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طراحیحروف د یجیتال د ر اواخر قرن بیستم :فرصتها و چالشها
فرناز معصومزاد ه جوزد انی

*

استاد یار گروه ارتباط تصویری ،د انشکد ه هنرهای تجسمی ،د انشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،98/2/1 :تاریخ پذیرش نهایی)98/2/28 :

چکید ه
طراحیحروف د یجیتال از د ستاورد های رشد و د گرگونی سریع فناوریهای د یجیتال د ر اواخر قرن بیستم است که
از آغاز د ر پیوند با بهینهسازی محد ود یت های د ستگاههای نمایش و چاپ پیشرفت کرد تا اینکه با آمد ن قالبهای
گوناگون حروف د یجیتال ،فرصتهای زیباشناختی بیشتری د ر این حوزه پد ید آمد  .با وجود این ،پژوهشهای
ِ
پیشین بیشتر برمحور تاریخنگاری ،مستند سازی و پژوهشهای کاربرد ی استوار بود ه است .مسأله اینجاست که
آغازین طراحیحروف د یجیتال مطرح بود ه تا طراحیحروف با معیارهای
چه فرصتها و چالشهایی د ر طول تاریخ
ِ
نمایش بیشترینۀ جلوههای آن د ر قالبهای د یجیتال ممکن شود  .این نوشتار
د ستگاههای د یجیتال هماهنگ ،و
ِ
با هد ف د رک و د ستیابی به امکانات و محد ود یتهای طراحیحروف د یجیتال د ر د وران پید ایش آن ،به روش
توصیفی -تحلیلی شکل گرفته تا با استناد بر د اد ههای گرد آوریشد ۀ کتابخانهای   (تاریخی ،فنی و تخصصی)،
تاریخ تحوالت طراحیحروف ارزیابی شود  .د ر نتیجه
تأثیر د گرگونیهای فناوریها و نوآوریهای د یجیتال د ر
ِ
به این میرسد که د ر د ستگاههای د یجیتال تطبیقپذیری حروف نمایشی با حروف چاپی ،مقیاسپذیری د ر
اند ازههای د یگر ،کیفیت بازنمایی و وضوح تصویر ،و د ر قالبهای د یجیتال هند سیکرد ن ،بهصرفهکرد ن د اد ههای
حروف د یجیتال و بهرهمند ی از بیشترین امکانات سنتهای خوشنویسی از مهمترین تأثیر و تأثراتی بود که
طراحیحروف د یجیتال د ر قرن بیستم از د ستگاهها و قالبهای د یجیتال گرفت.

واژههای کلیدی

طراحیحروف د یجیتال ،د ستگاههای نمایش د یجیتال ،قالبهای حروف د یجیتال ،حروف نمایشی ،حروف چاپی.
* تلفن ،09362556310 :نمابر.E-mail: farnaz.masoumzadeh@gmail.com ،031-36286451 :
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مقدمه
در دنیای دیجیتال امروز بدون استفاده از فناوری و نواندیشی به آن
نمیتوان پیشرفت چشمگیری داشت .در این میان طراحیحروف دیجیتال
را یکی از آن پیشرفتهایی باید دانست که پیوسته با چارهاندیشی به
محدودیتهای فناوری ،توانمندسازی امکانات آن و گاهی نوآوری در
آن در اواخر قرن بیستم به دست آمده است .با این حال این فرصتها و
چالشها ،کمتر مسئلۀ محوری پژوهشهای پیشین بوده و گاهگاه در البهالی
عملی طراحیحروف
تاریخنگاریها ،مستندسازیها و راهنماهای فنی و
ِ
دیجیتال مطرح شده است؛ منابعی که هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده
است .با اندیشیدن به تمام این موارد ،نگارنده بر آن شد تا با هدفِ فهم و
دستیابی به فرصتها و چالشهای طراحیحروف دیجیتال در اواخر قرن
بیستم ،ضمن گردآوری منابع کتابخانهای به روش توصیفی-تحلیلی به
مطالعۀ تاریخ رویدادهای طراحیحروف در این دوره بپردازد .بدینمنظور
دو پرسش را پیش میکشد ،نخست اینکه دستگاههای دیجیتال اولیه چه
فرصتها و چالشهایی را برای طراحیحروف به همراه داشت؟ دوم اینکه،
استفاده از قالبهای دیجیتال گوناگون از اواخر قرن بیستم چه امکانات و
محدودیتهایی در طراحیحروف به وجود آورد؟
این نوشتار در پاسخ به این پرسشها ،نخست به بیان مسأله پرداخته
و سپس در بخش دوم ،بحث دربارۀ پیشینۀ پژوهش را با استناد بر چهار

منبع اصلی و در دسترس باز میکند .در بخش سوم با عنوان «فرصتها
و چالشهای فناوری دیجیتال برای طراحیحروف در اواخر قرن بیستم»،
کوشش میشود در دو زیربخش با عنوانهای «امکانات و محدودیتهای
طراحی حروف در دستگاههای دیجیتال»    و    «امکانات و محدودیتهای
طراحی حروف در قالبهای دیجیتال» به دو پرسش پژوهش پاسخ داده
شود .افزون بر این هر زیربخش بر اساس پرسشها به دو بخش ویژه تقسیم
میشود تا جایگاه دستگاههای نمایش و چاپ و انواع قالبهای حروف
دیجیتال در طراحیحروف تحلیل و بررسی شود .در نهایت ،در بخش   «نتایج
و پیشنهادات» با ارائۀ دو فهرست از چالشها و فرصتهای طراحیحروف
در اواخر قرن بیستم یکی در دستگاههای دیجیتال و دیگری در قالبهای
دیجیتال به این نتیجه میرسد که دستگاههای دیجیتال اولیه همواره برای
طراحیحروف دیجیتال چند امکان و محدودیت محوری شامل تطبیقپذیری
با جلوههای نمایشی یا چاپی ،مقیاسپذیری در اندازههای کوچک و بزرگ و
کیفیت بازنمایی و وضوح تصویر داشته است .همچنین استفاده از قالبهای
یجیتال قرن بیستم پیوسته امکانات و فرصتهایی اساسی شامل
حروف د
ِ
هندسیکردن حروف ،بهصرفهکردن دادهها و بهرهگیری از سنتهای خط را
برای طراحیحروف به وجود آورده است.

 -2پیشینه پژوهش

طراحیحروف را برجسته مینماید  .د ر سال 1986پیتر کارو 3کتابی
د ربارۀ حروف د یجیتال به چاپ رساند که چاپ د وم آن با عنوان
جد ید «طراحی تایپفیس د یجیتال      (تعریف و قالبها)» همراه با
کتاب د یگرش د ر سال  1994باز نشر شد  .او د ر این کتاب بر آن
بود ه است که با نگاه علمی و کاربرد ی به د گرگونیهای د ستگاهها
و قالبهای د یجیتال بپرد ازد  .از د یگر پژوهشگرانی که با رویکرد ی
4
علمی و کاربرد ی د ربارۀ طراحیحروف د یجیتال نوشته ،چارلز بیگلو
است که د ر مقالهاش با عنوان «حروفنگاری د یجیتال» کوشش کرد ه
ملزومات بصریِ حروف د یجیتال را برای کارآیی د ر قالبهای د یجیتال
و د ر تناسب با د ستگاههای نمایش و چاپ به تصویر کشد  .نگاه ویژۀ
بیگلو ،د ر کنار نگاه د قیق و همهجانبۀ کارو از این ملزومات ،راهنمای
نگارند ه برای نشاند اد ن این ویژگیها برای حروف فارسی بود ه است.
گفتنی است در سالهای اخیر مقاالتی به زبان فارسی انتشار یافته
که در بخشهای مهمی از آن بر ضرورت و اهمیت پژوهش دربارۀ
طراحیحروف دیجیتال تأکید میشود .برای نمونه ،در مقالهای با عنوان
«چالشهای کمبود قلمهای فارسی مناسب در ایران» ،نگارندگان «کمبود
قلمهای تایپی مناسب و کاربری آن در رسانههای الکترونیکی و دیجیتالی»
را جزو هفت چالش اساسی به شمار میآورند ،و تمرکز در این حوزه را،
با توجه به تناسب متن با سرعت گسترش اطالعات و همچنین انتقال
حجم آن نسبت به دادههای تصویری ،مهم
راحتتر دادههایِ باصرفه و کم ِ
میدانند (صالحی و دیگران .)180-179،1397 ،افزون بر این ،د ر مقالۀ
«مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی»،
خوشنویسی
نگارندگان ضمن ارزیابی تایپفیس تاهوما با اصول چهارگانۀ
ِ

