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 در پوستر ) حروف گذاري (بررسي تغييرات نوشته 
   *  طوسي افضل السادات عفت دكتر                                                                                                               

 
  

  :چكيده

  
از اولين آثار چاپي تا اولين پوستر  نوشته در پيونـد بـا كـالم و            . توان شمرد  نوشتن تبيين گفتار است و نوشته را شكل بصري سخن مي                 

نوشته اگرچه در قالب خوشنويسي و يا  تـايپو گرافـي  ارائـه شـود در آثـار گرافيكـي حـائز                        .   ميان  محتوي پيام و گيرنده است       حلقه واسطه   
والت آن طـي    حـ  اين مقاله به بررسي اهميت نوشته در پوسـتر، وت          در .گيرد پوستر از دو بخش مهم تصوير و نوشته شكل مي         . اهمييت است 

گرافيـك   طراحي     هاي تحوالت پوستر همواره نوشته نقش و جايگاه ويژه داشته  وتغيير آ ن در تغيير سبك               در   .پردازيم صد سال اخير مي   كي
   .موثر است

اين تـاثيرات  . واهد شدخكه در ضمن اين تحقيق  بدان پرداخته هاي نقاشي نيز  تاثيراتي اخذ كرد      همچنين  گرافيك در قرن بيستم از سبك       
هـا بـا و جـود انـواع گرايـشات وتغييـرات               نظر مي رسد در طي سال     ه   ب  .هاي نقاشي مربوط است    نوشته يا حروف در سبك    به نحوه كاربرد    

در  .شني نوشته مطرح گـشته اسـت      وت خوانايي ور   خوانايي و وضوح ويا عدم اهمي       اين تغييرات بر   محور عمده  كاربرد نوشته در اثر گرافيكي،      
 در اين زمينه بي آنكه مجال پرداختن به          ها در اين جا با مطرح كردن انواع گرايش        .شدچند سال اخير اين بحث به گرافيك ايران نيز كشيده           

 .، كوشش شده تحوالت نوشته ويا تايپو گرافي بررسي شودآن در ايران را داشته باشيم

  
  
  
  
  

   :ي كليديواژه ها
  .حروف گذاري، پست مدرن پوستر، تايپوگرافي،
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  مقدمه 
 ومصريان آن را با تصوير  بر پـاپيروس          دريا ن اولين خط را نگاشتن      سوم

هنرهـاي بـصري از تزئينـات       بعدها با  اختراع چاپ انـواع        . تلفيق كردند 
 در حـدود  و .ونوشتار وتصوير در خدمت آثار گرافيكي متنوع قرار گرفـت 

 شـاخه امـروز هنـوز دو   . آنرا گرافيك ديزاين خواننـد   بود كه1922ل سا
پيونـد بـا     در   آن  ه   و تصوير و هنرهاي مربوط ب       و نوشتن   نوشتار اصلي    

ها، تصاوير   عالئم، سمبل .نوشتن تبين بصري گفتار است     .گرافيك است 
شوند، كـه اينهـا همـه تبـين          يا حروف، بروي صفحه نوشته يا رسم مي       

   .ي انديشه هاي غير گفتاري انسان استگفتار ويا حت
 در   و ز مان وحافظه را در بـر دارد       ،  سخن گفتن محدويت  بيان در لحظه      

نوشتن انديشه وگفتار بـشر      .ها قابل انتقال نيست    تمام زمان ها و مكان    

وتغييــرات در نحــوه نگاشــتن بــه شــكل دســتي آن . كنــد را ثبــت مــي
 . فيك حائز اهميت استبراي گرا) تايپ(خوشنويسي ويا ماشيني آن 

 .تـوان يافـت     مـي   نقاشـي   مربوط به تـصوير را در        تحوالتترين    مهم
 بيستم از همه هنرهاي ديگر جنجالي تر مطـرح           در قرن  تحوالت نقاشي 

ـ تاثير   شد و  ـ       ب نقاشـي معاصـر، يـا       . داشـت  صريسزايي در هنـر هـاي ب
ز مدرنيسم بر هنر پوستر كه اساسي ترين نوع بيان در گرافيك اسـت نيـ              

 آن    وعلـل   در اين مقاله به بررسي اهميت نوشته و تحـوالت         . تاثير نهاد 
  .طي يك صد سال اخير مي پردازيم

  
 :در نقاشي مدرنبررسي نوشتار 

 مـورد توجـه قرارگرفـت؛       20يكي از مهم ترين عناصـري كـه در آغـاز قـرن              
 تحـوالت  بود كه از آن به عنوان         در بيان هنري   جستجو براي ساختار جديدي   

داستان هنر مدرن معموال با جنبش هاي        .هاي هنري مي توان ياد كرد      سبك
اسـتفاده از   . شود  نقل مي  …پرسيونيسم و   سفوتوريسيم، كوبيسم، اك    يسم ، وفو

  .شد وارددر نقاشي كوبيسم، ، ابتدا جديدعنصر بصري نوشتار به عنوان يك 
 20قـرن  هاي تصويري تجديد نظـر طلـب مطـرح در       كوبيسم از تمام زبان    "

  .) BOWNESS, 1979, 105("افراطي تر است 
،  آن  ابـداع    تـرين   مهـم   به در اينجا  كه   دارد   ي  يكوبيسم مشخصه ها  نقاشي   

 ايـن مقالـه اسـت         مورد بحث      و به عبارتي نوشتار كه      حروف استفاده از يعني  
كوبيـسم در كنـار      بينـيم    در آثار پيكاسو وبراك مـي      همانطور كه  .مي پردازيم 
عبـارات مقطـع  بـا معنـي ويـا       از نقاشي،وح وتغيير زاويه ديد در شكست سط

 . بدون معني استفاده كرد كه قبل از آن با اين تاكيد وكيفيت ارائه نـشده بـود                
 امر مهمي تبـديل      موضوع و  نقاشي به آثار  را در   حروف  اين استفاده از كلمات،     

ه بـه  تشـ نو،   موجب شد كه قاشي بعدي هنر ن   هاي    سبك  كه در تحوالت   كرد
  گرافيـك هنـر  بـر  اين حركت   همچنين .شودثر تبديل اموضوع مستقلي در 

 نوشـته بـا    در پوسـتر  بعـدها     .تاثير بـه سـزايي نهـاد      پوستر  بويژه   قرن بيستم   
  گرافيـك  آثار خلـق   ودر جاي آن قرار گرفـت و در          مطرح ارزشي معادل تصوير  

 به عبـارتي   . گشت  باهاوس وتايپو گرافي جديد مستقال در پوستر مطرح        مدرسه
    . استكوبيسم سرآغازي بر  اين تحوالت

فوتوريـسم،  : طوالني مانند “  ايسم هاي   صف “بعد از ” ايسم  ” كوبيسم؛ اولين "
اينهـا   .ايتي را بيان كـرد    ضئيسم، سورئاليسم و كونستراكتيويسم بود كه نار      اداد

 "دادنـد تايپو گرافـي را تغييـر       توسعه  ‘‘هاي بي پروايي بودند كه شديدا      جنبش
),(CARTER,1989,12   

: در نقاشي هاي كوبيسم، عبارات مقطع و ناقـصي از كلمـات و حروفـي ماننـد                
JOURNAL ,RHUM ,PERNOD MA JOLIE BAR 

