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تحلیل روش دوسونشان )آمبیگرام( و قابلیت آن در طراحی نشانه
با نگاهی به آثار نیکیتا پروخروف*
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چکیده
دوسونشان )آمبيگرام( یک معمانویسی و یک سخن واژگون است که مخاطب را با ابهام روبه رو می کند و یک 

پيچ  وتاپ پنهان به نشانه نوشته می دهد. در واقع، دوسونشان روش نشانه نوشته ای است که در جهات و زوایای 

را  آن  که  زمانی  که  است  تایپوگرافی  و خوانده می شود. یک ساختار  دیده  مختلف  یا  مشابه  معانی  به  مختلف 

می چرخانيم یک کلمه ی کاماًل متفاوت بوجود می آید. تقارن خاص در طراحی دوسونشان ها و فریب چشمی که 

آن ها در نگاه نخست در بيننده بوجود می آورند، بسيار خيره  کننده و اثرگذار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر 

مطالعه و معرفی دوسونشان به عنوان روشی متفاوت با رویکردی خالقانه از طراحی نشانه نوشته  و بررسی و قابليت 

اجرای این روش در حروف الفبای    فارسی است. نيکيتا پروخروف طراح گرافيک اهل روسيه است که به طراحی 

روش دوسونشان در طراحی نشانه و در دنيای طراحی امروزی توجه بيش تری نشان داده و به تأثير و جذابيت 

انجام پذیرفته  به روش توصيفی- تحليلی  این پژوهش که  یافته های  براساس  برای مخاطب پرداخته است.  آن 

است، طراحی دوسونشان  از الگوهای متفاوت چرخشی، آینه ای، زنجيره ای، طبيعی، فيگورگراند و سيمبيوتوگرام 

پيروی می کند. حروف الفبای فارسی به دليل وجود اتصاالت این قابليت را دارند که مانند حروف التين به صورت 

دوسونشان طراحی و استفاده شوند.
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مقد  مه
با  می پردازد  عالمت  و  یک نشانه  تحليل  به  ذهن  که  هنگامی 
و عقالنی  قابليت های منطقی  ماورای  در  برخورد می کند که  افکاری 
آن عالمت قرار دارند. دوسونشان۱ )آمبيگرام(2 به روش نشانه  نوشته ای 
گفته می شود که در جهات و زوایای مختلف به اشکال و معانی مشابه 
کتاب های  نویسندگان  از  برخی  می شود.  خوانده  و  دیده  مختلف  یا 
می کنند.  توصيف  نوآورانه  طرح  یک  به عنوان  را  دوسونشان  طراحی، 
یا کلماتی را شکل می دهد که هم در  سبک و هم  دوسونشان کلمه 
که  نشانه ای  طراحی  روش   .)Shane, 2017(  هستند متفاوت  شکل 
برای بيننده با ابهام روبه روست و یک پيچ و تاب پنهان به نشانه نوشته۳ 
می دهد و تاملی برای بيننده به همراه دارد. و می توان آن را در هنرهای 
تجسمی، به ویژه تبليغات به کار گرفت و به درستی از آن استفاده کرد. 
خواهند  باقی  متقارن  جمالت  و  کلمات  برای  جستجو  در  چيز  همه 
جدیدی  تحوالت  حروف  چندین  ارتباط  و  تایپوگرافی  انتخاب  ماند. 
پيش  تحقيق  در   .)Pauldelahaye, 2004, 90( می آورد  به وجود 

رو تالش می شود تا به این سؤاالت پاسخ داده شود. طراحی نشان به 
روش دوسونشان چيست و چه قابليت هایی دارد؟ حروف الفبای فارسی 
تا چه حد قابليت طراحی به شيوه ی دوسونشان را دارد؟روش تحقيق 
و  کتابخانه ای  منابع  از  استفاده  با  تحليلی   - توصيفی  مقاله،  این  در 
از آن، مفهوم دوسونشان و چگونگی  بهره گيری  با  اینترنتی است که 
آن چه  بنابر     است.  ارزیابی شده  این روش  به  نشانه نوشته  ایجاد یک 
روش  با  آشنایی  و  شناخت  حاضر  تحقيق  در  اصلی  هدف  شد،  بيان 
دوسونشان و قابليت آن در طراحی نشانه و این که حروف فارسی هم 
مانند حروف التين قابليت تبدیل شدن به دوسونشان را دارند. در ادامه 
برای  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  پروخروف  نيکيتا  آثار  از  برخی 
روش  این  ابهام  و  دوسونشان  مفهوم  نخست  یاد شده،  اهداف  تحقق 
طراحی  نوع  این  بر  ریاضيات  تأثير  به  سپس  و  بررسی،  نشانه نوشته 

نشانه نوشته اشاره شده است.