وقایعنگاری روید اد ها و جنبشهای طراحیحروف د ر اواخر
قرن بیستم میالد ی حوزۀ پایهای برای طراحان و پژوهشگران خط
به شمار میآید  .به راستی د ر این د وره مرحلۀ تازهای د ر تاریخ
طراحیحروف آغاز میشود و ابعاد هند سی و علمی خط گسترش پید ا
میکند  .حال که این د وره سپری شد ه ،بر اساس متنهای تاریخی
و تحلیلی آن د وره و با استناد بر آنها میتوان بر محد ود یتها و
امکانات طراحیحروف د یجیتال اند یشید و واکنش طراحان نسبت
به این فرصتها و چالشها را فهمید و از آنها د ر د یجیتال کرد ن
حروفِ فارسی بهره گرفت .این پژوهش با استناد بر چهار منبع
اصلی د ر حوزۀ طراحیحروف د یجیتال پیش میرود  :نخست،
مقالۀ «حروفنگاری   و صفحه نمایش» ( Staples, 2000اثر لورتا
استاپلز است که تاریخچهای از فناوریهای د یجیتال را که مستقیم
و غیرمستقیم با صفحه نمایش پیوند خورد ه ،ارائه مید هد و نقش
آنها را د ر رشد و د گرگونی حروفنگاری اواخر قرن بیستم تحلیل
میکند  .پیش از این ،پایاننامههایی 1د ر این باره نوشته بود ند ؛ برای
نمونه امیلی کینگ )King, 1999( 2د ر د انشگاه کینگستون انگلیس
رسالۀ د کتریاش را با عنوان «جلوههای جد ید  :طراحیحروف د ر د هۀ
نخست حروفچینی د یجیتالی نابسته به د ستگاه» نوشت که سیری
د ر نوآوریهای فناورانۀ طراحیحروف د رسالهای  1987تا  1997و
نقش آن فناوریها را د ر تجربههای عملی طراحیحروف د ر بر د اشت.
ِ
گفتنی است او د ر بخشهای گوناگون ،شرایط اقتصاد ی و فرهنگی
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خط نسخ به این نتیجه میرسند که کاربرد د ائم این فونت د ر
رسانههای د یجیتال نه به خاطر پیروی طراح آن از اصول خوشنویسی
بلکه به خاطر د ر نظر گرفتن ویژگیهای صفحۀ نمایش د ر طراحی
خوانایی
آن است    (محمدی و دیگران .)1397 ،در دو مقالۀ دیگر بحث
ِ
حروف در فضای دیجیتال مطرح میشود؛ چنانکه در مقالۀ «مطالعه
ارگونومی حروف فارسی در فضای مجازی» ،نویسندگان برای بهینهسازی
طراحیحروف و متناسبسازی آن با رسانههای دیجیتال ،تنظی م نور
محیط ،انتخاب رنگ مناسب برای حروف ،و رعایت اصول بصری حروف
را پیش مینهند       (اثنیعشری و دیگران .)1396 ،اما مسألۀ «خوانایی»
در مقالۀ دیگری با عنوان «ارتباط شخصیتسازی در طراحیحروف با
ِ
شخصیت حروف
ویژگیهای نوشتاری و زیباشناسانه» جزو یکی از چهار
پرکاربرد در رسانههای چاپی و دیجیتال در کنار «صراحت»« ،خالقیت»
و «شادی» قرار میگیرد که دستیابی به هر یک از این شخصیتها از
تنظیم چگونگی ارتفاع کرسیها ،نظام ساختاری و تعادل حروف امکانپذیر
ِ
خواهد بود   (افضل طوسی و دیگران .)1395 ،بدین ترتیب به نظر میرسد
زمان آن رسیده تا با تمرکز بر امکانات و محدودیت های طراحی حروف
دیجیتال اولیه بتوان تا اندازه ای نیاز به اطالعات تاریخی و تخصصی در
تحلیل امکانات و
این حوزه را پاسخ داد .از این رو ،در مقالۀ حاضر با
ِ
آغازین پیدایش،
محدودیتهای طراحیحروف دیجیتال در دوران
ِ
کوشش میشود چگونگی بهرهگیری از برتریها و رویارویی با کاستیهای
طراحیحروف دیجیتال مطرح شود تا راهحلهای علمی و عملی را در
آغازگران طراحیحروف دیجیتال فارسی قرار دهد.
اختیار
ِ

  -3فرصتها و چالشهای فناوری د یجیتال برای طراحی
حروف د ر اواخر قرن بیستم

از منظر لو مانویچ .5حروفنگاری د یجیتال برصفحۀ نمایش ،نسخۀ
امروزین حروفچینی د ر کتابهای چاپی است .او جایگاه حروفنگاری
د یجیتال د ر عصر د یجیتال را همچون جایگاه خط د ر ارتباطات کالمی
انسانها میانگارد  ،با این تفاوت که متنها د ر د نیای د یجیتال برای
انتقال پیام بین کاربرهای انسانی و رایانهها به کار میرود ؛ چنانکه
متنی د ستوری به صورت پنهان از طریق برنامههای رایانهای
پیامهایِ
ِ
به د ستگاه فرستاد ه ،و سپس پاسخ به صورت پیامهایِ متنی یا خطا
روی صفحۀ نمایش آشکار میشود  .مانویچ ،حتی صفحه نمایش را
نسخۀ پیشرفته انتشاراتِ کاغذی مید اند ؛ چون رابط گرافیکی کاربر
اپل د ر سال 1984د ارای پنجرههایی بود که رویهم قرار میگرفت
به گونهای که کاربر میتوانست همچون ورق زد ن صفحههای کتاب،
د ر بین پنجرههای مستطیلشکل به جلو و عقب برود و همچنین
مانند کتابهای طوماری د ر هر صفحه به باال و پایین حرکت
کند (.)Manovich, 2002, 83-85
د ر آغاز طراحان حروف د یجیتال د ر پی راهحلهایی برای رویارویی
با محد ود یتهای فناوریهای د یجیتال بود ند و بهتد ریج فرصت رقابت
با جریانهای طراحیحروف پیشین را پید ا کرد ند (Staples, 2000,
 )19این محد ود یتها و فرصتها را میتوان همواره به طور کلی د ر
تناسب با امکانات د ستگاههای د یجیتال و بهطور جزئی د ر هماهنگی
با قالبهای د یجیتال د ر نظر گرفت 6که بیشتر این فناوریها د ر نیمۀ
د وم قرن بیستم روی د اد  .بد ینترتیب د ر اد امه زیر د و عنوان «امکانات
و محد ود یتهای د ستگاههای د یجیتال /قالبهای حروف د یجیتال»
به شرح موقعیتهای بهوجود آمد ه برای طراحان حروف میپرد ازیم.

     -1 .3امکانات  و  محد ود یتهای  طراحی  حروف  د ر د ستگاههای
د یجیتال

تصویر( 1چپ) -کیفیت تصویر د ر نمایشگرهای نسل الف چنانکه کاروو    میگوید .مأخذ)Karow, 1994, 24( :
د و خط د ر میلیمتر یا  50خط د ر اینچ ،و (راست) د ر بقیه نسلها از ب تا ﻫ چهار خط د ر میلیمتر یا 100خط د ر اینچ بود  .اگر د ر تصویر چپ هر د و خانه و د ر تصویر راست هر چهار
خانه را یک میلیمتر د ر نظر بگیرید  ،مفهوم کیفیت را بهتر د رک میکنید  .حروف کوچکتر نشان مید هد این حروف د ر اند ازۀ  12پوینت چطور د ید ه میشود .
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دستگاههای دیجیتال را به سه دسته تقسیم میکنند .1 :دستگاههای
نمایش .2 ،دستگاههای چاپگر یا حروفچین .3 ،دستگاههای کنترل
فناوری مشابهی داشت،

عددی 7که چون مورد اخیر با دستگاههای چاپگر
در همان بخش چاپگرها ،کوتاه به آن اشاره میشود.

