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چfیده
قلم های اولیۀ فارس* که با ملزومات صنعت چاپ به ایران وارد شدند، فرم هایی از حروف را 
رایج کردند که با ذائقۀ فرهنگ* ایرانیان هماهنگ نبوده ول* ضرورت  و مزیت* چون سرعت در 
چاپ، استفاده از آنها را فراگیر و موجب شده است با اندک تغییرات* تا به امروز مورد استفاده 
قرار گیرند. هدف از نوشتار پیش� رو، استخراج و ارزیابی چالش های فرهنگ* ناش* از کمبود 
قلم های فارس* در ایران بوده و به طور خاص در پی پاسخ گویی به این سؤال است که کمبود 

قلم های فارس* مناسب در ایران چه اثرات* را در پی داشته و دارد. 
روش تحقیق، توصیف* ـ تحلیل* است و اطالعات موردنیاز به روش اسنادی از منابع چاپی 
و ال+ترونی+* گردآوری شده  است. در این نوشتار، چالش های اصل*� فرهنگ*� شناسایی شده 
ع� کم�* و کیف* و قدیم* بودن اغلب قلم هایِ تایپی� پرکاربرد فارس*؛ کمبود  عبارتند از: عدم تنو�
قلم های اختصاص*؛ کمبود خانوادۀ کامل اقالم؛ کمبود قلم های تایپی مناسب و کاربردی در 
رسانه های ال+ترونی+* و دیجیتال*؛ کمبود قلم فارس* هم آهنگ با قلم های التین و عدم آموزش 
تغییر  باعث  این چالش ها  ایران. وجود  عال*  آموزش  مراکز  در  فارس*  قلم  اصول* طراح* 
زیبایی شناس* استفاده کنندگان از قلم فارس* شده و در درازمدّت م* تواند موجبات دور شدن 

جامعه از هوی�ت فرهنگ* ایران*‑ اسالم* را فراهم  آورد. 
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١. مقدمه | د

در ســیر اســتفاده از چــاپ ســربی در ایــران، بــه دالیــل ناهماهنگــ7 کتاب هــای چــاپ شــده 
ــودن تمــام ملزومــات صنعــت چــاپ کــه در صــورت  ــ7 ب ــان، واردات ــا ذوق و ســلیقۀ ایرانی ب
خرابــی امــWان بازیابــی و تعمیــر آنهــا وجــود نداشــت و همچنیــن بــه دلیــل رواج چــاپ ســنگ7 
ــربی  ــاپ س ــتفاده از چ ــود، اس ــم م7 نم ــ7 را فراه ــخه های خط ــازیِ نس ــWان مشابه س ــه ام ک
ــای  ــ7 زیبایی ه ــ7 از برخ ــه و چشم پوش ــاپ روزنام ــا چ ــروطه ب ــد. در دورۀ مش ــگ ش کم رن
خوشنویســ7، به دلیــل ســرعت بیشــتر و امــWان چــاپ تعــداد نســخه های زیادتــر، چــاپ 

ســربی جای8زیــن چــاپ ســنگ7 گردیــد. 
ــن صنعــت  ــاوری برخــ7 دســتگاه های ای ــت فن ــل ماهی ــه دلی ــران، ب ــه ای ــا ورود چــاپ ب ب
کــه در آنهــا تعــداد کلیدهــای حــروف محــدود بــود و همچنیــن بــا توجــه بــه ســاختار هندســ7 
قلم هــای التیــن کــه کلمــات در قالب هــای منفصــلó حــروف ســاخته م7 شــدند، ویژگ7 هــای 
ایــن دســتگاه ها و قلم هــای التیــن بــر فــرم حــروف و شــWل کلمــات فارســ7 تأثیــر گذاشــت، 
ــ7 ـ اســالم7  ــرد خوشنویســ7 ایران ــوع و ویژگ7 هــای منحصربه ف به طــوری کــه اتصــاالت متن
کــه باعــث ایجــاد کرســ7 بندی های متعــدد و زیبــا م7 شــد، در قلم هــای چاپــی بــه دو حالــت 
ــر  ــا آخ ــط ی ــا در اول، وس ــ8اه آنه ــن جای ــر گرفت ــدون در نظ ــروف، ب ــلó ح ــل و متص منفص

کلمــات، تقلیــل یافــت.
رواج چــاپ ســربی در ایــران ســبب تغییــر ذائقــۀ عمومــ7 نســبت بــه فــرم حــروف در نوشــتار 
فارســ7 شــد و زیبایی شناســ7 متفاوتــ7 را جای8زیــن متــون خوشنویســ7 شــده نمــود. مشــابه این 
موضــوع، امــروزه نیــز بــا اســتفاده از قلم هایــی کــه بــرای اســتفاده در رســانه های نویــن انتقــال 
ــده  ــرار گردی ــوند، تک ــه م7 ش ــات ارائ ــن خدم ــدۀ ای ــه دهن ــرکت های ارائ ــط ش ــات توس اطالع
اســت. ایــن قلم هــا غالبــاً متأثــر از هندســه  و تناســبات حــروف التیــن و فضــای بصــری حــروف 
عربــی، بــه دلیــل بــازار بزرگ تــر فــروش نرم افــزار نســبت بــه بــازار ایــران و ایــن کــه بــا اضافــه 
کــردن چهــار حــرفِ فارســ7 امــWان اســتفاده در ایــران نیــز فراهــم م7 شــود، طراحــ7 شــده اند. بــا 
توجــه بــه عــدم  هماهنگــ7 ایــن قلم هــا بــا محیــط رایانــه ای و حــل مشــWالت و مســائل فرهنگــ7 
ناشــ7 از جای8زینــó7 حــروف التیــن در ســاختنó کلمــات فارســ7 و همچنیــن بررســ7 وضعیــت 
موجــودِ قلم هــای فارســ7، شــورای عالــ7 اطالع رســان7، پژوهش نامــه ای را بــه عنــوان نخســتین 
مWتــوبِ جامــع در ایــن زمینــه در ســال ١٣٨٨ش. تدویــن کــرده اســت. در مقدمــۀ ایــن مWتــوب 
اشــاره شــده اســت کــه قلم هــا در نبــود بســتری ســاختاریافته، ماننــد حــروف ســربیó تحمیلــ7، 
در ایــران مــورد اســتفاده قــرار م7 گیرنــد بــدون آن کــه مرجعــ7 در ســاختار تشــWیالت7 کشــور 
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|د متولــ7 آن باشــد. ایــن موضــوع م7 توانــد از دالیــل اســتراتژی� فرهنگــ7 توجــه شــورای عالــ7 

ــا  قلم هــای فارســ7 باشــد. اطالع رســان7 بــه چالش هــای مرتبــط ب
در ســال های اخیــر، اقبــال و توجــه بــه حــروف١، حروف نــگاری٢ و طراحــ7 قلــم٣ فارســ7 
بیــش از هــر زمــان دی8ــری بــه چشــم م7 خــورد. ایــن موضــوع را م7 تــوان از تعــدد رونمایــی از 
قلم هــای جدیــد، حضــور طراحــان ایرانــ7 در مســابقات جهانــ7 طراحــ7 قلــم بــه عنــوان داور و 
برگزیــده شــدن برخــ7 از قلم هــای فارســ7 در مســابقات بین المللــ7 طراحــ7 قلــم و همچنیــن، 
اقبــال مخاطبــان اصلــ7 طراحــ7 قلــم یعنــ7 روزنامه هــا، مجــالت و مؤسســه های فرهنگــ7 و 

شــرکت های بــزرگ اقتصــادی بــه داشــتن قلــم منحصربه فــرد دریافــت کــرد. 
ــم در دوســاالنۀ  ــژۀ طراحــ7 قل ــد برگــزاری بخــش وی ــم مانن همایش هــای اختصاصــ7 قل
آمســتردام۵،  در  بنیــاد خــط۴  فعالیت هــای  ایــران در ســال ١٣٩٢ش،  طراحــ7 گرافیــ� 
همایش هــای ســاالنۀ آیســتایپ۶ در اســتانبول، افــزودن بخــش طراحــ7 حــروفِ غیرالتیــن مثــل 
قلم هــای عربــی، فارســ7، اردو و غیــره در مســابقات معتبــری چــون ت7 دی ســ٧7، الینوتایــپ٨ 
ــم، باعــث توجــه  ــó7 نمایــش، نقــد و فــروش قل و گرانشــان٩ و همچنیــن، ســایت های اینترنت
بیشــتر بــه نقــش و اهمیــت قلم هــای مناســب و کاربــردی شــده و بــا گســترش ایــن فعالیت هــا، 
مجالــ7 بــرای نقــد و تحلیــلó قلــم از جنبه هــای مختلــف، از جملــه بررســ7 چالش هــای 

فرهنگــ7 آن فراهــم شــده اســت.   
بــا ایــن اوصــاف، هــدف از ایــن نوشــتار، اســتخراج و ارزیابــی چالش هــای فرهنگ7 ناشــ7 از 
کمبــود قلم هــای فارســ7 در ایــران بــوده اســت. ایــن نوشــتار به طــور خــاص در پــی پاســخ8ویی 
بــه ایــن ســؤال بــوده کــه کمبــود قلم هــای فارســ7 مناســب در ایــران چــه اثراتــ7 را در پــی داشــته 
و دارد. به عــالوه تــالش شــده تــا بــه ســؤاالت زیــر نیــز پاســخ داده شــود: ١) توجــه و ســامانده7 
قلم هــای فارســ7 چــه ضرورتــ7 دارد و چــه نیازهایــی را برطــرف خواهــد کــرد؟ و ٢) کمبــود قلم 

