
دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز

شماره سوم - بهار و تابستان 92
39

الدن شمس جاوى*
سودابه صالحى**
تاريخ دريافت:92/3/10
تاريخ پذيرش:92/6/20

ساخت شكنى در تايپوگرافى: بررسى ويژگى هاى آثار 
ولفگانگ وينگارت 

چكيده
در  تايپ  از  استفاده  به  جديد  نسل  گرايش  از  نشان  اخير  دهه ى  در  ايران  شده ى  توليد  گرافيك  طراحِى  آثار  به  اجمالى  نگاهى 
 wolfgang)دارد و از آن جا كه به گفته ى محققين، ولفگانگ وينگارت (deconstruc ve) طراحى، آن هم به صورت ساخت شكنانه
weingart)، در حيطه ى تايپوگرافى از بانيان طراحِى ساخت شكن محسوب مى شود، شناخت ديدگاه ها و روش هاى او مى تواند به ارتقاِى 
شناخت طراحان جوان ايرانى از اصول و راه كارهاى اتخاذ شده و يافتن جايگاه بومى تايپوگرافى و پرهيز از تقليد كوركورانه از غرب يارى 
رساند. از اين رو، هدف از اين پژوهش، شناسايى انديشه ها و راه كارهاى ساخت شكن ولفگانگ وينگارت در حوزه ى تايپوگرافى و استخراج 
ويژگى هاى آثار او مى باشد. پژوهش حاضر با رويكردى تركيبى انجام  شده است، بدان معنا كه به جهت استفاده از شاخص ها، مشاهدات 
و تحليل هاى كامًال محقق محور، كيفى است  و  به دليل استفاده از نتايِج شبه آمارى و ارقامى، مشابه تحقيقاِت كمى است. هم چنين 
در به دست آوردن حجم نمونه ها از روش شناسِى نظريه ى بنيادى (Grounded theory methodology) براى پيش برِد پژوهش 
استفاده شده است. اين روش  به جهت تحليل داده هاى كيفى نيز استفاده مى شود. ابزار توليد داده نيز، پرسش نامه ى محقق محور بوده 

است. 
نتيجه ى پژوهش حاكى از اين است كه ويژگى هاى مشخص پوسترهاى وينگارت عبارتند از حاشيه هاى پهن و قاب بندى هاى تصاوير، 
آثار  متمايز كننده ى  مشخصه ى  كه  يك ديگر  بر  تصاوير  اليه اى  چيدمان  و  ماشينى  بردارى  عكس  از  استفاده  با  شده  ساخته  صفحات 
پست مدرن از مدرن مى باشد. هم چنين نمودارهاى درصد فراوانى نشان مى دهند كه وينگارت در آثارش بيش تر از حروف بدون سريف، 
حروف زيرخط دار و نيز حروف منفى استفاده كرده است. بهره گيرى از بلوك هاى زيرنوشتار و نيز فرم هاى هندسى به خصوص مستطيل 

از ديگر مواردى هستند كه در آثار وينگارت ديده مى شوند.
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مقدمه
طرح مساله

 (Richard Hollis, 2006) طراحِى سبك سوئيس كه به گفته ى محققينى چون هوليس 
يكى از تأثيرگذارترين مكاتِب طراحى در قرن بيستم بوده و در دهه ى 1920 از روسيه، آلمان 
و هلند سرچشمه گرفته و بعدها توسط طراحان گرافيك سوئيسى منجر به گسترش يك زبان 
طراحِى گرافيِك پااليش يافته شده است، در دوران مدرن شكل گرفته و براى دهه ها تاريخ طراحِى 
گرافيك را تحت تأثير خود قرار داده است، به گونه اى كه هنوز در بسيارى از حيطه هاى طراحى 
مكتب  گفتمان  حاكميت  است  گفتنى  البته  است.  مشاهده  قابل  آن  سيطره ى  و  تأثير  گرافيك 
سوئيس در سى ساله ى آخر قرن بيستم توسط طراحاِن مختلف كه در پى تجربه هاى جديد بودند 
به طور جدى مورد خدشه قرار گرفت. شايد يكى از مهم ترين افرادى كه در زمينه ى تايپوگرافى 
اين سيطره را مورد سؤال قرار داد ولفگانگ وينگارت باشد. بنا بر منابع مكتوب، تايپوگرافِى موج 
نو(New Wave) كه از طريق آموزش ها و تحقيقات ولفگانگ وينگارت پديد آمده است يكى 
قوانيِن  نهادِن  زيرپا  و  مخالفت  در  كه  است  تايپوگرافى  در  ساخت شكن  گرايش هاى  بارزترين  از 
جريان هاى دوران مدرن شكل گرفت. در واقع اين سبك را مى توان از شاخه هاى پست مدرنيسم 

و ساخت شكنى در طراحى دانست. 
از  نشان  نيز  ايران  شده ى  توليد  گرافيك  طراحى  آثار  به  اجمالى  اخير نگاهى  دهه ى  در  اما 
گرايش شديد نسل جديد به استفاده از تايپ در طراحى، آن هم به صورت ساخت شكنانه دارد. اين 
كه اين گرايش از كجا و چگونه به وجود آمده، بحثى است كه از حيطه ى نوشتاِر حاضر خارج است، 
ولى از آن جا كه طراحى گرافيك رشته اى است كه در غرب رشد و نمو كرده، شناخت گرايش ها 
و تحوالتش در آن خطه مى تواند به ما در پرهيز از تقليد بدون آگاهى از اين تحوالت يارى رساند. 
بررسى دقيِق ويژگى ها و سير تحول طراحى هايى چون طراحى ساخت شكن كه ولفگانگ وينگارت 
در حيطه ى تايپوگرافى از بانيان آن به حساب مى آيد، مى تواند به ارتقاِى درك و شناخت طراحان 
جوان ايرانى از اصول و راه كارهاى اتخاذ شده، بينجامد. هم چنين، با توجه به روش هاى نوينى كه 
در طراحى ساخت شكنانه همواره مورد بهره بردارى قرار مى گيرند، بررسى موشكافانه ى ويژگى ها 

و رويكردهاى مورد استفاده ى طراحان مطرح در اين حوزه ضرورى به نظر مى رسد.
وينگارت طراحى است كه توانسته به واسطه ى تجربيات خالقانه اش بر سختى و خلل ناپذير 
بودِن قواعد سنتِى تايپوگرافى فائق شود. آثار و تجربيات او در تايپوگرافى، نشان دهنده ى بسيارى 
پيش گاِم  و  طراح  و  متفكِر  (متولد1941)،  وينگارت  است.  ساخت شكن  طراحى  ويژگى هاِى  از 
پست مدرن است كه در مدرسه ى هنر و طراحى بازل(Basel) درس خوانده و بعدها به همراه 
تدريس  همان جا  در   (Armin Hofmann) هافمن  آرمين  و   (Emile Ruder) رودر  اميل 
كرده است. زمانى كه طراحى تابع صراحت، شسته رفتگى و دقت و نگرش منطقى بود، وينگارت 
طراحى گرافيك را به قلمروى بيان شخصى سوق داد. او خود در اين رابطه مى نويسد: «ما آگاهانه 
بر امكانات نحوى در تايپوگرافى تأكيد مى كنيم. شما فكر خواهيد كرد كه اين براى خوانايى يك 
متن، مضر است. اما من فكر مى كنم كه انگيزِش باال و رغبت به يك متن، جبران كافى براى 
خوانايى كم آن است. خوانايى چقدر مى تواند خوب باشد زمانى كه چيزى در متن جلب توجه 

نكند يا حتى كسى آن را نخواند.» (وينگارت، 1999، 235)
با آن چه گذشت، هدف اصلى اين پژوهش بررسى و شناخت انديشه ها و راه كارهاى ساخت شكِن 
براى  اوست.  تايپوگرافى  آثار  ويژگى هاى  استخراج  و  تايپوگرافى  حوزه ى  در  وينگارت  ولفگانگ 
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رسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گويى به سؤاالت زير است:
تلقى وينگارت از تايپوگرافى چيست؟

راه كارهاى ساخت شكن وينگارت در تايپوگرافى كدامند و چگونه شكل گرفته اند؟
 آثار وينگارت داراى چه ويژگى هايى هستند؟

