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سخن سر دبیر
مدیرگروه دپارتمان هنرهای تجسمی واحد  14علمی کاربردی تهران
دکتر سارا جوانمرد
از آنجایی که مبحث صفحه آرایی در طراحی گرافیک از اهمیت باالیی برخوردار است ،بر آن شدیم تا یکی از
شمارگان این ماهنامه را که با همت انجمن علمی واحد  14علمی-کاربردی تهران ،راه اندازی شده است  ،به
صفحه آرایی و نمونه های خروجی دانشجویان عزیزم در طول این سال ها اختصاص دهم .در کالس هایم همیشه
یاد آور این موضوع میشوم که صفحه آرایی تنها به چیدمان صفحه محدود نمیشود و اگر چنین تعریف کنیم آن را
به محدوده ی کوچکی تقلیل داده ایم .تمام امور گرافیکی از طراحی نشان و لوگو گرفته تا طراحی پوستر و
کاتالوگ و بروشور و بیل بورد و حتی در طراحی های موشن گرافی و انیمیشن ،از صفحه آرایی به صورت ملموس
بهره میجوییم تا بتوانیم اصول کار را بر پایه های محکمی قرار دهیم تا حتی بعد از گذر زمان آثار بوجود آمده از
چنان استواری ای برخوردار باشد که دلنشین به نظر بیاید .صفحه آرایی اسکلت اصلی ساختمان طراحی را تشکیل
میدهد تا مشخص کند عناصر بصری و متنی طراحی ما هرکدام در بهترین محل ممکن خود فراخوانی شوند و قرار
بگیرند .صفحه آرایی نقشه پنهان مسیر ماست ،که برای طراح روشنی بخش این مسیر است و اگر آن را صحیح
بیاموزیم ،تمتم طراحی های ما از دلنشینی خاصی برخوردار میشود که موجب ماندگاری در اذهان مخاطبین ما
میشود.
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صفحه آرایی چیست؟
صفحهآرایی  Page Layoutهنر چیدمان محتوا به صورت اصولی و زیبا در کنار هم ،برای خوانش بهتر مطالب
است .صفحه آرایی مرحلهی مهمی از تولید یک اثر است که به آن شخصیت و روح میبخشد .در صفحه آرایی
(صفحه بندی) کتاب،مجله ،نشریه و … نکات مهم و ظریفی وجود دارد که توجه به آنها میتواند باعث دست یابی
صفحه آرا به یک صفحه آرایی قوی و حرفه ای شود .توجه به نکات مهم صفحه آرایی در کنار شناخت مخاطب
میتواند اثر مهمی در رسیدن به نتیجه مطلوب صفحه آرایی بگذارد .هنر انتخاب فونت ،اندازه کلمات ،فواصل خطوط،
فاصله از حاشیه ها ،زیباسازی و طراحی گرافیکی صفحات ،جاگذاری مناسب عکس ها و … می باشد .به طور کلی
می توان گفت که صفحه آرایی به مجموعه عملیات قبل از آماده سازی چاپ نشریه می گویند .انتخاب مناسب رنگ
ها جهت چاپ با کیفیت ،دید خالقانه و طراحی قوی از دیگر فاکتورهای یک صفحه آرایی مناسب است.
متاسفانه در برخی از موارد صفحه آرا هنگام صفحه آرایی ،فقط کارفرما (سفارش دهنده) را در برابر خود تصور میکند
و به نوع مخاطبان توجه کمتری میکند و یا اصال توجهی نمیکند .صفحه آرا باید بتواند متون و عناصر بصری را با
توجه به نوع مخاطبان طوری کنار هم قرار دهد که خواننده را به پیگیری و خواندن ترغیب کند .این مهارت با کسب
دانش ،تمرین مداوم و شناخت مخاطب محقق میشود.
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اهداف صفحه آرایی
همانطور که پیشتر گفته شد صفحه آرایی هنر چیدمان محتوا و اطالعات در کنار یکدیگر است که به تنظیم وعرضهی
مجموعهای از انواع محتوا مانند متن و تصویر بصورت جداگانه یا ترکیبی از آنها در فضا و محدودهای مشخص مانند
صفحه میپردازد .این اعمال در صفحه آرایی برای رسیدن به اهدافی انجام میشود که مهمترین اهداف صفحه آرایی
شامل موارد زیر است.
•

محتوا و اطالعات را به بهترین و زیباترین شکل به مخاطب منتقل کن د.

