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چکیده
کارکرد اصلی تایپ فیس، ارتقای خوانش و بهبود روند انتقال اطالعات است.  گیر هستند.  کاربردی و فرا تایپ فیس ها، ابزاری 
ظهــور سیســتم فونــت ســربی و دیجیتال، ســبب ایجاد شــکاف عمیقی میان زیبایی شناســی حروف فارســی در خوشنویســی 
کالسیک و تایپ فیس مدرن فارسی شده است. با این وجود، حقیقت غیرقابل انکار این است که حتی جنبه های زیباشناسانه 
گرفته از هویت نوشــتاری خط فارســی باشــد تا همســویی بیشــتری با زیبایی شناختی  تایپ فیس مدرن فارســی نیز باید الهام 
مخاطب ایرانی داشــته باشــد. طراحی احســاس گرا، با تأمین نیاز احساســی خوانندگان، تجربه بصری مطلوب تری از خواندن 
را برای آنها فراهم می ســازد. در این مقاله، تحلیل مختصری از نقش دوطرفه خط و احســاس و تاثیر آن بر طراحی قلم فارســی 
کارکرد آن در طراحی تایپ فیس فارسی پرداخته می شود.  ارائه شده و همچنین به ارزش های بصری نستعلیق و نسخ ایرانی و 
این پژوهش، بر مبنای مطالعات توصیفی و تحلیلی بر روی خط نسخ، نستعلیق و تایپ فیس های نسخ فارسی و عربی معاصر 
گرفته اســت.  بعالوه نقش میانجی تایپ فیس در خلق ارتباط احساســی مثبت میان متن و خواننده بصورت جزئی تر  صورت 
که تداعی گر احساسات مثبت در طبیعت  مورد مطالعه قرار می گیرد و سرانجام با بررسی شباهت های ساختاری عناصر بصری 
هســتند و با بهره گیری از ارزش های ســاختاری و بصری مثبت در خط نســتعلیق، تجربه مطلوب تری از خوانش متون معاصر 

فارسی منطبق بر هویت خوانندگان ایرانی ارائه می گردد.
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مقدمه
گرچه کمک فراوانی به انسان کرده تا با سرعت  پیشرفت تکنولوژی ا
کنــد، امــا هرچه بیشــتر در جهــت آن حرکت  کیفیــت بهتــری زندگــی  و 
که از دستاوردهای  می کنیم، تحت تأثیر زندگی ماشینی قرار می گیریم 
مدرنیته و انقالب صنعتی بوده است. انسان با این نوع سبک زندگی، 
خالء بزرگی درون خود و جهان پیرامونش احساس می کند. تکنولوژی 
سعی داشته است تا تعاریف جدیدی از خوشبختی و زیبایی به انسان 
معاصر ارائه دهد اما ذات انسان، میل به تعامل با احساس های خوب 
کــه برخــی از آنهــا طبیعی و معنوی هســتند. جنس این  و واقعــی دارد 
احســاس در موقعیت هــای مکانــی و زمانــی تغییــر می یابــد. تایــپ بــه 
کاربرد  گاهی انسان  عنوان یک محصول فرهنگی نیرومند، در رشد و آ
که فصل مشترک میان انسان ها، تعلق خاطر  موثری داشته است چرا 
به هویت و فرهنگ شان می باشد. نوشتار، جدا از رسالت پیام رسانی، 
با تبدیل شدن به یک فرم، در قالب یک اثر تجسمی، نقوش ماندگاری 
را در ذهــن مخاطــب ثبت می کنــد. در فرآیند خوانش بصری نوشــتار، 
تایپ فیــس 1 می توانــد در ایجــاد احســاس مثبــت مؤثــر باشــد و محتوا 
کنــد. تایپ فیس به  کاربران بیان  را همراه با حســی خوشــایندتر بــرای 
عنوان یک رسانه اثرگذار بر روی انسان، ارتباط تنگاتنگی با لذت بصری 
دارد. بــا طراحــی احســاس گرا2ی قلم فارســی، می خواهیم بــه نوعی از 
که در عین زیبایی، خوانایی شــفاف و مناسبی  نوشــتار مدرن برســیم 
کند.  داشته باشد تا چشم مخاطب به راحتی مسیر خوانش را دنبال 
هــدف از طراحی فونت 3 احســاس گرا، ایجاد شــرایطی مطلوب تر برای 
مطالعه ی نوشتار فارسی بوده تا امر خوانایی و مطالعه دیداری نوشتار 
را تــوأم بــا حس رضایت مندی مخاطب ســازد. زیبایی هر تایپ فیس، 
که در ابتدا با ســطح  مربوط به جنبه اســتتیک این محصول می شــود 
کاربری  غریزی ســنجیده می شــود و همچنین عملکرد، رفتار و ارتباط 
تایپ فیس که همان میزان خوانایی و قابلیت خواندن مناسب است، 
سطح رفتاری تایپ فیس را شامل می شود. قلم احساس گرای فارسی 
می تواند بســتر مناســبی فراهــم آورد تا مخاطــب، هویت هنــر ایرانی را 
گاه احســاس و رفته رفته آن را از زمینه  در فرم نوشــتار بصورت ناخودآ

فرهنگی خود بداند و این تجربه حسی در طول زمان، ارتباط مستقیم 
کاربر می باشد.  سطح انعکاسی طراحی با 

کارکردهای  تایپ فیــس به عنوان یک محصول، افزون بر زیبایی، 
کارکردی خــود نتواند به درســتی به  گــر در فراینــد  دیگــری نیــز دارد. ا
نمایــش دربیایــد، صدمه ی زیادی به محتــوای اطالعات خواهد زد. 
عملکــرد تایپ فیــس به عنوان محصول، شــفافیت و نمایش منطقی 
آن بــرای مشــاهده، قابلیــت خوانــدن و خوانایــی اســت. تایپ فیس 
کنــد و بیانگــر باشــد. تایپ فیس هــای متــن  می توانــد حــس افزایــی 
کــه موجب  گام برداشــتند  رســمی فارســی، در جهــت عملکردگرایــی 
کاربران ایرانی شده است.  کمبود ارتباط آشنا، صمیمی و دوستانه با 
خــط نســتعلیق، بــه عنــوان نمــادی از هویت نوشــتاری ایــران، برای 
مردم حس نوســتالژیک و تاریخــی دارد؛ این حس برای مخاطبان با 
راحتی، رضایت و خوشــایندی از مشاهده این خط همراه می باشد. 
کمبود  شاید یک دلیل مهم در پایین آمدن میزان سرانه ی مطالعه، 
تایپ فیس هــای متــن زیبــا و خوانــا اســت. قلم هــای موجــود بــرای 
گذشــته طراحــی شــده اند و جواب گوی نیــاز مخاطبان با  نســل های 
گاه حس می کند  تفکــرات مدرن امروزی نیســتند. مخاطب، ناخــودآ
کند، بــه ناچار ســراغ  کــه بایــد ببینــد و انتخــاب  ایــن چیــزی نیســت 
که احســاس لذت از انتخاب  گذشــته می رود  قلم هــای چهار دهه ی 
و مشــاهده ی این تایپ فیس ها برای او به وجود نمی آید. این مقاله 
ســعی دارد نقــش طراحی احســاس گرا در اعتالی عملکــرد و زیبایی و 

عملکرد فرم نوشتاری تایپ فیس فارسی را بررسی نماید.
ایــن پژوهــش، بــر مبنــای مطالعــات توصیفــی و تحلیلــی بــر روی 
خط نســخ، نستعلیق و تایپ فیس های نســخ فارسی و عربی معاصر 
صورت گرفته است. در پژوهش پیش رو، از منابع و اسناد کتابخانه ای 
اســتفاده شده است. با بررســی نقش طراحی احساس گرا در طراحی 
محصــول ایرانــی، مطالعــه و طراحــی ایــن رویکــرد دیزایــن مــدرن در 
گرفتــه و تحقیق جامعــی درباره نقش  طراحــی صنعتــی ایرانی شــکل 
طراحی احساس گرا در طراحی تایپ فیس فارسی صورت نگرفته است.