روش تحقيق
براى تدوين زمينه هاى نظرى تحقيق در پژوهِش انجام شده، تصاوير آثار وينگارت جمع آورى 
شد. از آن جا كه دست رسى به همه ى آثاِر وينگارت امكان پذير نبود و در نتيجه، تعيين تعداد 
جامعه ى هدف امكان نداشت و روش هايى چون فرمول كوكران و يا جدول مورگان كه روش هاى 
آمارى به دست آوردن حجم نمونه ها هستند، كاربرد خود را از دست مى دادند، تصميم گرفته شد 
تا از روش شناسِى نظريه ى بنيادى(Grounded theory  methodology)  براى پيش برِد 
پژوهش استفاده شود. «نظريه ى بنيادى يكى از روش هايى است كه در تحقيقات كيفى استفاده 
مى شود و مبتنى بر رويكرد استقرايى است. اين روش شناسى مستقل براى پديده هاى غيرقابل  
اندازه گيرى و فرايندى استفاده شده، ظرف تحليل داده هاى كيفى نيز تلقى مى شود» (ايمان و 
محمديان، 1387: 31). در نظريه ى بنيادى، تحليل متكى بر داده هاست و نتيجه گيرى مستقيماً 
از دل داده ها استخراج مى شود. در اين پژوهش در بررسى داده ها از روش هاى شبه آمارى استفاده 
شده است. مك ميالن و شوماخر (2001) مطرح مى كنند كه در تحقيقات كيفى، تحليل داده ها 

مى تواند از سبكى كامال تكنيكى و شبه آمارى تا سبكى تماماً تاويلى و ذهنى پيروى كند.
از  استفاده  با  كه  بود  محقق ساخته اى  پرسش نامه ى  پژوهش،  اين  در  نمونه ها  ارزيابى  ابزار 
فهرست ويژگى هاى كارى وينگارت، مستخرج از مرور ادبيات و با توجه به متغيرهاى مرتبط با 
اهداف تحقيق، طراحى گرديد. متغيرهاى مورد بررسى در نمونه  آثار وينگارت شامل تايپوگرافى، 
متغيرها  اين  اساس  بر  مى شدند.  تكنيك  و  شده  گرفته  به كار  فرم هاى  تركيب بندى،  و  ساختار 
سؤاالت پرسش نامه ى ارزيابِى آثار وينگارت طراحى شد. بعد از طراحى آن پاسخ به سؤاالت را تا 
آن جا كه بر اساس تكرارشوندگى به يك اشباع نظرى رسيد، ادامه داده تا به كفايت حجم نمونه ها 
براى پاسخ دادن به سؤاالت رسيديم. در نهايت داده ها وارد نرم افزار ويژه ى آمار، SPSS شد و 
داده هاى به دست آمده از پرسش نامه توسط اين نرم افزار به صورت نمودارها و جداولى در آمد. در 
 (lay out)كل در اين پژوهش، تعداد 46 اثر كه شامل سه بخش پوستر، روى جلد و صفحه آرايى
صفحات داخلى مى شدند ارزيابى شدند. پاسخ هاى را چندين بار افراد مختلف به طور جداگانه بررسى 

كردند تا صحت آن ها اطمينان حاصل شود و اعتبار تحقيق افزايش يابد.

سبك موج نو و ساخت شكنى در طراحى 
سبك موج نو را مى توان از شاخه هاى پست مدرنيسم و ساخت شكنى در طراحى دانست. از 
عوامل ايجاد و تشكيل سبك موج نو در تايپوگرافى، وجود گرايش هاى پيشيِن ساخت شكن بوده 
است. تايپوگرافى موج نو در مسير خود، تحوالت بسيارى را تجربه كرده است. ابداع دو سبك 
شكستِن  شروِع  نوشته،  و  حروف  زمينه ى  دادائيسم(Dadaism) در  و   (futurism) فتوريسم 
نظم حاكم بر ساختارهاى حروف نگارى بوده اند و يكى از مهم ترين زمينه هاى شباهتى كه باعث 
قلمداد كردن دادئيسم و فتوريسم به عنوان پيشينه ى سبك موج نو مى شود، كاربرد نوشتــه به 
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مثابه تصوير در اين جنبش هاست. در واقع، دادائيست ها و فتوريست ها از حروف به عنوان تصوير 
مى گرفت  قرار  توجه  مورد  آن ها  در  اطالعات  با  بصرى  رفتار  كه  گونه اى  به  مى كردند،  استفاده 

(تصوير1) (مباشرى، 1389). 

رويكرد  در  ساخت شكن  طراحى  ويژگى هاى  از  بسيارى  شد،  اشاره  هم  قبًال  كه  همان طور 
اما  است.  مشاهده  قابل  گرفت  لقب  نو  موج  پدر  كه  وينگارت  ولفگانگ  چون  مطرحى  طراحان 
اين كه واژه ى ساخت شكنى چگونه وارد حيطه ى طراحى شد محققين بر اين عقيده اند كه آن 
طى سال هاى 1970 تا 1980 به عنوان شاخصه اى در جهت مطالعات ادبِى پيش رو مرسوم گرديد. 
دريدا (Jaques Derrida) فيلسوفى بود كه ايده ى ساخت شكنى را در كتابى به  نام درباره ى 
نوشتارشناسى (of Grammatology) معرفى نمود. نظريه ى دريدا به چرايى و چگونگِى تجسم 
واقعيت مى پردازد و اين كه چگونه تجسم بيرونى اشيا به درون و محتواى آن ها منتقل مى شود. 
اين نظريه هم چنين چگونگى جابه جايى اليه ى رويه ى يك شى با اليه ى زيرين آن را مدنظر قرار 
مى دهد. فرهنگ غرب از زمان افالطون تا دوره ى مدرن با دوگانه هايى هم چون بازنمايى/ واقعيت، 
درونى/ بيرونى، اصيل/ بدلى و ذهن/ جسم مواجه بوده است. باور به اين دوگانه ها باعث شده كه 
يكى از اين تضادها با واقعيت و ديگرى با كذب همراه گردند. ساخت شكنى با چنين دوگانه هايى 

مخالفت مى كند (الپتن و ميلر، 1999).
موضوعى كه دريدا سخت با آن مخالف است دوگانه ى گفتار/ نوشتار است. در سنت فلسفى 
غرب، نوشتار، بازنگارشى نازل و بى كيفيت از كلمات گفتارى دانسته شده است. در اين سنت، 
گفتار، آگاهِى درونى را به همراه مى آورد، ليكن نوشتار يك پديده ى بى جان و عارى از كيفيت 
مى باشد. در فراينِد شكل گيرى زبان، نوشتن، روح و جوهره را از زبان مى گيرد. نگارش نه فقط 
يك بازنوشِت نامرغوب است بلكه مى توان گفت آوانگارى غلط كلمات گفتارى هم  باشد. در مقابِل 
اين، نظريه ى ساخت شكنى، نگرشى پويا نسبت به بازنمايِى نگارش دارد. اگر پديده ى « نوشتن» 
فقط يك بازنويسى كلمات گفتارى باشد، تايپوگرافى حالتى از بازنمايى است. به طور اصولى الفبا، 
بازنمايِى اصوات گفتارى هستند كه با محدودشدن در حد مشخص به مجموعه ى عالئم قابل تكرار 
تبديل مى شوند و تايپوگرافى يكى از رسانه هايى است كه از طريق آن عامل تكرار اتفاق مى افتد. 
ترتيب  و  نسخه بردارى  به منظور  حروف  مختلف  شكل هاى  طراحى  مى توان  را  تايپوگرافى  هر 
انتخاب  دربرگيرنده ى  تايپوگرافيك،  ويژگى هاى  دانست.  متن  خطوط  به صورت  آن ها  چيدمان 
نمادهاى ظاهرى چاپ، فاصله گذارى حروف، كلمات، سطرها و ستون ها و نمونه هاى تشكيل شده 
از مشخصه هاى گرافيكى به كار رفته در محتواى يك سند مى باشد (الپتن و ميلر، 1999، 28). 