•

مخاطب را متوجه و مشتاق پیگیری آن محتوا و اطالعات کند
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متن و تصویر در صفحه آرایی
در صفحه آرایی تمام کلمات و حروف به عنوان متن شناخته میشوند و انواع عکس ،طرح ،جدول و شکل بهعنوان
تصویر یا عناصر بصری هستند .لذا تمام اطالعاتی که در صفحه قرار میگیرند ،یا از جنس متن هستند یا از جنس
تصویر.
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مخاطب محوری در صفحهآرایی
از آنجاکه هدف یک کار گرافیک ،انتقال اطالعات مشخصی به مخاطب است ،صفحهآرایی (صفحه بندی )باید با
ال صفحهآرایی یک کتاب برای کودکان با صفحهآرایی برای بزرگساالن
توجه به خصوصیات مخاطب انجام شود .مث ً
متفاوت خواهد بود .به همین دلیل نوع و اندازهی حروف ،استفاده از تصویر ،ابعاد صفحه و… باید متناسب با مخاطب
کودک ،نوجوان یا بزرگسال منظور شود .عالوه بر این ،باید شخصیت صفحهآرایی ،با شخصیت مخاطب تناسب داشته
باشد .بطور مثال ،صفحهآرایی برای کودکان شادتر و پرتحرکتر ،و در مقابل صفحهآرایی برای بزرگساالن رسمیتر و
جدیتر است.

ترکیب بندی در صفحه آرایی
ترکیب بندی به معنی قرار گرفتن اجزاء مختلف در کنار هم و تشکیل یک “کل” واحد است .در یک صفحه آرایی
خوب محل قرارگیری متن و تصویر در توازن و تعادلی با یکدیگر قرار دارند که حس مطلوبی به بیننده القاء میکنند.
با جابجایی اجزاء مختلف در صفحه آرایی می توانید به این حس خوب که همان حس جذابیت و زیبایی است دست
پیدا کنید .در یک طراحی و صفحه آرایی زیبا ،ترکیب تصاویر ،خطوط ،متون ،رنگ ها ،سایه ها ،شفافیت تصاویر ،و
غیره

به

صورت

متوازن

و

درست

در

کنار

یکدیگر

جای

میگیرند.

با توجه به توضیحاتی که بیان شد ،قاعدت ًا اطالع از قواعد و اصول ترکیب بندی در صفحه آرایی امری واجب و ضروری
برای رسیدن به کار حرفهای است.

ابزار صفحه آرایی
امروزه  ،صفحه آرایی با وجود امکانات فراوان نشر رومیزی و گسترش فراوان ارتباطات ،دوره جدیدی از رشد و
تکامل خود را آغاز کرده است و روز به روز اهمیت این شاخهی گرافیک بیشتر آشکار میشود .در حال حاضر
صفحهآرایی ،توسط کامپیوتر و برنامههای مایکروسافت ورد ،ادوبی ایندیزاین و… استفاده میشود .که بهترین ابزار
برای صفحه آرایی ادوبی ایندیزاین  Adobe InDesignمیباشد.
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صفحه آرایی کتاب چیست؟
اصلی ترین و قدیمی ترین چیزی که از هنر صفحه آرایی برای زیبایی آن استفاده شده کتاب است .صفحه آرایی
کتاب اصول و قواعد مختص خود را دارد که با توجه به موضوع و نوع مخاطب در نظر گرفته میشود که در اینجا به
بررسی مرحلهای صفحه آرایی کتاب می پردازیم .در ابتدا برای صفحه آرایی کتاب باید قطع کتاب متناسب با موضوع
را انتخاب کنید ،بعد از آن با توجه به نوع کتاب چیدمان اصولی اجزای کتاب را انجام دهید ،سپس اندازه و نوع فونت
مناسب برای متن و تیترهای کتاب پرداخت و پس از آن به طراحی قالب کلی کتاب و تعیین گرید کار میپردازید و
طبق همه این مواردی که مشخص کردید به کار صفحه آرایی کتاب را انجام میدهید
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مواردی که در صفحهآرایی مهم است
- ۱مخاطب محوری در صفحهآرایی
- ۲اندازه کاغذ
- ۳قلم /اندازه قلم /انتخاب قلم (تایپ فیس)
- ۴یونیفرم (عوامل تکرارشونده)
 - ۵گرید (شبکه های پنهان)