,VALISE , درارتبـاط بـا اشـيا ء معمـولي       در تابلو ديده مي شود كه گاه
يا حروف به لحاظ بصري بافـت جالـب و          زندگي واقعي هستند  كلمات      محيط  

  جديدتصويري، با بيننده فضاي  در يك  و، ايجاد كردهنقاشييدي را در جد

  
  
  
  

  
  )1تصوير(

تـداعي بخـش زمـان و        ممكن اسـت      گاه   اين كلمات  .ارتباط برقرار مي كنند   
 نيز منظور و خـاطرات نقـاش         ديگر  از سويي   و بيننده باشند   براي  خاصي مكان

                                                                       بطور مثال در  .كنند  بيان مي در تابلو را
 MAX كلمــا ت كــوالژ 1914/ "هــا طبيعــت بيجــان ودســته ورق"اثــر  

JACOB نزديـك   نام  اشاره به   سو  يك  از در واقع كه    خوانا است     نقاشيرد  
يـن   بـا ا   يترين دوست هنرمند است و از سوي ديگر براي بيننده يادآور شاعر           

 در ضمن خود صفحه اگهي  روزنامه و بطري و ليوان            .)1تصوير  (باشد   نام مي 
و سوژه هاي اينچنيني  كارهاي پيكاسو ثبت زمان ومكان ونشانگر زندگي روز             

 ,BARKER &CAZALET, 1991(سـت ومـره ومحـيط دوران ا  
116 (.                           

 يـا بريـده هـاي كلمـات،       كوالژ بريده هاي روزنامـه      در نقاشي پيكاسو    
اشـكال   ما نند گيرند و  همانند ديگر عناصرنقاشي، بر روي بوم جاي  مي        

                                         .و تصاوير به نمايش در مي آيند
                                      

 افـزون   - )1912-13( زمستان   -” ون  لبطري شيشه اي و وي    “  در نقاشي   
كوالژ را با جزئيات بـه نمـايش مـي          تكنيك   حروف چاپي روزنامه،     آنكه بر

  . تصوير ارزش مي بخشددر جاي استفاده از كلمات  بهگذارد؛ بلكه
 مـي JOU  نيـز بـا حـروف        1912نمونه ديگر را در طبيعت بيجان  سال         

 حروف به عنوان  تصوير در نقاشـي وارد مـي شـود               در اينجا نيز   .توان ديد 
    .)2تصوير(
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  )2تصوير (
  :فوتوريسم و دادئيسم

 توسـط نويـسنده و      1909انقالبي بود كه در سال       - فوتوريسم جنبشي هنري  
 بر پا شد، اين جنبش بـه عنـوان    تيين شاعر ايتاليايي بنام فيليپو توماسو ماري

تحولي ادبي شناخته شد كه به تدريج هنر هاي ديگر از جمله نقاشي را نيـز در                
  .بر گرفت

بنـا   هاي جهان اطراف و زمانه خود        وتوريسم مانند كوبيسم بر اساس واقعيت     ف
 اما جهاني كه به استقبال جنگ و  ماشين ميرود وتوتم آن هواپيما وماشين               شد

از اينرو سرعت وهياهو از مشخصه هاي فوتوريسم و حـد فاصـل آن بـا          . است
  .كوبيسم  بود

 هـا از حـروف و اعـداد در          تبـه ماننـد كوبيـس      بوچيوني به عنوان رهبر گـروه     
 –) 1911 (- 1حاالت ذهـن  “در نقاشي او با عنوان      . كارهاي خود، استفاده كرد   

ايـن   .رد اصول مشابهي  را كه در كارهاي كوبيسم هست، مشاهده ك           توان مي
تابلو شاهدي  بـر ظـاهر شـدن تـصوير  از طريـق شكـستن سـطوح اشـياء و                      

بـه عنـوان مركـز مهـم و         عداد  همچنين حركت در فضا واستفاده از كلمات  وا        
   .مورد توجه در تابلو  مي باشد

 نه نوستالژي، نه ياس و بدبيني، راهـي         " با شعار  1909تي در اطالعيه    ين ماري
 HELLER &CHWA , 1988 , ,90 (  "براي  عقب گـرد نيـست  

ST(      بودنـد كـه       ها بر اين اعتقاد       تفوتو ريس  .  مسير اين سبك را نشان داد
ي بايد انرژي جهان را نشان بدهد وبا اين عقيده بيان جديـدي             گرافيك و نقاش  

ديد گاه ايشان در گرافيـك      . از جهان را در اثارشان به تجربه ونمايش گذاشتند        
 تـايپو گرافـي، بـر روي    ي نو در چگـونگي كـار بـرد نوشـتار و             تجارباز طريق   

 در  هـا را   تي فكـر فوتوريـست    ين ماري.   گذاشت  بسزايي   طراحي پوستر  تاثير   
  . باره موقعيت تايپوگرافي در طراحي گرافيك به وضوح بيان كرده است

وقتـي الزم     ).1909تي سـال    ين نقل از ماري  ( “چيست ؟    نوشتار هماهنگي  “ 
باشد ما بايد از سه يا چهار ستون در يـك صـفحه و بيـست  صـورت  تـايپي                      

نمايش دهـيم   ما بايد حس شتابزدگي را با حالت كج يا ايتاليك           . استفاده  كنيم  
و بدين ترتيب تايپو گرافي نقاشي شـده ايـي بـر            ( 2حروف ضخيم و فرياد را با     

ــود     ــي شــ ــد مــ ــاپي  متولــ ــفحه چــ  158 ,1972,  (“ روي صــ
BARNICOAT(.  

جلـوه هـاي     مقايسه بين استفاده از حروف در نقاشي كوبيستي و فوتوريـستي،          
بيـسم عبـارات    در  كو   .متفاوت استفاده از حروف را در نقاشي  نشان مي دهـد           

ـ . مقطع با دنياي واقعي در ارتباطند      )كاپيتـال (  شـكل بـزرگ  هحروف هميشه ب
بطـور مثـال      . مـي باشـد      ودر ارتباط تنگاتنگ با دنيـاي كالسـيك         بكار رفته 

 اشاره به نام  CORTحروف )1912-1911("طبيعت بيجان با پيانو"درتابلو 
CORTOT  ار حـروف يـا       پيـشگام اسـتفاده     نيـز   براك .باشد  پيانيست مي 

  طبيعت بيجان  باليوان و روزنامه" بناماز براكي ي در تابلو.كلمات در تابلو بود
 ’L’ECHOD اشاره بـه نـام روزنامـه    LE ECHOعبارت فرانسوي "

AVIGNON ف  است در حاليكه در همان تابلو حروJOU  اشاره به نام 
اقعـي  اينها همه مظاهري از زنـدگي و       . دارد JOURNALروز نامه ديگري  

  .),BARKER &CAZALET,1991   94(اطراف هنرمند است
 نظير اينها مي  يي صداها عالئم آوايي وياولي در حروف چيني فوتوريستي، ما

  : بينيم
BASTA BASTA , VOOOOOOOO , SCRAB  R  

NNG , SIMULTANEITA , ESPLOSIONEــه  در ك
   مـاري نظـرات در واقـع طبـق   . شـود  استفاده ميفونت ها  از انواع  نوشتن آن 