پیشینه تحقیق
استفاده  و  نشانه  طراحی  در  دوسونشان  روش  شناخت  زمينه  در 
آن ها  از  برخی  به  ادامه  در  که  است  گرفته  صورت  تحقيقاتی  آن  از 
اشاره می شود. Gaurav Bhatnagar و Punya Mishra   )20۱۳( در 
مقاله ی خود با عنوان درباره ی هنر و ریاضيات: معرفی آمبيگرام، به این 
نتيجه رسيده اند که برای طراحی دوسونشان حروف مثل یک پازل کنار 
هم قرار می گيرند و وقتی قرار است تک تک حروف را کنار هم بگذاریم 
باید از یک فاصله گذاری و قوانين ریاضيات پيروی کنيم تا به نتيجه 
برسيم و یک دوسونشان را طراحی کنيم. آن ها بيان می کنند باید دو 
حروف مشابه هم را روی یک نمودار که از قبل ترسيم کردیم بياوریم 
دو حروف  از هر  واحد  به یک شکل  آن ها  بررسی وجه شباهت  با  تا 
 ،)20۱0(    Douglas Hofstadter .برسيم )که متفاوت از هم هستند(
در مقاله ی آمبيگرام و مکانيزم خالقيت، به شکل گيری دوسونشان و 
معرفی آن پرداخته است و بيان می کند که دوسونشان ها جدید نيستند 
و تعداد کمی بيش از ۱00 سال پيش ایجاد شده و چندی از طراحان 
 ،Nikita Prokhorov .چندین دهه است که آن ها را انجام می دهند
به  می دهند4،  نشان  را  خود  آمبيگرام ها  عنوان  با  کتابی  در   )20۱۳(
روش دوسونشان در طراحی نشانه نوشته و چگونگی هماهنگی حروف 
یک نشانه برای طراحی یک دوسونشان پرداخته، و در ادامه بخشی از 
دوسونشان های طراحان گرافيک مطرح جهان همراه با نقد و بررسی 

آن ها مشاهده می شود.

روش تحقیق
است.  توصيفی -  تحليلی  مقاله،  این  در  به کاررفته  تحقيق   روش 
تحليل  بخش  در  اینترنتی  منابع  و  کتابخانه ای  اطالعات  مقاالت،  از 

دوسونشان استفاده شده است.

تاریخچه دوسونشان )آمبیگرام(

»واژه ی Ambigram دارای پيشوند التين ambi به معنای ابهام و 
 Inversions .به معنای نمونه نوشته شده است  gram واژه ی یونانی
شکل   .)Polster, 2004( است«  دوسونشان  کلمه ی  مترادف  واژه ی 
هنر شناخته  شده ای به نام دوسونشان در طراحی نشانه از طریق رمان 
لنگدان طراح گرافيک  توسط جان  و شياطين، که  فرشتگان  مشهور 

طراحی شده بود، مطرح شد )Vora, 2009( )تصویر۱(.
از  ابهام و واژگان مربوط هستند. تعدادی  به دنيای  دوسونشان ها 
نمونه های اوليه  و مهم دوسونشان که در ابتدا پيش از طراحی نشانه 
نقاش های  و  مبهم  تصاویر  شامل  گرفته،  شکل  نقاشی  و  تصویر  در 
موریس کرنلس اِِشر5 است.  اِِشر یک هنرمند گرافيک اهل هلند بود که 
آثار شگرفی از حکاکی روی چوب، چاپ سنگی، قلم زنی و سایه روشن 
 Hofstadter,( را خلق کرد که از محاسبات ریاضيات الهام گرفته بود
تقارن  دارای  اِِشر  نقاشی های  معروف ترین  از  »بسياری   .)1979, 57
پایه ای هستند که می توانند پایه ای برای یک دوسونشان باشند که از 

 .)Hofstadter, 1979, 19( »نقاشی ایجاد می شوند

)Langdon, 2012( :تصویر 1- عنوان کتاب فرشتگان و شیاطین. مأخذ
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یکی از نقاشي های مشهور موریس اِِشر با عنوان نسبيت6   )تصویر2( 
پایانی،  نقطه  هيچ  بدون  که  است  درهم  پلکان هاي  از  مجموعه اي 
برآمده از ریاضيات، هندسه و ابهام است، که می توانيم آن را جزو اولين 

