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آسیب شناسی نظام های فاصله گذاری در تایپ ِفیس های 
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چکیده
تحقق نس��بي ایده ي دهکده ي جهاني در کنار بار هژمونیک مبتني بر فن آوري کش��ورهاي غربي، فرهنگ و به تبع آن 
نوع نوش��تار کش��ورهاي در حال توس��عه از جمله کش��ور ما را در آس��تانه ي تهدیدي جدي قرار داده است. این گونه جوامع، 
ب��راي بق��ای نوع نوش��تار خود، باید ش��اخصه های گوناگ��ون آن را مورد تحلیل و بررس��ي قرار دهند و با آسیب شناس��ي و 
به روز رس��اني، س��عي در انطب��اق آن با معیارهاي روز نمایند. ای��ن مقاله با روش توصیفي-تحلیلي و با هدف آسیب شناس��ي 
نظام های فاصله گذاری در تایپ فِیس های فارسي تدوین شده است. بدین منظور ابتدا نظام های فاصله گذاری محورهای عرضی 
و طولی و زیرمجموعه های آنها تعریف شده اند و سپس با تحلیلی قیاسی، عملکرد آنها در تایپ فیس های فارسی با دو سنجه ی 
قواعد خوشنویسی اسالمی- ایرانی و نیز مبانی حروف نگاری غربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مشکالتی که تایپ فیس های 
فارس��ی در این حوزه با آن مواجه هس��تند را می توان به دو دس��ته ی مشکالت “س��اختاری” و “ترسیمی” دسته بندی نمود. 
براي بهبود عملکرد و مرتفع نمودن این مشکالت، انطباق صرف با هیچ یک از دو مولفه ی مذکور به تنهایي بسنده نمي کند. 
براي رفع این آس��یب ها، طّراحان باید با آگاهي به هر دو مولفه و به کار بس��تن توأمان آنها، اقدام به طراحي حروف و تعریف 

نظام های فاصله گذاری نمایند.
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 نوش��تار نیز همچون دیگر عوامل طراحی، متش��کل از فرم و 
فضاس��ت که فرم به نویس��ه ها1 و فضا به فاصل��ه ای که میان آنها 
حضور دارد، اطالق می شود. نظام های فاصله گذاری، شاخصه هایی 
مه��م و حیاتی در تایپ فیس ها2 هس��تند، به گونه ای که می توان 
گف��ت 10 درصد حروف ن��گاری، مدیریت حروف و 90 درصد آن 
مدیریت فضاس��ت. فضایی که به واس��طه ی فاصله ی نویسه ها در 
متن نمود می یابد، در صورتی که با تنظیم آگاهانه مدیریت نشود، 

کیفیت بصری نامطلوبی را بازنمایی می کند.    
روش تحقی��ق در مقاله ی حاضر توصیفی- تحلیلی اس��ت و 
اطالع��ات آن به ص��ورت کتابخانه ای گردآوری ش��ده اند. در این 
مقاله نظام ه��ای فاصله گذاری در تایپ فیس های فارس��ی با یک 
تحلیل قیاسی با دو س��نجه ی قواعد خوشنویسی اسالمی-ایرانی 
و مبانی حروف نگاری التین مورد بررس��ی و آسیب شناس��ی قرار 

گرفته اند و س��عی شده است تا پاس��خی روشن به این پرسش ها 
داده ش��ود که “آی��ا انطباق کامل ب��ا نظام رایج در ه��ر کدام از 
س��نجه های مورد بحث به تنهایی می تواند آس��یب های رایج در 
نظام فاصله گذاری تایپ فیس های فارسی را برطرف کند؟ یا برای 
رفع این مشکالت به نظامی میان ساَحتی )متشکل از ساختار هر 

دو سنجه( نیاز است؟”
همان گون��ه که حروف برای پدید آوردن نوش��تار بر دو محور 
طول و عرض گسترده می شوند، برای حصول یک نتیجه ی بصری 
مطل��وب نیز باید فاصله ی می��ان آنها در هر دوی این محورها، به 
گونه ای متناسب اعمال شود. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با 
بررسی قیاسی عملکرد نظام های فاصله گذاری در تایپ فیس های 
فارس��ی و التین در دو محور طولی و عرضی، به کاستی های این 

حوزه در زمینه ی تایپ فیس های فارسی بپردازیم.

پیشینه پژوهش 

با وجود آن که موضوع این مقاله از اهمیت بس��زایی برخوردار 
اس��ت، ولی متأسفانه مطالعات و پژوهش های اندکی در این زمینه 
صورت پذیرفته اس��ت. مطالعات همس��و با مقال��ه ی حاضر، اغلب 
یکی از س��نجه های مورد بحث در این مقاله را بررس��ی نموده اند. 
پژوهش هایی نظیر کتاب “تعلیم خط” حبیب اهلل فضائلی، که در آن 
به ش��رح قواعد رایج در خوشنویسی اسالمی پرداخته شده، کتاب 
“فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسیِ” حمیدرضا قلیچ خانی 
که در آن واژگان رایج در نظام خوشنویس��ی فارسی مورد بررسی 
گرفته، مقاله ی “ریخت شناس��ی حروف فارس��ی” از فرهاد فزونی 
که در آن اندامواره ی حروف فارس��ی و فضای مورد نیاز آنها مورد 
بررسی قرار گرفته اس��ت و یا رساله ی هوشیار ظاهریانی با عنوان 
“بررس��ی ظرفیت هاي خط نس��خ و کاربرد آن در طراحي حروف 
فارس��ي” در دانشکده هنر دانشگاه ش��اهد صرفاً به بررسی قواعد 
خوشنویسی اسالمی-ایرانی پرداخته اند. پژوهش هایی نظیر کتاب 
“The fundamentals of typography” گاوین آمبروس��ی و پل 
هریس، کتاب “The Complete Typographer” کریستوفر پِرفِکت 
 ”The Practical Philosophy of Typography“ و ی��ا کت��اب
الک��س وی وایت، صرف��اً به مبانی طراح��ی تایپ فیس های التین 
و ش��اخصه های آنها در دوره های گوناگ��ون می پردازند. از معدود 
پژوهش های منسجم و س��اختارمندی که همسو با نوشتار حاضر 
اس��ت می توان به مقاله ی مصطفی اوجی با عنوان “اصول طراحی 
حروف” اشاره کرد که در سال 1390 در شماره 38 ماهنامه حرفه 
هنرمند به چاپ رس��یده اس��ت و در آن امکان انطباق اندامواره و 
کرس��ی های رایج حروف فارسی با حروف التین مورد بررسی قرار 

گرفته است.

