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برای بررسی داليل محدود ماندن قلم های 
ــابقه  ــدا نظری به س ــت ابت ــی، بد نيس فارس
ــروف در نرم افزارهای حروفچينی  طراحی ح
ــا مرور بعضی  ــازها بيندازيم و ب و فارسی س
ــر و  ــا در حوزه مديريت چاپ و نش تجربه ه
مطبوعات، به بازار سرد تقاضا برای فونت های 
ــاره کنيم  ــيم و به تهديدهايی اش ــد برس جدي
ــرمايه معنوی طراحان  ــه کار و تالش و س ک
ــانه می رود.  ــا را نش ــدگان قلم ه و پديدآورن
ــه راه حل ها و  ــاره ای نيز ب از اين رهگذر، اش
ــی به  چاره جويی ها برای تقويت و تنوع بخش

قلم های فارسی خواهيم داشت.

اولين نرم افزارهای فارسی ساز 
ــژاد مديرعامل  ــران تيمورن مهندس کام
ــوص  خص در  ــون  هام داده ورزان  ــرکت  ش
اوليه  ــاز  فارسی س نرم افزارهای  ــکل گيری  ش
ــال  ــی به س ــابقه فونت فارس ــد: «س می گوي
ــال ها در حالی  ۱۳۶۴ باز می گردد. در اين س
ــا و آمريکا  ــتفاده از کامپيوتر در اروپ ــه اس ک
ــد، افرادی که در اين حوزه، با  همه گير می ش
ــعی  ــورهای خارجی در ارتباط بودند، س کش
کردند تکنولوژی های مرتبط با کامپيوتر را به 

کشور وارد کنند.
ــی  صنعت ــر  دکت و  زاده  داداش  ــر  دکت
(مديرعامل وقت شرکت نرم افزاری سينا که 
نرم افزار فارسی ساز زرنگار را وارد بازار کرده 
ــگاه های خارج از  ــاتيد دانش ــد) و از اس بودن
  ،DOS  ــور بودند، در آن زمان، در محيط کش
ــوژی تايپ را  ــرات تکنول ــات و تغيي تحقيق
بررسی می کردند و به فکر توليد يک نرم افزار 

نگاهی به فونت فارسی در تجربه سی ساله نشر روميزی در ايران 

طراحی قلم های فارسی؛ راسته بی رونق بازار نشر

سابقه ورود نشر روميزی با قلم های فارسی به ۳۰ سال می رسد. دست کم طی نيمی 
از اين سابقه، توليد برنامه های فارسی ساز برای حروفچينی کامپيوتری مساله اصلی بود. 
بعدها که قلم های ارايه شده در ويندوز فارسی، به دليل پشتيبانی ويندوز از زبان های 
راست به چپ، به آسانی در دسترس همگان قرار گرفت، هم نياز به فارسی سازها از ميان 
برخاست و هم استفاده از قلم های فارسی آسان و فراگير شد. 
ولی هنوز که هنوز است، طراحی قلم های فارسی همچنان يک مساله جدی در عرصه 
گرافيک و چاپ و نشر به شمار می رود. موضوعی که از زمان رواج قلم های فارسی 
در حروفچينی سربی تا به امروز، هنوز روی ميز خانواده چاپ و نشر است. گرچه 
طراحی حروف، امروزه با توجه به قابليت های نرم افزارهای خاص طراحی حروف، بسيار 
فراگيرتر از روزگار سربی حروفچينی است، ولی هنوز شاهد پيشرفت قابل توجهی در 
اين زمينه نيستيم. چرا طراحی قلم های فارسی چنين بی رمق است؟ 
اين پرسش را با مهندس کامران تيمورنژاد يکی از فعاالن توليد نرم افزارهای 
فارسی ساز و ارايه دهندگان گنجينه قلم های متنوع فارسی در نرم افزار
 معروف پروين در ميان می گذاريم.
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نويسنده و نوشتار فارسی افتادند. به هر ترتيب 
شرکت سينا، نرم افزار موفق زرنگار را پس از 
سختی ها و مرارت های بسيار روانه بازار کرد. 
ــی،  ــان با آن نيز نرم افزار های تک فارس همزم
نقش و نشر الف با قابليت هايی متفاوت وارد 