اما اصطالح ساخت شكنى، براى اولين بار در طراحى، در نمايشگاِه معمارى ساخت شكن كه در 
 (Philip Johnson)سال 1988، به تصدى فيليپ جانسون  (MoMa)موزه ى هنرهاى مدرن

و مارك ويگلِى (Mark Wigley) برگزار گرديد، استفاده شد. از نظر ويگلى، ساخت شكنى در 
معمارى، به وسيله ى دوباره آزمودِن زبان، مواد و پردازش هايش، مدرنيسم را به چالش مى كشيد. 
متصدياِن اين نمايشگاه، يك «ايسم» جديد را مطرح كردند و در نتيجه به اين كمك كردند كه 
عناصر يك شيوه ى دوره اى كه توسط يك هندسه ى پيچ و تاب دار بارز شده بود شروع بشود؛ 
طرح هاى بدون مركز، تركيبى از فلز و شيشه، مجموعه اى از جزئيات ديدارى به سرعت از معمارى 
به طراحى گرافيك منتقل شد، در حالى كه عناصر و رنگ هاى پست مدرن و نئوكالسيك قبًال به 
آن  وارد شده بود. در ميانه ى دهه ى 90 اصطالِح ساخت شكنى به صورت غير جدى براى برچسب 

تصوير1: تايپوگرافى دادا از تئو ون دازبرگ 
(مباشرى، 1389).
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زدن به هر كارى كه به پيچيدگى بر خالف سادگى توجه مى كرد و از امكانات توليد ديجيتال بهره 
مى برد استفاده مى شد (الپتن و ميلر، 1999). 

وينگارت و مكتب جهانى سوئيس 
سرچشمه ى اصولى كه بر مبناى آن ها مكتب جهانى سوئيس پايه ريزى شد، به سال 1920 بر

از  دست آوردهايى  با  باهاوس(Bauhaus) و  آموزه هاى  از  تأثيراتى  با  مكتب سوئيس  مى گردد. 
 Neo) نوين گرافيك  طراحِى  Construc) و  vism)ساخت گرايى  ،(De-S jle)داستيل
 (Philip Meggs) مگز  فيليپ  گفته ى  به  (سلطانى،1390، 16). بنا  گرفت  شكل   (graphic
(1384) طراحِى سوئيسى كه به نام مكتب حروف نگارى جهانى نيز از آن ياد مى شود، در دهه ى 
1950 از تلفيق طراحى سوئيسى و آلمانى به وجود آمد. بعدها شاخصه هايى مانند «وضوح عينى» 
در اين سبك در سراسر دنيا پيروان بسيارى پيدا كرد و  بيش از بيست سال نفوذ خود را در 
طراحى گرافيك به صورت نيرويى عمده نگاه داشت. تأثير اين نوع طراحى تا دهه ى 1990 استمرار 
يافت. مخالفان، آن را كليشه اى و داراى نتايج يكنواخت توصيف مى كردند، در حالى كه طرفداران 
معتقد بودند كه خوانايى پيام در اين سبك مى تواند به طراح در نيل به كماِل فرم كمك كند 

(مگز، 1384).
بسيارى از مورخين هم چون فيليپ مگز (1384) و جرمى آينسلى (1389) عقيده دارند كه 
اولين بار در آثاِر طراح فرانسوى،  نگاه جدى به حروف و تايپوگرافى در طراحى گرافيك تقريباً 
رابرت ماسين(Robert Massin)، در دهه ى 1960 ظاهر شد تا عرصه ى مستقل و گسترده اى 
با عنوان تايپوگرافى در حوزه ى طراحى گرافيك ايجاد شود. كتاب حروف و تصوير ماسين حاصل 
پژوهش  او در اين زمينه است. مورخين هم چنين پس از ماسين، ولفگانگ وينگارت را طراحى 
مى دانند كه با تغيير نگاه خود به تايپوگرافى و مطرح كردن سؤاالت بسيار در مورد آن، موجى نو 
در اين زمينه برپا نمود. طراحان موج نو، نسل جوانى بودند كه از فلسفه ى مبتنى بر نظم مطلِق 
طراحى سوئيس خسته و دل زده شده، طراحى هاى بيش از حد قالبى و منظم كه براى مخاطب 

پيش بينى پذير شده بود را كنار گذاشتند (مباشرى، 1389). 
و  تايپوگرافى  در  پست مدرن  انديشه ها ى  آثارش به  با  كه  طراحانى است  از  يكى  وينگارت 
دهه ى  در  استاندارد  طراحى  زبان  يك  به  وينگارت  است. قاعده هاى  زده  دامن  معاصر  طراحى 
1980 تبديل شد كه با روش و مفاهيم تايپوگرافى سوئيسى آن زمان رقابت مى كرد. سبك تجربى 
وى مورد استفاده ى مفرط قرار گرفت و به يك رسم و عرف استاندارد تبديل شد، به طورى كه 

فيليپ مگز آن  را آكادمى نوين(New Academy) نام نهاد (البوز، 1991). 
به اين علت و با توجه به نفوذ زيادى كه او در كسوت معلم مدرسه ى بازل كسب كرده بود، 
متعاقباً پدر آن  چيزى لقب گرفت كه پانك سوييس(Swiss Punk) يا موج نو (New Wave)  و 
يا شايد پست مدرنيسم ناميده مى شد (تم، 2001). بدين ترتيب، طراح  مدرن كه درون گرا و حتى 
غيرعادى محسوب مى شد، به هنرمندى تبديل شد كه جسورانه و در نهايت شجاعت اثرش را به 
مخاطبش ارائه مى كرد. طراحان اين چنينى نه به ضرورت منطق بلكه در طى درگيرى با حس، 
شيفته ى بافت، نقش، سطح، رنگ و اشكاِل  فرم را وارد فضا كردند. طراحان پست مدرن عميقاً 

هندسى زيبا و با نشاط بودند. 
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تايپوگرافى در انگاره ى وينگارت 
 (How can oneوينگارت در مقاله ى خود با نام چگونه مى شود تايپوگرافى سوئيسي ساخت
makes Swiss typography)  اشاره مى كند كه چون مفهوم تايپوگرافى سوئيس در ذهن 
با يك انگاره ى قاطع ارتباط دارد، بايد توضيح داد كه تنها يك مفهوم از تايپوگرافى در  احتماالً 
سوئيس وجود ندارد، بلكه دو جهت در آن موجود است: يك سوى عينى ميانه رِو كامًال شناخته 
شده و يا جهِت عقلى، با قواعد و روش هاى خودش و ديگرى گرايش جديدترى به نوعى آزادى 
و نشاط در تايپوگرافى. اين سويه در واقع، عقايِد تعصب آميِز بسيط را انكار مى كند و تمايل دارد 

كه غيرمعمول به نظر آيد. 
وينگارت معتقد بود كه زندگِى طراحى در ارزش هاى نحوى آن قرار گرفته است. اين زندگى 
از ارتباط بين عناصرى مانند متن، قالب و جاى گذارى مى آيد. رابطه ى بين حروف با يكديگر يا با 
Syntac)  ناميده مى شود.  c Dimension)عناصر صفحه و چيدمان  آن ها، كاركرد نحوى اثر
اين جا  مى گيرد؛  قرار  قاطع  معياِر  كه  است  نحوى  لحظه ى  بياِن  در  داشت كه  عقيده  وينگارت 
گرافيك يا پيكربندى به ثمردهى مى رسد (مالر و وينگارت، 2000). يك كلمه ى چاپــى تنها 
زمانى مى تواند درست عمل كند كه حروف در حالت نحوى درستشــان قرار بگيرند. اما فرد از 
اين مسأله آگاه نيست كه به  مجرِد ديدِن يك كلمه، اصول نحوى، مثل يك وظيفه، نقش خود را 
بازى مى كنند. به عبارت ديگر، اين تنها زمانى كه يك كلمه در جاى نادرستى قرار بگيرد، آشكار 
مى شود. مثًال كلمه ى بازل Basel براى يك فرد آلمانى زبان قابل خواندن است و تجسمى از يك 

