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 حاال که صحبت از قلم های فارسی در ميان 
ــت، جا دارد از آخرين شماره فصلنامه نشان  اس
ــريه طراحی گرافيک ايران) در سال ۹۰ نيز  (نش
ــويم که  ــت يادآور ش يادی بکنيم. ابتدا بد نيس
يکی از دغدغه های هيات تحريريه اين فصلنامه 
تخصصی، ارتقای کيفيت و تنوع قلم های ايرانی 
ــماره کم و بيش به آن  ــت که در چندين ش اس

پرداخته است.
بيست و ششمين شماره نشان ويژه طراحی 
با تايپ است و مقاالت و گزارش های خواندنی 

و البته چشم نواز در اين باره دارد.
ــماره به قلم ساعد مشکی  ــرمقاله اين ش س
ــروع  ــا می توانيم» با اين عبارت ش ــا عنوان «م ب
ــی،  ــب فارس ــود قلم های مناس ــود: «کمب می ش
ــکل اغلب طراحان گرافيک ايران  دغدغه و مش
است. همه آنها به قلم های جديد برای متن نياز 
ــرم دارند. اما آيا اين وظيفه بر گردن طراحان  مب

گرافيک است؟...»
ــرمقاله خواندنی و کم و بيش  پس از اين س
انتقادی، به ترجمه مطلبی به قلم مکس کيمان و 

ــيم با عنوان «تصوير  ترجمه مريم مرادی می رس
همراه با نوشتار، يک تصوير نيست»

ــپس طراح معاصر ايران، مهدی سعيدی  س
معرفی می شود،  البته به قلم رنه وايز، که خط - 
ــی هايی چشم نواز ازآثار او در البه الی متن  نقاش

گنجانده شده است.
ــيم  در بخش بعدی با عنوان پروژه، می رس
ــی به نام «نگاهی به قلم ويژه» که مجيد  به مطلب
ــته  ــانی زحمت نگارش آن را به عهده داش کاش
است. مطالب ديگری نيز در ادامه آمده است که 
ارتباط کمتری با فونت و قلم های فارسی دارند، 

ولی به نوبه خود الهام بخش هستند.
فصلنامه نشان به روال معمول با استفاده بجا 
ــيع از تصوير، عالوه بر مطالب نوشتاری،  و وس
ــد و  ــا زبان بصری، در انتقال مضمون می کوش ب
ــان از اين رهگذر حّظ  خوانندگان فصلنامه نش

بصری نيز می برند.

نشان؛ ويژه طراحی با تايپ