بازار شدند.
نرم افزار زرنگار به دليل محيط و کاربری 
بسيار راحتی که داشت، مورد استقبال کاربران 
بسياری قرار گرفت و به نرم افزار خاص تايپ 
و حروفچينی تبديل شد. الزم به ذکر است که 
ورود اين نرم افزار نيز، مقاومت هايی را به دنبال 
داشت. اتحاديه تايپيست ها و ماشين نويس ها 
ــين های  به همراهی تجار لوازم اداری و ماش
ــف بودند و حتی  ــا اين جريان مخال تايپ، ب
ــه  ــت مصوب ــان از وزارت بهداش در آن زم
ــم ضرر ــه بودند که مانيتورها برای چش گرفت
ــپ تاي ــين  ماش ــن  جايگزي ــد  نباي و  دارد   

 شود و ... .
ــزار، به صورت  ــر حال، اين نرم اف  در ه
ــت. نرم افزار  ــتفاده قرار گرف فراگير مورد اس
ــی بود  ــامل حدود ۳۰ فونت فارس زرنگار ش
ــا، پيش از آن در حروفچينی  که برخی از آنه
سربی و لتراست مورد استفاده قرار می گرفت، 
ــده  ــا اجرا و اصالح رايانه ای ش اين فونت ه
ــرار ــتفاده ق ــورد اس ــزار م ــن نرم اف و در اي

گرفت.» 

نرم افزارهای ويندوز ME که آمد ...
تيمورنژاد در ادامه می افزايد: «شرکت های 
داده ورزان هامون و نرم افزاری سينا در سال های 
۱۳۷۴ و پس از آن نيز، فارسی سازهايی روانه 

بازار کردند.
نرم افزار های نقش و نشر الف تحت محيط 
سيستم عامل  DOS بودند و با آمدن ويندوز، 
ــود را در ميان کاربران باز  ــتند جای خ نتوانس
کنند. در اين سال ها شرکت هامون، فارسی ساز 
پروين را تحت محيط ويندوز به بازار عرضه 
کرد. ولی همه اين نرم افزارهای فارسی ساز با 

آمدن نرم افزارهای ME برای کاربران عمومی 
ــدند. شرکت هامون در فارسی ساز  کمرنگ ش
پروين، استراتژی خود را بر توليد ۴۷۰ فونت 
فارسی بنا گذاشت و از بازار عمومی به بازار 
اهل گرافيک و طراحی نقل مکان کرد. هامون 
ــی طراحی کند که  ــعی کرده بود فونت هاي س
ــته و چيزی متفاوت از آن  جنبه گرافيکی داش
فونت هايی باشد که از ۴۰ سال قبل در اختيار 
طراحان قرار داشت. به اين دليل که مشتريان 
هامون بيشتر گرافيست ها بودند، يعنی افرادی 
ــتند مجموعه ای از قلم های  ــت داش که دوس
متفاوت و جديد در کارهايشان استفاده کنند. 
ــيار زيادی  ــا حدود بس ــاز پروين ت فارسی س
ــرد و می کند. اين  ــرآورده می ک ــن نياز را ب اي
ــه دارد و  ــون تاکنون نيز ادام ــتراتژی هام اس

ــت، ارمغان اين  ــری در حوزه فون حرفه ای گ
تفکر بود.»