.)Hofstadter, 1979,   19( دوسونشان ها محسوب کنيم

دوسونشان
اگر می خواهيم طراحی نشانه ای را خارج از کادر و اصول بسازیم 
این  از  یکی  باشيم.  داشته  آن  ایجاد  برای  خالقانه  رویکرد  یک  باید 
روش ها، طراحی نشانه با استفاده از روش دوسونشان است. دوسونشان 
به عنوان یک کلمه  یک طراحی نوشتاری است که در زمان چرخش 
دیگر خوانده می شود. دوسونشان یک عالمت گرافيکی است که یک 
است  شده  ارائه  دیگری  جهت  در  که  می کند  بيان  را  کلمه  چند  یا 
چرخش۱80  در  کلمه  معنای  اوقات  بيش تر  در   .)Shane, 2017(
درجه صفحه تغيير نمی کند و ما همان کلمه ای که در ابتدا دیده ایم 
را دیده و می خوانيم، اما در شکل پيچيده تر و دشوار تر آن در چرخش 

صفحه کلمه دیگری را می توانيم بخوانيم که در این صورت باید تک 
تک حروف هر دو کلمه با هم از هماهنگی کامل برخوردار باشند. 

»در فرم پایه ای آن، یک دوسونشان می تواند یک نماد ساده باشد 
که در دو یا چند جهت به همان شکل ظاهر می شود. اشکال پيچيده تر 
.)Johnson, 2017( »عبارتند از کلمات، گروهی از کلمات و جمالت

انواع دوسونشان
انواع مختلف دوسونشان وجود دارد که بيش ترین استفاده از نوع 

چرخشی آن است.
تصاویر۳ تا 8 انواع دوسونشان را نشان می دهد.

خوانایی در دوسونشان
در  ولی  کوتاه  مبحثی  اگر چه  قابليت خواندن  و  خوانایی  موضوع 
عين حال پر اهميت است احتماالً معياری ست برای سنجيدن تعادل 
تعریف  این گونه  و  نوشته حضور دارد،  و درستی کارهایی که در آن 
قابليت  و  نوشتار  یک  خوانده شدن  به  مربوط  خوانایی  که  می شود 
این  است.  نوشتار  همان  بصری  ظاهر  و  جذابيت  به  مربوط  خواندن 
که با افزایش قابليت خواندن می توان به خوانایی یک نوشتار لطمه زد 
قابل انکار نيست اما این که در کار با نوشتار افزایش جذابيت و ترغيب 
به خواندن چگونه به ثمر نشيند و چه ميزان مهارت صرف آن شده 
باشد می تواند تعيين کننده  ی خوانایی و قابليت خواندن هر دو به طور 

همزمان باشد )صادقی، ۱۳۹۳(.
 در دوسونشان هم خوانایی و هم خواندنی بودن مهم است. از این 
یک  و  نيست  تزئينی  نشانه  طراحی  روش  یک  دوسونشان  که  جهت 
طراحی شده  کلمه  تشخيص  و  خواندنی بودن  است،  نوشتاری  نشانه 
بسيار حائز اهميت است. قابليت خواندن در دوسونشان از این جهت 
مهم می شود که باید نشانه نوشتاری هم جذابيت و هم ظاهر بصری 

بسيار خوبی داشته باشد.

سیر شکل گیری و ویژگی دوسونشان (Hofstadter, 1979, 98) :تصویر2- موریس اِِشر، لیتوگرافی نسبیت، سال1953. مأخذ

 ریفاتع دوسونشانانواع 
 .خوانیم ی ابتدایی را دیده و می همان کلمه ،درجه صفحه 180ام چرخش که هنگست ا یدوسونشان چرخشی

ی دیگری  و یا محور عمود برعکس کنیم کلمه به این شکل است که اگر کلمه را از محور افق دوسونشاناین  .کند آینه کلمات را برعکس می ای آینه
 توانیم ببینیم.  می را

 
 ای زنجیره

این نوع طراحی حروف اصطالحا  . دردآفرین و فرمی شبیه زنجیر را می ستاپیوسته و متصل  ست که در آن کلمه به هماطرحی 
بوده و فقط کسان پوشانی دارند. این بدین معناست که یک یا دو حرف آخر کلمه اول با یک یا دو حرف کلمه بعدی ی افتادگی یا هم هم روی

