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در اين مقاله، به بررسى ويژگيهاى برصى روزنامه هاى قاجار و 

تطبيق اين ويژگيها در دو دورۀ چاپ سنگى و رسبى پرداخته 

شده است تا از اين طريق، بتوان به تأث�گذارى نوع چاپ در 

�ونه هاى  بررسى  با  راستا،  اين  در  برد.  پى  آثار  اين  گرافيك 

 ۶۰ تعداد  دايرة املعارف،  مركز  و  ملى  ڪتابخانۀ  در  موجود 

عنوان از روزنامه هاى عرص قاجار، با معيار مدت زمان انتشار 

گرافيك  در  امروزى  مقبول  معيارهاى  با  نزديكى   ªهمچن و 

مطبوعاتى، مطالعه شده است. تحليل محتوا، روش مورد نظر 

در اين پژوهش براى گرف¶ نتايج معترب و تكرارپذیر از طرح هاى 

منتخب مى باشد. روش تحقیق به صورت طرح پرسشنامه به 

روش تحليل محتوا، شامل بررسيهاى مختلف از زواياى چگونگى 

محتوا، ساختار، تصوير، نوشتار، جدول، خط کشى، راستا و بافت 

بوده است. معيار ترتيب اين عنوان ها، با توجه به عنوان مقاله 

(بررسى ويژگى هاى برصى...) شكل گرفته است و اهميت اين 

موارد، از آن روست كه شناخت آن ها، شكل دهنده و پايه و 

اساس گرافيك مطبوعاتى امروز بوده است. استنتاج داده  هاى 

بر  عالوه  آخر،  در  است.  بوده  ماتريس  طريق  از  پرسشنامه، 

شناخت مستند ویژگی های برصی اولین روزنامه ها در ایران، 

اين نتيجه حاصل شد كه نوع چاپ (سنگی و رسبی) در گرافيک 

روزنامه ها تأث�گذار بوده است. جايگزين شدن دستگاه چاپ 

رسبى به جاى امكانات چاپ سنگى، باعث شد تا كم تر شاهد 

حضور عنارص زيبائى و تزئينى، طراحى حروف خالقانه در تيرت، 

م¶ و رسلوحه، استفاده از نوشته در جهات مختلف و كاربرد 

مستحکم تر،  طرح بندی  با  حال   ªع در  ولى  باشيم.  تصوير 

سنگى  هاى  �ونه  به  نسبت  بهرت  تنفس  فضاى  و  قانو�ندتر 

مواجه هستيم.
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قاجار، روزنامه، چاپ رسبى، چاپ سنگى.
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ويژگيهاى بصرى روزنامه هاى دورة قــاجار
در گذار از چاپ سنگے به چاپ سربى

مقدمه
كلمة روزنامه، در زبان فارسى ريشة قديمى دارد و در كتاب هاى سده هاى نخستين اسالمى، 
اين كلمه يا عربى شدة آن به صورت روزنامجه، ديده مى شود و از جمله گفته شده كاتب 
و وزير آل بويه، صاحب بن عباد (م385 ق.) وقايع روزانه را در روزنامجه ثبت مى كرده 
است. از اين رو، به معنى گزارش روزانه به كار رفته است.(آرين پور،1372،ج2،ص236) 

هاى منظم، به قرن  آلمانى ها، در انتشار اولين روزنامه پيشرو بوده اند وانتشار نشريه 
هفدهم ميالدى مى رسد. اولين روزنامة ايران، كاغذ اخبار بود كه در سال 1253 ق. به فرمان 

محمد شاه قاجار منتشر شد و تا 1256 ادامه يافت.(افشار مهاجر،1385،ص14) 
اند، پيشينة طوالني  هنر گرافيك در ايران، مانند تمام كشورهائي كه داراي تمدن ديرينه 
دارد. آغاز آن، پديدآوردن نقش بر روي سنگ و سفال بوده و با اختراع خط و كتابت و 
مصور كردن كتاب و تذهيب و آرايش آن و نيز، تهية نقوش پارچه، قالي و حكاكي، رواج 
پيدا كرد. در دورة قاجار با ورود صنعت چاپ،گرافيك ايران وارد دورة جديدي شد و 

ها شكل گرفت.  اولين آثار گرافيكي به شكل امروزي، با انتشار روزنامه 

تاريخچۀ چاپ
الزمة انتشار روزنامه، پيشرفت صنعت چاپ است. از اين رو، تاريخچة چاپ مرور مى شود. 
تاريخ چاپ در ايران، به پنج قرن قبل از ميالد يعنى به دورة هخامنشى و مهرهاى سلطنتى 
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مى رسد كه براى تأييد احكام و فرمان هاى حكومتى، از آن ها استفاده مى كردند. زمان ورود 
واژة «چاپ» را به زبان فارسى، اواخر قرن هفتم يعنى زمان سلطنت گيخاتوخان پسر 
اباقاخان مغول (690-694 ق.)  دانسته اند. عده اى نيز، معتقد بودند كه واژة «چاپ» همان 
«چهاپ» يا «چهاپه» است كه در زبان هندى به مفهوم مهرى بوده كه با آن بر روى پارچه، 
انگ و نقش مى زدند. چاپخانه، در اواسط قرن يازدهم قمري در عهد صفويان (1640.م) 
به دست بازرگانان ايرانى-كه از ارمنيان مقيم آمستردام بودند- به ايران وارد شد. آن ها، 
چاپخانه اى با حروف ارمنى خريدند و وارد جلفاى اصفهان كردند.(دبيري،1384،ص60) 
برخي براين باورند كه قديمي ترين چاپخانه در ايران و خاورميانه، چاپخانة كليساي وانك 
در جلفاي اصفهان (1546  م.) است كه اولين كتاب ايران در آن جا به چاپ رسيده است. 
بعضي ديگر، معتقدند كه نخستين دستگاه چاپ سربي و اولين مطبعة فارسي را، ميرزا 
صالح شيرازي، به دستور عباس ميرزا نايب السلطنه، در تبريز داير كرد. چنانچه اين تلقي 
صحيح باشد، از مقايسة تاريخ اولين چاپخانة سربي ايران و نخستين چاپخانة سنگي 
كشور، مشخص مي گرددكه 200 سال قبل از چاپ سنگي، چاپ سربي در ايران وجود 
داشته است؛ ولي به جهت مشكالت، چاپ سربي متروك مانده و هزينة نازل و سهولت 
كار با چاپ سنگي، اين روش را طي مدت كوتاهي جايگزين چاپ سربي ساخته است.