طراحی فونت همچنان مورد نياز است
داده ورزان  ــزاری  نرم اف ــرکت  ش ــر  مدي
هامون اضافه می کند: «هم اکنون کامپيوترهای 
ــتفاده کاربران  ــخصی(PC) و اَپل مورد اس ش
ــاپورت  ــی را نيز س ــت و ويندوزها فارس اس
ــی به نرم افزارهای  ــد و ديگر نياز مبرم می کنن
ــا از  ــود. ام ــی ش ــاس نم ــاز احس فارسی س
ــازها که بگذريم، فونت ها مساله ای  فارسی س

جدا محسوب می شوند.
ــداد و تنوع  ــه دليل تع ــا نيز ب ــرکت م ش
ــاز پروين،  ــود در فارسی س ــای موج فونت ه
ــا تعداد  ــاز را البته ب ــن فارسی س همچنان اي
ــيار محدودتر از قبل به فروش  نسخه های بس
می رساند. هر چند که صرفه اقتصادی ندارد، 
ــتريان در حوزه فرهنگ و  ــی ارتباط با مش ول

ادب لذت بخش است.»
ــيار مهمی  مهندس تيمورنژاد به نکته بس
ــاره می کند و آن؛ «شناخت فونت فارسی،  اش
ــگاه نياز به تنوع فونت  کاربردهای آن و منزل

فارسی است»، که ناشناخته مانده است. 
ــی از گذشته تا به امروز، به  «فونت فارس
دليل بومی نبودن تکنولوژی آن، مهجور مانده 
ــت و متولی برای آناليز و سپس تطبيق آن  اس
ــی نداشته است. اگر بخواهيم  با نوشتار فارس
ــی بيندازيم،  ــی نگاه ــته فونت فارس به گذش
ــاتيد گرافيک  ــا با اس ــته ها و گفتگوه از نوش
ــال ۱۳۴۲ کميته ای جهت  درمی يابيم که در س
ــی در  ــتاری فارس پژوهش در مورد خط نوش
ــد تا تصميم بگيرد  دانشگاه تهران تشکيل ش
ــتعليق  ــخ و نس ــک از خط های نس ــدام ي ک
ــتفاده قرار بگيرد و اين  برای کتابت مورد اس
ــين های چاپ  اتفاق همزمان بود با توليد ماش

الينوتايپ.
برای بررسی موضوع پيشنهاد شد تا آمار 
ــيدن به مقصد بسته های پستی با  موفقيت رس

همه نرم افزارهاي واژه پرداز 
فارسي در محيط داس و ويندوز 

ME با آمدن نرم افزارهاي
 براي كاربران عمومي 

از رونق افتادند
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ــتعليق مورد آزمون قرار  ــخ و نس دو خط نس
ــب، حتی کتب  ــش از آن کليه کت ــرد. (پي بگي
ــتاد محمد  ــتعليق اس دوران ابتدايی با خط نس
ــد.) قرار بر اين شد  ــور نگارش می ش سلحش
ــتی را بر روی  ــدادی از آدرس های پس تا تع
ــدادی را  ــخ و تع ــای نامه با خط نس پاکت ه
ــند. نتيجه اين شد که  ــتعليق بنويس با خط نس
ــتری از پاکت هايی که آدرس روی  تعداد بيش
ــده بود نسبت به  ــخ نوشته ش آنها با خط نس
ــتعليق به مقصد رسيده بودند، به اين  خط نس
ــری در حوزه خط  ــل و داليل علمی ديگ دلي
ــی، مانند: خوانايی راحت تر خط نسخ،  فارس
اين خط برای کتابت کتب انتخاب شد. از آن 
به بعد استفاده از ماشين های چاپ الينوتايپ 
ــخ با خطوط عربی  هم به دليل تطابق خط نس
ــد و  ــترک آنها در ايران متداول ش و بازار مش
کمپانی های خارجی برای فروش ماشين های 
چاپ خود در ايران اولين حروف سربی را به 

ــاتيد ايرانی و عربی طراحی کردند.  کمک اس
ــم و برهم قلم  ــاه و دره ــن تاريخچه کوت اي

فارسی ماشينی است.
ــی تاکنون، هيچگاه در ايران  فونت فارس
ــت و موسسات  ــته اس متولی انحصاری نداش
ــاراتی بنا به نياز از ابتدا، سفارش طراحی  انتش
ــربی را نيز ترتيب می دادند، از آن  حروف س
ــروش و افست  ــه س جمله می توان به موسس