نقط��ه ی تمایز مقاله ی حاضر با پژوهش های پیش��ین در این 
حوزه آن اس��ت که تالش می کند برای مرتفع نمودن آس��یب های 
وارده به حوزه ی مورد بحث، اس��لوبی میان س��اَحتی ارائه کند که 

متشکل از قواعد رایج در هر دو این سنجه ها باشد.

کرسي 

کرسی بندی در خطوط سنتی
کرسی در لغت به معني تخت و صندلي است و اصطالح »کرسي 
داش��تن« یعني یکنواخت بودن. از آن جایي که فاصله ي حروف و 
کلمات از هم و از خط کرس��ي از اصول بس��یار دقیق خوشنویسي 
است، در اینجا به قواعد کرسي بندي یا به تعبیري “موقعیت نسبت 
به کرس��ي” مي پردازیم. نکته ي دیگر این که کرسي بندي رابطه ي 
تنگاتنگ��ي با »ترکی��ب« دارد، چرا که مي توان ای��ن دو را اعضای 
اصل��ي مجموعه ي بزرگتري به نام »ُحس��ن وضع« به ش��مار آورد 

)قلیچ خاني، 1388، 313(.
خطوط کرس��ي را به اعتبار زاویه ي آنها به دو دس��ته تقسیم 

مي کنند:
1( خطوط افقي کرسي که با رعایت فاصله ي آنها از یکدیگر بر 

حسب نقطه، خود به پنج دسته تقسیم مي شود:
الف( کرسي محوری: خطي است که معمول ترین و مهم ترین 
گونه ي کرس��ي افقي و محور اصلي هر س��طر است. حروف ساده 
)ترصیف( نظیر »د، ر، ب، ف« و نیز کش��یده هایي که در پایان به 
س��وي باال میل مي کنند نظیر »سا، خد، ف« در حالت معمول بر 
روي این کرس��ي قرار مي گیرند )تصویر 1(. در حروف نگاری التین 

مقدمه
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معادل این کرسي Base Line نام دارد که اصلي ترین کرسي است 
و تمام حروف بزرگ به جز حروفي که پایه ي منحني دارند بر روي 

آن قرار مي گیرند.
ب( کرسي اول: خط فرضي موازي با کرسي محوري است که 
تقریباً دو نقطه باالتر از آن قرار می گیرد و کشیده هایي چون »هم، 
س��ر، فتر« که در انتها به س��وي پایین میل مي کنند، بر روي این 

کرسي قرار مي گیرند )تصویر 2(.
ج( کرس��ي دوم: خط فرض��ي ای را که تقریباً دو نقطه باالتر از 
کرسي اول و موازي آن است »کرسي دوم« مي نامند. حروف ساده 
مانند »د، ا، ر، و« هرگاه پس از حروف دایره اي مانند »ن، ي، ص« 
یا حروف تخت مانند »ب، ف، ک« قرار گیرند، در باالي آنها یعني 

کرسي دوم نوشته مي شوند )تصویر 2(.
د( کرس��ي س��وم: خطي فرضي اس��ت که تقریباً سه نقطه )و 
گاهي بیش��تر( باالتر از کرس��ي اول و موازي آن قرار می گیرد. این 
خط را مي توان باالترین مرز کرسي بندي افقي و مثبت )چون باالي 
کرسي محوري است( دانست. حروف پایان سطر گاهي بر روي این 

کرسي قرار مي گیرند. 
ه( کرس��ي پایین که آن را »ذی��ل الخط« نیز مي نامند، خطي 
فرضي مماس بر زیرحروف دایره اي است و تقریباً دو نقطه پایین تر 
از خط کرسي محوري و موازي آن است )تصویر 2(. این کرسي به 
س��بب جایگیری در زیر کرسي محوري تنها کرسی افقي و منفي 

است. 
گر چه کرس��ی س��وم و کرس��ی پایین باالترین و پایین ترین 
خطوط در نظام کرس��ی بندی هس��تند، اما اغلب ابتدای سرکش 

حروف »ک، گ« و انتهای حرف »م« از مرز آنها خارج می شوند.
2( خطوط عمودي کرس��ي که ش��امل دو خ��ط اصلي، یکي 
در آغاز و دیگري در پایان س��طر و خطوط فرضي بي ش��ماري در 
میان این دو اس��ت. این کرس��ي به خالف کرسي افقي مي تواند از 

خط هاي عمودي بي ش��ماري تشکیل شود )تصویر 2(، چرا که در 
هر صعود، نزول، دور و ... در نظر داش��تن این خط فرضي ضروري 
است. »کرسي عمودي« بر کرس��ي محوري عمود است و زاویه ي 
حروف و کلمات نسبت به آن نیز سنجیده می شود و در هماهنگي 
آغاز و پایان س��طرهاي یک صفحه )مانند صفحه ي کتابت( نقش 

بسیار مهمي دارد ) فضائلي، 103،1387(.

کرسي بندی در تایپ فیس ها
 کرسي هاي رایج در حروف التین، ریشه در نخستین کرسی های 
رای��ج در حروف التین کهن گوتی��ک دارد )تصویر 4(. در حالی که 
در تایپ فیس های فارس��ي، این مسئله متفاوت است و کرسي هاي 
رایج در آنها را نمي توان به طور کامل بر مبناي استانداردهاي رایج 
در کرس��ي بندي خوشنویس��ي قرار داد. این مشکل از آنجا نشأت 
مي گیرد که در نظام پیچیده ي خوشنویسي ما، کرسي ها بر مبناي 
ترکیبي از دو نظام “کرسي بندي هندسي” و “کرسي بندي بصري” 
بنا ش��ده اند. در مبحث پیشین نظام کرسي بندي هندسي توضیح 
داده شد، اما نظام کرسي بندي بصري وجه دیگري از حسن ترکیب 
اس��ت که از ارکان خوشنویس��ي ماست و به وفور قابل رویت است 
)فضائلی،1387، 89(. در این نظام محل کرسي ها براي حصول به 
نتیجه ي بصري زیباتر عوض مي ش��ود و به واسطه ي ترکیب، تعدد 
کرس��ي ایجاد می ش��ود در حالیکه در تایپ از این روش نمي توان 
استفاده کرد )تصویر 5(. با توجه به این نکته مي توان گفت که در 
تایپ فیس های فارسي، حروف مفرد قابلیت انطباق با کرسي بندي 
هندس��ي حروف در خوشنویس��ي را دارند )تصوی��ر6(، اما حروف 
مرک��ب قابلیت انطباق با کرس��ی بندی بصری رای��ج در ترکیبات 