(شرافت،1383،ص16) 

تاريخچۀ مطبوعات
آغاز مطبوعات را به معني عام در ايران، بايد از 1232ق. به شمار آورد كه نخستين اثر چاپي 
از كتاب در تبريز پديد آمد و يا به  طور خاص از سال1253ق. شمرد كه روزنامة ميرزا 
صالح در تهران انتشاريافت.(محيط طباطبائي،1366،ص15) در سال 1230 ق. عباس ميرزا 
نايب السلطنه، پنج نفر ايرانى را براى تحصيل در رشته هاى مختلف به انگلستان فرستاد. 
دست آمده (تا  يكى از اين پنج نفر، ميرزاصالح شيرازى (كازرونى) بود كه بر اساس اسناد به 
به امروز)، بنيانگذار نخستين نشرية ادوارى چاپى در ايران شمرده مى شود. وى در مدت 
اقامت خود در انگلستان، فنون چاپ، تهية حروف، حكاكى و نحوة ساختن مركب چاپ 
را فراگرفت و در زمينة روزنامه  نگارى، مطالعه و تحقيق كرد. در اواخر اقامت خود در 
انگليس، يك دستگاه ماشين چاپ كوچك با لوازمش تهيه كرد و در بازگشت، با خود به 
ايران آورد و در تبريز، چاپخانه به راه انداخت. آن گاه به دستور حكومت وقت، آن چاپخانه 
را ميرزا اسداهللا، آقا رضا و ديگران، از تبريز به تهران منتقل كردند و زير نظر ميرزا صالح، 
مركز چاپ و نشر نخستين نشرية ادوارى-چاپى ايران شد. در رمضان 1252 ق. با موافقت 
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دولت، ميرزاصالح، نويد انتشار نخستين نشريه را در ايران داد و آن را در يك صفحه به 
تمام نقاط كشور و براى مقامات دولتى فرستاد.(قاسمي،1372،ص11) 

روزنامه هاي نخستين ايران، رسمى بودند. از زمان ناصرالدين شاه هم تعداد روزنامة 
غيردولتى كم است. برخى نيز در خارج از ايران چاپ مى شد مانند روزنامة اختر در 
استانبول، و حكمت در مصر.(كسروي،1385،ص47) اين روزنامه ها، خصوصياتى دارند 
كه  مي توان  آن را جزو ويژگي هاي مطبوعات آن سال ها دانست. مجموعة انتشارات ادواري 
در شكل روزنامه و مجله-كه در ايران امروز، از آن ها با عنوان مطبوعات، جرايد و نشريات 
نام برده مي شود- در عهد قاجار روزنامجات و به شكل وسيع تر به انضمام نشريات 
غيرادواري، انطباعات نام داشتند. در اين انطباعات، از عنوان هائي همچون جريده، مطبوعه، 

نشريه و شبنامه نيز، استفاده مي شده است.
شناسنامه، يكي از ويژگي ها در روزنامه هاي نخستين است و اولين عنواني كه در 
شناسنامه ديده مي شود، نام روزنامه است. نام گزيني مطبوعات، مقوله اي درخور تعمق است 
كه اغلب اين نام ها، با موضوع و محتواي روزنامه همخواني دارد. نوع و روش، هدف از 
انتشار، ناشر، محل نشر و نشاني، ترتيب انتشار، شمارگان(تيراژ) و قيمت تك نسخه ، از 
ديگر عنوان هائى است كه در شناسنامه ديده مي شود. شكل روزنامه از جهت نوع كاغذ 
به كاررفته، قطع در نظرگرفته شده و همچنين طراحي سرلوحه، صفحه آرائي و ستون بندي، 
جايگزيني شماره صفحه ها، تصوير و تصويرگري و خطاطي و حروفچيني در روزنامه هاي 
نخستين ايران، از اهميت بسزائي برخوردار بوده است. در روزنامه هاي نخستين ايران، 
ازمضمون هائي همچون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، هنري، ورزشي، 
مذهبي، مناسبت ها، طنز و ادبي، استفاده  شده است.(قاسمي،1380،ص13) در همين راستا، 

