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چکـیده
هدف از نگارش مقاله حاضر ،بررسی طراحی جلد کتابهای شادروان حسين پناهی با استفاده از تصویرسازی با رویكرد
جذب مخاطب میباشد .امروزه از عمدهترین فعاليت طراحان گرافيک دنيا میتوانيم به طراحی جلد کتاب اشاره کنيم.
طراحی جلد کتاب فعاليتی هميشگی و ماندگارتر به نسبت دیگر آثار صفحهآرایی است که در واقع یک اثر ماندگار را از خود
به جا میگذارد .مخاطبين کتاب هم افرادی تحصيل کرده و روشنفكر هستند و کار برای چنين مخاطبی لذت و شور
خاصی را میطلبد .هدف اصلی این مقاله بررسی و معرفی جلد کتابهای حسين پناهی ،از دیدگاه بصری و زیباییشناختی
و به صورت توصيفی -تحليلی و همچنين ،تجزیه تحليل چند اثر شاخص این نویسنده میباشد .از اهم نتایج این پژوهش
چنين است :طراحی جلد باید بهگونهای باشد که نظر مخاطب را جلب کرده و او را تشویق به خرید کتاب بكند .طرح روی
جلد باید مطابق با سليقه ،روحيات و حساسيتهای جامعه باشد .طرح روی جلد کتاب از ارکان موفقيت یک کتاب است و
روحيه و شخصيت متن را بایستی نشان دهد .روی جلدهای کتابهای حسين پناهی ،ساده ،معماگونه و با الهام از
شخصيت خاص نویسنده طراحی شدهاند .روحی حاکم و هماهنگی خاصی در تمامی طراحیها وجود دارد .میتوان گفت
که طرحها بهنوعی تلفيقی از فضای پاک و معصوم کودکانه و فضای فلسفی ،عميق و بلوغ شاعرانه هستند که در اغلب
موارد موردتوجه مخاطبين جوان قرار میگيرند.

واژگـان کلـیدی :جلد کتاب ،حسين پناهی ،جذب مخاطب ،تصویرسازی ،طراحی
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در تاریخ ،کتاب همواره به عنوان عامل محوری انتقال دانش و اندوختههای بشری شناختهشده است .کتاب از ارکان اصلی
تعامل فرهنگها و اندیشههای مردمان و جوامع در همه ادوار تاریخی است .از دیرباز حتی در دورانهایی که هنوز کاغذ و سپس
چاپ وارد عرصه زندگی انسان نشده بود و کتابها بر پوست آهو و نظایر آن نوشته میشد ،بخش عمدهای از تثبيت و ماندگاری
دانش و فرهنگ مرهون کتاب بود .در دوران مدرن ،به دنبال حضور و گسترش رسانهها الكترونيكی ،برخالف پيشبينیها و نيز
دغدغهها و نگرانیها ،باز هم رقبای تازه به دوران رسيده نتوانستند از شأن و منزلت کتاب در زندگی بشر بكاهند.
همانطور که میدانيم طراحی جلد کتاب یكی از مهمترین حوزههای طراحی گرافيک است .بسياری از افراد اولين بار در
کودکی از طریق کتاب ،با تصویرسازی آشنا میشوند .بسياری نيز کتابهای تصویرسازی شده را جمعآوری میکنند و اکثر
تصویرسازان بهطور منظم از کتابها برای ارجاع به تصاویر و مطالب و اطالعاتی که در آن قرارگرفته استفاده میکنند.
طراحان حرفهای اغلب در آثار گرافيكی خود مانند پوستر ،بيل بورد ،طرح روی جلد کتاب و مجالت و  ...سعی دارند با ارائه آثار
تصویر گرانه در کارهای هنری ،توانایی تخصصی خود را در این زمينه به نمایش گذارند .طراحان با تجربه می دانند این شيوه
موجب برقراری ارتباط بيشتر با مخاطبان و تاثير گذاری بيشتر اثر هنری بر دریافت کنندگان پيام دارد .اکنون در اغلب جوامع و
همچنين در کشور ما ایران ،هنرمندان پيش کسوت و جوانترها به خوبی بر ارزش های بصری آثار تصویرسازانه در کارهای گرافيكی
واقفند .تصویرسازی کتاب برای بسياری از تصویرسازان بسيار جذاب است .آنها در مورد کتاب احساس تعلق خاصی دارند که شاید
به دليل وابستگی خاص آنها به آثار خلق شده توسط ایشان باشد .تصویر ساز یا نویسنده ای که هم بر روی متن و هم تصویر کتاب
(به خصوص کتاب کودک) کار می کند ،برای رسيدن به نتيجه ،نياز به زمان بيشتری دارد .در این فرایند ،اولين مرحله ،پی گيری
خالصه طر ح مقدماتی است که منجر به ایجاد تعدادی صفحات گسترده می شود که در نمایشگاه های تجاری کتاب عرضه می
شود تا تمایل واکنش عمومی نسبت به مفهوم و شيوه و روش کتاب سنجيده شود .بازخورد این مرحله تنها اولين مرحله در این
مسير طوالنی است که میتواند بر جهت و رویكرد کتاب تاثير گذارد .باید به خاطر داشت که هر حرکتی به نفع کتاب ،در واقع
اقدامی است که در جهت یاری و حمایت از همه اشكال و انواع نشریات؛ در مقابل ،اقدام به نفع سایر نشریات نيز به توسعه و ترویج
کتاب یاری و سود می رساند« .پاترشيا سيان سيلو» منتقد کتابهای تصویر عقيده دارد« :نكته ی برجسته در مورد یک تصویر
خوب آن است که هر چه بيشتر به آن نگاه شود ،بيشتر دیده می شود و هر چه بيشتر دیده شود ،عميق تر احساس می شود و هر
چه عميق تر احساس شود ،عميق تر در مورد آن فكر می شود .نگاه کردن به تصویر یک کتاب ،همه چيز است»
در این پژوهش ،جلد کتاب از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارخواهد گرفت پس از ارایه کليات و طرح تحقيق در ادامه،
اشاره ای به سير تاریخی جلد کتاب ،بيو گرافی و آثار نویسنده و در نهایت ،جلد کتابهای شاخص مرحوم حسين پناهی معرفی و
تجزیه و تحليل میشوند .اميد به این که این پژوهش ادامه و شروعی برای پژوهش های جدی تر و عميق تر با محوریت جلد
کتاب در گرافيک ایران گردد.
امروزه در صنعت کتاب اگر بخواهيم تنها به محتوا بسنده کنيم کفایت نمی کند زیرا اگر همين محتوای خوب ،ظاهر و جذابيت
صفحهآرایی وطراحی جلد نداشته باشد مورد اسقبال خواننده ها واقع نخواهند شد .به عنوان مثال بين عنوانهای مشابه ،خریدار کتابی
را انتخاب می کند که به لحاظ گرافيكی برای او جذابيت داشته باشد در نتيجه طراحی جلد کتاب در فروش بسيار حائز اهميت در
هر حال طرح روی جلد به عنوان استانه ورود به متن ،باید به لحاظ طراحی به متن نزدیک باشد تا معناهای مولف و فرهنگ مفاهيم
مولف و مخاطب را دربرگيرد و آن دو را به هم نزدیک سازد .در این رساله بهطور اخص معناهای مولف (حسين پناهی) و فرهنگ
مفاهيم مولف و مخاطب ،مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .البته در مباحث پيشينيان تا حدودی به ارتباط مولف و مخاطب
توسط جلد کتاب اشاره شده است و همچنين به عده ای از نویسندگان و شعرای معاصر نيز پرداخته شده ،اما تا به حال نوشته ها و
کتابهای حسين پناهی مورد کنكاش قرار نگرفته است بر همين اساس طرح پژوهش حاضر میتواند ضرورتی باشد برای معرفی افق
های معنایی متون حسين پناهی با استفاده از طراحی جلد کتابهایش .از آن جا که نوشته های حسين پناهی باالخص در بين جوانان
و جتی سایر اقشار که دوستداران علم وادب و فرهنگ می باشند ،از جایگاه ویژه ای برخوردار است .در حال حاضر منبع کامال
مشخصی که در ارتباط با موضوع مورد نظر باشد و بهطور اختصاصی به جلدهای کتاب حسين پناهی بپردازد و این مقوله را از حيث
روش های جذب مخاطب به وسيله طراحی نيز مورد تحقيق و بررسی قرار دهد وجود ندار .در نتيجه بررسی و تحليل و طراحی جلد
کتابهای این نویسنده با رویكرد جذب مخاطبان در بازار پرتكاپوی کتابهای گوناگون ضروری می نماید.
روش تحقيق دراین مقاله به صورت توصيفی ،تحليلی وکيفی و روش گردآوری اطالعات آن به روش کتابخانه ای میباشد.
همچنين اطالعات ازطریق منابع مكتوب (فيش برداری کتابخانه ای) ،منابع تصویری (تصاویر مربوط به طرح روی جلد در ارتباط با
موضوع پژوهش) ،پایان نامه های دانشجویی و اسناد الكترونيک (سایت) گردآوری شده است .روش تجزیه و تحليل داده ها به
صورت توصيفی ،تحليلی و مقایسه ای میباشد.

تاکنون تحقيقات زیادی در رشته های مختلف با رویكردهای متفاوت در مورد طراحی جلد کتاب انجام شده است که در آن ها
اشاراتی به طراحی جلد شده است؛ اما تحقيقاتی که خاص جلد کتابهای حسين پناهی باشد بسيار ناچيز و میتوان گفت در این
زمينه کار خاصی انجام نشده است با این حال با توجه به مطالعات و جستجوهای انجام گرفته در منابع اطالعاتی و سایت های
اینترنتی از جمله  iran docو سایت مقاالت  noormagsدر رابطه با موضوع پژوهش حاظر ،اقداماتی صورت گرفته است که من
جمله میتوان به کتابها ،مقاالت و پایان نامه هایی اشاره داشت که میتوان از آنها در جهت تكميل اطالعات استفاده نمود در ذیل
به معرفی نمونههای متفاوتی از آن ها پرداخته شده است که به بدین شرح است:

