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چکیده
کرده است.     طراحی حروف، در ســیر تاریخی خود، همگام با قابلیت های فناوری، اقدام به بهینه ســازی خوشنویســی سنتی 
عصــر حاضــر، عصر تکامل فناوری رســانه های دیجیتال اســت. در آغاز رونق رســانه های دیجیتال، طراحــان وب برای نمایش 
متون مورد نظر خود در عموم وب ســایت های فارســی زبان، از فونت »تاهوما« به عنوان فونت اســتاندارد اســتفاده می  کردند. با 
گون برای چیدمان صفحات وب به وجــود آمد. با این حال، همچنان  گونا ظهــور وب فونت هــا، امکان اســتفاده از فونت های 
کاربرد را در میان فارسی زبانان دارد. به نظر  می رسد این فونت، فاصله زیادی با اصول نوشتاری خط  فونت تاهوما بیشترین 
گرفته  باشــد. در همین راســتا، این  فارســی داشــته و تنها به دلیل هماهنگی فراوان با ســاختار فضای وب، مورد اســتفاده قرار 
مقاله با هدف بررسی میزان هماهنگی فونت تاهوما با ساختار فرمی حروف فارسی، به بررسی تشابهات و تفاوت ها، بر مبنای 
کرسی هستند،  که شامل: اصول، نسبت، ترکیب و  مطالعه تطبیقی ساختار این فونت و چهار اصل مهم در خط نسخ فارسی 
می پردازد. نتایج نشــان می دهد، بســیاری از تغییرات اعمال شــده بر روی فونت تاهوما، ارتباطی با حفظ خوانایی حروف در 
کاربران  کافی طراِح آن از خط فارسی است. همچنین دلیل استفاده فراوان  فضای پیکسلی نداشته و تنها محصول شناخت نا

از این فونت را می توان حمایت اغلب مرورگر ها و نیز میزان هماهنگی این فونت با صفحات نمایش دانست.
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مقدمه
کامپیوتــر بــه دنیــای تکنولــوژی، افــق جدیــدی پیــش  بــا ورود 
گشــوده شــد و »فونــت« تبدیــل بــه ابــزاری  روی طراحــان حــروف 
گشــت. هر زبانی تالش  برای نمایش اطالعات در دنیای دیجیتال 
کــرد مهم تریــن آثارش را از طریق فضای وب نشــر بدهد. بنابراین، 
ح شــد و طراحــان،  نیــاز جدیــدی در حــوزۀ طراحــی حــروف مطــر
گی هــای فضــای وب، دســت بــه طراحــی حــروف  متناســب بــا ویژ
زدند. در همین ســال ها، فونت تاهومای فارســی طراحی شد و به 
گرفــت. امروزه باور بر این شــده  گســترده مــورد اســتفاده قرار  طــور 
بــرای نوشــتار فارســی  کــه فونــت »تاهومــا«، مناســب ترین فونــت 
کــه عادت چشــم به  در صفحــات وب اســت. شــاید بــه ایــن دلیل 
کــه از ابتــدا وجود داشــته اند، موجب  فونت هایــی ماننــد تاهومــا، 

بی اعتنایــی به نقاط قوت و ضعف آنها می شــود. 
   با نگاه اولیه به فونت تاهوما، به نظر می رســد از نظر ســاختاری، 
فاصله زیادی با اصول نوشــتاری خط فارســی داشته باشد. از این رو 

هــدف این پژوهش، بررســی میزان دوری و نزدیکــی فونت تاهوما به 
اصول ســاختاری خط فارســی، از طریق پاســخ به این پرســش ها در 
گرفته شــد: آیا ســاده ســازی حــروف در فونت تاهومــا، به جهت  نظــر 
حفــظ خوانایــی حــروف در صفحات نمایــش و چیدمان پیکســل ها 
کافی طراح آن از خط فارسی؟ آیا فونت تاهوما  بوده است یا دانش نا
می تواند پاســخ گوی نیاز مخاطب ایرانی باشــد یا مخاطب به اجبار و 
به خاطر عدم وجود انتخاب بهتر به آن روی آورده است؟ اصول الزم 

کدامند؟  برای طراح فونت وب 
   متناسب با این هدف، مقاله حاضر به شیوه تطبیقی- تحلیلی، 
بــه بررســی ایــن فونــت بــا اصــول خوانایــی در خوشنویســی ســنتی 
می پــردازد. ایــن روش را می توان یکی از روش  های اصولی و راه گشــا 
گاهی بیشــتر آنها  بــرای طراحان حروف دانســت، زیــرا زمینه را برای آ
کار طراحــان پیشــین آمــاده می  کنــد و بــه آنها برای بهبــود طراحی  از 

کمک می  رساند. فونت های فارسی فضای وب 

1. دربارۀ فونت تاهوما

کــه از     در طراحــی فونــت تاهومــا فارســی، از ســاختار التیــن آن 
گرفتــه شــده و دارای دو وزن  فونت هــای بــدون ســریف1 اســت، الگــو 
معمولــی2 و ضخیــم3 اســت. این فونــت را شــرکت مایکروســافت برای 
کارتر6  پلت فرم هایــی4 بــا فرمــت TrueType5 ارائــه نموده اســت. متیــو 
کاربــرد در اندازه هــای  طــراح مشــهور آمریکایــی، ایــن فونــت را بــرای 
کاربری  کوچک مانند فونت دسکتاپ، لینک ها، آیکون ها و رابط های 
کــرد. فونت تاهوما اولیــن بار در ســال 1994 به  وینــدوز طراحــی و اجــرا 
کنون  کارتر با نام ورندا7 در ویندوز 95 منتشر شد. تا  همراه فونت دیگر 
گشــته و در ویندوزهای XP و 7 به  چهارده نســخه از این فونت منتشر 

.) http://irfont.ir ، 1392( عنوان فونت اصلی شناخته شده است
مرورگرهــا،  ماننــد  بین المللــی  نرم افزارهــای  از  بســیاری  امــروزه     

تصویر1- مقایسۀ سادگی فرم در فونت تاهوما با دیگر فونت های رایج در فضای وب.
)http://pcfors.com ، 1392( :مأخذ

فارســی  زبــان  بــرای  فونــت پیش فــرض  عنــوان  بــه  را  تاهومــا  فونــت 
کرده اند. از ســوی دیگر، در قیاس با فونت  های فارســی دیگر،  انتخاب 
گرایــش را به  فارســی زبانان جهــان در فضــای وب همچنان بیشــترین 
گرایش، طراحی ساده  فونت تاهوما دارند. به نظر مهم ترین دلیل این 
این فونت در حرکات و زوایای قلم، سطح ها و دورها، حلقه ها و اتصال 
میــان حــروف  و در نتیجــه آن هماهنگــی بیشــتر بــا ســاختار صفحات 
نمایــش، در قیــاس بــا فونت هــای دیگــر فضــای وب باشــد )تصویر 1(.