مكان جغرافيايى است، در حالى كه كلمه ى انگليسى Basle اين گونه نيست.
چيزى  به  آن  زمانى كه  كند،  عمل  اثر  يك  مثابه  به  تنها  مى تواند  اثر  يك  كه  حقيقت  اين 
ارجاع مى دهد و يا بايد چيزى را معنى دهد، «كاركرد معنايى اثر» ناميده مى شود. چيزى كه در 
آموزش هاى وينگارت قاطع است ظاهر و جنبه ى تايپوگرافيِك حروف است. اما اين فقط استفاده 
از علم نحو نيست، بلكه، سنجِش معنايِى عناصِر نحوى نيز هست. تغيير و تعديل هاى گرافيكِى 
يك  عنوان  به  را  تايپوگرافى  معنايِى  كيفيت  مى تواند  حروف چينى  يا  تايپوگرافى  در  مشخص 
وسيله ى ارتباطى تشديد كند. عكس آن، كمبود چنين تعديل هايى در تايپوگرافى، بعد معنايِى 
تايپوگرافى را به عنواِن يك وسيله ى ارتباطى كاهش مى دهد. به عنوان مثال، در تصوير2 عالمت 
تجارى كوكاكوالى مشهور، در عبرى متفاوت به نظر مى آيد- اما هنوز يك تداعى معنِى فورى را 
بيدار مى كند- زيرا ما مشخصه هاى ضرورى و حتمى اين اثر شناختـه شده را تشخيص مى دهيم. 
ما قادر به تشخيــص اين تداعِى معنى، به صورت خودآگاه، و يا در موردى كه آگاهى بصرى كم ترى 
هست،  به صورت ناخودآگاه هستيم. يا در تصوير3، مثال ترانس اكسپرس(TEE)، رسيدن سريع تر به 
مقصد: تداعــى شديد از حروف بزرگ درحركـت به سوى يك نقطـه يا حركت به سوى هدف، بايد 
به تجسِم مسابقه ى سرعت در اين مسير طوالنِى قطاِر سريع السير كمك كند. آشكارا، اين مثال ها 
براى طراحِى تايپوگرافيك چيز زيادى ندارند، اما يك نماى خوب از اشتراِك بين طراحِى گرافيك 
و تايپوگرافى، به ويژه با ارجاع به مشكالتى كه بر كيفيت معنايى تاكيد مى كنند را بيان مى كنند.

در نتيجه گيرى، وينگارت يك آموزش صحيح تايپوگرافى را اساساً، در سه بخش مى بيند:
1. ارزش تايپوگرافى در خالل پردازش هاى ارتباطى گوناگون و ميزان كفايِت آن در جايگاه 
وسايل ارتباطى، بايد دوباره تعريف شود. مثل يك بازتعريف بايد تالشى براى گسترِش مفهوم و 

طيف معنى تايپوگرافى باشد.
2. در آينده، تكنولوژى و تغيير شكل هاى ارتباطات، به استانداردهاى افزوده ى تايپوگرافيِك 

 تصوير 2: لوگوى كوكاكوال (بيروت،
هلفاند، هلر و پوينور، 1999).

 تصوير3: لوگوى ترانس اكسپرس (بيروت،
هلفاند، هلر و پوينور، 1999).
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جديد در رابطه با كيفيات نحوى و معنايى كامًال نياز دارد. ذات تايپوگرافى بايد، به نسبِت اطالعات 
و صحنه ى فرهنگ عمومى تغيير كند

3. در نهايت اين تايپوگرافِى تازه بايد هم چنين در نتيجه ى يك پردازش فكر كامًال شخصى 
در طراحى باشد. به اين معنى كه آن تالش ها بايد بر پايه ى فرديت، تصورات و كيفيات هنرى 

پايه گذارى شده باشند. (بيروت، هلفاند، هلر و پوينور، 1999، 236)
به طور كلى مى توان گفت كه وينگارت در تركيب بندِى طرح ها، تعصب نسبت به حروف چينِى 
دستى را كنار نهاد و ايدئولوژِى طراحى را به پرسش گرفت. اما اهميت وينگارت شناسايى يك فن آورى 
جديد به عنوان تهديدى براى سنت هاى صنعت گرى بود كه خود در آن به عنوان يك حروف چين 
تربيت يافته بود. وى اين چالش را با اشتياقى جنون آسا به نوآورى و با امكانات حروف چينى نورى و 

استفاده از فيلم عكاسى براى ُكالژ متن و تصوير برآورده ساخت. (آينسلى، 1388).

راه كارهاى تايپوگرافيك وينگارت 
همان طور كه گفته شد در دهه ى 1980 قاعده هاى وينگارت به يك زبان طراحى استاندارد 
تبديل شد كه با روش و مفاهيم تايپوگرافى سوئيسِى آن زمان رقابت مى كرد. ولفگانگ وينگارت، 
تايپوگرافى  در   1990 در  را  آنارشى  بارقه هاى  و  شكست  را  سوئيس  تايپوگرافى  مدرِن  مفهوم 
مشتعل كرد. «كار وينگارت به واسطه ى استفاده ى نقاشانه ى او از عناصر گرافيكى و تايپوگرافيك 
چشم گير است. خطوِط احساسى گماشته شده ى او، تصاوير پر قدرت مانند كيفياِت تايپى وى، 
او  تايپوگرافيك  چيدمان هاى  دارند.  نشان  گرافيكى  فرم هاى  خلِق  به  وافرش  اشتياق  از  همه 
متقاعدكننده و شفاف اند و در عين آزاد بودن كنترل شده اند. برخى از كارهاى شخصى او تقريباً با 
نقاشى منظره يكسان  هستند و فقط در آن ها تأثير رنگ با متن و قواعد نوشتارى جايگزين شده 
است. از اين رو به نظر نمى رسد وينگارت قائل به تقسيم بندى مابيِن تايپوگرافى و هنرهاى زيبا 

باشد» (تم، 2001).
ديدن تصاوير دو و يا سه بعدى، منابِع بى پايانى براى تايپوگرافى هاى وينگارت شدند. تايپوگرافِى 
پلكانى نمونه اى است از اين كه بلوكه هاى نوشتارى چگونه با استفاده از طرح و الگوِى تركيبات 
ساختمانى به وجود آمدند. تصاوير متعددى كه يادآور سفرهاى او به شرق بود همه به منابعى براى 
ايده هاى خالقانه ى او تبديل گرديدند. به گفته ى خودش «آن ها صميمانه با تجربيات تايپوگرافيِك 
منبع  تصاوير،  اين  گذاشت،  سفارشى ام  هم  و  شخصى  كارهاى  بر  كه  تأثيرى  بودند،  مرتبط  من 

ماندگارى از الهام براى من بوده اند» (تصوير4)(مالر و وينگارت، 2000، 41).
وينگارت با استفاده از حروف و عالماِت كارگاه هاى چاپ به عنواِن آرايه هاى مورد استفاده در 
كارهايش به طراحى مى پرداخت. وى زمانى كه متوجه شد فلز، كاربردهاى بالقوه و فراگيرى دارد 
شروع به ايجاد طرح هاى پيچيده و جديدى با استفاده از خم كردن خطوط فلزى كرد. وينگارت 
در كارهاى تايپوگرافيك خود مجذوب امكانات فن آورى و تكثير مكانيكى و نيز پردازش است. او 
خود در اين باره مى گويد: «براى من تايپوگرافى يك رابطه ى سه جانبه بين ايده ى طراحى، عناصر 

تايپوگرافيك و تكنيك هاى چاپى است» (وينگارت، 1999، 224). 
تكنيك  و  ايده  تأثير  تحت  مصالح  و  مواد  تّنوع  بود،  خاص  بسيار  وينگارت  براى  كه  چيزى 
مى باشد. هرچند او سعى مى كرد كه خوِد نوشته و تايپ، بيان گر باشند. آثار وينگارت به  طور 
خالصه يا كلى، محصول تالش ها و اشتباهاتش مى باشند، اما هرگز ظاهرى زينتى و بدون كاربرد 
ندارند. فرم كارهايش هميشه اصولى و غنى هستند و يا به گفته ى پل رند(Paul Rand)  «او يك 

 تصوير4: تأثير تصاوير بر طراحى هاى
وينگارت (مالر و وينگارت، 2000).

ساخت شكنى در تايپوگرافى: بررسى ويژگى هاى آثار ولفگانگ وينگارت



دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز

شماره سوم - بهار و تابستان 92
46

نقاش، شاعر، محقق، و يك هنرمند در قالِب يك تايپوگرافر است. ابزار او يك ماشين چاپ، كاغذ، 
جوهر، حروِف چاپى، و فيلم عكاسى است. اين ابزار زمانى براى تأمل و تفكر ايجاد مى كنند؛ فرصتى 

براى ابداع و رضايت از كشف چيزهاى نو» (به نقل از مالر و وينگارت، 2000: 12).