60 عنوان از روزنامه هاي دورة قاجار بررسى شد كه عبارت اند از:
آدميت، آزاد، آئينة عيب نما، ابالغ، اتحاد، اردوى همايون، اطالع، انسانيت، اوقيانوس، 
ايران، ايران سلطانى، بيدارى،  تربيت، تشويق، تنبيه، تياتر، جام جم، جنگل، حديد، دانش، 
روزنامة  رسمى دولت ايران،  روزنامة  خرم،  روزنامة  روح القدس،  رعد،  دولت علية ايران، 
 مرآت السفر، روزنامة ملتى، روزنامة ملت سنية ايران، روزنامچة داراالخالفة طهران، زبان 
آزاد، زبان ملت، سياست، شرف، شرافت، شكوفه، شهراشوب، صبح صادق، صوراسرافيل، 
طلوع، عبرت، فرج بعد از شدت، فرهنگ، قانون، قرن بيستم، كرنا، كشكول، گلستان 
سعادت، مجلس، مريخ، مساوات، معارف، مظفرى، ناصرى، نامة آزاد، نسيم شمال، نوع 

بشر، نير  اعظم، وقايع اتفاقيه و وقت.
نحوة اجراي پژوهش ميداني، از طريق طرح پرسشنامه مي باشد كه بر اساس صفحات 
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اول و در جهت رسيدن به ويژگي هاي بصري (گرافيك) روزنامه ها بوده است. گفتنى است 
كه دسترسي به قطع و اندازة واقعي روزنامه ها، امكان پذير نبود.

نتايج تطبيقى ویژگی های برصی  روزنامۀ چاپ سنگى و چاپ رسبى
در اين بخش، براي جلوگيري از تكرار و طوالني شدن نتايج پرسشنامه در مورد ويژگي هاي 
بصري چاپ در دورة سنگي و دورة سربي، نتايج، طي جدول مربوط (جدول 1و 2) ارائه 

شده و نتايج مقايسة دو دوره، در زير مطلب توضيح داده مي شود.

۱. چگونگى محتواى روزنامه
الف- نوع روزنامه: با توجه به نتايج به دست آمده از جدول نهائي نتايج پرسشنامة چاپ 
اولين  بودن  ادعاها در مورد دولتى  به رغم برخى  سنگى، در بخش چگونگي محتوا، 
روزنامه ها، نتيجة آمار،نشان مى دهد كه در مورد روزنامة سنگى مالكيت  شخصى با سهم 
56/7٪، نسبت به نوع دولتى آن برترى دارد. اين، به دليل آن است كه روزنامه هائي كه از 
سال 1267 تا سال1314 ق. به چاپ رسيده ، مقارن با دورة ناصري و مظفري بوده و غالبًا 
دولتي و وابسته به حكومت بودند. از اين تاريخ به بعد، با نزديك شدن به دوران مشروطه، 
روزنامه هاي شخصي رونق بيش ترى پيدا مي كرد. مالكيت روزنامه، در نوع طراحي آن 
تأثيرگذار بوده است. چرا كه اين روزنامه ها با هزينة شخصي به چاپ مي رسيد و مسئلة 
محدوديت هزينه، سبب مي شده كه از تزئينات و مصورسازي كم تر استفاده شود و دغدغة 

اصلي آن ها، بيان ديدگاه  مسئوالن روزنامه بوده است.
با اين حال، در دورة چاپ سنگي، مشاهده مى شود كه 43/3٪ از روزنامه ها، وابسته به 
حكومت بود و از نظر آماري اختالف كمي با تعداد روزنامه هاي شخصي دارند و چون 
هزينة چاپ، طراحي، نقاشي، مركب و... بر عهدة دولت بوده، نسبت به روزنامه هاى 

شخصى كيفيت باالتري دارند.
در بخش روزنامه هاي چاپ سربي، با توجه به نتايج به دست آمده از پرسشنامه، بين 
انواع روزنامه هاى شخصى و دولتى 93/3٪ روزنامة شخصى ديده مى شود كه با توجه به 
اين آمار، مي توان نتيجه گرفت كه بجز 6/7٪ از روزنامه ها، همگي شخصي بوده اند. به طبع 
اين روزنامه ها، مقارن است با سال 1324 و دوران صدور فرمان مشروطيت؛ البته اكثر 
نمونه هاي در دسترس مربوط به سال 1325 ق. هستند. در سال 1325 ق.، به يكباره 99 
نشريه انتشار يافت كه با توجه به آن كه در طول 73 سال در ايران حدود 91 نشرية ادواري 
منتشر شده، تعداد نشريات  سال1325 تا آن روز در تاريخ مطبوعات ايران بي سابقه بود. 
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با توجه به نتايج هر دو دوره، مالكيت روزنامه در دورة چاپ سنگى با سهم 56/7٪ و 
در دورة چاپ سربى با سهم 93/3٪ شخصى مى باشد. 

ب- مضمون روزنامه: با توجه به نتايج به دست آمده در بخش چگونگي محتوا، 
مضمون روزنامه هاى چاپ سنگي و چاپ سربي 50٪ سياسي بوده است. يادآورى مى شود 
كه مضمون روزنامه، ارتباطى مستقيم با نوع طراحي آن داشته و با توجه به زمينة تاريخي 
اثر و وقايع سياسي- اجتماعي آن دوره، هدف اصلي اين روزنامه ها، بيان ديدگاه ها و عقايد 
سياسي مسئوالن آن ها بوده است. اين امر، موجب شده كه در طراحي آن ها، بيش از عناصر 

تصويري با متن مواجه باشيم.
 

