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  :مقدمه
و بایـد بـا   !  ایست یا حرف هاي نو و بـدیع نشریهسردبیر آگاه به مسائل روزنامه نگاري وگرافیک همراه با تیمی قوي در صدد ایجاد   

یعنی کـسی کـه   . ده نوعی مصرف کننده استخوانن. طراحی نو و نه آنچه متداول است کار را شروع کند و سادگی را هرگز فراموش نکند                 
  .با اشتهاي کم یا فراوان سراغ غذا می رود

زبان طرح باید به قدري روان و دور از پیچشهاي بی مفهوم باشد که بگذارد فکر خواننده با کمال راحتی پیش بـرود و همـه توجـه                   
بـا کمـال   . هنري جلوه کند که خود دامنه بـسیار وسـیعی دارد    بدین سان طراحی در نظر ما باید نوعی اثر          . خود را معطوف به مطلب سازد     

شاید علت این باشـد  .  که براي ما خوشایند هستند چنین احساسی را در درون ما بیدار نمی سازند          نشریاتیتعجب می بینیم که بسیاري از       
نی گرافیک و محتوي که مـتن و نوشـته هـاي    فرم یع. که طراح باید با همه کوششی که دارد به ارتباط فرم و محتوي زیاد بها نداده است    

بهترین سبک براي صفحه آرایی سبکی است که از تفاهم صورت و معنی بدسـت بیایـد و لـی صـورت،     .  هستند باید هم ساز شوند  نشریه
نیـست  اي ما ممکـن  درك یک اثر زیبا بر: به گفته آندري تارکوفسکی. خواننده را به خود مشغول ندارد تا خواننده به راحتی به معنی برسد       

آن، هم تابع قوانین زیبـایی شناسـی   » لی اوت« و نحوه تنظیم نشریهبه تأکید می توان گفت که قطع      .  را حس کنیم   و تنها می توانیم آن    
  .است و هم سلیقه سردبیر و مدیر هنري، گاه همین سلیقه نو هست که قوانین جدیدي در قلمرو گرافیک مطبوعاتی بوجود می آورد

 باید از لحظه شروع کـار یعنـی از زمـانی کـه نـام      نشریهطراح .  تا اندازه بسیار زیادي بسته به سبک معماري اثر است    نشریه زیبایی
 انتخاب شده، سبک کلی اثر، قسمتهاي گوناگون آن، تنوع آن و تناسبشان، را با هم بسنجد و بخصوص میزان موفقیـت در ترکیـب     نشریه

در این لحظه باید استادي و برتري طـراح احـساس شـود، اگـر طراحـی او چنـین احـساسی را              . م سازد گرافیک و روزنامه نگاران را مجس     
  .باید گفت هنرش کامل است و می شود اثر را اجرا کرد. بخشید
، منش هنري و ادبی آن حفظ شود و آرایش تمـامی صـفحات   نشریه تا نقطه پایان نشریهبا همه این احوال باید کوشش شود از نام   

  .  آشکار سازدنشریه را به نام نشریهیک کلیت استوار برخوردار باشد به طریقی که وحدانیت و یکپارچگی و تعلق کل از 
  

  :تعریف صفحه آرایی
 نهـایی   یا گروهی از صفحه ها ؛ اما در اصطالح بـه اگلـوي    یک صفحه  عبارت است از طرح ریزي براي لی آوت یا صفحه آرایی
از قبیـل    اطالعـات نویـسنده در انـواع شـکلها     از طرفی لی آوت وسیله اي براي ارائه. گفته می شود ی آوتصفحه هاي چاپ شده نیز ل
   . نمایش دهنده است  و تصویر و سایر عوامل متن، تصویر یا ترکیب متن

دفدار در صـفحه بـین   مناسب زیباشناسانه و ه اي از ارتباطات تصویري است که موضوع آن، ایجاد روابط آرایی، شاخه صفحهدر واقع 
  .باشد فضاهاي خالی در چهارچوبی معین و از پیش طراحی شده می عناصر نوشتاري، تصویري و
  .شود ایران به همین معنی استفاده می نیز در Layout و واژه انگلیسی لی اوت Misenpage واژه فرانسوي میزانپاژ

آرایـی   ریزي نیاز است، چرا کـه شـیوه و سـبک صـفحه     برنامه  ثبات وگیري قاطع، آرایی بیش از هرچیز به تصمیم براي انجام صفحه
زیادي در جذب و حفـظ مخاطبـان نـشریه     ي ظاهري اهمیت بسیار سازد که ثبات این شکل و قیافه شکل ظاهري آنرا می نشریه، قیافه و

لحـاظ ظـاهري بـا      هـر صـفحه نـشریه از   گردد تا هر شـماره و حتـی   آرایی سبب می قبلی در صفحه ریزي عدم وجود ثبات و برنامه. دارد
نظمـی در ذهـن مخاطبـان     ریختگـی و بـی   بر آنکه باعث القـاء حـس درهـم    ها و صفحات دیگر نشریه تفاوت داشته باشد و عالوه شماره

رد و در باشـد شـکل نگیـ    تداوم ارتباط با مخاطبان می گردد هیچگاه قیافه و هویت ثابت که یکی از عوامل مهم ایجاد و باعث می شود می
  .ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار نماید نهایت نشریه نتواند
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ما این ویژگی را در مورد بروشور و پوسـتر   .  در محدوده اي فعالیت می کند که موضوع فروش برایش بسیار مهم است             صفحه آرایی 
وقتی شما با یک پوسـتر  . لیت از آن جمله است بنابراین فروش، مسائل دیگر را دربر می گیرد که مقبو         . و طرحهاي بسته بندي نمی ببینیم     