تعامل خط نوشتاری و فرهنگ 

»عناصــر ارگانیــک 4 و مصنوعــی در جهان به وســیله ی خــط، مرز و 
کهــن الگوهــای فرمــی از مبانــی خــط در  هویــت مشــخص می یابنــد. 
که بیانگر  طبیعــت سرچشــمه می گیرند. خــط، عنصری بصری اســت 
کیفیت های بصــری متنوعی را  احســاس و معنا اســت و بدیــن ترتیب 
شامل می شود. خط شاخص سه شکل اصلی است، به هریک از آنها 
خصوصیاتی نسبت داده شده است که یا به علت شکل ذاتی آنها بوده 
کنش دســتگاه فیزیولوژیکی- روانی انســان ها و یا به دلیل تعابیر  و یا وا
خاص فرهنگی« )داندیس، 1387، 75(.  خط از روزگار نخست پیدایش 
تمدن، نقش مهمی در شکل گیری و ارتقای فرهنگ ایفا نموده است. 

رابطــه ی عمیــق دوجانبــه ای میــان فرهنگ و خــط وجــود دارد. پیام 
و محتواهــای شــنیداری-دیداری میــان انســان ها، از طریــق برقراری 
ارتباطــات صــورت می پذیــرد و یکــی از موجزتریــن ابزارهــای ارتباطی؛ 
گــذر زمان، نشــانه های بیشــماری از  خــط اســت. ارتبــاط تصویری در 
جوهــره ی خــود در فرهنــگ تصویــری یک جامعــه برجای می گــذارد. 
بخــش مهمی از فرهنــگ تصویری، به خط و نوشــتار اختصاص دارد. 
محتــوای مکتــوب از طریــق تصویر خوانــش، درک و ذخیره می شــود. 
هنرخوشنویســی، بخش مهمی از ریشه های فرهنگ نوشتاری تمدن 
ایرانی را شــکل داده اســت. سبک نوشــتاری در دوره ی ایران باستان 
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و پــس از ورود اســالم همــواره دگرگونی های فراوانی را به همراه داشــته 
کاربرد  کرده اند تا زیبایی شناســی و  اســت. هنرمندان بســیاری تالش 
خط نوشتاری ایرانی، به رشد و اعتالی خوبی دست یابد. خط فارسی 
روی خط افق قرار می گیرد. نظام نوشتاری خط فارسی، به واسطه ی 
پیوستگی و اتصاالت میان حروف، با سایر الگوهای نوشتاری در دنیا 
گــون خوشنویســی در خــط فارســی  گونا متفــاوت اســت. ســبک های 
کــه ریشــه در فرهنــگ غنــی تصویــری ایــران دارنــد.  گردیدنــد  وضــع 
قســمت زیــادی از ایــن معانی، در جریان زندگی انســان ها بواســطه ی 
خــط ثبت می گردد. خط در تمامــی ادوار تاریخ، نمایانگر فرهنگ یک 
جامعه اســت و محتوای اطالعات در هر عصر را به مردم بیان می کند. 

خوشنویسی

»خوشنویســی در معنای خــاص، هنر نگارش زیبا اســت. بنابراین، 
کتیبــه، و نیــز از طراحی  خوشنویســی از حــروف نویســی مثــاًل به صورت 
کلیســا به زیبانویسی  گرچه در گذشــته، دولت و  حروف متمایز اســت. ا
کتیبه های رومی و برخی نســخه های  توجــه نشــان می دادند، همانند 
خطی انجیل، با این حال خوشنویسی در اروپا یک هنر فرعی و وابسته 
به کتابخانه ها بود. ولی خوشنویسی در خاور دور، در ردیف هنرهای زیبا 
جای داشت؛ و در دنیای اسالم نیز از واالترین هنرها به شمار می رفت« 
کبــاز، 1393، 207(. »خوشنویســی، مهم تریــن شــکل رســمی و مورد  )پا
قبول در هنر اســالمی شناخته شده است. پدید آمدن قلم ها و خطوط 
مختلف، بر اثر همان جریان همیشگی ابداع و ایجاد شیوه ها و مکتب های 
که خوشنویسی هیچ گاه هنری مجرد  تازه، صورت می گرفت. از آنجایی 
نبــود و بــر مبنــای نیاز مردمان شــکل می گرفت و عمل می کــرد، ناچار بر 
اساس نیازهای جدید قالب و شکل آن هم تغییر می یافت و انواع معینی 
گون قرار می گرفــت؛ مانند: قلم های  گونا از قلم هــا در خدمت نیازهــای 
کتاب هــای علمی و فقهی  کــه در متون قرآنی و  نســخ، محقــق و ریحان 
کار می رفتند و قلم ثلث که به کتاب مجلل و کتیبه نگاری اختصاص  به 
کــه در فرمان ها اســتفاده می شــد و قلم نســتعلیق  یافــت و قلــم تعلیق 
کــه در نامه نگاری  که مختص متون فارســی شــد و شکســته نســتعلیق 
یافــت« )هنرزمــان، 1388، 27(. را  اشــعار جــای خــود  و جنگ هــای 

خط نستعلیق

»قلم نستعلیق را عروس خطوط اسالمی خوانده اند. به عقیده ی 
جمله ی اهل فن و آشنایان به هنرهای زیبا، این خط از ظریف ترین 
کامــل آن، تمام نکات شــیوایی از  کــه در نوع  آثــار هنــری ایران اســت 
اســتواری زیبایــی، اصــول و قواعــد، ذوق و ســلیقه، صفــا و ترکیــب، 
کرســی و نســبت، ضعف و قوت، ســطح و دور، و صعود و نزول رعایت 
کتابت نســخ بــه تدریج به  شــده اســت. از ابتــدای قرن هشــتم، قلم 
واســطه ی ســرعت قلم، متمایل به شــیوه ی تعلیق شده و از آن پس 
که در  کتاب هایــی دیده شــده  گردیده اســت.  بــه نســتعلیق نزدیــک 
حدود سال 790 هجری نوشته شده و از میان اقالم متداول به خط 
نســتعلیق نزدیک تر و شــبیه تر اســت و در واقع نســتعلیق تحریری یا 