مخاطب محوری در صفحهآرایی
ازآنجاکه هدف یک کار گرافیک ،انتقال اطالعات مشخصی به مخاطب است ،صفحهآرایی (صفحه بندی) باید با توجه
ال صفحهآرایی یک کتاب برای کودکان با صفحهآرایی برای بزرگساالن متفاوت
به خصوصیات مخاطب انجام شود .مث ً
خواهد بود .به همین دلیل نوع و اندازهی حروف ،استفاده از تصویر ،ابعاد صفحه و… باید متناسب با مخاطب کودک،
نوجوان یا بزرگسال منظور شود .عالوه بر این ،باید شخصیت صفحهآرایی ،باشخصیت مخاطب تناسب داشته باشد.
بهطور مثال ،صفحهآرایی برای کودکان شادتر و پرتحرکتر و در مقابل صفحهآرایی برای بزرگساالن رسمیتر و جدیتر
است.

اندازه کاغذ
بهتر است برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ،ابعاد کار بر اساس اندازه کاغذ سازماندهی شود .برای استفاده از
حداکثر فضای کاغذ میتوان انواع مختلفی از تقسیمات را انجام داد ،ولی مرسومترین تقسیمات ،تقسیمی است که
در هر بار تقسیم ،اندازه کاغذ نصف دفعه قبل میشود .این تقسیم برای سه قطع رایج ،یعنی رقعی ،وزیری ،رحلی به
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کار میرود .قطع مرسوم دیگر قطع خشتی است .در این قطع ،کاغذ یک بار به سه قسمت و در نوبت بعد به دو قسمت
تقسیم میشود.

قلم
تمام حروف الفبای بزرگ و کوچک با مجموعه کامل اتصاالت ،عالئم ،نشانههای آوا ،هجا و اعداد حروف وسط ،عالئم
دستوری و همه آن چیزهایی که الزم است تا هر گفتار و اندیشهای را بدون کم و کاست تبدیل به یک متن نوشتاری
کند و برای تایپ و چاپ الزم هستند را قلم یا فونت مینامند.

انتخاب قلم
انتخاب نوع و اندازه قلم در صفحه آرایی ،با قصد انتقال اطالعات نوشتاری صورت میگیرد .وقتی قصد ،انتقال اطالعات
است؛ آن قلمی مناسب است که راحتتر و سریعتر خوانده شود .عالوه بر این ،طول و فاصله سطرها و کلمات باهم
نیز ،در این امر مؤثر هستند .برای مثال ،وقتی طول سطر زیاد و فاصله سطر کم میشود ،خواننده سطرها را گم
میکند که این با راحتتر و سریعتر بودن در تضاد است.

طراحی یونیفرم و قالب کلی
برای هویت بخشی و ایجاد یکپارچگی و زیبایی بصری میان یک مجموعه کتاب ،مجله ،نشریه یا تولیدات مختلف یک
انتشارات ،موسسه ،سازمان یا شرکت ،بهترین کار طراحی ساختار کلی (یونیفرم | قالب) است .طراحی یونیفرم( قالب
کلی ) نه تنها باعث طراحی اصولی و افزایش سطح کیفی کار می شود بلکه به هویت بخشی و ایجاد حس مثبت و
ارتباط

بهتر

در

مخاطب

نقش

مهمی

را

دارد.