  پر رنگ نوشته     فرياد مانند    شد، بعضي اوقات كلمه اي     ذكر  در باال     كه   تيين
به عبارت ديگر حروف گذاري      و مي شود كه توجه بيننده  را به خود جلب كند          

باشد كه بنيان گذاران فوتوريـسم        آنارشيستي مي   و پيرو همان شتاب و حركت    
  .)3تصوير(سرعت و حركت دنياي آهن و ماشين و  . معتقد هستند نĤب

 ت ها اما فوتوريس  . هر دو تحت تاثير جنگ بودند      مفوتوريسو   دادا    هاي جنبش
،  نسبت بـه جنـگ و         ها  و دادائيست   ه جنگ و هرج و مرج  عشق مي ورزيد         ب

  .مكانيسم آن مأ يوس و دلسرد بود
از عبارات تصويري هرج و مرج طلبانـه        با اين همه هر دو جنبش  در آثار خود           

 و  3 كه توسط كورت شوايترز     است پوستري مثال آن    . كردند يپوگرافي استفاده تا
در .  طراحـي شـد  ) 4شكل (1923“و در هاگ  دادا   ريستال“براي   4وان دوسبرگ 

به صورت   5 دادا  تايپو گرافي كلمه      تركيب بندي  هرج و مرج در    شاهد    اين اثر 
  .هستيم) در پايين  در باال و(هاي  تايپي متفاوت 

 ماري نيتي ،زنگ ، -3تصوير ( 
)1912.تمب ، تمب     

 
 پوسـتر بـراي نمايـشگاه  دادا ، شـوايترز ، و وانـدو سـبرگ،                  -4تصوير(

1923( 
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عدم ،  به دور قاب پوستر مي چرخد  كه گام به گام       DADAتكرار كلمه    
 را شـكل    وسـتر پ  نوشـتار   با  و ايجاد تركيب بندي صرفا      تصوير، استفاده از   

 وكـرده   داداها از كوالژ نوشته هاي آماده ي روزنامه ها اسـتفاده             .مي دهد 
تا بـه اهـداف ضـد        داشتند   به تركيب بندي زيبا و حساب شده كمتر توجه          

روش "  و بـه عبـارتي     .ك دادا نزديـك شـوند     سبيباشناختي   ز هنري و ضد  
هــاي گرافيكـي دادائيـستي از روش كوبيـستي و فوتوريــستي بـا تكنيـك      

 ,HELLER  “اره و مقرون به صرفه مجزا مي شودمكانيكي توليد دوب
1988,169).(  

  6نوشـتاري   پوسـتر   خلـق     شـروع  هاي مـذكور     تمايالت هنري سبك  اين  
  شكل  دقيق تـري   و تايپو گرافي جديد كه بعد ها در طراحي باهاوس     است  
  .يافت

  :ساختارگرايي و نوشتار
مـرد  “  در اثـر   نيـز  كـازيمير مـالويچ  قاشي  در روند استفاده از نوشتار در ن

از تكه هاي كلمات شكسته شـده در        ) 1913-1914(“ انگليسي در مسكو    
 از كوبيـسم    ديگري  تـاثير  نيـز    اين  . )5تصوير  ( است كرده كار خود استفاده  

 -قبـل از گـذر از  كوبيـسم          يافـت و   است كه او در كوبيسم تركيبـي آنـرا        
هنرمنـدان روسـي بعـد از انقـالب          .ا آزمود  آنر  فوتوريسم  به سوپر ماتيسم    

 كه بيش از همـه      اين هدف .  آثار خود انقالب را نشان دهند      ا كه ب  دكوشيدن
گرافيـك  آن دوران را      ، خود را نمـودار سـاخت     ،   حروف  وآرايش در استفاده 

 يـا    ، و  7 آثـار رودچنكـو    مثال بـارز وموفـق آ ن      . بسيار تحت شعاع قرار داد    
 كـه   استكتاب شعر والديمير مايا كوفسكياي بر  8كيزيتسكارهاي ال لي

در يك صفحه چند      و طراح     در آن نوشته ها آزادانه در صفحه آرايش شده        
  . استفاده كرده است9حروف بدون سريفبا فونت متفاوت 

  
                 )مرد انگليسي در مسكو.1913-14.  مالويچ -5تصوير(
     

 
  )       براي كتاب مايا كوفسكي- ال ليسيتزكي6 يرتصو( 

نمونه ديگر استفاده از نوشتار در نقاشي در جهت نشان دادن اهداف  هنري      
چـه چيـزي    ” بنـام  10 در اثري از ريچارد هميلتـون      . منظور گشت  ،پاپ آرت   

 “است كه خانه هاي امروزي را چنين متفاوت و جالب  توجه مـي نمايانـد                 
 نوشـته    و اي آكهي تجاري مجله و برچسب روي كـاال،         نوشته ه  ،  )1956(

هاي پوستر اويخته به ديوار با حروف متنوع و به حجم بـسيار، نمايـشي از                
 كه در يك اثـر كـوالژ هنـري از           است زندگي معاصر، عاميانه و غير هنري     

 وتـصاويرمربوط  او در اين تابلو خيلي از اجـسام  .ود داردوجنقاش انگليسي    
 علـي   ، حـال  عـين    و در    . است كوالژ كرده  را  ونوشته ها  ي زندگي واقع   به

در رابطـه بـا ابـزار    اعالم مرگ هر چيز كهنـه و قـديمي     اواثر  رغم اين كه    
 ونوشـته هـاي روي د       عبـارات  ، مي تواند باشـد   سنتي بكار رفته در نقاشي      

 يـا    در اين راستا استفاده او از نوشتار       .، معناي ديگري به كار مي بخشد      يوار
  . ، مانند كوبيست ها است تابلووف دررح

هنـر مـدرن وابـستگي زيـادي        همانطور كه در صفحات قبـل اشـاره شـد           
 نقاشاني  توان گفت    و در اين ميان مي     . نوشتار در نقاشي دارد    استفاده از   با
كنند نيـز بـه اهميـت آن پـي بردنـد و              كار مي 11انتزاعگرايي سبك    در كه

نقاشي آبستره به   در. ابداع شد هاي مستقلي با تو جه به خط و نوشته           سبك
وضوح مثالهايي را ميتوان يافت كه نقاش در آن با الهام از خوشنويسي بـه               

از اينـرو در   .خوشنويسي عربي و چيني اثر خود را به وجود آورده است   ژه  وي
و ارتباط آن با گرافيك و   انتزاعي  هنراين قسمت به تحليل آثار آبستره يا

  .پردازيم يمپوستر  
  :طراحي حروفو انتزاعگرا  هنر

 -1963(اصلي ترين انگيزه براي جنبش آبستره، نقاشي كوبيستي پيكاسو          “
 ,MOSZYNSKA( “بـوده اسـت   ) 1882-1963(و بـراك  ) 1881

1998, 11(.  
از تغيير شكل انتزاعي يك تصوير و يا يك عقيده به وجود مي             هنر آبستره   

ندينـسكي و مونـدريان  بـسيار         نقاشاني چون كا   ا آراء آيد اين هنر به ويژه ب     
برعكس پيكاسو و براك، كه براي پيشبرد كوبيـسم   اگر چه    ،گسترش يافت 

كار آنهـا   .  فعاليت داشتند   و دور از هم    باهم كار كردند، اين نقاشان جداگانه     
همانگونه كـه آلـن بـونس       . نمايانگر راه اصلي هنر آبستره در آن زمان بود        