فارســ7 مناســب چــه معضــالت فرهنگــ7 را بــه همــراه خواهد داشــت؟

1. type 

2. typography 

3. type design

4. Khatt Foundation

5. Amsterdam  

6. ISType 

7. Type Directors Club (TDC)

8. Linotype

9. Granshan
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٢. پیشینۀ تحقیق| د

در جســت وجوی پیشــینۀ ایــن تحقیــق اگرچــه بــه نظــر م7 آیــد ایــن موضــوع از دغدغه هــای 
ــا بــه نظــر م7 رســد مطالعــه ای  çمتولیــان فرهنگــ7 ایــران در دوره هــای مختلــف بــوده اســت، ام
ــه انجــام نشــده اســت. شــاهد ایــن امــر را م7 تــوان در  جامــع، منســجم و مؤثــر در ایــن زمین
عــدم7 وضــع7 اصطالحــاتِ فنــ7 ایــن حــوزه و تعــداد کــم7 آثــار تحقیقــ7 چــون کتــاب، مقالــه، 
ــن  ــ7 (١٣٨٨) در ای ــد. چنانچــه عابدین ــری دی ــ7 ارشــد و دکت ــه  در مقاطــع تحصیل پایان نام
زمینــه م7 نویســد: «ســاده ترین نشــانۀ ایــن بی توجهــ7، ســاده انگاری و عــدم7 تعمــق در آن 
ــه  ــ7 ک ــم، در حال ــخص7 نداری ــام مش ــچ ن ــ7] هی ــده [تایپوگراف ــن پدی ــرای ای ــوز ب ــت. هن اس
ــه  ــوط ب ــه هــر موضــوع، وضــع7 اصطالحــات مرب ــوط ب ــن مســألۀ مرب ــن و ابتدایی تری مهم تری
آن حــوزه اســت» (عابدینــ7، ۴:١٣٨٨). تعــداد آثــار کــم7 ارســال شــده بــه ســومین فراخــوان 
پژوهشــ7 بــا موضــوع تایپوگرافــ7 و نیازهــای امــروز و ارســال فقــط شــانزده مقالــۀ تألیــف و 
ترجمــه و انتخــاب تنهــا هفــت مقالــۀ متناســب بــا محورهــای تعییــن شــده در فراخــوان بــرای 
ــر مجموعــه، نشــان دی8ــری از  ــد، ١٣٩١: ١٣)، دبی ــد (کهون ــۀ کهون ــه گفت ــاب، ب انتشــار کت
کمبــود آثــار تحقیقــ7 در ایــن حــوزه اســت. بدین ترتیــب، بــه نظــر م7 رســد کــه ایــن موضــوع 

بایــد توســط سیاســتگذاران فرهنگــ7 مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
منابــع محــدودی دربــارۀ قلــم فارســ7، ویژگ7 هــا و مشــWالت فرهنگــ7 مرتبــط بــا آن 
نوشــته شــده اســت. ازجملــۀ ایــن منابــع م7 تــوان از کتــاب نخســتین گام هــای مدیریــت نوشــتار؛ 
راه+ارهــای علمــ* و عملــ* (قــادر، ١٣٨٨) نــام بــرد. در ایــن کتــاب ســیرِ طراحــ7 قلــم فارســ7 
بــا ســاختاری کامــال¢ هندســ7 و مشــابه بــا ســاختار قلم هــای التیــن نشــان داده شــده و طراحــ7 
قلــم فارســ7 بــا ســاختاری هندســ7 مشــابه بــا ســاختار حــروف التیــن آمــوزش داده م7 شــود. 
چــون قلم هــای تایپــی در ایــن دو فرهنــگ شــباهت ســاختاری اندکــ7 بــا هــم دارند، ایــن رویWرد 
ــد قلم هایــی م7 شــود کــه خوانایــی  ــ7، باعــث تولی ضمــن دور شــدن از هویــت فرهنگــ7 ایران
اندکــ7 دارنــد. در کتــاب دی8ــری بــا عنــوان تایپوگراف* (مثقالــ7، ١٣٩٠)، نویســندۀ کتاب ضمن 
اشــاره بــه کمبــود قلم هــای مناســب و کاربــردی بــه نقــش قلــم در بهبــود و ارتقــاء کیفیــت ارتبــاط 
بــا مخاطبــان پرداختــه اســت. در کتــاب فعــاالن اصــالح الفبــا و تغییــر خــط (اســتادی، ١٣٩١) 
نیــز نقــش چــاپ و اهمیــت قلــم بســیار مهــم دانســته شــده و ادعــا گشــته کــه اینهــا م7 تواننــد 
باعــث تغییــرات اساســ7 در جوامــع شــوند. بــرای نمونــه نیــز بــه نقــش و تأثیــر فرهنگــ7 چــاپ 
ــاره در دی8ــر کشــورهای منطقــه  ســربی بــر تغییــر خــط در ترکیــه و تالش هایــی کــه در ایــن ب
ازجملــه ایــران انجــام گرفتــه اســت، اشــاره شــده اســت. در منابــع دی8ــر نیــز م7 تــوان مقــاالت 
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|د پراکنــده ای در ایــن زمینــه مشــاهده نمــود، ازجملــه در مجلــه نشــان؛ فصلنامــه طراحــ7 گرافیــ� 

ایــران، شــماره های چهاردهــم (پاییــز و زمســتان ١٣٨۶)، بیست و ششــم (زمســتان١٣٩٠) 
ویــژۀ طراحــ7 بــا تایــپ و شــمارۀ س7 و ســوم (بهــار، ١٣٩۴) ویــژۀ تایــپ و تایپوگرافــ7. در ایــن 
مقــاالت، بــه موضوعاتــ7 چــون طراحــ7 قلــم و فرهنــگ خاورمیانــه، معرفــ7 برخــ7 قلم هــای 
تایپــی متأخــر، ســیر طراحــ7 قلــم در ایــران، تأثیــرات و مســائل حــروف ســربی در رونــد طراحــ7 
ــدازه ای گســترده  ــه ان ــ7 چالش هــای موجــود در ایــن حیطــه ب ــه شــده اســت. ول قلم هــا پرداخت
اســت کــه منابــع موجــود نه تنهــا بــرای طــرح آنهــا کافــ7 نیســتند بلWــه پرداختــن بــه آنهــا همــت و 

ــد. ــه را م7 طلب تــالش عمــوم دســت اندرکاران در ایــن زمین
در ایــن مقالــه جهــت درک بهتــر ایــن چالش هــا، ابتــدا ضــرورت و اهمیــت طراحــ7 قلــم و 
در ادامــۀ مطلــب نقــش و کارکــرد قلــم  نمایانــده شــده و ســپس بــه چالش هــای فرهنگــ7 ناشــ7 

از کمبــود قلم هــای فارســ7 در ایــران پرداختــه شــده اســت. 

٣. ضرورت های طراح/ قلم فارس/
اختــراع حــروف چاپــی توســط یوهانــس گوتنبــرگ١ در ســال ١۴٣۵، شــروع پیدایــش 
ــود (ریــز٢،  ــه تایپوگرافــ7 در صنعــت چــاپ ب ــر از خوشنویســ7 التیــن ب ــ7 و تغیی حروف چین
ــاق  ــی و فارســ7 اتف ــی عرب ــم در حــروف چاپ ــه قل ــا گــذر از خوشنویســ7 ب ٢٠٠۶: ۵٢). ام
نیفتــاده اســت. حــروف چاپــیó فارســ7 و عربــی اولیــه، تحــت هدایــتِ تولیدکننــدگانِ غربــی، 
بــه نســخه هایِ عــاری از خالقیــتِ نمونه هــایِ زیبــای دســت خط و بــه نســخه های مWانیــزه ای 
از خوشنویســ7 تبدیــل شــدند و هرگــز نتوانســتند جایــ8اه هنــری خوشنویســ7 را حفــظ کننــد. 
طراحــ7 و ســاختِ قالب هــای ســربیó حــروف عربــی و فارســ7 در دوران مختلــف در اروپــا 
ــد از:  ــه اســت. برخــ7 از ایــن اهــداف عبارت ان ــا اهــداف فرهنگــ7 متفاوتــ7 صــورت گرفت ب
١. ترویــج آییــن مســیحیت یــا ترغیــب و تحWیــم امــور سیاســ7 و مذهبی در ســرزمین های 
ــح  ــن مــوارد اشــاره کــرد کــه پــس از فت ــه ای ــوان ب ــه م7 ت ــرای نمون ــازه فتح شــده: ب اســالم7 ت
آندلــس توســط مســیحیان، حروفــ7 برگرفتــه از کوفــ7 مغربــی بــرای ترویــج آییــن مســیحیت 
ــز، ١٣٨٨:  ــز۴ (م8 ــۀ م8 ــه گفت ــا ب ــر٣، ١٣٨٨: ۴۴) ی ــد (روپ ــ7 گردی ــلمانان طراح ــن مس بی
١٣٨)، ویلیــام کاســلون۵ بــرای ترویــج جامعــۀ مســیح7 در ابتــدای قــرن هیجدهــم میــالدی 
1. Johannes Gutenberg

2. Rees 

3. Roper

4. Phillip B. Meggs

5. William Caslon



ـ ارتباطات ١٧٠ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ن  
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
ــا آن طــور کــه غالمــ7 جلیســه (غالمــ7 جلیســه، | د حــروف عربــی خاصــ7 را طراحــ7 نمــود ی

١٣٩٠: ١٠٢٣) اشــاره م7 کنــد،  بعــد از اســتیالی انگلیســ7 ها بــر هنــد، حــروف ســربی قلــم 
نســتعلیق جهــت ادارۀ بهتــر امــور سیاســ7 توســط چارلــز ویلWینــز١ ســاخته شــد.