اشاره کرد.
ــی  عال ــورای  ش در   ۱۳۸۳ ــال  س در 
ــورای انقالب  ــانی زير مجموعه ش اطالع رس
فرهنگی، کميته ای با نام کميته پژوهشی فونت 
فارسی برای سرو سامان دادن به فونت فارسی 
ــکل گرفت. اين کميته متشکل از  در ايران ش
ــازها و طراحان  ــه فارسی س ــاالن در زمين فع
گرافيک و برخی از عالقه مندان فونت فارسی 
بود. از فعاليت های اين گروه تعريف، انتخاب 
ــرای مجدد فونت متنی واحد با نام رويا  و اج

ــن مردم بود که در  ــتفاده عموم در بي برای اس
ــد.  ــده ای نزديک تبليغ و توزيع خواهد ش آين
اين فونت هم اکنون برای کتابت کامل است، 
ــای اينترنت نياز  ــتفاده در فض ولی جهت اس
ــانس اين فونت با  ــتری دارد. ليس به کار بيش
هماهنگی و مشارکت شرکت نرم افزاری سينا 
ــد و با توجه  برای ارايه به عموم خريداری ش
به نظر طراحان و صاحب نظران، اندکی تغيير 
ــاختار بصری آن انجام گرفت. عالوه بر  در س
ــی  ــنامه ای برای بررس آن، اين گروه، پژوهش
ــی، چالش ها و  ــت کنونی فونت فارس وضعي
فرصت ها تدوين نمود. هم اکنون اين کميته با 
حمايت و سرمايه گذاری دولت در حال کار بر 
روی يکسان سازی و يکپارچه سازی  فونتهای 
برگزيده فارسی است تا به صورت استاندارد 
ــته است  در اختيار مردم قرار بگيرد که شايس
ــن دبيرخانه در  ــت و معاونت های اي از رياس
ــی قدردانی  ــکان و محفل فونت فارس ــر م ه
ــته ای صورت پذيرد، چرا که همان طور  شايس
که اشاره شد توليد فونت از ابتدا در جهان بر 
ــرکت های توليدکننده  عهده چاپخانه داران، ش
ــات انتشاراتی و  ماشين آالت چاپ و موسس
ــت و توجه اختصاصی اين  فرهنگی بوده اس
عزيزان، به عنوان مجری و متولی اين بخش و 
اختصاص بودجه به آن، قابل قدردانی ويژه ای 

است.»

مشکل اصلی نبود قانون کپی رايت است 
ــل ناکامی ها در  ــپس به دالي تيمورنژاد س
ــط رايانه  ــی در محي ــترش قلم های فارس گس
ــی توجهی  می پردازد: «تاکنون به فونت فارس
ــه ای در اين  ــت، هر کس در گوش ــده اس نش
خصوص کارهايی کرده، ولی گسترش نيافته 

است.
ــکل اصلی کار، نبود قانون کپی رايت  مش
ــری رايانه ای  ــت از خلق آثار هن برای حراس
ــت. به همين دليل است که به طور دايم با  اس
فونت های تکراری دستکاری شده سر و کار 

كدام دستگاه در كدام چاپخانه است؟
مشخصات همه واحد هاي چاپي كشور به همراه دستگاه ها و خدمات

• چاپخانه هاي افست    • چـاپ ديـجـيـتال
• انواع چاپ هاي ويژه • چاپ فلكسو و گراور     
• خـدمـات تكميـلـي • سازندگان دستگاه ها   
• كاغذ و مواد مصرفي • عمليات تبديلي و بسته بندي  

۸۸۸۲۶۸۱۹
www.iranprint.com

و هر چه در مورد صنعت چاپ بخواهيد

تلفن: ۸۸۸۲۶۸۱۹ 
 ۸۸۸۲۴۲۲۷ 

  ۸۸۸۲۴۳۷۳ 
 فاكس: ۸۸۸۴۷۲۴۵
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داريم، که گاها با تغيير نام هم همراه است. اين 
بی سر و سامانی به حدی است که در برخی 
ــتند و متقلبان  ــداد عربی هس ــا، اع از فونت ه
ــخيص و اصالح آنها را  ــی کار، دانش تش کپ
ــت که فونت هايی با  ندارند، به همين دليل اس
ــکل های متفاوت ديده  ــامی يکسان و با ش اس