کـاالیی یـا بـه فـروش     . برخورد می کنید، یا آن را می پسندید یا نه، تأثیر و تأثرات و میزان مقبولیت آن را به راحتی نمی توان تخمین زد        
ندگان خود را از دسـت مـی دهـد و     اي به فروش نرسد، شماره هاي بعدي آن را نیز زیر سؤال می برد، خوان   نشریهمی رسد یا نه ولی اگر       

بنابراین تداوم حضور اثر و عادت به آن و در انتظار ماندن، یعنی عامل زمان نیـز از ویژگیهـاي    . بنیان اقتصادي نا استواري بدست می آورد      
ن مطبوعـات فنـی و   در آغاز کار می تـوا . پس می بینیم که گرافیک مطبوعاتی ویژگیهاي قابل تأملی دارد. دیگر گرافیک مطبوعاتی است   

  . غیر فنی را از هم جدا کرد
 ساختمان مورد استفاده مهندسان ساختمان یا کـسانی اسـت        نشریهبراي نمونه،   . خوانندگان مطبوعات فنی، افرادي جدي تر هستند      

 اي نـشریه چنـین  طراح یک . ایستادگی و استواري جزو خصلت این گونه مطبوعات است      . که مستقیماً در جریان ساخت مسکن قرار دارند       
هم آهنگـی  . در تنظیم ستونهاي صفحات خود که برعکس یک نشریه فکاهی نباید از فرم هاي سخت محاسبه شده و دقیق استفاده کند               

  . تصویر و نوشته، زیبایی را بوجود می آورد
  

 :تاس عهده دار نشریهرا در  اساسیچند وظیفه صفحه آرایی 
 در واقـع ترکیبـی اسـت کـه از تـصویر؛       طراحی صفحه. سازد سرگرم می کند،؛ و آگاه می  اطالع می دهد، توجه را جلب می کند؛

صـفحه را    و بیننده همـواره دو  .باقی صفحه ها، به صورت زوج هستند) جز روي جلد (نشریهدر طراحی  .به خود می آید.. حروف، رنگ و
در صـفحه آرایـی یـک صـفحه     . نباید صفحه آرایی شود بل خود هیچ صفحه اي بدون در نظر گرفتن صفحه مقا بنابراین. با هم می بیند

  روبرو را می توان بـا عـواملی ماننـد نـوع حـروف، تـصویر       دو صفحه.  غلبه شود بین دو صفحه گسترده هموراه الزم است که برحاشیه
جمله عوامل مهمی کـه دو صـفحه را   از . ربط داد  از تمامی این عوامل به هم پردازي، رنگ، فضاي سفید، حروفچینی، کادر، و یا ترکیبی

 . دو صفحه را از بین می برد حاشیه بین عکس افقی است که. به هم مربوط می سازد
.  دو آرایـش سـتونی متفـاوت اسـتفاده کـرد      توان از ، مینشریه دو موضوع مختلف از یکدیگر در یک شماره  براي مشخص کردن

بایـد   .در عین حال، سلیقه خواننده را نیز باید در نظر داشـت . طراح آن را حس کندباشد که  طراحی صفحه باید چنان با موضوع هماهنگ
آوردن یک کار هنري نیست بلکـه نتـایج عملـی     یعنی تنها براي به وجود.  صفحه ها یک هنر و کار عملی است توجه داشت که طراحی

  .آن نیز در طرح دخالت دارد
  

ریـزي قبلـی در انجـام     و ضـرورت برنامـه   کـه غالـب ایـن نـشریات از اهمیـت     دهـد   بررسی نشریات دانشجویی مختلف نشان می
هـا و طولهـاي    با انـدازه  قلمهاي مختلفی که براي مطالب گوناگون نشریه به کار رفته است، ستونهایی آرایی اطالع چندانی ندارند، صفحه

  .گواه آشکاري بر این موضوع است غیرعادي و مختلف و حتی تغییر مکرر قطع نشریه
  
  

  آرایی انواع صفحه
رود به دو شـیوه دسـتی و کـامپیوتري تقـسیم      به کار می ي کار و ابزاري که براي انجام آن آرایی به طور کلی بر مبناي شیوه صفحه

شابه تفاوت دارند اما در اصول با یکدیگر یکـسان و مـ   آرایی با یکدیگر آرایی اگرچه از جهت کاربرد ابزار صفحه این دو نوع صفحه.گردد می
  .هستند

  
  :یآرایی دست صفحه. 1

و همچنـین  ...) تیتر، مـتن، سـوتیتر و  (مختلف مطالب  آرا قلم مربوط به قسمتهاي آرایی دستی پس از تایپ مطلب، صفحه در صفحه
ضی مـشخص  را در داخل کادري با عر خواهد که مثالً مطلب نماید و از او می سطرها را براي تایپیست مشخص می اندازه ستونها و فاصله

  .استفاده نماید هاي گوناگون بریزید و یا آنکه از ترام
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که قلمهـاي مختلفـی   ... شده، تیترها، سوتیترها و بندي شود و پس از گرفتن پرینت، مطالب ستون سپس از مطالب پرینت گرفته می
آن اختـصاص یافتـه اسـت بـر روي      که بهشوند، سپس هر مطلب با توجه به موضوع و جایی  ي مطالب جدا می بقیه دارند بریده شده و از