ــت  ــدگان صنع ــد کنن ــزی: تولی ــزی و حروف ری ــتگاه های قالب ری ــتر دس ــروش بیش ٢.  ف
چــاپ در پــی تجــارت و فــروش دســتگاه های چــاپ، ســاخت حــروف بــرای زبان هــای 
ــزرگ  ــازار ب ــرای ب ــن حــروف کــه ب ــد. ای ــی و فارســ7 را آغــاز کردن ــه عرب ــف، از جمل مختل
ــروش  ــرایِ ف ــا ب ــراوانِ غربی ه ــوذ ف ــالش و نف ــا ت ــود، «ب ــی طراحــ7 شــده ب کشــورهای عرب
ماشــین آالت چــاپ جدیــد، از ســال هایِ ١٣٢٠تا١٣٣٠شمســ7، بــه ایــران [نیــز] وارد شــد» 

(ســپهر، ١٣٩١: ٢٠). 
٣. انتشــار علــوم، به ویــژه طــب، ستاره شناســ7 و همچنیــن نیــاز بــه ثبــت و انتشــار 
کشــفیات باستان شناســ7 در ســرزمین های اســالم7: از قدیم7 تریــن کتاب هایــی کــه بــه زبــان 
عربــی و فارســ7 در اروپــا چــاپ شــده اســت، کتاب هــای دانشــمندان تمــدن اســالم7 در علــوم 
ــبِ ابن ســینا، کتاب هــای  ــون فــ7 الطّ ــاب القان ــه کت ــوان ب ــۀ آنهــا م7 ت مختلــف اســت. ازجمل
نجــوم چــون زیــج الغ بیــù و ف7 حرکــۀ الســماویۀ و جوامــع علــم النجــوم الفرقانــ7 و بســیاری 

کتــب دی8ــر اشــاره کــرد. 
قلم هــای طراح7 شــدۀ متقــدم7 عربــی و فارســ7 جهــت چــاپ ایــن کتــب، بــدون اشــرافِ 
 ó7اروپائیــان بــه فــرم حــروف، ســاختارِ نگارشــ7 و قواعــدِ هندســ7 و اصــول زیبایی شناســ óدقیــق
خوشنویســó7 اســالم7 طراحــ7 و ســاخته  شــده  بودنــد. ایــن عــدم7 اشــراف را م7 تــوان از 
اشــتباهاتِ فــراوان در آثــار چاپــی آنهــا متوجــه شــد؛ برخــ7 حــروف بــا گذاشــته شــدنِ نقطــه ای 
بــر آن یــا حــذف نقطــه از آن، جای8زیــنó حــرف دی8ــری شــده اســت. مثــل حــرف «ف» کــه بــا 
ــوان حــرف «ق» اســتفاده  ــه عن ــا گذاشــتن دو نقطــه ب برداشــتن نقطــۀ آن جــای حــرف «و» ب
ــتفاده  ــدم اس ــرف «ذ» و ع ــذاری ح ــدم نقطه گ ــر ع ــ7 دی8 ــر١). در مثال ــت (تصوی ــده اس ش
ــرزمین های  ــروش در س ــدف ف ــا ه ــ٢7 ب ــه پاگانین ــ7 ک ــره در قرآن ــه و کس çــای ضم از اعراب ه
م منتشــر کــرد (نورمــن٣، ٢٠١٨) موجبــات عدم اقبــال آن را  âاســالم7 در ســال ١۵٣٨م. در ر

فراهــم نمــود (تصویــر٢).

1. Charles Wilkins

2. Paganini

3. Norman 
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تصویر١.کتاب لغت فرنگ و پارس تألیف پی آنجلو اس جوزف
(P. Angeloa S. Joseph) 1684 م. (google Books; nodate)

عــالوه  بــر اشــWاالتِ نگارشــ7 در ایــن آثــار، 
ــرده  ــر ک ــز تغیی ــروف نی ــدازۀ ح ــباتِ ان ــ7 تناس برخ
اســت. حســین عبدال�ــه زاده حقیقــ7، طــراح قلــم زر، 
نخســتین قلــم فارســ7، در ایــن بــاره م7 نویســد: 
«انگلیســ7 ها و آلمان7 هــا خــط را نم7 شــناختند و 
به دلیــل دنیــایِ فــنóç خودشــان، خــط را از زیبایــی 
خــارج کردنــد» (عبدال�ــه زاده حقیقــ7،١٣٨١:۶). 
ایــن تغییــرِ تناســبات، باعــث ســWته هایی در دنبــال 
ــدن م7 شــود.  ــدیِ خوان ــا چشــم و کن کــردنِ کلمــه ب
در صورتــ7 کــه بــا رعایــتِ تناســباتِ انــدازۀ حــروف 
ــالم7  ــó7 اس ــادی در خوشنویس ــرون متم ــ7 ق ــه ط ک
به نهایــتِ اعتــدال و هماهنگــ7 رســیده اند، چشــم بــه 
دلیــلó آشــنایی بــا فــرم حــروف و ترکیــبِ آنهــا، بــدونِ 

ــود. ــت درک م7 ش ــریع و راح ــن، س ــوم7 مت ــد و مفه ــات را م7 خوان ــات، کلم ــت در جزئی دق
عالوه بــر مــوارد فــوق، فنــاوری چــاپ حــروف التیــن نیــز خــودش را بــه نوشــتار 
ــه دلیــل  ــل کــرده اســت، به طــوری کــه «در دســتگاه ماشــین تایــپ، ب فارســ7 و عربــی تحمی
محدودیت هــای تعــداد کلیدهــای آن، تعــداد اشــWالِ برخــ7 حــروف فارســ7 بایــد از چهــار 
نــوع بــه دو نــوع تقلیــل م7 یافــت. لــذا، حــروف فارســ7 تنهــا بــه دو صــورت چســبان و جــدا 

طراحــ7 شــدند» (حقیقــ7، ١٣٨۶: ٣۶). 
متأســفانه پــس از فراگیــر شــدن و اســتفاده مWــرر از ایــن قلم هــا در ســال های متمــادی، 
ــروف  ــرم ح ــای ف ــه زیبایی ه ــبت ب ــیت اش را نس ــ7 حساس ــا به کل ــن م ــم و ذه ــروزه چش ام
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــربی و قلم ه ــروف س ــت داده و ح ــ7 از دس ــای خوشنویس و ترکیب ه

تصویر٢. نخستین قرآن چاپ شدۀ جهان توسط 
پاگانین/. ١۵٣٨م. در شهر روم 
(jhiblog.org; nodate)
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ماشــین های اولیــۀ تایــپ را مبــدأ و مرجــع زیبایــی قلم هــا تلقــ7 م7 کنــد تــا آن جــا کــه معیــار | د

زیبایــی، خوانایــی و صحــتِ یــ� قلــم در مقایســه بــا تیتــر روزنامه هــایِ کثیراالنتشــارِ چــاپ 
ســربی دهــۀ چهــل و پنجــاه تعییــن م7 شــود.

۴. مبان/ نظری تحقیق: اهمیت، نقش و کارکرد قلم  
ــت. در  ــ� اس ــ7 گرافی ــش طراح ــن بخ ــن و عام المنفعه تری ــن، پرکاربردتری ــم ، ماندگارتری قل
تأییــد ایــن جملــه م7 تــوان قلــم گارامونــد١ را نــام بــرد کــه بــه دلیــل وضــوح و هماهنگــ7 کامــل 
حــروف آن تــا امــروز باقــ7 مانــده اســت. ایــن قلــم «در ســال ١۵٣۵م. توســط کلــود گارامونــد٢ 
ــرفت هایی در آن  ــ�۴ پیش ــتف ون دای ــژان٣ و کریس ــرت گران ــط روب ــا توس ــ7 و بعده طراح
صــورت گرفــت. امــروزه از ایــن قلــم بــرای فیلــم ســتینگ۵، فونت هــای نمایشــ۶7 در صفحــات 
نمایش گــر و انــواع بزرگ تــر آن بــرای تیترهــا و عناویــن اســتفاده م7 شــود» (بروکمــان، 
١٣٨۶: ٢۵). وجــوه دی8ــری از نقــش و اهمیــت قلم هــای مناســب و کاربــردی را م7 تــوان از 

ــد از: ــوارد عبارت ان ــن م ــرار داد. ای ــورد بررســ7 ق ــف م جنبه هــای مختل
۴‑١. شPل و فرم قلم در تقویت بیان مفاهیم: 

متنــوع  تکنی� هــای  عالوه بــر  مختلــف،  موضوعــات  بیــان  یــا  مفاهیــم  بازنمایــی  در 
تصویرســازی و صفحه آرایــی، انتخــاب حــروف و قلــم مناســب نیــز از اهمیــت بســزایی 
برخــوردار اســت. بــرای مثــال بــرای صفحه آرایــی کتــاب «طراحــ7 گرافیــ� در مقیاس هــای 
بــزرگ٧» (تصویــر٣) قلمــ7 بســیار نــازک انتخــاب شــده اســت تــا بافت نوشــتاری متن روشــن 
و ســب� شــده و درنتیجــه، بزرگــó7 آثــار کــه هــدف اصلــ7 کتــاب اســت، بهتــر بــه نظــر برســند.