2- بررســی نقاط ضعف و قوت فونت تاهوما در 
مقایسه با خوشنویسی فارسی

   آنچه امروز به مثابۀ نوشتار فارسی می شناسیم، نتیجۀ تغییرات 
کــه در طــول تاریــخ بــه لحــاظ زیبایــی و  و دســت کاری هایی اســت 
کاسته شده است.  تسهیل در خواندن و نوشتن به آن اضافه یا از آن 
حفــظ ایــن زیبایی ها امروز بر دوش طراحان حروف اســت تا در مقام 
نسل جدید خوشنویسان به این مهم بپردازند )فزونی، 1389، 112(.
   تمامــی خطــوط خوشنویســی بــه یــک اصــل و ریشــه منتهــی 
می شــوند و آن اصــل الفبایــی اســت. حــروف الفبــا در اصــل و ریشــه 
مشــترک اند و با یک قانون نوشــته می شــوند. این قانون، چهار اصل 
کنار یکدیگر ضامن ُحســن و زیبایی  که این اصول در  را در بر می گیرد 
خط هســتند: »کرســی«، »تناســب«، »ترکیب« و »اصــول« )فضائلی، 
گاهی از ُحســن و زیبایی فونت تاهوما  1387، 80(. بنابرایــن، بــرای آ
ضــروری اســت مطالعــه ای تطبیقــی میــان ایــن فونــت و چهــار اصل 

گیرد. کم بر خوشنویسی فارسی صورت  حا
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2-1- اصول
  »اصــول بــه معنــی ریشــه و پایه اســت و به مواردی چــون قوت و 
ضعــف، زاویــۀ قلــم، ســطح و دور و رعایــت ســواد و بیــاض حلقه هــا و 

گره ها اختصاص می یابد« )فضائلی، 1387، 81(.

2-1-1- زاویه و ضخامت قلم
    اســترس یــا زاویــۀ قلــم در یک خانــواده از حــروف، از روی نحوۀ 
تغییــرات در ضخامــت حرف ها و شــکل بــرش قلــم در انتهای حروف 
کــه خطــاط در  قابــل تشــخیص اســت. درســت ماننــد زاویــۀ قلمــی 
خوشنویســی خــود از آن بهــره می بــرد. در فونــت تاهومــا، بــه دلیــل 
ســادگی و انتزاع در فرم، حرف ها تبدیل به نمادی از شخصیت اولیۀ 
خود در خوشنویسی سنتی شده اند. این انتزاع، عالوه بر فرم حروف، 
در ضخامــت و زاویۀ قلم نیز به چشــم می خورد. بنابراین، تشــخیص 

زاویۀ قلم در این فونت به راحتی امکان پذیر نیست.
که قلم به صورت افقی و موازی با خط  در حروف فارســی، زمانی 
کاغذ قــرار می گیرد.  کرســی حرکــت می کنــد، تمام پهنای قلم بــر روی 
بنابرایــن، بیشــترین ضخامت قلم در راســتای افقی اســت. در حالی 
کــه در حرکت هــای عمــودی و مــورب، تنهــا بخشــی از ضخامــت قلم 
کاهــش تنوع ضخامت  گرفته می شــود. طــراح فونت تاهوما با  کار  به 
کل  در حرکت  هــای عمــودی، مــورب و افقی، ســیاهی متعادلــی را در 
کرده اســت. این امر ســبب شــده تناســب و خوانایی  حرف هــا ایجاد 
حرف هــا در برابــر پیکســل های صفحه نمایــش حفــظ شــود) تصویــر 
2-1(. بنابرایــن، زاویۀ قلــم در فونت تاهوما، به دلیل ضخامت واحد 
در بدنــۀ حرف هــا و زاویــۀ عمــود بــرش انتهایی آنهــا، »به نظــر یکی از 
چهــار حالــت 0، 45، 90 و 135 درجــه اســت« )تصویــر 2-2( )1392 ، 

.)http://pcfors.com
در بررســی زاویــه قلــم، به نظر می رســد تجربــۀ فراوان طــراح فونت 

ک زاویه قلم  تاهوما در زمینۀ طراحی فونت های التین، موجب اشــترا
در ایــن فونــت بــا فونت های التین شــده و آن را از هویــت اصلی خود، 
کرده است. حروف  آنچه در خوشنویســی فارســی شاهد هســتیم، دور 
التین به نســبت حروف فارسی، از انتزاع بیشتری برخوردارند. تمامی 
ایــن حرف هــا از شــکل های اصلــی - دایــره، مثلــث و مربــع - ســاخته 
کــه فرم حــروف فارســی از تنوع بیشــتری برخوردار  شــده اند. در حالــی 
است و تنها با یکسان سازی زاویۀ قلم و رعایت تناسبات میان حروف 

تبدیل به یک خانواده با لحن مشترک می شوند )تصویر 3(. 

