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6/پيشگفتار

ويگينز )1956 -1880(، 280 کتاب را برای 
آلفرد. ای. ناپ با موضوع طراحی حروف، 
به چاپ رساند. وی تعداد زيادی از اشکال 
جديد حروف را اختراع کرد. ٧1نوع از آنها 
توس��ط ماش��ين چاپ مورد استفاده قرار 
گرفت. ويگينز می گفت »من طراحی حروف 
چاپی را دوس��ت دارم. دوست دارم با حروف 
کلنجار بروم و ببینم نتیجة آن چه می ش��ود. 
طراحی و زیباس��ازی را دوست دارم. کاغذ را 
دوست دارم. جوهر زدن روی کاغذ را دوست 
دارم. رنگ های درخشان را دوست دارم و از 

گذرزمان گریزانم.«

ـ گفتا  ر  پیشـ
طی ســالیان دراز، شاهد تکامل حروف چاپی1، ازانواعی كه به 
صورت تخصصی حروفچینی و سپس تصحیح می شدند، تا انواع 
ديگــری كه به صورت مدرن توســط طراحان حرفه ای طراحی 

شده اند،بوده ايم. 

در سال 1985مطلبی با عنوان »چگونگی تعريف تايپ«2 نوشتم، 
ايــن درســت زمانی بود كه حــروف چاپی از يــک محصول آماده 
كه توسط طراحان خريداری می شد به حروفی كه خود طراح 
آنرا طراحی و آماده می نمود، تغییر شــکل يافتند. از ســال 1450تا 
سال های ابتدايی قرن 19چاپچی هم حروف چین3 بود و هم طراح 
حــروف4. از اوايــل ســده1800تا اوايل ســده1900چاپچی ها حروف 
چاپــی را از كارگاه  هــای ريخته گری خريــداری می نمودند، 
ايــن كارگاه هــا به صورت تخصصــی حــروف را در اندازه ها و 
طــرح های خاص خود تولیــد می كردند و اگر بــه حروفی با 
اندازه ای متفاوت نیاز بود می بايست آنرا از يک كارگاه حروف 

ريزی تهیه نمود.

 از شــروع  قرن بیستم لیتوگرافی افست5 وارد عرصه شد كه 
در ايــن حالت صفحه چاپ از يک نگاتیو ســاخته می شــد. برخی 
چاپچــی ها متوجه شــدند كه در ســازماندهی بخش هايی كه 
برای چاپ آماده می شد، مهارت بیشتری داشته و از اين كار لذت 
می بردند. آنها به مرور مبدل به طراحان گرافیک شدند،عنوانی 
كــه ويلیام اديســون ويگینز6 در ســال1922 ابداع نمــود. طراحان 

1-Type
2- How to spec type
3 - Typesetter
4 - Type Designer
5 - Offset
6- William Addison Dwiggins

»مهم نیست که چقدر اس��تعداد دارید، مهم 
این اس��ت که به بهترین وجه از آن اس��تفاده 
کنید.«عبارتی که روی سنگ قبر بئاتريس 
وارد (Gunnlauger S.E.Briem) نوشته 

شده است. انگلستان
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پيشگفتار/ 7

اين کتاب را به اميل، کارال و هونزيک 
تقديم می کنم، کس��انی که ميراثشان 

بشريت و نگارش است. 

با سپاس از جانسون، گريفو، آريگی، 
باس��کرويل،  گاس��لون،  گارامون��د، 
گاودی، ش��يکولد، ويگينز، پرسيگ و 
منهارت ک��ه با الهام از آث��ار از آنها 
توانس��تم زيبايی تايپ را ببينم و آن 
را به عنص��ری کاربردی در کارهای 

خويش تبديل کنم.
- کارول والر و اعضای کلوپ طراحان 
حروف به خاطر فرصت همراهی که 
در اختي��ار من قرار دادند تا درکی که 
از تايپ و تايپوگرافی داشتم عميق تر 
ش��ود و به خاطر اجازه دسترسی به 

آرشيو حروف فوق العادة آنها.
- تد کافورد که شکل گيری اين کتاب 

مديون تشويق های اوست.
- اس��نوکس، روزينا و ايزابال، که هر 
روز، ب��ا حضور خ��ود دفتر کار من 
را مبدل به مکان خوش��ايندتری می 

کردند. 
- و ليليان به خاطر حضور هميشگی. 