 شود. تر به شکل دایره طراحی می بیش دوسونشانشوند. این گونه از  یک بار نوشته می
 

 طبیعی
ی ابتدایی  همان کلمه یا تغییر جهت جایی هب جا در زمانکلمات هم در طراحی و هم خوانایی بسیار ساده هستند.  های طبیعی دوسونشاندر 

ندارند و به صورت طبیعی قابل چرخش  دوسونشانبه طراحی خاصی برای ساختن  یاحتیاج در دوسونشان طبیعی . کلماتدشو خوانده می
 .هستند

 دهد. ی دیگری را تشکیل می کلمه، کلمه ، فاصله بین حروف یکدوسونشاندر این نوع  7گراندرفیگو

 .شود اساس محور عمودی طراحی میکه بر دوسونشانی 8سیمبیوتوگرام

 

(Shane, 2017) .جدول 1- انواع دوسونشان
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  )Shane, 2017( :دوسونشان زنجیره ای. مأخذ ،infinity تصویر5- کلمه ی)Shane, 2017( :دوسونشان طبیعی. مأخذ ،NOON تصویر6- کلمه ی

 )Airey, 2008( :دوسونشان فیگورگراند . مأخذ ،truce تصویر7- کلمه ی)URL 1( :دوسونشان سیمبیوتوگرام. مأخذ ،Evil /Liveتصویر8- کلمه ی

)Shane, 2017( :دوسونشان چرخشی. مأخذ ،GRID تصویر3-کلمه ی)Shane, 2017( :دوسونشان آینه ای. مأخذ ،Teach/Learn تصویر4- کلمه ی

این  باشد.  دلهره آور  بسيار  کار  یک  می تواند  دوسونشان ها  »ایجاد 
روش شامل یک نوع تفکر بسيار متفاوت است و اگر ما آن ها را طراحی 
 Johnson,( »کنيم، می توانيم از استعداد هنری خوبی برخوردار باشيم
توضيحات مفيد و مختصِر شکل گيری دوسونشان  این جا  2017(. در 

توضيح داده می شود.

1 - برنامه ریزی کردن حروف

دوسونشان شامل برنامه ریزی و شناسایی جفت حروف می باشد. از 
آن جا که یک کلمه در حالت وارونه باید همان طور خوانده شود که در 
حالت عادی خوانده می شود، پس باید جفت حروف با هم هماهنگ و 
یکی شوند. هر حرف باید به عنوان دو حرف عمل کند. برای مشخص 
دو  به  را  کلمه خود  به سادگی  هم،  با  دو حرف  و جفت شدن  کردن 
جهت می نویسيم تا ببينيم آیا حروف بزرگ با هم هماهنگی بيش تری 
در  هستند.  برخوردار  بيش تری  هماهنگی  از  کوچک  یا حروف  دارند 
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یا آن هایی که تعداد زیادی حرف دارند،  دوسونشان های پيچيده تر و 
مورد  این  اغلب  می شوند.  خارج  دادن  نمایش  از  یک  به  یک  نسبت 
وجود دارد که یک حرف فقط یک حرف است حتی در زمان چرخش 
و وارونه کردن، اما گاهی این مورد پيش می آید که یک حرف به هنگام 
وارونه کردن و چرخش جای دو حرف قرار می گيرد. بخش واقعا جالب 
در مورد طراحی جفت شدن حروف این است که، ما تنها باید نيمی از 
آن ها را ایجاد کنيم چون برای نيمه ی دوم، حروف موجود هستند و 
 Johnson,( ما فقط آن ها را برای نيمه ی دیگر کلمه استفاده می کنيم

.)2017

2- انتخاب فونت

خدمت  هدف  چندین  به  باید  دوسونشان  حروف  که  آن جا  از 
را  نقش  بيش ترین  فرم حروف  که  دارد  وجود  مورد  این  اغلب  کنند، 
فانتزی جزئيات  فونت های  انجام می دهند.  بهتر کلمه  در شکل گيری 
زیادی دارند و سخت است که ما در حقيقت کلمه ای را بنویسيم که 
هم جزئيات زیادی دارد و در عين حال دارای حروف قابل تشخيص 
هم باشد. هنگامی که ما با نوعی دوگانگی که دوسونشان ها درگير آن 
هستند، کار می کنيم، داشتن فرصت برای تبدیل قطعات باقی مانده به 
.)Johnson, 2017( شکوفایی باعث می شود کار ما بسيار ساده تر شود

ویژگی های یک دوسونشان مطلوب

۱- قابليت انطباق با تفاوت های غيرمعمول اما قابل خواندن؛
2- قابليت دیده شدن ساختار نشانه نوشته در سطوح مختلف.