که در ایران تکامل  ناقص به حســاب می آیند. شــیوه ی خاص خطی 
که این هنر را ورزیده و دوست  کســانی  یافت، نســتعلیق اســت. برای 
داشته اند، زیبایی، هدف اصلی بوده است« )فضایلی، 1390، 602(.  
خط نســتعلیق به عنــوان خطی ایرانــی، هویت بصری ویــژه ای در 
فرهنــگ دیداری-نوشــتاری ایرانــی دارد. ســاختار اصلــی ایــن خــط، 
برگرفته از فرم دایره اســت. نســتعلیق به واســطه قوس و منحنی های 
گیرد بر حس ایرانــی آن می افزاید؛ به  که قــرار  چشــم نواز در هر بســتری 
نوعــی یــک ارزش افــزوده در فرهنــگ نوشــتاری ایران به شــمار می رود 
کــه لحن شــاعرانه و بیان ظریــف آن، در بســیاری از دیگر هنرهای  چــرا 
تجســمی ایرانــی نیــز مشــهود اســت. »میرعمــاد خــط نســتعلیق را به 
اوج اســتحکام و زیبایی رســانید. ارزش زیبایی شناختی خوشنویسی 
اسالمی بیش از هر چیز در قابلیت تنظیم و ترکیب ابعاد حروف است. 
تار و پود عمودی و افقی حروف به خودی خود، توازن قطعه ی خط را 
کیدهای عمودی و افقی را می توان  تامین می کند؛ ولی مهم تر از آن، تا
کرد بدون آنکه تعادل، ریتم و انســجام درونی قطعه ی خط  جابــه جــا 
از میــان بــرود. در شــیوه های مختلــف نظــام تناســب بر اســاس نقطه 
کباز،1393، 203(.  »خط نســتعلیق خطی اســت  بنا شــده اســت« )پا
که تقریبًا دو ششــم آن ســطح و  بــا قاعــده و اندازه های معین و منظم 
حرکتی دوری متمایل از راســت به چپ دارد. قلم در این خط آزادتر و 
راحت تر از نســخ حرکت می کند. با نستعلیق می توان مطالب بسیاری 
کمتری می گیرد. تمام حروف و  را در چند سطر واضح نوشت زیرا جای 
کلمات آن در شــکل و حرکت یکنواخت و هم آهنگ و ســترده و غلطان 
بــا حــرکات ظریف و جوانب دقیــق، دوایر آن زیبا و متناســب، مّداتش 
معتدل و حروف آن فربه و تیز و تند به چشم می آید. همه ی خوبی ها 
و لوازم زیبایی در این خط جمع آمده است: زیبایی اشکال، ظرافت، 
کاری، حســن مجــاورت و  حســن نظــم و ترتیــب، جــا افتادگــی، قرینه 
هــم پهلویی، اعتــدال در ضخامــت و نازکــی« )فضایلــی، 1390، 603(. 
منطق در ســاختار و قواعد خوشنویســی آن بی نظیر اســت اما در نگاه 
مخاطبان، حضور این منحنی ها در تمامی جزئیات خوشنویسی آن، 
ایجاد حس افزایی مثبت می نماید. فرم دایره به عنوان نمادی از بیان 
کهــن الگوهــای تصویــری ایرانیان حضور داشــته اســت.  احســاس در 
که حاصل تضاد قوت و ضعف و اندازه  کنتراست بصری  ارزش خطی و 

تصویر1- بررســی تطبیقی فرم های حس برانگیز ســطح و دور در خط نستعلیق؛ سیاه مشق اثر 
میرزا غالمرضا اصفهانی. 
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ضخامت در قلم نستعلیق است، موجب شده تا با وجود منحنی های 
بی شمارش، صالبت و ایستادگی خود را حفظ نماید. وجود خط های 
گــردش چشــم در خط  منحنــی از جنبــه ی بصــری موجــب می شــود، 

گردد )تصویر1(. بیشتر شود و انرژی بصری زیادی در نوشتار ایجاد 
فــرم دایــره ی خورشــید، ماه، مردمک چشــم، توپ، چــرخ و ... به 
کارکرد حرکت و جریان را تداعی می سازند.  صورت طبیعی و مصنوعی، 
بــا مشــاهده ی دایــره، چشــم بــه صــورت متنــاوب در حــول محــور آن 
می چرخد و به دلیل بی نهایت بودِن انرژی بصری دایره، تمرکز بصری 
که  کنج نــدارد و انحنا و انعطافی  کمــی را ایجــاد می کنــد. دایره، زاویه و 
شکل دایره دارد، به طور مستقیم بر روی احساس انسان تاثیر مثبت 
کمــک می کند تا  می گــذارد. رابطــه ی تنگاتنــگ لذت بصری بــا دایره، 
خط نســتعلیق از جهت زیبایی شناســی، حس آرامش و چشــم نوازی 
داشــته باشــد. در فرآیند مشــاهده خط نســتعلیق، چشــم مخاطب، 
مســیر حرکت اســتروک 5را در فضای بصری دنبــال می کند. این اصل، 
کاهــش ســرعت خواندن شــده، به لــذت بصــری می انجامد.  موجــب 
حضــور ریتم های تکرارشــونده در صعــود و نزول، خط هــای عمودی و 
گوشه ها  افقی، ارتباط حل شــدنی و صلح دوستی میان استروک ها در 
کتر6 خط نستعلیق، از جنبه ی  و کنج های حروف، موجب شده هر کارا
خوانــش بصــری بســیار واضــح باشــد. در ســاختار خــط نســتعلیق، 
کشیده ها و  کشــیده ها نقشی اساســی در زیبایی و حس افزایی دارند. 
ارســال های روان در خوشنویسی نســتعلیق، ایجاد هارمونی زیادی با 
کشــیده ها، تداعی مســیر حرکت  عناصــر طبیعــت می کند به طوری که 
رودخانه هــا، آبشــارها و خطــوط محیطــی ابرهــا را می کننــد. تجربه ی 
گاه ایــن فــرم در حافظه دیــداری بســیاری از ایرانیان  دریافــت ناخــودآ

ثبت شده است و خاطره مثبتی را می سازد )تصویر2(. 
کشف روحیه، لحن  با تأمل بیشتر بر روی فرم و ساختار این خط و 
و لهجه ی آن و ترکیب با خط نســخ به جهت حفظ خوانایِی منطقی، 
که احســاس ایرانی را به  می تــوان بــه تایپ فیس متن با هویــت ایرانی 
مخاطب منتقل سازد، دست یافت. در بیشتر تایپ فیس های رسمی 
متــِن فارســی، فرم های مســطح، خشــک و بیروح بــا بی نظمی، نقش 
ُربات های بد را بازی می کنند که نه تنها حس خوشایندی به مخاطب 
ایرانی نمی دهند، بلکه از لحاظ تکنیک، نمایش واضح و خوبی ندارند 
که موجودیت امروز ماســت، استفاده می کنند.  و مردم به ناچار از آنها 
»اشــکال و تصاویــر با مــا ارتباط برقرار می کنند و حــاوی معانی واضح و 

که به ما منتقل می شــوند. هر شــکل بــه نوعی در  یــا پنهانی هســتند، 
که ما با یک  یک سطح خاص با ما ارتباط برقرار می کند. نوع ارتباطی 
کلی با یک مربع آبی آســمانی تفاوت  دایــره ی قرمــز برقرار می کنیم، به 
گــر هیچ شــرحی همراه آنها نباشــد« )مثقالــی، 1389، 7(.  دارد حتــی ا
گرفته و آن را  هنرمندان خط نســتعلیق، از زیبایی های طبیعــت الهام 
کرده اند و آنگاه این خط را از آیینه ی ذوق و حس  با ذوق ادبی همراه 
جمال و زیبایی بروز داده و برای همیشه آن را با افکار و ادبیات و اشعار 
موزون خود، رفیق شفیق و با نقاشی و تذهیب یار موافق ساخته اند. 
اجتنــاب از برخوردهــای بصــری تیــز و خشــن و ســعی بــر اســتفاده از 
منحنی های زیاد، رعایت هندســه ی نقوش و میل به ارتفاع، توجه به 
فضای منفی و ایجاد هارمونی، از شاخص های اصلی ساختار نستعلیق 
به شــمار می آیند. در معماری ایرانی، طاق ها و قوس های بیشــماری 
کتیبه هــا و همینطور  به چشــم می خــورد؛ در اســلیمی و ختایی هــای 
نگارگری، به وضوح ما شاهد فرم های منحنی و دایره گونه ای هستیم 

که یک هویت یکپارچه بصری ایرانی را تداعی می سازند. 