به عنوان مثال ثابت بودن ساختار ظاهری یک مجله یکی از بایدهایی است که باعث هویت مجله و ثبت آن در نگاه
مخاطب میشود .این موضوع قاعدتا باید در حین زیبایی و رعایت اصول ساختاری با نوع محتوای آن همخوانی کامل
داشته باشد که ایجاد این ارتباط در زمان طراحی یونیفرم مجله اتفاق میافتد .طراحی یونیفرم مجله با بررسی و توجه
به ماهیت مجله و در نظر گرفتن همه موارد ساختاری و جزییات ،پیش از صفحه آرایی انجام می شود .این روند باعث
افزایش سطح کیفی و شخصیت بخشیدن به پروژه می شود.
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در طراحی قالب کلی ،این موارد مد نظر قرار میگیرد
•

طراحی قاعده مند و یکپارچه

•

طراحی و انتخاب عناصر بصری مرتبط با موضوع

•

طراحی خالقانه بر اساس هویت و محتوای پروژه

•

انتخاب رنگبندی متناسب با موضوع و هویت تولید کننده اثر

•

انتخاب فونت یا فونت های مناسب و تعیین اندازه و نوع فونت ها در الیه بندی های مختلف متن

•

طراحی صفحات ورودی شامل بسم اهلل ،شناسنامه ،فهرست و…

•

طراحی صفحات ورودی بخش ها و سرفصل ها

•

طراحی ساختار صفحات خاص با توجه به موضوع و نیاز پروژه

•

طراحی ساختار و محل قرارگیری هدر یا فوتر

•

تعیین و طراحی ساختاری بصری و نوع قرار گیری سوتیترها ،پاورقی ها ،نکته ها و…

•

طراحی و تعیین ساختار بصری اشکال ،نمودار ها و جداول و نوع فونت و رنگ آنها

•

طراحی و تعیین ساختار بصری و محل قرارگیری تصاویر

•

موارد ذکر شده بخشی از مواردی هستند که معموال بطور مشترک در طراحی قالب کلی پروژه های مختلف مانند
کتاب ،مجله ،کاتالوگ و بروشور وجود دارند و مد نظر قرار میگیرند ،موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که با توجه به
گستردگی و تنوع پروژه ها و نیاز آنها می تواند مد نظر قرار گیرد.
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ارزش خاکستری در صفحه آرایی
فضاهای مثبت و منفی در صفحه آرایی شامل متن و تصویر که فضای مثبت صفحه هستند و حاشیههای اطراف متن
و فضای بین نوشتار و تصاویر فضای منفی صفحه را پدید میآورند .چینش این دو فضا میتواند ترکیب بندی مناسبی
را به وجود بیاورد .از کنار هم قرار گرفتن کلمات یک سطر به وجود میآید و از کنار هم قرار گرفتن سطرها زیر
یکدیگر ستون به وجود میآید.
ستونها در صفحه آرایی همچون دیگر عناصر ،دارای ارزش بصری هستند و سطح را در صفحه ایجاد میکنند .این
سطح بهتناسب اندازه حروف ،نوع فونت و فاصله بین سطور ،خاکستریهای متفاوتی را به وجود میآورد که به
آن ارزش خاکستری میگویند.
هنگامی که یک ستون با اندازه فونت بزرگ و فاصله کم بین سطرها ساخته شده باشد ،خاکستری تیره در صفحه به
وجود میآید و هنگامی که یک ستون با همان فونت در اندازه کوچک و فاصله بین سطرهای زیاد در صفحه قرار
گیرد خاکستری روشن در صفحه به وجود میآید .حال با دانستن این نکته بهتر است برای ایجاد سطح خاکستری
مطلوب در یک صفحه دقت بیشتری در انتخاب نوع فونت ،اندازه فونت ،اندازه سطرها و فاصله بین سطرها داشته
باشیم.
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نمونه های صفحه آرایی دانشجویان علمی کاربردی /استاد مربوطه :دکتر جوانمرد
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