  2-1-2-  سطح و دور
که قلم در نوشــتار حــروف ایجاد می کند،     حرکت هــای راســتی را 
که قلم در حال چرخش  »ســطح« می گویند و برخالف ســطح، زمانی 
اســت، تشــکیل »دور« می دهــد )فضائلــی، 1387، 82(. در فونــت 
که در تصویر 4 پیدا اســت، نســبت ســطح بیشــتر  تاهوما، همان گونه 
از دور اســت. در واقــع حرکــت مســتقیم قلــم در آن، بیشــتر از حرکــت 
چرخشــی اســت. اتصــال حــروف بــه یکدیگــر نیــز در فونــت تاهومــا با 
کــه قلــم در حروف  حرکــت مســتقیم قلــم همــراه اســت. بدیــن معنا 
کرســی مســتقیم حرکت  متصل، از ســمت چپ و راســت بر روی خط 

می کند و بعد حرکت صعودی خود را آغاز می کند.
   نتیجــه آنکــه ســادگی در فــرم اتصــال میــان حروف و هم نشــینی 
کلمات و متن، درکنار نسبت باالی سطح به دور در  ســاده حروف در 
فونــت تاهومــا، موجب نزدیکی ســاختاری این فونت به خط نســخ 8 

تصویر 2-1- نمایش زاویۀ قلم در فونت تاهوما و خط نسخ در برابر چیدمان پیکسل ها.

تصویر 2-2-  نمایش زاویۀ قلم در فونت تاهوما. 
تین در نحوۀ قطع شدن حرکت قلم و نحوۀ  تصویر3- نمایش شباهت فونت تاهوما با فونت ال

چرخش آن در مقایسه با خط نسخ.
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که به جرأت می توان آن را تا حد زیادی تابعی  شده است. به طوری 
از اصول نوشتاری خط نسخ دانست.

به نظر می  رســد عامل اصلی اســتفاده فراوان از حرکات مســتقیم 
قلــم در فونــت تاهومــا، حفــظ وضــوح ایــن فونــت بــر روی صفحــات 
واحدهــای  از  نمایــش  صفحه هــای  اغلــب  کــه  چرا باشــد.  نمایــش 
کــه بزرگ نمایی  کوچکــی بــه نام پیکســل9 تشــکیل شــده اند. زمانــی 
صورت می گیرد، پیکسل ها به صورت مربع هایی واحد به همراه سه 
زیرپیکسل10 به نظر می رسند. زیرپیکسل ها شامل سه نور رنگی قرمز 
)R(، ســبز )G( و آبــی )B( هســتند )تصویــر 5(. قرارگیــری این نورهای 
کنار هم و خاموش یا روشــن بــودن آنها بر روی صفحه های  رنگــی در 
نمایــش باعــث می شــود تا حروف صــاف و بدون دندانه دیده شــوند 

.)http://alienryderflex.com ،1392( )5 تصویر(
کــه میــزان وضــوح و خوانایــی     در تصویــر 5 مشــاهده می  شــود 
در حــرکات افقــی و عمــودی - به دلیــل خاموش و روشــن بودن یک 
کامــل - بیشــتر از حــرکات مدور اســت. بــه بیان  پیکســل بــه صــورت 
دیگر، در حرکات مدور، نورهای رنگی R، G و B به یک اندازه روشــن 

یا خاموش نیستند و وضوح متفاوتی را به نمایش می گذارند. 
تناســب میان سطح و دور در تمامی خط ها، چه در خوشنویسی 

و چه در حروف طراحی شــده، دارای نســبت و هماهنگی دقیق بین 
همــۀ حرف هــا اســت. ایــن هارمونــی و تناســب، علی رغــم چرخش و 
تغییــر طبیعــی در بخش هــای مختلف حرف ها، بایــد در تمام اجزای 
تشــکیل دهندۀ فونت رعایت شــود. رعایت نشــدن این اصل مهم در 
کلمات به وجود آورده اســت.  فونت تاهوما، نقص بزرگی در حروف و 
در نگاه اجمالی به نظر می رســد میزان حرکت مستقیم قلم در فونت 
تاهومــا بیشــتر از حــرکات دورانی اســت، اما در بررســی تک تک حروف 
که چرخش قلــم در حرف هایی مانند »ر«،  ایــن تناقــض پدید می آید 

»م« و »ن« بیشتر از حرف هایی مانند »د« و »حـ« است )تصویر6(.

2-2- نسبت  
   “نســبت یا تناســب شــامل: یکسان  نویســی در مفردات هم جنس 
و مرکبــات مشــابه و اعتــدال و تناســب اندام مفــردات و مرکبات اســت” 
بــه منظــور حفــظ  از حــروف،  )فضائلــی، 1387، 81(. در خانــواده ای 
کستری در متن، ضروری است تمامی حرف ها از نظر حرکت قلم، فرم  خا
حرف ها، تناســبات و فضای مثبت ومنفی میــان حرف ها از یک جنس 
باشند. به عبارت دیگر، یکی از اصلی ترین موارد در حفظ خوانایی یک 
خانــواده از حــروف، تعادل و تناســب میان بخش  هــای مختلف حروف 

کستری مناسب آن در کل متن است. نسبت به یکدیگر و ایجاد خا
   بــه نظــر می رســد طــراح فونــت تاهومــا، هــر حــرف را در جایــگاه 
گانــه طراحی  حــرف اول، وســط، آخــر و باالخــره تنهــا به صــورت جدا
گانۀ  کرده اســت. به عبارت دیگر، تمام نیروی خود را در طراحی جدا
گرفته و برخــالف اصول اصلی طراحــی فونت، توجهی  کار  حــروف بــه 
کلمه و جمله نداشته است. در نتیجه آن که این  به ترکیب حروف در 
فونــت در نســبت  میان حــروف، فاقد توازن اســت. در ادامه، مبحث 
کرســی و  تناســب در چهــار زیــر مجموعــۀ تناســب فرم، ســطح و دور، 

تناسب فواصل بررسی خواهد شد.