محور تقارن نستعلیق

گاه برای یافتن تعادل، نسبت به محورهای عمودی-  »ما ناخودآ
گرایشی مساعد داریم و نیز مسیر چپ به راست و باال به پایین  افقی 
نیز خوشــایند ماســت، حرکت چشــم نیز تــا حدودی تحــت تأثیر این 
که  گاه قرار دارد. تحرک و جنبش نه فقط در آن چیزی  گرایش ناخودآ
دیده می شــود وجود دارد، بلکه ایــن تحرک در عمل نیز وجود دارد« 

)داندیس، 1387، 100(. 
کــه جنبه منفی و هشــداردهنده دارند،  تابلوهــا و عالیــم ارتباطی 
که خط مایل راست  محورخطی مایل چپ به راست دارند و عالئمی 
بــه چــپ دارند، معناهای مثبتــی را بیان می کنند. محــور تقارن صفر 
درجه، حس زندگی مدرن و ماشینی را تقویت می کند و هرچه محور 
گیرد، انرژی بصری بیشــتری خواهد  تقارن در مســیر محور مایل قرار 
داشــت. محور تقارن در خط نســتعلیق ایرانــی و ایتالیک 7 رومن9 به 
گرایش دارد و از نظر تجسمی، حس خوشایند و مثبتی  سمت راست 

را در ذهن مخاطب به وجود می آورد.

خط نسخ

که منطق را بیشــتر از  گونه ای اســت   شــیوه ی خطاطی در نســخ به 
احســاس تداعی می کند و بیشــتر تابع فرم اصلی مربع اســت. دوایر آن، 
مقدار اندکی تحت تأثیر شکل دایره هستند. حرکت استروک ها در خط 
کرســی و محورهای عمودی و افقی مستقیم و به سمت پاره خط صاف 
گرایش دارند. اغلب برخورد استروک ها با یکدیگر خشک و خشن است 
و در گوشه ی برخورد دو استروک، شاهد کنج هایی هستیم که فرم های 
که این امر در زاویه های درونی فرم مربع و مثلث نیز  شــکننده ای دارند 
مشــهود اســت. ساختار خط نســخ برگرفته از خط کوفی عربی است اما 
ساختار خط نستعلیق برگرفته از خط تعلیق ایرانی است. در این میان 
خط تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق خط های ایرانی هستند که 

تصویر2- ســعی بر اســتفاده از منحنی های زیاد و دور در خط نســتعلیق؛ سیاه مشق نستعلیق 
اثر صداقت جباری. 
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کار رفته و بیانی  لحــن و لهجه ایرانی دارند. فــرم دوایر و منحنی های به 
که دارند از هویت بصری هنر ایران سرچشمه می گیرد. ارتباط تصویری 
کــه میان هنرهای ایرانــی از قبیل تصویرگری، مینیاتور، تذهیب و فرش 
نیز مشاهده می شود و مرزهای مشترکی با خط نستعلیق دارند. روحیه 
کــه آن را خلــق می کند و بــرای مخاطــب ایرانی  و طبــع هنرمنــد ایرانــی 
حــس همزادپنــداری را جلوه گــر می کنــد. لحــن، لهجــه و شــیوه نگارش 
خوشنویسی خط نسخ عربی و نسخ ایرانی متفاوت از یکدیگر می باشد. 
بطور مثال فرم نوشــتاری نســخ عثمان طه به عنوان نمونه مشهوری از 
که از  خوشنویســی نســخ عربی با نســخ احمد نیریزی و وصال شــیرازی 

سرآمدان خوشنویسی نسخ ایرانی هستند، تفاوت دارد )تصویر3(. 
این وجه تمایز شیوه نگارش خط، در تایپ فیس های معاصر عربی و 
فارسی نیز همچنان مشهود است. در میان تایپ فیس های متن عربی: 
کریم توســط طراحان غیرایرانــی و با روحیه عربی و  یاقــوت، میترا، بدر و 
برای مخاطب زبان عربیک طراحی شدند و لحن و لهجه ی نسخ عربی 
کاربر  دارند. تایپ فیس لوتوس، نســخه ایرانیزه شــده بدر اســت و بــرای 
ایرانی توســط شــرکت الینوتایپ آلمان طراحی شده است. قلم نازنین، 
گرفتن منحنی های  رویا و شــرق توسط طراحان تایپ ایرانی و با در نظر 
کار رفته در خط نســخ ایرانی طراحی شــده اند. اما این ارتباط حسی  به 
هویتی نسخ معاصر همچنان ضعیف است و با واردکردن زیبایی شناسی 
کنار  خــط نســتعلیق، بــه ســاختار نوشــتاری متــن رســمی می تــوان در 
کاربــردی تایــپ متــن، بــه ارتبــاط حســی قوی تــری  حفــظ جنبه هــای 
میــان مخاطــب ایرانــی و تایپ فیــس ایرانــی دســت یافــت )تصویــر4(.

قلم یا فونت

کلیه حروف الفبای یك زبان است .قلم  »گروه همسان شده ای از 
یــا فونــت را می تــوان بــه ســبب دارا بودن وجــوه مشــترك طراحی، به 
صــورت یــك مجموعه بــا هویتی مشــابه و واحد تشــخیص داد. قلم، 
که حداقل اجزای معینی را در برمی گیرد: مفردات  مجموعه ای است 

کترهــای حــروف الفبــا در همه شــکل های ترکیبی  کارا نویســه ها و یــا 
آن، شــماره ها، عالئم نقطه گذاری، مکث و باالخره مفردات ناپیدای 
کــه شــکل معمول آن  کلمه  نوشــتاری مثــل فاصلــه بیــن حروف یــك 
کشــیده اســت، و فاصله های بین  در الفبــای فارســی انــواع خطوط، 
کمــك آنها  گاه فقــط به  کــه خوانــدن متــن را آســان و  کلمــات و غیــره 

امکان پذیر می کند« )پژوهشنامه فونت فارسی، 1388، 194(.

تایپ فیس

انــواع آن در یــک  یــا  »تایپ فیــس عبــارت اســت از یــک تایــپ و 
که با سبکی معین و یکپارچه طراحی شده،  اندازه ی معین و یا بیشتر 
کدام با سری خاصی از مشخصات، منطبق و سازگار باشد. یک  و هر 
تایپ فیس معمواًل شــامل حروف الفبا، شــماره ها، و عالئم نوشتاری 
کاما و پرانتز اســت. همچنین ممکن اســت شــامل ســمبل ها و  مثل 
عالیم نوشــتاری فرمول های ریاضی نیز باشــد. هنر طراحی و ساخت 
تایپ فیــس را »طراحــی تایــپ« و ســازنده آن را »طــراح تایــپ« و یــا 

»تایپوگرافر« می گویند« )مثقالی، 1390، 21(.  

 تصویر3- تفاوت شیوه خوشنویسی و فرم نوشتاری خط نسخ ایرانی و عربی.
)http://ahlolbait.com( :مأخذ 

گرفته از نسخ عربی و نسخ ایرانی.  تصویر4- تفاوت فرم نوشتاری تایپ فیس های معاصر الهام 