۲. ساختار روزنامه 
الف- تركيب بندي: آرايش صفحات در مطبوعات ايران در طى دورة طوالنى، داراى تقارن 
است و اين تقارن را، در زمينه هاي ديگر زندگي آن روزگار نيز همانند معماري، تزئين 
داخل بنا و صنايع دستي، مى بينيم ( افشار مهاجر،1385، ص23). نتيجة آمار، نشان مى دهد 
كه روزنامه هاي چاپ سنگي با 96/7٪ و روزنامه هاي سربي با آمار 90٪ از كل جامعة 
نمونه، تركيب بندى متقارن داشته اند. اين امر، ممكن است مؤيد ارتباط طراحى روزنامه 
با هنر سنتى باشد. تركيب بندي متقارن، بسادگي با مخاطب ارتباط برقرار مي كند. در اين 
نوع تركيب بندي، طرح داراي استحكام است و مخاطب را ميخكوب مي كند. تركيب بندي 

متقارن، در ذات خود سنتي است.
ب- ستون بندي: روزنامه هاي ايراني، در اوايل تا چند دهه يك ستوني و گاهي دوستوني 
بودند. در قرن چهاردهم ق. تعداد روزنامه هائي كه صفحات سه ستوني داشتند، كم نيست. 
اما در همين نشريه ها هم، همچنان ويژگي بصرِي اصلي، تقارن است. آنچه در اين پژوهش 
به دست آمده، 43/3٪ روزنامه هاي چاپ سنگي دو ستوني بوده اند كه با توجه به قطع رحلي 
و وزيري اكثر آن ها، مناسب به نظر رسيده است. همچنين، 66/7٪ روزنامه هاي چاپ سربي 
نيز دو ستوني مي باشند كه در مقايسه با روزنامه هاي چاپ سنگي 23/4٪ افزايش پيدا كرده 
و مي توانيم بگوئيم كه در هر دو دوره اولويت با تركيب بندي دوستوني بوده است. اما در 
دورة چاپ سربي، با نمونه هائي رو به رو هستيم كه با توجه به قطع بزرگ آن ها، عرض 
صفحه به پنج ستون تقسيم شده  و اين نمونه ها، آماري برابر 16/7٪ را نشان مى دهد.اين 

نمونه ها را، مي توان نقطة آغاز طراحي روزنامه هاي امروزي دانست.
ج- فضاي منفي: با مطالعه و بررسى هر دو دوره، در بخش فضاي منفي به اين نتيجه 
مى رسيم كه روزنامه هاي چاپ سنگي با مقدار56/7٪، فضاي منفي كم تر از 10٪ دارند و 
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روزنامه هاي چاپ سربي با مقدار 50٪ فضاي منفي كم تر از 10٪ و 50٪ ديگر، فضاي 
منفي بيش تر از 10٪ دارند. فضاى منفى در هر طرح بندى، با توجه به موضوع و مخاطب، 
متفاوت است. در نشرياتى با مباحث سنگين تر و جدى تر، ما با فضاى منفى كم ترى روبه 
رو هستيم؛چون كه انتقال پيام بايد سريع تر انجام گيرد.به نظر مى رسدكه در روزنامه هاى 
چاپ سربى به دليل فن چاپ سربى، حجم اطالعات بيش تر از روزنامه هاى چاپ سنگى 
دستنويس، مى باشد. از آن جا كه ماشينى بودن چاپ سربى سطرها را فشرده تر مى كند، 
سفيدى بيش تر به چشم مى آيد و فضاى منفى موجود در روزنامه هاى چاپ سربى، به 

تمركز و گردش چشم در صفحه كمك مى كند. 
د- ساختار صفحه: در روزنامه هاي چاپ سنگي، از آمار 63/3٪ مى توان ياد كرد 
كه شامل تلفيقي از متن و تصوير است. همزمان با شروع صنعت چاپ، بهره گيرى از 
تصوير در كنار متن، چه به صورت فيگوراتيو و چه نقوش تزئينى رايج بوده است. اين 
آمار، بيانگر آن است كه طراح، براي ايجاد فضاي تنفسى در ساختار صفحه، از تصوير و 
نقوش تزئيني استفاده  كرده است. همچنين، بهره گرفتن از تصوير به عنوان رسانه  اى گرم كه 
ترافيك مشخصى ندارد و از همه  جهت خواندني است، در كنار متن كه رسانه اى سرد و 
منظم است و در زمان و به ترتيب خطى خوانده مى شود، به جذابيت كار كمك كرده است. 
در مورد چاپ سربي هم، مي توان به آمار مساوي و يكسان با دورة چاپ سنگى، ٪63/3 
كه تلفيقي از متن و تصوير است. در روزنامه هاي چاپ سربي، عالوه بر تصويرسازي-كه 
بيش تر در بخش سرلوحه و با بهره گيرى از كليشه كارشده است- با ريزنقش ها در ساختار 
صفحه نيز مواجه هستيم. همراه با رواج شيوة چاپ سربي در مطبوعات ايران، ريزنقش هاي 
بسياري مورد استفاده قرار گرفت كه افزون بر زيبائي صفحه، كاربردهائي مانند تفكيك در 

سطر، پيرابندى (كادربندى) با تكرار ريزنقش ها و تزئين گوشه هاي صفحه دارند.

