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ما در سرزمین عجیب تایپوگرافی زندگی می کنیم. امروزه تایپوگرافرها تایپ فیس های بیش تری 
کرده  است.  گذشته  کامپیوترها تنظیم حروف چینی را بسیار راحت تر  از  در اختیار دارند و وجود 
را در حالت  آن  تنظیمات  و  کنید  نرم افزار حروف چینی مناسبی استفاده  از  گر  ا که  گونه ای  به 

کمابیش متناسب چیده خواهد شد. اتوماتیک قرار دهید، حروف به شکلی 
ِصرف  مطالعۀ  یک  از  را  خواندن  تجربۀ  می توانند  که  هستند  متخصصانی  توانا  تایپوگرافرهای 
چیدمان  یک  از  بیش تر  چیزی  تا  می کنند  هماهنگ  متن  نوع  با  را  تایپوگرافی  آن ها  ببرند.  فراتر 
کمابیش متناسب آفریده باشند. تایپوگرافرها با انتخاب نوع تایپ فیس و تصمیم گیری در مورد 
لذت بخش تر  را  خواندن  تجربۀ  و  واضح تر   را  نویسنده  صدای  فاصله گذاری،  و  حروف  اندازۀ 
می کنند. این گفته ها به این معنی نیست که مانِع تالش دیزاینرهای مبتدی شود. اما مهم است 
که هنر تایپوگرافی نامحسوس است و بدون تعلیم دشوار است بفهمیم دقیقًا چه اتفاقی  بدانیم 
کند تا بتوانند متن را مانند  کمک  که به دیزاینرهای جوان  کتاب این است  می افتد. هدف این 

تایپوگرافرها ببینند.
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گراِف یک متن چاپ شده چه می گذرد. به سه روش  که درون یک پارا کتاب نشان می دهد  این 
می شود این کتاب را خواند: می توانید تنها تصاویر  را ببینید )من معموال این طور شروع می کنم(، 

می توانید صرفًا متن را بخوانید، یا تصویر و متن را با هم بخوانید.
کتاب با توضیحات کلی دربارۀ چگونگی کارکرد تایپ و چگونگی خواندن آغاز می شود؛ به انواع 
گراف همۀ مطالب را  گراف می پردازد؛ و در پایان با توضیح تنظیمات پارا فاصله گذاری در پارا

به یک دیگر پیوند می دهد.
کنون به بسیاری از قسمت های دیگر هم  گراف های متون چاپی آغاز شده و تا  تایپوگرافی از پارا
گراف چاپ شده هنوز  گاهی چاپ را هم پشت سر می گذارد. اما پارا کرده  است؛ حتی  بسط پیدا 
گراف چه می گذرد، مبنایی اساسی  هم یک نقطۀ شروع مناسب است. این که بدانیم در یک پارا

است تا دانش مان را در این زمینه افزایش دهیم. 
یم. این کتاب می تواند اساس تایپوگرافی باشد. کتابی که در درس تایپوگرافی به آن بسیار نیاز دار

کارکرد تایپ چگونه است؟
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حروف  به  نام  )که  سربی  حروف چینی  دستی  روش  با  مقایسه  در  را  حروف چینی  تنظیم  کامپیوترها 
حروف چینی  اساسی  مفاهیم  از  بسیاری  اما  کرده اند،  آسان تر  و  سریع تر  معروف اند(  نیز  یخته گری شده  ر
کنیم و  هنوز دست نخورده باقی مانده است. برای این که بدانیم چگونه از نرم افزار حروف چینی استفاده 
که حروف جا به جایی پذیر1   کارکرد تایپ الزم است به خیلی قبل برگردیم، به زمانی  برای اطالع از چگونگی 

اختراع شد.
کرد. برای  یخی، روند فکری اختراع حروف جابه جایی پذیر را دنبال خواهیم  اما به جای مروری صرفًا تار
گراف های  گراف های دست نویس را به پارا که پارا کارکرد تایپ، می توانیم از خالقیتی  نشان دادن چگونگی 