گرا در طراحی تایپ فیس فارسی تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس 
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تایپ فیس ها از دو گروه رسمی و نمایشی تشکیل می شوند. در گروه 
تایپ فیس های نمایشی، تمرکز بر روی طراحی بر پایه ی زیبایی شناسی 
زمینه های خاصی اســتوار است. طراحان تایپ های تیتر و متن رسمی 
فارســی، از ســاختار خط نســخ بهره می برند. تایپ فیس بــه عنوان یک 
محصول باید رسانا باشد و محتوا و پیام را به خوبی از خود عبور دهد و 
گروه هدف منتقل سازد. امروزه با پیشرفت پرسرعت فناوری، توجه  به 
به احساســات و عواطف انســانی روندی نزولی یافته اســت. بســیاری از 
که جریان زندگی بســیار خشــک و بــی روح در برخی  مــردم بر این باورند 
مــوارد تحمل ناپذیــر اســت. اما در این میــان طراحان همــواره به دنبال 
کاربری آنها را بهبود بخشند. آنان قادرند روح زیبای  آن هستند تا روند 
از دســت رفته ی زندگــی را به واســطه ی طراحی صحیــح و در نظرگرفتن 
کاربردهای  کننــد. »طراح تایــپ در رونــد  جنبه هــای انســانی از نــو زنده 
روزمره، زیبایی را با سودمندی و گویایی ترکیب می کند تا بتواند ذائقه ی 
که اغلب شــهروندان معمولی هســتند،  بصــری انبوه مخاطبان خود را 
که مخاطب با مشــارکت فعال  تغییــر و ارتقــا دهد. در این صورت اســت 
خود در فهم و خواندن خط جدید تالش می نمایند« )سعیدی، 1391، 
80(. »صورت هــای درشــت تایپ روزنامه ها و کتاب هــا، خواندن را برای 
خیلی هــا خوشــایند و بــرای برخــی امکان پذیــر می کنــد. یــک راهنمای 
دشوار برای تعداد لغات مطلوب در هر خط، در این سیستم، یک کلمه 
که شامل فاصله بعد از آن هم  یک ترکیب چهار حرفی محسوب شده، 
کلمات  که در شــرایط تخصصی، طوالنی تر هستند و بنابراین  می شــود 
کمتر می گردند« )وی رایت، 1389، 147(. »طراحی  موجود در هر خط، 
که هر روز  بــر پایه ی احســاس از رویکردهای نوین در دنیای امروز اســت 
بیــش از پیــش توجــه طراحــان را بــر می انگیــزد. توجــه به احساســات و 
عواطف می تواند راه حل بســیاری از معضل ها در زندگی باشــد. چه بسا 
بخــش اعظمــی از تصمیم های مــا در زندگی تحت تأثیر آنهاســت و علم 
روان شناســی جدید این امر را به اثبات رســانده اســت )محمد قلیزاده، 
1391، 7(. تایپ فیس ها علیرغم شباهت های ساختاری، شخصیت های 
کرســی باال و  کترهــا، ارتفاع  کارا متفاوتــی دارنــد. نازکــی یا ضخیم بــودن 
کتر از  کارا قامــت حــروف، ارزش خطــی، زاویــه قلــم و فــرم ابتــدا و پایانــه 
معیارهــای اصلــی ســنجش فرمــی تایپ فیس هــا می باشــد )تصویر5(.

حس دیداری

یــک حــس می توانــد از جنس خوب باشــد یــا بد، حــس می تواند 
کند یا عصبانیت و خشــونت. فرم خط نســتعلیق به  آرامش را تداعی 
واسطه ی کشیده ها، پیوستگی های ریتیمیک و منحنی های فراوان 
و تمایــل محور تقارن به ســمت راســت دارای حس خوب و آرامشــی 
است که تأثیر مستقیم روانی از طریق دیداری بر روی مردم می گذارد. 
طراحی تایپ فیس فارسی با رویکرد احساس گرا برگرفته از نستعلیق، 
می تواند ارتباط حســی مثبت و خوشــایندی را میان مخاطب ایرانی 
کنــد. خــط  کاربــردی برقــرار  و تایپ فیــس بــه عنــوان یــک محصــول 
نســتعلیق از منظــر عملکــردی، خوانایــی و زیبایــی نوشــتار مطلوبی 
دارد. حس دیداری فرم های هندسی آن ارگانیک است. مخاطب یا 
گذر زمان، تمامی این  کاربر نوشته با آن احساس راحتی می کند و در 
ارزش های وجودی این خط، بصورت زنجیرهای با هم متصل شده 
و بــر روی الیه های درونی ذهن مخاطبــان تاثیر می گذارد )تصویر6(.
کلی یک شیء توسط انسان است. اما  »حس به معنای شناخت 
واژه ی حــس در اصطالح بیشــتر به مفهوم عاطفــه، محبت، قضاوت 
کلــی مکان یــا توانایــی آن در ایجاد احساســی خاص اطالق  و تجربــه 
می شــود. از دیــدگاه روان شناســی محیطــی انســان ها بــه تجربــه ی 
حســی، عاطفــی و معنوی خاصی نســبت به محیــط زندگی خود نیاز 
دارنــد. ایــن نیازهــا از طریــق تعامل صمیمــی و نوعــی همزادپنداری 
کــه در آن ســکونت دارنــد، تحقــق می یابنــد« )معمــاری،  بــا مکانــی 
ایــن  بــه  اســتفاده ی محصــول  قابلیــت  و  1392، 7(. »ســودمندی 
کاربر چقــدر می تواند به آســانی از عملکــرد محصول  که  معنــی اســت 
کنــد. احســاس، یک  ســردربیاورد و آن را بفهمــد و اجــرای آن را درک 
حالت روان شناختی و فیزیولوژیک حاصل از تعامل با یک شی، یک 

شخص و یا یک واقعه است« )سعدی و قلی پور، 1389، 46(. 
وقتی عملکرد محصول تایپ نوشتاری آنچه را که نیاز است به خوبی 
انجــام دهد و اهداف اســتفاده کننده را به خوبی محقق ســازد و هنگام 
مشــاهده و نمایــش، حــس لذت بصری تــؤام با آرامــش را ایجاد می کند 
و نتایــج مطلوبــی به همراه خواهد داشــت. در طراحی یک ســبک فرم 

کترها در تایپ فیس های فارسی و عربی.  کارا تصویر5- تفاوت فرمی در بیان حسی 
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نوشــتار برای اســتفاده ی عموم مردم، می بایســت به هویت نوشــتاری 
مرسوم در جامعه توجه کرد. مشاهده، هم جواری و برخورداری از هویت 
در مرور زمان، خاطره هایی نمادین در ذهن انســان برجای می گذارند. 
خاطره را گاهی می توان »تاریخ نزدیک« نامید، خوانش نوشتار می تواند 

تجربه ای خوشایند و یا خاطره ای از یک دوران سپری شده باشد. 

گروه هدف تایپ فیس )مخاطبان نوشتار(

که چگونه از ترغیب، ســبک  کــرده بودند  »یونانیــان باســتان درک 
کالمــی خــود اســتفاده  خــاص و صــدا، بــرای پیــش بــردن بحث هــای 
کننــد. ایــن بــه عنــوان فــن بیــان بــرای ســخنرانان مجامــع عمومــی و 
مناظره کنندگان در طول قرن ها شــناخته شــده است و در طول تاریخ 
گسترش و ادامه یافت. طراحان  برای اســتفاده از ارتباطات بصری نیز 
گرافیــک از ایــن فــن بــه عنــوان اصلــی همیشــگی اســتفاده می کنند و 
شــعارهای تبلیغاتــی را بــا اســتفاده از ایــن فــن بــرای جــذب مشــتری 
انجام می دهند و از ســبک های بصری مناســب برای ایجــاد ارتباط با 
کار، بخش  مخاطبین استفاده می کنند. استفاده از قلم مناسب برای 
مهــم ایــن تکنیــک اســت. قدرت بیــان، متکــی بــر درک مشــتاقانه ی 
یــک مخاطــب اســت. روش ها و مفاهیم بــرای ایجاد ارتبــاط، ضروری 
گــروه هــدِف  هســتند« )ســلنتیس، 1392، 36(. طراحــی تایــپ بــرای 
معینی صورت می گیرد تا مخاطبان محدوده ی فرهنگی مشخصی، از 
کننــد. عدم توجه و شــناخت فرهنگ بصری  آن تایپ فیــس اســتفاده 
ایرانــی، یــک نــوع حــس غریبگــِی تایپ فیــس بــا مــردم ایجــاد می کند 
کشــور  و زمینه ســاز آســیب دیــداری شــهروندان می شــود. مــردم در 
ســوئیس، تایپ فیس هلوتیکا 8 را دوســت دارند و با آن همزادپنداری 
می کننــد چــون هلوتیــکا بــر اســاس یک الگــوی رفتــاری، ســاختاری و 
هویتی مرتبط با زمینه فرهنگی در عصر خودش طراحی شد. ایرانی ها 
کــه ریشــه  سال هاســت از تایپ فیس هــای فارســی اســتفاده می کننــد 
بیشــتر آنها فونت های ســربی عربی اســت و حس تعلــق خاطر خاصی 
به آن ندارند. تایپ ها می توانند به طور مســتقیم بر روی رفتار جامعه 
کنیــم تایپ فیس»تیتر« رســانه ی روزنامه  گر تصــور  تأثیرگــذار باشــند. ا
بــا لحنی غیررســمی، تزیینــی و یا قلمی نازک تر چاپ شــده بــود و تا به 
امروز این قلم نوشتاری تزیینی استفاده می شد، چه تاثیری روی رفتار 
و فرهنــگ مردم در جامعه می گذاشــت. این رویداد مهم می توانســت 
کنونی  کم و لحن طنز باشــد و یا همانند قلم تیتر  تیتری با ُتن صدای 