و  مدرج بوده و در آنها انـدازه سـتونهاي نـشریه، فاصـله سـتونها، فاصـله سـطرها        که (Layout لیات(آرایی  صفحات مخصوص صفحه
  .شوند به چاپخانه فرستاده می شوند و این صفحات اند چسبانیده می ها مشخص شده فضاهاي سفید کنار لبه

  : وتريآرایی کامپی صفحه. 2
صـفحه آرایـی کـامپیوتري    . گیـرد  آرایی بر روي صفحه مانیتور صورت می صفحه کل عملیات مربوط به: آرایی کامپیوتري در صفحه

  :معموال با نرم افزارهاي مختلفی از جمله
 Microsoft Publisher, Adobe Indesign, QuarkXPress  البتـه نـرم افزارهـاي گرافیکـی     .انجام می پذیرد...  و 

بـراي  در صفحه آرایـی مـورد نیـاز اسـت و صـفحه آرا      ... تایپوگرافی و ها،  براي ویرایش عکس...  و Adobe Photoshopهمچون 
  .به این نرم افزارها نیز تسلط کافی داشته باشدباید عالوه بر نرم افزارهاي صفحه ارایی انجام یک صفحه آرایی مناسب 

  
  :عناصر مهم صفحه آرایی

   :)گولو( نشریهنام. 1
 در بردارد باید با معناي گرافیکی که تلفیـق کـرد تـا گرافیـک مطبوعـاتی            نشریهمفهومی را که نام     .  نقطه آغاز ماجراست   نشریهنام  

  جالب  و در عین حال  مشخص، چشمگیر و به آسانی قابل شناسایی نام،باید. نشانه است ، یک عالمت تجاري یانشریه نام .حاصل شود
.  بـصري بایـد در آن رعایـت شـود     جـذابیت   و سه اصل ظاهر خوشایند، درك آسـان و   در باالي جلد چاپ می شود  نام، معموال باشد،
  .حروفچینی شود   بهتر است طراحی شود تا اینکهنشریه  عنوان

یکـري را بـا    داشته باشد و نیـز صـفت سـخت پ   نشریه صنعتی است ، معماري اثر نیز باید نشان از ماشینی بودن آن              نشریه اگر نام   
  . غیر صنعتی است باید از خطوط مالیم سود برد مانند انواع منحنی هانشریهچنانچه نام . خطوط راست و زاویه دار مجسم سازد

  

  :قطع نشریه. 2
اي  قرار دهد، آنـست کـه نـشریه در چـه قطـع و انـدازه       آرا باید مورد توجه آرایی، مهمترین موضوعی که صفحه قبل از انجام صفحه

چرا که قطع و اندازه نشریه مشخـصه و   آرا باید دقت زیادي به خرج دهند، قطع و اندازه، مسئوالن نشریه و صفحه ر گردد، در انتخابمنتش
بـدون توجـه بـه ایـن      متأسفانه بسیاري از نشریات دانشجویی. و امکان تجزیه و خطا وجود ندارد هویتی است که باید همیشه ثابت بماند

ثـابتی اسـت    نمایند، درحالی که قطع نشریه از جمله ویژگیهـاي  تغییر قطع نشریه می اد تنوع به طور مداوم اقدام بهموضوع و با هدف ایج
  .ماند که در اساسنامه نشریه ذکر شده و همیشه ثابت می

لـی یـا بنـدي    توجه به اندازه کاغـذها کـه بـه صـورت رو     شود تا با در انتخاب قطع نشریه در مورد نشریات سراسري غالباً سعی می
در مـورد نـشریات   . شـود  هـاي کاغـذ دور ریختـه    گردند که در صورت بـرش خـوردن مقـدار کمتـري از کنـاره      هستند قطعهایی انتخاب

 گیـرد تـابع مـسائل دیگـري نیـز      نظر داشتن کمترین مقدار دورریز کاغذ صورت مـی  دانشجویی، انتخاب قطع نشریه، عالوه بر انکه با در
  : قطع می باید رعایت شود  که در انتخاب  وجود دارد  چند اصل مهم.باشد می

  ست گرفتن؛ د و راحتی براي در سهولت -   
   .نشریه اندازه و محتواي  تناسب بین -   
 . قطعهاي بزرگتر چندان رواج نداشته است  سانتیمتر است و5/16* 21 کودکان در ایران نشریات   عرف قطع مثال

بعنوان نمونـه قطـع یـک نـشریه     .  استنشریهدستگاههاي چاپ نیز گاه تعیین کننده قطع  زه معیار در فنی از لحاظ اندا محدودیت
نشریات زیراکـسی   شود مثالً در مورد گردد انتخاب می دستگاهی که نشریه بوسیله آن تکثیر می دانشجویی در بسیاري از موارد با توجه به

 منتشر نمود، عالوه بر قطـع نـشریه در مـواردي کـه نـشریه از مراکـز      ... و  A4،A3  توان نشریه را در قطعهاي مشخصی مانند تنها می
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شـود   دهند در نظر گرفته می کاغذي که این مراکز به نشریه می دارد لزوماً با توجه به قطع ي کاغذ دریافت می فرهنگی دانشگاهی سهمیه
  .دقطع نشریه باید حتماً این موارد را مورد توجه قرار دا که در انتخاب

 هـاي تخصـصی بـوده    نـشریه  بزرگتـر از    معموال  هاي عمومینشریهنشان می دهد که قطع   هاي ایراننشریه  نگاهی به تاریخ
  .است