جديد، پیش قدم گســترش امکانات چاپ و استفاده از تکنولوژی 
در طراحــی بودند. شــکل حروف و فاصله میان آنهــا، قابل تغییر 
شــد و در نتیجه نوشــته ها متنوع تر گشــتند. در اواسط دهه 80 
در دفاتــر طراحــان گرافیــک، كامپیوتر تبديل بــه يک همکار 
شــد. طی دهه90 حروف چینــی، نمونه خوانی و اصــاح تصاوير 
نیز به وظايف طراح اضافه شــد. در آن سال ها كامپیوترهنوز به 
يک وسیله كمکی كه حجم كار طراح را كاهش دهد، تبديل 

نشده بود. 

تايپوگرافــی7 نمی تواند تقلیدی باشــد. اثــر تايپوگرافیک يا 
به وضوح بیانگر مضمون و مناســب پیامی اســت كه بايد منتقل 
كند؛  يا اجرايی اســت كه اتفاقی خوب از كار درآمده و فقط از 

لحاظ ظاهری جسورانه و متعارف به نظر می رسد. 

 مــن از اينکه تا به حــال در يک مجله گرافیک ســتونی درباره 
نــکات و فنــون تايپوگرافی وجود داشــته يا نــه، اطاعی ندارم. 
مطمئنــاً هیچ فیلتری در فتوشــاپ وجود نــدارد كه مزيتی برای 
خلق يک شــاهکار تايپوگرافی محسوب شود. نمی توان اين حرفه 
را ظــرف مدت كوتاهی فــرا گرفت.همه ی طراحان نمی توانند 
تايپوگرافیســت شــوند، چرا كه اين هنر نیاز بــه ديد خاص و 
همچنین ذوق و اســتعداد فراوان برای توجــه به جزئیات دارد. اّما 
تعــداد زيادی مطلب و كتاب همه فهم در مــورد تايپ وجود دارد 
كه به سرعت و آسانی می تواند هر فردی را در استفاده از حروف 
راهنمايی كند. من ســعی كرده ام تا تمامی اين مطالب را در اين 

كتاب ارائه نمايم.
        الکس وايت
       نیويورک

7- Typography
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8/ بخش اول  فصل اول
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مقدمه/ 9

»بر این باورم که خواندن، معجزه ارتباط 
در بحبوحه تنهایی است«

(Marsel Prast)مارسل پراست

ارتباط کالمی

ارتباط تصویری

نوشتار

تالق��ی زبان گفتار و زب��ان بصری، 
نوشتار را پديد می آورد. طبيعی ست 
که نوش��تن هم مانند گفتار با گذشت 
زمان پويايی خود را از دس��ت بدهد. 
در حقيق��ت اين می توان��د تمام آنچه 
باشد که شما به عنوان يک تايپوگرافر 

به آن نياز داريد. 

زبان گفتاری: ٥٠٠٠٠٠ هزار سال است که بشر با زبان گفتاری درکرة زمین تکلم 
می کند. اولین زبان مکتوب بش��ر به ٣٥٠٠ س��ال قبل از میالد مسیح و الفباي مکتوب 
به ١٥٠٠س��ال قبل از میالد مسیح بر مي گردد. قبل از نگارش، انسان ها اطالعات را در 
ذهن ذخیره می کردند و این اطالعات س��ینه  به س��ینه نقل می شد. نکته اینجاست که 
پیدایش خط در اطراف و اکناف عالم کمابیش در یک زمان آغاز ش��د. کلیه تمدن های 
بش��ری به فراگیری و ارائة هر آنچه در طی معامالت و س��فرهای خود یاد گرفته بودند، 
پرداختند. نگارش در واقع یک عمل تلفیقی است، صرف نظر از اینکه آیا افکار هم حین 
نوشتن منتقل می شود یا خیر. رشد بشر قبل از اختراع هر نوع شکل نوشتاری، نوشتن را دربر 
داشته است: گذشتگان ما به حافظة خود اعتماد کرده اند. نوشتن امکان عبور از مکان و زمان 
را فراهم می کند: من در س��ال ٢٠٠٤ این مطالب را در نیویورک مي نویسم و شما مشغول 

مطالعة آن در زمان و مکان دیگری هستید. 

