصلهها در تایپ
فیس دکوراتیو نور.

تصوی�ر -30جدول میزان صرف�ه جویی در فضا پس از اصالح فاصلهها و نیم فاصلهها
در تایپ فیس ها.

تصویر -34بررسی رودخانه در حروف راست گوشه التین.
تصویر -31میزان صرفه جویی در فضا پس از اصالح فاصلهها و نیم فاصلهها در تایپ
فیس متن زر.

تصویر -32میزان صرفه جویی در فضا پس از اصالح فاصلهها و نیم فاصلهها در تایپ
فیس تیتر تیتر.

تصویر -35بررسی رودخانهها در خط کوفی.
ماخذ( :فضائلی)166 ،1350 ،

85
پفِیسهای فارسی
آسیب شناسی نظامهای فاصلهگذاری در تای 

تصویر -38کنترل رودخانهها در خوشنویسی با استفاده از کنترل فضا.
ماخذ( :فضائلی)166 ،1350 ،

تصویر -36بررسی نقش اتصال حروف در تعدیل رودخانه ها.
ماخذ( :فضائلی)414 ،1350 ،
تصویر -39بررسی تاثیر افزایش فاصلهی میان خطوط بر رودخانهها در تایپ فیس متن زر.

تصویر -37کنترل رودخانهها در خوشنویسی با استفاده از مدات و کشیده ها.
ماخذ( :فضائلی)141 ،1350 ،

نتیجه
با بررس��ی قیاس��ی نظامهای فاصلهگ��ذاری تایپ فیسهای
فارسی با دو سنجهی قواعد خوشنویسی اسالمی -ایرانی و مبانی
حروف نگاری غربی میتوان به این نتیجه رس��ید که ،مش��کالت
رایج در این حوزه را میتوان در دو دس��تهی مشکالت ترسیمی
و س��اختاری دس��ته بن��دی نمود .آس��یبهای مرب��وط به نظام
کرسیبندی در جایگیری و تعدد کرسیها بروز میکنند؛ مشکل
جایگیری کرس��یها س��اختاری است و مش��کل تعدد کرسیها
ترس��یمی اس��ت که به وس��یلهی انطباق با مبانی حروف نگاری
غربی مرتفع میش��وند .آس��یبهای رایج در نظ��ام فاصلهگذاری
میان خطوط و کلمات ،ساختاری هستند و برای اصالح آنها باید
از قواعد خوشنویس��ی اس�لامی -ایرانی استفاده کرد .آسیبهای

پینوشتها

1 Characters.

 Typefaces 2در تايپ��و گرافي ،يك تای��پ فیس مجموعه اي از يك يا
چند قلم ( )Fontاس��ت كه در يك يا چند اندازه و با سبك يگانه اي طراحي
ش��ده اند و هركدام مجموعه اي هماهنگ از عالمت ه��ا را دربر دارند .عموماً
يك تایپ فیس مجموعه اي از حروف الفبا ،اعداد و عالئم نقطه گذاري را دربر
مي گيرد و ممكن اس��ت برخي ايده نگاره ها و نمادها را نيز ش��امل ش��ود ،يا
مجموعه اي كامل از آنها مانند نمادهاي رياضي يا نقشه كشي را در بر بگيرد.
3 Base Line.

تصویر -40بررسی تاثیر افزایش فاصله ی میان خطوط بر رودخانه ها در تایپ فیس
دکوراتیو کشلول.

رای��ج در نظ��ام فاصلهگذاری میان جفتهای ح��روف و فاصلهی
کلی میان حروف نیز ساختاری هستند ،اما برای اصالح آنها باید
اس��لوبی میان ساحتی که متش��کل از قواعد رایج در سنجههای
مذکور است اعمال شود .نتایج مذکور به خوبی نشان میدهد که
براي بهبود عملکرد و مرتفع نمودن مشکالتی که تایپ فیسهای
فارس��ی در نظامهای فاصلهگذاری با آنها مواجه هستند ،انطباق
ص��رف با هيچ يك از دو مولفهي قواعد خوشنویس��ی اس�لامی-
ایرانی و مبانی حروف نگاری غربی به تنهايي بس��نده نميكند؛ و
براي رفع اين آس��يبها نياز اس��ت تا طراحان با آگاهي به هر دو
اين مولفهها و به كار بستن توأمان آنها اقدام به طراحي حروف و
تعریف نظامهای فاصلهگذاری نمایند.

4 Ascender Line.
5 Descender Line.
6 x-height.
7 CAP Height.
8 Leading.
9 Automatic Leading.
10 Manual Leading.
11 Set Solid Leading.
12 Kerning.
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فهرست منابع

13 Bounding Box.
14 Overlap.
15 Tracking.
16 Word Spacing.
17 Rivers.
18 Forced Justify.
19 Square Rounded.
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