گاه ذهــن خواننــدۀ متــن اتفــاق م7 افتــد امــا  ایــن شــیوۀ انتقــال محتــوا و مفهــوم در ناخــودآ
طراحــان، مســووالنه و آگاهانــه از ایــن قابلیــت  اســتفاده م7 کننــد. ممیــز(١٣٨٢) در ایــن بــاره 
] شــWل حــروفِ هــر موضوعــ7 دارای هماهنگــ7 تصویــری بــا  معتقــد اســت: «اگــر [انتخــابِ
محتــوای آن باشــد خواننــده و بیننــده از پیــش، آمادگــ7 ورود بــه فضــای موضــوع را پیــدا م7 کنــد 

و در نتیجــه درکِ مطلــب برایــش بهتــر و مطبوع تــر خواهــد بــود» (ممیــز، ١٣٨٢: ۴٧).

1. Garamond

2. Claude Garamond

3. Robert Granjon  

4. Cristoph Van Dyck

5. film.setting

6. display faces

7. Outsize Large Scale Graphic Design
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آنچــه در ایــران مرســوم اســت اینکــه از تعــدادی محدود قلــم در متون مختلف بــا مخاطبان 
گســتردۀ آنهــا از کــودک و نوجــوان تــا بزرگســال اســتفاده م7 شــود. ایــن موضــوع خواننــده را 
نســبت بــه شــWل و ظرفیت هــای بیانــ7 قلم هــا بی تفــاوت م7 کنــد. تنــوع قلم هــای کاربــردی 
م7 توانــد باعــث دقت نظــر بیشــتر، تعمــق در موضــوع و دوری از یWنواختــ7 و کســالت گــردد 

و رغبــت بــه مطالعــه را در مخاطبــان ایجــاد یــا تقویــت کنــد.
۴‑٢. قابلیت بیانِ بخش: از هویت فرهنگ: جوامع: 

الفبــا و خــط از آن رو کــه تجســم شــWلó نوشــتاریِ زبان هــای شــفاه7 هســتند، مظهــر 
ــگ را  ــ� فرهن ــدۀ ی ــت ش ــر ثب ــخ و تفک ــال تاری ــد و انتق ــت فرهنگ7 ان ــدی از هوی قدرت من
تســهیل م7 کننــد. از ایــن رو اســت کــه ســب� تجســم7 یــ� تایپ فیــس١ در درون خــود معنایی 
نمادیــن دارد کــه بــه تحــوالت فناورانــه، سیاســ7 و اجتماعــ7 یــ� دورۀ خــاص اشــاره م7 کنــد 
ــ7  ــن دورۀ تاریخ ــ7 مبی ــالم خوشنویس ــه اق ــه ک س،٢١٣٨۶: ٧٣‑٧۴). همان گون ــارِ ــی ف (اب
خاصــ7 هســتند، بســیاری از اشــWال تایــپ نیــز نماینــده و معــرف دوران طراحــ7 و اســتفادۀ 
خــود هســتند. تایــپ بــدون زائــده٣، تایپوگرافــ7 مــدرن را در اوایــل قــرن بیســتم میــالدی شــWل 
داد. به خصــوص پــس از آن کــه یــان چیWولــد۴ در کتــاب تایپوگرافــ7 نویــن۵ در ســال ١٩٢٨م. 
1. Typeface

2. Abi Fares

3. Sanserif 

4. Jan Tschichold

5. Die neue Typographie

تصویر ٣. انتخاب قلم بسیار نازک برای صفحه آرایی کتاب
 Larg Scale Graphic Design(Forbes, 2003: 23)
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بــه تشــریح ایــن جنبــش پرداخــت. چیWولــد م7 نویســد: «ســب� گروتســ�ِ بــدون زائــده، تنهــا | د

ســب7W اســت کــه بــا روح روزگار مــا مطابقــت دارد. همچنیــن، انتخــاب فونــت فرکتــر١ بــه 
ــازی در ســال ١٩٣٠م. یWــ7 از راه هــای صریــح7 هواخواهــ7 از آلمــان  ــوان خــط رســم7 ن عن

ــت، ١٣٨٩: ١٠٩‑١١١).  ــل از وای ــه نق محســوب م7 شــد» (ب
در مقایســۀ شــWل و فــرم حــروف مــورد اســتفاده  در دو فضــای فرهنگــ7 فارســ7 و عربــی 
مشــاهده م7 شــود کــه خــط فارســ7 به رغــم شــباهت های ظاهــری، تفاوت هــای بســیار اساســ7 
بــا رســم الخط عربــی دارد. ایــن تفــاوت در اســتفاده از قلم هــای چاپــی هــم دیــده م7 شــود. 
بــا نگاهــ7 بــه روزنامه هــای عربــی و فارســ7 (تصویــر ۴ و تصویــر۵) م7 تــوان متوجــه تفــاوت 
شــWل  قلم هــای مــورد اســتفاده در ایــن دو فضــای فرهنگــ7 شــد. خانجــان زاده (١٣٩١)، در 
بــارۀ ویژگ7 هــای قلم هــای فارســ7 در مقایســه بــا قلم هــای عربــی م7 نویســد: خــط کالســی� 
ــبت  ــل و نس ــا، فواص ــا، دندانه ه ــنه ها، گره ه ــن دور در پاش ــت. ای ــردوری اس ــط پ ــ7، خ ایران
ــا  ــن دوره ــم، ای ــتفاده م7 کنی ــی اس ــای عرب ــ7 از فونت ه ــود. وقت ــده م7 ش ــه دور دی ــطح ب س

خشــ� هســتند و روح عربــی دارنــد (خانجــان زاده، ١٣٩١:١١۵). 

۴‑٣. نقش و اهمیت قلم در برندینگ و ساخت هویت بصری: 
ــا  ــگ ب ــه هماهن ــود ک ــتفاده م7 ش ــی اس ــا قلم های ــم ی ــد از قل ــت برن ــ7 هوی ــروزه در طراح ام
دســتورالعمل های هویــت بصــریِ تعریــف شــدۀ آن برنــد اســت. اهمیــت ایــن موضــوع 
ی اســت کــه تصویــر ذهنــ7 برخــ7 از برندهــا بــا قلــم7 آن مجموعــه شــWل گرفتــه اســت؛  به حــدّ
بــرای مثــال، م7 تــوان از روزنامــۀ تایمــز٢ نــام بــرد کــه بــرای آن قلــم7 تایمــز نیــو رومــن٣ در ســال 
1. Fraktur  

2. TheTimes 

3. Times New Roman

تصویر۵: انتخاب قلم نازنین برای استفاده در تیتر و متن روزنامه 
.(hamshahridaily.ir) همشهری

تصویر۴: قلم مورد استفاده در 
هارمصر.  عناوین روزنامۀ النّ

طراح قلم نادینه شاهین 
(www.linotype.com).
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|د ١٩٣٢م توســط اســتانل7 موریســون١ طراحــ7 شــد. ایــن حــروف، موفق تریــن و پرکاربردتریــن 

ــاوس۴ را  ــۀ باه ــن، مدرس ــر٣، ٢٠٠۶: ٢٧٠). همچنی ٢ و برگ ــا اُ ــت (پ ــوده اس ــرن ب ــپ ق تای
ــت ســازمان7 خــود، قلــم خاصــ7  çم7 تــوان از نخســتین مجموعه هایــی  دانســت کــه بــرای هوی
طراحــ7 کــرده اســت. ایــن قلــم، یونیورســال۵ نــام دارد کــه هربــرت بایــر۶ در ســال ١٩٢۵م. آن 

را طراحــ7 کــرده اســت (کرایــ�٧ و برتــون٨، ١٣٨٢: ١۵۴).
در ایــران، داشــتن قلــم اختصاصــ7 اخیــراً مــورد توجــه واقــع شــده اســت. قلــم ویــژه، طراحــ7 
شــده توســط دامــون خان جــان زاده بــرای مجلــه ی کارنامــه، قلم نغمه طراح7 شــده توســط مســعود 
ــد لطفیــان بــرای بانــک  âمحمــدزاده بــرای روزنامــۀ شــرق و قلــم نویــن طراحــ7 شــده توســط هیرب
اقتصــاد نویــن (تصویــر۶) از نمونه هایــی هســتند کــه نشــان دهندۀ اهمیــت قلــم تایپی در ســاختن 

بخشــ7 از هویــت بصــری مؤسســات و شــرکت های تجــاری و فرهنگــ7 در ایــران هســتند. 

۵. یافته های تحقیق
چالش های فرهنگ: ناش: از کمبود قلم های کاربردی و مناسب در ایران

به رغم اهمیت و کارکرد قلم، اثرات فرهنگó7 استفاده از آن در ایران به معن7 واقع7 مورد توجه نبوده 

1. Stanley Morrison

2. Pao

3. Berger

4. Bahause 

5. Universal

6. Herbert Bayer

7. Craig

8. Barton

تصویر۶. قلم نوین. طراح/ شده توسط هیربد لطفیان برای بانک اقتصاد نوین. 