 -1 .1 .3طراحی حروف د ر د ستگاههای نمایش

د ر د هههای پسین قرن بیستم ،نمایشگرهای رایانهای مانند
تلویزیون ،با فناوری المپ اشعه کاتود ی برای تولید تصویر بهصورت
خط به خط افقی و د یجیتالی روی صفحه نمایش به کار میرفت تا
زمان اد راک چشم انسان پخش شود  .این
تصویر با سرعتی بیشتر از
ِ
نمایشگرها د ر د هۀ  1970به همراه د ستگاههای رایان ه ظهور پید ا
کرد و امروزه برای نمایش د اد ههای حرفی  -عد د ی 9و همچنین برای
نمایش تصاویر بیتمپی استفاد ه میشود (.)Karow, 1994-1,22
ِ
د ر فناوری المپ اشعه کاتود ی پیکسل (کوچکترین جزء تصویر)
همچون معیار مشخصی برای ساختن و نمایش حروف به کار میرود .
سیستمهای مکینتاش  1984از نخستین نسل   (الف) این د ستگاهها
بود که پیکسلها را تنها با د و رنگ سیاه و سفید و به شکل عناصر
حرفی و عد د ی نشان مید اد  .د ر نسل د وم   (ب) ،متناسب با بیشترشد ن
خطها کیفیت تصویر بهتر و سرعت بازنمایی بیشتر شد  ،امکان نمایش
پیکسل نیمسایه   (خاکستری) نیز فراهم آمد     (تصویر .)1د ر د و نسل
بعد ی به غیر از نمایش اطالعات عد د ی و حرفی ،نمایش تصویر نیز
به میان آمد  .چنانکه د ر نسل نخست   (ج) ،اطالعات بهصورت گرافیکی
و برد اری به نمایش د ر میآمد ؛ یعنی هر برد ار د و نقطه را به هم
میپیوست .پس سرعت بازنمایی بسیار باال رفت و کیفیت بهتر شد .
نمایش تمامصفحه تصویر بیتمپی ممکن
همچنین ،د ر نسل د وم (د )
ِ
شد  ،اگرچه کیفیت بازنمایی نسبت به نسل ج کم بود  .افزون بر این،
د ر نسل متأخر      (ﻫ) ،فرصت نمایش نزد یک به  256پیکسل خاکستری
برای بازنمایی حروف ،اعد اد و تصویر ایجاد شد  .10د ر نمایشگرهای
تلویزیونی ،نوشتهها به د و صورت نمایاند ه میشد  .د رحالت آنالوگ،
به وسیلۀ د وربین از یک صفحه نوشتار فیلم تهیه میشد و د ر حالت
د یجیتال ،نوشته را با یک پرد ازند ه شبهحروفچین آماد ه کرد ه و
به فیلم آنالوگ میافزود ند (Karow, 1994-1, 23-29; Staples,
8

.)2000, 22

براساس پنج نسل    (الف   -ﻫ) از نمایشگرهای اواخر قرن بیستم ،میتوان
گفت امکانات نسل الف ،نخست تنظیم برای نمایش نشانههای حروف و

اعداد بر اساس یک نظام شبکهای با تعداد خانههای کم ،و دوم انتخاب
دورنگ      (سیاه یا سفید) برای هرخانه بود .محدودیتهای اصلی نیز در
نمایش منحنیهای صاف و بدونشکستگی به علت کمبودن تعداد
خانههای شبکه ،و همچنین نیاز به طراحی جداگانه حروف و اعداد در
اندازههای کوچکتر و بزرگتر بود (تصویر   .11)2در نسل ب ،خانههای
نظام شبکهای افزایش یافت در نتیجه کیفیت بهتر و منحنیها صافتر
شد .افزون بر این ،امکان محوشدن لبۀ حروف به کمک رنگ خاکستری
در لبۀ حروف فراهم آمد؛ در حقیقت پذیرش سهرنگ      (سیاه یا سفید و یا
خاکستری) برای هر خانه میسر شد که خانههای خاکستری درجههای
گوناگونی میپذیرفت .توانایی مهمتر در این گونه نمایشگرها اینکه الزم
نبود حروف با کشیدگی یکسان در طول سطر به نمایش در آید و این
بر سرعت پردازش میافزود .در نسل ج ،مهمتر از همه نمایش تصویر
ممکن شد ،سپس سرعت بازتولید خط به واسطۀ تنظیم مختصات نقطه
افزایش یافت؛ چون که خط را بهصورت برداری و بر پایۀ نقطه آغاز و
پایان نشان میداد .این حالت برداری چنان که دیوید بادن12میگوید
راهی برای تصاویر تعاملگرا گشود؛ زیرا به کاربر قدرت میداد تا
تغییراتی را ،همچون چرخش یک ساختار سهبعدی در یک محیط
گرافیکی همسانساخت ،13بر روی تصاویر به وجود آورد .کیفیت تصویر
نیز بیش از دو برابر بهتر از نسلهای پیشین بود .افزون بر محدودیت
بهکارگیری رنگ در این نسل از نمایشگرها ،گرانقیمتبودن آنها نسبت
به نمایشگرهای شطرنجی 14نیز چالشبرانگیز بود   (Bawden, 1985,
 .)2در نسل د ،کیفیت بازنمایی تصویر در نظام شبکهای به اندازهای
شد که تمام صفحه را میپوشاند .محدودیت در کیفیت باالی بازنمایی
تصویر و بهکارگیری رنگ هنوز در این نسل از نمایشگرها وجود داشت.
نسل ﻫ نمایشگرها ،به انتخابها خاکستریها (تا  256نمونه) برای هر
خانه مجهز شدند .خطها به خوبی تصویر میشد ولی کیفیت تصویر
تغییری نکرد .در نمایشگرهای تلویزیونی میتوانستند حروف را به
حرکت درآورند و ترکیبهای دیگرگون ایجاد کنند ،اما کیفیت تصویر
نسبت به نمایشگرهای رایانهای نصف میشد .د ر نهایت باید اشاره کرد
که رشد و گسترش نوآوریها و فناوریهای وابسته به صفحۀ نمایش
مانند ظهور لوحهای فشرد ۀ چند رسانهای ،فرامتنها ،15شبکه جهانی
وب و فضای مجازی تأثیر بسزایی د اشت تا د ستگاههای نمایش د ر
کانون د گرگونیهای د نیای ارتباطات د یجیتال پاید ار بماند (Staples,
 .)2000, 28-30تمرکز بر این نوآوریها و فناوریهای فرصت و نوشتار
د یگری را پیش مینهد تا ابعاد د یگری از طراحیحروف د یجیتال را

تصویر  -2مقیاسناپذیری د ر حروف بیتمپ .د ر د ستگاههای نمایش نسل الف و ب ،برای استفاد ه از حروف د ر ابعاد بزرگتر نیاز بود پیشتر حروف آن طراحی شد ه باشد .
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تصویر -3تعد اد ضربهها و کیفیت تصویر د ر چاپگرهای سوزنی .د ر این چاپگرها ،کیفیت تصویر را با تغییر تعد اد ضربههای سوزن میتوانستند تغییر د هند  .برای نمونه د ر تصویر
چپ ،با کاهش تعد اد ضربهها ،حرف «ط» را با کیفیت پایینی به نمایش د ر میآورد ند  .د ر د و تصویر میانی با افزایش تعد اد ضربهها و د ر نتیجه روی هم قرار گرفتن نقطهها بر کیفیت
تصویر افزود ند  .اگرچه بر اثر این افزایش نقطهها ،بخشهای پیوند ِی خطوط افقی ضخیم شد  .از این رو چنانکه د ر تصویر راست میبینید ضربههای محل اتصال را حذف کرد ند .