  
   :)، ماکت یا پایه کارگرید(الگوي صفحات . 3

طراحی گرافیـک   در. د  وجود دار  در نقاشی ، طرح هاي تزئینی، معماري و پارچه استفاده از گرید در بسیاري از فرهنگ ها سابقه
 فضاي درون صـفحه را بـه    در واقع گرید. را امکان پذیر می کند   طرح کلی  ساختار زیرین صفحه ارایی است و در معماري گرید. بیز 

 پدید مـی  نشریهانسجام در صفحات   استفاده شود ، حسی از وحدت و  از گریدنشریهاگر براي یک .  تقسیم می کند واحد هاي یکسان
. کنـد   تثبیت مـی   که تداوم و پیوستگی را در تمامی صفحات قواعدي را برقرار می کند  فرم و محتوا می دهد و گرید به صفحه. رد او

 به درستی استفاده نشود خود مـی توانـد عامـل بازدارنـده      اگر از گرید. گرید ابزاري است براي انتظام  بخشیدن به تمام عناصر طراحی 
نیـز امکانـات     در نرم افـزار هـاي صـفحه ارایـی    .ممکن است جلوه اي یکنواخت و خشک به صفحه بدهد اشد واي براي طرح جالب ب

خطوط راهنما همان کاري را می کنند کـه  . و ستون ها وجود دارد  (guidelines) زیادي براي خلق گرید با استفاده از خطوط راهنما
  .و در یک خط چیده شوند  خطوط امکان میدهند تا عناصر به صورت همتراز این .در ترسیم فنی انجام می دهند و گونیا T خط کش

  
دهد آنست که یک اسـکلت و سـاختار ثابـت را بـراي      آرا باید انجام آرایی نخست کاري که صفحه براي انجام صفحه .1

   .ریزي نماید هاي مختلف نشریه پی شماره تمام صفحات و حتی
آرایـی   آرا در هنگام انجام کار صـفحه  صفحه اشد که تمامی اطالعاتی را کهاي طراحی شده ب این اسکلت باید به گونه .2

   .ریزي نماید هاي مختلف نشریه پی شماره به آنها نیاز دارد و حتی
 و بیننـده   . بـه صـورت زوج هـستند   گرید نشریه باید به این نکته توجه کرد که صفحات نـشریه در طراحی  همچنین   .3

   .  شودطراحینباید  هیچ صفحه اي بدون در نظر گرفتن صفحه مقابل خودگرید  بنابراین. دصفحه را با هم می بین همواره دو
..  و فاصله سطرها و محل قـرار گـرفتن پاصـفحه    ها، طول ستونها و فاصله بین آنها، آرا باید از فضاي سفید لبه صفحه .4

خـود تـصمیماتی    مختلف بر مبناي ذوق و سـلیقه آرایان  گردد تا صفحه آگاهی از آنها باعث می آگاهی داشته باشد چرا که عدم
ها و یا طول ستونها را بیشتر و یـا   و بعنوان نمونه فضاي سفید لبه    .بگیرند که سبب گردد شکل نشریه در هر شماره تغییر نماید          

  .در نظر بگیرند و یا آنکه محل پاصفحه را جابجا نمایند کمتر
  

هـا و   فاصله بین آنها، فاصـله سـطرها و جـاي پاصـفحه     یابیم که طول ستونها و رمیها و مجالت معتبر د با نگاهی دقیق به روزنامه
  .ماند متعدد یکسان می آرایان هاي آنها در طول سالیان دراز و حتی در صورت تعویض صفحه سرکلیشه حتی در برخی موارد

آرایـی را انجـام    تعیین شده دارد که بر مبناي آن صفحه این مسئله تنها به دلیل آنست که نشریه یک قالب و ساختار کلی و از پیش
  .دهد می

آراي  ترسیم گرید براي نشریه را توضیح دهـیم تـا صـفحه    آرایی بهتر است تا در ابتدا چگونگی بنابراین براي توضیح در مورد صفحه
آرایـی نـشریه را بـر طبـق ایـن الگـو        صفحه بتواند با اطالع از آن، یک گرید مناسب براي نشریه ترسیم نماید و ي دانشجویی یک نشریه
  .انجام دهد

  
  : ترسیم حاشیه ها .3-1
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 :)ها فضاي سفید لبه( حاشیه ها) الف
به عنوان فضایی براي تنفس اسـتفاده مـی     محسوب می شود و   محدوده پیرامونی یک صفحه یا حاشیه نوعی فضاي سفید

  مـتن  اگر حاشیه بیش از حد پهن باشـد، .  جذابیت ظاهري صفحه دارد رنگ وخوانایی، اندازه حاشیه تاثیر مستقیمی بر میزان .شود
  .دشوارتر می سازد  را سنگین تر، متراکم تر و به نظر سبک تر می رسد،در حالی که حاشیه باریک صفحه

    حاشیه عطف) ب      
حاشـیه عطـف بـستگی بـه      يپهنا. می نامند(( حاشیه عطف(( دوصفحه،یعنی حاشیه هاي سمت عطف را  داخلی بین فضاي

 حاشیه باید به قدر کفایت پهن باشـد تـا مـتن    .استفاده می شود  میزان پهنایی که به هنگام صحافی کار نهایی نوع صحافی دارد و
خود مشورت کنیـد    صحافی شود،بهتر است با چاپگر اگر اثري را طراحی می کنید که قرار است.حذف نشود  عطف در درون حاشیه