(rangmagazine.com. nodate)
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و شناخته نشده است. به دلیل کم بودن قلم های مناسب و کاربردی، این موضوع در حوزه های | د

مختلف کاربرد قلم، تأثیرات متفاوت7 را گذاشته است. ازجمله در طراح7 گرافی� این کمبود، مانع7 
ی در راه شWل دادن به بیانِ بهتر محتوای آثار یا عدم امWان ارائۀ شیوۀ شخص7 در آثار هنرمندان  جدّ
بوده است. بنابراین، برخ7 طراحان گرافی� چون مهدی سعیدی و فرهاد فزون7، تایپ یا قلم های 
مناسب برای نیازهای ویژۀ کار خود طراح7 کرده اند و برخ7 چون مرتض7 ممیçز با توجه به فضای 
بصری برخ7 سفارشات چون عنوانِ پوستر و جلد، نشانه های نوشتاری طراح7 نموده اند. برخ7 
چون قباد شیوا و ایمان راد به خوشنویس7، تصویرسازی و نقاش7 با حروف پرداخته اند. این موارد 
غالباً برای تیتر و عناوین کارایی دارند، اما «موضوع7 که همچنان باق7 است، متن و خبری است 
که در انتظار تایپ یا قلم مناسب فارس7 است که خواننده را در آسان تر و سریع تر خواندن و آگاه 
ه طراحان  çشدنِ فراتر از خبر، یاری کند» (سپهر، ١۶٢:١٣٩١). این کمبودها باعث شده است تا توج
ی به قلم فارس7 جلب شده و توقع و انتظار آنها  حروف، سفارش دهنده گان و مخاطبان به طور جدّ
را برای قلم7 متمایز و سالم باال برده است. این امر انگیزۀ تولید قلم های فارس7 را افزایش داده، اما 
نتیجه  چندان مطلوب نبوده است و بسیاری از قلم های طراح7 شده، دست خوش تکرار، شباهت 

یا ایرادهای طراح7 و فن7 بوده اند. از دی8ر چالش های مرتبط با قلم م7 توان موارد زیر را برشمرد:
 ۵‑١. عدم تنوع� کم�: و کیف: قلم های فارس: و تزئین: بودن اغلب آنها: 

ــ7  ــرد طراح ــای کارب ــر مبن ــابه اند و ب ــب مش ــدود، اغل ــداد مح ــر تع ــ7 عالوه ب ــای فارس قلم ه
نشــده اند. ایــن تعــدادِ محــدود در مــورد فونت هــای زبــان عربــی کــه «دومیــن زبــان گســتردۀ 
ــوس نمــث٢ (٢٠٠۶) در  ــز صــادق اســت: تیت ــ٢٠١١،١7: ١٧) نی ــ7 اســت» (ابورجیل جهان
مــورد کمبــود قلم هــای عربــی نســبت بــه قلم هــای التیــن م7 نویســد: «در ســال ٢٠٠۵ 
کتابخانــۀ فونــت شــاپ٣ حــدود چهــل هــزار فونــت دیجیتــال ارائــه کــرده کــه بخــش اعظــم 
آنهــا فونت هــای التیــن هســتند و تعــداد فونت هــای عربــی در ایــن فروشــ8اه در مقایســه بــا 
ــاً نامناســب اند»  فونت هــای التیــن بســیار ناچیــز اســت، بــه عــالوه اینکــه، کیفیــت آنهــا غالب
ی در راه شــWل  (نمــث، ٢٠٠۶: ٣). ایــن کمبــود «در رســانه های ارتباطــó7 معاصــر، مانعــ7 جــدّ
گرفتــن یــ� فرهنــگ طراحــó7 جاافتــاده اســت» (ابــی فــارس،١٣٨۶: ٧۴). حــدود ششــصد 
قلــم فارســ7 در نرم افزارهــای مختلــفِ فونــت ارائــه م7 شــوند (عفــراوی، ١٣٨٨: ٧). از 
ایــن تعــداد، فقــط معــدودی بــرای متــن  قابــل اســتفاده اســت و بیشــتر قلم هــای موجــود در 

ــتند.  ــر هس ــای تیت ــ7 و قلم ه ــزی، تزئین ــا، فانت ــا و رایانه ه نرم افزاره
1. Abou Rjeily

2. Titus Nemeth

3. FontShop Library



چالش  های فرهنگ/ کمبود قلم  های فارس/ مناسب در ایران | ١٧٧

١٣
٩٧

ن 
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
|د ۵‑٢. قدیم: بودن اغلب قلم هایِ تایپی� پرکاربرد فارس:: 

قلم هــای فارســ7 موجــود کــه بــرای خلــق آثــاری بــا چهــرۀ معاصــر الزم انــد، فاقــد پیچیدگــ7 
و تنــوع هســتند و تحــول حــروف چاپــی در مقایســه بــا تحــوالت تجــاری کــه رشــد ســریع7 
دارنــد، کنــد بــوده اســت. برخــ7 از ایــن اقــالم7 پرکاربــرد مثــل قلــم زر حــدود شــصت ســال قبــل 
در حــدود ســال های ٣٧‑١٣٣۶ش توســط حســین عبدال�ــه زادۀ حقیقــ7 طراحــ7 شــده اســت. 
قلــم یاقــوت در ســال ١٩۵۶م. در شــرکت الینوتایــپ١ و قلــم میتــرا در ســال ١٩٧۵م توســط تیم 
هالووی٢ و قلم لــوتوس در اوایل قرن گذشته میالدی در شــرکت الینوتایپ طــراح7 شــده اند

(٢٠١۶ ,Linotype.com). ایــن اقــالم متأثــر و متناســب بــا فضــای فرهنگــ7 و بصــریِ 
امــروزِ جامعــه، رشــد علــوم و تکنولوژی هــای مختلــفِ انتقــالِ اطالعــات و متــون نوشــتاری در 
رســانه های الWترونیWــ7 نیســتند و نیــاز بــه نــو شــدن و طراحــ7 جدیــد دارنــد. همچنیــن اقــالم 
تایپــیó مذکــور بــه دلیــل اســتفادۀ مWــرر در ایــن ســال ها، به رغــم زیبایــی و تناســبات موجــود در 
آنهــا، تکــراری بــه نظــر م7 رســند و دی8ــر آن جذابیــت اولیــه را ندارنــد و رغبــت مخاطبــان را 
برنم7 انگیزنــد، چراکــه «طبیعــ7 اســت کــه نوشــتن هــم بــا گذشــت زمــان، پویائــ7 خــود را از 
دســت بدهــد» (وایــت، ١٣٨٩: ٩). شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــ7 قلــم ادبــی عربیــ�٣ 
 ،(myfonts.com) در ســال های ٢٠٠۴ تــا ٢٠٠۵م توســط تیــم هالــووی۴ طراحــ7 م7 شــود
ــا تأثیــر فرهنگــ7 خــود ســلیقۀ بصــری  به رغــم عربــی بــودنِ فضــای بصــری آن کــه م7 توانــد ب

ــرد م7 شــود.  ــرد و پرکارب ــران مــورد اســتقبال قــرار م7 گی عمومــ7 را جهــت دهــد، در ای
۵‑٣. کمبود قلم های اختصاص:: 

متون و موضوعات متنوع و گاه متضاد را نم7 توان با چند قلم محدود چاپ کرد، م8ر اینکه به 
نقشó تصویرِ حروف در خوانایی، تبیین و القای بهتر معان7 متن اهمیت7 ندهیم. «امروزه به سبب 
گسترش تخصص ها و رشد روابط جمع7 و رشد دانش بصری و اطالعات7، نیاز به طراح7 و 
کاربرد نشانه های نوشتاری ازجمله خط برای خواندن، روزافزون است» (حقیق7، ١٣٩٠: ٢٢). 
در ایران به دلیل عدم7 وجود قلم های اختصاص7، معموالÀ کتب از مقطع سن7 کودک و نوجوان 
تا بزرگسال و موضوعات مختلف، با تعداد محدودی قلم، حروف چین7 و چاپ م7 شوند. حت7 
در برخ7 قلم های موجود به طراح7 عالئم ریاض7، فیزی�، شیم7، علوم نوین و بسیاری دی8ر 

پرداخته نشده است و از عالئم قلم های التین حت7 بدون  تشابه به شWل قلم، استفاده م7 کنند. 

1. Linotype

2. Tim Holloway

3. Adobe Arabic

4. Tim Holloway
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در مثالــ7 موفــق و کاربــردی از قلم هــای اختصاصــ7 م7 تــوان قلــم ترافیــ� را کــه بــرای | د

موضوعــ7 خــاص و براســاس نیــاز آن حــوزه کــه وضــوح بیشــتر در حــال حرکــت و دیده شــدن از 
فاصلــۀ دور اســت، نــام بــرد (تصویــر٧). ایــن قلــم بــه دلیل عــدم وجود جزئیــات در فرم حــروف و 
تأکیــد بــر صراحــت و ســادگ7، در مقایســه بــا قلم هــای قدیم7 تــری کــه در جاده هــای بیــن شــهری 
ایــران اســتفاده م7 شــود، بســیار خواناتــر و بــه فضــای فرهنــگِ بصــری امــروز نزدی� تــر اســت.

۵‑۴. کمبود خانواده کامل قلم فارس:: 
در صنعــت نشــرِ امــروز ایــران از خانــوادۀ حــروف در جایــ8اه مناســب آن اســتفاده نم7 شــود. 
چــون خانــوادۀ کامــل خیلــ7 از قلم هــا وجــود نــدارد، معمــوالÀ در ایــران از قلم هــای مختلــف 
ــه،  ــ7 مجل ــس در طراح ــر و پانوی ــرح تصوی ــوتیتر، ش ــر، س ــن، تیت ــ7، مت ــوانِ اصل ــرای عن ب
ــا قلم هــای متعــدد در یــ� متــن نم7 تــوان نظــم  ــره اســتفاده م7 شــود. چــون ب روزنامــه و غی
بصــری الزم را ایجــاد کــرد، ایــن کار باعــث عــدم تمرکــز در خوانــدن شــده و خســتگ7 چشــم 
را در پــی خواهــد داشــت. هــدفِ اســتفاده از خانــوادۀ حــروف، ایجــاد هماهنگــ7، تعــادل و 
ــان قلم هــای موجــودِ فارســ7  ــد: ١٢٢). در می ــ� از ســایر قلم هاســت (کهون ــز و تفکی تمای
معــدودی قلــم اســت کــه مثــل قلــم زر شــWل ســیاه١ آن طراحــ7 شــده باشــد. بــه نظــر م7 رســد 
ــه  ٢ حــروف شــWل گرفت ó7ــ ــا ضخامــت بیشــتر خــط بیرون ــا ب شــWلó ســیاه دی8ــر قلم هــا، تنه

1. Bold

2. Outline

تصویر٧. قلم مورد استفاده در تابلوهای راهنمایی و رانندگ/ جاده ای ایران در 
مقایسه با قلم ترافی، که برای استفاده در تابلوهای شهری توسط حمیدرضا 

بقاپور‑ مصطف/ اوج/ طراح/ شده است، بسیار قدیم/ به نظر م/ رسد. 