بتوان فهمید .
 .2-1-3طراحیحروف د ر د ستگاههای چاپ

د ستگاههای چاپ را ماشینهای«حروفچین» نیز نامید هاند  ،نامی
برای ماشینهای چاپ سربی که از سال  1886استفاد ه میشد و برخی
حروفچین
از آنها مانند لینوتایپ ،16مونوتایپ 17و ماشینهایهای
ِ
عکسی 18تا سال  1949برای چاپ حروف التین به کار میرفت.
سرانجام د ر سال  1965ماشینهای د یجیتال که با اشعۀ کاتود ی کار
میکرد  ،ابد اع شد و د ه سال بعد جایگزین ماشینهای چاپ سربی شد .
البته د ر سالهای آخر قرن بیستم چاپگرهای لیزری جای تمام آنها را
گرفت  ( .)Karow, 1994-1, 30با این حال د ستگاههای د یگری نظیر
چاپگرهای ماتریس سوزنی ،19چاپگرهای الکترواستاتیکی ،چاپگرهای
لیزری ،د ستگاههای میکروفیلم را جزو مهم ترین د ستگاههای خروجی
باید د ر نظر د اشت.
چاپگرهای ماتریس سوزنی که از سال 1970در دست بود ،برای چاپ
اطالعات الکترونیکی فراگیر شد؛ چون جایگزین ارزانی برای چاپگرهای

خطی سربی به شمار میآمد .روش چاپ این دستگاه بدین صورت است
که سوزنها به واسطۀ یک نوار جوهری بر کاغذ ضربه میزند ،با این اوصاف
تعداد سوزنها و تعداد ضربهها میبایست بر کیفیت تصویر تأثیر گذارد
(تصویر   .)3در نهایت ،این دستگاهها در رشته طراحی کامپیوتری 20به کار
آمد و تا اندازهای جزو دستگاههای پالت و ماشینهای کنترل عددی قرار
میگیرد .این دستگاهها ارزانتر ،سریعتر و تا حدی کمصداتر از نمونههای
پیشین بود ،اگرچه بهطور معمول کیفیت چاپ پایینتری داشت .از مزایای
دیگر آن تطبیقپذیری بود؛ یعنی عناصر چاپی به جای اینکه با عناصر
پیشساخته جایگزین شود ،ساخته میشد .مزیت دیگر ،توانایی استفاده
از رنگ به کمک تعویض نوار جوهری بود .گفتنی است ،امروزه با در نظر
گرفتن جنبههای اقتصادی در روشهای تولید ،ارزش این دستگاهها را باز
یافتهاند (.)Karow, 1994-2, 162; Bawden, 1985, 30
چاپگرهای لیزری ازسال 1980تا به امروز با نامهای تجاری
زیراکس 21و کانن 22شناخته شد ه است .این چاپگرها را با اتصال
به رایانههای شخصی و اد اری ،برای تولید حجم زیاد ی از انتشارات
رومیزی به کار میگرفتند  .د ر چاپگرهای لیزری کیفیتباال ،تصویر متن

تصویر  -4بهصرفهکرد ن ذخیرهسازی د اد هها د ر قالبهای طراحیحروف .د ر حافظۀ یک رایانه راهبرد هایی برای کاهش د اد هها الزم است تا حروف بر اساس وضوح تصویر بازتولید
شود  .یکی از این راهبرد ها قالب طولاجرا است که فقط نقطههای آغاز و پایان رشتههای پیکسلها ذخیره میشود (تصویر چپ) .قالب اسپیالین راهبرد د یگری برای ذخیرهسازی
اطالعات است که د ر آن نقاط کنارۀ حروف ثبت میشود (تصویر میانی) .و قالب بزیه که د ر آن کنارۀ حروف بر اساس نقاط کنارۀ حروف و معاد الت د رجه سوم ذخیره میشود .
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مستقیم بر صفحۀ د ستگاه چاپ و یا غیرمستقیم بر کاغذ یا فیلم
منتقل میشد  .د ر چاپگرهای لیزری کیفیتپایین ،با اشعۀ لیزر تصویر
نوشتار برد اشته ،و الگوی آن بهصورت الکترواستاتیکی بر روی غلطک
منتقل میشد  .ذرات ریز تونر به قسمتهایی از غلطک که بارالکتریکی
د اشت ،میچسبید و سپس بر روی کاغذ بر میگشت و د ر نهایت با
حرارت ثابت میشد ( .)Bigelow et al, 1983, 106-108د ر این
چاپگرها ،چون صفحه باید یکباره روی کاغذ چاپ شود  ،اطالعاتِ تمام
نقاطِ تصویر را میبایستی د رحافظۀ چاپگر نگه د اشت   (تصویر .)4پس،
کیفیت و انعطافپذیری چاپگرهای لیزری برای چاپ تصویر و متن و
همچنین قیمت آنها ،به میزان حافظۀ چاپگر بستگی د اشت (Nishri,
 .)1988, 1این د ستگاهها د ر همۀ زمینهها نظیر سرعت ،کمصد ایی،
تطبیقپذیری با صفحه نمایش و مهمتر از همه مقیاسپذیری حروف،
به جز قیمت بهترین نوع چاپگر بود  .یکی از د یگر محد ود یتها اینکه
هرچند چاپگرهای رنگی د ر آن زمان وجود د اشت ،گرانقیمت بود و
همه کس نمیتوانست از آن استفاد ه کند (;Karow, 1994-1, 30-31
.)Bawden, 1985, 3-4

   -2 .3امکانات و محد ود یتهای طراحی حروف د ر قالبهای
د یجیتال

همراه با افزایش ظرفیتهای د ستگاههای الکترونیک ،طراحیحروف
د یجیتال پیشرفت کرد و قالبهای جد ید ی برای ارائۀ آن ابد اع شد .
د ر شمار زیاد ی از د ستگاههای پسین ،د سترسی به قالبهای زیاد ی از
حروف د یجیتال ممکن شد که مهمترین آنها عبارت است از :بیتمپ
و بایتمپ ،طولاجراء ،برد اری ،منحنیها ،قالبهای نوآورانه   (متافونت
و کونیو) 23که د ر این مقاله د ر د و گروه قالبهای تصویرمحور   (سه مورد
نخست) و قالبهای برد اری   (سه مورد پسین) به توصیف و تحلیل آنها
میپرد ازیم.

 128حرف نشان مید اد  1280،بیت فضا نیاز بود (Karow, 1994-1,
24
 .)58نخستین بار قلمهای بیتمپ د ر سیستمعاملهای مکینتاش

خانگی شرکت اپل د ر سال  1984انتشار یافت.
و با عرضۀ رایانههای
ِ
چون د ر این سیستمعامل میبایست قلمهای گوناگونی به کار رود تا
اطالعات نوشتاری الزم را از طریق واسطکاربری نمایش دهد ،دو قلم
شیکاگو  12و ژنو  9را سوزان کر 25طراحی کرد که به ترتیب برای
نوشتههای بزرگتر در منوهای آبشاری 26و قابهای محاوره 27و همچنین
برای نوشتههای کوچکتر در عنوان آیکونهای صفحه دسکتاپ و
فهرست یافتهها در پنجره جستجوگر استفاده میشد (Staples, 2000,
.)22

برای نسل   ب و   نسل   د     د ستگاههای نمایش ،قالب بایتمپ را طراحی
کرد ند  .د ر این قالب تعد اد خانههای شبکه به تعد اد خاکستریهای بین
مرزهای سیاه و سفید بستگی د ارد ؛ برای نمونه قالبهایی چهارکبایتی/
نیمبایتی  /بایتی بهترتیب چهار  /شانزد ه 6  25/گام خاکستری د ارد .
قالبهای بایتمپی را بر پایۀ قالبهای بیتمپی میسازند چنانکه
د ر یک فرآیند رمزگذاری از حروف بیتمپی سیاه و سفید با کیفیت
باال ،حروف بیتمپی خاکستری با کیفیت پایین د ر میآورند   (تصویر .)6
مپی خاکستری ،برگشتناپذیری
پس ،از محد ود یتهای قالبهای بایت ِ
به قالبهای بیتمپی و کیفیت پایین تصویر است .د ر نسخههای پسین
با باالرفتن تعد اد خاکستریها ،حجم باالی ذخیرهسازی و بازنمایی این
قالبها نیز مسألهساز شد  .برای مسئلۀ ذخیرهسازی و بازنمایی حجم
باالی فونتهای بیتمپی راهحلهایی را اند یشید هاند که که یکی از
آنها پید ایش قالب طول اجرا 28بود   (نمونۀ سمت چپ د ر  تصویر  .)4
قالب طولاجرا را بر پایۀ قالب بیتمپ ساختهاند به طوری که اطالعات
صفر و ِ
یک خانههای شبکه به صورت خطهای ممتد رد یفی یا ستونی
ذخیر ه   میشو د   (Karow, 1994-1, 58-59 & 63; Warnock,
.)1980, 3