خوشنویسی را ندارند.
کرسي بندي در تایپ فیس های التین به واسطه ي یک نظام 3 
خطي براي حروف بزرگ و یک نظام 5 خطي براي حروف کوچک 

شکل مي گیرد که با نام هاي زیر مشخص مي شوند:
1( کرس��ي اصلي3 2( کرسي باالنویس��ه ها4 3( کرسي پایین 
نویس��ه ها5 4( کرس��ي که براي تعیین میزان ارتفاع نویس��ه هایي 

آسیب شناسی نظام های فاصله گذاری در تایپ ِفیس های فارسی

تصویر 1- کرسی محوری.

تصویر 4- ریشه ی کرسی های رایج در تایپ فیس های التین.

تصوی�ر5- عدم قابلی�ت انطباق کرس�ی های رای�ج در تایپ فیس های فارس�ی با 
کرسی های رایج در خوشنویسی.

تصویر6- قابلیت انطباق کرس�ی های حروف مفرد تایپ فیس های فارسی و حروف 
مفرد خوشنویسی.

تصویر 2- نمودار انواع کرسی ها.

تصویر3- نمودار کرسی بندی در خطوط سنتی.
ماخذ: )قلیچ خانی، 1388، 315(
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اس��تفاده مي شود که میان کرسي اصلي و کرسي باالنویسه ها قرار 
می گیرند6. 5( کرس��ي که براي تعیین ارتفاع حروف بزرگ به کار 

مي رود7 )اوجی، 1390، 4-183( )تصویر 7(.
حروف فارس��ي-عربي یک تاریخ دقیق و مش��خص و یا حتي 
محل معینی که حروف س��ربي از حروف نس��خ س��نتي گرفته و 
سیستماتیک شده اند قابل استناد نیست. آنچه مسلّم است این که 

حروف سربي که از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوي در اعالن ها 
و روزنامه ها استفاده مي شدند، از نظام منسجم 5 کرسي اصلي که 
در حروف کوچک به کار بس��ته می ش��دند، برخوردار نبودند. اما با 
بررسي دقیق آنها مي توان به این نتیجه رسید که زائده هاي زیرین 
خط کرسي اصلي مانند حروف ر-و-ح-ل-ي-س-م-ن را با تطبیق 
حروف التین به عنوان خط پایین نویسه ها مي توان در نظر  گرفت 
و خطوط فوقاني باالي خط کرس��ي اصلي مانند انتهاي باالي ا-آ-

ک-گ-ط-ل را همچون خط باالنویسه ها مي توان به کار برد و خط 
باالي فرم هاي اصلي ح��روف د-ص-س-ا-م-ه-ح-و-ر-ع-غ-ي را 
نیز به عنوان ارتفاع حرف x کوچک مي توان در نظر  گرفت )اوجي، 

1390، 184( )تصویر 8(.
 در تایپ فیس های التین که براي متن و تیترنویس��ی طراحی 
ش��ده اند، تعداد کرس��ي هاي کمتري در نظر گرفته ش��ده است تا 
مت��ن حتي در اندازه هاي کوچک وض��وح و خوانایي خود را حفظ 
کند؛ اما این مسئله در تایپ فیس های فارسي کاماًل برعکس است؛ 
تایپ فیس های فارسي که براي متن و تیترنویسی طراحی شده اند 
کرسي های متعددی دارند )تصاویر 9 تا 11(. البته این مسئله صرفاً 
به سبب کم دقتي و عدم تبحر الزم در طراحي آنها پدیدار شده است 
و با اصالحاتی جزئي مي توان تعداد این کرسي ها را تا 50% کاهش 
داد. بسیاري از این کرسي ها فاصله اي در حدود یک دهم میلیمتر 
با هم دارند که به س��ادگي مي توان این گونه کرس��ي ها را به یک 
کرسي تقلیل داد. اگر چه این اختالف هاي جزئي در خیلي از موارد 
قابل تشخیص نیستند، اما در خستگي چشم به هنگام مطالعه تأثیر 
قابل توجهي دارند )تیمورنژاد، بی تا، 1(. نکته ي جالب دیگري که 
در تایپ فیس های دکوراتیو و بسیار دکوراتیو فارسي وجود دارد این 
اس��ت که از تایپ فیس های متن و تیترنویسی فارسي، کرسي هاي 

تصویر7-کرسی بندی حروف در تایپ فیس های التین.
ماخذ: )اوجی، 1390، 184(

تصویر8- قابلیت انطباق حروف فارسی با یک نظام کرسی بندی 5 خطی.
ماخذ: )اوجی، 1390، 184(

تصویر9- تایپ فیس های متن.
نمونه ی فارسی : زر- تعداد کرسی ها:51

تع�داد  هلوتی�کا-  التی�ن  نمون�ه ی 
کرسی ها:16

تصویر10- تایپ فیس های تیتر.
نمونه ی فارسی : تیتر- تعداد کرسی ها:40

نمونه ی التین تایمز نیو رومن- تعداد 
کرسی ها:20

تصویر11- تایپ فیس های دکوراتیو.
نمونه ی فارسی : نور -تعداد کرسی ها:25

نمون�ه ی التی�ن هارلو س�ولید ایتالی�ک- تعداد 
کرسی ها:21
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کمتري دارند. این در حالي اس��ت که در حروف التین، عکس این 
قاعده جاری است و افزایش میزان تزئینات حروف بر افزایش تعداد 
کرس��ي هاي آنها تأثیر مستقیمي دارد. میزان حداقلی کرسي ها در 
تایپ فیس های دکوراتیو فارس��ي از آن رو اس��ت که غالب آنها بر 
مبنای تایپ فیس های التی��ن و با اعمال تغییراتی در آنها طراحی 

شده اند )انصاری، 1387، 23( )تصویر 11(.