( neshanmagazine.com چپ. sebghatazad.com راست)
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|د باشــد. مثــل فونــت ماکروســافت اویغــور١ کــه توســط مأمــون صقــال٢ در ســال ٢٠٠٢م. بــرای 

ماکروســافت طراحــ7 گردیــده اســت (sakkal.com.nodate). از نمونه هــای خانــوادۀ 
ــه  ــرد ک ــام ب ــاد آن ن ــوع زی ــا تن ــر ٨) ب رس٣ ( تصوی ــوِ ــت یونی ــوان از فون ــت، م7 ت ــل فون کام

ــان فروتی8ــر۴ در ســال ١٩۵۴م طراحــ7 شــده اســت (م8ــز، ١٣٨۴: ٣٨٩).   توســط آدری

۵‑۵. کمبود قلم های تایپی مناسب و کاربردی در رسانه های الPترونیP: و دیجیتال:: 
ــر شــدنِ اســتفاده و حجــم  ــه ســمت کوچــ� شــدن، راحت ت ــال اطالعــات ب ابزارهــای انتق
انتقــال داده هــا بــه ســمت بیشــتر شــدن، ســهولت انتقــال و ســرعتِ بیشــتر، بــه پیــش م7 رونــد. 
در ایــن مســیر، انتقــال داده هــای نوشــتاری بــه دلیــل حجــم کمتــر از جایــ8اه ویــژه ای برخــوردار 
اســت. ایــن موضــوع در انتقــال اطالعــات از طریــق تلفــن همــراه، اینترنــت و دی8ــر ابزارهــای 

نویــن انتقــال اطالعــات بــه راحتــ7 قابــل لمــس اســت. 
حــروف التیــن بــه دلیــل قرارگیــری در بطــنó تحــوالت فنــاوری انتقــال اطالعــات، بــا ایــن 
آهنــگِ پیشــرفت و ســاختار فنــاوری آن هماهنــگ شــده اســت، ایــن موضــوع در کشــورهایی 

1. Microsoft Uigure

2. Mamun Sakkal

3. Univers

4. Adrian Frutiger

تصویر٨. خانوادۀ کامل فونت یونیورس. 
طراح: آدریان فروتی;ر، ١٩۵۴م. 

(100besttypefaces.nodate)
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کــه نوشــتاری متفــاوت بــا نوشــتار التیــن دارنــد باعــث بــروز محدودیت هایــی گشــته و حــروف | د

فارســ7 بــه دلیــل همیــن محدودیت هــا، کمتر مــورد اســتفادۀ کاربــران در فضاهای جدیــد انتقال 
اطالعــات دیجیتالــ7 و الWترونیWــ7 قــرار گرفته اســت. در مــواردی، کاربران از حروف انگلیســ7 
بــرای نوشــتن کلمــات فارســ7 اســتفاده م7 کننــد (از ایــن کار بــا اصطــالح فینگلیــش در فرهنــگ 
عامــه یــاد م7 شــود) کــه ایــن موضــوع م7 توانــد در درازمــدت باعــث بــروز مشــWالت فرهنگــ7 

متعــددی چــون دور شــدن از هویــت فرهنگــ7 مخاطبــان فارســ7 زبان شــود.
بــا وجــود اینکــه رســانه های الWترونیWــ7، دی8ــر محدودیت هــایِ تکنیWــ7 و اجرائــó7 گذشــته 
ــا ایجــاد شــده اســت و  را ندارنــد و زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای تولیــد و اجــرای قلم هــای زیب
همچنیــن بــه دلیــل گســترش روز افــزون آنهــا، بســتر مناســبی بــرای تأثیرگــذاری فرهنگــ7 بــر 
ــا همچنــان ایــن بخــش، یWــ7 از پرمشــWل  ترین بخش هــای  çمخاطبــان فراهــم شــده اســت، ام
کاربــرد و اســتفاده از قلم هــای فارســ7 و عربــی اســت و بیشــترین نیــاز بــه حــروف متناســب و 
کاربــردی را دارد. قلــم مــورد اســتفاده در زیرنویــس اخبــار سراســریِ تلویزیــون ایــران را م7 تــوان 
ــال  ــ7 و دیجیت WترونیWــانه های ال ــتفاده در رس ــژۀ اس ــه وی ــت ک ــ7 دانس ــه  قلم ــوان نمون ــه عن ب
طراحــ7 شــده اســت. ایــن قلــم بســیار خشــ� و هندســ7 بــوده و شــبیه بــه قلــم مــورد اســتفاده 
در شــبWۀ تلویزیونــ7 العربیــه اســت (تصویــر٩) کــه فضــای فکــری و فرهنگــ7 بســیار متفــاوت 
و مخالفــ7 را در مقایســه بــا رســانۀ ملــ7 ایــران پی8یــری م7 کنــد. از مــوارد موفــق طراحــ7 قلــم 
در رســانه های الWترونیWــ7، قلــم مــورد اســتفاده در هویــت بصــری شــبWۀ ســه ســیما اســت. در 
طراحــ7 ایــن قلــم ضمــن رعایــت الزامــات نمایش بهتــر در رســانه های الWترونی7W، ســع7 شــده 
اســت فــرم حــروفِ آن متناســب بــا فضــایِ فرهنگــ7 ایــران باشــد (تصویــر١٠). از ویژگ7 هــای 

ایــن قلــم، انحناهــای قابل مالحظــه در فــرم حــروف و وضــوح بســیار زیــاد آن اســت.

۵‑۶‑ کم بود قلم فارس: هم آهنگ با قلم های التین: 
ارتباطــات جهانــ7 بــا گســترش وســایل ارتبــاط جمعــ7 نویــن، ضــرورتِ کاربــرد متن هــای دو 

تصویر٩. فونت اخبار شبfه ی ی سیما
.(mp۴.ir) 

تصویر١٠. قلم طراح/ شده برای هویت بصری شبfه 
.(yaghout-art.ir. nodate) سه. طراح ایمان یاری
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|د یــا چندزبانــه را ایجــاب کــرده اســت. بــه دلیــل محدودیت هــای روابــط تجــاری، اقتصــادی و 

فرهنگــ7 بین المللــ7، ایــن موضــوع در ایــران کمتــر ملمــوس اســت، درحالــ7 کــه در بســیاری 
از کشــورها از جملــه کشــورهای عربــی کــه روابــط گســتردۀ بین المللــ7 دارنــد و بــازار بــزرگ 
ــ7،  ــون تجــاری و تبلیغات ــژه در مت ــان، به وی ــرد دو زب ــه هســتند، کارب ــع کاال در خاورمیان توزی

معمــول و مرســوم اســت.
طراحــان  تبلیغاتــ7،  و  تجــاری  متــون  در  زبــان  چنــد  یــا  دو  از  اســتفاده   عالوه بــر 
ــر  ــدیِ زیبات ــرای ســاختن ترکیب بن ــران، ب ــه طراحــان گرافیــ� ای ــه از جمل گرافیــ� خاورمیان
ــتفاده  ــ7 اس ــی و فارس ــروف عرب ــار ح ــن در کن ــروف التی ــان از ح ــر، در آثارش و کم نقص ت
ــد  ــردن چن ــن7 ک ــا چاش ــ7 را ب ــط فارس ــت از خ ــ7 «عدم رضای ــان گاه ــن طراح ــد. ای م7 کنن
ــه  ــد چراک ــدان م7 کن ــWل را دوچن ــود مش ــه خ ــد ک ــران م7 کنن ــ7 جب ــان انگلیس ــه زب ــطر ب س
هم نشــینó7 حــروفِ فارســ7 و انگلیســ7 مقولــه ای اســت کــه نیازمنــد دانــش و تجربــۀ ویــژه ای 

در حروف چینــ7 اســت» (کهونــد، ١٣٨٨: ١١٢). 
ــن  ــای التی ــا قلم ه ــی ب ــ7 و عرب ــای فارس ــروف در قلم ه ــ7 ح ــن ناهماهنگ ــع ای ــرای رف ب

ــد از:  ــت عبارت ان ــده اس ــرا گردی ــنهاد و اج ــون پیش ــه تاکن ــی ک راه حل های
الف) اïعمال هندسۀ حروف التین در حروف فارس/ و عربی: 