پروژه هاى مستقل وينگارت
در اواخر دهه ى 1960 وينگارت دست به كار مجموعه تجربياتى تايپوگرافى  شد كه قواعد و 
اصول عقلى و هندسه ى سخت هويت دهنده به تايپوگرافى پيشين سوئيس را به مبارزه مى طلبيد. 
و  گرفت  بهره  تصادفى  حروف  فاصله  و  مورب  قرارگيرى   شيوه  ى  از  تجربيات،  اين  در  وينگارت 
آن ها را هم در كارهاى شخصى و هم در برنامه ى آموزشى خود توسعه  داد. بدين ترتيب او با اين 
تجربه ها و مجموعه اى از تمرينات نحوى، معنايى و عملى راه را براى آن چه بعدها با نام موج نو در 
امريكا رشد كرد، هموار نمود. به طوركلى روش كارى و سير تحول انديشه هاى وينگارت را مى توان 

در شش پروژه ى مستقل او مشاهده نمود.
اولين پروژه ى مستقل: تركيباِت دايره وار 

وينگارت در طول دوره ى كارآموزى در آخر هفته ها دركارگاه تايپوگرافى و حروف چينى كار 
مى كرد. او در اين دوران كاركردن روى تركيبات مدور را آغاز كرد. يك روز چنگك بر روى يك 
صفحه ى حروف افتاد و باعث شد كه بر روى زمين وارونه و تمام قطعات آن بر روى زمينى كه پر 
از اشياء ريز بود، چپه شود. در حيِن جمع كردن حروف، فكر عجيبى به ذهن وى خطور كرد يعنى 
پر كردِن يك حلقه ى مقوايى با حروفى كه ثابت در انتهاى آن فشرده شده باشد. او از هر دو سطح 
نمونه ى چاپ گرفت، يعنى يكى از حروف معمولى و ديگرى از حروفى كه با وارونه كردن دقيق 
حلقه ايجاد شده بودند. در اين كارها مابيِن بسيارى از حروف و كلمات، شكافى كه اثر قالب ريزى 

بود، مشاهده شد (تصوير5).

اين عالمِت غلط انداز كه شبيه عالمت تساوى بود، مكرراً شكاف هايى را در چاِپ وارونه ايجاد 
مى كرد. درطول فرآينِد چاپ، اجزاِء عمودِى تايپ به علت فشار غلطك در مسير چرخش، تغيير 
جهت مى دادند و جمع مى شدند. هر چه اين اجزاء متراكم تر مى شدند، تماس كم ترى با غلطِك 
جوهر پيدا مى كردند، بدين ترتيب اثر چاپ به تدريج محو مى شد و اثر سايه روشنى را به جا 
مى گذاشت. بعد از چندين سال، وينگارت متوجه شد كه بهترين ايده هايش از روش هاى مكانيكى 
الهام مى گيرند. روند كار او را به سمت اكتشافات غيرقابل تصورى مى كشاند. تمايالت غيرمرسوم 
او اغلب مورد تمسخر هنرمندان تعليم ديده قرار مى گرفت اما براى او شگفت زده شدن، نشاط آور 

بود. 

 تصوير5: قالب ريزى با
 حروف ثابت (مالر و
وينگارت، 2000).
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پروژه ى مستقل دوم: تصاوير خطى
سال 1954 وينگارت به عنواِن يك دانشجوى مستقل توسِط آرمين هافمن مامور شد تا روى 
يك طرِح اوليه كار كند. در انتهاى اين مأموريت متوجه شد كه به جاى كشيدن خطوط با دست، 
در  داد.  انجام  را  كار  اين  تايپوگرافى،  ابزارهاِى  مختلِف  عرض هاى  و  طول  از  استفاده  با  مى توان 
واحد چاپ، خطوط مختلفى وجود داشت: خطوِط حلزونى، خطوط زينتى، نقطه چين، و گوشه هاى 
برنجى براى كادرهاى مدور و چهارگوش كه براى جداول ساعات كار، فرم هاى بانكى، گزارش هاى 

ساالنه و يا براى تزيين كارت  دعوت ها در مناسبت هاى مختلف به كار مى رفت. 
او طراحِى تصاوير خطى را در كارگاِه مدرسه كه خانه ى دومش بود، آغاز كرد. در اين زمان، 
روى شيوه هاى چيدمان و چاپ آن ها در حروف چينى كار مى كرد. واقعيت چاپ در حروف چينى، 
چاپ عمودى بود. تماِم اجزاى چاپ از  جمله حروف و قطعات ايجادكننده ى فضا و تصاوير، همگى 
بايد در يكديگر به حالت قفل شده، باقى مى ماندند تا عمل چاپ صورت گيرد. به همين دليل، 
تايپوگرافر ها در استفاده از خطوط به صورت افقى و يا عمودى محدوديت داشتند. از آن جايى 
كه خطوط لزوماً مستقيم نيستند، وينگارت تصميم به خم كردن فلزات به اشكال مختلف گرفت. 
نوارهاى راست و يا انحنادار را به عنوان پايه در قالب گچى قرار داد و توانست اشكال بى قاعده 
را چاپ كند. وينگارت در كنار كالس هايش به صورت پاره وقت در يك شركت نشر در بازل به 
عنواِن دستياِر حروف چين مشغول به كار شد. زمانى كه ميله هاى فلزى خم مى شدند، بهتر در 
صفحه ى چاپ ثابت مى گشتند و استحكام بيش ترى پيدا مى كردند. وينگارت با دست لبه ى باال را 
جوهرى مى كرد و خطوط را مستقيماً چاپ مى نمود. بدين ترتيب او شروع به مستندسازِى تمام 
مناظرى كرد كه در سفرهايش عكاسى كرده بود. سرانجام يك ارتباط ظريف بين تصاوير چاپى 
خودش و نماى افقى مناظر پيدا كرد. در اين جا بود كه خطوط براى او جذابيت پيدا نمودند (مالر 

و وينگارت، 2000) (تصوير6).

مستقل:  پروژه ى  سومين 
Mپروژه مستقل سوم: حرف

در سال 1962 وينگارت كار خود را با حرف M آغاز كرد. به واسطه ى كنجكاوى، عالئمى 
چوب  بلوكه هاى  روى  را  ساخت هايى  و  شوند  تركيب   M حرف  با  بتوانند  كه  كرد  اختراع  را 
حك كنند. كارگاه دوره ى كارآموزى وينگارت در شركت ُرِوه پرينتينگ(Ruwe)  حروف بزرگ 
پوسترى نداشت. بنابراين، او آموخت كه چگونه حروف خود را بسازد. با ساختن حروف، خود به 
شكل و جلوه ى آن ها حساس شد. وينگارت مكعِب مقوايى سفيدى ساخت و عكس حروف چينى 
شده ى حرف بزرگ M را روى هر طرف آن چسباند. به همراه دوربين رول فلكس خود از آن در 

 تصوير6: تصاويرخطى
 برگرفته از مناظرى از

 سفرهاى وينگارت (مالر
و وينگارت، 2000).
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وضعيت هاى مختلف عكس گرفت. اين ساختار او را قادر مى ساخت تا  نماهاى سه بعدى مختلف 
حرف را كه بر روى نگاتيو عكس انجام داده بود در مقياس هاى كوچك يا بزرگ به دست آورد. 
با انعطاف چشم گيرى كه تركيب اندازه ها، وضعيت ها و زوايا داشتند، جنبه هاى پويايى از حروف 
سيستِم  يك  مكعب،  از  چاپ عكس هايى  با  وينگارت، 2000). او  و  را پيدا كرد (تصوير7) (مالر 
حروف چينى قياسى تنظيم كرد كه به روش هاى حروف چينِى پنج هزار سال پيش شباهت داشت. 
به مانند يك تركيب كننده ى دستى(HandComposer) اندازه ها و پيچيدگى هاى حرفM را 

سازماندهى كرد و مقياس هاى مورد نظر خود را به دست آورد. (مالر و وينگارت، 2000). 