 -1-1کتابها
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در کتاب مرتضی مميز ( ،)0830طراحی روی جلد ،بيشتر نمونه آثار طراحی جلد آمده است که فقط در ابتدای کتاب چند صفحه
ای به صورت تئوری به تاریخچه و نظریاتی در باب جلد کتاب پرداخته است .این منبع از لحاظ تصویری ،پژوهشگر را در راستای
تكميل پایان نامه یاری نموده است.
ابراهيم حقيقی ( ،)0803در کتاب لباسی برازنده برای کتاب ،مطالبی در ارتباط با چگونگی طراحی جلد کتاب و عناصر قابل
استفاده برای یک طراحی موفق ذکرکرده است.
مرتضی مميز ( ،)0890روی جلدهای مرتضی مميز ،در کتاب نویسنده معتقد است که مرتضی مميز براساس روشی منظم با
ساختاری هندسی کار میکرد .روشی که اغلب همنسالن او ،همان نسل درخشان و تكرار نشدنی ،در همه جهان کار میکردند.
نسلی که سررسيد و تقویم و یادداشت به همراه نداشتند ،اما سر همه قول و قرارهایشان به موقع حضور داشتند و با انضباط
کارهایشان را به انجام میرساندند.
طراحیهای روی جلد مرتضی مميز نيز تابع همين روش مشخص است .تقسيمبندیهای هندسی ،عنوانهای واضح ،رنگهای
شفاف و توضيحات و دالیل گوناگون برای تصوری که در پشت تصویر است...
آثار روی جلد مميز برای نشریه کتاب هفته نمونههایی از چاپ (سيلک و ليتوگرافی) موفق و خالقانهای است که ارزشهای
گرافيكی بسيار مفيدی را با خود به همراه دارد.
پریسا تشكری و مجيد کاشانی ( )0890-0800ویترین (مجموعه مقاالتی درباره تاریخ طراحی جلد کتاب در ایران و گزیده
سیوپنج سال طراحی جلد کتابهای معاصر ایران) ،موضوع اصلی این کتاب جلد سازی است .این کتاب در دو بخش اصلی تدوین
شده است .بخش اول کتاب شامل نوشتههایی از پژوهشگران و طراحان درباره روند تاریخی شكلگيری ،تكامل و گسترش طراحی
جلد کتاب در ایران ،از ابتدا تا امروز ،است .در بخش دوم آن نيز نمونههایی از جلدهای کتاب اثر  011طراح گرافيک معاصر ایران
گردآوری و به صورت رنگی چاپ شده است .به اعتقاد نویسنده« :ساختن جلد کتاب به عنوان بخشی از هنر کهن کتابسازی ایرانی
از دیرباز تا هنوز ،یكی از مهمترین دغدغههای کتابسازان دیروز و طراحان گرافيک امروز بوده است .با آنکه در بسياری از مواقع،
جلد کتاب در شمارگانی بيش از سایر رسانههای گرافيكی (مانند پوستر) تكثير شده و به عنوان یک اثر هنری-کاربردی در دسترس
مخاطبان واقعیاش قرار میگيرد ،اما همواره از منظر نمایش و نقد و پژوهش ،کمتر مورد اقبال بوده است؛ و در پایان به این نتيجه
رسيده است که :با آنکه در بسياری از مواقع ،جلد کتاب در شمارگانی بيش از سایر رسانههای گرافيكی (مانند پوستر) تكثير شده و
به عنوان یک اثر هنری-کاربردی در دسترس مخاطبان واقعیاش قرار میگيرد ،اما همواره از منظر نمایش و نقد و پژوهش ،کمتر
مورد اقبال بوده است .کتاب حاضر به عنوان منبعی مفيد در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است.

 -2-1مقاالت
آرش تنهایی ( )0890در مقاله اش تحت عنوان طراحی جلد کتابهای ایران (شرکت سهانی کتابهای جيبی) اشاراتی به نوع و
سبک طراحی منحصر به فرد ایرانی داشته است در این مقاله نویسنده در ابتدا به توضيح وتفصيل تاریخچه ی کتابهای جيبی می
پردازد و در ادامه به بررسی و معرفی چندین کتاب شاخص مقاله را به پایان می رساند؛ که در پيشبرد نگارش این پژوهش بسيار
موثر واقع شده است.
در مقاله علی اکبر اکبری تبار ( ،)0890مطالعه ای درباب فرآیند طراحی جلد کتاب ،نویسنده به مبانی واصول طراحی جلد و تا
حدودی مبانی اصول صفحهآرایی ،قطع کتاب و نوع چاپ روی جلد پرداخته است که در این حيطه کمک شایانی به روند پيشرفت
تحقيق نموده است.
صدیقه اخباری ،)0890( ،جلد کتاب ،نویسنده دریک صفحه ،در قالبی داستانی به اهميت جلد کتاب پرداخته است.

09

نازنين گالره توسلی در پایان نامه ای تحت عنوان بررسی رابطه معنایی طرح جلد با محتوای کتاب وليال محمودیان درپایان
نامه ای تحت عنوان طراحی جلد کتاب با استفاده از تكنيک تصویرسازی به بررسی نقش طرح جلد کتاب به شيوه تصویر سازی و...
پرداخته اند ودرنهایت پژوهش حاضر به نوعی تكميل کننده میباشد.

 -2جلد کتاب
مفهوم عينی و امروزی کتاب یعنی مجموعه ای از برگهایی که روی آن ها مطالبی چاپ شده است و در یک طرف به نام
عطف به یكدیگر متصل شدهاند و این مجموعه پوششی به نام جلد دارد.
اکنون در ایران دو وضعيت کلی برای جنس جلد کتاب وجود دارد :اگر جنس جلد کتاب از انواع مقواهای نازک مانند مقوای
گالسه باشد ،اصطالحاً به آن جلد «شوميز» می گویند .وضعيت دیگر کتابهایی هستند که جلد آنها مقوای سخت و ضخيمی است
که پوششی از کاغذی به «کالينگور» دارد و جلد این کتابها را در اصطالح «زرکوب» یا «کالينگور» می گویند.
حالت سومی هم به ندرت در جلد کتابها دیده می شود که از همان مقوای سخت در ساختن جلد استفاده شده است ولی به
جای پوشش گالينگور ،کاغذ گالسه ای که طرح سنگی روی آن چاپ شده به کار رفته است و روی این کاغذ پوششی از سلوفان
قرار دارد .این نوع جلد اصطالحاً پوشش سخت یا سلوفان می گویند (مهاجر.)0831 ،
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شكل  -1تاريخچه جلدکتاب (مأخذ :غالمعلي پورزرندی)1931 ،

جلد کتاب شامل سه بخش عمده است که عبارتند از سطح روی کتاب ،سطح عطف و سطح پشت کتاب؛ که سطوح رو و پشت
هميشه یک اندازه هستند و اندازه ی سطح عطف که بين دو سطح قبلی قرار دارد ،از جهت طول هم اندازه ی سطح عطف که بين
دو سطح قبلی قرار دارد از جهت طول هم اندازه ی آنها ولی از جهت عرض بستگی به تعداد و حجم و ضخامت کاغذ و صفحات
کتاب دارد .مثالً اگر کتاب  011صفحه باشد ( 001برک) بنا به ضخامت کاغذ  011گرمی ،عرض سطح عطف حدوداً بيش از 0
سانتی متر می شود .اگر تعداد صفحات کتاب  011صفحه باشد بر اساس همان وزن و ضخامت کاغذ ،عرض عطف حدوداً بيش از
 1/0سانتی متر می گردد و علت بيان تقریبی اندازه ها به خاطر وزن ،جنس کاغذ و هم چنين شيوه ی صحافی عطف است .عالوه
بر سطح سه گانه ی فوق ،بخش های دیگری را هم میتوان در جلد کتاب مالحظه کرد که عبارتند از سطوح داخل ،رو و پشت جلد
که میتوانند در طراحی جلد مورد توجه و آرایش قرار گيرند و عالوه بر این ها در طراحی روکش جلد کتاب ،دو بخش دیگر نيز و
جود دارد که لب برگردان ناميده میشوند.
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البته اهالی نشر و طراحان با اندکی تغيير در تازدن کاغذ و اندازه های آن به قطع های جدید دیگری هم دست می یافتند .مثالً
نوعی قطع خشتی و چهار گوش در اندازه ی  08×08سانتی متر هست که از یک بار تا زدن عرض  01سانتی متر کاغذ و سه بار تا
زدن طول  01سانتی متر در دومين قطع چهار و نيم ورقی به وجود می آید .در این قطع چهار گوش میتوان به جای اندازه ی
 ،08×08اندازه های کمتری را نيز انتخاب کرد( .آذرنگ)0830،
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روکش جلد هنگا می تهيه می شود که جلد کتاب یا مقوای ضخيم یا مصالح سخت دیگری ساخته شود و امكان چاپ های
ظریف و حساس روی جلد سخت وجود نداشته باشد .در چنين مواقعی برای چاپ روی جلدهای سخت از شيوه ی چاپ ضربی و یا
اصطالحاً زرکوب استفاده میکنند و سپس برای آرایش بيشتر جلد ،با کاغذ های محلم و لی نازک ،جلد جداگانه ای به نام روکش را
مانند جلد معمولی کتاب ،طراحی و چاپ کرده ،آن را روی جلد سخت می کشند؛ و چون ضخامت جلد سخت کمی بيشتر از
جلدهای معمولی مقوایی است اندازه ی جلد و روکش آن نيز از جلد معمولی کمی بزرگتر انتخاب می شود .به این معنی که طول
جلد حدود چند ميلی متر و عرض آن حدود  00سانتی متر بيشتر است .ميزان اضافی عرض روکش ،در دو طرف به داخل رو و پشت
جلد تا می گردد تا روکش روی جلد سخت ،استوار بماند .گاهی برای آن که لبه های باال و پایين روکش دوام بيشتری پيدا کند،
اندازه ی طول روکش را در هر طرف حدود سه سانتی متر زیاد تر می گيرند و بعد در موقع روکش کردن همين مقدار تا میکنند تا
لبه ،ضخيم تر و با دوام تر گردد.
با آن که اندازه ی جلدها متنوع است ،اما همگی تابع اندازه ی تقسيمات استاندارد شده ی ورق کاغذهایی است که کارخانجات
کاغذ سازی توليد میکنند .کارخانجات کاغذ سازی اندازه ی اوراق کاغذ را به شكلی پيشنهاد و توليد میکنند که با اندازه های
ماشين های چاپ و اوراق و صفحات فيلم و زینک در ليتوگرافی ها هم آهنگ باشد و این تقسيمات هم آهنگ باالخره منجر به
قطع های متنوع نشریات می شود .اندازه های مصرفی کاغذ و چاپ در دنيا نيز گوناگون اند و هر منطقه ای بر اساس سنت مصارف
و احتياجات خود نوعی از اندازه ها را مورد استفاده قرار می دهد.
پيش از این ها در ایران اندازه هایی را مصرف می کردند که تابع شرایط معمول کاغذ سازی کشورهای همسایه ی توليد کننده
ی کاغذ و محصوالت داخلی ایران بود و از آن کاغذها ،قطع های سلطانی  ،09×80رحلی بزرگ  00×80رحلی کوچک 00×09
وزیری  ،00×00خشتی  00×00رقعی  00×00بياضی  00 ×80جيبی  ،00/0×00پالتویی  00×00و نيم جيبی  00×3سانتی متر و ...
را می ساختند .بعدتر حضور ماشين های چاپ در صنعت نيز کشورمان اندازه های دیگری را امكان پذیر کرد؛ زیرا ماشين ها
براساس استانداردهای اروپایی سه اندازه ورق کاغذ را به کار می گرفتند که عبارت بودند از قطع چهار و نيم ورقی  011×01و چهار
ورقی  00×91و سه ورقی  01×91سانتی متر که از این اندازه ها نشریاتی با قطع های متنوع به وجود می آید .ایجاد قطع های
متننوع از اوراق اصلی کاغذ به این ترتيب بود که ورق کاغذ را چند بار به دو نيم تا میکنند و هردفعه از هر تا اندازه ی جدیدی به
وجود می آید .تا زدن ها و تقسيمات هر یک از سه اندازه ی فوق به شرح زیر است.
 00/0×00/0 00 × 00/0 00×80 01×80 01×01 01×01سانتی متر و ....
 03×00/00 03×00/0 80×00/0 80×00 00×00 00×91سانتی متر و ...
 00/0×00 00/0×81 00×81 00×01 91×01سانتی متر و ...