بســیار قلدر و بــا صدای فریاد! فرم نوشــتاری یک تایپ فیــس، ارتباط 
کنون به عقیده ی علوم شناختی،  مستقیم با نحوه بیان محتوا دارد. »ا
احساســات بخش مهمی از زندگی به شــمار می روند و بر نحوه ی رفتار 
و تفکــر مــا تأثیــر فراوانــی می گذارنــد. احساســات شــما را هوشــمندتر 
کوتاهی به  می ســازند. آیــزن از افراد تحت آزمایش خواســت تا دقایــق 
کنند و به بعضی از آنها چند بسته آب نبات هدیه  کمدی نگاه  فیلمی 
کــه وقتــی افــراد آســوده و خوشــحال اند،  داد. آزمایــش وی نشــان داد 
گســترش می یابد، خالقیت بیشــتری پیــدا می کنند و  فرآیند تفکر آنها 
قوه ی تخیل شــان باالتر می رود. اشــیای جذاب و زیبا باعث می شوند 
کند و به این دلیل تفکر  که اســتفاده کننده از آن  احســاس خوبی پیدا 
و خالقیتــش رشــد می یابــد« )نورمــن، 1390، 15(.  »هربــرت ریــد9 فکــر 
کنیــم تا به ارتبــاط زیبایی و عملکرد  کشــف  کــه ما باید رازی را  می کــرد 
کنترل  پی ببریم. تمایالت و احساســات همچنیــن ماهیچه های ما را 
می کنند و به واسطه ی ترشح مواد شیمیایی، عملکرد مغزمان را تغییر 
که به آنها احســاس خوبــی می دهد بدین  می دهنــد. موقعیت هایــی 
قرار هستند: محیط های گرم و راحت با نور مناسب/ صداهای موزون 
/ موســیقی دارای هارمونــی / لبخنــد / داشــتن ضرباهنــگ / افــراد 
گرد / اشــکال و موضوعات  با ظاهر متناســب/ قرینه ســازی / اشــکال 
احساس برانگیز و برخالف اینها، موقعیت هایی هستند که احساسات 
بدی به انسان می دهند: ارتفاعات / هر چیز پرتاب شونده / زمین ها 
و بیابان های مسطح / شکل های تیز« )همان، 1390، 23( )تصویر7(.

طراحی احساس گرا

کنش های احساسی  از نظر »دنالد نورمن« 10، محصوالت می توانند وا
کنــون احســاس، نقــش اصلــی را در طراحــی  قــوی ا ی را برانگیزاننــد. ا
کاربرد بر فرم ظاهری ســریعًا در حال  محصــوالت بــازی می کند و برتــری 
تعویض اســت. در طراحی احساس گرا، پتانسیل عظیمی از ترکیب علم 
کــه هیچ چیز  و هنــر نهفتــه اســت. اســکن های مغزی نشــان می دهند 
نمی تواند جای تأثیر یک طرح ممتاز و خالق را در مغز بگیرد. ارزش نهادن 
گرفتن گستره و تأثیر آن در طراحی می تواند دنیا  به احساسات و در نظر 
را برای انسان به محلی دل انگیزتر و لذت بخش تر تبدیل کند و سهولت 
در استفاده از محصوالت و فناوری ها را به ارمغان بیاورد. زیبایی و لذت 
کنار یکدیگر در طراحی به ثمر بنشــینند تا رضایت افراد  عملکرد باید در 
را فراهــم آورنــد و رســالت طراحــی را بــه بهتریــن نحــو به انجام رســانند. 

ســه ســطح فرآینــد مغــز: ســطح غریــزی، ســطح رفتــاری، ســطح 
انعکاسی

مطالعــات »دنالــد نورمن« در مورد احســاس توســط همکارانش، 
که اســتادان دانشگاه نورت وســترن در بخش روان شناسی هستند، 
که ایــن صفات انســانی  کرده انــد  هدایــت می شــوند. آنهــا پیشــنهاد 
نتیجه ی سه سطح در مغزند: سطح درک ظاهری به صورت غریزی، 
که با  کنترل می کند و قسمتی  که رفتارهای روزمره ما را  سطح رفتاری 

افکار ما مرتبط است و سطح انعکاسی نام دارد.
کی و احساســی را در بر  که انجــام می دهید دو بخــش ادرا هــر عملی  تصویر6- فرایند ارتباطی میان خط نستعلیق، حس دیداری و تایپ فیس فارسی. 

گرا در طراحی تایپ فیس فارسی تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس 
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کــی بــرای یافتن معانی و بخش احساســی برای یافتن  دارد. بخــش ادرا
که احســاس خوبی  ارزش هاســت. وقتــی شــما در موقعیتــی قــرار دارید 
به شــما می دهد، فرآیند مغز با کمک هورمون های ترشــح شــده بســط 
می یابد، ماهیچه ها آرامش و آسایش می یابند و مغز منتظر فرصت هایی 
است که احساسات مثبت آن را ایجاد کرده و بسط فرآیند مغز به معنای 
کنجــکاوی را تحریک  ایجــاد خالقیت و ایده های نوســت. افکار مثبت، 
می کنند و خالقیت را شکوفا می سازند و مغز شما به طور موثری آماده ی 
که چیزهای  یادگیری می شــود. با احساســات مثبت خود عالقــه دارید 
کوچک، بر موضوعات بزرگ  بیشتری ببینید و به جای تمرکز بر مسائل 
گوگل، امکان این ارتباط  و باارزش بیندیشــید. موتور جستجوگر سایت 
کــرده و بــا تایپوگرافی خالقانه،  کاربــران خویش برقرار  حســی خــوب را با 
عملکرد جستجو را برای مخاطبان لذت بخش ساخته است )تصویر8(.

»سطح غریزی مغز، ساده ترین و ابتدایی ترین قسمت مغز است، اما 
که ریشه  در بسیاری از موقعیت ها و وضعیت ها، حساس عمل می کند 
در ژنتیک انســان دارد. این ســطح قادر به استدالل نیست و نمی تواند 
کند. این عملکرد را دانشــمندان  گذشــته اش قیاس  یک موقعیت را با 
»تطابق الگوها« می نامند. ســه ســطح موجود در مغز می توانند به این 
کنند و بدین قرار هستند: )1-سطح  صورت، هویت محصول را تحلیل 
پاســخ غریزی اولیه: شــکل ظاهری. 2- ســطح رفتاری: لذت به هنگام 
استفاده. 3- سطح انعکاسی: رضایت فردی، خاطرات(. یک تجربه ی 
واقعی می تواند همه آنها را در بر داشــته باشــد. ما به ندرت فقط از یک 
گر هم به فرض چنین شود، سطح انعکاسی  سطح استفاده می کنیم و ا
کنید،  بر دو ســطح دیگر برتری دارد. به ســطح غریزی در طراحی توجه 
ایــن آســان ترین و اولیــن ســطح بــرای لذت بــردن اســت، زیرا ریشــه در 
بیولوژی ما دارد و همه ی افراد در سراســر جهان در این مورد شــبیه هم 
هستند« )نورمن، 1390، 28(. تایپ فیس ها دارای هر سه سطح طراحی 
هستند. در مرحله ی ابتدایی، سطح غریزی اولیه را به واسطه ی شکل 
ظاهری که دارند، درگیر می کنند که اولین سطح برای لذت بردن است. 
در ادامــه، ســطح رفتاری مغز را هوشــیار می کنند تا مخاطــب در هنگام 
اســتفاده و مشاهده از آن احساس لذت و خوشایندی بیشتری داشته 