۳. تصوير در روزنامه
الف- تصوير در سرلوحه: در روزنامه هاي چاپ سنگي، بهره گيرى از سرلوحة بدون 
تصوير با سهم 43/3٪، از اولويت برخوردار مى باشد. سرلوحة روزنامه هاي چاپ سنگي را 

برحسب اولويت بندي تاريخي، به دو دسته مي توان تقسيم كرد:
دستة اول- كه روزنامه هاى چاپ شده از سال 1267 تا سال 1316 ق. را شامل 
مي شود- به خاطر دولتي بودن، از فن پرنقشى در سرلوحة آن ها استفاده شده است. طراح 
به ريزه كاري ها و جزئيات پرداخته، و از عناصر تزئيني زيادي بهره برده است كه البته در 
صورت استفادة صحيح از آن، موجب ماليمت و زيبائي طرح مي گردد. اين طرح هاي 

ى
خان

د 
حم

 م
ام

له
، ا

ى
وس

 ط
ضل

 اف
ت

دا
سا

 ال
ت

عف
رت 

دك



۷۹

پرنقش و نگار، تداعي كنندة قدرت و غناست. اين تصاوير در نمونه هائي از نقوش تزئيني 
با 23/3٪، در نمونه هائي از تصويرسازي با 20٪ و در نمونه هاي ديگري نماد رسمي با 
13/4٪ سهم آمارى استفاده شده است. بعكس در دستة دوم كه شامل روزنامه هاى چاپ 
فِن  از  بودن روزنامه ها،  به خاطر شخصي  تا 1335 ق. است،  شده در سال هاى 1316 
صرفه جويانه-كه در مقابل فن پرنقشى قرار دارد- بهره بردارى شده است. در اين فن طراح، 
انتخاب عناصر بصري را در نهايت اختصار و سادگي انجام داده و طرح مزبور از لحاظ 
بصري، تداعي كنندة خلوص، فروتني و فقر است. شايد دليل آن، ارتباط بيش تر با غرب و 
تأثير گرفتن از تحوالت اقتصادى اوايل قرن بيستم و همچنين همزمان شدن با دورة نوين، 

سبب كم شدن تزئينات و روى آوردن به سادگى است. 
در روزنامه هاي چاپ سربي، آمار 46/7٪ اولويت دارد. روزنامه هاي چاپ سربي 
نيز، به دستة دوم روزنامه هاي چاپ سنگي قابل تعميم است. تصويرهاى به كاررفته در 
سرلوحة روزنامه هاي چاپ سربي بسيار اندك است و مي توان به ريزنقش ها با 36/7٪ -كه 
بيش ترين سهم را در بخش سرلوحة تصويرى دارند- اشاره كرد. همچنين، در استفاده از 
تصويرسازي، در 4 نمونه كه سهمى برابر 13/3٪ از جامعة نمونه دارد و استفاده از نماد 
رسمي در يك نمونه كه سهمى برابر 3/3٪ دارد. با توجه به نتايج به دست آمده در اين بخش، 

با نتيجة يكسانى در هر دو دوره روبه رو هستيم.
ب- تصوير در متن: در دورة چاپ سنگي، متن بدون تصوير در80٪ موارد اولويت 
دارد. اين آمار، نشان دهندة آن است كه ساختار متن ارتباط مستقيم با مضمون و محتواي 
روزنامه دارد و با توجه به نتايج به دست آمده، 50٪ نمونه هاي دسترس پذير- كه مضموني 
سياسي داشته اند- بيش تر با متن مواجه هستيم تا تصوير. و اين امر، نشان دهندة اهميت 

اطالع رسانى براى صاحبان روزنامه و اولويت نوشتار بر تصويردر نزد ايشان است. 
اولويت دارد كه  با سهم آمارى ٪56/7،  در دورة چاپ سربى، متن بدون تصوير 
با آمارى مشابه با چاپ سنگى روبه رو هستيم. در دورة سربي، در متن روزنامه ها از 
ريزنقش ها بهره گيرى فراوان شده است و درآن دوره، هيچ نمونه اي را در متن، با تصويري 
بجز ريزنقش ها مشاهده نمى كنيم. با توجه به نتايج به دست آمده در اين بخش، با نتيجة 

يكسانى در هر دو دوره روبه رو هستيم.
ج- فضاي تصوير: نتايج حاصل از بررسي نمونه هاي موجود، مشخص مى كند كه 
33/3٪ از روزنامه هاي چاپ سنگي فضاي تصويري بين 10 تا 50٪ دارند و روزنامه هاي 
چاپ سربي 46/7٪، فضاي تصويري كم تر از 10٪ دارند. بنا براين در روزنامه هاي سربي، از 
تصوير و نقوش تزئيني كم ترى نسبت به نمونة سنگى آن به كار رفته است. درخور افزودن 
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است كه در آن دوره، رابطة تصوير و متن آن قدر تنگاتنگ نبوده كه بتوان آن را با استاندارد 
فضاى تصوير در اين دوره سنجيد.

۴. نوشتار در روزنامه :
الف- نوع قلم: از مقايسة نوع قلم در دورة سنگى و دورة سربى، اين نتيجه به دست آمد كه 
در بخش عنوان روزنامه هاي چاپ سنگي، بيش ترين كاربرد ازآِن خط نستعليق است كه با 
20٪ طراحي شده و 43/3٪ به صورت ساده در اولويت است. در بخش عنوان روزنامه هاي 

چاپ سربي، استفاده از حروفچيني با 26/7٪ و خط نستعليق با 26/7٪، سهم برابر دارند.
در بخش تيتر (سرخط)، از مقايسة نوع قلم درهر دو،  اين نتيجه فراهم شد كه در ٪50 
از نمونه هاي موجود چاپ سنگي، از تيتر در صفحة نخست استفاده شده كه قلم نستعليق 
با 36/7 كاربرد  برتري دارد و اين، در حالى است كه در بخش تيتر در نمونه هاي موجود 
چاپ سربي، نوع قلم به كاررفته 100٪ حروفچيني است و دليل آن هم، بهره گيري از حروف 