در کشــورهای عربــی و فارســ7 زبان، معمــوالÀ مــدلِ ذهنــ7 طــراح بــرای طراحــ7 قلــم، حــروف 
ــل انســجام و هماهنگــ7 موجــود  ــه دلی گاه، ب ــا ناخــودآ ــه ی ــن اســت و آگاهان و قلم هــای التی
ــه حــروف و قلم هــای التیــن اســت. طراحــان ســع7 در  در قلم هــای التیــن، نــگاه طراحــان ب
نوعــ7 ترجمــۀ شــWل حــروف التیــن بــه حــروف عربــی و فارســ7 یــا اســتخراج حــروف عربــی 
و فارســ7 از حــروف التیــن دارنــد. کاشــان7 (١٣٩٠) در ایــن بــاره م7 نویســد: «ســیطرۀ کمیــت 
و کیفیــتِ حــروفِ التیــن موجــب شــده اســت تــا غالــب طراحــان تایپ فیس هــای عربــی و 
فارســ7، به رغــم در دســترس بــودنِ منابــع متنــوع و غنــó7 حــروفِ ســنت7، همــواره در پی ریــزیِ 
ســاختمانِ قلم هایشــان نیم نگاهــ7 بــه تجربیــاتِ طراحــان حــروفِ التیــن داشــته  باشــند تــا در 

انتهــا تأثیــرِ منطــقó حــروف التیــن در آثارشــان مشــهود باشــد» (کاشــان7، ١٣٩٠: ٢٢). 
ــپ  ــه تای ــش از حــد حــروف فارســ7 و شبیه ســازی ب ــردن بی نگــرش هندســ7 و ســاده ک
التیــن م7 توانــد بــه دور شــدن از زیبائــ7 و خوانایــی قلــم فارســ7 بیانجامــد، چراکــه ایــن دو 
زبــان هیچ گونــه شــباهت ســاختاری ندارنــد. تأثیــر ســاختارهای قلم هــای التیــن بــر طراحــ7 
ــار١ (تصویــر١١) و یاســر  حــروف عربــی را م7 تــوان بیشــتر در طراحــ7 قلم هــای نصــری خطّ

1. Nasri Khattar
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عبçار١(تصویــر١٢) کــه از پیشــ8امان طراحــ7 قلم هــای جدیــد عربــی هســتند، دیــد. همچنیــن | د

م7 تــوان در طراحــ7 برخــ7 نشــانه  های نوشــتاری٢ عربــی (تصویــر١٣)، ایــن موضــوع را 
ــور  مشــاهده کــرد. به وف

(Ridone, 2014: 76) .تصویر١١. فونت طراح/ شده توسط نصری خطار

 

تصویر ١٢. هندسه حروف التین در طراح/ قلم عربی. یاسر عبðار. (کرا، ١٣٨۴: ٢۶‑٢٧)

تصویر ١٣. به هم ریختن ساختار هندس/ و تناسبات حروف در هماهنگ/ بصری نشانۀ نوشتاری عربی و 
فارس/ شرکت هوآوی با عنوان التین شرکت (momtaznews.com). این نوع هماهنگ/ باعث به هم خوردن 
هندسۀ حروف عربی و عدم تناسب شfل و اندازۀ آنها به ویژه در بزرگ شدن اندازۀ حرف «ه» و کوچ شدن 

حرف «آ» نسبت به دی;ر حروف شده است.

ــردن  ــن ب ــا از بی ــه ب ــب مشــاهده م7 شــود ک ــه ترتی ــار ب çــار و عب ــای خطّ در طراحــ7 قلم ه
اتصــاالت در حــروف و بــا کــم کــردن خطــوط کرســ7 خوشنویســ7 اســالم7، ســع7 در 
1. Yasir Abbar

2.  .Logotype
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|د ــن کار شــWل هایی از  ــا ای ــن داشــته اند. ب ــا حــروف التی ــی ب هماهنگــ7 هندســۀ حــروف عرب

حــروف و کلمــات ســاخته شــده اســت کــه ضمــن از دســت دادن هویــت فرهنگــ7 و تناســب 
ــز دچــار مشــWل کــرده اســت. امــروزه در طراحــ7 نشانه  نوشــته  ــی را نی ــدازۀ خــود، خوانای ان
ــری  ــرم بص ــردن ف ــگ ک ــت هماهن ــه جه ــز ب ــ7 نی ــاری بین الملل ــرکت های تج ــیاری از ش بس
نشــانه در دو زبــان متفــاوت، ســع7 م7 شــود فضاهــای تعدیــل شــدۀ مثبــت و منفــó7 حــروف 
التیــن کــه از ویژگ7 هــای هندســ7 آن اســت در نشــانۀ نوشــتاری شــرکت ها در زبان هــای 
دی8ــر هــم ایجــاد شــود. ایــن کار باعــث به هم خــوردن هندســۀ حــروف  و عدم تناســبِ شــWل 

ــت.  ــده اس ــرکت ها ش ــن ش ــ7 ای ــی و فارس ــتۀ عرب ــا در نشانه نوش ــدازۀ آنه و ان
ب) تعامل و هماهنگ سازی حروف فارس/ و عربی با حروف التین

در  دوزبانــه  تایپوگرافــ7  حال7 کــه  در 
اصــل  خاورمیانــه  کشــورهای  اکثــر 
پذیرفته شــده ای اســت، تعــداد اندکــ7 قلــم 
فارســ7 و عربــی مناســب و هــم وزن قلــم 
التیــن وجــود دارد کــه بتــوان هم زمــان در 
ــوع  ــن موض ــرد. ای ــتفاده ک ــن اس ــ� مت ی
م7 توانــد در توســعۀ رســانه های جدیــد 
درک  بــا  باشــد.  داشــته  منفــ7  تأثیــر 
بــا  عربــی  متناســب  قلم هــای  کمبــود 
قلم هــای التیــن بــود کــه بنیــاد خــط١، 
ــتردام  ــتقل در آمس ــ7 مس ــازمان فرهنگ س
ــ7  ــش و طراح ــۀ پژوه ــه در زمین ــد ک هلن
م7 کنــد،  فعالیــت  دوزبانــه  تایپوگرافــ7 
 óســع7 در برگــزاری پروژه هایــی بــا عناویــن
تایپوگرافــ7 واســط٢ (٢٠٠۵‑٢٠٠٧م.) 
و تایپوگرافــ7 واســط در شــهر٣ (٢٠٠٩‑

٢٠١١م.) بــه جهــت نزدی� تــر کــردن 
التیــن  و  عربــی  فرهنگــ7  فضــای  دو 

1. Khatt Foundation

2. Typographic Matchmaking

3. Typograhic Matchmaking in the City

تصویر١۴. بخش/ از قلم های طراح/ شده در پروژۀ 
واسط٢٠٠۵‑٢٠٠٧م. 

س، ١٣٩٠: ٢٧). (ابی فارِ
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ــه | د ــارۀ نیازهــای دوزبان ــق در ب ــن پروژه هــا، تحقی ــود. هــدف ای ــی کــرده ب در ســرزمین های عرب

ــریات و  ــه نش ــه ب ــا توج ــه ب ــرب و خاورمیان ــای ع ــر دنی ــ7 معاص ــه در طراح ــروف دوگان و ح
رســانه های جدیــد و همچنیــن معرفــ7 جای8زین هایــی بــرای طراحــ7 قلم هــای عربــی موجــود 

در بــازار و پیشــنهاد راه حل هــای جدیــد بــرای قلــم بــوده اســت (تصویــر١۴).
ــ:  ــم فارســ: در دانشــwاه ها و مراکــز آمــوزش عال ۵‑٧. عــدم آمــوزش اصولــ: طراحــ: قل

ایــران: 
ــ7 آن در  ــود آمــوزش اصول ــران، نب ــم در ای ــا قل ــط ب یWــ7 دی8ــر از چالش هــای فرهنگــó7 مرتب
ــر  ــن چالــش، تصوی ــر ای ــ7 اســت. جهــت درکِ بهت اغلــب دانشــ8اه ها و مراکــز آمــوزش عال
ــری در مقطــع کارشناســ7 کــه در  ــاط تصوی ــم فارســ7 رشــتۀ ارتب ســرفصل درس طراحــ7 قل

ــر١۵)، آورده شــده اســت.  ســال ١٣٩٣ش. بازنگــری شــده اســت (تصوی

تصویر ١۵. سرفصل درس طراح/ قلم فارس/ رشتۀ ارتباط تصویری مقطع کارشناس/ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ١٣٩۴). 

ــردات،  ــق مف ــم، چ8ونگــ7 خل ــه شــیوه های طراحــ7 قل ــن درس، اشــاره ای ب در  شــرح7 ای
پتیWــ7 و خوانایــی در اندازه هــای مختلــفِ  رونــد شــWل گیری فــرم حــروف و آزمایش هــای اُ
قلــم نشــده اســت.  بــه دلیــلó عــدم وجــود مبنایــی بــرای شــWل گیریِ فــرم حــروف و تناســبات 
انــدازة آنهــا در ایــن ســرفصل، هــر مــدرس بــا توجــه بــه توانایــی و ســلیقۀ خــود و بیشــتر بــر 
پایــۀ قوانیــن طراحــ7 قلم هــای التیــن، بــه دلیــل وجــود منابــع نظــری، طراحــ7 قلــم فارســ7 
ــاره م7 نویســد: «در  ــه ایــن دالیــل اســت کــه مشــ7W (١٣٩٠) در این ب ــد. ب را تدریــس م7 کن
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|د ــد  ــ7 و کارشناس7 ارش ــای کارشناس ــردی در پروژه ه ــم کارب ــ� قل ــ7 ی ــال ها حت ــن س ــۀ ای هم

ــر بــوده  دانشــجویان، طراحــ7 نشــده و گرایش هــا بــه حــروف تزیینــ7 و حداکثــر حــروف تیت
اســت» (مشــ7W، ١٣٩٠: ۴‑۵). ایــن یWــ7 از چالش هــا و دالیــل اساســ7 اســت کــه پــس از 
چندیــن دوره فــارغ التحصیــل شــدن دانشــجویان رشــتۀ ارتبــاط تصویــری و گذرانــدن درس 