فاصله گذاري هاي محور عرضي
فاصله ي میان خطوط8

 فاصل��ه ي میان خط��وط از اصطالحات فن چ��اپ با حروف 
س��ربي اس��ت که امروزه نی��ز در مباحث مربوط ب��ه تایپ از آن 
اس��تفاده مي شود. در اصل این واژه به قطعه فلزي اطالق مي شود 
ک��ه براي فاصله گ��ذاري دقیق میان خطوط مت��ن به کار می رود

(Ambrose, Harris,2010,124) و عملکردي چون “مس��طر” 
در خوشنویسي سنتي ما دارد که براي تعیین فاصله اي مقرر میان 
خطوط اس��تفاده مي ش��د. فاصله ي میان خطوط با واحد پوینت 
سنجیده م  شود و امروزه به فاصله ي بین خطوط اطالق مي شود. 
فاصله ي میان خطوط، در میان متن فضا ایجاد مي کند و به نویسه ها 
اج��ازه تنف��س مي ده��د (Perfect,1992,195) )تصویر 13(.

انتخاب فاصله ي میان خطوط مناس��ب ب��راي تایپ فیس های 
گوناگون متفاوت اس��ت و ارتباط مستقیمي با اندازه ي باالنویسه ها 
و پایین نویس��ه هاي آنها دارد. نوش��تار بر هر سطحي که قرار گیرد 
یک بافت خاکس��تري ایجاد مي کند که با کم شدن فاصله ي میان 
س��طرها، این رنگ خاکستري تیره تر جلوه مي کند. البته ضخامت 
حروف و فاصله ي میان حروف نیز نقش مس��تقیمي در ایجاد این 
بافت خاکس��تري دارند. در حروف فارس��ي اگر فاصله ي س��طرها 

بیش از اندازه کم ش��ود، قس��مت فوقاني بعض��ي حروف به بخش 
تحتاني حروف سطر باالیي برخورد مي کند که به این مفهوم است 
که فاصله ي س��طرها باید کمي بیش��تر انتخاب شود. حال اگر این 
فاصله بیش از میزان مورد نیاز باش��د نوعي انبساط ناخوشایند و از 
هم گس��یختگي در صفحه پدیدار مي شود. براي پیش گیري از بروز 
چنین مشکلي باید کمترین اندازه ي مطلوب برای فاصله ي سطرها 

.(Ambrose, Harris,2010,63) انتخاب شود

انواع فاصله ي میان خطوط

فاصله ي میان خطوط اتوماتیک9 
فاصله گذاری در این روش بر مبنای پیش فرض ثابتی است که 
توسط نرم افزارهای رایانه ای به گونه ا ی یکسان بر تمام تایپ فیس ها 
اعمال می شود. در این روش، اندامواره ی تایپ فیس ها و فضای مورد 
نیاز آنها م��د نظر قرار نمی گیرد و میزان فاصله ای که بین خطوط 
اعمال می شود، به واسطه ی ضرب اندازه ی تایپ فیس در عدد 1/2 
تعیین می شود )تصویر 14(. پرواضح است که این روش از آن جا که 
اندامواره ی حروف را مد نظر قرار نمی دهد، در اکثر تایپ فیس های 
فارسی که باالنویسه ها و پایین نویسه های متعددش اختالف ارتفاع 
قاب��ل توجهی دارند، منجر به نتیجه ی مطلوبی نمی ش��ود چرا که 
موج��ب برخورد حروف با یکدیگر، اختالل در اس��تقالل حروف و 
کاهش می��زان زیبایي و خوانایي حروف مي ش��ود. البته این نکته 
نیز قابل توجه است که بخشي از این مشکل در اثر اختالف مکان 
جایگیري حروف فارسي در قالب محصورکننده آنها و خارج شدن 
برخ��ي حروف از قالب محصورکننده تعریف ش��ده براي آنها پدید 
مي آید. این روش در تایپ فیس های التین به سبب تعداد و اختالف 
اندک باالنویسه ها و پایین نویسه ها و جایگیري مناسب نویسه ها در 

قالب محصورکننده شان به ندرت مشکل ساز مي شود.
با بررسي بصري تایپ فیس های فارسي می توان گفت 60% آنها 
در حالت فاصله ي میان خطوط اتوماتیک دچار مشکالتي مي شوند 
که در باال به آنها اش��اره ش��د و براي پیش گیري از این مش��کالت 
بای��د فرمول »اندازه ي حروف × 1/2« را که براي به دس��ت آوردن 
فاصله ي میان خطوط اتوماتیک استفاده مي شود به شکل »اندازه ي 
حروف × 1/5« اصالح کرد و یا از فاصله ي میان خطوط دستي بهره 

گرفت.

فاصله ي میان خطوط دستي10
فاصل��ه ي می��ان خطوط دس��تي همچن��ان ک��ه از عنوانش 
پیداس��ت حالت مقابل فاصله ي میان خطوط اتوماتیک است. در 
ای��ن حالت، طراح یا صفحه آرا به واس��طه تجرب��ه اش و با در نظر 
گرفتن اندامواره ي حروف، کیفی��ت بصري تایپ فیس مورد نظر، 
قطر قل��م تایپ فیس، میزان فضاي در دس��ترس و هدفي که در 
نظر دارد، ان��دازه اي را براي فاصله ي میان خطوط معین مي کند 
(Adobe.com). اکثر تایپ فیس های فارسي را باید در این حالت 

به کار گرفت )تصویر 15(.

تصویر12- طراحی تایپ فیس های فارسی با اعمال تغییرات در تایپ فیس های التین.

تصویر 13-  فاصله ی میان خطوط.