 -1-2تاریخچه جلد کتاب در ایران
قبل از اخترا ج صنعت چاپ کتاب کاالیی پرهزینه و تنها در اختيار شاهان و درباریان بود .چون خود کتابت ،نسخه برداری و
سپس تهيه روی جلد برای حفاظت از چنين کاالیی پرارزشی وقت و هزینه زیادی می طلبيد .از آنجایی که متن کتاب ناگزیر می
بایست از ارزش معنویی باالیی بخوردار باشد تا چن ين تالشی را به خدمت بگيرد جلد آن نيز می بایست از نظر زیبایی و استحكام و
توانایی حفاظت از آن متن شایستگی الزم را دارا می بود؛ بنابراین جلد سازان متناسب با شرایط زمانه و پيشرفت تكنولوژی از مواد
گوناگون برای ساخت استفاده می کردند و با اندوخته ذوق و فرهنگ و هنر خود آن را می آراستند( .مميز.)0831 ،
یكی از قدیمی ترین موادی که برای ساخت جلد بكار گرفته میشد ،چوب بود .پس از آن و با تكامل فن «دباغی» از پوست
حيوانات برای حفظ کتاب بهره گرفته شد و بعدها در قرون وسطی مقوا با کيفيتی متناسب تر جانشين پوست شد ،پس از آن انواع
کاغذ و امروزه انواع پالستيک جایگزین آن شدهاند.
در ایران پيش از عصر صفوی از چرم ،تيماج ،شبرو ،پوست نازک گوساله ،چرم خام و  ...برای ساختن جلد کتاب استفاده و
سپس با ذوق و سليقه تمام روی آن را تزئين و نقاشی می کردند .توجه به این امر در زمان تيموریان چندان افزایش پيدا کرد که
بایسنقرميرزا ،پادشاه تيموری گروهی را به سرپرستی «غياث الدین» به چين فرستاد تا فنون کتاب سازی ،روی جلد و مقواسازی را
بياموزند .نقاشان و خوشنویسان بسياری در دربار این پادشاه گرد آمده بودند که معروفترین ایشان «استاد قوام الدین تبریزی» بود
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که منبت کاری روی جلد از ابتكارات اوست« .قرآن بایسنقری» و «شاهنامه بایسنقری» از مهمترین آثار این دوره هستند .از زمان
صفویه از پارچه نيز برای جلد سازی استفاده شده .پارچه های «زری» و «قلمكار» و سپس در دوران قاجار پارچه «ترمه» به این
کارمی آمد .روی جلد کتب ،از آنجایی که تصویرگری صورت آدمی نهی شده بود ،بوسيله نقوش انتزاعی و هندسی تزیين میشد وبه
کمک رنگ اشكال زیبایی را به وجود می آورد .همچنين از نقوش اسليمی و انواع گره ها نيز استفاده می شود .از فنهای خاص
آرایش جلد کتاب نيز میتوان از «کوبيده» «ضربی» «معرق» «معرق زری» و روغنی نام برد.
در زمان قاجاریه و بدنبال آشنایی با فرهنگ غرب دوباره جلدهای روغنی باب شد که روی آن را با نقوش «گل ومرغ» و
«ترنجی» می آراستند و سپس تصویر چهره های خيالی آدمها با چشم اندازی مينياتوری روی جلد کتابها را آراست.
تا این زمان هنوز طراحی روی جلد در اختيار نقاشان و در حيطه هنر نقاشی بود .روی جلدها مستقل و بدون توجه به متن
کتاب نقاشی میشد ند و هرچند دارای بار فرهنگی بودند ،اما ربطی به موضوع کتاب نداشتند .با ظهور فن چاپ در ایران ،تمامی
زمينه های وابسته به کتاب متحول شد .تمام حرفه های مرتبط با انتشار کتاب به ناچار خود را با تحول جامعه و موج مخاطبان
جدید وفق دادند .بدین ترتيب انتشار کتاب تبدیل به حرفهای مستقل شد و کم کم موسسات و بنگاه های بزرگ نشر به وجود
آمدند .کتابهای خارجی ترجمه شدند و تكنولوژی مدرن چاپ ملزومات خود را به همراه خود ساخت.
در این مرح له چاپ سنگی راهگشای روی جلد بود .بدین ترتيب که نقاشی را روی کاغذ چاپ می کردند و بعد به مقوای جلد
می چسباندند( .حقيقی)0803 ،
در زمان پهلوی اول ،کار چاپ بازهم رونق یافت .کتابهای درسی شكل واحد پيدا کردند و روی جلد آن ها اسم کتاب و
نویسنده آن با خطی خوش درج شد ،اما هنوز از طراحی روی جلد آنها خبری نبود.
در سال  0801با پيدایش یک دوره دموکراسی و مبارزه سياسی که تا  03مرداد  0880به طول انجاميد .طراحی روی جلد به
مفهوم امروزی آن در ایران به وجود آمد .در آن روزگار احزاب و گروه های سياسی در مبارزه با یكدیگر از هروسيله ای برای تبليغ
عقاید ومواضع سياسی خود استفاده می کردند .در این زمان کارآیی طراحی روی جلد مدنظر گروه های سياسی و احزاب قرار گرفت
تابدین وسيله مخاطبان بيشتری را جلب کنند.
انتظار ناشر از روی جلد آن بود که محتوای کتاب باید در افزایشس خواننده و فروش آن نقش داشته باشد .اثرات این تحول ک
با آشنایی گرافيک و نقاشی اروپا همراه بود ،ابتدا در روی جلد مجالت خود را نشان داد و از آن جا به روی جلد کتاب راه یافت .روی
جلد سازی این دوره تحت تأثير طراحان گرافيک فرانسوی با تكيه بر تصویر و توجه کمتر به خط یا موتيف های سنتی بود.
ب ه دنبال مدرن سازی رضاشاهی ،تغييرت بنيادین داد و ستد و تجارت خارجی ،دفاتر تبليغاتی گشایش یافتند که در کنار طراحی
بسته بندی محصوالت و نشانه های دولتی اولين اثار شاخص طراحی جلد کتاب را به عهده داشتند.
محمد بهرامی اولين کسی است که آتليه طراحی شخصی خود را در سال  0800افتتاح کرد و میتوان وی را پایه گذار طراحی
مدرن روی جلد کتاب در ایران دانست .بهرامی متأثر از نقاشی فرانسوی نسبت به سطح فرهنگی آن دوره کارهای خوبی ارائه داد.
بهرامی روی جلدهای خود را با تكنيک چاپ مسطح با کليشه انجام میشدند و اکثراً  0یا  8رنگ بودند و با زیرکی خاص از
سایه روشن هایی که به ترام احتياج داشتند در آن ها پرهيز و از ترفند هاشور یا نقطه زنی استفاده میشد .روی هم نشاندن رنگ
های مكمل و بدست آوردن رنگ سوم از دو رنگ اوليه حكایت از هوشياری و دانش بهرامی در ليتوگرافی و چاپ دارد.
تأثير بهرامی بر هنر گرافيک ایران تنها در این نيست که او یكی از پایه گذاران گرافيک به ویژه طراحی روی جلد کتاب است،
بلكه باید نقش مهم ایشان رادر پرورش و تعليم شاگردانی دانست که از کارگاه او بيرون آمده و در کار خودبه استادی رسيدند .از
شاگردان ایشان میتوان پرویز کالنتری ،مرتضی مميز ،محمد تجویدی ،آیدین آغداشلو ،علی اکبر صادقی و محمد احصایی را نام
برد که در آتليه وی مشغول به کار شدند.
طراحی روی جلد با تأسيس بنگاه ترجمه و نشر کتاب جدی شد .این بنگاه کتابهای خود را با روی جلدهای ساده ای با رنگ
تخت و اغلب  0رنگ و خط نستعليق روانه بازار می کرد .از سال  0880مؤسسه انتشارات فرانكلين به ابتكار اتحادیه هایی از ناشران
آمریایی و بعضی از کشورهای آسيایی و آفریقایی به سرپرستی همایون صنعتی زاده در ایران آغاز به کار کرد .این مؤسسه نخستين
انتشاراتی بود که استاندارد های بين المللی رایج را در کتابهایی که به چاپ می رساند ،رعایت می کرد.
به جلد سازی برای کتاب می پرداختند .این انتشارات در ابتدا از طرح جلد بسياری ساده ای با پس زمينه رنگی و آرم سرمرغ
هخامنشی بهره می گرفت و تمامی نوشته ها به خط نستعليق بود .این انتشارات برای هر سلسله کتاب با موضوع خاص ،از رنگی
واحد استفاده می کرد .بدین ترتيب بين کتب تاریخی ،ادبيات ،دیوان های شعر و وجه تمایزی ایجاد می کرد .روی جلدهای
کتابهای جيبی که توسط این انتشارات توليد شده در تاریخ گرافيک ایران به یادماندنی و ستودنی است( .افشار مهاجر)0831 ،
با جدی تر شدن کار نشر ،ناشران دیگر نيز به فكر افتادند تا برای روی جلد کتابهای خود از فرمت ،مستقل استفاده کنند و
این البته تحت تأثير دیدن کتابهای خارجی ای بود کهدر این دوره به ایران می رسيد.
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در سال  0800مجموعه آثار صادق هدایت با فرمت مستقل منتشر شد که طراحی جلد این مجموعه را مرتضی مميز بر عهده
داشت .سبک مميز در آن دوران سبک خاص خود او بود با کار مميز گرافيک در ایران از نقاشی جدا شد و به عنوان هنری مستقل
هویت خود را بازیافت .مميز کوشيد بين (تصویرسازی) و خط تعادی متناسبی به وجود آورد .در کارهای او جای نوشته روی جلد
مفهوم یافت.
نقطه عطف نخست طراحی روی جلد را باید به پيدایش کتاب هفته به سردبيری احمد شاملو و مدیریت هنری و طراحی
مرتضی مميز در سال  0801منتسب دانست .مرتضی مميز برای طراحی روی جلد این کتابها به شكلی استادانه و مبتكرانه آموخته
های خود را به کار گرفت و کمپوزیستون ابداعی کتاب هفته در واقع نقطه شروعی برای صفحهآرایی نشریات داخلی بود.
مرتضی مميز با انتخاب نوع مقوا و استفاده از کليشه برای چاپ برجسته و استفاده از تكنيک سيلک اسكرین نوآوری های
بهرامی را به کمال می رساند و ابداعات خود را با دان ليتوگرافی و چاپ نمایان می سازد.
تأسيس کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان به سرپرستی زنده یاد فيروز شيروانلو در سال  0800افق گسترده ای را می
گشاید تاتصویرسازی و طراحی جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان راه های تازه تری را کشف کرده و بپيمایند.
فرشيد مثقالی ،نورالدین زرین کلک ،مرتضی مميز ،علی اکبر صادقی ،عباس کيارستمی ،آیدین آغداشلو ،بهمن دادخواه،
مصطفی اوجی ،ابراهيم حقيقی و حميد نوروزی در این دوران آثار تازه ای را روانه ویترین کتابفروشی ه میکنند .توليدات سازامن
رادیو و تلویزیون ملی ایران ،طراحیهای قباد شيوا ،فوزی حسن تهران ،علی خسروی و مهنوش مشيری را بر روی آثار خود دارد .در
این ميانه روی جلدهای خاصی با خط نستعليق ناشيانه توسط انتشارات گوتنبرگ که ناشر کتابهای روسی است به بازار می آید که
حضور آنها را نمیتوان در روند طراحی جلد نادیده گرفت( .آذرنگ)0830 ،
عبدالرحيم جعفری در سال  0800تحوالت وسيعی را در مؤسه اميرکبير ایجاد می کند .این مؤسسه با گشایش کتابفروشی های
متعدد و معتبر در تمام نقاط شهر و در اختيار داشتن چاپخانه سپهر به سرپرستی آقای نوروزی هيات بزرگی از ویراستاران حرفهای را
به کار می گيرد و توليد کتابهای خود را افزون می کند.
در سال  0800آتيله مستقل اميرکبير به سرپرستی ابراهيم حقيقی شكل می گيرد .در این دوران یونيفورم های بسياری برای
کتابها طراحی می شود و به تصویب روزانه طرح جلد  01عنوان کتاب آماده می شود و به ليتوگرافی می رود.
فرشيد مثقالی هم با بهره گيری از موتيف های قاجار با شيوه ای متفاوت آثاری به یاد ماندنی در این زمينه به یادگار گذاشت.
همچنين در این زمينه باید به آثار پراکنده ای اشاره کرد ه از نقاشی خط برای تزیين روی جلد کتاب مایه گرفت .رضا مافی وا
حصایی با استفاده از نقاشی خط تجربه های خود را د راین زمينه عرضه کردند.
فضای باز سياسی قبل از ا نقالب وسعت توليد کتاب را آنقدر زیاد می کند که انتشارات اميرکبير به مدیریت آقای جعفری
قرارداد خرید ماشين چاپ مدرن و پرسرعتی را با توليد کننده اروچپایی منعقد می کند که بعدها پس از انقالب قرارداد منحل و
مؤسسه مصادره می شود.
همراه با موج های عظيم انقالب سال  00انتشار کتاب بيشتر می شود و طراحی روی جلد را دچار وقفه می کند .چرا که کتب
سياسی کپی شده با تكنيک افست خاصی با جلد سفيد نيز خریدار دارد .به دليل فضای ناامنی که برای حرفه نشر وجود دارد بسياری
از کتابها از نام مستعار نویسنده برخوردارند و اگر طراح روی جلد دارند ،نام طراح مشخص نيست.
شتاب چاپ کتابهای ی که تا آن زمان ممنوع بود ،باعث سهل انگاری و عدم توجه به کيفيت می شود و در این روند روی جلد
نيز صدمات بسياری را متحمل می شود تا اینكه اقتصاد ورشكسته ناشی از جنگ تحميلی این شتاب بی دليل را کند می کند و ناشر
نوپا ورشكست.
از سال  0801به بعد که عطش «کتب ممنوعه» فرونشست ،کار نشر و طراحی روی جلد دوباره جایگاه خود را پيدا کرد .نباید
ناگفته گذاشت که عوامل دیگری مانند کم شدن تعداد نمایشگاه های نقاشی و برخی انگيزه های اقتصادی نيز سبب شدند که
نقاشان به کار طراحی روی جلد کتاب رو آورند .در ميان کسانی که پس از انقالب اسالمی با عالقه و دلبستگی بيشتری به کار
طراحی جلد کتاب رو آوردند ،میتوان از آیدین آغداشلو نام برد که با هویت و سبک خاص خود کاری متفاوت را در این راستا عرضه
داشت.
بين سالهای  01تا  00بازار کتاب همچنان رونق داشت و کتابهای ترجمه شده رنگ و روی تازه ای به طراحی روی جلد
بخشيد و فضاهای تازه ای را خلق کرد .سپس افزایش سرسام آور هزینه چاپ و کمبود کاغذ ،ناشران را به کاهش هزینه واداشت و
ایشان به انگيزه سود بيشتر انتخاب عكسهای نامناسب را به سفارش طرح روی جلد به طراح گرافيک ،ترجيح دادند .در سال  00به
جز معدودی از کتابها ،بقيه فاقد طرحهایروی جلد مناسب و مطابق با دستور زبان گرافيكی و زیبایی شناسی بودند .به رغم کسادی
بازار در این سال نيز شاهد کارهای خوبی از هنرمندان کشور بودیم که در این ميان مرتضی مميز با استفاده از موتيف های سنتی و
آیدین آغداشلو با بهره گيری از استادی و مهارت تكنيكی خود شاخص هستند (مميز.)0831 ،
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بعد از پایان جنگ ناشرین حرفهای به کار خود ادامه می دهند و اگرچه صنعت نشر رونق ندارد اما سطح واالی سليقه ،توسط
ناشرین آگاه و طراحان حرفهای دوباره ساخته شده و با حضور نسل تازه ،طراحان گرافيک در کنار پيش کسوتان طراحی روی جلد
کتاب گشایشی در کار خود می یابد.
پس از آن دوران تحوالت انقالب در کشور سپری شد و آرامشی نسبی در زمينه های مختلف به وجود آمد ،جنگ تحميلی توان
اقتصادی را در تمام عرصه ها دچار ضعف کرد .این شرایط ناگزیر بر وضعيت چاپ و نشر کتاب نيز تأثير گذاشت و عواملی مانند
کمبود سرمایه ،کمبود کاغذ و آینده مبهم نشر باعث شد که توليد آن کمتر و کمتر بشود .مضاف بر این ناامنی کشور به خاطر
شرایط جنگی باعث مهاجرت بعضی از ناشران و نيز مؤلفين شد .مؤسسه های انتشاراتی بزرگی چون اميرکبير که قبال پخش وسيعی
از توليد کاب ایران را به عهده داشتند ،به خاطر دولتی شدن فعاليت عمدهای نمی کردند و تنها به تجدید چاپ بخشی از کتابهای
قبلی خود می پرداختند و طبيعی است که در این وضعيت ناشران نوپا نيز نمیتوانستند چندان فعال باشند .عالوه بر این قشر
کتابخوان جامع ه که دیگر بيش از هر چيز به اخبار روز عالقمند بودند ،ترجيح می دادند وقت خود را صرف خواندن روزنامه ها و
استفاده از رسانهها کنند .بعد از پایان جنگ و عادیشدن وضعيت کشور ،ناشران جدیدی به جمع ناشران قدیمی پيوستند تا با توسعه
فرهنگ جامعه بپردازند و نيز عرصه های جدیدی در پی حضور خواننده مشتاق گشوده شد .از این زمان است که طراحان جوان
درگير تجربه و تویلد حرفهای میشوند .از طراحان قدیمی مرتضی مميز ،فرشيد مثقالی ،قباد شيوا ،آیدین آغداشلو ،نورالدین زرین
کلک ،فوزی تهران و ابراهيم حقيقی همچنان تا امروز به کار طراحی رو جلد مشغول هستند .ایشان به طراحی یونيفرمهای تازه ای
برای ناشران پرداختند.
کم کم ناشران استفاده از طرح جلد ثابت را کنار گذاشته و به طرحهای مستقل رغبت نشان می دادند .شاید حضور کمرنگ
مخاطبان حرفهای و به وجود آمدن بازار خریداران جوان عاملی برای این حرکت بود؛ اما چون هيچگاه نسبت به روند استقبال یا
عدم توجه خریداران کتاب نسبت به محتوا یا روی جلد کتاب تحقيقی صورت نگرفته و آماری موجود نيست ،تنها از درک فضای
موجود و تجربه های مشترک ناشر و طراح میتوان اظهار نظر کرد.
در این زمان است که انتشارات خوارزمی پس از سالها استفاده از یونيفرم ثابت ،در بعضی کتابها تجدید نظر کرده و پشت جلد
کتاب «شهری چون بهشت» سيمين دانشور را با تصویر نگارگری فرشچيان می آراید و در روی جلد کتاب داستانها و قصه ها
تصویر مجتبی مينوی را در زمينه می نشاند.
آمار فزاینده عنوان کتاب در هر سال نمایشگر نياز حوزه نشر به تعداد بيشتر طراحان گرافيک است.
طراحان جوان تازه نفس که بدون استثناء همگی فارغ التحصيل رشته گرافيک نقاشی از دانشگاه ها هستند وارد ميدان
میشوند  .در این زمان است که شاهد به بار نشستن درخت رشته گرافيک که سالها قبل در دانشگاه کاسته شد ،هستيم .حضور
طراحان جوان تحصيلكرده که مشتاقانه در حال نگاه کردن به گرافيک امروز جهان نيز هستند ،تنوع و فضای تازه ای را به ویترین
کتابفروشيها می آورد و در بسياری موارد استقالل رفتاری هر یک از ایشان خشنودی تعدادی از ناشران را به همراه دارد .شاهد مثال
آنكه یک ناشر پس از یافتن طراح خود سالهای دراز با او همكاری حرفهای ادامه می دهد.
اگرچه نرخ دستمزد طراحی جلد کتاب هم از جانب طراح و هم از جانب انجمن صنفی طراحان گرافيک ایران پایين تر از مبلغ
قابل قبول است ،اما طی توافقی نانوشته – شاید به دليل شوق حضور در عرصه فرهنگ – همكاری ناشر و طراح به حرفهای ترین
شكل خود نزدیک شده است.
عامل قابل توجه دیگر حضور ناگزیر و همگانی رایانه و نرم افزارهای گرافيک است که شكل و شمایل تازه ای را نصيب
صنعت نشر کرده است .حضور این صورت تازه ،گاهی به سبب افراط در رفتارهای ابزاری و یا مد شدن گونه هایی خاص ،جلد
کتابها و تصویر کلی نشر را بی هویت و مخدوش می نماید .بهطور مثال آنكه استفاده نابجا از حروف بهم ریخته ناخوانا اگرچه
شكل تازه ای از روی جلد را ارائه می کند اما آسيب جدی بر جای گذاشته که التيام آن مدتها به طول خواهد انجاميد .این رفتار
افراطی گاهی آنچنا ن همگانی می شود که نه تنها نام کتاب یا نویسنده که اصل اوليه اطالعات روی جلد کتاب است غيرقابل
تشخيص است ،بلكه تشخيص طراحی جلد را با مشكل روبرو می کند!
از طراحان نسل جدید میتوان ابتدا مجيد اخوان ،هومن مرتضوی ،بهنام صالحی ،فاطمه ملک افضلی ،زهره صفدری و محسن
محبوب را ذکر کرد که هر کدام پس از دورانی فعال در حال حاضر حضور پررنگی ندارند؛ اما رضا عابدینی ،مجيد عباسی ،ساعد
مشكی ،حميدرضا وصاف ،علی وزیریان ،مسعود نجابتی ،کوروش پارسانژاد ،بيژن صيفوری ،سيامک فيلی زاده ،الله سلطان محمدی،
علی خورشيد پور ،علی زعيم ،همچنان پرکار و خالق ،بخش تأثيرگذار و قابل اعتنای طراحی روی جلد را پوشش می دهند و مرحله
تحسين برانگيزی را برای کارنامه نشر ایران رقم می زنند.
رهروان تازه نفس دیگری هم به این جمع پيوسته اند که سنجش آثار آنها به زمان نياز دارند و فرصتهای دیگری میطلبد.
(حقيقی.)0803 ،
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طراحی جلد نيز مانند هر کوشش پویایی انواع گوناگون دارد که معروف ترین آن طراحی جلد کتاب است ،زیرا کيفيت کار
طراحی جلد کتاب و تقسيمات و سطوح آن ،کامل ترین در ميان انواع جلدهای نشریات است .در این نوشته نيز چگونگی طراحی
جلد کتاب موضوع اصلی بحث است.
انواع جلدهای دیگر مانند جلد مجله ،کاتالوگ ،بروشور ،نشریات مخلتف ،صحفه ی موسيقی و  ...هر کدام وجهی و بخشی از
خصوصيات جلد کتاب را دارند و آشنایی کافی طراح با چگونگی طراحی جلد کتاب کمک می کند تا دیگر جلدها را نيز به آسانی و با
مهارت طراحی کند.
طرا حی روی جلد کتاب در کشور ما اکثراً محدود به آرایش سطح روی جلد است اما واقعيت آن است که طراحی جلد ،فكر
کردن به همه ی اضالع جلد است و این امر باید در ابتدای کار نشر توسط انشر و با همكاری طراح انجام گيرد و سپس بقيه ی
طرحهای روی جلد کتابهای بعدی بر اساس همان طرح و نمونه ی اوليه ،طراحی موضوعی شود .طراحی اوليه عبارت است از
انتخاب نوع مناسب جلد برای تمام و یا حداقل بخشی از انتشارات ناشر که با همكاری طراح اندازه ،جنس مناسب مقوای جلد ،شيوه
صحافی عطف ،راحتی باز و بسته شدن و لبه های سطوح جلد تعيين می شود .این تصميم گيری و طراحی احتياج به تخصص های
فنی وشناخت بخش های مختلف صنعت کاغذ و چاپ دارد و باید با تجربه و دور اندیشی حرفهای انجام شود تا در حضور موفق
ناشر در بازار فروش ،مؤثر واقع گردد .اغلب ناشرانی که چنين تصميم های اوليه ای را نگرفته اند ،کار و آثارشان مغشوش و نامنظم
و بدون هویت حرفهای است و طبيعی است که کارنامه ای ضعيف در دنيای تخصص و حرفه برای خود ایجاد میکنند.
دومين مرحله ی کار طراحی کتاب ،طراحی طرحی هم آهنگ ) (uniformبرای تمام کتابهای ناشر است طراحی اونيفرم
کاری سهل و ممتنع است؛ زیرا که طراح باید در نهایت سادگی طرحی را به وجود آورد تا بدون حضوری مزاحم بر جلد کتاب،
ویژگی بصری مؤثر و هویت خاصی را برای مجموع انتشارات ناشر مطرح کند .طراحی اونيفرم به گونه های متعددی انجام پذیر
است .برای مثال میتوان برش قطع کتاب ،رنگ و یا جنس خاص کاغذ و مقوای جلد ،شيوه ی صحافی ،نوع قلم های حروف متن
و عناوین کتاب ،طرز تنظيم و صفحهآرایی متن و یا عناوین روی جلد ،استفاده از تكنيک های اختصاصی برای تصاویر جلد ،گونه
های مختلف تصاویر ،مانند استفاده ی خاص از طرح ،نقش ،نقاشی ،عكاسی و یا حالت های برجسته و یا گود و ترفند های دیگر
تصویری ،رن گ آميزی های ویژه و استفاده از تعداد رنگ های کم و یا بالعكس زیاد با انواع شيميایی و یا طبيعی ،سادگی و یا
پرکاری روی سطح جلد ،طراحی فرم ها ،حواشی ،اشارات و تقسيمات خاص برای سطوح مختلف جلد و خيلی فكرها و ایده های
دیگر که میتوان در بررسی کار طراحان و ناشران متبحر و مبتكر ،نمونه های آن را مالحظه کرد.
تصميم گيری و انتخاب هر یک از روش های فوق باید آینده نگرانه و با آشنایی کافی به کيفيت تكنولوژی صنایع گوناگون
چاپ انجام گيرد تا طراح بتواند با هوشمندی و بر اساس چنين اونيفرمهایی راه ها ،طراح ها و فضاهای تازه ای را پيشنهاد کند و در
گسترش ،تنوع و زیباتر کردن جلدها بكوشد .چنين طراحی و تصميم گيری ای حتماً باید به صورت ماکتی کامل و منطبق با اصل
جلد و کتاب ساخته شود و مدتی در دست ناشر و طراح بچرخد و به اصطالح سبک و سنگين و ارزیابی شود و بعد ماکت انتخاب
شده ،در تيراژ محدودی برای کار طراحی جلد و حضور ذهنی طراحان احتمالی بعدی و همچنين برای ليتوگرافی ،چاپ خانه و به
خصوص صحافان ،توليد و نگهداری شود.
طراح اونيفرم ،چهره ،هویت و شخصيت ناشر است و طراحی زیبای آن تأثيری اساسی در اعتبار و فروش محصوالت او دارد.
طرح اونيفرم سح فكری و سليقه ی ناشر را نشان می دهد و جای تجربی و حرفهای او را در بين همكاران و رقبا ،طبقه بندی می
کند .عالوه بر این ها اهميت طرح اونيفرم امری بسيار الزم برای بيننده در انتخاب ناشر دلخواه و سليقه ی حساس کار طراحی
است و کوچكترین خطا در این امر نشان ی بی تجربگی هنری /فنی طراح است و فضای ناهم آهنگی را در طراحی جلد به وجود
می آورد.
بقيه ی عناوین فرعی کتاب نيز میتوان د تابعی از نگرش فنی در انتخاب قلم عنوان باشد .طراحی خيلی از جلدها در همين
مرحله به پایان می رسد .معموالً این گونه جلدها مربوط به کتابهایی با موضوعات ذهنی /علمی هستند و البته مصور کردن چنين
موضوعاتی را به راحتی و با استفاده از نقش تجریدی ميسر است ،اما به خاطر عدم دقت کامل و دستيابی و اشراف بر مفاهيم
نقوش ،اغلب ناشران ترجيح می دهند جلد این گونه کتابها با آرایشی ساده و متين منتشر شود؛ اما ناشران ضمناً هميشه عالقمندند
که جلد کتابهای شان جذاب و مزین به تصاویر چشمگير باشد و تأکيدشان به طراحان این است که استفاده از تصویر به صورت
طرح ،نقاشی و یا عكس را فراموش نكنند و بخش وسيعی از جلد را با چنين تصاویری بيارایند.
طراحی و نقاشی و عكاسی جلدها نيز باید مانند طراحی و یا انتخاب قلم حروف هم آهنگ با فضای موضوع باشد و طراحان
تصاویر مطلوبی را هم آهنگ با تكنيک و یا فضای موضوع مطرح کنند .هرچه آهنگی تكنيكی بين تصویر و فضای موضوع نزدیک
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تر باشد ،طراحی جلد هنرمندانه تر و بدیع تر خواهد بود .در غير اینصورت به رغم زیبایی ظاهری طرح ،تصویر و یا طراحی
ناهماهنگ مانند ترجمه ی ناشيانه ای خواهد بود که نتوانسته است به خوبی روحيه و حاالت موضوع را به زبان تصویر برگرداند.
تصویرسازی و عكاسی برای موضوعات کاری سليقه ای و هنرمندانه است و بستگی به تصورات و شيوه ی کار و دید طراح و
یا تصویرگر هنرمند دارد ،بنابراین نمیتوان برای آن چارچوب خاصی را مشخص کرد ،اما میتوان یادآوری کرد که پس از طراحی و
تصویرسازی و انتخاب حروف و رنگ های مناسب برای همه ی عناصر الزم است با پالن بندی منسجم و هنرمندانه ،نمایش و
جاسازی درست و زیبایی از ارزش های تصویر و عناصر آن به وجود آوریم تا دیدن و درک آنها راحت و مطبوع شود.
اگر شرایطی به وجود آمد که دو یا چند عنصر مختلف ارزش های تصویری یكسانی پيدا کردند ،طراح میتواند از قوانين ساده
ی ترتيب و تمایز استفاده کند .مثالً برای مشخص تر شدن هر یک از آنها ،رنگ شان را تغيير دهد و یا درجات رنگی آنها را کم و
یا زیاد کند ،یا شكل شان را ریز و درشت و یا جای شان را عوض کند تا به نتيجه ی دلخواه برسد .تقسيم فضاها نيز نقش مهمی
در تنظيم و ترکيب بهتر عناصر دارد و وجود فضاهای مناسب پر و خالی ،ميدان منطقی مطبوعی را برای دیدن عناصر مهيا می کند
ایجاد چنين نظم هایی کامالً به سليقه ی مبتكرانه ی طراح بستگی دارد و نوآوری های او را مطرح می کند.
طراحی داخل کتاب خود بحثی با اهميت ،مفصل و مستقل است و در این جا با اشاره ای مختصر از آن می گذریم .طراحی
داخل کتاب ،به دو بخش عمده تقسيم می شود .اول صفحه های نخستين کتاب که شامل صفحات داخل ،رو و پشت جلد ،عناوین
کتاب که اصطالحاً بدرقه ی جلد ناميد می شود و سپس صحفه ی شناسنامه ی کتابداری و ختصاصی کتاب ،فهرست و مقدمه ها و
 ...است؛ و بخش دیگر ،صفحات متن کتاب است که خود جزئيتات ویژه ای دارد :صحفه ی اول ورود به متن و صفحات سر فصل
ها اندازه ی حاشيه ها ،جای شماره صفحه ،تكرار عنوان کتاب و یا سربخش های آن در هر صفحه ،زیر نویس ها ،تصاویر احتمالی
فنی ،توضيحی و یا موضوعی و باالخره اختتاميه ی کتاب .طراحی هر بخش و صفحه ،کاری محدود و دقيق است و طراح باید آنها
را با توجه به شرایط فنی خاص شان طوری طراحی کنند تا عالوه بر هم آهنگی فنی بين همه ی صفحات و نوع قلم حروف آنها،
نوآوری هایی نيز مطرح گردد و ارتباط زیبایی را حداقل با طرح جلد و داخل کتاب ایجاد کند.