ــا احســاس م7 شــود.  ــ7 و زیب ــوع، اصول ــود قلم هــای متن ــوز خــالء کمب ــم، هن طراحــ7 قل

۶. بحث و نتیجه گیری 
ــ7  ــالم خوشنویس ــاس اق ــه براس ــربی ک ــروف س ــران، ح ــه ای ــاپ ب ــتگاه های چ ــا ورود دس ب
عربــی، به ویــژه قلــم نســخ عثمانــ7، توســط اروپائیــان، بــدون اشــراف کامــل آنهــا بــه قواعــد 
رســم الخط و نــگارش فارســ7 و عربــی طراحــ7 شــده بودنــد، در چــاپ روزنامــه و کتــاب در 
ایــران مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. نتیجــۀ اســتفاده از ایــن قلم هــا، رایــج شــدن فرم هایــی از 
حــروف بــود کــه لحــن و لهجــۀ عربــی داشــتند و تــا امــروز اثــر آنهــا در برخــ7 اقــالم چاپــی 
ــó7 چــاپ، تعــداد کلیدهــای  ــر آن، در برخــ7 دســتگاه های واردات ــده اســت.  عالوه ب باقــ7 مان
حــروف، براســاس تعــداد حــروف در زبــان انگلیســ7 محــدود بــود، بنابرایــن حــروف فارســ7 
از چهــار حالــت بــه دو حالــت تقلیــل یافــت. همچنیــن، بــه جهــت تســریع در حروف چینــ7، با 
انفــکاک کامــل حــروف در ســاخت کلمــات و از بیــن رفتــن ترکیبــات دو یــا چندحرفــ7، امWان 
ــن کار باعــث دور  ــت. ای ــن رف ــی از بی ــون چاپ ــولِ خوشنویســ7 در مت کرســ7 بندی های معم
شــدن از فضــای زیبــای خوشنویســ7 و تقلیــل ذوق و ســلیقۀ زیبایی شناســانۀ مخاطبــان و در 
دراز مــدت باعــث دور شــدن از هویــت بصــری و فرهنگــ7 ایرانــ7 ـ اســالم7 در متــون چاپــی 
شــده اســت. ضــرورت توجــه و ســامانده7 قلم هــای فارســ7 نیــز از همین جــا ناشــ7 م7 شــود. 
عــدم اشــراف طراحــان اروپایــی بــه فــرم حــروف، ســاختارِ نگارشــ7 و قواعــدِ هندســ7 و اصول 
ــب  ــروف موج ــدازۀ ح ــباتِ ان ــ7 تناس ــر در برخ ــالم7 و تغیی ــó7 اس ــó7 خوشنویس زیبایی شناس
مشــWالت7 در ارتبــاط بــا متــن و فهــم آن شــده و در خوانایــی وقفــه ایجــاد م7 کنــد. از طرفــ7، 
ــراد را  ــادی، حساســیت اف ــا در ســال های متم ــن قلم ه ر از ای çــر Wــر شــدن و اســتفاده م فراگی
نســبت بــه زیبایی هــای فــرم حــروف و ترکیب هــای زیبــای آنهــا در خوشنویســ7 از بیــن بــرده 
اســت، از ایــن رو بــرای جبــران خســارات فرهنگــ7 ناشــ7 از ایــن پدیــده م7 بایســت به جــد و 
بــا دقــت و وســواس بــه بازنگــری در بازطراحــ7 قلم هــای موجــود و طراحــ7 قلم هــای جدیــد 

براســاس مبانــ7 خوشنویســ7 پرداخــت. 
بــا آنچــه در متــن حاضــر مــورد بحــث قــرار گرفــت، م7 تــوان چالش هــای کمبــود قلم هــای 
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ع7 کمــ7 و کیفــ7 قلم های فارســ7 | د مناســب فارســ7 را بــه قــرار ذیــل شناســایی کــرد: ١) عــدم تنــو"

و تزئینــ7 بــودن اغلــب آنهــا؛ ٢) قدیمــ7 بــودن اغلــب قلم هــایِ تایپــیó پرکاربــرد فارســ7؛ ٣) 
ــود قلم هــای  ــم فارســ7؛ ۵) کمب ــوادۀ کامــل قل ــود خان ــود قلم هــای اختصاصــ7؛ ۴) کمب کمب
تایپــی مناســب و کاربــردی در رســانه های الWترونیWــ7 و دیجیتالــ7؛ ۶) کمبــود قلــم فارســ7 
هماهنــگ بــا قلم هــای التیــن و ٧) عــدم آمــوزش اصولــ7 طراحــ7 قلــم فارســ7 در دانشــ8اه ها 

و مراکــز آمــوزش عالــ7 ایــران. 
ــط  ــزود از چالش هــای مهــم فرهنگــ7 مرتب ــوان اف ــن تیترهــا م7 ت ــل برخــ7 از ای در تفصی
بــا قلم هــای فارســ7، مــواردی چــون درک ناکافــ7 ضــرورت و اهمیــت قلــم فارســ7 در بیــان 
محتــوای مطالــب اســت. تصویــر حــروف و کلمــات نقــش مهمــ7 در خوانایــی و القــای بهتــر 
معانــ7 متــن دارد، از ایــن جهــت داشــتن قلم هــای اختصاصــ7 بــرای موضوعــات و مخاطبــان 
ویــژه، ضــروری بــه نظــر م7 رســد. در ایــران از معــدودی قلــم بــرای متــون مختلــف اســتفاده 
ــون در حوزه هــای  ــ7 شــWلó مت ــری و یWنواخت ــل مشــابهت تصوی ــه دلی م7 شــود، در نتیجــه ب
مختلــف، اهمیــت مطالــب کمتــر درک شــده و بــا عــدم اقبــال بــه مطالعــه، کاهــش فرهنــگ 

کتابخوانــ7 را در پــی دارد. 
ــوادۀ  ــود خان ــدم وج ــ7 و ع ــرد فارس ــای پرکارب ــودن قلم ه ــه روز نب ــا، ب ــر چالش ه از دی8
کامــل اغلــب آنهــا اســت. بــرای جبــران کمبــود خانــوادۀ قلــم در حروف چینــó7 متــن، از قلم های 
مختلــف اســتفاده م7 شــود. چــون بــا قلم هــای متعــدد در یــ� متــن نم7 تــوان نظــم بصــری 
الزم را ایجــاد کــرد، ایــن کار باعــث عــدم تمرکــز در خوانــدن شــده و خســتگ7 چشــم را در 
پــی خواهــد داشــت. ایــن موضــوع در مــرور مجــالت عمومــ7 ایــران، کامــال¢ ملمــوس اســت. 
کمبــود قلم هــای کاربــردی و مناســب در رســانه های نویــن انتقــال اطالعــات نیــز از دی8ــر 
چالش هایــی اســت کــه باعــث محدودیت هایــی در اســتفاده از حــروف فارســ7 در ایــن فضاها 
شــده و کاربــران بــا حــروف انگلیســ7 کلمــات فارســ7 را م7 نویســند. ایــن کار م7 توانــد باعــث 
دور شــدن از هویــت فرهنگــ7 ملــ7 شــده و در دراز مــدت اثــرات جبــران ناپذیــری را ب8ــذارد. 
ــوزش  ــدم آم ــران، ع ــ7 در ای ــم فارس ــودِ قل ــ7 کمب ــای فرهنگ ــن چالش ه ــ7 از مهم تری Wی
اصولــ7 طراحــ7 قلــم در مراکــز آمــوزش عالــ7 اســت کــه بــرای رفــع آن م7 تــوان بــا راه انــدازی 
رشــتۀ طراحــ7 قلــم در مقطــع تحصیــالت تکمیلــ7، مشــابه دانشــ8اه های ردینــگ١ انگلیــس 
و لیــدن٢ هلنــد، بــا تدویــن ســرفصل مناســب و داشــتن زمــان کافــ7 جهــت شــناخت نقــش و 

1.Reading University

2. Leaiden University
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|د اهمیــت قلــم و ســپس آمــوزش مبتنــ7 بــر ســاختار هندســ7 خوشنویســ7 ایرانــ7 کــه متناســب با 

ذوق و ســلیقۀ مخاطــب ایرانــ7 اســت، بخشــ7 از ایــن چالش هــا را مرتفــع کــرد. در ایــن مســیر 
پــن تایــپ١، از ظرفیت هــای تنــوع فــرم حــروف  م7 تــوان بــا امWانــات فنــاوریِ امــروز، چــون اُ
و کرســ7 بندی  کلمــات در خوشنویســ7، کــه عامــل اصلــ7 زیبایــی قلم هــای فارســ7 پرکاربــرد 
هســتند، در طراحــ7 قلــم اســتفاده کــرد تــا عالوه بــر داشــتن تعــداد بیشــتر قلم هــای اصولــ7 و 

کاربــردی، تأثیــرات مثبــت فرهنگــ7 بــر مخاطبــان گــذارده شــود. 
در نهایــت، بــه نظــر م7 رســد کــه وجــود ایــن چالش هــا و کمبودهــا باعــث تغییــر 
زیبایی شناســ7 اســتفاده کنندگان از قلــم فارســ7 شــده و در درازمــدت م7 توانــد موجبــات دور 

ــد. ــ7 ـ اســالمó7 خــود را فراهــم کن ــت فرهنگــ7 ایران ــه از هوی شــدن جامع

1. OpenType
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