می شود.»
وی درباره کپی رايت توضيحات بيشتری 
ــون مالکيت معنوی  ــه می دهد: «چون قان اراي
ــی در  (کپی رايت) در خصوص فونت فارس
ــون اين فونت ها در  ــران وجود ندارد، و چ اي
جوامع بين المللی نيز ثبت نمی شوند، پس در 
ــتند. هيچ  ــچ کجای دنيا مورد حمايت نيس هي
ــه فرهنگی به دنبال سرمايه گذاری در  موسس
اين زمينه نمی رود، زيرا نمی توان روی فونت 
ــت و از آن حفاظت کرد. در نتيجه  قفل گذاش
چنانچه سرمايه گذاری در اين خصوص انجام 

بگيرد، برگشتی ندارد.
ــکيل کميته پژوهش  ــی از اهداف تش يک
ــرای  ب ــازی هايی  زمينه س ــی،  فارس ــت  فون
ــای موجود بوده  ــنامه دار کردن فونت ه شناس
ــت، زيرا فونت هايی که هم اکنون در بازار  اس
ــت دارای  ــی ممکن اس ــتند، حت موجود هس
ــکل های متفاوتی  ــان ولی ش ــم های يکس اس
ــان گرافيک هم،  ــند و يا برعکس. طراح باش
ــی می کنند که چون  ــا فونت هايی طراح گاه
ــد آنها را  ــا را حفاظت نماين ــد آنه نمی توانن
عرضه نمی کنند، پس انگيزه ای برای خالقيت 
ــدارد. نبود  ــت جديد وجود ن ــد فون در تولي
ــه بين المللی  ــت، حتی عرص ــون کپی راي قان
ــز، از طراحان گرافيک  ــای اينترنت را ني فض
گرفته است. شايد بهترين فضای کسب و کار 
ــه طراحی حروف فضای  برای عالقه مندان ب
ــت به اين نکته تاکيد  ــد. بد نيس اينترنت باش
کنم که امروز دغدغه ما عقب ماندگی فرهنگ 
ــک  ــط تکنولوژي ــی در محي ــتاری فارس نوش
ــرکت های  ــی که به ش ــت؛ جاي رايانه ای اس
ــام زدن حروف به نام خود  عربی جرات به ن

ــد. حتی اگر  ــازی کاذب را می ده و تاريخ س
رقابت بر سر تاريخ را نيز کنار بگذاريم، پاسخ 
ــی، امروزه برای  به نياز حضور قلم های فارس
ــی و افزايش  ــترش متون فارس ترويج و گس
ــرای انتقال ــی، ب آمار خوانندگان متون فارس
ــيار  ــت بس ــی امری اس محتوا و فرهنگ فارس

واضح.
از طرفی در نبود قانون حمايت از حقوق 
ــی، ارايه فونت های  معنوی، فونت های فارس
ــاختار فونت های  ــد و حتی تغيير در س جدي
ــا از صرفه  ــردن آنه ــتاندارد ک ــی و اس قديم
ــت. شايد اينجا بتوان اين  اقتصادی به دور اس
ــت حمايت از  ــوال را مطرح کرد که اهمي س
ــده بر  ــای رايانه ای و فيلم های کپی ش بازی ه
ــرده بيشتر است يا حمايت  روی لوح های فش

از فونت فارسی؟»
ــتردگی  ــه گفته تيمورنژاد با توجه به گس  ب
ــطح وب، فونت  ــت، ما در س ــتفاده از اينترن اس
فارسی مشخصی نداريم و همگی از فونت های 
ــتفاده می کنيم که ۴ کاراکتر فارسی را  عربی اس

پشتيانی می کنند.
ــور حتم می تواند به  قانون کپی رايت به ط
ــی وب، تنوع بخشد. اين نکته  فونت های فارس