دوسونشان در طراحی نشانه
متمایز  معمولی  نشانه نوشته  یک  از  را  دوسونشان ها  چيزی  »چه 
می کند؟ مهم ترین معيار، داشتن ابهام در این روش طراحی نشانه است. 
دوسونشان یک شکل هنری واقعی و عميق است با تمام پيچيده گی که 

 .)Hofstadter, 2010(      »هميشه مستلزم هنر است
طراحان گرافيک در اروپا از این روش زیاد استفاده می کنند، چون 
در  دوسونشان ها  که  چشمی  فریب  و  آن ها  طراحی  در  خاص  تقارن 
اثرگذار  و  بسيار خيره کننده  بوجود می آورند،  بيننده  در  نخست  نگاه 

است  زیبایی  برای  فقط  نشانه  طراحی  روش  این  اوقات  گاهی  است. 
و گاهی طراحی آن ها ضروری هستند. اگر می خواهيم پيام تبليغاتی 
پنهانی را تحویل دهيم، این یک نوع عالی از طراحی نشانه ی نوشتاری 

.)Johnson, 2017(است

دوسونشان در نوشتار فارسی
همان طور که گفته شد در اروپا طراحان از دوسونشان برای طراحی 
نشانه نوشته های خود استفاده می کنند. اما در ایران تاکنون بسيار اندک 
و به ندرت از این روش طراحی نشانه استفاده شده است. این روش 
طراحی نشانه نوشته می تواند در ایران بيش تر مورد توجه و طراحی قرار 
گيرد، چون حروف الفبای فارسی این قابليت را دارند که مانند حروف 
التين به صورت دوسونشان طراحی شوند. در طراحی حروف فارسی به 
دليل این که بيش تر حروف نقطه دار بوده و نقاط از بدنه ی اصلی حروف 
جداست، طراحی و هماهنگی دو حرف به عنوان یک حرف دشوارتر از 
حروف التين بوده است. در ادامه چند نشانه  نوشته ی فارسی را که به 

روش دوسونشان طراحی شده مورد بررسی قرار داده ایم.
برای  آسيا  کلمه  انتخاب  علت  آسيا:  بيمه  پيشنهادی  نشانه نوشته 
دوسونشان، هماهنگی بسيار خوب حروف با یک دیگر است که می توان 
جای  به  اوقات  گاهی  گرفت.  بهره  به خوبی  آن  از  دوسونشان  برای 
هماهنگی و یکی گرفتن دو حرف با هم در ابتدا و انتهای کلمه یک 
حرف با دو حرف یکی گرفته می شود. در نشانه نوشته آسيا هماهنگی 

تصویر  11-دوسونشان پیشنهادی مجتمع تجاری پاژ.تصویر  9- دوسونشان پیشنهادی بیمه آسیا.

تصویر 10- دوسونشان پیشنهادی خبرگزاری مهر.

تحليل روش دوسونشان )آمبيگرام( و قابليت آن در طراحی نشانه با نگاهی 
به آثار نيکيتا پروخروف
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 . y = x تصویر12-تقارن توابع معکوس در طول خط
)Mishra & Bhatnagar, 2014( :مأخذ)Mishra & Bhatnagar, 2014( :مأخذ .log  و exp تصویر13- نمودار

کاله حرف »الف« با نقطه های حرف »ی« و »الف« در انتهای کلمه 
یکی شده اند، و یکی گرفتن حرف »س« با کلمه ی »ی« بدون در نظر 

گرفتن نقطه در وسط کلمه است.
نشانه نوشته پيشنهادی خبرگزاری مهر: کلمه ای است که می توان 
به خوبی از طراحی دوسونشان چرخشی از آن بهره گرفت. کلمه ی مهر 
از سه حرف تشکيل شده که دو حرف »م« و »ر« در ابتدا و انتهای 
کلمه را می توان یک حرف طراحی کرد، به دليل هماهنگی که در فرم 
این دو حروف وجود دارد، در چرخش یک حرف خوانده می شوند و 
حرف »هـ« در وسط کلمه که در چرخش همان »هـ« دیده و خوانده 

می شود.
از  یکی  دوسونشان  پاژ:  تجاری  مجتمع  پيشنهادی  نشانه نوشته 
بهترین انتخاب ها برای طراحی نشانه  کلمه ی پاژ است. با توجه به نامی 
که دارد برای طراحی نشانه نوشته می توان به خوبی از روش دوسونشان 
هر  بودن  نقطه ای  سه  از  بسيارخوب  استفاده  کرد.  استفاده  چرخشی 
که یک  »ژ«  و حرف  »پا«  کلمه  یکی شدن  و  »ژ«  و  دو حرف »پ« 
حرف طراحی شده اند، و در چرخش دو حرف به عنوان یک حرف عمل 

می کند.