اب ناپـذير عكـس العمـل در مقابـل            هنر آبـستره نتيجـه اجتنـ       ":مي گويد 
. ره دو روش اصـلي دارد     تآبس.  آغاز گرديد  1883ناتوراليسم بود كه در سال      

 ,1979  (“وعضبرمو است و برخي اوقا ت فرم آن بر برخي اوقات تاكيد
129 BOWNESS.(  

هـاي گـسترده بيومرفيـك و يـا          اين سبك شامل خالقيت هـا و گـرايش        
.  نيـست   بدان  مقاله مجال پردا ختن       در اين  تواند باشد، كه   هندسي نيز مي  

 ,FER ,1997 (ط برشمردخ رنگ و  آنرا مهم ترين اصل مي تواناما 
  .كاندينسكي نيز بر استقالل و اهميت رنگ و خط تاكيد دا شت ,)1

ايمـاژ  تي فاصله ميـان     با گرايش اكسپرسيونيس  انتزاع گرا   هنرمندان  بعد ها   
 استفاده از نوشته در نقاشـي را  بـدون         بحث ذهني را با خط نزديك كرده ،      
  .حضور تصوير تكميل كردند
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گرافيست ها نيز اگاهانه با استفاده از تجربه هاي سبك انتزاعـي  در واقـع                
 بـويژه  هـر جـا     در طراحي گرافيكي،  را    در نقاشي   نوشته استفاده از پروسه  

  . مي باشد   هدايت كردند جديد تايپو گرافيكي كه بحث از شيوه هاي
  يكي از هنرمنداني كه سعي كرد بين طراحي گرافيـك و جنـبش مـدرن               

 در رابطه با طراحي حروف آگا انتزاع  و بر اهميت  آورد  به وجود رابطه اي
  .   بود12ولدكچي جان هي داشت 

 عميقـا متـاثر شـد و بـه سـرعت      1923او با اولين نمايشگاه باهاوس در   "
يسم روسيه در كارهاي او نمـودار       انديشه هاي جديد باهاوس و كنستراكتيو     

هـايش    او در مقاالت و كتاب  .گشت كه  شروعي بود بر تايپو گرافي جديد        
 نظراتـي   13“تايپو گرافي نا متقارن “ منتشر شد  در مورد 1920كه دردهه 
او در صدد يافتن تايپو گرافـي جديـدي بـود كـه بيـان كننـده         .را ارئه كرد  

ار خود باشد اين جنبش جديد تايپو       روحيه  زندگي و حساسيت بصري روزگ      
گرافي مخالف تزئين و در پي طراحي عقالني در جهت ارتباط و كـاركرد آ               

  ).MEGGS 342 ,1983 , ("ن  بود 
ترجمـه  (  منتـشر شـد      1928كه در سال    او در كتاب تايپوگرافي نا متقارن       

ارتباط ميـان نقاشـي آبـستره و تـايپو گرافـي            ":مي نويسد   ) رودي مكلين   
استفاده از فرم هاي آبستره  آن نهفته نمي باشد، بلكه تـشابه             در تنها دجدي

در هـر دو مـورد، هنـر منـد بايـد  نخـست               . آن در روش هاي كاري است     
 ردهو سـپس ادغـام كـ      دموارد موجود آگاهي علمي بدسـت آور       خصوصدر

كارهاي هنري آبستره خالقيت هاي دقيق و مو شكافانه اي          .خلقشان كنند 
اين همان كاري است كه تايپو گرافـي سـعي           .  و كوچك است   از ابزار ساده  

دارد انجام دهد من مي توانم از محرك ها و دستورالعمل هايي در نقاشـي               
هاي امروزي استفاده كنم كه در ارتباط با فرم بصري دنياي مدرن باشـد و               

ــرين مع ــستند بهتـ ــصري هـ ــتور بـ ــين دسـ  ,BOWNESS(“ لمـ
1979,184(.   

بـر  انتـزاع گـرا      باال آمده است، تاثير فراوان نقاشي        ولد كه در  كعبارات  چي  
 و اگرچـه او مـستقيما بـا مدرسـه بـا             روي طراحي جديد را تاكيد مي كند؛      

 اما نظـرات او در كتـاب طراحـي حـروف  نـوين  در                   هاوس كار نمي كرد   
 بعدها  تداوم ابداعات باهاوس و تكميل نظرات ايشان   تاثير بسيار داشت و            

نوشتار جاي خـود    نيز شد  وبه طبع آن       ي مكتب باهاوس    وارد كارهاي هنر  
  .باز كردنوشتاري را بعنوان يك تصوير در پوستر ها ي 

  : و نوشتار14سوباها
گرفـت  يكي از مهم ترين حركت هاي هنر ي در مدرسه باهاوس صـورت              

كه همان اندازه كه از مدرنيسم الهام گرفت بر جريان هـاي هنـري زمـان                
  .  نهادبسيارتاثير ي حروف نيز  بر طراح بويژهخود و

 ، گروهي از هنر مندان اروپايي نخبـه، از جملـه          ) 1919- 1923 (در وايمار 
، 18 و ديگران، تحت مديريت والتر گروپيوس17موهولي ناگي ،16كلي 15يتنا

 موهـولي نـاگي كـه از        .توان خود را براي دست آورد هاي جديد بكاربردند        
  :د مي گويد مور اين بود در طراحي حروف  معلمين

حروف بايد  در اغراق آميز تـرين     .طراحي حروف ابزاري براي ارتباط است     "
 ,1992 ,( "مطلق باشد وضوح تاكيد بايد بر  .فرم خود ارتباط ايجاد كنند

22 LIVINGSTON.(  
تايپوگرافي بـراي هنرمنـدان مكتـب باهـاوس مـي            اين بدان معناست كه   

برطبق گفتـه موهـولي    .ر باشد بايست از ويژگي  خوانايي و وضوح برخوردا  
تـايپوگرافي ابـزاري بـراي       باهـاوس منتـشر شـد      ناگي كه در اولين نشريه    

 .ايجاد شـود  در كمال روشني و وضوح        و بايد ارتباطي   است برقراري ارتباط 
او معتقد بود كه از دوره گوتنبرگ تا اولين پوسـتر تـايپوگرافي صـرفا يـك               

 اين شـروعي بـراي    و گيرنده  و حلقه واسطه ايي است ميان محتواي پيام  
مـواد  تـايپو     چيـد مـان      فرم، اندازه، رنـگ،     توجه به اين حقيقت است كه       

 تـاثير گـذار    ،  تماس بـصري قـوي        ايجاد براي) حروف و عالمات    ( گرافي
            .)BARNICOAT, 1972, 90(   است

تاكيـد  گرافيـك و امـر ارتبـاط        در  طراحي حروف   اين عبارت به نقش مهم      
 1925 باهـاوس در     .گـشت در مدرسه باهاوس    اين از اصول طراحي     رد و   دا

مينـه  زبا رياست هربرت بـاير بـه آراء خـود در             و  به دسائو نقل مكان كرد،    
انتشارات باهاوس كه به منزله ابزاري براي تبليغ         به كمك     حروف   يطراح

ون باير عالوه بر استفاده از حروف بـد       .  نظرات ايشان بود،  بيشتر دامن زد      
، حذف حروف كاپيتـال     ان مناسب تر ين   بيان طراحي قرن        سريف  به عنو   