 -1 .2 .3طراحی حروف د ر قالبهای تصویرمحور
د ر د ستگاههای نمایش نسل الف ،تمام حروف التین را د ر یک
شبکۀ شطرنجی طراحی میکرد ند که د ه رد یف و هشت ستون د اشت
(تصویر  .)5د و ستون از چپ ،یک ستون از راست و یک رد یف از باالی
این شبکه را برای فاصله خالی میگذاشتند و حروف را د رخانههای
باقیماند ه با نوشتن عد د یک یا صفر (برای سیاه یا سفید ) مشخص
میکرد ند  .د ر هر د ه بیت ،یک حرف آغاز میشد و د ر د ستگاههایی که

سه برتری که از قالب حروفِ خاکستری به د ست میآید  ،نخست،
نمایش حروف بهتر میشود ؛ زیرا چند ین نسخه از هر حرف ساخته،
و بهصورت گوناگون و متناسب با ترکیب چید ه و فاصلهگذاری
میشود  .د وم ،میتوان حروف را د ر اند ازۀ کوچک (کوتاهتر از شش
خانه) تولید کرد  .هرچند  ،اند ازههای کوچک نه برای خواند ن متن ،و
بیشتر برای تصاویر بند انگشتی 29به کار میرود  .سوم ،فونت را بهطور
خود کار میتوان چرخاند  ،بهگونهای که کرسی حروف افقی نباشد

تصویر  -5طراحیحروف د ر قالب بیتمپ براساس نظام شطرنجی با خانههای محد ود
(نزد یک به  80پیکسل).

تصویر  -6طراحیحروف د ر قالب بایتمپ یا خاکستری .برای بازتولید حروف بایتمپ
(تصویر راست) ،از یک حرف بیتمپی با کیفیت(تصویر چپ) استفاد ه میشود تا هر
چهار پیکسل از آن به یک خانۀ بایتمپی تبد یل شود .
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تصویر  -7طراحیحروف د ر قالب برد اری باز .د ر این روش ،نخست نقطههای پایان
و آغاز خطهای مستقیم کنارۀ حروف ذخیره میشود (خط  1تا  ،)5سپس نقطههای
کنارههای د یگر با خطوط مستقیم وصل میشود و نقطههای آن خطوط نیز ذخیره
میشود .

تصویر  -8طراحیحروف د ر قالب برد اری بسته .د ر این روش همچون قالب برد اری باز،
آغاز تمام خطوط ،نقطۀ پایان خطوط قبلی است ،ولی همۀ خطوط به نقطۀ پایان بستۀ
برد اری ارجاع د اد ه میشود و بد ینترتیب چرخش حروف امکانپذیر شد .

(.)Warnock, 1980,10

 .)1994-1, 65 & 70یکی از نخستین شرکتهایی که از این فناوری
بهره گرفت ،شرکت«بیتاستریم» بود ؛ مایک پارکر 37به همراه سه
نفر از همکارانش که د ر میان آنها متیو کارتر ،38طراححروف قرار
د اشت ،آن را د ر سال1981بنیان نهاد    ( .)King, 1999, 57این
شرکت پیآمد فناوریهای چند رسانهای لوحهای فشرد ه و همچنین
نرمافزارهای فنی و هنری مؤلفان بود که به وسیلۀ آنها میتوانستند
کلمات را به شکلی تازه نمایش د هند  .تا آن زمان ،بیشتر فناوریهای
طراحیحروف برای بهینهسازی حروفِ چاپی صورت گرفته بود و با
وجود اینکه همهجا از صفحه نمایش چند رسانهای استفاد ه میشد ،
گزینش قلمهای نوشتاری د ر آنها محد ود بود   (Staples, 2000,
 .)28-29بنابراین ،پارکر و کارتر جنبشی به پا کرد ند تا نسخۀ جد ید ی
از قلمهای سنتی طراحیحروف را بازبیافرینند ؛ قلمهایی که آن زمان از
مالکیت معنوی شرکتهای مونوتایپ و لینوتایپ د رآمد ه بود    (King,
 .)1999, 166د ر نتیجه میتوان گفت قالبهای برد اری فرصتهای
تجاری و زیباشناختی گسترد های د ر طراحیحروفد یجیتال به وجود
آورد .
در سال  ،1985شرکت اپل همراه با عرضۀ چاپگرهای لیزری ،فناوری
پستاسکریپت را ارائه کرد که به تدریج رشد کرد و دگرگون شد و
نامهای تجاری گوناگونی گرفت؛ برای نمونه قالب تروتایپ 39به شرکت
اپل تعلق دارد و قالب تایپ 40در نتیجۀ توافق شرکت ادوبی با شرکت
اپل برای بهرهگیری از فونتهای یکدیگر شکل گرفت (Staples, 2000,
 .)30از نظر ساختاری در قالبهای پستاسکریپت ،خطوط کنارهنمای
حروف را با زبان توصیفی محاسباتی تعریف میکنند تا بتوان اندازۀ
حروف را در مقیاسهای کوچک و بزرگ ،بدونشکستگی و واضح در
صفحۀ نمایش تغییر داد    ( .)Reas et al., 2007, 11طراحیحروف
پستاسکریپت شبیه به طراحیحروف در قالب منحنی برداری است ،اما
خطوط کنارهنما بر پایۀ توابع درجه سوم بزیه 41چنان ترسیم و نمایانده
میشود که به نقطۀ آغاز و پایان منحنی وابسته است (تصویر )9؛ یعنی

 -2 .2 .3طراحی حروف د ر قالبهای برد اری
چنانکه پیشتر گفته شد  ،قالبهای برد اری را به سه گروه ،قالبهای
برد اری باز و بسته ،قالبهای منحنی بزیه و اسپیالین ،و قالبهای
نوآورانه تقسیم کرد هاند .
قالبهای برد اری همراه با نسل نخست     (ج) د ستگاههای نمایش
تصویر پد ید آمد و د ر د ستگاههای میکروفیلم و ماشینهای کنترل
عد د ی استفاد ه میشد  .د ر این قالبها فقط خط کنارۀ حروف ذخیره
میشود که این د ورگیری و ذخیرهسازی به د و روش صورت میپذیرد :
 .1باز ،و  .2بسته .حروف برد اری باز د ر بیشتر موارد چنان مجموعۀ
پیوستهای از خطوطِ کنارهنما بود که نقطۀ پایان خط نخست ،روی
نقطۀ آغاز خط بعد ی میافتاد  .بد ینصورت تنها با ذخیرهسازی
پایانی خطوطِ کنارهنما میتوانستند حروف را به قالب برد ار
نقطههای
ِ
د رآورند     (تصویر  .)7اما باز بود ن اشکال برد اری ،چرخاند ن آنها را
مشکل میکرد  ،و قالبهای برد اری بسته را د ر پاسخ به این مشکل به
میان آورد ند  .د ر حروف برد اری بسته ،همۀ خطوط کنارهنما را به نقطۀ
پایان بسته ارجاع مید اد ند به گونهای که چرخش حرف فقط نسبت به
ِ
آن نقطه صورت میگرفت (تصویر 8؛ .)Karow, 1994-1, 65
«قالبهای منحنی» را کارو بر روی نام گروهی از فناوریهای
طراحی حروف گذاشته تا ویژگی غیرخطی و غیرمستقیم آنها
ترین این فناوریها شامل  .1د ایرهها 30د ر
را برجسته نماید  .مهم ِ
33
32
شرکت بیتاستریم .2 ،31توابع بزیه د ر فناوری پستاسکریپت و
 .3اسپیالین 34د ر شرکتهای زیراکس ،اپل 35و میکروسافت 36میشود .
قالبهای د ایره از قالبهای برد اری توصیفیای (پستاسکریپت)
است که د ر آن حروف بهصورت ترکیبی از خطوط مستقیم و د وایر
تعریف میشود  .د ر این قالبها ،خطوط مستقیم د ر گوشهها با یکد یگر
زاویهد ار ،و بر منحنیها مماس میشود  .همچنین منحنیها میبایست
بر یکد یگرمماس باشد    (نمونه سمت راست د ر تصویر4؛ Karow,
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برای رسم یک منحنی چهار نقطه را باید در نظر گرفت ،یک نقطه آغاز،
دو نقطه میانی (اهرمهای تنظیمگر) و یک نقطه پایان (Karow, 1994-
 .)1, 72; Govil-Pai, 2004,169از ویژگیهای این قالب دقت ،سرعت
و کیفیت در بازنمایی تصویر است و محدودیت آن ،ناهمخوانی قالبهای
تجاری با یکدیگر است.
قالبهای اسپیالین را از دهۀ  1970برای طراحیحروف دیجیتال
بهکار میبردهاند ( .)Karow, 1994-1, 76برای نمونه شرکت زیراکس
در سال  ،1974از این قالب برای دیجیتالکردن طراحیهای د ستی
بهره میگرفت ( .(Plass et al., 1983, 236در قالبهای اسپیالین
مماس خطوط ذخیره ،و سپس این نقطهها با یک خط
فقط نقطههای
ِ
محاسبهشده (اسپیالین) پیوسته میشود؛ این خط که از منحنیهایی
مانند دایره ،بیضی و سهمی است ،از معادالت درجه دو به دست میآید
(تصویر10؛  .)Bigelow et al., 1983, 118یکی از معایب این قالب
اینکه اگر بخواهند نقطهها را دستی و با داوری چشم جاگذاری کنند،
بسیار سخت و زمانبر است ( ،)Karow, 1994-2, 77با این وجود ،یکی
از قالبهای سرراست و بهصرفه (کمجا) برای دیجیتالکردن حروف
ضلعی محاط بر منحنی
تقاطع اضالع چند
است؛ زیرا نقاط تنظیمگر در
ِ
ِ
قرار میگیرد و مانند منحنیهای توابع درجه سوم الزم نیست برای
رسم سهمی نقاط زیادی بین نقاط چهارگانه محاسبه شود(قس .تصویر
9؛ .)Govil-Pai, 2004,171
همزمان با رشد و رونق طراحیحروف دیجیتال ،قالبهای نوآورانۀ دیگری