زبان نوشتار و خواندن: در ابتدا، زبان فقط یک نظام گویشی محسوب می شد بعدها 
نمود گرافیکی به آن اضافه شد جدا از حیطة معنایی، تنوع و زیبایی شکل حروف دارای 
اهمیت می باش��د. اما نباید فراموش کرد که رس��الت حروف  انتقال اطالعات است. هر 
حرف فی نفس��ه و خارج از متن، یک نماد است. حروف را باید در جمع نگریست-کلمه 
و جمله- همچون اعضای یک خانواده. با شناس��ایی حروف اس��ت که می توانیم آنها را 
بخوانیم، لذا تنها چیدمانی طویل از تمام حروف بزرگ بی فایده است.)یا،مثاًلکودکان را با 
این توجیه که با شکل حروف آشنا نیستند، فاقد عادت مطالعه روزانه حساب کنیم(اگر ما 
به عنوان طراح، خواننده را در اولویت قرار دهیم، فهم آن برای همه آسان خواهد شد. 

مجموعه ای از حروف الفبا که نشان 
می دهد چه تعداد صدا درغالب نمادها 
ظاهر شده اند. »چه ذهن بلندی داشته 
اس��ت انس��ان که با وجود طوالنی ترین 
فاصله های زمانی و مکانی، در پی یافتن 
راهی برای ایجاد رابطه با دیگران بوده، 
حتی س��خن گفتن با آنان که هنوز زاده 
نش��ده اند. و تمام اینها تنه��ا با کنار هم 
گذاشتن بیست حرف ساده که بر روی 
برگه ای نوش��ته می ش��ود ام��کان پذیر 
 (Galile) 1564 -1642 است.« گاليله

تعداد ح�روف الفبا   

 28 عرب��ی 
1٧ اتروس��کي 
 21 يونانی،اولي��ه 
20 کالس��يک  يونان��ی 
19 قديم��ی  عب��ری 
20 اولي��ه  التي��ن 
19 فينيق��ی 
26 روم��ی 
32 فارس��ي 
26 انگليس��ي 

مقدمه

»هـنــر تايپوگرافــی كه محصول آن ســاخت كتاب می باشــد، 
خدمات بی شماری را به جامعه عرضه می كند. رسالت اين هنر اين 
اســت كه نماينده و مفسر عقل و حقیقت است. كوتاه سخن اينکه 
اين هنر درونیات بشــر را به تصوير می كشد.« )پیرسیمون فورنیه 

َلژون1764(  
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تاریخچه و قوانین تایپ : سیس��تم نوشتار، ریشه در نمادسازی دارد. نقاشی بر 
دیوارغارها مثالی از همین نوع ساختار محسوب می شود. اما زمانی که بشر در فکر انتقال 
مفاهیم انتزاعی ذهن خویش برآمد، این نمادها دیگر پاسخگوی این نیاز او نبودند. از این 
زمان بود که نمادهای شکل داری بوجود آمد که با آنها می شد معانی دقیق تری را تبیین 
کرد. به عنوان مثال، اجزای الفبای رومی که مجموعه ای از نمادهای انتزاعی است، دیگر 

به تنهایی معنی ندارند، اما در ترکیب ها معنادار می شوند.
 چاپ به معنای امروزMovable Type به سال ١٤٥٠پس از میالد بازمی گردد. اما 
١٥٠٠س��ال قبل بود که نوع نمایش��یDisplay type اختراع شد. از آن هنگام بود که 
تعداد موارد چاپي و وقایع رو به افزایش گذاش��ت و لذا محتوای آنها حائز اهمیت ش��د. 
چاپ فلز از سال های ١96٠شروع شد، تایپ نوری Phototypeدر سال ١9٥٠و تایپ 
دیجیتالی در سال ١98٥وارد عرصه شدند. شکل حروف با تکنولوژي که آن را مي سازد 
مرتبط است. چاپ روی لوح، چاپ با حروف چوبی، با حروف فلزی، با نگاتیو و یا صفر و یک، 
همه بیانگرعصری هستند که آن چاپ صورت گرفته است. حروف چینی و چاپ در تقارن با 
توسعه در حوزة هنر، سیاست، ادبیات و علم و تکنولوژی صورت گرفت. پس از سال١٤٥٠، 