 و تعطيلـي مدرسـه      رسـيدن هيتلـر،     ها با به قدرت     بعد .را نيز پيشنهاد كرد   
بسياري از دانشجويان و استادان باهاوس به امريكا و  سـوييس رفتنـد، در               

 بـر طراحـي حـروف بـين           در سـوييس    و امريكا بر   معمـاري وطراحـي         
 كارهاي باهاوس سـر مـشق   20در مدرسه باسل. تاثير گذار بودند  19ملليال

در طول اين مدت فرم تايپو گرافي به فرم جديدي           .دانشجويان قرار گرفت  
 را  وطراحـي تايپوگرافيو عقالنيت در د كاركر باهاوس درباره  بدل شد كه   
  . كمال بخشيد
كـا شـناخته شـد و        در آمري   با اتكا به گريد   و بدون سـريف            اشكال تايپي 

باهـاوس و تـايپو گرافـي جديـد         هاي  نوشـتاري     پوسـتر . بسيار بكار رفـت   
 عناصـر   انـدازه، رنـگ و تركيـب       ،نشان مي دهد كه فرم    )10الي 7 تصاوير(

، باعث ايجاد تماس     )ئمحروف مجزا يا كلمات نوشته شده و عال        (نوشتاري
را در  جايگـاه تـصوير و موضـوع        كه  در آن حروف       ،شود  مي   قوي بصري
وع مبدل به يك مباحثه جـدي در رشـته طراحـي            ضاين مو .يابد  مي پوستر

  سوئيسانحا طر ميان گرافيك شد كه از طريق طراحي باهاوس آغاز و در
  .تكامل يافت

           
    ) 1960.پوستر نوشتاري ، مولر بروكمان - 8تصوير  (      پوستر براي نمايشگاه -7تصوير(

  1923 )  با هاوس 
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  )1927  جان چيكولد ، -10تصوير ( طراحي جلد . هربرت باير -9تصوير(

   )براي كتاب باو هاوس

  :نوشتار بعد از جنگ جهاني دوم
معـروف   " 21سـبك سوئيـسي  " كـه بـه     بين المللي تايپو گرافي سبك 
 در سـوئيس    1920دهـه   از  كـه  آموزشـهاي باهـاوس    ز با تاثيراتي ا    .است

 داســـتايل،  از ســـتĤوردهاي د .سرمـــشق اســـتادان ودانـــشجويان بـــود
 23بـر ر و ماكس ه22ماكس بيل .كل گرفتش ساختارگرايي، وطراحي نوينو

در اين سبك  نيز تاكيد بر گريـد         .از افراد تاثير گذار در سبك سوئيس بودند       
هاي باريك متن  با حروف        ستون و استفاده از حروف چاپي بدون سريف ،       

هنر منداني چـون آرمـين       .شد  عكاسي تاكيد مي   نارچيني چپ چين  در ك     
  موجـب اوج گيـري       1970 و 1960 در دهـه     25 ومـولر بروكمـان      24هافمن

 اين سـبك در دوران اوج خـود توسـط امـوزش            .بيشتر اين سبك گرديدند   
اين 1970هه  ما در د  اشد   هاي مدارس هنري در زوريخ وباسل  تقويت مي        

سبك كه در امريكا نيز  گسترش يافته بود توسـط  ولفانـگ وينگـارت در                 
 در كاليفرنيـا بـه   26 تيسي  در زوريـخ وآپريـل گريمـان     وباسل و اودرمات

انتقاد گرفته شد واز آن سپس سبك جديدي در استفاده از حروف چاپي كه              
  . رايج گشتد در خود دار راهاي پست مدرن ويزگي

 نظم و چهار چوب خشك مـدر نيـسم   1960 در دهه  مدرنطراحان پست 
گرفتند و شعار فرم تابع كاركرد را در جستجوي آرايشي نو بـراي            انتقادرا به   

پـيش از آنكـه بـه       . طراحي و ايجاد تركيب بندي هاي جديد ترك كردنـد         
ت از  سـ توضيح بيشتر در مورد دستاوردهاي پست مدرن بپـر دازيـم، الزم ا            

 هايي از آراء مدرن را  قبل از پست مدرن راه جداگان      هاي ديگري كه  ه  شيو
   . بررسي كنيم، استفاده از نوشتار پيموددر

  سبك آرت نوو
شيوه ديگراستفاده از نوشتار كه در اواخر قرن نوزدهم و آغـاز مدرنيـسم در               

  و ويژگـي هـايي   ،وظاهر شـد 27 درسبك  آرت نوو بوجود آمد 1880دهه 
. ف  در هنر مدرن كه قبال  ذكر شد را داراست           كامال متفاوت با كاربرد حرو    

 اصـطالح آرت    .از اين رو به ترتيب زماني آن در ذيل مطالب گذشته نيامـد            
 توسـط زيگفريـد     1895نوو به نام فروشگاهي مربوط مي شود كه در سال           

منـشأ و ريـشه شـكل گيـري ايـن سـبك در              . بينگ در پاريس افتتاح شد    
هنر وصنايع دستي وباسمه هاي ژاپنـي       و تحت تاثير جنبش      .انگلستان بود 
  .قرار داشت

نـگ    تـا ج   1890آرت نوو سبكي تزييني بود كه طي سال هاي دهة           
 ايـن سـبك واكنـشي بـود در برابـر          . جهاني اول ظهور يافت و فراگير شد      

 ماشيني شدن توليـد و مـصنوعات و تالشـي    ،يكنواختي هنر دوره ويكتوريا 
ته قرون وسطي و خلق يك سـبك  بود براي احياي ارزش هاي از دست رف       

اين سبك به سـرعت فراگيـر      .تازه و نوين و جستجوي ارزش هاي معنوي       
شد و بخش اعظمي از اروپـا را در نورديـد و در هـر كجـا در كـسوت نـام                     

 ،)جوانسبك  (در كشورهاي آلماني به نام يوگن استيل        . جديدي ظاهر شد  
 در ايتاليا به     ،ه نام انشعاب   در اتريش ب    ،)هنر نو (در فرانسه به نام آرت نوو       

  .و در اسپانيا به نام مدرنيتسا خوانده شد) سبك آزاد(نام ليبرتي 
بـود و هـدف آن    و قـرون وسـطا      اين سبك در واقع احياگر سبك تزيينـي         

نمايش ارزش هاي تزييني خطوط منحني بود؛ چه در هيئت خطوط پر پيچ             
 .و چه به شكل خطوط هندسي, و خم گل وگياه

عمده اين سبك، كاربرد خطوط سينوسي و پر انحناي نامتقارن بـه            ويژگي  
  .بود وار تقليد از نقوش پر پيچ و تاب گياهي و پيچك

  
   )آرت نوو. موشا -11 تصوير(
  
  
  
                                                

               
          

ـ            ا خطـوط منحنـي بـه       شيوه كاربرد نوشته در آرت نوو استفاده از حـروف ب
باشد كه اين امـر مـستقال در         شكل تزئيني و در تركيب بندي مركزي مي       
شره مثال بارز آن  پوستر هاي       . طراحي پوستر و نه در نقاشي مطرح گشت       