 -3-2طراحي موضوعي جلد کتاب
سطح روی جلد در واقع ویترین و نماینده ی محتوای کتاب است و بيشترین کوشش های هنری طراحی در این بخش متمرکز
است و نقش موثری در جلب توجه بيننده و خریدار کتاب دارد.
طراحی جلد نماینده ی ارزش های کيفی محتوای کتاب نيز هست به این معنی که باید به شيوه ای انجام شود تا چگونگی و
چند و چون فضای کتاب را به بيننده و خواننده بنمایاند .چنين کاری باید با پختگی همراه باید چرا که طراح مجبور است در سطح
کوچک و مختصر جلد ،طوری ایده های الزم را طراحی کند که در یک نگاه ،خواننده را با فضای کلی مضمون کتاب آشنا کرده و
ذهن و ذوق او را برای مطالعه ی کتاب آماده سازد.
متاسفانه بعضی از ناشران و به تبع آنها طراحان ،توجه کافی به طراحی همه سطوح جلد کتاب ندارند و بيشتر کار و تالش خود
را روی آرایش سطح روی جلد متمرکز و محدود میکنند .هر یک از سطوح سه گانه ی جلد ارزش های کاربردی مختلفی دارندو
کار آرایی های خاص آنها غير قابل انكار است.
مهمترین بخش جلد کت اب روی جلد است زیرا عناوین و اطالعات کامل کتاب روی آن نوشته شده است .مجموعه ی همه
عناصری که عموماً در روی جلد مطرح هستند عبارتند از عنوان ،نام نویسنده (گاه همراه نام مترجم و یا گرد آورنده) و تصاویر و یا
تزئيناتی که با موضوع کتاب مرتبط هستند .عالئمی چون نشانه ی سازمان انتشارات ،نشانه ی سری موضوعی کتابهای ناشر ،یاد
آوری شماره ی مجلد و چندمين چاپ یا چاپ جدید و یا توضيحات ویژه به تناسب اهميت کار ،روی جلد می آیند و هر کدام
وظایف و عمل کردهای خاصی دارند که باید به خوبی و در جا و مرتبه ی درستی و با سيلقه ی مطبوعی به کار گرفته شوند تا
دیدن و خواندن آنها در عين کوچكی و به راحتی ميسر باشد ،زیرا که عدم تنظيم درست آنها سبب هرج و مرج بصری است و نگاه
بيننده را سرگردان می کند.
هر ی ک از عناصر فوق را نباید با بی دقتی انتخاب و یا جا به جا کرد .مثالً قلم حروف یا خوشنویسی عنوان کتاب باید ضمن
داشتن شخصيت تصویری خاص خود تا حد امكان با روحيه ی موضوع متن هم آهنگ باشد .طبيعی است هر قلمی قبالً توسط
خوشنویسان بزرگ و یا طراحان حروف برای کار بردهای ویژه ای طراحی شده است؛ بنابراین نمیتوان با بی تفاوتی قلمی را برای
آرایه ی بصری مفه .م هر مطلبی انتخاب کرد .هر چند هميشه میتوان از قلم واحدی به عنوان یكی از عناصر اصلی طرح اونيفرم
استفاده کرد .انتخاب قلم مناسب از نكته های بسيار حساس کار طراحی است و کوچكترین خطا در این امر نشانه ی بی تجربگی
هنری /فنی طراح است و فضای ناهماهنگی را در طراحی جلد به وجود می آورد چه قلم های خوشنویسی سنتی و چه قلم های
حروف چاپی ،هر کدام حاوی معنی و بار فرهنگی و نماینده لحن به خصوص خود هستند؛ و طرح بر اساس شناخت معنی و مفهوم
آن میتواند قلمی را انتخاب کند که با مفهوم موضوع کتاب هماهنگتر باشد و از این طریق فضای طراحی جلد را مستدل و از نظر
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بيان تصویری غنی تر کند .گاه طراحان با توجه به موضوع کار ،عناوین خود طراحی را کرده ،قلمی منطبق با مفهوم موضوع به
وجود می آورند .چنين طراحی اگر ب ا اشراف شایسته ی بر خوشنویسی سنتی و طرحی حروف و بيان تصویری آن باشد ،میتواند
روش مطلوبی باشد در غير اینصورت هر تجربه ای طراحی ناشبانه ای به مثابه ای برداشتن گامی کج ،انحرافی و غير فرهنگی
است.
طراحی حروف کاری است که تجربه ای فراوان و آشنایی کافی با مسایل روان شناسی فرم و رنگ را طلب می کند .متاسفانه
در این بستر کار زیادی در ایران انجام نشده است.
بقيه عناوین فرعی کتاب نيز میتوان د تابعی از نگرش فنی در انتخاب کتاب عنوان باشد .طراحی خيلی از جلد ها در همين
مرحله به پایان می رسد .معموالً این گونه جلدها مربوط به کتابهای ذهنی /علمی هستند و البته مصور کردن چنين موضوعاتی به
ر احتی و با استفاده از نقش تجربدی ميسر است؛ اما به خاطر عدم دقت کامل و دستيابی و اشراف بر مفاهيم نقوش ،اغلب ناشران
ترجيح می دهند جلد هميشه عالقه مندند که جلد کتابهایشان جذب و مزین به تصاویر چشمگير باشد و تاکيدشان به طراحان این
است که استفاده از تصویر به صورت طرح ،نقاشی و یا عكس را فراموش نكنند و بخش وسيعی از جلد را با چنين تصاویری بيارایند.
طراحی و نقاشی و عكاسی جلد ها نيز باید مانند طراحی و یا انتخاب قلم حروف هم آهنگ با فضای موضوع باشد و طراحان،
تصاویر مطلوبی را هم آهنگ با تكنيک و با فضای موضوع مطرح کنند هر چه هم آهنگی تكنيكی بين تصویر و فضای موضوع
نزدیكتر باشد .طراحی جلد هنرمندانه تر و بدیع تر خواهد بود .در غير این صورت به رغم زیبایی ظاهری طرح ،تصویر و یا طراحی
نا هم آهنگ مانند ترجمه ی ناشيانه ای خواهد بود که نتوانتسه است به خوبی روحيه و حاالت موضوع را به زبان تصویر برگرداند.
تصویرسازی و عكاسی برای موضوعات کاری سيلقه ای و هنرمندانه است و بستگی به تصورات و شيوه ی کار و دید طراح و
یا تصویر گر هنرمند دارد ،بنابراین نمیتوان برای آن چارچوب خاصی را مشخص کرد اما میتوان یاد آوری کرد که پس از طراحی
و تصویرسازی و انتخاب حروف و رنگ های مناسب برای همه ی عناصر ،الزم است با پالن بندی منسجم و هنرمندانه ،نمایش و
جاسازی درست و زیبایی از ارزش های تصویر و عناصر آن به وجود آوریم تا دیدن و درک آنها راحت تر و مطبوع شود.
اگر شرایطی به وجود آمد که دو یا چند عنصر مختلف ارزش های تصویری یكسانی پيدا کردند .طراحی م توانند از قوانين ساده
ی ترتيب و تمایز استفاده کند .مثالً برای مشخص تر شدن هر یک از آنها رنگ شان را تغيير دهد و یا درجات رنگی آنها را کم ،ویا
زیاد کند ،با شكل شان را ریز و درشت و یا جای شان را عوض کند تا به نتيجه ی دلخواه برسد.
تقسيم فضاها نيز نيز نقشی مهمی در تنظيم و ترکيب بهتر عناصر دارد و وجود فضاهای مناسب پر و خالی ميدان منطقی
مطبوعی را برای دیدن عناصر مهيا می کند .ایجاد چنين نظم هایی کامالً به سليه قی مبتكرانه ی طراحی بستگی دارد و
نوآوریهای او را مطرح می کند.