از قالبهای برداری شکل گرفت اما از نظر سرعت بازیابی دادهها و کیفیت
ذخیرهسازی (دقت و مطابقت با قالبهای ماشینی) با معیارهای طراحیحروف
دیجیتال سازگار نبود و کنار گذاشته شد .42برای نمونه قالب متافونت 43را
دونالد کنوث 44برپایۀ اصول قلمگذاری به زبان برنامهنویسی نوشت .پس از
سی حروف ،فرم نهایی آنها را با ویژگیهای یک «قلم»
تعریف ساختار هند ِ
مجازی مشخص کرد .گفتنی است با استفاده   از این قلم میتوانستند اندازه قلم
را بر اساس صفحۀ نوشتار تغییر دهند ،همچنین با دیگرگونکردن متغیرهای
امکان تولید حروفِ گوناگونی فراهم آمد
دیگر مانند شکل سر قلم و زاویه قلم
ِ
( .)Bigelow et al., 1983, 118-119قالب متافونت افزون بر اینکه با ایجاد
گوناگونی پایانناپذیر دقیق نبود ،تولید آن هزینهبر بود .مسألۀ دیگر اینکه برای
هر حرف میبایست برنامۀ طوالنی جداگانهای مینوشتند (Karow, 1994-1,
.)80

فیلیپ کونیو    45از دیگر طراحان قالبهای نوآورانه است .او درسال 1976
«طرح شبیهسازانه حروف» 46را برای تولید خودکار حروف رومی پیش نهاد.
او مجموعه قواعدی تنظیم کرد تا بخشهای مشابه طرح و ساختار حروف
را کنار هم بنشاند تا حروف بهطور خودکار ساخته شود (تصویر   .)11در این
قالب ،هر حرف به بخشها و اندازههایی تقسیم میشد و در گروه خاصی قرار
میگرفت ( .)Adams, 1986, 54برتری این قالب را در کمجا گرفتن آن در
حافظه ،و کاستی آن را نه تنها در انطباقناپذیری آن با قالبهای رایج ،بلکه
در این دانستهاند که برشهای بیشتری در طراحی حروف ایجاد میشود
(.)Karow, 1994-1, 79

تصویر  -9طراحیحروف د ر قالب پستاسکریپت .د ر این قالب منحنیها بر اساس چهار نقطه و براساس معاد الت د رجه سوم بزیه رسم میشود  .گفتنی است این چهار نقطه
د ربرد ارند ۀ نقطههای آغاز و پایان منحنی و د و نقطۀ د و اهرم تنظیمگر است.

تصویر  -10طراحیحروف د ر قالب اسپیالین .د ر این قالب ،منحنیها د ر چند ضلعیهایی محصور است و فقط نقطههای تماس منحنیها با اضالع این چند ضلعیها ذخیره میشود .
ِ
حروف اسکنشد ه کاربرد د ارد .
این روش بیشتر برای د یجیتالکرد ن
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جدول  -1فرصتها و چالشهای طراحیحروف در دستگاههای دیجیتال در اواخر قرن بیستم
میالدی.

تصویر  -11طراحیحروف د ر قالب نوآورانۀ کونیو.

جدول  .1فرصتها و چالشهای طراحیحروف در دستگاههای دیجیتال در اواخر قرن بیستم میالدی (منبع :نگارنده)
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نتیجه
از تحلیل تاریخ رشد و د گرگونی طراحیحروف د یجیتال د ر اواخر
قرن بیستم چنین برد اشت میشود که چالشها و محد ود یتهای
د ستگاههای د یجیتال و قالبهای حروف د یجیتال نه تنها سکوی
پرشی شد ه تا فناوریها و نوآوریهای د یجیتال به رشد و شکوفایی
چشمگیری برسد  ،بلکه پنجرهای بود ه تا چشماند از تازهای از تاریخ خط
و طراحیحروف آشکار شود .
بد ینترتیب ،پرسش نخست این پژوهش را که د ربارۀ امکانات و
محد ود یتهای طراحیحروف د ر د ستگاههای د یجیتال میتوان چنین
پاسخ د اد  :تطبیقپذیری ،مقیاسپذیری ،کیفیت بازنمایی و بازتولید
حروف ،وضوح حروف و نمایش یا چاپ حروف رنگی از محد ود یتهای
د ستگاههای د یجیتال د ر اواخر قرن بیستم بود که مرحله به مرحله با
آمد ن فناوریها و نوآوریهای تازه این محد ود یتها از بین رفت و به
امکاناتی د ر طراحیحروف د یجیتال تبد یل شد  .47تطبیقپذیریِ حروف
نمایشی با حروف چاپی از مهمترین چالشها در دستگاههای دیجیتال
بود .اگرچه در  آغاز حروف دیجیتال را برای بهبود کیفیت و سرعت چاپ
طراحی میکردند ،دیری نگذشت که دیجیتالیکردن حروفِ چاپی
پیشین برای افزایش امکانات در دستگاههای نمایش در کانون توجهقرار
گرفت.
یکی د یگر از محد ود یتهای د ستگاههای د یجیتال مقیاسپذیری
حروف بود ؛ چنانکه اگر حروف برای اند ازۀ کوچک طراحی میشد ،
نمیتوانستند آن را به صورت خود کار بزرگ کنند و برای بزرگکرد ن
آن الزم بود حروف د ر اند ازۀ بزرگ نیز طراحی شود  .این مسأله با
آمد ن تصویرهای بُرد اری از بین رفت و امکانات تازهای د ر د ستگاههای
د یجیتال به همراه آورد ؛ چنانکه بازنمایی حروف د ر صفحۀ نمایش و
بازتولید خود کار آن با اند ازههای د یگر د ر د ستگاههای نمایش و چاپگر
واضح و آسان شد .
از د یگر محد ود یتها وضوح تصویر بود ؛ به طوری که فرم حروف د ر
نمایش اولیه ،د چار شکستگی(پلهپله شد ن) یا محوشد گی
د ستگاههای
ِ
میشد .
د ر چاپگرهای سوزنی نیز کنارۀ حروف واضح نبود و د ر کیفیتهای
پایینتر حتی به صورت نقطهنقطهای د ید ه میشد  .با افزایش پیکسلها
و تعد اد خاکستریهای تصویر و سپس با فناوری تصاویر بُرد اری،
مشکل وضوح حروف به اند ازهای از فهرست چالشهای فناوری بیرون
طراحان حروف و حروفنگاران شد  .این چهار
آمد که منبع الهامی برای
ِ
چالش مهمترین کاستیهایی بود که د ر د ستگاههای د یجیتال وجود
د اشت و طراحان حروف را با مشکالتی روبرو میکرد  .د ر جد ول ،1
فهرست کاملتری از امکانات و محد ود یتهای طراحیحروفِ د یجیتال
برای د ستگاههای نمایش و چاپگر د ر اواخر قرن بیستم و همچنین
فرصتهای زیباشناختی  حروفنگاری و طراحیحروف د یجیتال را
میتوان د ید .