2-2-1- تناسب حلقه ها 
   انــدازۀ حلقــه در تایپ فیــس، نقــش مهمی در خوانایــی و ایجاد 
کوچــک باشــند، در  گــر حلقه هــا خیلــی  ا ایفــا می کنــد.  کســتری  خا
کوچــک ســیاه می شــوند و بــا از بیــن رفتن فضــای منفی  اندازه هــای 
داخل شــان، ســواد و بیاض11 تایــپ را از بین می برند. شــکل حلقه ها 
کــه در حرف های  در رســم الخط فارســی شــبیه بــه یــک قطــره اســت 
گر  گــون بــه جهت هــای مختلــف می چرخنــد. انــدازۀ حلقه هــا، ا گونا

مناسب طراحی شوند، در همۀ ابعاد، قابل تشخیص هستند.
   در طراحــی حــروف مختــص فضای وب، به دلیــل نوع چیدمان 
پیکســل ها در صفحه هــای نمایش و رندرینگ خاص نمایشــگرهای 
ال ســی دی12، الزم اســت تــا دقــت بیشــتری در نمایــش فضاهــای 
کــه اشــاره شــد، هر یــک از  کــه همــان طــور  گیــرد. چرا منفــی صــورت 
زیرپیکســل های R، G و B، نقش متفاوتی در درک روشــنایی صفحه 
دارند. بر اســاس تصویر 7، بیشــترین تأثیر در روشنایی متعلق به نور 

رنگی G و بعد از آن R و در نهایت B است. 
   تفاوت تأثیرگذاری فیلترها در میزان روشنایی، موجب نرم شدن 
فرم اصلی حرکات مدور می شــود. در نتیجه وضوح بهتری به حروف 

تصویر 4- نمایش نسبت درصد سطح به دور در فونت تاهوما.

تصویر 5- نمایش پیکسل و زیرپیکسل ها.
)  smashingmagazine.com ،1393( :مأخذ

تصویر 6- نمایش عدم تناسب سطح و دور در فونت تاهوما.
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می بخشــد. آنچــه موجــب بهبــود خوانایــی در ایــن فرایند می شــود، 
کاســه ها اســت. در فونت  کنتــرل مناســب چرخش قلم در حلقه ها و 
تاهومــا، طــراح بــرای خوانــش بهتر حلقه  هــا و حرکات دورانی، ســعی 
کــرده اســت زاویــه چرخش قلم را نزدیــک به حرکات عمــودی و افقی 
کنــد. در نتیجــه حلقه هــا بــا اغــراق بیش تری نســبت به خط  اعمــال 

نسخ نوشته شده اند )تصویر 7(

2-2-2- تناسب فرم
که پیش تر اشــاره شــد، فونت تاهوما  کاســه ها: همان طور     - فرم 
بــر روی  از نظــر تناســبات میــان ســطح و دور و نحــوۀ نشســتن آن 
کرســی، تابع خط نســخ اســت. با این حــال به نظر می رســد در  خــط 
کاســه های »ق« و »ن«، از نســبت سواد  نوشــتار بعضی حروف مانند 
گردش قلم  کــه  و بیــاض خــط ثلث13 بهره برده اســت، بــا این تفاوت 
در خــط ثلــث، باعــث ایجاد فضــای منفی زیبــا و تناســبات خاص در 
کــه در فونــت تاهومــا، بــه دلیــل  درون حــروف شــده اســت در حالــی 
کرســی و فشرده ســازی فــرم حروف،  اغــراق در محدود کــردن خطوط 

به هم ریختگی بصری به وجود آورده است )تصویر 8(.
-فرم هــای هم ســان: یکــی دیگــر از راه هــای رســیدن بــه تناســب و 
گرفتن قاعده ای یکسان  کار  توازن بصری در یک خانواده از حروف، به 
که فونت  در طراحی فرم های مشــابه اســت. تصویر 9 نشــان می دهد 
تاهومــا، برخــالف آنچــه در خوشنویســی نســخ دیــده می شــود، هیــچ 
قاعده ای را در طراحی فرم های مشابه در نوشتار حروف در نظر نگرفته 
است و این امر موجب به هم ریختگی بصری در این فونت شده است.
که پیش تر اشــاره شــد، شکل حلقه ها در  -فرم حلقه ها: همان گونه 
رســم الخط فارســی شــبیه به شــکل قطره و دارای هارمونی اســت. این 
شــکل ها متناســب با چرخش قلم در هر حرف، به جهت های مختلف 
می چرخنــد. در فونــت تاهومــا، برخی حلقه ها به شــکل قطــره و برخی 
کاماًل انتزاعی و هندســی طراحی شــده اند که این امر موجب ناهمگونی 
در تناسبات فضای مثبت ومنفی داخل حروف شده است )تصویر 1-10(
علی رغم فارســی بودن فونت تاهوما و لزوم رعایت هویت نوشــتار 
خط فارسی در آن، عالوه بر تشابه زاویه قلم در فونت با حروف التین، 

در تناسبات فرمی نیز شاهد این تشابه هستیم )تصویر 2-10(.

کرسی 2-3- خطوط 
کوتاه شدن     آنچه در اولین نگاه به فونت تاهوما به چشم می آید، 
کرسی در فونت تاهوما، تقریبًا  ارتفاع سطرها است. قرارگیری خطوط 
با نسبت 1 به 4 است. در واقع طبق آنچه پیش  تر عنوان شد، مشابه 

تصویر 7- نمایش حلقه ها در فونت تاهوما.
) smashingmagazine.com،1393( :مأخذ

کاسه های فونت تاهوما. تصویر 8- نمایش عدم تناسب فرم های یکسان در 

تصویر 9- نمایش عدم تناسب فرم های یکسان در فونت تاهوما در مقایسه با خط نسخ.

تصویر 10-1- نمایش عدم تناسب میان حلقه ها در فونت تاهوما در مقایسه با خط نسخ.