دانش بشر خیلی سریع شروع به رشد کرد و نگارش بخش جدا نشدنی زندگی بشر شد. 
تا اوایل س��دة ١٤٠٠نوشتن وس��یله ای محسوب می شد که هر فرد می توانست با آن 
نتیجه افکار خود را به تصویر بکشد. با ظهور چاپ، تکثیر این تفکر میسر شد. مؤلفین با 
کمک چاپ دیگر نگران دست خط خود نبودند چرا که این چاپچی ها بودند که رسالت 
ضبط و ثبت این آثار را به عهده داشتند. اکثر چاپچی ها افراد با سوادی بودند اما با گذشت 
دهه ها و قرن ها، اکثرافراد این قش��ر فرهیخته مبدل به تکنیسین شدند و این محصول 
ورود تکنولوژی به عرصه چاپ بود. به هر حال کار چاپچي و طراحان امروزي به صورت 
عمده همچون گذش��ته اس��ت، یعنی نمایش اطالعات به واضح تری��ن، کارآمدترین و 

ماندگارترین شکل ممکن. 
تاریخچه کاربرد تایپ در جهت درک نحوة اس��تفاده از آن، در دوران حاضرازاهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. در واقع بخش ازاین کتاب به ایجاد و توس��عه نوش��تن و چاپ 
اختصاص دارد. با مطالعه بخش ٤ این کتاب می توان به درکی از عالئم نگارشی رسید 
و اینکه چگونه آنها توسعه یافتند و برای تایپ از٥٥٠ سال گذشته تا کنون مورد استفاده 
قرار گرفته اند. تصمیم بر شکس��تن قوانین امری مفرح و خالقانه است که موجب جلب 

توجه خواننده می شود. 
تایپوگرافي: تایپوگرافی تنها حروف چینی نیس��ت. تایپوگرافی، پردازش زبان بصری 
-raP )برای تقویت وضوح و قدرت نوشته ها است زبان گفتاری مؤلفه های کمی دارد که 

scitsingnila( است که مربوط به ریتم، بلندي صدا، آهنگ صدا و دیگر کیفیت ها 

قلم های سرگرد، نوش��تن را بسيار 
روان تر کرد و آن را متغير س��اخت، 
چه از نظر شکل نوشتن و چه از نظر 
ش��کل کلمات. تصوير باال دشواری 
ترس��يم خطوط به وسيلة خودنويس 

را، به خوبی نشان داده است.

الفبای چينی، ) ش��کل مقابل، دومی 
ازب��اال( از قرن 9 ب��ا قالب های چوبی 
س��اخته می شده اس��ت اما، گوتنبرگ 
با اخت��راع حروف متح��رک، حروف 
چاپ��ي ب��ا قابلي��ت اس��تفادة مکرر، 
دان��ش و فرهن��گ بش��ری را ارتقاع 
بخشيد)تصوير باال(. شکل باال الفبای 
 ،)1450(  )Gotische Schrift(گوتيک

در اندازه های واقعی است. 

ان��واع تاي��پ در دني��ا؛ عرب��ی، 
چينی، مص��ری هيروگليف، مصری 
کاهنی، يونانی، عبری، دارای حروف 
صدادار )با نقطه مشخص شده اند(، 
ژاپنی، جاوه ای، فارس��ی، روس��ی 
و ترک��ی. تمامی اينه��ا جهت خاصی 
برای خواندن دارند، چپ به راست يا 
راست به چپ، مارپيچی و يا عمودی 
و چرخشي از چپ به راست و راست 

به چپ)بوسترو فدون( 
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تايپ می تواند هم تزئينی باشد و هم دارای 
دون  اطالعات.عک��س هاي  انتق��ال  قابليت 
داير)Don Dyer (طرح جلد کتاب از اريک 

گيل. 