كـه  سـنگي   هـاي چـاپ     ه  با شـرايط دسـتگا     .باشد مي)  11شكل    (موشاو
 تـزيين   ان بر تحركجاعوجا نوشتار در اين سبك غالبا دست نويس بوده و        

اسـتفاده از حـرووف سـريف، و حـروف          .افـزود    يو نرمي خطوط بيشتر مـ     
اي كلمه در تركيب بندي پيشاني پوستر ويا تركيـب بنـدي            دكاپيتال در ابت  

را  با كاركرد تزئيني       از حروف  استفاده تزييني . مركزي از مشخصات آنست   
  نيز داريـم امـا رجعـت بـه ايـن           1930 تا   1920در دهه   28در هنر آرت دكو   

 بـه اوج   هيپـي  سـايكودليك ويـا    قرن بيستم در پوستر   در نيمه دوم    سبك    
  .خود رسيد
   29) اوهامسبك  (پوستر ليككودساي

و آلماني، كه بخاطر تحول  جديـد       )سبك جوان (  يو گند استايل    پوسترهاي
هنر مندانه سـبك عجيـب طراحـي آن در گـالري هنـر دانـشگاه بركلـي                   

مورد توجه مخصوص طراحـان      1960ه   در ده  ،كاليفرنيا نگهداري مي شود   
طراحـان    بسيار مـديون ،طراحي آنپوستر هيپي با فرم غريب . قرار گرفت

ــوو ــست ســبك آرت ن ــوزدهم  و طراحــان سمبولي ــرن ن مــي اواخــر ق
  . )(BARNICOAT, 1972,57باشد
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اين سبك خطوط منحني را از آرت نوو و رنـگ و تـزئين را از آپ آرت وايـده                    
   .ضد جنگ ويتنام و جنبش زنان گرفتهاي  هايش را از جنبش

 ه و   از نوشـت    ي خـاص آن       اسـتفاده  ، هيپـي پوسـتر     بصري كي از مشخصات  پ
  .حروف گذاري است

هـاي    ، افست ليتوگرافي يكي از اصلي ترين روش   1950از آنجائيكه از سال     "
 گـراور اگر چـه   . پوستر هيپي بسيار تاثير گذار شد        روند آن  بر خلق        چاپ شد، 
اسـتفاده  و شد   داغيولي پروتوتايپ جايگزين تايپ فلز حال رشد بود،هنوز در 

از افست ليتوگرافي باعث ظهور پوسترهاي هيپي شد كه شبيه نقاشي ديـواري             
  .ند بود19در قرن 

از طرفي استفاده از اين روش چاپي، باعث توليدات انبوهي از كارهاي رنگي و              
 اثر  ،ن انقالب صنعتي در چاپ    همچني. سي سياه و سفيد شد    اعكبا  ي  يپوستر ها 

ي حـروف   حـ طراحروف گذاشت و اجازه داد  تا از انواع          طراحي  وسيعي برروي   
  . )MEGGS, 1983, 462("در پوستر استفاده شود 

،  با خطوط منحنـي    ينرنگطراحي حروف   اشكال فريبنده و استفاده از حروف و        
  .يكي از مشخصه هاي مهم جنبش پوستر هيپي است 

نوشتار ، بخـشي از      “ ها جوانخون   “ با عنوان     30ويكتورموسكوسر پوستر و  بطور مثال د  
بـرروي شـكل   مربوط به سوژه و فيگور مطرح در پوستر اسـت و در واقـع نوشـته                 تصوير

با توجه به اين امر تمايز قائـل شـدن           .موتيف نقش شده بر روي پيكره ها ثبت مي شود         
 نوشته در تصوير پنهـان      به عبارتي    .ي است  كار سخت  در وحله اول    بين حروف و تصاوير   

  . مي شود و جزئي از آن محسوب مي شود
از  . رنگي ظاهر مي شوند     منحني وتزئيني  حروف صرفا مثل خطوط    در اين آثار  

هاي مكمل است     استفاده از رنگ    طراحان پوستر هاي هيپي    مشخصات ديگر   
اعي حركت  و به نوعي تد   كرده    بصري خطايايجاد  كه اثرات فريبنده داشته و      

    .باشد   مي در نقاشي آپ آرت سبك از به تاثير امراين. مي نمايددر چشم 
   

اي در كـه، پرنـده   اسـت  پرنده در آتـش   بنام 31وس ويلسون پوستر مثال آن 
 تكرار نـام يـك گـروه        ،شكلمنحني  پرسپكتيو را نشان مي دهد كه از حروف         

 ،ه است و در عين حـال      ددر واقع نوشته در تصوير ناپديد ش       .شكل گرفته است  
   .)12شكل (آن تصوير را باز تاب مي دهد 

  
  
  
  
  
  
  

  ) 1976 وس ويلسون ،  -12تصوير(
  به قـدر كـافي     از نظر شكل اهميت دارد و      حروف و به عبارت ديگر برخي از خطوط       

ـ        .مي باشد ن پيام رساني     آن خوانا نيست و هدف اصلي     يكـوت   ن را بنا بر گفتـه جـان ب
 روش ديدن بدون خواندن و حتي شنيدن  " آنها1960در سال    ،رنويسنده كتاب پوست  
 مغـز اسـت كـه پيـام      اين يك روش رفتاري  . ند را گسترش داد   "بدون گوش دادن    

  ).BARNICOAT,1972,64 (“بطور كلي از طريق حسي عبور مي كند

 و گـاه جنبـه       شكل گرفتـه    خطوط منحني     از    نوشتار نيز  ،در هنر آرت نوو   
 از همان جنبه    ، در هيپي پوستر   .اشد اگر چه خوانا  نيز  مي      دكوراتيو داشت،   

 اما خوانا بودن و اطالع رساني وظيفـه         ،تزئيني خطوط منحني استفاده شده    
 بلكه بافتي از خطوط منحني است كه يـاد آور . و شرط وجود نوشتار نيست

   .باشد نقوش شرقي نيز مي
ديگـري را  ث بحـ اين نقطه نظر و ايده باعث طرح پـست مدرنيـسم شـد و       

كاربرد نوشته ها ايجاد كرد كه در آن، نوشته  غيـر خوانـا بـوده و در     درباره  
 تصور مـي شـد كـه بايـد از آن بـه               و باشد ضمن بخشي ازكل تصوير مي    

 .عنوان  بافت استفاده كرد

  :پست مدرنيسم
اين .  تكامل يافت  1960 دههپست مدرنيسم جنبشي در طراحي بود كه در         

يي انتقاد آميز  به تـسلط بـي حاصـل مدرنيـسم شـكل       تكامل در پاسخ گو   
. اين مكتب در بر گيرنده هنر، معماري و هنر هاي  كـاربردي بـود                .گرفت

 بـصري دوبـاره قـوت       نمـادگرايي وذوق   ،زئينـات در اين مكتب توجه بـه ت      
  .گرفت

به طراحان پست مدرنيسم، بدون تحميل عقايد قشري به مكتب مدرنيسم،           
 بـر   ستورالعمل هـاي بنيادگرايانـه باهـاوس و پيـروانش         عقايد و د    با مبارزه

پشتيباني از طرح تايپوگرافي بين المللـي در        . را رد كردند  خاسته آراء ايشان    
 شـالوده منطقـي     .داد  مـي  سوئيس، باوري بود كه كارهاي بصري را شكل       