آسیب شناسی نظام های فاصله گذاری در تایپ ِفیس های فارسی
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فاصله ي میان خطوط بسته11 
فاصل��ه ي میان خطوط بس��ته به حالتي اطالق مي ش��ود که 
ان��دازه ي تایپ فی��س و فاصله ي میان خطوط با هم برابر باش��ند 
(desktoppub.com). در ای��ن حالت، کیفیت بصري س��خت و 
صلبي ایجاد مي شود. این حالت در تایپ فیس های التین با توجه 
به ماهیت مکعب وار نویسه ها و کم بودن تعداد کرسي ها و ارتفاع 
حروف، اگرچه میزان خوانایي متن را کاهش مي دهد، اما خوانایي 
را مخت��ل نمي کند در حالي که تایپ فیس های فارس��ي که تکثر 
کرسي دارند و ارتفاع حروف آنها تنوع زیادي دارد امکان خوانایي 

را به طور کامل سلب مي کند )تصویر 16(.

فاصله گذاري هاي محور طولي
فاصله ي میان جفت هاي حروف12

 فاصله ی می��ان جفت های حروف ش��اخصه ای تاثیرگذار در 
نظام های فاصله گذاری تایپ فیس هاس��ت که در ایجاد نوش��تاری 
با کیفیت بصری مطلوب، دارای تعادل بصری میان فضای مثبت 
و منفی و قابلیت تش��خصی و خوانایی حروف از اهمیتی اساسی 
برخوردار اس��ت. کنترل این شاخصه در تایپ فیس های التین به 

سبب هندس��ی و منفک بودن حروف از یکدیگر آسان تر از نظام 
پیچیده ی نوش��تار فارسی است. این ش��اخصه در الفباي فارسي 
بر ط��ول اتصاالت جفت هاي حروف چس��بان ی��ا فاصله ي میان 
جفت هاي حروف غیرچس��بان داللت دارد. ب��راي مثال فاصله ي 
میان جفت ه��اي حروف »ر« در کنار »خ« متف��اوت از فاصله ي 

میان جفت هاي حروف »ر«  در کنار »ک« است )تصویر 17(.
اعمال تنظیم��ات اختصاصی براي جفت های گوناگون حروف، 
ب��ه تعادل فض��اي مثبت و منفي کمک کرده و موجب یکدس��تي 
و چش��م نوازي نوش��تار فارسي مي ش��ود. در واقع ضروري است تا 
تنظیم اتصاالت حروف در نوشتار فارسي براي هر دو حرف به طور 
جداگانه مورد بررسي قرار گیرد و به دلیل رعایت همین اصول است 
که خوشنویس��ي فارسي تا این اندازه چشم نواز و خوشایند به نظر 
مي رسد چرا که خوشنویس به مدد تجربه هاي مکرر خویش، موفق 
به تنظیم فواصل بین حروف و برقراري تعادل میان فضاهاي مثبت 
و منفي دیداري مي شود )این کار در اغلب موارد به وسیله ي کشیده 
یا کوتاه نویسي حروف به دست مي آید(. فواصل میان حروف، یکی 
از ویژگي های تایپ فیس ها محسوب مي شود، براي مثال تایپ فیس 
تجارت نس��بت به تایپ فیس زر در بعد طولي گستردگي بیشتري 

دارد و فضاي بیشتري را اشغال مي کند )تصویر 18(.

تصویر14- فاصله ی میان خطوط اتوماتیک، نمونه ها از راست به چپ: تایپ فیس متن زر، تایپ فیس تیتر تیتر، تایپ 
فیس دکوراتیو رودخانه.

تصویر15- فاصله ی میان خطوط دس�تی، نمونه ها از راس�ت به چپ: حروف ش�خصی متن زر، حروف ش�خصی تیتر 
تیتر،حروف شخصی دکوراتیو رودخانه.

تصویر16- فاصله ی میان خطوط بسته، نمونه ها از راست به چپ: تایپ فیس متن زر، تایپ فیس تیتر تیتر، تایپ فیس 
دکوراتیو رودخانه.
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ای��ن فواصل ت��ا پیش از ح��روف چیني دیجیت��ال، به دلیل 
محدودی��ت و دش��واري هاي بالک ه��اي س��ربي، آن چنان قابل 
تنظیم نبودند اما امروزه کنترل این فضا بس��یار آس��ان تر ش��ده 
است. فاصله ي میان جفت هاي حروف غالباً براي تیترها و عبارات 
کوتاه و بزرگ مورد استفاده قرار مي گیرد و در بدنه ي متن اعمال 
نمي ش��ود. بعضي از تایپ فیس ها با جفت هایي که فاصله ي میان 
 .(Apple.com) آنها اصالح شده در اختیار کاربران قرار مي گیرند
در بعضي موارد اصطالحات فاصله ي میان حروف و فاصله ي میان 

نویسه ها نیز هم عرض این کلمه استفاده می شود .
 تصوی��ر 19 به خوبي نش��ان مي دهد که ح��روف التین پس 
از اعم��ال فاصله ي میان جفت هاي حروف و به دلیل اس��تفاده از 
فاصله ي می��ان جفت هاي حروف تعریف ش��ده، نتیجه ي بصري 
مطلوب��ي ارائ��ه مي دهن��د در حالی که در حروف فارس��ي نتیجه 
کاماًل خالف حروف انگلیسي است و پس از اعمال فاصله ي میان 
جفت ه��اي حروف آنها از هم فاصل��ه مي گیرند و نتیجه ي بصري 

نامطلوبي را بازنمایي مي کنند.
ای��ن مش��کل از آنجا بروز و ظهور پیدا مي کند که از اس��اس 
در حروف فارس��ي فاصل��ه ي جفت هاي حروف تعریف نش��ده اند 
و نرم افزارها بر مبناي اطالعات درس��ت ای��ن فواصل را در میان 
حروف ایجاد نمي کنند بلکه این فواصل به صرف شناس��ایي قالب 
محصورکنن��ده ي13 گلیف ه��ا بر حروف اعمال مي ش��وند. در کل 
مي توان گفت که فاصله ي میان جفت هاي حروف فارسي از طریق 
دو ش��اخصه ي 1( فاصله ي میان حروف ج��دا از هم و 2( میزان 
هم پوش��اني14 در نقاط اتصال حروف چسبان قابل بررسی اند. در 
بخش حروف جدا، صرفاً ترکیب حروف »ا، چ، ژ، ش، ض، ظ، غ، 
ق، گ، ل، م، ن، و، ي« و خانواده هاي همس��ان آنها به علت نوع 

اندامواره ش��ان و خروج برخي حروف از قالب محصور کننده ش��ان 
مشکل آفرین مي شوند )تصویر20(.