ــوع در فونت  ــت که بدانيم تن ــم ضروری اس ه
ــم اکنون،  ــت، زيرا ه ــدد آن نيس ــه معنی تع ب
ــط  ــود که توس فونت هايی در بازار عرضه می ش
ــرکت ها و يا افراد مختلف عرضه شده اند که  ش
ــکل های يکسان ولی اسم های متفاوتی  دارای ش
ــا کمک های  ــت ب ــتند يا برعکس. اميد اس هس
ــانی، مراحل  ــورای عالی اطالع رس دبيرخانه ش
ــود تا به لحاظ  ــت فونت به زودی اجرايی ش ثب
ــاهد دگرگونی شگرفی در اين کمی و کيفی ش

فضا باشيم.  

خواندنی بودن و خوانا بودن، هر دو
ــه تيمورنژاد، در خصوص طراحی  به گفت
فونت، دو موضوع بايد لحاظ شود: «خواندنی 
ــودن فونت. خواندنی  ــودن فونت و خوانا ب ب
بودن يعنی چيدمان و ترکيب حروف در کنار 
ــتياقی  يکديگر، به گونه ای که در خواننده اش
برای خواندن ادامه مطلب ايجاد شود و خوانا 
بودن يعنی اين که شکل گرافيکی فونت مانند 
ــد تا  ــا و... به گونه ای باش ــا، منحنی ه نقطه ه
فونت به راحتی خوانده شود و تصوير ذهنی 

مناسبی برای انتقال مطلب بسازد.
ــی فونت بايد به  طراحان در زمان طراح
اين موارد دقت کنند. اکثر فونت های موجود 
ــر مجاز و غير  ــازار به دليل کپی های غي در ب
ــی و خواندنی  ــر خواناي ــانه، از نظ کارشناس
ــد. کميته  ــتند و ايراد دارن ــص هس بودن ناق
فونت در تالش است تا اين فونت ها اصالح

شوند.»
ــالح فونت ها  ــژاد در خصوص اص تيمورن
ــرکت هامون  ــد: «ش ــاره می کن ــواردی اش به م
ــت با ارايه طرح های توجيهی  بارها خواسته اس
ــاراتی، شرکت ها،  ــات انتش اقتصادی به موسس
ــازمان های مختلف، از آنها بخواهد  نهاد ها و س
تا در زمينه اصالحات فونت، اقداماتی را اعمال 
ــروز بی نتيجه مانده  ــد، ولی اين کار تا به ام کنن

است. 
ــاراتی بزرگ  ــات انتش روزنامه ها و موسس

در فضاي وب، فونت فارسی 
مشخصی نداريم و همگی از 

فونت های عربی استفاده می کنيم 
که ۴ کاراکتر فارسی را 

پشتيانی می کنند
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کشور نيز علی رغم توجيه اقتصادی انجام گرفته 
ــه ۱۵ درصدی در  ــش هزين ــوص کاه در خص
هزينه های چاپ کتب، حاضر به پرداخت هزينه 
ــای موجود و يا طراحی  جزيی اصالح فونت ه
ــتند. عمده  فونت اختصاصی کارآمد و مفيد نيس
ــی به صورت  ــت که وقت ــت آنها اين اس صحب
ــتفاده  مجانی می توانيم از فونت های موجود اس
کنيم، چه نيازی است تا اين مقدار هزينه کنيم و 
متاسفانه مديران باالدستی و تصميم گير کار را به 
مديران بخش حروفچينی ارجاع می دهند و اين 
ــه مديران حروفچينی  ــواره به جا می ماند ک هم
ــات آيا در تصميمات مربوط به  اين قبيل موسس
دخل و خرج موسسه سهيم و تصميم گير هستند 

يا خير؟ 
ــرف ديگر طراحی گرافيک حروف،  از ط
امری است بسيار ظريف، پيچيده و ذو ابعاد، 
ــا جايی که در انتخاب فونت اختصاصی هر  ت
ــوع آنها توجه  ــريه و کتاب، بايد به موض نش
ويژه داشت. به اين موضوع تا حدودی توجه 