سربي است. 
در بخش متن نيز، از سنجش نوع قلم در دورة سنگى و دورة سربى، اين نتيجه به دست 
آمده كه در نمونه هاي چاپ سنگي، خط نستعليق با 73/3٪ بر خطوط ديگر برتري دارد؛ ولى 
در نمونه هاي چاپ سربي، نوع قلم به كاررفته 100٪ نسخ حروفچيني است. قلم نستعليق، 
قلم رايج آن روزگار بوده است. رواج و رونق هنر خوشنويسي و وجود خوشنويسان مشهور 
و عالقة وافر مردم آن دوره به اين قلم، از مهم ترين داليل بهره گيرى از قلم نستعليق بوده 
است. مى توان گفت كاربرد حروف سربى به جاى نستعليق، از داليل عمدة كاهش جذابيت 

بصرى روزنامه هاى چاپ سربى نسبت به روزنامه هاى چاپ سنگى است.
در ٪50  شد-  ذكر  كه  همان طور  (سرخط)-  تيتر  بخش  در  حروف:  اندازة  ب- 
نمونه هاي موجود چاپ سنگى-كه از تيتر در صفحة نخست استفاده شده- 26/7٪ با 
اندازة حروف درشت كار شده كه مشخص است اولويت با اندازة حروف درشت است. 
در نمونه هاي موجود چاپ سربي، تيتر به اندازة حروف ريز با سهم 46/6٪ اولويت دارد. 
با توجه به آمار به دست آمده، مى توان اين طور نتيجه گرفت كه در 46/6٪ نمونه هاي چاپ 
سربي، حروف تيتر با متن هم اندازه است كه اين امر، نه تنها از جذابيت طرح مى كاهد، 
بلكه موجب جلوگيرى از كارائى مناسب تيتر در نقش هدايتگر خواننده به سوي خبر 
مى شود. همچنين، اندازة حروف تيتر اهميت آن را القا مي كند ( افشار مهاجر، 1385، 
ص 122)كه در نمونه هاي سربي به آن توجه نشده، اما در نمونه هاي سنگي توجه به اين 

موضوع آشكارا ديده مي شود.
در بخش متن، دركل جامعة نمونه با حروف ريز، درشت و متوسط روبه رو هستيم؛ 
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اما بيش ترين درصد در نمونه هاى سنگى متعلق به حروف ريز با 43/3٪ مى باشد و در 
نمونه هاى سربى، بيش ترين درصد متعلق به حروف متوسط با 63/3٪  از كل جامعة نمونة 

چاپ سربى مى باشد. 
از سنجش اين دو آمار، مى توان اين طور نتيجه گرفت كه با توجه به سير زمانى كه 
روزنامه هاى چاپ سربى بعد از روزنامه هاى چاپ سنگى طى كرده اند، ما در اندازة حروف 
متن با طراحى اصولى تر روبه رو هستيم و با گذشت زمان، بر اندازة حروف متن افزوده 
شده است. زيرا هرچه اندازة حروف مناسب تر انتخاب شود، سهولت خواندن براى اقشار 

مختلف بيش تر خواهد بود.
ج- فاصلة سطر: با توجه به نتايج بخش نوشتار، فاصلة سطرها در دورة چاپ سنگى، 
با رقم 70٪ و در دورة چاپ سربى، با رقم 100٪ متناسب با نوع قلم مى باشد. اين آمار، 

نشانگر نتيجة يكسان در هر دو دوره است.
 د- جهت نوشتار: جهت نوشتار در نمونه هاى چاپ سربى، 100٪ افقى است و در 
نمونه هاي چاپ سنگي با رقم 83/3٪ جهت افقي، و با رقم 6/7٪، تلفيقي از جهات عمودي 
و افقي را داراست. با توجه به آمار مذكور، مى توان گفت كه تنوع در نمونه هاى سنگى، به 
دليل امكانات فنى اين گونه چاپ، و مهم تر از آن، نقش هنر مندان خوشنويس و صنعتگر 

بيش تر است.

۵. رسلوحه 
الف- فضاي سرلوحه: در نمونه هاي چاپ سنگي 1/3 باالي صفحه با سهم 50٪ نسبت 
به ساير موارد برتري دارد و در نمونه هاي چاپ سربي، 1/2 باالي صفحه با سهم ٪36/7 
اولويت دارد.  بنابراين، در روزنامه هاى چاپ سربى فضاى بيش ترى به سرلوحه اختصاص 
داده شده است. همچنين، مى توان گفت در اين دوره نحوة نوشتن منضبط تر شده است و 

اطالعات، به طور دقيق تر ارائه  شده و اين امر، نشان دهندة روند رو به رشد است.
ب- محل قرارگيري سرلوحه: سرلوحه در روزنامه هاي چاپ سنگي با سهم ٪96/7 
و در روزنامه هاى چاپ سربى با آمار 90٪ در قسمت باالى صفحة اول، در وسط و متقارن 
نسبت به ديگر عناصر بصري صفحه قرار داشته است. در اين قسمت، با آمارى مشابه با 
چاپ سنگى روبه رو هستيم. صفحه آرائي نخستين روزنامه هاي قاجار، همان ويژگي هاي 
بصري صفحه آرائي كتاب هاي خطي ابتداي دورة قاجار را داراست كه در آن ها پيرابند (كادر) 
و كتيبه، فراوان ديده مي شود و در تصميم گيري در مورد محل قرارگيري عناصر بصري، تقارن 

مهم ترين اصل بوده است.
ج- عنوان نشريه: در نمونه هاي چاپ سربي، عنوان ها با آمار 100٪ در داخل سرلوحه قرار 
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دارند. در اكثر نمونه هاي چاپ سنگي- كه عدد آن 86/7٪ مي باشد- عناوين در داخل سرلوحه 
قرارگرفته اند و تنها در 13/3٪ نمونه ها خارج از فضاي سرلوحه طراحي شده است. مى توان 
نتيجه گرفت كه روزنامه هاى چاپ سنگى، داراى خالقيت بيش تر و روزنامه هاى چاپ سربى، 

قانونمندتر بوده اند.