تین. تصویر 10-2- نمایش تشابه فرم هندسی فونت تاهوما با فونت های ال

مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی
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کلمــات در باالی خط  فونت هــای التیــن، بخش وســیعی از حروف و 
کرسی قرار دارد )تصویر 11-1(. این امر برای حروف التین محدودیتی 

کوچکی مانند  به همراه نخواهد داشــت. زیرا جــز دنباله های حروف 
کرســی قــرار دارند )1392 ،  )g-y-p-j(، تمامــی حروف در باالی خط 

.) http://irfont.ir
   فشردگی در خط کرسی زیرین فونت تاهوما، سبب کاهش ارتفاع 
کوچک خوانایی  که در اندازه های  قســمت زیرین حروف شده است 
درخشــانی ندارد. محدودیت دیگر، محل قرارگیری نقطه ها و اعراب 
در قســمت پایینــی حــروف اســت. طــراح ایــن فونــت به ناچــار نقاط 
( را به بدنۀ حروف چســبانده اســت  ( و )ـٍ حــروف )پ( و )یـــ( و اعــراب )ـِ
)تصویر 11-2(. همچنین به دلیل تداخل زیرخط14 به عنوان یکی از 
ملزومات نشــانه گذاری لینک در صفحات وب با بدنۀ متن در فونت 
کــردن عبــارات، بازدیدکنندگان  تاهومــا، وب نگاران فارســی بــا رنگی 

گاه می نمایند )تصویر 3-11(. وب سایت خود را از وجود لینک آ
کرســی  بندی درســت در فونت، تاثیر مستقیمی بر  از ســوی دیگر، 
مقیاس هــا، اندازه ها و نســبت حروف بــا یکدیگر دارد. بــه دنبال آن، 
درســتی اندازه هــا و مقیاس ها نیز در میزان خوانایــی و زیبایی فونت 
مؤثر است. بنابراین، یکی از مهم ترین عوامل در طراحی فونت، درک 
کرسی بندی ها است. نسبت دندانه های اول به دندانه های  درست 
وسط، نسبت کرسی »ف« به ارتفاع »ا«، نسبت باالترین و پایین ترین 
کرســی، محل قرارگیــری نقطه ها، اندازۀ نقطه هــا، محل فرضی  خط 
کــه می تواند بــه خوانایــی و زیبایی حروف  ِاعــراب و تمامــی ظرایفــی 

کرسی ها با یکدیگر است )تصویر 12(. بینجامد در رعایت تناسبات 

2-4- ترکیب 
»ترکیب دارای چند جزء اســت: ترکیب در حرف، ترکیب در سطر، 
رعایــت حســن  فاصله گــذاری صحیــح،  رعایــت  ترکیــب در صفحــه، 
مجــاورت و نظم اعتدال و همچنین ســنجش قلــم در زمینه. به طور 
کلــی ترکیــب بیشــتر مربوط بــه تنظیم فاصله گــذاری درســت در متن 

است« )فضائلی، 1387، 89(.
گاه گسسته می شوند.  کلمات فارسی همیشه پیوسته نیستند و     
تمامی حروف فارسی از سمت راست قابلیت اتصال به حرف قبلی خود 
را دارند، مگر آن که به لحاظ دستور زبان فارسی، این اتفاق نیفتد. این 
موضوع باعث ایجاد فاصله و شکاف در میان کلمات یک متن می شود و 
اصطالحًا کلمات را چندپاره می کند. این چند پاره گی در کلمات، موجب 
تشــکیل فضاهای خالی در متن می شــود )فزونــی، 1389، 121-112(.

کل متن و یا  کستری یکدست و مناسب15 در      رسیدن به رنگ خا

کرسی در فونت تاهوما. تصویر 11-1- نمایش خطوط 

کرســی و به هم ریختگی بصــری در فونت تاهوما در  تصویــر 12- نمایش محدودیت های خطوط 
مقایسه با خط نسخ. کرسی در فونت تاهوما. تصویر 11-3- نمایش محدودیت های خطوط 

کرسی در فونت تاهوما. تصویر 11-2- نمایش محدودیت های خطوط 
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که  کلمه، برای طراحان حروف اهمیت فراوانی دارد، زیرا همان طور  در 
پیش  تر اشاره شد، این امر یکی از مقیاس های خوانایی16 در نظر گرفته 
که متشــکل از نســبت های  کلمه  کلیــت یک  می شــود. در یــک متن، 
کســتری ایجاد می کنــد. رعایت  حــروف و فواصــل آنهــا اســت، رنگ خا
نسبت و تناسب حروف، عرض حروف، میزان ارتفاع و افتادگی حروف 
کترها، منجر به ایجاد فضای مناسبی از سیاهی  کارا در متن و فواصل 
کستری متعادلی را برای  و ســفیدی )پر و خالی( می شــود. این امر، خا

کردن متن فراهم می کند. خواندن و دنبال 
    به طور عمده در نوشــتار فارســی ســه دســته فاصله وجود دارد: 
کلمــات18، 3. فاصلــۀ  1. فاصلــۀ میــان حــروف17، 2. فاصلــۀ میــان 
میان ســطرها19. در فونت تاهوما، عــدم رعایت فواصل صحیح میان 

کستری یکدست در نوشتار شده است. کترها، مانع از ایجاد خا کارا
کلمــات،     1. فاصلــه میــان حــروف: الزمــۀ زیبایــی و خوانایــی 

کرنینگ مناســب در میان آنها اســت. به طور مثال حرف »ر« و حرف 
کرنینــگ نامناســب »ر ا«  کلمــۀ »را« را تشــکیل می دهنــد، بــا  کــه  »ا« 
کرنینگ، موجب سخت شدن خوانایی  دیده خواهند شد. این نوع 
کلمــات در یک متن  و مختــل شــدن زیبایــی می شــود. از ایــن قبیل 

فراوان یافت می شود )بهرام عفراوی، 1387، 17(. 
   فاصلــه میــان حــروف بــر روی صفحــه نمایــش به منظــور حفظ 
کاهش این فاصله، موجب  خوانایی بیش تر، باید 5 تا 10 واحد باشد. 
باریــک دیده شــدن حروف بــر صفحه نمایــش می شــود. نتیجه آنکه 
حــروف بــه نســبت یکدیگــر و حاشــیه، ناواضــح دیــده می شــوند و از 
 Veruschka Gotz, 1998, ( حــروف دیگــر تشــخیص داده نمی شــوند
88(. در طراحــی فونــت تاهومــا، تــا جای ممکن ســعی شــده فواصل 
کرنینگ  میان حروف درست طراحی شوند و به ندرت شاهد مشکل 