ــاره  ــود، ولی همانطور که قبال به آن اش می ش
ــه اصالح  ــود نياز ب ــردم، فونت های موج ک
ــووالن، حاضر به هزينه کردن دارند ولی مس

 نيستند.
جای دوری نرويم، همين ماهنامه صنعت 
ــت لوتوس در  ــت که از فون چاپ سال هاس
ــد. اگر از  ــتفاده می کن ــگارش متن مجله اس ن
ــتفاده از اين فونت را  ــی دليل اس آقای تفرش
بپرسيم حتما جواب خواهد داد چون با توجه 
ــرو کار داريم و  ــا با چاپکاران س به اين که م
ــته تا به امروز  ــربی از گذش چون حروف س
ــت،  ــم همه چاپکاران را نوازش داده اس چش
ــتفاده می کنيم! من در  ما از فونت لوتوس اس
مقام شاگردی تاييد می کنم، من با اصل فونت 
لوتوس به دليل قديمی بودن و يا مجانی بودن 
ــکل ندارم، مشکل من کيفيت ظاهری اين  مش
ــت که بسيار جای اصالح دارد زيرا  فونت اس
اگر از آقای تفرشی خواهش کنيم تا نظر خود 
ــربی لوتوس و فونت  ــورد حروف س را در م

ــروزی بگويد،  ــدوز ام ــداول بر روی وين مت
ــربی را انتخاب خواهد  ــک فونت س بدون ش
ــای موجود  ــرف من اصالح فونت ه کرد. ح
ــط اساتيد گرافيک و  در برخی منحنی ها توس
برخی فواصل حروف متصل و منفصل است 
ــات- که کمک  ــازی کلم که عالوه بر جداس
ــت درک مطلب  ــرعت و کيفي ــايانی به س ش
ــغالی متن را  می کند- تا ۱۵ درصد فضای اش

کاهش می دهد.
ــفانه کامپيوتر عوام زده شده است.  متاس
ــاله  ــت س ــی هم مديران و هم دختر هش يعن
ــتفاده از  من فکر می کنند دانش کافی برای اس
کامپيوتر را دارند. همه فکر می کنند نرم افزار، 
ــی و کپی  ــورت مجان ــه ص ــر ب روی کامپيوت
ــود و نبايد برای آن  ــتان بايد تهيه ش از دوس
ــود. با خود می گويند با  هزينه ای پرداخت ش
ــويم،  ۶۰۰ هزار تومان صاحب کامپيوتر می ش
حاال چرا بايد ۲۰ ميليون تومان هزينه طراحی 
يک فونت بدهيم. ما به روزنامه های مطرح و 
انتشاراتی هايی که باالی ۱۰۰  عنوان کتاب در 
سال توليد می کنند، طرح هايی ارايه کرديم تا 
اصالحی در فونت هايی که هم اکنون استفاده 
ــال دو  می کنند انجام دهند. برای آنها، با ارس
ــده،  ــده و اصالح نش نمونه فونت اصالح ش
ــاختار  ــزان صرفه جويی را که با اصالح س مي
ــان ايجاد  فونت، در هزينه توليد محصوالتش
می شود، توضيح داديم. پروژه از اتاق رياست 
به بخش حروفچينی ارجاع داده شد و همانجا 

دفن گشت.»

در جستجوی استانداردها
ــيم، آيا طراحان در  ــژاد می پرس از تيمورن
ــتاندارد خاصی  ــت از اس ــان طراحی فون زم
ــخ می گويد: «بله،  پيروی می کنند؟ او در پاس
ــور اصلی  ــام، مح ــی و اله ــد زيباشناس قواع
ــت که با مقصدی خاص  طراحی حروف اس
ــفارش دهنده با  ــود و س ــه کار گرفته می ش ب
ــت خود، به طراحان، کانال های  بيان درخواس

آکادمی طراحی فونت؟!