پرسش د وم که د ربارۀ امکانات و محد ود یتهای طراحیحروف
برای قالبهای د یجیتال د ر اواخر قرن بیستم است ،چنین پاسخ
میتوان د اد که هند سیکرد ن حروف ،بهصرفه کرد ن د اد ههای
طراحی ،د ستکاری آسان منحنیها ،تجاریکرد ن حروف د یجیتال،
کاربرد حروف ،تولید خود کار حروف و بهرهگیری از سنتهای پیشین
خط و طراحی حروف ،همچون قلمگذاری ،زاویه قلم ،تنوع قلمهای
چاپی از چالشها و فرصتهایی است که د ر تاریخ طراحیحروف
د یجیتال قرن بیستم مطرح بود  .د ر جد ول  ،2فهرست کاملی از این
مشکالت و راه چارهها گرد آوری شد ه ،اما د ر اد امه به شرح سه مورد
مهم از آن پرد اخته میشود که بیشتر از موارد د یگر د ر طراحیحروف
فارسی به کار میآید .
هند سیکرد ن حروف چه د ر قالبهای تصویرمحور د یجیتال و
چه د ر قالبهای برد اری یکی از چالشهای اصلی د ر طراحی حروف
د یجیتال قرن بیستم به شمار میآمد  .د ر هر قالب ،محد ود یتهایی
برای طراحی وجود د اشت و مهمتر آنکه باید به زبان ماشین ترجمه
میشد  .د ر آغاز حروفِ تصویرمحور را باید د ر شبکههای شطرنجی
میگنجاند ند و هر خانه را با اعد اد صفر و یک به د ستگاه معرفی
میکرد ند  .د ر قالبهای برد اری ،فرم حروف باید براساس خط و
د ایره تعریف میشود و با مختصات نقطهها و معاد الت منحنیها
برای د ستگاه تعریف میشد  .این قواعد بهتد ریج د ر طراحی گرافیک
اهمیت پید ا کرد و استفاد ه از نظام شبکهبند ی د ر بیشتر گرایشهای
این رشته فراگیر شد .
بهصرفه کرد ن د اد ههای طراحی از د یگر چالشهایی است که
کاهش هزینههای
سرعت باالی بازنمایی ،کیفیت و د قت حروف و
ِ
تولید و انتشار به آن وابسته بود  .این د اد هها د ر   حروف تصویرمحور
خانههای شطرنجی است که بسیار جا میگیرد و د ر حروف بُرد اری،
مختصات نقطهها و معاد الت خط است که بهصرفهتر است .این
مقتصد  کرد ن حروف ،جلوههای ویژهای را مانند کنارهنما شد ن حروف،
بخشبند ی شد ن آن ،حذف بخشهای از فرم حروف و محصور کرد ن
حروف د ر چند ضلعی به همراه آورد که فرصتهای زیباشناختی
تازهای ایجاد کرد .
بهرهگیری از سنتهای پیشین خط و طراحی حروف از د یگر
مسائلی بود که برای طراحان حروف د یجیتال د ر اواخر قرن بیستم
چالشبرانگیز شد  .با وجود ی که اصول و قواعد ی بر خطوط سنتی
و حروف چاپی حاکم بود  ،د قیق نبود و یا رعایت تمام آن اصول
برنامهنویسی پیچید های نیاز د اشت که از نظر صرف زمان بهصرفه
نبود  .اسکن حروف ،قاعد همند  کرد ن حروف براساس قلمگذاری ،و
تجزیۀ حروف به خط و د ایره یا بخشهای متشابه از کوششهایی بود
که د ر این د وران برای رویارویی با این مسأله صورت پذیرفت .د ر آخر،
پیشنهاد میشود این فرصتهای زیباشناختی  د رآثار طراحیحروف و
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حروفنگاری ایران پی گرفته ،و با آثار جهانی مقایسه شود تا آشکار
شود طراحان ایران تا چه حد به این امکانات و محد ود یتهای فناوری
و نوآوری آشنا بود هاند  .افزون بر این ،سنجش سنتهای خوشنویسی

ایرانی با فرصتها و چالشهای طراحیحروف د یجیتال د ر قرن بیستم،
مسألۀ د یگری است که اگر به راه چارۀ آن بیند یشند  ،د یجیتالکرد ن
طراحیحروف فارسی با سرعت بیشتری پیشرفت خواهد کرد .

جدول  -2فرصتها و چالشهای طراحی حروف در قالبهای دیجیتال در اواخر قرن بیستم میالدی .

جدول  .2فرصتها و چالشهای طراحی حروف در قالبهای دیجیتال در اواخر قرن بیستم میالدی (منبع :نگارنده)
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پینوشتها
 .1یکی از پایاننامههایی که استاپلز ( )Staples, 2000, 22از آن استفاده
کرده ،پایاننامه کارشناسی ارشد ریچارد روبینشتاین با عنوان «حروفنگاری
طراحی سیستم رایانه» است
دیجیتال :مقدمهای بر حروف و ترکیببندی برای
ِ
که کتاب آن در سال ( 1988در همان سال ارائه) از انتشارات ادیسون وزلی چاپ
شد .ر .ک .به:

Rubinstein, Richard (1988), Digital Typography: An Introduction
to Type and Composition for Computer, Boston: Addison-Wesley.

 .2نویسنده و موزهدار عالقهمند به حوزۀ طراحیگرافیک.
 .3پیتر کارو (متولد ،)1940برنامهنویس و مخترع قالب آیکاروس  Ikarusاست.
گفتنی است در این قالب طراحی دقیق خطوط کنارهنمای حروف که بر روی آن
اسپیالین منحنی مشخصشده ،بر روی گرید الکترونیکی قرار میگیرد
نقطههای
ِ
و جای نقطهها با نشانگر موس در حافظه رایانه ذخیره میشود .برنامۀ آیکاروس
نقطههای خطوط را محاسبه میکند.
با استفاده از این برنامه بهطور خودکار میتوان طرحهای گوناگونی را از یک
طراحیحروف به دست آورد؛ برای نمونه با تغییر اندازۀ حروف از روی تصویر ثابت
اسکنشده ،تغییر ضخامت حروف به نازک ،معمولی و بولد و ترکیب دو حرف
مشابه از دو فونت گوناگون میتوان نمونههای فراوانی را از یک طرح استخراج کرد
(.)Bigelow, 1983,   118
 .4چارلز بیگلو (متولد  ،)1945تاریخنگار و طراح حروف ،از سال 1982
یجیتال در مجموعه گزارشهای
گزارشهایی دربارۀ هنر و فناوری طراحیحروف د
ِ
سیبولد  Seybold reportنوشته است .باید گفت این مجموعه که برای
مستند سازی تغییر و تحوالت فناوری و طراحیحروف در آمریکا تهیه میشد،
کمکم با افزایش پیشرفتها و دستاوردها در این حوزه ،ابعاد بینالمللی پیدا
کرد (.)King, 1999,   59-56
 .5استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه نیویورک.
     .6کینگ   در   رسالۀ  دکتریاشمیگوید    که  دستگاههایحروفچینوفنآوریهای
طراحیحروف نقطۀ آغازی بوده که روشهای طراحیحروف دیجیتال شکل گیرد
و گسترش یابد ( ،)King, 1999,   54دیوید والدن ،پژوهشگر فناوری رایانهای،
حروف دیجیتال را برآمده از چند زمینه میداند :الف) قالبها و نمادها و نشانههای
کدنویسی ،ب) ابزاری که به وسیلۀ آن طراحیحروف را به دیجیتال تبدیل میکنند
و حروف جدیدی میآفرینند ،ج) محاسباتی که برای طراحی گلیفها بهکار میرود
(اگر جدای از قالبها باشد) ،د) مواردی که حروف دیجیتال برای خوانایی ،نمایش،
چاپ و محدودیت در کیفیت طراحی میشود ،ﻫ  ).چگونگی تغییرات طراحی فونت
متناسب با تغییرات فناوری و و) برداشت غیرقانونی فونتها ،فروش و تجارت
فونتها ،حفاظت از فونتها و سرقت آنها (.)Walden, 2016, 24-25
7. Numeral Control (NC).