»س��بک، لباس افکاراس��ت« ارل چسترفيلد 
)1٧٧3-1694( و من این را اضافه می کنم که 
»داس��تان خوبی که به درستی نگارش نشده، 
ارزش خ��ود را از دس��ت خواه��د داد.«ارل 
 Gunnlauger) 1694-1٧٧3 چس��ترفيلد

 (S.E.Briem

»وظیف��ه یک طراح گرافی��ک، ترجمه بصری 
اطالعات، جهت ارائ��ه درک بهتر از مطلب 
اس��ت. اگر واقعاً خواس��تار ارزش دهی به کار 
خود هس��تی، از طراحی خ��وب آن اطمینان 
حاص��ل کنید. ن��ه تنها ی��ک طراح��ی زیبا، 
بلکه طراحی قاب��ل درک.« وندی ريچموند 

(Gunnlauger S.E.Briem)

ي گفتاري است. scisenikً، )حرکت دادن دستها و صورت( علم ژست شناسی 
اس��ت: مثاًل کوبی��دن روی میز حین صحبت کردن بیانگر عصبانیت اس��ت.زبان 
بصري نیز مؤلفه هاي مشابهي دارد. تغییر در اندازه و پهنای حروف، فواصل، محل 
قرارگرفتن و س��بک حروف نیز، در راس��تای انتقال پیام عمل می کنند این همان 

تایپوگرافی است. 
نگارش و طراحی حروف با تکنیکهاي ویرایش��ي مشترکي یکپارچه مي شوند: 
جمع آوری قسمت ها، ایده هاو بخش های پراکنده و ویرایش های مکرر،ترکیب ها، 
حذف حواشي، تا جایی که محصول کار ساده و شفاف از آب در بیاید. طراحی یک 
جریان تکاملی اس��تکه در آن یک ایده از یک حالت کلی به س��مت جزئی نگری 

بیشتر برده مي شود، تا در نهایت اهداف اولیه را بر آورده کند. 
هر حرف یک هدف محسوب می شود. این معما با چاشنی طنز مطلب را واضح 
تر مي کند: آن چیس��ت که عقاب و فیل دوتا دارن��د، ببر و گوزن و خرس و الک 
پش��ت و مار یکی دارند و انس��ان اصاًل ندارد. موضوع بحث ما چیست؟ گذشته از 
معما، این حروف هس��تند که موضوع علم تایپوگرافی و این کتاب را تشکیل می 
دهن��د یا الفبا؟ هیچ کدام. زیبایی بصری و بهبود بخش��یدن به یک ارتباط هدف 

اصلي است. 
امروزه تایپوگرافیست ها درحین کار در محیطی مملو از دیدنی ها و شنیدنی ها 
می بایست در جایگاه یک ویراستار به ویرایش و پاک سازی بپردازد؛ تا پیام متن را 
به خوبی برای خواننده بازگو کند. لذا آنها باید به فن ویراستاری مجهز باشد؛ تا پس 
از خواندن متن، به طراحی و ویرایش ظاهری متن پرداخته تا خدمت بیش��تری به 
خواننده عرضه کرده باشند. هنگامي که آنچه زیر دست ما قرار دارد، »اطالعات« 

است. به عنوان طراح کافي نیست که فقط هنرمند بصري باشیم. 
اهل کتاب، به دنبال کتبی هستند که از جلوه های حروف چیني بهتری برخوردار 
باش��ند. طرح جلد، عنوان، س��ر تیترها و تزئینات )که راه ورود به کتاب هستند( و 
سپس، شاید خواندن پاراگراف اول از کتاب، البته اگرجالب به نظربرسد، سیر طبیعی 
جلب خواننده محس��وب می شوند. الزم است تعادلی بین تشابهات ظاهری)برای 
یکدس��ت کردن س��بک ه��ای مختلف تایپ و تقاب��ل ها )به منظ��ور طبقه بندی 
قس��مت های مجزا(، برقرار باش��د. یکسان س��ازی بیش از حد در طراحي حروف، 
مطلب را کسل کننده کرده و خواننده را از ادامة مطالعه منصرف می کند. همچنین، 
به کارگیری تنوع و تضاد بیش از حد باعث ش��لوغی صفحه و سردرگمی خواننده 
می ش��ود. فرایند طراحی باید با استفاده از مولفه  های مشابهي آغاز شود، سپس با 
بهره گیری از کمی تقابل، می توان انواع اطالعات را از یکدیگر متمایز کرد. شروع 
یک طرح با بکارگیری تقابل های فراوان در ابتدای امر، از ایجاد تشابهات جلوگیری 
می کند. عدم وجود تقابل در یک متن بهتر از عدم توانایي تش��خیص بخش هاي 
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Latin

Greek

Cyrillic

دسته بندي تايپوگراف، ذهن خواننده 
را در جهت انواع اطالعات ارائه شده 

هدايت می کند. 