پروژه ى مستقِل چهارم: حروف و عناصر چاپى در مفهومى تازه
به  كارگاه  سنتى  محيِط  بود،  شده  منسوخ  كامًال   (Lead Type) تايپ  ليد  كه  دوره اى  در 
همراه عناصر و ابزارى كه دربرداشت، در حقيقت انگيزه اى شد كه وينگارت را قادر مى ساخت تا 
برنامه ى پيشرفته ى آموزشى را در مدرسه ى هنر و صنعت بازل توسعه دهد. تايپوگرافى سويسى 
و بازل نقش بين المللى مهمى را از دهه ى 50 تا اواخر دهه ى 60 بازى  كردند؛ اما به تدريج اين 
نقش رو به ركود گذاشت. وينگارت در اين زمان ديدگاهى متناسب با فلسفه ى زندگيش داشت. 
او دم از زندگى جديدى در آموزش تايپوگرافى مى زد كه بر اصول روش هاى جارى بنا شده بود. 
اين زندگى جديد تنها از راه شكستن قوانين تايپوگرافى، به دست مى آمد كه خود نيازمند دانستن 
اين قوانين بود (همان، 2000). فعاليت هاى وينگارت نظريه ى اميل رودر و پيروانش را به چالش 
مى كشيد. رودر در اواسط دهه ى 60 اظهارنامه ى مختصرى نوشت. بخشى از آن كه وينگارت براى 

جلد تايپوگرافيك موناتسبلَتر شماره 1973/5 ترجمه كرد، به صورت ذيل بود: 
گذشته از اين، تايپوگرافى تنها يك وظيفه ى مشخص دارد و آن هم نقل اطالعات در نوشتن 
است. هيچ بحث و مراعاتى نمى تواند تايپوگرافى را از اين وظيفه معاف كند. كار چاپ شده كه 
طراحى  يك  اين كه  از  بيش تر  تايپوگرافى،  مى شود.  محسوب  بى مفهوم  محصولى  باشد،  ناخوانا 

مصور باشد، جلوه اى از فناورى دقيق و با نظم است. (مالر و وينگارت، 2000، 270) 

پنجمين پروژه ى مستقل: تايپوگرافى تكراريست بى پايان
سال ها بعد از شورِش ناگهانى بر عليه وضعيت متداول تايپوگرافِى سوئيسى و تمام ارزش هايى 
چاپ خانه ى  شده اند.  تكرارى  كارهايش  كه  رسيد  باور  اين  به  نيز  وينگارت  دربرداشت،  كه 
مدرسه  اگرچه در چاپ فلزى، قوانين نگارشى، نمادها، آرايش جمالت، انعطاف پذيرى در تمامِى 
نه  و  نمى آمد  شمار  به  آثار  خلق  براى  محركى  ديگر  اما  بود،  غنى  بسيار  ممكن،  تكنيك هاى 
زماِن  از  نمى كرد.  ايجاد  اشتياقى  و  شور  نيز  حرفه اى  طراح هاى  ديگر  براى  بلكه  او،  براى  تنها 
اختراع چاپ، تايپوگرافى تحت سلطه ى صنعت گران و هنرمندان بود. نقاشان و طراحاِن دهه ى 

تصوير7: پروژه ى M، (مالر و وينگارت، 2000).
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20 و 30، به اصطالح پيشگامان تايپوگرافى مدرن، مانند ال ليسيتزكى(El Lissitzky)، كرت 
جديدى  روش هاى  كارهايشان  كه   (Piet Zwart)ز وارت پيت   ،(Kurt Schwi ers)شوييترز
در طراحى گرافيكى را در برداشت، به علت محدوديت هاى ذاتِى تركيبات اصلى تايپوگرافى، به 
آمد.  سراغش  به  هفتاد  دهه ى  اوايل  در  وينگارت  مورد  در  كارى  بحران  بودند.  رسيده  بن بست 
سربى  زندان  از  فرارى  راه  يافتن  براى  كارش،  در  ديگر  امكاناِت  يافتن  براى  تكرارى  مبارزه  اى 

تايپوگرافيكى، به نظر بيهوده مى آمد. 
براى تصور ايجاد اليه بندى فيلم هاى ليتوگرافى هنوز زود بود. او نمى توانست تصور كند كه 
در يك تاريك خانه، دنياى ديگرى از شگفتى در انتظارش است، اساليدهاى ديوارى و نمايش هاى 
روى پرده. از احساس اين كه هيچ جايى براى رفتن وجود ندارد، يك ركود و يك وقفه به او دست 
به  را  مختلفى  چيزهاى  كه  تصاويرى  مى كرد.  مرتب  را  تايپى  تكرارى  و  مجزا  عناصر  او  مى داد. 
نمايش مى گذاشتند: وسعت بى انتهاى كوير، باقى مانده هاى بناهاى باستانى، نظم و ترتيب دوره ى 

كارآموزى او، و از بچگى، كارهاى سخت براى بقا در اقتصاد (همان، 2000). 
اين مرحله از كار او، تحت تأثيِر هنِر ترتيبى و يا با تكرار تايپوگرافى بود. وينگارت از اين جا 
شروع كرد كه يك پيام چگونه مى تواند به صورت تايپوگرافى عرضه شود و هم چنان مؤثر باقى 
بماند. دليل وينگارت براى آغاز از چنين موضوعى اين بود كه عليرغم تصور عده اى تايپوگرافى 
مطلق نيست و استفاده از سبك تايپوگرافى سوئيس يكى از راه حل هاى ممكن براى يك مسأله ى 
بصرى است. وى در مقاله ى خود با نام چگونه مى شود تايپوگرافى سوئيسى ساخت منتشر شده 

به سال 1999 در كتاب Looking closer به اين مطلب اشاره مى كند كه
عامل تأثيرگذار براى من اين است كه ضابطه ى طراحِى تايپوگرافى سوئيس را 
مثل يك نقطه ى معقول از حركت و انحرافم بگيرم و در طى تدريس و آزمايش هايم، 
مدل هاى طراحى جديدى را گسترش دهم. من از آغاز، از آن چه كه مسئوليت هاى 
من در جايگاه يك معلم تايپوگرافى در بازل بود، آگاه شده بودم. هرگز اين نبوده است 
كه تايپوگرافى سوئيس و يا بازل را به دريا پرتاب كنم. اما در عوض براى تغيير آن ها با 
كمك ضوابِط فشرده  ى طراحِى مذكور و ايده هاى بصرِى جديد تالش كردم. (بيروت، 

هلفاند، هلر و پوينور، 1999، 221)

ششمين پروژه ى مستقل: تكنيك هاى فيلمى، اليه بندى كالژ
وينگارت اين روش خود را به دليل بى تجربگى در زمينه ى عكس بردارى ماشينى (فتومكانيك)، 
ابداع نمود. اضافه كردن و ايجاد فيلم هاى شفاف و فرانما كه ليتوگراف ها از نتيجه ى حرفه اى آن 
بى خبر بودند. براى طراحى صفحه هاى خودساخته، وى به يك تاريك خانه، يك دوربين تكثيركننده، 
و تجاربى كه از آزمايش ها و بررسى هايش به دست آورده بود، نياز داشت. روش تكنيكى او بيانى بود 

كه در مقابل تقليدها و كارهاى بدلى، مى ايستاد (همان، 2000). 
در دوره اى كه وينگارت به كار مشغول بود كار يك ليتوگراِف ماهر منحصراً بازبينِى فتومكانيكى 
براى ايجاِد چاپ اُفست  بود. ليتوگراف به ندرت مى توانست طراح باشد و يا بالعكس آن. انگيزه ى 
وينگارت از يادگيرى تكنيك هاى ليتوگرافى، به دست آوردن كنترل كِل مراحل، از طرِح ايده تا 
ايجاد فيلم نهايى بود. براى آغاز كار با فيلم، او نياز داشت تا چگونگى عملكرد مواد ليتوگرافِى 
اُفست را بشناسد. تنها راه براى اضافه كردِن تصاوير در حروف چاپى، با استفاده از روش چاِپ روى 
هم صورت مى گرفت. اليه بندى با فيلم هاى شفاف و فرانما، تأخير تكنيكى بين هر مرحله از كار را 
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در طول طراحى اوليه ى كالژ تا زمان آماده سازى طرح نهايى، حذف مى كرد. وينگارت خيلى زود 
متوجه شد كه چگونه تغييرات فورى و خودبه خودى، بر نتيجه ى چاپ اثر مى گذارد. او با استفاده 
از دوربين رپرو (Repro) توانست حروف چاپى را بسط دهد، آن ها را عريض تر و خالصه كند 
و امتداد دهد. هم چنين، آن ها را تيره و يا خميده نمايد و يا تكه  تكه كند. وينگارت با استفاده 
از صفحات نيم پرده توانست در حروف چاپى و يا تصاوير، تغييراتى را با استفاده از رنگ ماليم و 
درجه بندى آن، ايجاد نمايد. تكنيك هاى تركيبى از مونتاژ فيلم، تأكيد كارش را از تايپوگرافى به 
گرافيك تغيير داد. با استفاده از قطعـات بريده شده از بليط هاى قطــار، عكس هاى خانوادگى، 
گلچينى از زبان هاى خارجــى، تصاوير مختلف و يا عالمت ها، عمل مونتاژ را به صورت قطعاتى 