كرد ر اين بود كه فرم تابع كـا       ،حروف در سوئيس   سبك بين المللي طراحي   
مبـارزه  بـه    نسل جديد طراحان گرافيك      1960 دههواخر  ولي در ا  آن است   

  .با محدوديت هاي قابل پيش بيني در اين طرح، برآمدند
 و ولفگانـگ  )از شـهر زوريـخ   33(ييـس وت  32در صدر اين صف، اودرمـات 

  بـه عنـوان   واينگارت 1970 دههدر اوايل   . بودنداسل   از شهر ب   34واينگارت
 ،چيكولدمانند  35البي رد تايپو گرافي ق    آنها، با  .يك معلم در آمريكا نفوذ كرد     

  .ند، در مباحثه رودر رو با آنها، تحسين همگان را برانگيختبودر وگرشنر
شناخته شده اسـت و در   نيز 36موج جديد“ بنام  كه او راه التقاطي و آنارشي     

، آپريـل  37مـن  دانيل فريـد : اين موج كه توسط شاگردان قبلي بازل، مانند
در آمريكا ترويج شـده بـود، خوانـايي خـط غالبـا             38گريمان و اينگه دروكي   
  .)LIVINGSTON , 1992, 159( قرباني تصوير مي شود

براي طراحان كامپيوتري كه بدنبال با ارزش ترين جرقـه مـوج نـو بودنـد،                
استفاده از تكنولوژي جديد كامپيوتر بـا        .تجارب تكنولوژيكي ضرورت يافت   

غير قابل رويت، اساس    سا ختار   يك  رون  يا خوانايي د    تاكيد بر روي قدرت     
  .قرار گرفتو پايه اكتشافات بصري 

 براي بسياري از متخصصين كامپيوتر روشن و واضح         1980 دههدر اواسط   
بود كه تكنولوژي موجود نمي تواند كيفيتي را كه اغلب طراحان گرافيكـي             

 باين نتيجـه رسـيدند   كوتاه مدتطراحان در   .طالب آن بودند، بر آورده كند     
بايد روش هاي  سنتي را با تكنيك هاي كامپيوتري            براي پيشرفت مي   كه

  . تلفيق كنند،جديد
رد قابل بحث در كار هنري تـايپو گرافـي بـه چـشم مـي                و  ولي هنوز دو م   

 عقايـد صـريح متفـاوتي در         طراحي حروف   سازي باز يا  براي خلق و  . خورد
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 به دو گـروه     خط  طراحان  . رابطه با  استفاده مشروع از كامپيوتر وجود دارد        
سنت گرايان معتقدند كه هدف تايپوگرافي خوانـا بـودن و           .د  ه ان تقسيم شد 

وضوح آن است، در حاليكه برخي ها عقيده دارند كه تايپ كامپيوتري فـرم          
  .وسيله قوانين  كهنه داوري شوده نويني است و نبايد ب

ـ            " ين فـرم   اولين فرم تايپي فلزي مربوط به كاليگرافي بوده و مشابه آن اول
اكنـون مـا آمـاده     .تايپي كامپيوتري هم از نمونه هاي فلـزي بـوده اسـت      

هستيم تا به افراطيون بگوئيم تا از مدل قديمي بـه ارث رسـيده بگذرنـد و                 
  .)  LABUZ, 1993, 170 (“اختراع متفاوتي را ابداع كنند 

ماننـد   39 ويليـام مـوريس    1890 دهـه در  . البته اين مجادالت تازگي ندارند    
 دوره خواناي خطو جنبش خصوصي مطبوعات، مخالف فرم  يال بركليدان

بئاتريس وارد، تـايپوگرافي را      ، اريك گيل و   1920 دههدر  . بودند ويكتورين
 قطعـه اي    شـعار آنـان ايـن بـود كـه            بـود  خوانـا ابداع كردند كه كـامال نا     

 ,LABUZ(  پيـام را در خـود دارد  در آن،دخالـت   بدون  هم كريستال 
1993, 170  (.  

لف   با آن مخا   41و هربرت باير  40باهاوس مانند پل رنه   روف  ح ولي طراحان   
بايـد بـاز    شكل حـروف    اي وجود داشت كه        مباحثات متقاعد كننده  . بودند

 هـاي جديـد توسـط كـساني كـه از            راه. تابي از استاندارد هاي نوين باشد     
  .شد ايجاد  استفاده مي كردند  بدون سريفطراحي حروف 

ه جـ  موا ،تايپو گرافـي    در كل با دو نوع كاربرد      ،در پوستر كنون  تا  ته  ذشاز گ 
  هميشه دو راه موازي هم وجود داشته است، يكي كاربرد حـروف            ،بوده ايم 

و چه بـسي     .به صورت خوانا و ديگري  كاربرد حروف به صورت غير خوانا           
بتوان گفت، يكي براي انتقال انديشه و ديگري در جهت انتقال فكر، يكـي        

 آنچه كه از باهاوس آغاز و در مكتب  سوئيس بـه             .ني وديگري حسي  قالع
اوج كاركرد و كمال رسيد و در پست مدرن توسط واينگارت و شـاگردانش              

هـاي مختلـف مـورد بحـث         در تمام دوران به شكل    . به  چالش گرفته شد    
  .بوده موازي باهم در حركت است

                
(Poster for 8Vo,1988 -14تصوير   )  (Lance hide,1989 13تصوير- )                      

، جديـد در پست مدرنيسم استفاده از تكنولـوژي كـامپيوتر بـه عنـوان ابزار             
 جديد تر، با يكديگر     هاي سبك  با تكنولوژي جديد . است   عمومي و معمول  
  .ندشريك هست گرافيك در تاريخ طراحي 

و .  درست شدند   خوشنويسي دستي    اولين صورت هاي تايپي فلزي از روي      
همچنين اولين صورت هاي تايپي كامپيوتر هم از روي صورت هاي تايپي            

 965در سال   . فلزي كه قبل از به وجود آمدن كامپيوتر بودند، ساخته شدند          
 ، توسـط مـاتيو    ) بـي دات     ، كالـسون    ،ال زوير    (:همچون، برخي فونت ها     

را بـرهم زد و      استريم    كارتر، بيت  1981در سال   .  شد حك   هلند   در   كارتر
شركت را تخصيص داد به توليد فونت هاي تايـپ ديجيتـال  بـراي چـاپ             

  .هاي ليزري
ديگـر نيـازي بـه     .حروف تايپي به سرعت و ارزان توليـد شـد           1970از سال 

 نبـود   يا اينكه ديگر نيازي    .ر زحمت الگوي حروف اصلي نبود     خوشنويسي پ 
. ها وقت صرف كننـد و بعـد آنهـا را بـرروي پـانچ فلـزي بكوبنـد                   تا سال 

 با يكديگر ادغام شدند ودر طراحـي         نرم افزاري تكنولوژي فوتو تايپ، ليزر و    
  . انقالبي بر پا كردندحروف

امروزه خلق و باز سازي صورت هاي تايپي  براي  طراحان آسـان اسـت و                 
  مانند قديم به كار صنعتگران  توانـا         حتي. ردتوليد آنها نياز به زمان زياد ندا      

 در  طراحـي حـروف  مـدير   پروسه جديد كه توسط رنه كرفونته. نياز  ندارد
ـ      “ دمـوكراتيزه كـردن طراحـي تايـپ         “ عنـوان   ه  مونو تايپ انجام شده، ب