۶. جدول 
الف- جدول دور صفحه: در نمونه هاي بررسي شده، در روزنامه هاي چاپ سنگي در 
53/4٪  موارد از جدول در دور صفحه بهره گيرى شده است. اين جدول ها، در نمونه هاي 
مختلف به صورت تك خطي، دوخطي و يا بيش از دوخط ظاهر شده اند كه جدول هاى 
دوخطي با سهم 23/3٪ بر ديگر موردها چربش  دارند. در نمونه هاي چاپ سربي، در ٪100 

نمونه ها از جدول دور صفحه استفاده نشده است.
ب- جدول در اجزاي دروني صفحه: در صفحة نخست، روزنامه هاي چاپ سنگي، 
73/3٪ داراى جدول مى باشند كه از اين مقدار، 36/7٪ آن ها تك خطي هستند و در نمونه هاي 

چاپ سربي، در 53/3٪ از جدول استفاده نشده است.
با توجه به آمار به دست آمده در هر دو قسمت، مى توان اين طور نتيجه گرفت كه در 
روزنامه هاى چاپ سنگى، با توجه به دستنويس بودن، نياز به جدول كشى بيش تر احساس 
مى شده است. جدول كشي دور صفحه، باعث بسته شدن محدودة كار و نظم و استحكام دادن 
است. همچنين، جدول هاى درون صفحه براي تقسيم صفحه، با هدف سهولت درخواندن به 
كار رفته و از نظر بصري نيز، به نظم اجزاي دروني كمك مى كرده است. اين، در حالى است كه 
در روزنامه هاى سربى، به  دليل به كارگيرى حروف سربى- كه داراى نظم و استحكام بيش ترى 

بوده است- نياز به جدول كشى كم تر است. 

۷. خط ڪشى
الف- خط كشي در سرلوحه: با بررسي نمونه هاي چاپ سربي در بخش سرلوحه، مي توان از آمار 
37/7٪ ياد كرد كه تلفيقي از خطوط تك خطي و دوخطي را شامل مي شود. اين خط كشي ها، در 
روزنامه هاي سربي بيش تر با هدف تأكيد و جداسازي مطالب به كار مى رفته است. در نمونه هاي 

چاپ سنگي، در 66/7٪ موارد از خط كشي در سرلوحه استفاده نشده است.
ب- خط كشي در متن: با بررسي نمونه هاي چاپ سربي در بخش متن، اين نتيجه به دست 
تر از خطوط تك خطي ضخيم به مقدار 56/7٪ استفاده شده است. در نمونه هاي  آيد كه بيش  مي 
سربي، طراح به طور عمده براي جداسازي بخش هاي مختلف و به عنوان خطوط كمكي بين 
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ستون ها و كارائى مناسب آن در تركيب با سرلوحه، از خط كشي سود برده است. درنمونه هاي 
چاپ سنگي، در 70٪ موارد از خط كشي در متن استفاده نشده است.

چنين به نظر مى رسد كه در بحث جدول كشى و خط كشى، با سير رو به رشد مواجه 
هستيم. در روزنامه هاى چاپ سنگى- با توجه به داليلى كه در قسمت هاى قبل ذكر شده- نياز 
به جدول كشى بيش تر وجود داشته كه بااستفاده از حروف سربى، جدول هاى حذف شده و 
جاى خود را به خط كشى  داده و همچنان اين روند رو به رشد در ساختار روزنامه ها ادامه داشته 

تا به امروز كه به ندرت جدول و خط كشى در روزنامه ها به كار مى رود. 

۸. راستا
راستا، در جامعة نمونه هاي در دسترس در روزنامه هاي چاپ سنگي، شامل اكثريت خطوط 
افقي با آمار 56/7٪ مي باشد و نيز در چاپ سربى، شامل اكثريت خطوط افقي است كه مقدار 
آن در روزنامه هاي چاپ سربي برابر 73/4٪ كل جامعة آمارى مي باشد. با توجه به نتايج 

به دست آمده، و در هر دو دورة چاپ سربى و سنگى اكثريت راستا  با خطوط افقى است.
 

۹. بافت 
ارزش خاكستري ها: بافت در متن، از ارزش خاكسترى ادراك مى شود كه  با تراكم بين سطور، 
اندازة حروف (تيتر و زيرتيتر) و فضاهاى منفى ومثبت در مجموع ايجاد مى شود. در ٪60 
از نمونه هاي چاپ سنگي، بيش تر از 3 نوع خاكستري در صفحه ديده مي شود و در ٪63/3  
نمونه هاي چاپ سربي، سه نوع خاكستري در صفحه وجود دارد. با توجه به نتايج  در هر 
دو قسمت، مى توان نتيجه گرفت كه، ارزش خاكسترى با اندكى اختالف در روزنامه هاى 
سربى نسبت به روزنامه هاى چاپ سنگى پيشرفت داشته  و با توجه به كاركرد آن درروزنامه، 
خاكسترى هاى محدودتر باعث روان تر و ساده تر شدن شده است؛ در نتيجه، قدرت ارتباطى 
را افزايش داده است. اين، درحالى است كه روزنامه هاى چاپ سنگى، به سبب كاربرد 
خاكسترى هاى بيش تر- كه دليل آن در قسمت هاى قبل ياد شد- ارتباط كم ترى با مخاطب 

برقرار مى كنند. 