  .سازد حاشیه مناسب براي حاشیه عطف را مشخص  تا پهناي
  نقطه کانونی) ج    

 کـشیده    محدوده خاص که توجه مارا به خـود جلـب مـی کنـد ،     یک     اگر به یک صفحه نگاه کنیم ، چشم ما نخست به
ـ   همین نقطه است که توجه خواننده را به خوانـدن مـتن   .را نقطه کانونی می نامند این محدوده. میشود اقی محتـواي ان جلـب   و ب

 زیرا در این صورت باقی ترکیب بندي صـفحه تحـت    متعارف و موکد باشد  نقطه کانونی نباید بیش از حد .کرده و یا دفع می کند
 انتخـاب صـحیح و توجـه     براي صفحه بـه    خلق یک صفحه ارایی موثر و زیبا.قرار می گیرد و نادیده انگاشته می شود  ان الشعاع

  .ات بستگی دارددقیق به جزئی
   

  
 ) خالیيفضا (فضاي سفید. 3-2
 تغییـر مـی    سطح کاغذ را  عالمت یا نشانی که بر کاغذ بگذارد، بال فاصله هر. سفید براي طراح نا ازموده هولناك است    صفحه 

 این اسـت کـه بـدانیم     خوبطراحی  یکی از رموز.  سو را خی میبینند که باید پر شود تجربه فضاي سفید درو صفحه را طراحان بی. دهد
 اسـتفاده از فـضاي سـفید مـی تـوان       بـا .دشمن باشد و هم دوست فضاي سفید هم می توانند. ببریم اگاهانه از فضاي سفید بهره چگونه

تـراکم بـیش از حـد صـفحه جلـو        شـلوغی و  ه گذاشت و از اشفته شدن صفحه وحبرقرار کرد و راه تنفسی براي صف توازن را در صفحه
صـحبت از  .  این فضاي تنفس را در معماري سنتی ایرانی به خوبی مـی بینـیم  .دارد راحت چشم اختصاصت اسي برا  راجاییرد و گیري ک

. هشتی و داالن است یعنی شما به محض باز شدن در منزل نمی توانید میزبان را ببینید، از چند فضاي باز رد می شوید تا به اتاقها برسـید   
یک فضاي باز در آغـاز مـاجرا و هـدایت    . با شروع صفحه نباید مطالب آغاز شود   . غاز مطالب در نشریه ها است     این قضیه خیلی شبیه سرآ    

. قدم به قدم خواننده به اصل موضوع در راحت خواندن، خسته نشدن و در نهایت احساس رضایت نمودن خواننده تاثیر بسیار مطلـوب دارد     
 ضـروري اسـت کـه طـراح بـه خـوبی تـاثیر و         اما.کنند ام فضاي سفید صفحه بهره برداريمعموال طراحان بی تجربه سعی دارند تا از تم

مـستلزم تجربـه     در به کـارگیري فـضاي سـفید    کسب مهارت.و نحوه استفاده از ان را به تجربه بیاموزد  فرا گیرد کارکرد فضاي سفید را
  . در اثار دیگر طراحان است فضا ها  دقیق دیگر اثار چاپی و برسی نحوه سامان بندي این اندوزي و مطالعه

در زمـان نخـست وزیـري    . ابطه بین پیام و معنا و فنون بصري، زمانی بوجود می آید که در تقسیم بندي فضاها دقت کـافی شـود     ر
کنـد ولـی   به عنوان اعتراض به برخی از برنامه هاي سیاسی خانم گاندي خواست سرمقاله اي منتشر » ایندین تایمز«خانم گاندي روزنامه  

» کالمی چند با خانم نخـست وزیـر  «طراح نشریه پیشنهاد داد سرکلیشه، و تیتري با عنوان . قانون مطبوعات اجازه چنین کاري را نمی داد  
چاپ شود و تمامی ستون انتقاد سفید بماند و مطلبی در آن چاپ نشود و بدین ترتیب نماي سفید بیش از بـسیاري از کلمـات هـدف را از              

  .فضاي سفید گرافیک کمک کرد در حالی که قانون مطبوعات خدشته دار نشود، اعتراضی به گوش مردم برسد. بین برد
  
  :اندازه ستونها و فاصله بین آنها. 3-3

میـزان پهنـا یـا عـرض     . بخشیدن به متن و تصاویر از ستون اسـتفاده مـی شـود     در بسیاري از متون و مدارك نوشتاري براي نظم
سر تا سر طول سـطر را مـرور کنـد و لـذا      اگر ستون بیش از حد پهن باشد ، چشم مجبور است که. خوانایی متن دارد تاثیر زیادي  ستون
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را بـا   زیرا چـشم بایـد مرتبـا سـطر هـا     . بیش از حد باریک باشد نیز موجب خستگی چشم می شود   ستونی که .خواندن مشکل می شود
 اگر از ستون باریک استفاده شود ، حروف نیـز بایـد   . دارند  ستون رابطه مستقیمی با هم اندازه حروف و پهناي .تناوب بیشتري مرور کند
مـتن   بـه خوانـدن اسـانتر    پهناي ستون را باید عاملی درنظر گرفت که می توانـد . بین سطر ها هم باید کم باشد  کوچک باشند، و فاصله

اگـر  .  نباید بیش از حـد باریـک یـا پهـن بـا شـد        دقت انتخاب شود و  فضاي سفید یا حاشیه بین دو ستون نیز باید به .چاپی کمک کند
ستون ها بیش از حد از هـم فاصـله     کم باشد ، سطح کاغذ تیره می شود و خواندن را با مشکل مواجه می کند و اگر فاصله بین ستون ها