رؤيايى، خاطره ها و انديشه هاى زيبا، انجام داد (تصوير8) (مالر و وينگارت، 2000).
 خدمات وينگارت در حوزه ى فرهنِگ طراحى گرافيك بسيار بارز است. حروف چينى با فواصل 
زياد، تصاوير اليه چين عكس و حروف، رديف ها و كليشه هاى به هم فشرده ى حروف معكوس، 
تركيب نامتعارف حروف با اندازه و وزن هاى گوناگون، حروف چينى قطرى و به كارگيرى اشكال 
هندسى و حروف نگارى به عنوان ابزار تصويرسازى، تركيب اندازه هاى مختلف تايپ با وزن هاى 
زير  خطوط  طراحى،  اطراف  در  متقاطع  قاب بندى هاى  يكسان،  تركيب بندى هاى  در  مختلف 
خط دار، استفاده از اشكال هندسى به مثابه ابزار تصويرسازانه، نوارهايى كه در برگيرنده ى حروف 
منفى هستند، به كار بردن تأثيرات خاص فتوگرافيك، نگاره هاى پيچازى، لبه هاى پاره و تجاوز از 

الگوهاى خلق شده ى گريد (تصوير9)(البوز، 1991؛ هلر و پومرى: 1387).

بررسى ويژگى هاى نمونه آثار وينگارت
همان طور كه گذشت، جامعه ى مورد بررسى اين تحقيق 46 نمونه از  آثار وينگارت بودند كه 
با استفاده از پرسش نامه  ارزيابى شدند. براى هر سؤال نمودارى ترسيم گرديده كه در ادامه به 

توصيف آن ها پرداخته مى شود.
همان گونه كه نمودار 1 نشان مى دهد، بيش ترين حجم آثار مورد مطالعه ى وينگارت مربوط 

به دهه ى 1970 تا1980 ميالدى مى شود كه ميزان آن بيش از 60 درصد مى باشد.
در نمودار 2 درصد فراوانى رسانه ى اثر به نمايش گذاشته شده است. آمار نشان مى دهد كه در 
ميان نمونه آثار جمع آورى شده از وينگارت در اين پژوهش، در رتبه ى اول پوستر و سپس تصوير 

 تصوير9: پوسترهايى با استفاده از
 تكنيك هاى شخصى وينگارت(مالر و
.(وينگارت، 2000

نمودار1: درصد فراوانى سال توليد اثر

تصوير 8: پوسترهايى با استفاده از كالژ، 
(مالر و وينگارت، 2000).
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روى جلد به چشم مى خورد. 
شد  مشخص  بررسى  از  پس  همچنين 
تمام نمونه ها از  آثار وينگارت در  حروف در 

نوع بدون گوشه يا سن سريف بوده است.  
در نمودار 3 نحوه ى استفاده ى وينگارت 
از فواصل بين حروف ارائه شده است. نمودار 
نشان مى دهد كه بيش ترين حجم به فواصل 
جدا  حروف  تركيب  آن  از  پس  و  استاندارد 
از هم و استاندارد، اختصاص يافته است. در 
نمودار 4 نيز مشاهده مى شود كه بيش ترين 
مورد  آثار  در  حروف  فواصل  افزايش  فراوانى 
مطالعه ى وينگارت، به تيتر اصلى اختصاص 
توضيحات  و  تيترفرعى  آن  از  پس  و  دارد 

جانبى جايگاه يك سانى دارند.
است  امر  اين  نشان دهنده ى   5 نمودار 
بين  فشرده ى  فواصل  فراوانى  بيش ترين  كه 
تيتر  به  شده  بررسى  نمونه هاى  در  حروف 

فرعى اختصاص دارد. 
در اكثر آثار وينگارت بيش از سه اندازه 
آن  فراوانى  كه  مى خورد  به چشم  حروف  در 

در نمودار ذيل آورده شده است (نمودار6).
حروف  از  استفاده  ميزان   7 نمودار  در 
زيرخط دار در آثار وينگارت نشان داده شده 
ستون هاى  در  وجود  صورت  در  كه  است 
دارد  را  درصد  بيش ترين  متن  و  فرعى  تيتر 

(نمودار7).
در تمامى آثار جمع آورى شده از  تقريباً 
ايتاليك  يا  مايل  حروف  نوع  هيچ  وينگارت، 
استفاده  ميزان  نيز   8 نمودار  در  نشد.  ديده 
كه  است  شده  داده  نمايش  منفى  حروف  از 
توضيحات  در  آن  كاربرد  حجِم  بيش ترين 

جانبى است.
آثار  در  حروف  كاربرد  نيز   9 نمودار  در 
همان طور  است.  شده  داده  نشان  وينگارت 
كه مشاهده مى شود بيش ترين حجم را متن 
نوشتارى به خود اختصاص داده است؛ اما در 
حدود 20 درصد نيز از حروف به مثابه تصوير 

و نوشتار استفاده شده است.

 نمودار4: درصد فراوانى
 استفاده از زياد كردن فواصل

حروف

نمودار2: درصد فراوانى رسانه ى اثر

 نمودار3: درصد فراوانى
چگونگى فواصل بين حروف

نمودار6: درصد فراوانى اندازه ى حروف  نمودار5: درصد فراوانى استفاده
از كم كردن فواصل حروف

ساخت شكنى در تايپوگرافى: بررسى ويژگى هاى آثار ولفگانگ وينگارت



دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز

شماره سوم - بهار و تابستان 92
52

نوشتار  زير  در  پلكانى  بلوك هاى  از  استفاده 
مى باشد.  وينگارت  آثار  شاخصه هاى  از  يكى 
مى دهد  نشان  مطالعه  مورد  نمونه هاى  بررسى 
روش  اين  از  نمونه ها  درصد  از 30  بيش  در  كه 
در  بيش تر  استفاده  اين  و  است؛  شده  استفاده 
توضيحات جانبى اعمال شده است (نمودار10). 

كارهاى  اطراف  در  چندپاره  كادربندى 
وينگارت از ويژگى هايى است كه مختص به وى 
است و ميزان فراوانى آن در بيش از 30 درصد 

از كل آثار گردآورى شده مى باشد (نمودار11).
ويژگى هاى  از  ديگر  يكى  اليه  اليه  فضاى 
ميزان  كه  است  وينگارت  آثار  براى  ذكرشده 
بوده  درصد   60 از  بيش  حدود  در  آن  فراوانى 

است (نمودار12). 
آثار  در  غالب  فرم  فراوانى   13 نمودار  در 
نمودار  در  است.  شده  داده  نمايش  وينگارت 
14نيز مشاهده مى شود كه بيش ترين فراوانى به 
و  مستطيل  تركيب  آن  از  پس  و  مستطيل  فرم 

مثلث اختصاص دارد.
نمودار 15 ميزان استفاده از فتوگرافيسم را 
در آثار گردآورى شده ى وينگارت نشان مى دهد. 
تكنيكى  شيوه هاى  از  ديگر  يكى  فتوگرافيسم 
آن  مكرر  استفاده ى  بر  منابع  مرور  در  كه  است 

در آثار وينگارت اشاره شده بود.
ويژگى  از  بهره گيرى  نمودار16ميزان 
شدن  پيچازى  به واسطه ى  شده  ايجاد  بافت هاى 
نمايش  را  غيره  و  نقطه اى  خطى،  ترام هاى  يا  و 

مى دهد.
ميزان استفاده از تكنيك گرانژ و يا لبه هاى 
نشان  نمودار17  در  وينگارت  آثار  در  شده  پاره 

داده شده است.
تكنيك  نمايش  براى  شده  رسم  نمودار  در 
طرح   ،(18 (نمودار  اثر  بازنمايِى  در  استفاده 
گرافيكى و تايپوگرافى بيشترين ميزان را داراست.