ترکیب هایي که در تصاویر 21 تا 23 با رنگ س��یاه مشخص 

تصویر17- مقایسه فضای منفی حرف »ر« در اتصال با حرف »خ« و »ک«.
ماخذ: )زاهدی، 1390، 25(

تصوی�ر19- تاثیر اعمال فاصله ی میان جفت های حروف بر تایپ فیس های فارس�ی و 
التین،نمونه های س�مت راس�ت نمود بصری پیش از اعم�ال فاصله ی میان جفت های 
حروف و نمونه های س�مت چپ نم�ود بصری پس از اعمال فاصل�ه ی میان جفت های 

حروف را در حروف فارسی و التین بازنمایی می کند.

تصویر20- قس�متی از حرف گ  از قالب محصور کننده ی خود خارج ش�ده است.این 
نکته در اکثر موارد از زیاد فاصله گرفتن حروف از یکدیگر جلوگیری می کند و نتیجه ی 
بصری زیبایی پدید می آورد اما در پاره ای موارد مانند این نمونه باعث تداخل حروف با 

یکدیگر و از بین رفتن استقالل آنها شده است.

تصویر18- مقایسه بعد طولی تایپ فیس های تجارت و زر.

آسیب شناسی نظام های فاصله گذاری در تایپ ِفیس های فارسی
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ش��ده اند، نمایانگر جفت هاي حروف منفصل مشکل داري هستند 
که به اصالح نیازمندند. مشکل غالب این جفت ها نزدیکي بیش از 
حّد اندامشان به هم و از بین رفتن استقالل حروفشان است. این 
مشکل را به دو صورت مي توان از میان برد؛ راه نخست این است 
که فاصله ي میان این جفت ها اصالح شود و راه دوم این است که 
مانند تایپ فیس های التین، فاصله ي میان جفت هایي که مشکل 
دارند تعریف و به صورت واحدهاي مجزا در کنار قلم ارائه ش��وند 

تا طراحان براي استفاده از تایپ فیس ها با مشکلي مواجه نشود.
در بخش حروف چسبان نیز مشکل عمده در عدم یکنواختي 
میزان هم پوش��اني حروف چس��بان اس��ت. اگرچه این مسئله در 
بعضي موارد در راس��تاي نتیج��ه ي مطلوب تر بصري قابل توجیه 
اس��ت، ام��ا در بعد مهم تري نظی��ر امکان اعم��ال فاصله ي میان 
جفت هاي ح��روف و فاصله ي کلّي میان ح��روف، موجب پدیدار 
ش��دن نتیجه ي بصري بس��یار نامطلوبي مي ش��ود چرا که بعضي 
ح��روف که میزان هم پوش��اني کم تري با یکدیگ��ر دارند، پس از 
اعمال فاصله  میان جفت هاي حروف یا فاصله ي کلّي میان حروف 
از ه��م جدا مي ش��وند و نقطه ي اتّصال آنها از دس��ت مي رود، در 
نتیجه به صورت دو واحد مستقل دیده و خوانده مي شوند. تصاویر 
24 تا 26 این عدم یکساني میان جفت هاي حروف و نتیجه ي آنها 

در اعمال فاصله ي را بازنمایي مي کنند.

فاصله ي کّلي میان حروف15 
 فاصله ي کلّي میان حروف در نوش��تار انگلیسي عبارت است 
از تنظیم فاصله ي میان حروف به طور یکس��ان و با فاصله ي میان 
جفت ه��اي حروف از ای��ن نظر تفاوت دارد ک��ه در فاصله ي میان 
جفت ه��اي ح��روف، تنظی��م فاصله ها میان دو حرف مش��خص و 
به گونه ای حساب ش��ده و هدفمند انجام مي گی��رد در حالیکه در 

فاصله ي کلي میان حروف این تغییر فاصله براي دستیابي به طول 
س��طرهاي برابر است. در نتیجه فاصله های غیر هدفمند، بی جهت 
و یکسان دچار کاهش یا افزایش مي شوند (Microsoft.com). در 
نوشتار فارسي نیز فاصله ي کلّي میان حروف براي تراز کردن طول 
سطرها به کار گرفته مي شود، اما به دلیل پیوستگي حروف فارسي 
به یکدیگر، این فاصله در اصل بر فاصله ي میان حرف آخر کلمه ي 
پیشین با حرف نخست کلمه ي بعدي اعمال مي شود )تصویر 27(. 
واضح اس��ت که فاصله ي کلّي می��ان حروف به دلیل اعمال چنین 
سیاس��ت کلي نگرانه اي باید با دیده ي احتیاط مورد اس��تفاده قرار 
گیرد زیرا اس��تفاده ي غیرمعقوالنه مي تواند بر کلیت تایپ فیس و 
کیفیت بصري نوشتار خدشه وارد کند. در بعضی موارد اصطالحات 
فاصل��ه ي میان حروف و فاصله ي میان نویس��ه ها نیز به جاي این 

کلمه مورد استفاده قرار گرفته اند. 

فاصله ي میان کلمات16 
 محاس��به ي فاصله مورد نیاز در میان کلمات نیز از بخش هاي 
مهم طراحي تایپ فیس هاست. در طراحي تایپ فیس هاي التین، این 
 (Em)  بزرگ M فاصله با استفاده از درصدي از اندازه ي عرض حرف
محاس��به مي ش��ود (Ambrose, Harris, 2010,122). متأسفانه 
اکثر نرم افزارها، فاصله ي میان کلمات فارسي را نیز این گونه محاسبه 
مي کنند. این در حالي است که خطوط گوناگون ما هر کدام قاعده و 
روش خاص خود را براي لحاظ کردن فاصله ي میان کلمات دارند. در 
گونه هاي مختلف خوشنویسي اسالمي مبحث فاصله ي میان کلمات 
در قاعده ي “حس��ن وض��ع” و در بخش ترکیب مورد بررس��ي قرار 
گرفته اس��ت. در خوشنویسي اسالمي، نقطه، گذشته از اینکه براي 
اندازه گی��ري حروف و کلمات میزان اس��ت، براي رعایت فاصله هاي 
بین حروف و کلمات نیز میزان اس��ت و اس��تادان اندازه ي فواصل را 

تصویر21- بررسی جفت های مشکل دار تایپ فیس زر از دسته ی تایپ فیس های متن.

