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مقدمه
هر چند امروزه واژه «فونت» بیش از همه ذهنها را به سمت «قلم
کامپیوتری» منحرف میکند ،اما میتوان اختراع فونت را همزمان با اختراع
خط ،یعنی چیزی حدود چهار هزار سال پیش از میالد دانست .از آن زمان
تاکنون ،فونت مسیر طوالنی و پرماجرایی را پیموده است .کتابی که پیشِ
روی شماست ،فونتا ،نگاهی کوتاه دارد به این مسیر طوالنی!
مسیر تحوالت فونت را میتوان به سه دوره اصلی تقسیم نمود:
 دوران اختراع خط و الفبا؛ یعنی از چهار هزار سال پیش از میالدتا اختراع اولین دستگاه چاپ
 دوران دستگاههای چاپ کاغذی؛ یعنی از اختراع دستگاههایچاپ تا آن زمان که بشر توانست اولین کاراکترها را بر روی
صفحهنمایش یک کامپیوتر نمایش دهد (یعنی سال  ۱۹۴۶میالدی
و با ساخت کامپیوتر انیاک)

و  /فونتـا

 دوران مدرن؛ یعنی از اختراع کامپیوتر تا به امروز ،یعنی دورانظهور پدیدهای به نام وب
بررسیهایمان نشان داد که فقدان منبعی که نگاهی داشته باشد به این
دورانها احساس میشود؛ بنابراین با جمعآوری و مطالعه دهها منبع
مختلف ،گلچینی فراهم کردیم تا نقطهی آغازینی باشد برای دانشجویان و
عالقهمندان به کار در زمینه فونت.
بالشک این کتاب میتوانست بسیار حجیمتر و پرمحتواتر باشد ،اما
همانطور که گفته شد ،تالش ما جمعآوری ملزوماتی بود که دانستن آنها
برای یک طراح فونت و عالقهمند به این مبحث ضروری است.
با توجه به پراکندگی و کارهای ضعیفی که بهویژه در فونت فارسی شاهد
هستیم ،امیدواریم با ارائه این کتاب و کتب مشابه ،فونت فارسی به
جایگاهی که شایسته آن است ،برسد .إن شاء اهلل
حمید رضا نیرومند
الهام بیژن
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