نقش با اهميت عطف کتاب را اکثر ناشران نادیده می گيرند و توقعی نيز بر طراحی ویژه ی این بخش ندارند و به این سبب
طراحان هم اغلب این بخش از طراحی جلد را فراموش میکنند و صرفاً به نوشتن عناوین مختصر شده ی روی جلد اکتفا میکنند.
وقتی کتاب در قفسه ی کتابخانه و یا مخزن کتاب قرار دارد کاربرد واقعی عطف مطرح می شود ،در اینجاست که عطف همان
نقشی را ایفا می کند که روی جلد در ویترین کتاب فروشی ،زیرا هر بيننده و خواننده ای کتاب را در قفسه فقط از طریق سطح
باریک و کوچک عطف شناسایی می کند و با توجه به انبوه کتابها در قفسه ها ،طراحی عطف برای دسترسی بيننده و خواننده ی
کتاب ،باید کامالً چشمگير ،خوانا و مؤثر باشد.
شاید طراحی عطف مشكل ترینه بخش طراحی جلد باشد ،زیرا در طرح سطح محدود آن اغلب نوشته های روی جلد مانند نام
کتاب ،نام نویسنده و مترجم ،کدبندی های جلد ،عناوین سری موضوعی نشر ،شماره ی ردیف و باالخره نشانه ی ناشر وجود دارد و
طراح باید این بخش کتاب را طوری طراحی کند که عالوه بر راهنمایی خوانا و سریع مراجعان ،زیبایی و حتا نوآوری هایی را نيز در
شيوه هدایت و راهنمایی بيننده و خواننده مطرح کند .طراحی عطف گاه به عالیم اختصاری و رنگين نشان های نظامی می ماند که
بيننده با یک نگاه درجه ،عناوین ،افتخارات و ویژگی صاحب نشان را می شناسد و فوراً موضع درستی نسبت به او اتخاذ می کند.
عطف کتاب را هم چنين میتوان با عالیم راهنمایی و رانندگی مقایسه کرد .هدف از طراحی عالیم راهنمایی و رانندگی ،هدایت
راننده و عابر با عالیم کامالً ساده و مختصر از دور یا نزدیک است که همه ی اطالعات و راهنمایی های الزم و کافی را با یک
نگاه در اختيار میگذارد .در طراحی عطف کتاب نيز باید از چنين شيوه ی هدایتی استفاده کرد و بيننده و خواننده را برای یافتن
کتاب مورد نظرش در انبوه کتبی که معموالً هم شكل هستند ،همراهی کرد.
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همان طور که قبالً گفته شد محدودیت عطف کتاب در این است که مانند سطح رو یا پشت جلد کتاب ،اندازه های مشخصی
ندارد .اگر تعداد صفحات کتاب زیاد باشد ،آزادی عمل طراح و بعداً صحاف بيشتر و اگر کتاب دارای صفحات کم و محدودی باشد
کار ایشان سخت و تنظيم و تقسيم مطالب و جای آنها حساب گرانه می شود.
در عطف کتاب نوشته هابه ترتيب اهميت از باال به پایين قرار می گيرند؛ به این معنی که ابتدا عنوان کتاب و در درجه ی
اهميت بعدی نام نویسنده ،مترجم و  ...و بعد کدهای الزم دیگر و به عالوه نشانه ی ناشر می آید؛ بنابراین تنظيم و تقسيم بندی
این عناصر باید در نهایت خوانایی و برای هدایت بهتر بيننده باسليقه و رنگ آميزی و طراحی مطبوعی تنظيم و مشخص شود.
(آذرنگ)0830 ،