تصویر22- بررسی جفت های مشکل دار تایپ فیس تیتر از دسته ی تایپ فیس های تیتر.

تصویر23- بررسی جفت های مشکل دار تایپ فیس دوران از دسته ی تایپ فیس های دکوراتیو.



83

نقطه واري ذکر مي کنند )تصوی��ر 28(. این روش اندازه گیري را ابن 
بواب آغاز کرد و بس��ط داد. ترکیب در جمله، مصراع، س��طر و چند 
س��طر را ترکیب کلّي مي نامند و آن حسن مجاورت و قرار منظم و 
مرتب آنها در کنار یکدیگر است به طوري که همه با هم هماهنگي 
و وضع معتدل و خوبي داش��ته باش��د. در اسلوب کلّي خوشنویسي 
اس��المي فاصله ي میان کلمات را به اندازه ي یک نقطه با قلمي که 
متن با آن نوشته شده است در نظر مي گیرند )فضائلی، 1387، 89(.

در تصویر 29، فاصله ي میان کلمات در نمونه های معمولي و بُلد از 

خانواده های دو تایپ فیس رایج را به نمایش گذاشته است. در خانواده ي 
زر، فاصل��ه اي که میان گونه هاي مختلف ای��ن تایپ فیس در میان 
کلمات اعمال مي شود یکسان است در حالیکه در گونه هاي مختلف 
تایپ فیس التین آریال، این فاصله با توجه به کیفیت بصري حروف 
تغییر مي کند تا فضاي بصري مطلوب تري براي خواننده پدید آورد.

در حدود 67% تایپ فیس هاي فارس��ي از یک اندازه ي ثابت 
در می��ان کلمات اس��تفاده مي کنند و فاصل��ه ی میان کلمات در 
آنه��ا بدون مد نظر قرار دادن کیفیت بصری، اندامواره ی حروف و 

فضای ایده آل آنها لحاظ شده اند )تصاویر 30 تا 33(.

رودخانه ها17 
 یکي از مشکالتي که به واسطه ي فاصله گذاري نامناسب در نوشتار 
ایجاد مي شود، رودخانه ها هستند. رودخانه ها معموالً به دلیل شکاف و 
فاصله ي سفیدي که کلمات در خطوط متعددي از ستون هاي نوشتار 
ایجاد می کنند، پدید مي آیند و برای اصالح رودخانه ها این شکاف ها 
و فواصل سفید را تنظیم مي کنند. با چرخاندن متن از باال به پایین 
و یا به وسیله ي نگریستن با چشم تار به متن مي توان به آساني این 

 .(Ambrose, Harris,2010,123) رودخانه ها را تشخیص داد
 مشکل رودخانه ها در تایپ فیس های التین به سبب جدا نوشته 
شدن حروف بیشتر پیش مي آید. این مشکل در حالت تنظیم تحمیلي18  

تصویر24- تنوع میزان هم پوش�انی در تایپ فیس زر که پس از 21% افزایش دچار از 
هم گسیختگی می شود.

تصویر25- تنوع میزان هم پوشانی در تایپ فیس تیتر که پس از 27% افزایش دچار 
از هم گسیختگی می شود.

تصویر26- تنوع میزان هم پوش�انی در تایپ فیس نور که پس از 29% افزایش 
دچار از هم گسیختگی می شود.

تصویر27- بررس�ی تاثیر فاصله ی کلی میان حروف بر تایپ فیس های فارسی 
و التین.

تصویر28- بررسی روش اندازه گیری فاصله میان کلمات در خوشنویسی.
ماخذ: )سفادی یاسین، 1381، 68(

آسیب شناسی نظام های فاصله گذاری در تایپ ِفیس های فارسی
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اغلب تشدید مي شود. رودخانه ها در نوشتار فارسی به سبب نوع نوشتاری 
چسبیده آنها  تعدیل می شوند زیرا با چسبیدن حروف به یکدیگر خطی 
افقی موازی با کرسی پدید می آید که چشم را در جهت افقی حرکت 
می دهد و از شدت حرکت عمودی رودخانه ها می کاهد )تصویر36(.

 مش��کل رودخانه ها عمده در میان حروف راست گوشه19 فارسي 
مانند خط کوفي بنایي و تایپ فیس های سینا و التین )مانند مجموعه 
تایپ فیس های SQUARE (بیشتر از حروفي که داراي زوایاي مایل 
هس��تند، مشاهده مي ش��ود )تصویر 34 و35 (. در این گونه حروف، 
رودخانه ه��ا فضاي منفي عمودي پرقدرتي ایجاد مي کنند که بر دید 
مخاطب تاثیر سوئی مي گذارد. البته ذکر این نکته الزم می نماید که 
اینجا صرفاً نمود بصري خط کوفي مورد نظر اس��ت و این مشکل بر 
ماهی��ت آن تاثیري نمي گذارد چرا ک��ه این خط بنا بر ماهیت خود، 
کارکردي تزئیني در زمینه ي قطعه نویسي داشته است و براي متون 

نوشتاري از آن استفاده نمي شده است.
با بررس��ي نمونه هاي کهن بر جاي مانده مش��خص مي شود 

تصوی�ر29- بررس�ی فاصله ی میان کلم�ات در گونه ه�ای مختلف خان�واده ی تایپ 
فیس های زر و آریال. 

تصوی�ر30- جدول میزان صرف�ه جویی در فضا پس از اصالح فاصله ها و نیم فاصله ها 
در تایپ فیس ها.

تصویر31- میزان صرفه جویی در فضا پس از اصالح فاصله ها و نیم فاصله ها در تایپ 
فیس متن زر.

تصویر32- میزان صرفه جویی در فضا پس از اصالح فاصله ها و نیم فاصله ها در تایپ 
فیس تیتر تیتر.

تصویر33- میزان صرفه جویی در فضا پس از اصالح فاصله ها و نیم فاصله ها در تایپ 
فیس دکوراتیو نور.

تصویر34- بررسی رودخانه در حروف راست گوشه التین.