دوسونشان و ریاضیات

» دوسونشان هنر نوشتن کلمات را به روش شگفت آور تقارن نشان 
با  که  می باشد  هنری  واژه ی  از  خاص  نوع  یک  دوسونشان  می دهد. 
هستند  روشی  دوسونشان ها  بدین ترتيب  است.  ارتباط  در  ریاضيات 
یا  خواند  راه  یک  از  بيش  را  آن ها  می توان  که  کلماتی  نوشتن  برای 
دیگر  احتمال  )Mishra & Bhatnagar, 2013(. یک  تفسير کرد« 
تبادل x , y در یک معادله است. اگر  x , y  را 2,  ۱ در نظر بگيریم، در 
 Mishra( به 2،   ۱ تبدیل می شود y , x صورت معکوس کردن   طول خط
Bhatnagar, 2013 &( )تصویر۱2(. »یک طراحی دوسونشان که در 
 exp log در محور y, x منعکس می شود. نمودار  به عنوان   exp آن 
تبدیل   log به  می شود  منعکس  مورب  خط  امتداد  در  که  هنگامی 

می شود« )Mishra & Bhatnagar, 2014( )تصویر۱۳(.

پالیندروم
پاليندروم۹ وارونه خوانی یا قلب مستوی است و به جمله، عدد یا 
از  یا  هر چيز دیگری گفته می شود که خواندن آن از چپ به راست 
راست به چپ کاماًلً یکسان باشد. به عنوان مثال عدد۱5۳4۳5۱ یک 
عدد وارونه خوان است، یا واژه ی داد که از دو سمت یک واژه خوانده 
می تواند  پاليندروم  می شود)Mishra & Bhatnagar, 2013(. یک 
یک  هم  طبيعی  دوسونشان  آن.  برعکس  یا  و  باشد  دوسونشان  یک 

پاليندروم است.

نیکیتا پروخروف
او  است.  هنر  دانشگاه  استاد  و  گرافيک  پروخروف۱0 طراح  نيکيتا 
تبليغاتی  طراح  و  گرافيک  طراح  به عنوان  گذشته  سال  ده  طول  در 
توسعه  حال  در  او  گذشته،  سال  سه  در  است.  کرده  کار  آمریکا  در 
  Ambigram.com محتوای )و همچنين در حال اجرا و حفظ( سایت
بزرگ ترین جامعه دوسونشان در جهان است که در آن تمام طراحان 
طراحان  سرشناس ترین  از  یکی  پروخروف  دارند.  حضور  دوسونشان 
از گذشته دیده  بيش تر  او  اخيرا کار دوسونشان  دوسونشان است که 
می شود. از او کتابی به نام آمبيگرام ها خود را نشان می دهند، در سال 
از بهترین کارهای طراحی  این کتاب مجموعه ای  20۱۳ منتشر شد. 
بررسی  موردی،  مطالعات  با  که  است  جهان  سراسر  در  دوسونشان 
محتوا، نظرات و نقد از یک هيأت داوران منتشرشده است. پروخروف 
و  مهارت  بی نظير،  خالقيت  با  که  هنگامی  تایپوگرافی،  می کند  بيان 
وسواس همراه باشد، می تواند شکل هيجان انگيز یک دوسونشان باشد. 
دوسونشان ها طرح های تایپوگرافی هستند که خالقيت، تقارن و درک 

.)Prokhorov, 2013( بصری را با هم ترکيب می کنند
و  بررسی  مورد  پروخروف  نيکيتا  آثار  از  نمونه  چند   2 جدول  در 
تحليل قرار گرفته است، و عنوان شده که برای هر نشانه نوشته از چه 

نوع دوسونشانی استفاده شده است.
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نتیجه

جدول2- تحلیل دوسونشان های نیکیتا پروخروف.
تحليل روش دوسونشان )آمبيگرام( و قابليت آن در طراحی نشانه با نگاهی 

به آثار نيکيتا پروخروف  دوسونشانتحلیل  تصویر دوسونشاننوع 
 
 

 چرخشی

ای که در زیر کنید که نقطهرا مشاهده می ambigramsی کلمه 
در  iشدن با حرف طراحی شده برای هماهنگی و یکی r حرف

در وسط کلمه چون در چرخش  gچرخش است. وهمچنین حرف 
بیشتر اغراق شده  gست در طراحی قوس پایین  gهمان خود حرف

 است.
 