میان حروف هستیم )تصویر 13(.
کلمه باید با فاصلۀ مناســبی  کلمات: شــروع یک     2.  فاصلۀ میان 
کلمــۀ قبلــی همــراه باشــد. ایــن امر موجب چشــم نواز شــدن  از پایــان 
کســتری متــن می  شــود )تصویــر 13(. در فونت تاهومــا، همان طور  خا
کرنینــگ  بــه  کــه در تصویــر 13 مشــاهده می  شــود، مشــکل مربــوط 
کلمات فراوان دیده می شــود. این امــر موجب به هم ریختگی و  میــان 
کستری نامناسب شده است. ناهماهنگی در فضای منفی و ایجاد خا
   3. فاصلۀ میان ســطرها: فاصلۀ خطوط در فضای مجازی، 120 
کرسی به پایین ترین آن است. این  درصد فاصلۀ میان باالترین خط 
کــه این مقــدار در فضــای چاپی 140 درصد اســت. از  در حالــی اســت 
کترها در یک سطر افزایش یابد، فاصلۀ  کارا سوی دیگر، هر چه تعداد 
 .)Veruschka Gotz, 1998, 90 ( میــان خطــوط نیــز بیشــتر می شــود
کلمات،  فونــت تاهوما، علی رغم اشــتباهات موجود در فواصل میان 
در فاصلــۀ میــان حروف و ســطرها بســیار دقیق و حساب شــده عمل 

کرده است )تصویر 13(.
کــرد،  کــه می تــوان در ایــن قســمت بــه آن اشــاره     نکتــۀ دیگــری 
گلیف، ابتدا و  موضــوع اســپیس 20  گذاری در فونت تاهوما اســت. هــر 
کــه در نرم افــزار مربــوط با خطوط راهنمــا نمایش داده  انتهایــی دارد 
می شــود. در فونت تاهوما به نظر می رسد، هیچ ارتباطی میان طول 
گلیف هــا نســبت به یکدیگر وجــود ندارد. به طور مثــال برخی حروف 
گلیف بیشــتری نســبت به حروف دیگر دارند. این  مانند »ســـ« طول 
کشــیدگی بی دلیل در متن می شود و تناسب فضای  موضوع موجب 
مثبت ومنفــی را بــر هــم می زند.  در نهایــت عدم رعایت نســبت ها در 
کم مثل 8 تا 12، اجازه نمی دهد  ایــن فونت، یه ویــژه در پوینت های 
کســتری منســجم به چشــم آید.  کلمــه بــه صورت یک واحد خا یــک 
کلمــه می کند و  در نتیجــه چشــم را وادار بــه مکــث بــرای خواندن هر 

کاهش می دهد )تصویر 13(. سرعت خواندن را 

طراحی حروف ترکیبی

گلیف های یک فونت، به 256 عدد محدود می شد. با  گذشته     در 
گلیف، شامل  به عرضه آمدن ُاپن تایپ21، فونت ها حاوی بیش از 65000 
گســترده ای از لیگیچرها22  انــواع حــروف، اعراب، اعــداد و عالئم و طیف 

کســتری حاصل  تصویــر 13- از بــاال: بررســی فاصله میان کلمات در فونت تاهوما، مقایســه خا
در خط نســخ و فونت تاهوما، مقایســه فاصله میان خطوط در نسخ و تاهوما، نمایش تفاوت 

گلیف ها در تاهوما. میان اندازه و تناسب 

مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی
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بودند. از میان تمام امکانات اپن تایپ ها، لیگیچرها )اتصاالت خاص(، 
بیــش از همــه می توانســتند و می توانند به خواص اصلی خوشنویســی 

فارسی در یک فونت امکان ظهور دهد )ابراهیمی،1391، 43-42(.
   امــروزه بــه دلیل رشــد تکنولــوژی صفحات نمایش، طــراح فونت 
کند و الزم نیســت  گونــه ای جدید به طراحی حروف نگاه  می توانــد به 
گذشــته بــرای طراحی تایپ تنها به حروف اول، وســط و آخر  همچون 
کند. نکتــه ای در طراحی لیگیچرها با آن روبرو هســتیم، علی رغم  فکــر 
کلمات و متون در نتیجه آن،  کردن  کوتاه  کلمه و  کنترل فضای منفی 
گرفته  که در آن از اتصاالت خاص بهره  کرسی ها، متونی  به دلیل تعدد 
کمتــری دارند. این موضــوع در صفحات  شده اســت، به نظر انســجام 
که ساختاری پیکسلی دارند، مشکالت فراوانی را در خوانایی  نمایش 
کــرد. بــه همیــن دلیل طراحــان فونــت وب، بــه میزان  ایجــاد خواهــد 

محدودتری از این امکان در خوشنویسی فارسی بهره می گیرند.
کاهش     در فونت تاهوما به دلیل محدود بودن تعدادکرسی ها و 
کرســی زیریــن، تنهــا از برخــی از اتصــاالت خــاص در "ی" آخر  فضــای 

کرسی  بندی لیگیچر "ی" در فونت تاهوما و خط نسخ، مقایسه  تصویر 14- بررسی رسم  الخط و 
تین. رسم  الخط لیگیچرها در فونت تاهوما و حروف ال

تصویر 15- نمایش تناسب فونت تاهوما با پیکسل های صفحه نمایش.
)http://pcfors.com ، 1392( :مأخذ

استفاده شده است )تصویر 14(.
گر خط نسخ را به عنوان الگوی  که پیش  تر اشــاره شــد، ا    آنچنان 
طراحی فونت تاهوما در نظر بگیریم، شیوه نوشتاری لیگیچر "ی" در 
این فونت، از نظر رســم  الخط با خوشنویســی فارســی متفاوت اســت 
گواهی بر عدم شــناخت طراح آن از اصول نوشــتاری خط  که این امر 

فارسی است )تصویر 14(.