تصویر35- بررسی رودخانه ها در خط کوفی.
ماخذ: )فضائلی، 1350، 166(

که هنرمندان س��نتي ما به واس��طه ي درک درستي که از نوشتار 
و کیفی��ات آن داش��تند ب��ه س��ادگي این مش��کالت را مدیریت 
مي کردند. در زیر دو نمونه ذکر ش��ده که در نمونه ي اول مشکل 
رودخانه ها به واسطه ي محل جایگیري مدات و کشیده ها کنترل 
ش��ده اس��ت )تصویر37(؛ در این نمونه، کاتب با قرار دادن مدات 
و کش��یده ها در زیر کلمات خرد مانع از پدید آمدن فضاي منفي 
رودخانه ها ش��ده است. این راهکار خطاطان گویي مقارن با تفکر 
عالمان اس��المي اس��ت که فضاي منفي )خلوت( را محل حضور 
ش��یطان مي دانستند و از آن دوري مي جس��تند. نمود این تفکر 
در نگارگري ایراني نیز مش��هود اس��ت. در مواردي نیز کاتبان به 
واس��طه ي کنترل اس��تادانه ي فضاي مثبت و منفي ترکیب هایي 
پدید آورده ان��د که رودخانه ها در آنها چن��ان تحت تأثیر کنترل 
آگاهانه ي فضا هستند که مجال خودنمایی نمی یابند)تصویر38(.

ب��ا توجه به این نمونه ها )تصاویر 39 و40 (، مي توان گفت که در 
نوش��تار فارس��ي این رودخانه ها قابل پیش بیني نیستند و تا حد 
زیادي غیرقابل کنترل اند. در نوشتار انگلیسي با افزایش فاصله ی 
میان خطوط رودخانه ها تش��دید مي ش��وند اما در نوشتار فارسي 
این گونه نیس��ت و با افزایش فاصله ی می��ان خطوط، رودخانه ها 
تعدیل مي ش��وند و یا از بین مي روند. مهم ترین علت این امر نیز 
پیچیدگي اندامواره ي حروف فارسي است که با افزایش فاصله ی 
میان خطوط و باز شدن فضا بیشتر مجال بروز مي یابند و تمرکز 

چشم را از فضاي اطراف حروف به سمت خود سوق مي دهند.



85

نتیجه

با بررس��ی قیاس��ی نظام های فاصله گ��ذاری تایپ فیس های 
فارسی با دو سنجه ی قواعد خوشنویسی اسالمی- ایرانی و مبانی 
حروف نگاری غربی می توان به این نتیجه رس��ید که، مش��کالت 
رایج در این حوزه را می توان در دو دس��ته ی مشکالت ترسیمی 
و س��اختاری دس��ته بن��دی نمود. آس��یب های مرب��وط به نظام 
کرسی بندی در جایگیری و تعدد کرسی ها بروز می کنند؛ مشکل 
جایگیری کرس��ی ها س��اختاری است و مش��کل تعدد کرسی ها 
ترس��یمی اس��ت که به وس��یله ی انطباق با مبانی حروف نگاری 
غربی مرتفع می ش��وند. آس��یب های رایج در نظ��ام فاصله گذاری 
میان خطوط و کلمات، ساختاری هستند و برای اصالح آنها باید 
از قواعد خوشنویس��ی اس��المی- ایرانی استفاده کرد. آسیب های 

رای��ج در نظ��ام فاصله گذاری میان جفت های ح��روف و فاصله ی 
کلی میان حروف نیز ساختاری هستند، اما برای اصالح آنها باید 
اس��لوبی میان ساحتی که متش��کل از قواعد رایج در سنجه های 
مذکور است اعمال شود. نتایج مذکور به خوبی نشان می دهد که 
براي بهبود عملکرد و مرتفع نمودن مشکالتی که تایپ فیس های 
فارس��ی در نظام های فاصله گذاری با آنها مواجه هستند، انطباق 
ص��رف با هیچ یک از دو مولفه ي قواعد خوشنویس��ی اس��المی- 
ایرانی و مبانی حروف نگاری غربی به تنهایي بس��نده نمي کند؛ و 
براي رفع این آس��یب ها نیاز اس��ت تا طراحان با آگاهي به هر دو 
این مولفه ها و به کار بستن توأمان آنها اقدام به طراحي حروف و 

تعریف نظام های فاصله گذاری نمایند.

تصویر36- بررسی نقش اتصال حروف در تعدیل رودخانه ها.
ماخذ: )فضائلی، 1350، 414(

تصویر38- کنترل رودخانه ها در خوشنویسی با استفاده از کنترل فضا.
ماخذ: )فضائلی، 1350، 166(

تصویر37- کنترل رودخانه ها در خوشنویسی با استفاده از مدات و کشیده ها.
ماخذ: )فضائلی، 1350، 141(

تصویر39- بررسی تاثیر افزایش فاصله ی میان خطوط بر رودخانه ها در تایپ فیس متن زر.

پی نوشت ها
1 Characters.

Typefaces 2 در تایپ��و گرافي، یک تای��پ فیس مجموعه اي از یک یا 
چند قلم (Font) اس��ت که در یک یا چند اندازه و با سبک یگانه اي طراحي 
ش��ده اند و هرکدام مجموعه اي هماهنگ از عالمت ه��ا را دربر دارند. عموماً 
یک تایپ فیس مجموعه اي از حروف الفبا، اعداد و عالئم نقطه گذاري را دربر 
مي گیرد و ممکن اس��ت برخي ایده نگاره ها و نمادها را نیز ش��امل ش��ود، یا 
مجموعه اي کامل از آنها مانند نمادهاي ریاضي یا نقشه کشي را در بر بگیرد.

3 Base Line.

4 Ascender Line.
5 Descender Line.
6 x-height.
7 CAP Height.
8 Leading.
9 Automatic Leading.
10 Manual Leading.
11 Set Solid Leading.
12 Kerning.

آسیب شناسی نظام های فاصله گذاری در تایپ ِفیس های فارسی

تصویر40- بررسی تاثیر افزایش فاصله ی میان خطوط بر رودخانه ها در تایپ فیس 
دکوراتیو کشلول.
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13 Bounding Box.
14 Overlap.
15 Tracking.
16 Word Spacing.
17 Rivers.
18 Forced Justify.
19 Square Rounded.
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