 
 
 

 چرخشی

ر ابتدای کلمه د rهماهنگی حرف که   Rotateجا دوسونشان در این 
ی در آخر کلمه دیده می شود. گاهی چنین اتفاق tو  eبا دو حرف 

کنند، برای میرف  با دو حرف هماهنگی پیدا افتد که یک حمی
 ه حرفجا هم همین اتفاق افتاده است، و در ادامطراحی کردن در این

o  وa یشتر و ب که پروخروف برای شباهتاند، هماهنگی پیدا کرده
یک زائده در قسمت باال سمت چپ  aو  oتر حرف خوانایی درست

که از  tتبدیل شود و حرف  aقرار داده که در چرخش به  oحرف 
 خوانده شده و تک حرف در وسط کلمه است. tهر جهت 

 
 
 

 
 چرخشی

چرخشی است. در این  دوسونشانهم از نوع  TRAVEL یکلمه 
که  پروخروف به خوبی حروف را با هم هماهنگ کرده دوسونشان

هماهنگی خوب حروف  را بسیار جذاب کرده است. دوسونشاناین 
T وL  با هم و هماهنگی دو حروفR  وE  مرکزی کلمهی در نقطه، 

 Vدر وسط با هم، که برای هماهنگی بیشتر حرف،  Vو  Aحروف 
خوانده  Aیک زائده طراحی کرده که در هنگام چرخش حرف 

شود، و خط سفیدی که پروخروف در وسط تمام حروف طراحی 
و دهنده حرکت کرده و خطوطی سیاه در کنارهای حروف که نشان

 کند.سیالی که سفر دارد را تداعی می
 

 
 ایآینه

شفاف  کهنشانه بر روی شیشه  زمانی که NEUQUENی کلمه 
شود، از دو سمت راست و چپ قابل است و یا محصوالت نوشته می

ای و هیچ زائده اندباشد. حروف خیلی ساده طراحی شده خواندن
استفاده شده  Eفقط از سه خط افقی حرف  Eندارند. برای دو حرف 

در  Qپروخروف در حرف  یک حرف دیده شود. جهتتا از دو 
وسط کلمه خط این حرف را از سمت راست قرار داده چون در هنگام 

 وارد نکند. دوسونشانخواندن نشانه از سمت چپ آسیبی به خوانایی 

نوشته از چه نوع دوسونشانی چند نمونه از آثار نیکیتا پروخروف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، و عنوان شده که برای هر نشانه 2 لدر جدو
 است. استفاده شده

 

است  بيان گر       آن  حاضر،  پژوهش  در  انجام شده  بررسی های  نتایج 
گرافيک،  طراحی  در  نشانه نوشته،  بر  عالوه   دوسونشان ها  امروزه  که 
موسيقی  صفحات  و  آلبوم ها  جلد  و  کتاب ها  جلد  تجاری،  لوگوهای 
بسيار  خالقيت  و  بردباری  به  دوسونشان ها  آفرینش  می روند.  به کار 
باالیی نياز دارد. نتيجه ی این کار طوالنی، همان تأثير شگفت انگيزی 
هم  ویژگی  این  آمد.  خواهد  بوجود  افراد  در  نگاه  اولين  در  که  است 
بسيار  می کنند،  استفاده  آن  از  که  کسانی  برای  هم  و  طراحان  برای 
خشنودکننده است. برای همين است که طراحان زبده، دوسونشان ها 
را جدی می گيرند. در اروپا طراحان گرافيک از دوسونشان برای طراحی 
نشانه نوشته های خود استفاده می کنند. اما در ایران تاکنون بسيار اندک 
و به ندرت از این روش طراحی نشانه استفاده شده است. این روش 
طراحی  و  توجه  مورد  بيش تر  ایران  در  می تواند  نشانه نوشته  طراحی 
را دارند که مانند  قابليت  این  الفبای  فارسی  قرار گيرد، چون حروف 