 نمودار7: درصد فراوانى محل هاى
استفاده از حروف زيرخط دار

 نمودار 9: درصد فراوانى
كاربرد حروف

 نمودار10: درصد فراوانى
 محل هاى استفاده از
بلوك هاى زير نوشتار

 نمودار 8: درصد فراوانى محل هاى
استفاده از حروف منفى
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نمودار12: درصد فراوانى فضاى غالب در اثرنمودار11: درصد فراوانى استفاده از كادرهاى زير نوشتار

نمودار13: درصد فراوانى فرم غالب در اثر

نمودار14: درصد فراوانى استفاده از فرم هاى هندسى
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 نمودار16: درصد فراوانى استفاده از بافت در آثار

نمودار18: درصد فراوانى شيوه هاى بازنمايى اثر

نمودار17: درصد فراوانى استفاده از گرانژ

نمودار15: درصد فراوانى استفاده از فتوگرافيسم
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نتيجه گيرى  
با آغاز دهه ى 60، زباِن تايپوگرافِى سوئيس شهرتى در سراسِر جهان به دست آورد و متعاقباً 
Interna) خوانده مى شد منتسب شد، در زمانى  onal Style) به آن چه كه شيوه ى بين الملل
طوالنى در تايپوگرافِى سوئيس تمايل به ارسال پيام در يك روِش فارغ از ارزش وجود داشت؛ به 
اين معنى كه آن را به مشخصه هاى بصرى اضافى و يا با بسط دادِن حالت معنايى آن و تأثيرات 
ترغيبى مجهز نكنند و بيان شخصى و راه حل هاى غيرعادى را به نفع روى كرد علمِى جهانى تر به 

مسائِل طراحى كنار گذارند.
 آن چنان كه پيش تر گفته شد وينگارت با تجربيات خالقانه و جسورانه ى خود كالبد و قالب 
يعنى  مى خواند،  سوئيس  تايپوگرافى  آن را  جهان  كه  او  چيزى  شكست.  را  سوئيس  تايپوگرافى 
طراحى هاى بيش از حد قالبى و منظم را كه براى مخاطب پيش بينى پذير شده بود، به حاشيه 
راند. سردرمداران مكتب سوييس معتقد بودند كه تايپوگرافى مى بايد شفاف و فاقد جسارت باشد 
و  اين به دليل ضرورت ارتباط واضح با محتواى لفظى است. در چنين فضايى وينگارت شروع 
و  نحوى  امكانات  كه  مى كرد  تالش  او  كرد.  سوييسى  طراحى  اعتماِد  قابل  الگوهاى  شكستن  به 
معنايى تايپوگرافى را آزمايش كند، و مرزهاى آن را با انكار آگاهانه ى محدوديات سنتى بشكند 
و به اين ترتيب به شيوه  اى نائل شود كه در آن با استفاده از راه كارهاى ساخت شكن از جمله 
ترفندهاى گرافيكى و مجموعه اى فشرده از حروف كه در هم تنيده شده اند و تصاويرى كه به 
نوعى اليه اليه بودن را القا مى كردند، بين توهِم سه بعدى و كاركرد دو بعدِى سطح، گفتمانى 
به وجود بياورد. حاصل تالش هاى او  تصاويرى است دگرگون شده، پيچيده و پويا كه در عين حال، 
آشفته و بى منطق هم نيستند و ويژگى هاى طراحى هاى پست مدرن از جمله تمايل به سمت 
تزئيناِت در هم آميخته، اشكال هندسى، خط هاى دندانه اى، اليه هاى متعدد و تصاوير قطعه قطعه 
شده را نمايش مى دهد. كاترين مك كوى (Katherine McCoy) در مجله ى ديزاين كوارتلِى 

(Design Quartely) در باب تغيير نقش يك طراح ساخت شكن اين گونه مى نويسد
رفته  بين  از  سوئيسى  طراح  نامرئى  و  خنثى  نقش  و  تبليغاتى  طراح  خدماتى  نقش  «ديگر   
است... حاال ديگر شكل ها و قالب ها را بر اساس يك هوش يارى نقادانه به معانى متن هاى اوليه ى 
آن ها تنظيم مى كنند. اين نوِع جديد كار، مخاطب را وادار مى كند كه در اين وانفساى سرعت و 
حركت سريع به عقب و جلو، آرام بگيرد، از سرعت خود بكاهد و نوشته را با دقت بخواند.» (هلر 

و پومرى، 1389، 231)
تلقى وينگارت از تايپوگرافى اين بود كه ذات تايپوگرافى بايد به نسبت فرهنگ عمومى تغيير 
كند و تصورات فردى و كيفيات هنرى نيز در آن دخيل باشد، به گونه اى كه در عين آزادى داراى 
كنترل نيز باشد و همچنين مقابله با اين تصور كه تايپوگرافى جلوه اى از فناورى دقيق است و 
وظيفه ى آن تنها نقل اطالعات است. او معتقد به استفاده از ويژگى هاى عناصر تايپوگرافيك، نحو 
در ساختار جمله؛ اين كه چگونه كلمات در كنار يكديگر قرار گرفته و تركيب واژه ها و رابطة آنها با 

يك ديگر و ديگر عناصر جمله و تكنيك هاى چاپى تحِت لواى تأثيرگذارِى ايده بود. 
در  وينگارت  كه  دريافت  مى توان  فراوانى  درصد  نمودارهاى  بررسى  از  پس  نتيجه گيرى  در 
طراحِى تمام نمونه ها، از حروف بدون گوشه يا سن سريف استفاده مى كرده و اگر جايى فواصل 
بين حروف را تغيير داده، اين تغيير در بيش تر مواقع در تيتر اصلى با افزايش فاصله و در تيتر 
فرعى با فشرده كردن حروف هم راه بوده است. بر خالف طراحان سبك سوئيس، وينگارت در آثار 
خود از تنوع حروف و فونت استفاده مى كرده است. اغلب بيش از سه اندازه در حروف به چشم 
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مى خورد. بررسى نمونه ها هم چنين بر اين امر صحه مى گذارد كه وينگارت از هيچ نوع حروف 
مايل يا ايتاليك در آثار خود بهره نبرده، ولى گاهى از حروف زيرخط دار استفاده كرده است. در 
بيش از 40 «آثار از حروف منفى استفاده شده كه اغلب در توضيحات جانبى مى باشند. يكى از 
نتايج جالب اين بررسى، كاربرد حروف توسط وينگارت است. در آثار مورد بررسى وينگارت حروف 
به مثابه ى تصويِر صرف ديده نشده است، بلكه در اين نمونه ها، بيش ترين كاربرد حروف به شكل 
متن نوشتارى است. او براى ايجاد تنّوع در صفحه گاهى از بلوك هاى زيرنوشتار بهره گرفته و در 
بيش تر مواقع از فرم هاى هندسى و به خصوص مستطيل به همراه حروف براى تركيب بندى هاى 
خود سود جسته است. در 30» موارد كادربندى چندپاره يا يك سره در اطراف طرح ديده مى شود. 
او در مواردى نيز از فتوگرافيسم و موير (moiré) يا عناصر پيچازى، بافت نقطه اى و ترام خطى 
و بسيار كم از گرانژ(grunge) يا لبه هاى پاره استفاده كرده است، شيوه ى بازنمايى آثار در اغلب 
تحقيق  در  كه  وينگارت  آثار  مهم  مشخصه هاى  از  اما  است،  تايپوگرافى  و  گرافيكى  طرح  موارد 
حاضر نيز اثبات شده، غالب بودن فضاى اليه اليه در آثار او است. شايد اين يكى از مهم ترين 
مشخصه هايى باشد كه آثار دوراِن مدرن را از پسامدرن جدا مى سازد. تا اواسط دهه ى 1970، 
شيوه ى وينگارت از طريق آثار خود و كارهاى هنرجويانش بين المللى شد. او در حقيقت پلى مابين 

تايپوگرافى و طراحى گرافيك ساخت. 
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