»تایپوگرافی آیینه س��خن اس��ت. گفتار 
فانی ست، همینکه کالم به پایان رسید، 
گفتارنی��ز می میرد. اما با نوش��تار، زبان 
پایایی و جس��میت پیدا می کند. نگارش 
می توان��د برای همیش��ه، حفظ ش��ود.« 

اوتل آيچر 
 (Gunnlauger S.E.Briem)

طبقه بن��دی الفب��ا، منج��ر ب��ه يافتن 
ش��باهت هايی در زبان ه��ای جه��ان 

می شود. 

و  هن��ر  بی��ن  اخت��الف  بی��ان  »در 
طراح��ی) هر چند کم(، م��ی توان گفت 
هنر، نم��ادی از جوه��ر درونی هر فرد 

(Stiven Heler)است.« استيون هلر

مختلف است و البته تش��خیص محل اضافه کردن تقابل ازتشخیص محل کم کردن 
آن ساده تر است. 

عامل پیوس��تگی در خط س��یر یک داس��تان، به آن زندگی می بخشد. تیم پاروزني 
قایق به دلیل قدرت خاصی که در این کار دارند انتخاب می شوند و همزمانی و سرعت 
یکسان آنها در حرکت پاروها بسیار ضروری است. کوچکترین ضعف در کلیت کار خلل 
ایجاد می کند. در مورد لغات و تصاویر هم وضعیت همین گونه است. لغات و تصاویر را 
نیز باید به شکلی در کنار هم قرارداد تا ارزش های متن حفظ شده و مطلب تا حد امکان 

جذاب و واضح بیان شود. 
تایپوگرافی مهارتی است که طراحان حرفه ای را ازآماتور جدا می کند. یک تایپوگرافی 
خ��وب جایی بی��ن یکنواختی و تبعی��ت از خالقیت فردي یافت می ش��ود. حد فاصل 
پیچیدگی و بیان ساده است. تصاویر شما را وا مي دارند تا نگاه کنید ولي نوشتار پیام و 
معنا،همچنین لحن و آهنگ صدا و احساس درون آن را منتقل مي سازد و سلسله مراتب، 
نکات مهم و جزئیات را ارائه مي کند. برای رسیدن به حساسیت ماهرانه در تایپوگرافی 
س��الها زمان الزم اس��ت. این فرایند باعث مي شود هر یک،در مس��یر هزاران خطا در 
قضاوت هایمان به جا بگذاریم.س��طح توجه به جزئیات تایپ��و گرافي با اتمام هر پروژه 
باالتر مي رود. معیار س��نجش یک پروژة تایپوگرافی دیگران هستند چراکه تایپوگرافر 
حرف��ه ای هرگ��ز به درجة رضایت کامل از خود نخواهد رس��ید. تای��پ از زیبایی های 
نامحدودی برخوردار است. وقف خود، در راهی که خیلی کند به درجة کمال می رسد نا 

امید کننده به نظر می رسد. 
در دنیا متجاوز از ٥٠٠٠ زبان وجود دا رد. حدود١٠٠زبان ازاهمیت بیشتری برخوردار 
هستند. تعجبی نیست که انگلیسی و در کل تمام زبان هایی که از الفبای التین استفاده 
می کنند، در اقلیت کمتری هس��تند. این کتاب منحصراً به مقولة تایپوگرافی در حیطة 
الفبای التین پرداخته اس��ت. مطالب این کتاب تمام چیزیس��ت که از این فن می دانم. 
اما قواعد کلی مطرح شده در باب التین را با اندکي تغییر و تبدیل می توان به خیلی از 
نظام های نوش��تاری دیگر بسط داد. و در کل پایه و اساس تایپوگرافي در همة الفبا ها 

یکي است.
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