نکات تکمیلی در خوانش مجازی فونت تاهوما

   شــاید بهتریــن راه بــرای پــی بــردن بــه تناســب فونــت تاهوما با 
فضــای مجــازی، مقایســۀ ایــن فونــت بــا دیگــر فونت هــای رایــج در 
مرورگرهــای بین المللــی، همچــون فونــت »تایمز«23 -بــه عنوان یک 
که فــرم حرف ها در  فونــت اســکریپت24 -باشــد.  پیش تــر اشــاره شــد 
فونــت تاهومــا از نظــر بصری بــه انتزاع نزدیک شــده اند. بــه این معنا 
که ســادگی فرم ها، حرف ها را تبدیل به نمادی از شــکل اولیۀ آنها در 
کنار ســاده شــدن حــرکات قلم  کرده اســت. این امر در  خوشنویســی 
و مونوالیــن بــودن ضخامت حروف، هماهنگی مناســبی با قرارگیری 

کرده است. کرده و فونت تاهوما را بسیار خواناتر  پیکسل ها ایجاد 
کــه فونــت تایمز بســیار پایبنــد به اصول خوشنویســی     در حالــی 
اســت و تنوع ضخامت بیشــتر آن، باعث نمایش ضعیف تر این فونت 
کلی  بــر روی صفحه هــای نمایــش شــده اســت. )تصویر 15(، بــه طور 
کــه از ابتدا برای  بارزترین مشــکل فونت هایی مانند تایمز این اســت 
رزولوشــن Dpi 96-72 طراحــی نشــده اند و مناســب شــرایط وضــوح 
کوچک  رســانه های چاپــی هســتند. بنابرایــن در اندازه  هــای خیلــی 
بــر روی صفحــه نمایــش خوانــده  ماننــد 6-9 پوینــت، بــه زحمــت 

.)Veruschka Gotz, 1998, 86( می شوند
نکتۀ دیگر در مورد زاویه های قلم انتخابی در این دو فونت است. 
کــه فونت تاهوما از ابتدا مختص فضای مجازی و با هدف  از آنجایــی 
کــردن زوایای قلم  به کارگیــری در آن طراحــی شــده اســت، با محدود 
بــه 0، 45، 90 و 135 درجــه با هینتینگ25 موفقی همراه بوده اســت. 
که، ســادگی در زوایــا موجب ســادگی در تنظیــم ارتفاع  بدیــن معنــی 
حــروف، فضــای اشغال شــده توســط حــروف و مقــدار فضای ســفید 
گشــته اســت. از دیگــر امتیازات  اطــراف حــروف در صفحــات نمایش 
فونــت تاهومــا تک پیکســلی بــودن این فونــت در اندازه هــای 8 تا 12 
پوینت اســت. این امر موجب می شــود در هینتینگ آن، در مقایسه 
با فونتی مانند تایمز، سایه ایجاد نشود و در نتیجه خوانایی و وضوح 

کند )تصویر 15(. آن افزایش پیدا 
کترهــای فونت تاهوما  کارا    از ســوی دیگــر به نظر می رســد زیبایی 
در ســایزهای 8 تــا 12 پوینت )رگوالر(، بیشــتر شــبیه به معجزه اســت، 
زیــرا فیگــور واقعی آن بــه این زیبایی نیســت. بنابراین تصور می شــود 
خ داده باشد، زیرا بدنۀ این فونت در همۀ  این معجزه به طور اتفاقی ر
ســایزها شــکل معجزه آســای خود را حفــظ نمی کند و ایــن ایجاز فقط 
شــامل سایزهای 8 تا 12 پوینت اســت. حال آن که فونت تایمز از سایز 
که این نیز از نقاط  10 تــا 200 پوینت شــکل اصلی خود را حفــظ می کند 
.)http://pcfors.com ، 1392( ضعف فونت تاهوما به حساب می آید
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که در غرب بر اساس خط و فرهنگ مغرب زمین وارد     تکنولوژی 
شــده بــود، با خط و فرهنگ فارســی تفاوت بســیاری داشــت. توقف 
کشــور ما ســبب شــد بجای تغییر تکنولوژی در پی  طوالنی پیشــرفت 
تغییر بیان های فرهنگی خود باشــیم و از ســویی طراحان انگلیســی 
که در فونت  که قراوالن طراحی حروف فارســی بودنــد، آنچنان  زبــان 
تاهومــا شــاهد بودیم، در پی ســادگی حروف و طراحــی آنها به همان 
که هندســه خط فارســی بســیار  شــیوه خط التین باشــند در صورتی 
پیچیده تر از خط التین اســت. عدم متولِی مشخص در زمان معاصر 
موجــب شــد، طراحــان حــروف فارســی از ابزارهــای تکنولــوژی چون 
کد، اطالعات محدودی داشــته باشــند و در نتیجه  اپن تایپ و یونی 

کنند تــا قلم هــای تایپی  نتواننــد از ایــن ابزار هــا بــه نحــوی اســتفاده 
مانند خوشنویسی زیبا باشند.

که محیط های چند پلت فرمی معمول     از سوی دیگر، در زمانی 
شــد، بــه منظور اجتنــاب از تبدیل فونــت دلخواه به فرمــت پلت فرم 
کــه از پیش برای بکارگیــری در چند پلت فرم  کاربــران از قلمی  دیگــر، 
که همین امر علت اصلی استفاده  آماده شده بود، استفاده می کردند 
از برخــی فونت هــای محــدود )همچون تاهومــا( و بعضــًا ناهماهنگ 
بــا خط فارســی در وســعت فراوان شــد. اســتفاده بیش از حــد از این 
فونت هــا، علی رغــم پیشــرفت تکنولــوژی و رفــع اشــکال پلــت فرم ها و 
مرورگرها و در اختیار بودن امکانات بیشتر برای طراحی و استفاده از 

نتیجه

جدول 1- مقایسه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خط نسخ.

مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی
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پی نوشت ها

Sans serif  1: ســریف بــه معنــای حرکــت اضافه ابتــدا و انتهای حروف اســت. 
سنس به معنای "بدون" است و سنس سریف یعنی" بدون سریف". تایپ زائده  دار 
به حرکت افقی چشم در امتداد خط کمک می کند اما از آنجایی که ضربات قلم از 
گوشه های حروف بیرون می زند، فضای اضافه ای میان حروف تحمیل می شود.