باشد. در این سطح، رفتار تایپ فیس و نوع ارتباطش با مخاطب مورد 
که باالترین ســطح از  توجه اســت. مرحله نهایی، ســطح بازتابی اســت 
کات را دارد. در ایــن مرحلــه، افــکار و احساســات ما با  احساســات و ادرا
تایپ فیــس مواجه می شــوند. بــه مقدار اندکــی، اینها در ســطح غریزی 
گاهانه نیســتند. ســطح بازتابی،  و ســطح رفتاری هم وجود دارند ولی آ

گاهی و فهمیدن و استدالل است.  نمایانگر سطح آ
»محصــوالت می توانند ابزاری برای معرفی هویت و تشــکیل تصویر 
که فرد به داشــتنش افتخار می کند، به  ذهنی از افراد باشــند. اشــیایی 
که توســط  وضــوح بــه دیگران اطــالع داده می شــود. بنابراین اطالعاتی 
اشــیاء بــه دیگــران ارائه می شــود، می توانــد بیانگر هویت صاحبــان آنها 
کلی یک محصول، ناشــی از انعــکاس آن در  باشــد. از ســوی دیگر، تاثیر 
گذشــته و ســنجش مجدد توســط افــراد اســت. بنابرایــن افراد  حافظه 
بــه تجــارب خــود می اندیشــند، معانــی و مفاهیــم را بازنگــری می کننــد 
و تصمیم گیــری می نماینــد. ایــن عامــل می تواند باعث شــود تا فــرد در 
که معانی و  گفت  مورد ســطح رفتاری نیز پیــش داوری نماید. می تــوان 
گــذر زمــان در ذهــن مخاطبــان یک محصول شــکل  کــه در  مفاهیمــی 
می گیرد و بر نگرش و حتی رفتار آنها تاثیرگذار اســت، به سطح انعکاسی 
طراحــی احســاس گرا مربــوط اســت« )باقــری، 1391، 59(. »در ســطح 
که در ســطوح دیگر نیســت. ســطح  انعکاســی، عامــل زمان ســهم دارد 
غریزی و سطح رفتاری همین »حاال« و قبل از آن که شما به تجارب خود 
کنید، قضاوت می کنند. اما ســطح انعکاســی  در مــورد موضوعی رجوع 
باعث می شود شما بازتاب گذشته ها را به یاد آورید و به آینده فکر کنید. 
بنابراین طراحی انعکاسی به روابط مدت دار، احساس رضایت مندی از 
گذاشتن و استفاده از آن بر می گردد. خودشناسی  محصول، به نمایش 
کــه تعامــل بیــن  در ســطح انعکاســی قــرار دارد و اینجــا نقطــه ای اســت 
محصول و هویت شــما اهمیت دارد و این در احســاس غرور و افتخار به 
هنگام داشتن یک محصول و یا احساس ناراحتی و خجالت از داشتن 
آن نمایــان می گردد. در راســتای توجه روزافزون به طراحی احســاس گرا 
و اهمیــت یافتــن جنبه های احساســی و حتــی در مواردی غلبــه آنها بر 
جنبه های عملکردی در ســال های اخیر، زنده نمایی و جان بخشــی به 

تصویر7- عملکرد نیمکره سمت راست مغز بستری مناسب برای خط نستعلیق در مقابل سمت چپ مغز بستری مشابه ساختار خط نسخ.
مأخذ: )http://www.migna.ir ، خط نستعلیق صداقت جباری، خط نسخ احمد نیریزی(
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مصنوعات، با استقبال ویژه ای از سوی محققان و طراحان روبه رو شده 
اســت. زنده نمایی و جان بخشــی به مصنوع، در بسیاری از زمینه های 
مرتبط با طراحی محصول، معماری،  نقاشی،  مجسمه سازی، طراحی 
کاربرد دارد« )چوپانکاره، 1388 ،103(.  با بررســی  گرافیك  وب و طراحی 
و شــناخت مبانــی فــرم و ارتباط دهــی با ســاختار خــط و تایپ فارســی، 
می تــوان ایــن حس هــای خــوب را در زیبایی شناســی تایپ فیس هــای 
فارســی معاصر ایجاد نمود. بســیاری از این حس های خوب، با ظرافت 
که تایپ فارســی  گنجانده شــده اند  و نگاهــی عمیق در خط نســتعلیق 
می توانــد وام دار آن باشــد تــا جامعــه ی معاصــر، از مشــاهده دیــداری 
کننــد )تصویــر9(.  نوشــتار فارســی، احســاس خوشــایندتری را تجربــه 
تایپ فیس هــا بــه عنوان رســانه اثرگــذار ایفــای نقــش می کنند. هر 
تایپ فیــس وظیفه دارد با نمایش مناســبی از عملکرد خود، محتوای 
کنــد. در  اطالعــات را بــه درســتی بــه عنوان پیــام به مخاطــب منتقل 
کاربــرد متن گونــه دارنــد، بیشــترین وظیفــه ی  کــه  تایپ فیس هایــی 
کنــار  آنهــا، حفــظ خوانایــی و خوانــش بصــری مطلــوب اســت امــا در 
کاربران در  کنند تــا  خوانایــی می توانند احســاس مخاطــب را نیز درگیر 
که نوشــتار را مالحظــه می کنند، حس خوشــایندی  بــازه ی زمانــی ای 
از ایــن لحظــات در ذهن شــان نقــش ببنــدد. تعریــف حس خوشــایند 
در فرهنگ هــای مختلــف متفــاوت اســت. طعــم، مــزه، لحــن و لهجه 

کــه در ذهــن مخاطــب، تنوعــی از حس خوشــایندی  ســبب می گــردد 
گردد. یک ایرانی با خط نســتعلیق همزادپنداری می کند. ریتم  ایجاد 
که از هویت بصری ایران اســت، می پســندد و از  و دوایــر بی نظیــرش را 
که با فضــای مدرن و  هویــت خــود می داند تفــاوت میان تایپ فیســی 
غربــی طراحی شــده، همانند تفاوت طعم و فــرم پیتزای غربی با قرمه 
که  ســبزی ایرانی اســت. مواد و متریال، دســتور پخت و تمامی نکاتی 
منجر به تهیه ی یک غذای ایرانی اصیل می شود، برای یک مخاطب 
عام ایرانی خوشــایند و خوشمزه به نظر می آید اما پیتزا طعم مدرنیته 
و زندگــی ماشــینی می دهد و طعم ایرانی نــدارد. در طراحی تکنولوژی 
که  و طراحــی سیســتم هر محصولی این نکته مــورد توجه قرار می گیرد 
مخاطب احساس راحتی در فرآیند استفاده از محصول داشته باشد. با 
ارائه ی فرضیه و نظریه های هدفمند، می توان ساختار زیبایی شناسی 
و هویت بصری تایپ فارسی را تکامل بخشید و به فرم نوشتاری اصیل 
خود برگرداند. درگذشته، نقش تایپ، ایجاد یک فرآیند مکانیکی برای 
عملکرد خوانایی نوشتار بود و معیار زیبایی شناسی اش بر خوشنویسی 
کالسیک تکیه داشــت؛ اما امروزه نیاز به تایپ فیس های ملموس تری 
گذشــته را نیز در جوهره ی خــود حفظ نماید  کــه هویت بصری  داریــم 
گاه ذهــن بیننــده تاثیــر بگــذارد. یــک طــراح تایپ فیــس  و در ناخــودآ
می تواند نقش صرف خوانایی نوشــتار را تغییر دهد و به پیشــبرد معنا 
کنــد. رویکرد  کمک  بــا حس افزایی در فرم نوشــتاری، به رســایی پیام 
کمرنگ  احساس گرا سعی دارد طراحی ماشینی و بدون تفکر انسانی را 
کند و بر هویت  کند و بر جنبه های انسانی و طبیعی تایپ فیس داللت 

خط ایرانی منطبق است)تصویر10(. تصویر8-گوگل در موتور جستجوگر خود در نمایش تایپ فیس با یک بازی بامزه ارتباط حسی 
کرده است.  خوبی با مخاطب ایجاد 

)www.google.com( :مأخذ

تصویر9- طراحی تایپ فیس فارسی با رویکرد احساس گرا و الهام از نستعلیق و نسخ ایرانی/ 
کاربرد رسانه فرهنگی. 