ــش اخير طراحان فونت چنين می گويد: «در مذاکراتی  كامران تيمورنژاد درباره کوش
که ضمن تهيه پژوهشنامه فونت فارسی با برخی از اساتيد طراحی گرافيک داشتم، شنيدم 
ــيله بتوانند رشته  ــنهاد راه اندازی آکادمی طراحی فونت را دارند، تا بدين وس که آنها پيش
ــوان يکی از زيربنايی ترين ها در هنر گرافيک جانی بگيرد و به اين  ــی حروف به عن طراح
بهانه اساتيد تجربيات خود را فارغ از نمره و کالس درس اجباری به عالقه مندان منتقل 
ــتن قانون کپی رايت، از خلق اين اثر دور مانده اند  کنند. هم اکنون طراحان به دليل نداش
ــان دست به طراحی  ــان و برای کنج خلوت رايانه شخصی ش و به ندرت برای دل خودش
ــی، با قانون  ــت آخر، اميدوارم فرهنگ توليد، در خط و زبان فارس حروف می زنند. دس

کپی رايت، جان بگيرد.»
صحبت ما با ايده ای از قبيله  طراحان تمام شد. آيا امروز که اين مطلب را می خوانيد، 
ــت؟ آيا طراحان و آکادمی طراحی فونت، که برپا می کنند،  ــکل گرفته اس اين آکادمی ش
خواهد توانست مشکل توسعه قلم های فارسی را برطرف سازد؟ آيا پس از توليد فونت ها، 
قانون کپی رايت برای حمايت از فونت های فارسی تصويب می شود و دغدغه برباد رفتن 

آثار خلق شده مرتفع خواهد شد؟
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ــتای  ــخص می کند تا در راس خالقيت را مش
درخواست آنها ابداع نمايد.»

ــی می زند: «طراحی فونت ترافيک  او مثال
ــهرداری و وزارت راه برای  که به سفارش ش
ــا و جاده ها  ــافران در خيابان ه راهنمايی مس
ــد، نزديک به  ــور آماده ش ــط آقای بقاپ توس
ــيد. اتود طرح های ابتدايی  ۱۳ سال طول کش
حروف در جاده ها و مسير های مختلف نصب 
می شد تا خوانايی آن مورد بررسی قرار بگيرد. 
ــن مطلب به قدری  ــی در اروپا، اهميت اي ول
است که برای اين که خوانايی يک فونت مورد 
ــگاه های  ارزيابی قرار بگيرد، برای آن آزمايش
ــاص ترتيب داده اند و  ــک با تجهيزات خ اپتي
ــا مقاصد خاص آزمايش های  برای فونت ها ب
مخصوص به آن را انجام می دهند. چيزی که 
ــد، زيباست و هر شرکت يا  از نظر ما زيبا باش
ــتفاده عموم به  فردی می تواند آن را برای اس

بازار عرضه کند.»

سال ۱۳۸۳ در شورای عالی 
اطالع رسانی زير مجموعه 
شورای انقالب فرهنگی، 

کميته ای با نام کميته پژوهشی 
فونت فارسی برای سر

و سامان دادن به فونت فارسی 
در ايران شکل گرفت

دو نوع قلم
ــواع فونت ها  ــژاد در خصوص ان تيمورن
ــان  ــه نظر من و برخی کارشناس می گويد: «ب
حوزه فونت، فونت ها به طور کلی به دو دسته 
تقسيم می شوند؛ فونت های متنی و فونت های 

ــت  گرافيکی. فونت های متنی پاراگراف نوش
ــه ای طراحی  ــتند. ارتفاع حروف به گون هس
ــت که زمانی که به يکديگر نزديک  ــده اس ش
می شوند، ممانعت فضايی برای يکديگر ايجاد 
نمی کنند و زمانی که خيلی درهم بروند، هنوز 
خوانايی دارند. در فونت های گرافيکی بيشتر 
به حالت های زيبايی شناسانه توجه شده است 
ــتن کلمات خاص،  و از نظر بصری برای نوش
ــر گرفته از آرم و يا  جمالت خاص و گاها ب

لوگوتايپ هستند.»