  .زدکند و خواندن متن را دشوار می سا داشته باشند، یک فضاي خالی در وسط صفحه ایجاد می
 ستونهاي گوناگون به صورتی غیرمنطقی و بـه دفعـات زیـاد سـبب القـاء آشـفتگی و       استفاده از ستونهاي مختلف با طول و فاصله

بزرگی است کـه بـسیاري از نـشریات دانـشجویی در حـال       شود و متأسفانه این مشکل نظمی در ذهن خواننده و بالطبع دلزدگی او می بی
هـاي گونـاگون بـه صـورتی      با طولها و اندازه آرایان این نشریات با توجیه ایجاد تنوع از ستونهاي مختلف هستند، صفحه حاضر با آن روبرو

  .گیرند می  نوع ستون با طولهاي مختلف را در نظر6 یا 5بعنوان نمونه در یک صفحه  نمایند و غیرمنطقی استفاده می
داشته باشد بلکه باید توجـه داشـت کـه در نـشریه تنهـا از       ن باید وجودالبته این به آن معنا نسیت که در نشریه تنها یک اندازه ستو

  .استفاده نمود چند نوع ستون مشخص
  
  :فاصله سطرها. 3-4

تـر   شود مشخص گردد چرا که با تغییر قلم و با درشت می براي انتخاب فاصله سطرها، ابتدا باید قلمی که حروف نشریه با آن نوشته
گردد، بـه ایـن فاصـله     کم و یا زیاد می نیز) خط کرسی(شود   بین خطوطی که حروف بر روي آنها نوشته میحروف، فاصله یا زیادتر شدن

نیـز تغییـر    گویند که همان فاصله سطرهاست پس بنابراین بـا تغییـر حـروف فاصـله سـطرها      می بین خطوط کرسی اصطالحاً پایه حروف
  .یابد می

یابـد، پایـه حـروف و     رود یکسان است و تغییر نمی می مامی متن یک نشریه به کاراما به دلیل آنکه قلمی که براي نوشتن حروف ت
ثابتی را براي تمـام مـتن نـشریه درنظـر      توان فاصله سطر کند و بنابراین می ماند و تغییر نمی نیز همیشه ثابت می یا همان فاصله سطرها

  .گرفت
    
  :)عنوانهاي اصلی(تیتر. 3-5

تیتـر   . خواننده را جذب کند روي موضوعی خاص می شود، و میتواند با حروف و صفحه آرایی مناسب ر خواننده ب تیتر باعث تمرکز
یعنی نوع آرایـش و انـدازه   . مانند تصویر پردازي است  نشریهکاربرد تیتر در . در عین حال، خواننده را به سرعت با موضوع مربوط می کند

   .سب باشدشرح می دهد منا حروف تیتر باید براي موضوعی که
 یـک   .  براي جلب توجه خواننده و ترغیب وي به مطالعه استفاده می شود از انها. ، مقدمه و معرفی متن را فراهم می سازند تیترها
  پرمحتوا و صریح باشـند ، بـدین ترتیـب بـه اسـانی       باید کوتاه ،تیترها   . توجه بالفاصله نگاه بیننده را به خود جلب می کند شعار جالب

 صـفحه   کنـد و بـه    عنوان ها باید کامال متمایز از این باشد تا ایجاد تضاد نوع قلم یا حروف چاپی . بل خواندن و قابل فهم خواهند بودقا
 جلوه بدهد

 از یک نوع فونت و یا از یک نوع تـایپوگرافی  عنوانهاي اصلی در نشریه باید از الگوي ثابتی پیروي کند بطور مثال در طراحی         تیترها
 .نمایند آن باید از شکل منظم و ثابتی پیروي مرتبط باو اجزاي گرافیکی  عنوانهاي اصلیهمچنین نحوه قرار گرفتن . تفاده شوداس

، کمی غیر عـادي اسـت وانـدازه    نشریهیک تیتر ده حروفی در  در حقیقت.  معموال از تیتر هاي کوتاهتر استفاده می شودنشریاتدر 
صفحه باید باشـد   همچنین فضاي سفید زیاد و مناسبی در اطراف. اشد که توجه خواننده را به خود جلب کندب حروف تیتر باید آنقدر بزرگ

از کاربرد تیتر در صفحه رایج است براي انتخاب اندازه تیتر بـا   روشهاي متنوعتري. تا با تقابل در صفحه، باعث جلب توجه بیشتر می شود
  :را باید در نظر داشت  یا خبر، چند نکته توجه به اهمیت مطالب

  چقدر باشد؟....) یک ستونی(الف ـ پهناي تیتر 
   تیتر چند سطري باید باشد؟_ب
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  چقدر باید باشد؟  تعداد حروف تیتر چند است؟ و اندازه آنها در ستونها و سطرها-ج
تیتـر هـا را معمـوال بـا     . رنـد هستند کـه در یـک خـط جـاي بگی     ولی اکثر تیترها طوالنیتر از آن.  یک خطی است ساده ترین تیتر

سـتونی یـک    تیترها را از نظر تعداد ستون و سطر می توان بـه تیتـر یـک   . ماکت صفحه قرارمی دهند شکلهاي هندسی خاصی در داخل
 پلکـانی، هـرم    شکلهاي دیگر آرایش تیتر، .سطري، یک ستونی چند سطري، یک سطري سراسري، و چند سطري سراسري تقسیم کرد