وفچيني نوري وسيستم هاي كامپيوتري جـايگزين    رامروزه ح  .معروف است 
رت هاي تـايپي موجـود اسـت، ولـي بايـد             اگر چه انواع  صو      و گشته است 

متوجه بود كه حتي در مصارف پست مدرني و با استفاده از كامپيوتر، برخي              
  .هستند  طراحي گرافيكي مرتبط تاريخ با حروف از مراحل طراحي 

 طراحي و ايجاد خطاي     يكي از جنبه هاي استفاده از كامپيوتر      به طور مثال    
 1989ين المللي تايپو گرافي، درسال       مجله ب  42وكتوآ مجله   در. استبصري  

گرافيكي بـا كـامپيوتر تاسـيس     احي  ، ارتباط محكمي  در كارشان براي طر       
كارهاي هنري آنها ياد آور كارهاي ويليام موريس بود كـه بـا كـار               . كردند
بـاور گـروه بـراين      .   اوائل دوره  ويكتورين مقابله مي كـرد          ضعيف   بصري

 را وادار به اختيار كردن  كـار جديـد مـي            است كه كامپيوتر، طراح گرافيك    
 ديگر با دوره انتـشار ديـسك        با سريف آنها معتقدند كه صورت  تايپي        ،كند

بعالوه آنها از تايپو گرافي در طراحـي بـراي          . تايپي و ليزري، مرتبط نيست    
 اطالعات زيادتر در هر صـفحه  رساندنانتقال كنايه ها و خطاهاي بصري و     

ـ         مر روشي را بكار     و ه  .استفاده مي كنند   ه ي برند تا مردم را وادار كنند كه ب
آنها معتقدند كه مباحث  مربـوط بـه تـايپو گرافـي، بـه                .پوستر توجه كنند  

 را آكتوو اكثر كساني كه كار .عنوان يك تصوير نا خوانا، چندان مهم نيست
، آنرا نمي خوانند و به  تايپ مانند  تـصوير نگـاه مـي                )13شكل(مي خرند   

   .كنند
  حروف چيني پوسـتر هـاي هيپـي   يليام موريس و و آراء دراينجا شباهتي با  

 آثـار پـست     ين آالت جديـد   شـ ، با اين تفاوت كه تكنولوژي و ما       وجود دارد 
  .در آن استفاده شده استمدرن 
 ، دوران ما نيزدر عـين پـذيرش تكنولـوژي روز كـامپيوتر    طراحان از    برخي

ل مربوط بـه ارزش هـا و آداب    را از زمره مسائ طراحي حروفدستكاري در 
چنـد دهـه     در از طراحـان حـروف       كـه  43مي دانند، مـا ننـد هرمـان  زاف         

 طراحي الفبا را نبايـد مثـل آدامـس  بـه هـر               ، و معتقد است كه    اخيراست،  
انش  بـه سـبك سـنتي       و و پيـر    زاف.  يده و خم و راسـت كـرد       شسمتي ك 

 ,LABUZ(آنهـا بـه خوانـايي حـروف  عقيـده دارنـد       . وابسته هـستند 
1993, 172  (.  
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  نتيجه گيري
نوشته در پوستر وآثار گرافيكي در دوران ما از دست صنعتگر وخوشنويس            
ماهر خارج شده است از اينـرو آنـرا از هـم گـسيختگي ويـا بـه عبـارتي                    

با استفاده از تكنولوژي كامپيوتر اين امر       . دموكراسي طراح مي توان خواند    
 بحـث هـا وكاركردهـاي    .ن پـذير اسـت  ديگر در دست آماتورها نيز امكـا   

 نتيجـه دو ديـدگاه      موجود از حروف در عرصـه گرافيـك وخاصـه پوسـتر           
در واقع دو نظر گـاه  . باشد ميطراحي حروف  اساسي در مورد استفاده از 

عمده يكي  بر اساس خوانايي وصراحت حروف و كاركرد روايي آن در اثر              
لتزام بـه خوانـايي و آزادي       و ديگري بر عدم ا     )مانند پوسترهاي باهاوس    (

  . بنياد  دارد)مانند  پست مدرنيسم ها (در كاركرد حروف 
و حروفچيني تقريبا با امكانات  نا محـدود         طراحي حروف    اين روزها توليد  

و طراحان  از كامپيوتر  براي رسيدن بـه هـر دو هـدف         . امكان پذير است  
 قرار است مطلبـي     زماني كه  مانند   اهداف سنتي،  در   استفاده مي كنند؛ هم   

و هم  زمانيكه مطلب نوشـته شـده   ) بنابراين  بايد خوانا باشد (را بخوانند     
و يا كوشـش در جلـب نظـر          بعنوان يك تصوير  يا تزئين بايد ظاهر  شود         

   . ممكن مي باشد وشيوهمخاطب به هر شكل
. گفتگو ها ي امروزي را هم مي توان در چهـار چـوب مـشابهي قـرار داد               

 با اين بحث و مجادله  اخير در مدت دويست سال ي گرافيكتاريخ طراح
كه يي  ما بين كساني كه براي دستيابي فرم بي زمان در جستجويند و آنها            

 مواجـه بـوده   كـرارا   ،حروف زمان خود را براي عموم مناسب تر مي دانند      
 و گرافيك در واقع  در جستجوي هميشگي خود براي پاسـخگويي              .است

ف و دستيابي به  خالقيت هنـري خـاص امكـا نـات              به سليقه هاي مختل   
و امـروز بـيش از هـر زمـان ديگـر      .  است در قالب پوستر بودهدوران خود 

هـرج   بعـضي    هاي مختلف موجود است، اين را        امكان پاسخ به مخاطب   
  .دن شمرميخوشبينا نه عرصه وسيع خالقيت وانتخاب برگرو هي ومرج و 

                       
   :پي نوشت ها

  
1 STATE OF MIND 
2.BOLD 
3  KURT SCHWITTERS 
4 VAN DOESBURG 
5   DADA 
6  TYPOGRAPHICAL POSTER 
7 RODCHENKO 
8 EL LISSITZKY 
9  SANS SERIF 
10RICHARD HAMILTON 
11  ABESTRACT 
12  JAN TSCHICHLD(1902-
1974) 
13ASYMMETRICAL 
TYPOGRAPHY 
14BAUHAUS 

15  ITTEN 
16 KLEE 
17 MOHOLY-NAGY 
18 WALTHER  GROPIUS 
19  INTERNATIONAL 
TYPOGRAPHIC STYLE 
20BASEL 
21    SWISS  STYLE 
22 MAX BILL 
23MAX  HUBER 
24ARMIN HAF|MANN 
25MULLER_BROCKMANN 
26 APRIL GREIMAN 
27ART  NEUVEU 
28 ART DECO 
29PSYCHEDLIC 

30VICTOR  MOSCOSE 
31 WES  WILSON 
32 ODERMATT 
33TISSI 
34WOLFGANG WEINGART 
35 DOGMATIC 
36 NEW  WAVE 
37 DANIEL FRIEDMAN 
38 INGE  DRUCKEY 
39 WILLIAM MORRIS 
40 PAUL RENNER 
41  HERBERT BAYER 
42Octavo 
43 HERMANN  ZAPF 
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