امروزه  حروف التين به صورت دوسونشان طراحی شده، و در دنيای 
در تبليغات گرافيکی بيش تر دیده شوند. پروخروف این واحد درسی 
ایاالت  متحده  آمریکا تدریس می کند و طراحان  را در دانشگاهی در 
جوان امروزی را با جذابيت و قابليت استفاده از این روش طراحی نشانه 
به دیگر طراحان گرافيک  در طراحی گرافيک آشنا می کند و نسبت 
بيش تر به دوسونشان و طراحی آن توجه داشته است. او باعث شده در 
چند سال اخير و با فعاليتی که وبالگ دوسونشان او در سراسر دنيا 
دارد توجه بيش تری به دوسونشان ها شود، حتی به صورت تفریحی و 
فقط با کلمات ساده. با این حال، دوسونشان ها با هر شيوه ای که آفریده 
شده باشند می بایست ویژگی اصلی خودشان را حفظ کنند و زمانی 
که آن ها را از زوایای مختلف نگاه می کنيم، اِلمان های اصلی آن ها به 
همان شکل اصلی باقی بمانند و تغييری در کلمه ی اصلی بوجود نياید. 
از ویژگی های اصلی دوسونشان همان تامل بيننده در نگاه اول و ابهام 
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و کمی دشواری در خواندن دوسونشان است، تا مخاطب هر دو جهت 
نوشته را ببيند و به دو نوشتار در یک کلمه برسد. می توان این گونه 

دو  یا  و  تصویر  دو  تایپ،  دو  یعنی  هنر  در  دوسونشان  واژه  که  گفت 
برداشت در یک سيستم است.

پی نوشت ها

۱. معادل فارسی کلمه ی آمبيگرام که برای نخستين  بار، توسط نویسندگان 
انتخاب شده است.

2. Ambigram.
۳. معادل فارسی لوگوتایپ.

4. Ambigram Revealed.
5. Maurits Cornelis Escher )1898(

6 . دو نظریه اصلی و معروف نسبيت خاص و نسبيت عام آلبرت اینشتين 
را در بر می گيرد. ایده اصلی این نظریه آن است که زمان و فضا با هم مرتبط 

هستند، نه جدا از هم و ثابت.
7. Figure-Ground.
8. Symbiotogram.
9. Palindrome.
10. Nikita Prokhorov.
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An ambigram is a "calligraphic design that manages to 
squeeze two different readings into the selfsame set of 
curves." Different ambigram artists )sometimes called 
ambigramists( may create distinctive ambigrams from 
the same words, differing in both style and form. In fact, 
ambigram is a method of writing signs seen and read 
in different meanings and forms under different direc-
tions and angles. It is a typographic structure where a 
completely different word is created when made upside 
down. The special symmetry in the way ambigrams are 
designed and the eye-popping deceptions they create at 
first sight in the viewer are highly impressive. Most of 
the time, the meaning of the word does not change as the 
page rotates 180 degrees, and we see and read the same 
word we first saw. However, in a more complex and diffi-
cult form, one would be able to read another word as the 
page rotates, in which case the individual letters of both 
words must be in perfect harmony with each other. The 
readability of ambigrams is important in that the reading 
must be visually attractive. Today, ambigrams are used in 
graphic design, business logos, book, and album covers 
as well as in music pages, among other things. Creating 
ambigrams requires so much patience and creativity. The 
outcome of this tricky task is the same impressive ef-
fect that it will have on people at first sight. If one wants 
to make a sign design out of the frame, one has to take 
a creative approach to make it. One of these methods 
is sign design using ambigram technique. Ambigram is 
actually a writing design read as another word when ro-
tated. The most notable of which is the rotational type. 
This typographic design method is not common as it is 
difficult, but it can remain in the viewer's mind forever, if 
designed correctly. Ambigrams, however, must preserve 
their original feature with whatever form they are cre-
ated; meanwhile, as long as we look at them from differ-
ent angles, their original elements must remain the same 

without a change in the original word. Ambigrams are 
best characterized by the viewer's reflection at first sight, 
and the following ambiguity to read, so that the viewer 
can see both directions of the writing and get the two 
readings in one word. Thus, the present study aimed to 
introduce ambigrams as a different method with a cre-
ative approach of sign design and to implement this tech-
nique in Persian alphabet. Nikita Prokhorov is a Russian 
graphic designer who has focused on ambigram designs, 
seeking to make it effective and attractive to the view-
ers. Based on the findings of the descriptive-analytical 
research, it is suggested that different ambigram design 
styles follow various patterns such as rotational, mirror, 
chain, natural, figure-ground and symbiotogram pat-
terns. The letters of the Persian alphabet, as there are 
many conjunctives in it, can be designed and used in am-
bigram forms as in Latin letters. One would suggest that 
the word ambigram in art means two types, two images 
or two images in one system.

Keywords
Ambigram, Double Sided, Sign Design, LogoType, Nikita 
Prokhorov.
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