نتيجه 
 پس از بررسي تحقيقات نظري و پژوهش ميداني، در انتها براي پاسخگوئي به پرسش هاى 
پژوهش- كه يافتن تغييرات در ويژگي هاي بصري روزنامه هاي چاپ سنگي و چاپ سربي 
است- بايد گفت در اين روزنامه ها، با توجه به نتايج به دست آمده، در مواردي با نتايج 
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يكساني در هر دو دوره مواجهيم. زيرا يك رشته از ويژگي هاي ياد شده در اين پژوهش- 
مانند  مي شوند،  شمرده  قاجار  دورة  هنر  ويژگي هاي  جزو  داشت-  يكساني  نتايج  كه 
تركيب بندي متقارن كه از ويژگي هاي بارز آن دوران بوده است. در مواردي هم كه تفاوت 
ديده مي شود، مي توان اين طور بيان كرد كه اين دگرگونى ناشي از تغيير دستگاه چاپ و 
امكانات فني آن است. در چاپ سنگي، طراح از امكانات فني بيش تري برخوردار بوده و 
مي توانسته نو آورانه تررفتار كند. به عنوان نمونه، با توجه به دستنويس بودن روزنامه هاي 
چاپ سنگي، طراح در نوع قلم حروف متن، تيتر، سرلوحه و يا استفاده از تصويرها يا 
تغيير در جهت نوشتار، با دست بازتري كار را انجام مي داده است. در نتيجه، مي توانسته به 

ارزش هاي  بصري طرح، از نظر زيبائي بيفزايد.
ولي در چاپ سربي، اين امكانات از طراح گرفته مى شده و طراح، ناگزير به استفاده 
از حروف سربي، كليشه هاي آماده و ريزنقش هاي پيش ساخته در غرب و طراحي در 
قالب مشخصي بوده كه دستگاه براي او تعريف مي كرده است. با اين وجود، در چاپ 
سربي هر چند طراح از هنر نوآورى و ابتكار محروم بوده است، ولي توانسته به استحكام 
و قانونمندي  در طراحي روزنامه برسد. با مطالعة روزنامه هاي چاپ سربي، بخوبي مي توان 
مشاهده كرد كه طراح، در طراحي اين روزنامه ها، توانسته به معيارها و سنجه هاي امروزى 
نزديك تر شود. به همين دليل، شايد بتوان گفت، پايه و اساس روزنامه هاي امروز، همان 

روزنامه هاي چاپ سربي عصر قاجار است.
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۶۳٫۳٪تلفیقیساختار صفحه

تصویر در روزنامه

۴۳٫۳٪نداردرسلوحه

۸۰٫۰٪نداردم¶

فضای تصویر
۳۳٫۳٪بین ۱۰ تا ٪۵۰

۳۳٫۳٪بیش تر از ۵۰ ٪

نوشتار در روزنامه

نوع قلم

۴۳٫۳٪سادهنستعلیقعنوان

۵۰٫۰٪نداردتیرت

۷۳٫۳٪نستعلیقم¶

اندازۀ حروف
۵۰٫۰٪نداردتیرت

۴۳٫۳٪ریزم¶

۷۰٫۰٪نسبت به قلم متناسبفاصلۀ سطرها

۸۳٫۳٪افقیجهت نوشتار

رسلوحه

۵۰٫۰٪یک سومفضای رسلوحه
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۵۶٫۷٪اکâیت خط ها افقیراستا

بافت
۶۰٫۰٪بیش ترارزش خاکسرتی ها

۵۳٫۳٪در رسلوحهãرکز خاکسرتی ها

جدول ۱
جدول نهائی نتايج پرسشنامۀ چاپ سنگی
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۶۳٫۳٪تلفیقیساختار صفحه

تصویر در روزنامه

۴۶٫۷٪نداردرسلوحه

۵۶٫۷٪نداردنقوش تزئینیم¶
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نوشتار در روزنامه

نوع قلم

عنوان
۲۶٫۷٪حروفچینی

۲۶٫۷٪سادهنستعلیق

۱۰۰٫۰٪حروفچینیتیرت

۱۰۰٫۰٪حروفچینیم¶

اندازۀ حروف
۴۶٫۶٪ریزتیرت
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رسلوحه
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جدول
۵۳٫۳٪ندارداجزای درونی صفحه

۱۰۰٫۰٪ندارددور صفحه

خط کشی
۳۶٫۷٪تلفیقیرسلوحه
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۷۳٫۴٪اکâیت خط ها افقیراستا

بافت
۶۳٫۳٪سه خاکسرتیارزش خاکسرتی ها

۶۰٫۰٪پراکنده در صفحهãرکز خاکسرتی ها

جدول۲  
جدول نهائی نتايج پرسشنامۀ چاپ رسبی
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تصوير ۲
 گزيده اى از �ونه هاى

چـــاپ رسبى مورد مطالعـه

تصوير ۱
 گزيده اى از �ونه هاى

چـــاپ سنگے مورد مطالعـه