کمک بگیریم. کرد  چاپ شده تبدیل 
کارکرد یک چیز تنها با تکیه بر مطالعه تقریبًا ناشدنی است، اما نباید این مسئله  گاه شدن از چگونگی  آ
کنید مفاهیم این  کند. شما هرچه تنظیم تایپ را بیش تر تمرین  کم  سرعت شما را در رسیدن به هدف تان 
ید و اطالعات تان را در مورد تایپوگرافی  بخش را بهتر متوجه  خواهید شد. وقتی فایل های مختلف می ساز
گراف  با تمرین افزایش می دهید این بخش را دوباره بخوانید. آموختن این که پشت صحنۀ تنظیم یک پارا
در  را  آنچه  می توانید  بهتر  بشناسید،  بیش تر  را  مفاهیم  این  هر اندازه  است.  اصلی  هدف  می گذرد  چه 
ید این مفاهیم را  کنید. و هرچه بیش تر به تنظیم تایپ بپرداز تایپوگرافی خودتان اتفاق می افتد مدیریت 

بهتر درک خواهید  کرد.
را،  تایپ فیس  نقش  توانا  تایپوگرافر  تایپ فیس است. یک  و  تایپوگرافر  بین  درواقع همکاری  تایپ  تنظیم 
همۀ  یادگرفتن  به  نیازی  می کند.  درک  به خوبی  جابه جایی پذیر،  حروف  کارکرد  چگونگی  شناختن  با 
اختراع  چگونگی  تجسم  با  می توان  را  مهم  مفاهیم  نیست.  حروف چینی  نرم افزارهای  پیچیدۀ  جزئیات 

گرفت. حروف جابه جایی پذیر فرا
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گوتنبرگ ایدۀ
یوهانس گوتنبرگ2، متولد شهر ماینتِس3 آلمان، شهرتش را مدیون 
اختراع حروف جابه جایی پذیر است ــــ حدودًا در سال 1450. این 
استفاده  امروز  ما  که  است  حروف چینی هایی  اساس  اختراع 
گوتنبرگ به چه چیز می اندیشیده  کنیم  می  کنیم. بیایید تصور 

است. 
کتاب را اختراع نکرد، و اختراعش باعث نشد شکل  گوتنبرگ 
برای خلق یک  او مسیری جدید  کند.  تغییر  کتاب بالفاصله 
با  را  سطر  هر  این که  جای  به  گوتنبرگ  کرد.  پیدا  گراف  پارا
دست بنویسد و هر کلمه و هر حرف  را  ترسیم کند، راهی برای 

گراف دست نوشته  به وجود آورد. شبیه سازی یک پارا
گوتنبرگ  یخته گری شده اهمیت ایدۀ  یک قطعه از حروف ر
مخصوص  قالب  در  حرف  هر  گذاشتن  می دهد:  نشان  را 
با  قالب هایی  در  متفاوت  اشکال  گرفتن  قرار  خودش.  به 
اندازه های یکسان کاربرد آن ها را راحت تر می کند. به حمل 
کنید با حمل  کنید و آن را مقایسه  کفش فکر  چهار جفت 
گرفته اند؛  کفش قرار  که درون جعبۀ   کفشی  چهار جفت 
گوتنبرگ با حروف جابه جایی پذیر  که  کاری  دقیقًا همان 

انجام داد.
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حمل کردن  از  پیچیده تر  بسیار  گراف  پارا یک  با  داشتن  سروکار 
گوتنبرگ  کلیت آ ن ها شبیه به هم است.  کفش است، اما  تعدادی 
آن ها  ترتیب  و  کردن  تا حمل  داد  قرار  قالب هایی  را درون  حروف 

راحت تر  باشد.
کرد،  بررسی  را  گراف  پارا تشکیل دهندۀ  اصلی  عناصر  گوتنبرگ 
کرد. و در  نهایت، با استفاده از  سپس به چگونگی روابط آن ها فکر 
کرد ــــ  راه  گراف خلق  این روابط، راهی جدید برای ساختن یک پارا

حلی تایپوگرافیک.
گراف دو عنصر اساسی بصری دارد: قسمت های سیاه، و  یک پارا
و قسمت سفید  قسمت های سفید. قسمت سیاه همان حروف 
را،  و سفیدی ها  این که سیاهی ها  به جای  پس زمینه است. حاال 
گانه ببینید، قسمت های سیاه  کاغذ، دو الیۀ جدا مانند مرکب و 

کنید، مانند دو قسمت از یک پازل. و سفید را با همدیگر تصور 

فضایگلیف:قالبیکههرحرفرادربرمیگیرد.