  . و امثال آن آرایش کرد و متمایل به راست و متساوي االضالع یا نامساوي  ثی، نامساوي و متمرکز، نامساوي مثل وارونه،
کافی براي جلوه در فضاي سـفید را از نظـر انـدازه داشـته       را می توان در هرجاي صفحه به کار برد به شرطی که قدرتنشریهتیتر 

  . باشد
 :تیترها روش ایجاد تاکید و تمایز

  باید بزرگتر از قلم متن باشد  یا حروف چاپی عنوان هاقلم .1
   باید بزرگتر باشد ، حروف عنوان اگر براي عنوان و متن از یک قلم استفاده می شود .2
 قلم یا حـروف مـتن از نـوع لوتـوس اسـت ،       مثال اگر. کنید  ر حد امکان براي عنوان از قلم متفاوتی استفادهد .3

  ده کنید لستفا براي عنوان از قلم یاقوت
  براي موکد کردن از حروف سیاه استفاده کنید .4
   سطر حروفچینی کنید حروف متراکم استفاده کنید یا در دو اگر طول عنوان زیاد است ، از .5
 بیش از دو سطر دارد و وسـط چـین اسـت ،     اگر عنوان . عناوین با یک یا دو سطر را می توان وسط چین کرد .6

  ر این گونه موارد عنوان راست چین شوداست د  بهتر. خواندن ان دشوار است
  
  
  :)هاي فرعی عنوان(سوتیتر. 3-6

 ولـی بزرگتـر از    تیتـر،  سوتیتر به لحاظ حروف کوچکتر از. دومین متنی است که توسط خواننده مطالعه می شود سوتیتر بعد از تیتر،
 بـه پیـام یـا مطلـب را باعـث مـی         توجـه بیـشتر   هاسـت و در قاعـد    بعـد از تیتـر    و توضیح ایده  اصلی است و وظیفه آن توسعه متن
    . مطالب ایجاد کند به اندازه کافی بزرگ باشد تا توجه الزم را در متن بنابراین، سوتیتر باید.شود

 بیـشتري بـه    به عالوه انها جـذابیت . منتقل شود   عنوان هاي اصلی به متن  به خواننده امکان می دهد تا توجه خواننده ازسوتیتر  
 کنند تا اطالعات را بهتر شناسایی کرده و تشخیص دهد فحه می دهند و به خواننده کمک میص

 .پیروي نماید آن باید از شکل منظم و ثابتی مرتبط با  گرافیکیاجزايهمچنین نحوه قرار گرفتن سوتیتر، اندازه کادر و 
  

  سوتیتربراي موکد کردن و متمایز کردن 
   باشندتیتر حروف  کوچکتر از وف متن وباید بزرگتر از حر سوتیترحروف  .1
  متن پیش از خود فاصله داشته باشند داده شوند و با باید حتی المقدور نزدیک به متن زیر خود جاي .2
  ارتباط بین انها موکد شود مشابه باشد تا فونت تیتر با سوتیتربهتر است قلم  .3
صورت وسط چین ، چپ چین یـا راسـت چـین      صفحه ارایی به را می توان بسته به چهارچوب نهایی سوتیتر .4

    . قرار داد
  فرعی خط کشید می توان براي ایجاد تاکید بیشتر در زیر عناوین .5
   ثابت باشد یکسان و باید در سرتاسر اثر چاپی سوتیترنوع حروف  .6
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  :پاصفحه.  3-7
پاصـفحه  . ، محل قرار گـرفتن پاصـفحه اسـت   مشخص نمود بندي باید جاي آن را یکی دیگر از اجزاء ثابتی که قبل از انجام صفحه

توان نزدیـک   پاصفحه را می. است هاي منتشر شده نشریه کوچک شده نشریه به عالوه سال انتشار و تعداد شماره شماره صفحه و ا لگوي
 پـایین صـفحه   لبـه  ترین مکان براي قـرار گـرفتن پاصـفحه    هاي گوناگون آورده ولی مناسب صورت به هریک از سه لبه خارجی نشریه به

  . پاصفحه ها باید از یک نظم کلی برخوردار باشنددر مجموع، .است
شود حداکثر تا وسط صفحه امتداد داشـته   صفحه آورده می اما باید توجه داشت که اگر پاصفحه در هریک از دو لبه پایینی یا باالیی

نزدیکـی لبـه داخلـی آورده شـود       صـورتیکه پاصـفحه در  نگارش پاصفحه از وسط صفحه عبور نکند چرا که دربراي  باشد و فضاي مجاز
در صـورتیکه پاصـفحه در    .پیدا کردن شماره صفحه دلخواه خود نشریه را به طور کامل باز نمایـد  خواننده مجبور خواهد بود تا هربار براي

  .تواند صفحه دلخواه را بیابد آسانی می قسمتهایی که نشان داده شده است بیاید، مخاطب به
  

  :عکس. 4
 نـشریه عکسهایی کـه در  . عین حال، او را سرگرم نیز میکند  در کوران حوادث قرار می دهد و در عکس، خواننده را به طور مستقیم

  :هستند ها چاپ می شوند، چهار نوع
  عکسهاي منفرد با تیتر و شرح عکس جداگانه؛ -1
  عکسهاي منفرد، داخل یک متن و خبر؛ -2
  ؛)اي تصویريماننده بانده(عکسهاي پی درپی  -3
 .عکسهاي مونتاژ -4