 -5-2طراحي پشت جلد
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سطح پشت جلد ،فضای ظاهراً منزوی و کم مصرف جلد کتاب است و اغلب ناشران برای استفاده از این فضا به سالیق
شخصی تكيه میکنند .مثالً بعضی برای اطالع خوانندگان شان خالصه ای از موضوع کتاب را درج میکنند .عده ای دیگر برگزیده
ای از فهرست کتابهای منتشر شده ی خود را اعالم میکنند .گروهی در این فضای خالی نشان ،بارکد ،شابک ،قيمت کتاب و
نكاتی در این حدود را مطرح میکنند و گاهی که کتاب دو زبانه است ،یعنی مثالً فارسی است با خالصه ای به زبان دیگر ،از پشت
جلد برای مطرح کردن عناوین به زبانی دیگر استفاده میکنند .در نشریاتی چون مجالت ،کاتالوگ ها و بروشورها پشت جلد را به
صاحبان آگهی ها می فروشند .سابقاً و به هنگامی که جلدها به شيوه ی چاپ لتریس چاپ میشد و تهيه فيلم و زینک متداول نبود
و از کليشه و گراور استفاده میشد که همين امر تبدیل به عادت صرفه جویانه ای شد تا دیگر برای پشت جلد کاری انجام نشود.
باالخره همه ی این تصميم ها سبب شد که ناشران و به تبع آنها طراحان هم به پشت جلد اهميت کمتری بدهند .در حالی که
تمام جلد و سطوح آن وظيفه ی یكسانی برای حفاظت و زیبایی کتاب به عهده دارند و از این حيث شاید هيچ یک از سطوح سه
گانه ی جلد امتياز ویژه ای بر دیگری نداشته باشد.
در قدیم جلدسازان سنتی برای هر دو طرف رو و پشت جلد کتاب از نقش تزئينی واحد و مناسبی استفاده می کردند و این ایده
ی بسيار زیبایی بوده است که متأسفانه بعدها و پس از ورود چاپ ماشينی به کشور به تدریج فراموش شد .در طراحی جلدهای
سنتی اهميت توازن حسی و استقالل بصری تمام سطوح جلد به خوبی رعایت میشد و این امر سبب می گردید که بيننده و
خواننده احساس داشتن یک کتاب کامل و یک ورودی و خروجی مطمئن و منطقی را در کتاب حس کند و نقش واقعی حفاظت را
برای جلدی زیبا کامالً درک کند و جلدسازی ،هنری ویژه شود .در حالی که در جلدهای چاپ ماشينی امروزی چنين احساسی در
خواننده به وجود نمی آید ،زیرا که پشت جلد امروزی شخصيت پشت جلد دیروز را ندارد و بر عكس فضایی تهی و بی مصرف را در
ذهن بيننده و خواننده می نمایاند.