فضایمحصور

فاصلۀحروف

فاصلۀسطرها
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سبکخوشنویسیکهگوتنبرگبرایاولینحروفجابهجاییپذیر
ازآناستفادهکرد»تکستچرا«نامداشت.

نمونهایازیکگلیفسربی
)ریختهگریشده(

فضایمحصورداخلحروف
فضای محصور فضای سفید داخل حروف است که توسط حرف، 

تمامًا یا تا حدی، محصور شده است.
فضای محصور شبیه به فضای خالی داخل یک کاسه یا یک ظرف 
است. این فضای خالی وجودی فیزیکی مانند مواد تشکیل دهندۀ 
می شود  باعث  کاسه  اطراف  دیواره های  بلکه  نیست،  ظرف  خود 
کاسه  که  مقدار مشخصی از فضا در داخل ظرف ایجاد  شود. وقتی 
را حرکت می دهید، فضای محصور نیز با آن حرکت می کند. بدون 

کاسه به این شکل نخواهد بود. وجود این فضا 
که فضای داخل یک ظرف به همان ظرف تعلق دارد،  همان طور 
فضای محصور یک حرف نیز  به همان حرف تعلق دارد. وقتی شما 
با آن حرکت می کند.  را جابه جا می کنید، فضای محصور  حرفی 
که  شکلی  آن  به  حروف  باشد  نداشته  وجود  محصور  فضای  گر  ا

می شناسیم نخواهند  بود.

تا  شده اند  چیده  یک دیگر  کنار  در  که  هستند  سیاه  حروف  همان  سیاه  قسمت های 
تشکیل  را  سطرها  تا  گرفته اند  قرار  یک دیگر  کنار  در  کلمات  و  دهند،  تشکیل  را  کلمه 
دهند. قطعه های دیگِر این پازل عناصر سفیدند: فضای سفید داخل یک حرف ) فضای 
محصور(4، فضای سفید بین حروف )فاصلۀ حروف(، فضای سفید بین کلمات )فاصلۀ 

کلمات(، و فضای سفید بین سطرها )فاصلۀ سطرها(. 
گراف، چه  گوتنبرگ فضای محصور، فاصلۀ حروف، و فاصلۀ سطرها را بررسی کرد. هر پارا
به صورت دست نوشته و چه به صورت چاپی، شامل این فضاهاست، اما نباید آن ها را از 
که مقدار مشخصی از هر  یک از این فضاها  گوتنبرگ این بود  یک دیگر جدا دانست. ایدۀ 
کرد: فضای  را در اطراف هر حرف قرار دهد. او با این ابداع نوع جدیدی از فضا را خلق 
و  که جابه جایی  را شکل می دهد  اطراف هر حرف  قالب  گلیف5   گلیف. فضای  یک 

بازچینی آن ها را راحت تر می کند.

ایــنقســمتبــرایقــرارگرفتــنبــررویحرف
متصــلبعــدیاســتتــاازبهوجــودآمــدن

فاصلــهجلوگیــریکنــد.

انتهایگلیف ابتدایگلیف

ابتدایگلیف



21 20

فضایمحصورفضایسفیدداخلحروفاستکهتوسطحرف،تمامًایاتاحدی،محصورشدهاست.

فضایمحصورفضایسفیدداخلحروفاستکهتوسطحرف،تمامًایاتاحدی،محصورشدهاست.

فضایمحصور شکلبیرونی eشکلکاملحرف
شکلکاملحرفهشکلبیرونیفضایمحصور

حروفازفضایسفیدوسیاهتشکیلشدهاند.