اگـر  .  نقطه اي است که تصویر بـه آن نگـاه مـی کنـد     به این زاویه، مسلط.  دید مخصوصی است هر عکس یا تصویر داراي زاویه
  زاویـه  در مورد تصویرهاي اشخاصـی کـه داراي  . پیاده کردن آن را در سمت راست صفحه است تصویري به سمت چپ نگاه کند، عمل

تاحد ممکن، آنهایی انتخاب شوند که زایه دیـد   باید دقت شود که.  یعنی به یکی از سمتهاي راست، یا چپ تمایل دارند .نیستنددید خنثی 
  : چند اصل را باید مورد توجه قرار داد نشریهبراي   در انتخاب عکس  باشد،نشریهبه سمت داخل 

  تقویت کند؟  بیننده عکس ارزش خبري دارد و می تواند قدرت تجسم را در آیا    
  آیا عکس ارزش هنري دارد؟    
 آیا عکس اختصاصی است؟    
  
  
 :جلد. 5

 را نـشریه چنـد عامـل، طـرح ظـاهر و روي جلـد      . است عنصر بعدي که نظر مخاطب و خواننده را به خود جلب می کند، روي جلد
  :عوامل مزبور به قرار زیر است. نشده است عملهاي معیار پذیرفته  عنوان اما تمامی این عاملها به. تعیین می کند

  ؛نشریهتخصصی یا عمومی بودن : الف 

  نگیعوامل فره. ب
تاحد سقوط به سلیقه توده ها و ارزشهاي غلط خوانندگان و پیـروي از چریانهـاي     مثل هدف جلب خواننده به منظور باال بردن تیراژ

زنان بویژه هنر پیشه هـاي خـارجی و    مثال در رژیم گذشته تصویر.  اثر بگذاردهنشری) روي جلد(فرهنگی که می تواند روي ظاهر  نادرست
  فرهنگی به عنوان یکی از لوازم فرهنگ مصرفی بود؛ داخلی، به عنوان تصویر روي جلد، معرف یک جریان

  :مخاطبان خاص: ج 
 هـاي  نـشریه  کودکـان بـا   نشریاتجلد چنانکه تصویرهاي روي . می کند عامل دیگري است که ترکیب و ظاهر روي جلد را تعیین

  است؛ ورزشی کامال متفاوت
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  :حوادث. د
 مقطعـی بـر     نیز به صـورت   عمده در جامعه می شود، دگرگونیهاي  و اجتماعی که باعث  تنشها و دگرگونیهاي اقتصادي،سیاسی

سیاسـی بـه صـورت      بـا مـضمونهایی  1331 -33 در سـالهاي  نـشریات  و مثال تصویر هاي روي جلد  گذاشته است روي جلد ها اثر می
  . دیده می شود  فراوان )شخصیتها ي سیاسی  (   و موتثاژ عکس عکس

ضروري است که روي جلد توجـه مخاطـب را جلـب       باشد، درعین حال،نشریه و محتواي   باید در خور شخصیتنشریهروي جلد 
  می تواند تمونـه اي انتخـابی از محتـواي داخلـی      پرداز ي روي جلدتصویر. در وي برانگیزد  و توجه به محتوا را کند ومیل به ورق زدن

  .  راهنمایی می کندنشریه   را به درون  در این صورت، خواننده  باشد کهنشریه
 که زاویه نگاه تـصویر بـه درون نـشریه      انتخاب شود اي تصویر شخصیتهایی که برروي جلد به کار گرفته می شوند، باید به گونه

در هـر صـورت،   . گیـرد  باید آن چنان بر روي جلد به کار روند که سنگینی تصویر حتما در پایین صفحه قرار وه بر این تصویر هاعال. باشد
 بـا   و تصویر روي جلد حتما رعایت شود و چنان نباشد کـه ) برگیزده شده  تیتر ي که از مطالب داخل براي روي جلد( رابطه ترکیب تیتر 

ممکـن اسـت پیـام یـا خبـري را        در حـالی کـه   کس در بسیاري از موارد، به خودي خود، ارزش پیام رسانی دارد؛ع. باشند یکدیگر بیگانه
 .تکمیل کند و گاه به جاي پیام با خبر بنشیند

  
  . موثر در موفقیت روي جلد مطرح ساخت زیر را می توان به عنوان عامل  چند عامل

  .را داشته استطرح و تصویر پردازي در هر شماره، تنوع کافی  .1
 کمک می کند، مشروط بر اینکه میزان ایـن  نشریهبه موفقیت    تا حدود زیادي طرح روي جلد عجیب، و نا آشنایی آن با ذهن، .2

 . باید چنان باشد که، خواننده را مجبور به کنجکاوي کند تماشاگر را دلزده کند، بلکه عجیب بودن به حد ي نباشد که
 : به چند سوال باید پاسخ داد همچنین در طراحی روي جلد

   کاغذ روي جلد از جنس شمیز، یا کاغذ عالی انتخاب شده است؟ آیا •

   در چه مکانی براي فروش عرضه خواهد شد؟نشریه •

  منتشر می شود؟  براي چه گروهینشریه •
  
  
  
  
  
  
  

  :در تالیف این جزوه ازاین منابع هم استفاده شده است
  . موسويرنگ و گرافیک در مطبوعات ، بهروز .1
  .حامد فرحبخشمبانی صفحه آرایی  .2
  .نسرین بنیادي صفحه آرایی،پلی بین نویسنده و خواننده، .3

  

  