 -6-2رسامي و آماده سازي  Art workطرح جلد
بهطور کلی طراحی هر کار گرافيكی تنها به پيدا کردن ایده ی مناسب و تنظيم آن و باالخره مراحلی که در بخش های باال به
آن اشاره شد ،ختم نمی گردد ،بلكه بخش دیگر طراحی ،آماده سازی  Art workیا اجرای رسامی فنی طرح است برای توليد در
مراحل ليتوگرافيف چاپ و صحافی و خالصه توليد نهایی طرح؛ و این بخش طراحی کاری فوق العاده حساس است و بدون انجام
آن ،هيچ گاه ایده و طرح ،جنبه ی عملی تكثير پيدا نخواهد کرد و الزمه ی انجام آن آشنایی طراح به دانستن و رعایت نكات فنی
کار برای گذر از ليتوگرافی و نهایتاً دو مرحله ی دیگر است.
معموالً وقتی هر طراحی درباره ایده و طرح ،جست و جو و فكر می کند؛ هم زمان به شيوه و شكل اجرای فنی آن در گذر از
مراحل فنی فوق الذکر نيز می اندیشد و این نكات که اطالعات و آشنایی عمومی حرفهای با مراحل توليد است فوق العاده مهم اند
و عبارتند از رعایت مقررا تی که ليتوگراف و یا چاپچی و صحاف بتوانند طرح را بدون اشكاالت فنی اجرایی و به خوبی چاپ تكثير
کنند .همان طور که پيش تر گفته شد قطع هر کار گرافيكی باید در چارچوب استاندارد اندازه های کاغذ باشد و در این محدوده
اندازه ی طرح را باید طوری انتخاب کرد که جای دو نكته ی فنی اوليه در آن ملحوظ شده باشد :اول اندازه ی  1/0سانتی متری به
نام لب بر در چهار طرف طرح که در مرحله ی نهایی صحافی برش خورده و قواره ی اصلی طرح ،صاف و منظم ،نمایان می شود و
دوم جای ویژه ای برای امكان عمل ماشين چاپ است که اصطالحاً لب پنجه ی ماشين چاپ ناميده می شود و آن حاشيه ای 0
سانتی متری است که باید در راستای ضلع جنوبی طرح قرار بگيرد و بهطور دقيق تر آن جایی است که اگر طرح را مقابل خود قرار
دهيم حاشيه لب پنجه ،مقابل بدن ما قرار داشته باشد.
نكته مهم دیگر شناخت کامل عملكرد و توانایی های تار و پود هایی است که در مرحله ی ليتوگرافی مطرح می شود.
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ترام ،شبكه ای از نقطه های ریز است که به صورت فيلتر گونه ای  Art workو یا هر تصویری را از ورای این نقطه های
ریز بر صفحه ی فيلم ليتوگرافی منعكس و مجسم می کند .امروزه این عمل به هنگام خروجی گرفتن از  Art workدر خود
کامپ يوتر انجام می شود .شناخت توانایی های ترام از این جهت بسيار اساسی است که عامل اصلی تجسم و توليد طرح و Art
 workدر تكنولوژی صنایع گوناگون چاپی است و میتوان از طریق ترام و ریز و درشت کردن و کم و زیاد کردن نسبت های
رنگی آن ،حاالت و فضاهای دقيق تر ،هنرمندانه تر و دلخواه تری را در طرح و تصویر به وجود آورد؛ اما طراح در این مرحله باید از
نكته ی فنی دیگری هم مطلع باشد و آن عبارت است از این که ترام مورد نظر و استفاده او بر چه نوع کاغذ و کدام ماشين چاپ
بهترین نتيجه را می دهد و یا هنگام صحافی کدام شيوه ی صحافی کار را مناسب تر تمام خواهد کرد .ضمن آن که نباید فراموش
کرد که ظرایف و دقایق فنی توليد طرح در مراحل ليتوگرافی و چاپ و صحافی فقط این چند یادآوری نيست بلكه برای انجام بهتر
کار در هر کدام از مراحل صنایع چاپ ،صدها نكته ی فنی ،تخصصی ،هنری ،موردی ،محيطی و  ...وجود دارد که هر کدام از اهالی
فن آنها را با تيزبينی ها و حراست حرفهای رعایت میکنند و طراح باید ناظر بر سير کار توليد باشد و برای طراحی کارهای بعدی
خود کسب تجربه کند.
برعكس شرایط حدوداً ساده تر گذشته که طراح میتوانست رأساً نظارت بر توليد را به عهده داشته باشد ،امروزه به دليل مطرح
شدن تكنولوژی های حساس و ظریف تر ،متخصصين اجرایی جدیدی وارد عرصه ی کار طراحی و نظارت فنی آن شدهاند و با
تسلط بر ظرایف اجرای کامپيوتری طراحی ،آماده سازی  Art workرا با برنامه ریزی حرفهای انجام خروجی کاملی را به
ليتوگرافی ارایه می دهند و دسته ی دیگر همان ناظران فنی قبلی هستند که با آشنایی های کافی ،با نكته های فنی ،مراحل
مختلف توليد و با همكاری متخصصين کنترل کيفی کار را تا انتها مراقبت میکنند؛ اما به هر ترتيب وجود چنين متخصصانی
هيچگاه وظيفه ی نظارت و حضور ذهن طراح را در جریان مسير آماده سازی تا پایان صحافی کم نمی کند.

یک فاصله ای است که از آن عكس در معرض دید خریدار قرار می گيرد .بسياری از طرحهای خوب همه گيرایی و زیبایی
خود را در فاصله و پياده روی روی یک خيابان یا طول یک اتاق از دست می دهند.
همچنين مشخص بو دن مرزهای یک طرح و رنگ زمينه آن در گيرایی آن موثر است .معموالً انواع قرمز ،انواع سياه و انواع
آبی دارای تأثيرهایی مشابهند و از فاصله دور تفاوتهای آن ها قابل تشخيص نيست و ميزان سادگی و یا شلوغی یک طرح روی جلد
نيز نمیتواند بهطور مشخص ضامن موفقيت آن باشد.
ع جيب بودن طرح روی جلد و ناآشنایی آن با ذهن تا حد زیادی به موفقيت آن کمک می کند مشروط بر آن که ميزان این
غرابت تا حدی نباشد که دل تماشاگر را بزند و او را وادار کند که دوباره و با کنجكاوی به آن نگاه کند.
رسم دیرین واژگون کردن یک عكس و یا نوشته هر چند دیگر زیاد مورد توجه نيست ،همچنان حيله ای موفقيت آميز و جالب
است .این رسم در مورد آگهی های مطبوعاتی نيز به کار می رود.
در پياده کرد عكس روی جلد باید به این مسئله توجه داشت که زاویه دید عكس باید به سمت داخل کتاب باشد و نه به طرف
عطف و این نگاه را به طرف ورق زدن صفحات کتاب راهنمایی کند.
مسئله دیگر این است که ما فقط تصاویری را میتوانيم ،به طرف پشت و رو نمایيم که مخصوص افراد سرشناس نباشد( .مميز،
)0831
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 -7-2معیار گزینش عکس روي جلد

 -8-2رنگ روي جلد
بعد از آزمایشات فراوان که از روی جلدها انجام شده امروزه این موضوع ثابت شده است که رنگ آميزی جالب روی جلد
تأثيرش بيشتر از تيترهای هيجان انگيز است.
این دسته از رنگ های که در سه دسته دو رنگی تنظيم شدهاند دارای قدرت جذب فوق العاده میباشد :سبز و سرخ – آبی و
نارنجی  -زرد و بنفش.
در طرح روی جلدهایی که تصویر رنگی از یک شخصيت یا منظره به چاپ می رسد امكان تعویض رنگ های متن تصویر
وجود ندارد ،در این صورت باید دقت کرد که چه رنگی در متن تصویر بيشتر از سایر رنگ ها به کار گرفته شده است.
برای مثال اگر رنگ آبی سطح زیادی را اشغال کرده باشد ،میتوان از رنگ نارنجی در پياده کردن اسم ،یا عنوان کتاب مدنظر
گرفت و یا چنانچه طرح دارای کادر ثابتی است که دور تا دور تصویر را اشغال می کند این کادر را میتوان به رنگ دلخواه تغيير
داد.
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 -9-2نکاتي که در طراحي جلد کتاب باید در نظر داشت:
-

مهارت طراحی در تكنيک و اجرا
مكان بكارگيری المان های تصویری
یک طرح ثابت (یونيفورم) و یا یک طرح آزاد
هماهنگی خط و نوشته ها و اندازه و مكان آن با طرح
یک کمپوزیسيون خوب
موفق بودن اثر روی جلد در ارائه و انتقال مفاهيم متن یا عنوان کتاب
وجود یا عدم وجود عناصری چون کادر و حاشيه در اطراف و یا خط و بافت خاصی در روی جلد

 -3بیوگرافي حسین پناهي
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حسين پناهی در  0شهریور  0880در روستای دژکوه از توابع شهر سوق از توابع شهرستان کهگيلویه در استان کهگيلویه و
بویراحمد زاده شد .نامش حسين بود و شهرتش پناهی دژکوه ،دژکوه را برای اختصار نمی گفتند اما او منش و نام زادگاهش را در
رفتار و حرکاتش حفظ کرده بود و با خود همه جا می برد .دژکوه جایی بود در استان کهگيلویه و بویراحمد نزدیک دهدشت،
روستایی زیبا با همه مشخصه های روستای قوم لر.
پناهی از سال  0880که در دژکوه به دنيا آمد تا اوایل دهه  01در همان روستا به تحصيل و کار و بار گذراند تا این که بعد از
فراغت از تحصيل متوسطه در بهبهان ،سودای پاسخ گفتن به پرسش هایی بزرگتر به جانش افتاد و او را به حوزه ی درس آیت اهلل
گلپایگانی در شهرستان قم کشاند .پس از اتمام تحصيل در بهبهان به توصيه و خواست پدر برای تحصيل به مدرسه آیتاهلل
گلپایگانی رفت و ب عد از پایان تحصيالت برای ارشاد و راهنمایی مردم در کسوت روحانی به زادگاهش برگشت و مدتی را در آنجا به
تنظيم امور مذهبی روستا مشغول شد .وی علیرغم فشارهای اطرافيان نتوانست تحمل کند که در کسوت روحانيت باقی بماند .این
اقدام حسين به طرد وی از خانواده نيز منجر شد .با شروع جنگ حسين به همراه خانواده اش به تهران آمد و دوره ی چهارساله ی
بازیگری و نمایشنامهنویسی را در مدرسه ی آناهيتا گذراند .تا نوع دیگری از زندگی را تجربه کند.
پناهی بازیگری را نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد .سپس چند نمایش تلویزیونی با استفاده از
نمایشنامههای خودش ساخت که مدتها در محاق ماند .پناهی از سال  0800با فيلم گال وارد عرصه ی بازیگری شد .این فيلم
اولين ساخته ابولفضل جليلی ،کارگردان متفاوت و ستایش شده ی سينمای ایران بود که دروازه ی دنيایی را به روی پناهی گشود
که تا آخر عمر رهایش نكرد .نارونی ،تيرباران ،در مسير تند باد و گذر گاه از دیگر تجربه های پناهی در این سال ها بودند که هر
کدام در زمان خود با استقبال بی نظيری مواجه شدند.
در همين سال ها حضور پناهی در مجموعه تلوزیونی محله بهداشت که از جمله اولين طنزهای متفاوت تلوزیون پس از
پيروزی انقالب به شمار می رفت چهره ی او را در حافظه ی جمعی مخاطبان به ثبت رساند .آن مجموعه که اولين ساخته ی تيم
دونفره ی بيژنگ و رسام بود در واقع سكوی پرشی برای نام های شناخته شده ی سال های بعد شد که از آن جمله میتوان به
عليرضا خمسه ،فتحعلی اویسی و  ....اشاره کرد .پناهی در سال  0800با بازی در فيلم هی جو که فيلم نامه ی آن را بيژن بيرنگ
نوشته بود و کارگردانی اش را منوچهر عسكری نسب بر عهده داشت فراز مهمی از زندگی حرفهای خود را آغاز کرد .او در این فيلم
که هجویه ای بر جامعه ی آن روز ایران و تمایالت غرب گرایانه به وجود آمده در سال های پایان جنگ بود ،نقش جوان روستایی
را ایفا می کرد که ابراز تمایل اغراق آميز به مظاهر زندگی غربی ،موقعيت های هجو اميزی را به وجود می آورد .شخصيتی که
بيرنگ برای وی نوشت ،در واقع به پایه ای برای نقش هایی تبدیل شد که او در بقيه دوران فعاليت حرفهای خود ایفاگر آن ها بود.
تاکيد بر مظاهر یک روستایی تازه با فرهنگ آشنا شده با مظاهر فرهنگ مدرن و برزخ تطابق این روستایی با زندگی شهری در کنار
تاکيد با حفظ سادگی و خلق و خوی روستایی وار از مشخصه های مهم این نقش بود که در بازی های بعدی وی نمود پيدا کرد.
در سال  0803چند نمایش نامه تلوزیونی نوشت که در شبكه اول سيما به شكل تله تاتر پخش شد؛ که مشهوزترین آن ها
نمایش دو مرغابی در مه نام داشت که در واقع زندگی شخصی خود پناهی بود .با پخش نمایش «دو مرغابی در مه» از تلویزیون که
عالوه بر نوشتن و کارگردانی خودش نيز در آن بازی میکرد ،خوش درخشيد و با پخش نمایشهای تلویزیونی دیگرش طرف توجه
مخاطبان خاص قرار گرفت .در سال  0809مسعود جعفری جوزانی ،فيلم نامه ای بر اساس زندگی واقعی حسين پناهی نوشت که
سایه خيال نام گرفت .پناهی در این فيلم با بازی جذابش در مرز ميان حقيقت و خيال حرکت کرد و با خلق شخصيتی خيالی به نام
غلومی که در واقع نيمه ی دیگری از شخصيت خودش بود نمایشی از دنيای درونی خود به بينندگان ارائه کرد.
مرد ناتمام ساخته محرم زینال زاده دیگر اثر سينمایی بود که در آن پناهی نقشی مشابه با زندگی واقعی خودش داشت .حسين
پناهی در دهه  01چندین مجموعه شعر و نمایش نامه با چاپ رساند و در چند مجموعه تلوزیونی ظاهر شد که از آن ميان حضور او