گرا در طراحی تایپ فیس فارسی تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس 

تصویر10- طراحی تایپ فیس فارســی با رویکرد احســاس گرا و الهام از خط نســتعلیق و نســخ 
ایرانی. 

نتیجه

کــه بــه عنوان یــک محصول  کاربــردی اســت  تایپ فیــس رســانه ای 
مهــم، نقشــی اساســی در انتقــال اطالعــات در جامعــه دارد. در طراحی 
تایــپ می توان به زمینه های فرهنگی و هویتی اقلیم و مردم آن منطقه 
کشور نوعی الگوی نوشتاری و سبک  توجه نمود. در فرهنگ بصری هر 
کــه براســاس جنبه هــای زیبایی شناســانه و  خوشنویســی وجــود دارد 
در هماهنگــی بــا زمینــه فرهنگــی آن جامعه طراحی شــده اســت. خط 
نوشــتاری، حس نوســتالژیک را برای خاطره ی جمعی افــراد آن جامعه 
تداعــی می کنــد. تایپ فیــس یــک محصــول عملکــردی مــدرن اســت. 

تایپ فیس می تواند هر ســه ســطح غریزی، رفتاری و انعکاسی را در مغز 
مخاطب تحریک و فعال نماید. زیبایی یک تایپ فیس در سطح غریزی 
می باشــد. نــوع رفتار تایپ فیــس، در نحوهــی عملکــرد و ارتباط دهی با 
گذر زمــان بر اثر ایجــاد خاطره و  کاربــران در ســطح رفتــاری قــرار دارد. در 
برقراری ارتباط با فرهنگ و هویت نوشتاری و تداعی حس نوستالژیک در 
کاربران نیز سطح انعکاسی را فعال می نماید. طراحی احساس گرا  ذهن 
می تواند لذت بصری را نیز در فرآیند مشاهده ی دیداری مخاطبان قرار 
که  که بیشتر در سطح غریزی مطرح است. حجم باالی اطالعاتی  دهد 
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به واســطه ی مشــاهده ی دیداری نوشتار میان انســان ها، شبکه های 
خبری، تجاری، اجتماعی و علمی رد و بدل می شود، سبب شده است 
افراد در طول روز زمان زیادی را صرف مشاهده و خواندن مطالب کنند. 
کاربــر از خوانایی و قابلیــت خواندن  طراحــی مناســب بــرای تجربه 
کنونی، به  متــن، ارتباط مســتقیم بــا ســطح رفتــاری دارد. در شــرایط 
کمبود قلم های مناســب، نیاز به طراحی تایپ فیس هایی  واســطه ی 
کــه با ســبک زندگی مــدرن ایرانی و اصول زیبایی شناســی خط  داریــم 
گاهی از اصول  ایرانی همگام باشــند. این مهم، با شــناخت دقیق تر و آ
و ریشــه های تاریخــی خــط و خوشنویســی نســخ و نســتعلیق ســبک 
ایرانــی پدیــد می آیــد. خط نســتعلیق، به واســطه ی ریشــه طوالنی در 
فرهنگ بصری نوشــتاری ایرانیان، می تواند نقشــی اساســی در ایجاد 
یک نظریه ی ســاختارمند و هدفمند برای هویت تایپ فارسی و فعال 
که در  گام های موثــری  کنــد.  کاربر ایفا  نمودن ســطح انعکاســی بــرای 
زمینه ی خوشنویســی در ســال های اخیر توسط خوشنویسان معاصر 
گرانبها نقش داشته است اما برای  گرفته، در حفظ این میراث  صورت 
کاربردی نمودن این خط ایرانی، کافی نبوده است. طراحی تایپ فیس 
فارسی با رویکرد احساس گرا، می تواند با در نظر گرفتن مسایل تکنیکی 
و شــناخت دانش فنی و تئوری تایپ دیزاین، طی پروســه ای علمی و 
گاهی درست از ساختار خط  گیرد و پس از آ هدفمند در طراحی شکل 
و تایــپ فارســی، ایده پــردازی و پرورش فرمی، همســو بــا هویت ایرانی 
و با توجه به عملکردهای اصلی تایپ فیس، انجام شــود. در سیســتم 
که تایپ نقش اساسی را در آن ایفا می کند، ایرانیان  نوشتاری امروزی 
دچــار یــأس و ســرخوردگی شــده اند و احســاس نوعــی بی انگیزگــی در 
ایــن خصوص دارند. یک طراح تایپ فیس می تواند سیســتم تایپی را 

که علی رغم خوانایی منطقی و صحیح، روحیه و نشــاط  کند  طراحــی 
کند. پــس از بررســی های موشــکافانه بر روی  اجتماعــی را نیــز تقویــت 
گذشته و طراحان  تمامی مباحث مطرح شــده و اســتفاده از تجربیات 
و اســاتید برجســته ی تایپوگرافــی در ایــران و غــرب، این نکتــه مهم به 
دست آمده است که یک تعامل منطقی و گفتمان مسالمت آمیز میان 
کنار علم تایــپ دیزاین می تواند راهگشــا  نســخ ایرانــی و نســتعلیق در 
گونه ی خود، می تواند  باشــد. خط نســخ به واســطه ی منطق ســطح 
کوتاه تــری یک بلــوک متن را  کنــد تا مخاطــب در بــازه ی زمانی  کمــک 
کند و بخواند. این تجـــربه ی خـــوانش بصری با یک فرآیند  مشـــاهده 
منطقی صورت می گیرد. خط نستعلیق به واسطه ی فرم های منحنی 
گونه اش، حس نرمی، نوستالژیک، رهایی و خوشایندی را به مخاطب 
انتقــال می دهــد. خــط نســتعلیق از منظــر زیبایی شناســی و رفتاری، 
ارتباط و هماهنگی خوبی با هویت فردی، اجتماعی و فرهنگ بصری 
که این بطور مســتقیم با ســطح انعکاسی همسو می باشد.  ایران دارد 
که در خوشنویســی این  مســیر محور تقارن، انحناها و دورهای زیادی 
خط وجود دارد، فرم بصری آن را زیبا و جذاب تر می سازد. هنرمندان 
خوشــنویس بیشــماری در طــی قرن هــا در این مرز و بوم بــرای اعتالی 
کاربــردی نمــودن ایــن خــط تــالش نموده انــد و وظیفــه ی  زیبایــی و 
گرانبها  که پاسدار این میراث  سنگینی بر دوش ما طراحان تایپ است 
باشــیم. قواعــد، چارچــوب و ســاختار طراحی تایپ فارســی بــا رویکرد 
احساس گرا، مبانی خوانایی و قابلیت خواندن، همانند سه رأس هرم 
گفتمان هستند و با طراحی هوشمندانه می توان  تعاملی با یکدیگر در 
هر سه سطح غریزی، رفتاری و انعکاسی را در تایپ فیس فارسی برای 

کاربر ایرانی فعال نمود.
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