 ،Video Display Terminals (VDTs( .8گفتنی است در این دستگاهها
از سیگنال کنترلی استفاده میشود تا پرتوی المپ اشعۀ کاتودی( )CRTهدایت
شود.
9. Alphanumeric.

      .10نسل الف تا ﻫ نمایشگرهای رایانهای به ترتیب با روشهای در پیآمد ۀ
اطالعات را باز مینمود( :الف) روش اسکن تصویر ( ،Raster Scan VDTب)
روش خاکسترینما ( ،Gray Representationج)روش نمایش مستقیم
( ،Direct VDTد) روش گرافیکی تصویر  ،Raster Graphicsو (ﻫ) روش
گرافیک خاکستری .)Karow, 1994, 23-29( Graphics with gray tones
 .11تمام تصاویر این مقاله را نگارنده با استناد به منابع متنی یا تصویری طراحی
کرد .چنانکه در آغاز حرف «ط» از قلم ترافیک را متناسب با حرف « »bدر تصاویر
کارو ( )King, 1994,   1برگزید .سپس تصویر 1را با استناد بر توصیفات او ،تصویر2
را بر اساس تصویر 71از کتاب او ،تصاویر  3و  4را براساس تصاویر صفحات 117

و  118مقالۀ بیگلو ( ،)Bigelow et al., 1983تصویر  5را با استناد به توصیفات
کارو ( ،)Karow, 1994-1, 58و تصاویر 6به بعد را به ترتیب از تصاویر  46و ،47
 ،59 ،57 ،52 ،50 ،48و  62کتاب کارو برای حروف فارسی باز ساخت.
 .12استاد علم اطالعات دانشگاه سیتی لندن.
		13. Modular .
14. Raster.
		15. Hypertext.
16. Linotype.
		17. Monotype.
18. Phototypesetting.
19. Dot Matrix Printer.
20. Computer Aided Design (CAD).
		21. Xerox.
22. Canon.
 .23پیتر کاروو ( )Karow, 1994-1برگزیدهای از مهمترین قالبهای فونت

دیجیتال را گرد آورده و قالبهایی را برگزیده که در طراحیحروف امروزین بهکار
میآید یا ره میگشاید.
 .24درسال  1984که رایانۀ مکينتاش را از شرکت اپل روانۀ بازار کردند،
مفاهيم و فناوریهای رايانه اي به فرهنگ عامه راه يافت و عصر نوینی در
حروف نگاري آغاز شد .يکي از اين مفاهیم و فناوریها ،حرکت به سوي «دریافت
عین مشاهده» ( WYSIWYGکه مخففي براي عبارت "what you see is
 "what you getیعنی آنچه ميبينيد ،همان است که دريافت مي کنيد) بود که
از دهة   1970در مرکز پژوهشي زيراکس شکل گرفت و سرانجام در سال1981
به صورت یک نرمافزار واسط گرافیکی ( Graphic User Interface (GUIکاربر
به نام «زیراکس استار»    Xerox Starارائه شد .در اين سيستم ،تصاویر بهصورت
بیتمپ دیجیتال شده بود و کيفيت صفحة نمايش  72پيکسل در اينچ بود که
بر فن آوري چاپي تأثير میگذاشت؛ يعني کيفيت خروجي چاپگرهاي سوزنی نيز
بر اساس دقت تصوير بیتمپ در صفحة نمايش تنظيم میشد (Bigelow,   1983
.)118,

		25. Susan Kare.
26. Pulldown Menus.
27. Dialog Boxes .
28. Run Length.
		29. Thumbnai l.
30. Circles.
		31. Bitstream.
32. Bézier Functions.
« .33زبان توصیفی» یا ( )PostScriptرا چاک گسچه ()Chuck Geschke
و جان وارنوک ( )John Warnockپس از کار مداوم در شرکت زیراکس در اوایل
دهۀ  1980ارائه کردند (.)Walden, 2016,15
34. Spline.
35. Apple.
36. Microsoft.
37. Mike Parker.
38. Mathew Carter. 39. rueType.
40. Type 1.

 .41منحنیها و سطوحی را که امروزه به آن منحنیهای بزیه میگویند،
پی .دِ کاستلجو ( )P. de Casteljauو پی .بزیه ( )P. Bézierبهطور مستقل به
وجود آوردند .نظریۀ محاسباتی پایۀ آن را نخست آر .فورست ( )R. Forestبا
مفهوم چندجملهایهای برنستاین ( )Bernstein Polynomialsشناسانده بود.
اید ۀ اصلی این بود که منحنیها و سطوح با را با تعداد (اندکی) از نقاط تنظیمگر
بتوان دستکاری کرد و سنجید (.)Hagen et al, 1997,         3
ننامهای
 .42یکی دیگری از قالبهای نوآورانه را آدامز ( )Adams, 1986در پایا 
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T

here is no doubt that technology plays a key part of
almost every improvement in different sciences nowadays. As a case in point, digital typography is considered as
one of this advancement achieved constantly through solving the technology limits, reinforcing its possibilities, and
sometime innovating in it. However, there was less concern
for these opportunities and challenges, and Very few researches have been done in digital typography chronology,
documentation and even in translated Persian resources.
Considering all of above-mentioned aspects, the author
aimed to understand and access to the opportunities and
challenges of the late 20th digital typography in its early appearance. To this end, this paper gathered data from library
sources in order to employ descriptive-analytical method
for scrutinizing the history of type design in that period.
Thus, it addressed two following questions: first, what opportunities and challenges did early digital devices present
to digital typography? The second is what potentials and
limitations diverse digital formats have for type design?
Regarding to the publication and display of digital typography in monitors and printers, the first hypothesis is that
the impact of early display devices and printers’ developments–processing due to the improvement of some pivotal
limitations and sometimes as a result of reinforcing potentials and innovating in these devices–put forward some
pivotal opportunities and challenges to digital typography.
Furthermore, digital formats–nearly ten of which are divided into two groups named raster and vector–varied to
make digital devices appropriate for utilizing type design
potentials, and sometimes mitigate inferiorities of devices.
Consequently, the second hypothesis is that the variety of
raster and vector formats formed to adapt type design potentials with digital device inferiorities–resulted in bringing
constantly some substantial opportunities and limitations to
digital typography.In order to realize these hypotheses, this
paper started with the statement of the problem, and then
in the second part, it opened the discussion on research
literature by reference to four main available sources. In
*

the third part titled “opportunities and challenges of digital
technology in the 20th type design” it attempted to answer
to the paper’s two research questions in two separate subtitles named “possibilities and limitations of type design in
digital devices” and “possibilities and limitations of type
design in digital formats”. Moreover, based on the hypotheses, each subtitle was organized into two specific parts so
as to analyze the role of digital devices and digital formats
in type design. Ultimately, in the part titled “Results and
suggestions”, presenting two lists of challenges and opportunities (one for digital devices and another for digital
formats), it reached a conclusion that digital devices have
always had some significant possibilities and limitations
for type design containing compatibility with display and
printing features, scalability to small and large sizes, the
quality of representation and image resolution. In addition,
the use of the 20th digital formats have continuously generated fundamental possibilities and limitations for type
design consisting of putting letters into geometric precise
grids, economizing storage space, and inspiring from calligraphy traditions.
Keywords
Digital Typography, Digital Display Devices, Digital
Font Formats, Display typeface, Printing Letter.
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