2   Regular.
3   Bold.

بــه  الکترونیکــی  وســایل  و  رایانه هــا  در   )Platform( پلت فــرم  یــا  ســکو     4
که به عنوان زیرســاخت در یک سیستم  گفته می شــود  ســخت افزار و نرم افزاری 
که نرم افزارهای دیگر می توانند بر روی  وجود دارد. در واقع ســکو بســتری است 
که به تکنولوژی های  کلی تر چارچوبی از تکنولوژی است  آن اجرا شوند یا به طور 

دیگر اجازۀ اجرا می دهد.
گی هــای مهــم ایــن قلم هــا  5   دســته ای از قلم هــای رایانــه ای اســت. از ویژ
کیفیت خود  که باعث می شود در اندازه های مختلف  مقیاس پذیری آنهاســت 

کنند. را حفظ 
6   Matthew Carter.

گلیف هــای هندی بنگالی  کــه با  Verenda 7   یــک فونــت Open type اســت 
طراحــی شــده اســت. ایــن فونــت بــر مبنــای اســتانداردهای یونی کد و شــامل 

کترهای التین و بنگالی است. کارا
8   خطی است که ابن مقله در قرن سوم هجری قمری آن را ابداع کرد و در ابتدا 
خطی هم پایۀ خط کوفی بود. در این خط، حروف و کلمات بسیار دقیق و با نظم 
کتابت قرآن اســت. خاص چیده می شــوند . این خط از رایج ترین خطوط برای 

9   Pixel.
10   Subpixel.

کنار فضای سفید اطراف آن. 11   رعایت و سنجش سیاهی خط در 
Liquid crystal display )LCD   12(: ایــن مانیتورهــا، فیلترهــای قرمز، ســبز 
کــردن و یا  کــه از آنها بــرای آزاد  کریســتال مایــع دارنــد،  و آبــی ظریفــی از جنــس 
کــه از پس زمینــه می تابد اســتفاده می کنند. هر یــک از این  نگــه داشــتن نــوری 

کنترل می شود. کوچک توسط یک ترانزیستور  فیلترهای 
13   خط ثلث یکی از شیوه های بسیار مهم در خوشنویسی اسالمی و یکی از 
خطوط شش  گانه است. ابداع این خط را به ابوعلی بن مقله بیضاوی شیرازی 
کشــیده و بلند و دوایر نسبتًا  )معروف به ابن مقله( نســبت می دهند. الف های 
گاهی مجزا  کلمات  کــم عمــق و باز از خصوصیات این خط اســت. در خط ثلــث 
گاهی  که بــه این علت  گاه خیلــی تو در تو و ســوار بر یکدیگر نوشــته می شــوند  و 

کم می شود. خوانایی آن 
14  Underline.

گرفته  کســتری بــه عنوان یکی از مقیاس هــای خوانایی در نظر  15   رنــگ خا
کترهــا، ارتفــاع و  کارا مــی شــود، رعایــت نســبت، عــرض حــروف، فواصــل میــان 
افتادگــی حــروف در متن منجر به ایجاد فضای مناســبی از ســیاهی و ســفیدی 
کردن متن  کستری متعادلی برای خواندن و دنبال  که خا )پر و خالی( می شود 

گوییم. کستری مناسب می  هستند و اصطالحًا به آن خا

16   خوانایــی )Legibility( و روان خوانــی )Readability(: در فارســی ایــن دو 
کلمه با هم  کلمــه بــه یــک معنا )خوانایی( ترجمه می شــوند، امــا مفهوم ایــن دو 
کافــی یــک حــرف برای  متفــاوت اســت. »خوانایــی« جنبه هایــی ماننــد وضــوح 
خوانده شدن و میزان تفاوت حروف از هم برای تشخیص آنها از یکدیگر را شامل 
که برای متن  می شــود، امــا »روان بودن« تحت تأثیر نــوع خانوادۀ حروفی اســت 

انتخاب می شود و به نوع فاصله گذاری و نقطه گذاری در متن مربوط می شود.
17   Tracking. 
18   Kerning.
19   Leading.
20  Space.
21   Open Type.

که شکل دو یا  22    لیگیچر )Ligature( یک فرم مجرد در محیط تایپ است 
کند و  کرده است، به هم متصل می  که اجزای آنها با هم برخورد  چند حرف را 

فرم جدیدی از آنها بوجود می آورد.
23  Times New Roman.

کالسیک  که پایبندی فراوانی به خوشنویسی  Script Font   24: فونت هایی 
دارند.

25   Hinting.
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گرفتن نقایص فونت ها و توهم  فونت هــای متنــوع تر، موجب نادیده 
کاربردشان شد.  کاربران و محیط  سازگاری آنها با سلیقه 

   در نهایت آنکه خط فارسی برای افزایش کارایی و میزان تاثیرگذاری 
در متــون زبــان فارســی، نیازمنــد ایجاد خانــواده فونتی بــا خصایص و 
ویژگی های خط فارسی است. خانواده حروف فارسی، پس از شناخت 
خط فارسی، تنها از نظر وزن و کنتراست، پهنا و کشیدگی با خط التین 
شباهت دارند. بنابراین می بایست با ویژگی های منحصر به فرد خط 
کــه جوابگوی ذوق و  فارســی، اعضایــی برای این خانــواده بوجود آورد 
که این امر تنها با شناخت اصول صحیح قلم فارسی  هنر ایرانی باشند 

حاصل خواهد شد. از جمله مهم ترین این ویژگی ها، رعایت تناسبات 
کلمات است.  میان حروف و 

کلمــات، باید به     در خــط فارســی بــه دلیل پیوســتگی حــروف در 
کلمه هــا توجه ویژه ای داشــت. در واقع می بایســت حــروف به صورت 
که وجود  کلمــه ای  ترکیبــات دیده شــوند. در خــط التین در بزرگترین 
که در خط  دارد، حــروف بــه صورت مجزا نقش ایفا می کنند. در حالی 
کــه در آن قرار دارد، ممکن اســت با  فارســی هــر حرف بنــا به وضعیتی 
تغییر ساختار روبرو شود. بنابراین طراح می بایست حروف را در قالب 

کلمات و ترکیبات آنها ببیند تا پروژه موفق داشته باشد. 