در مجموعه های امام علی ،آژانس دوستی و آواز مه بيشتر در یادها باقی ماند .پناهی در اواخر دهه  01به تاتر زنده روی آورد که
نمایش چيزی شبيه زندگی به کارگردانی اش در تاتر شهر با اقبال خوبی مواجه شد .او در طول فعاليت هنری خود شخصيتی برای
خودش ساخت که پسوند دژکوه انتهای شهرتش در آن نقشی عمدهایفا می کرد .او حسين پناهی دژکوه به دنيا آمد و حسين پناهی
دژکوه را همانطور برابر چشمان مردم ایران به نمایش گذاشت آخر هم با همين نام و شهرت بود که تهران پرازدحام را به سمت
زادگاهش ترک کرد .در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد او یكی از پرکارترین و خالق ترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیون بود.
وی در  00مرداد  0838در سن  03سالگی درگذشت و در قبرستان شهر سوق (واقع در استان کهگيلویه و بویر احمد) به وصيت خود
ایشان به خاطر اینكه مادرش در آنجا دفن شده است به خاک سپرده شد .علت مرگ به گزارش پزشک قانونی سكته قلبی بوده
است.

 -1-3ویژگي هاي حسین پناهي

الف-کتابها
نامههایی به آنا ،به وقت گرینویچ ،افالطون کنار بخاری ،سالهاست که مردهام ،ستارهها ،کابوسهای روسی ،نمیدانمها ،من و
نازی ،من و نازی ( ،)0جهان زیر سيگاری من است ،نوید یک روزبلند نورانی ،نامههایی به آنا  ،0خروسها و ساعتها ،دو مرغابی در
مه ،راه با رفيق ،چيزی شبيه زندگی ،بی بی یون .عالوه بر اینها سه اثر با شعر و صدای حسين پناهی نيز منتشر شده است« :سالم
خداحافظ» و «ستارها» و «راه با رفيق» .گفتنی است کتابهایی در زمينه نقد آثار حسين پناهی منتشر شده است که از جمله ئ
آنها میتوان به  :من حسين ام پناهی ام نوشته علی مراقب ،فيلسوف دیوانه اثر نصرا ...کمت و کلماتی که قلبشان از مشتشان
بزرگتر است نوشته ليال کردبچه و حرمت آویشن نوشته ی آرش حاذق نژاد اشاره کرد .نخستين مجموعه شعر او با نام من و نازی
در  0800منتشرشد ،این مجموعه شعر تاکنون بيش از شانزده بار تجدید چاپ شد و به شش زبان زنده دنيا ترجمه شدهاست( .مير
کمالی)0898 ،
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به دليل فيزیک کودکانه و شكننده ،نحوه خاص سخن گفتن ،سادگی و خلوصی که از رفتارش میبارید و طنز تلخش بازیگر
نقشهای خاصی بود؛ اما حسين پناهی بيشتر شاعر بود؛ و این شاعرانگی در ذرهذره جانش نفوذ داشت .اینكه چرا در بيشتر فيلم ها
نقش کودکان و یا دیوانگان را با زی می کرده و یا اینكه چرا ما حسين پناهی را بيشتر یک بازیگر می شناسيم در صورتی که بيشتر
شاعر بوده تا یک بازیگر !...گذشته از این یكی از چيزهایی که باعث میشد او را در تئاتر و فيلم ها به عنوان یک شخصيت
عجيب و گنگ بشناسيم ،همين پشتوانه شاعری بوده و همين باعث میشد بازی او با دیگران فرق کند .آثار پناهی آیينه ی تمام
نمای زندگی اش است .او با سرایش و آفرینش شعر درصدد درک موزون و اصيل تری از وجود متكثر انسان– انسان معاصر– که
درگير مسائل و دغدغههای خاص خود در این جهان به شدت ناموزون و بيگانه است ،میباشد .شعر او با توجه به زبان خاص خود و
نوع برخورد با واژگان (فيزیک کلمات) توانسته به درکی موجز و انسانی از جهان و هستی برسد و در برخی مواقع شكوایيه ای ست
از انسان پر از سوال برعليه بی تفاوتی کائنات نسبت به شور و شوق انسانی درون و بيرون شعر او در جایی (آن سوی پنهان شاعر)
شكل بسته و سپس شاعر آن را پاکنویس می کند .شاید بتوان به صراحت گفت که شعر پناهی واقعاً متعلق به روحيه ی خاص خود
اوست و شعر و شخصيت او در هم تنيده شدهاند.

ب -بررسي آثار حسین پناهي بر اساس شاخص هاي ظاهري
در این قسمت تعدادی از طرح روی جلدهای آثار شاخص حسين پناهی و همچنين کتابهایی که در مورد ایشان نوشته شده
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .این بررسی به صورت جداولی است که در ابتدا نام و مشخصات کتاب و سپس به شاخصه های
ظاهری و مفهومی طرحها پرداخته خواهد شد .بهطور کل طرح روی جلد کتابها تقریبا شبيه به هم و مانند شعرش ساده و بی
پيرایه است .نگرش معما گونه و تلخی که به هستی دارد ،نشان از عمق بيهودگی نگرش او به زندگی ست که در شعرش متجلی
می شود و در نهایت در طرح جلد کتابها نيز انعكاس می یابد .فضاهایی ساده ،عميق ،تهی ،رمزگونه و در عين حال معصوم و
کودکانه در همه طرحها جاری است و سعی در رساندن مفاهيمی چون تنهایی ،سرگشنگی ،پوچی و غم درون وی را دارد .در تمام
روی جلد ها ،از رنگ های خاکستری ،از فضای های خيلی ساده (ترکيب بندی ساده) استفاده شده و از پرگویيی و زیادهگویی پرهيز
شده است .به عالوه برای ترکيب بندی این طرحها از عكس خود شاعر استفاده شده .بدین صورت که در ابتدا عكس ها با زاوایای
مختلف در کادر قرار داده شدهاند و با خطوط و فرمهای ساده تلفيق شده و در نهایت یک ترکيب بندی ساده با عكس به وجود آمده
است .در بيشتر موارد سعی شده رنگ عنوان و چهره از رنگ کلی تصویر انتخاب شود تا هماهنگی خاصی در طرح روی جلد به
وجود بياید .به دليل فضای ساده و پاک و صميمی که در اشعار و محتوی کتاب وجود دارد بگراند و زمينه ساده در نظر گرفته شده،
00

از رنگ های مالیم و ساده استفاده و سعی شده جلد با سادگی حرف خود را بزند .بهطوری که با این ترکيب بندی مفهوم سادگی
شعر را برساند .بهطور کل عنصر اصلی کار تصویر و یا سایه ای از حسين پناهی است که در بيشتر موارد عكس ها در داخل کادری
قاب مانند قرارگرفته اند که زمينه ای برای تصویر به حساب بيایند.
جدول  -1مشخصات و شاخصهای کتابهای مرحوم پناهي
مشخصات و شاخصهای کتاب من و نازی (غالمعلي پورزرندی)1931 ،
نام اثر :من ونازی

مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک900-0300-00-0 :
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0890 :
رتبه فروش در آدینه بوک0800 :
(پرفروش ترین ها)

شاخص  :0چهره نویسنده در پس زمينه ،چهره
زن در ميان زمينه ،استفاده از خاکستری های
رنگی(تناژ آبی و بنفش)
شاخص  :0چهره خندان زن و چهره مغموم
پناهی و استفاده از رنگ های خنثی تا حدی
محتوای کتاب را به تصویر میکشد و احساس
غم ،عشق خيالی و اميدی واهی را به نمایش
میگذارد.

مشخصات و شاخصهای کتاب افالطون کنار بخاری (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :افالطون کناربخاری
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مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک900-0300-00-0:
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0839:
رتبه فروش در آدینه بوک0000 :
(پرفروش ترین ها)

شاخص  :0چهره مغموم و متفكر نویسنده،
استفاده از خاکستری های رنگی(تناژ صورتی،
سفيد و سياه) ،فرم های مورب و نامتعادل که
نمایشگر شک و تردید و حسی ازدنيای تفكر و
فلسفه دارد
شاخص  :0در نوشته عنوان از رنگ تصویر
استفاده شده تا عكس و عنوان از لحاظ رنگی
با یكدیگر هماهنگ باشند و یک گردش چشم
به وجود آید

مشخصات و شاخصهای کتاب نمي دانم ها (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :نمیدانمها

مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک903-900-000-100-0:
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0839:
رتبه فروش درآدینه بوک 0000
(پرفروش ترین ها)

شاخص  :0استفاده از رنگ های خاکستری
خنثی ،استفاده از فضای خيلی ساده (ترکيب
بندی ساده استفاده شده و از پرگویيی و زیاده
گویی پرهيز شده)
شاخص  :0چهره ی مات و مبهوت نویسنده
نماد ناآگاهی

مشخصات و شاخصهای کتاب نامه هايي به آنا (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :نامه هايي به آنا
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مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک900-000-100-0:
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0839:
رتبه فروش در آدینه بوک01000 :
(پرفروش ترین ها)

شاخص  :0ستفاده از رنگ های خنثی در چهره
و پس زمينه ،استفاده از خطوط مورب و کادر
های زاویه دار
شاخص  :0سعی شده رنگ عنوان از رنگ
تصویر انتخاب شود تا هماهنگی خاصی بين این
دو به وجود بياید .ودر امتداد کادر اصلی قرار
گيرد ،از دو طرف با تصویر بسته شود و به
صورت رها در زمينه نباشد

ادامه جدول 1
مشخصات و شاخصهای کتاب نويديك روزبزرگ نوراني (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :نويد يك روز بزرگ نوراني

مشخصات کتاب
نشر :آناپنا
نویسنده :آنا پناهی
شابک090808103190 :
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0890 :
نوبت چاپ ،0 :شمارگان8111 :

شاخص  :0استفاده از فرم های ساده و انتزاعی،
فرم های شكسته و نوری که از بيرون کادر
تابيده شده است.
شاخص  :0فضای سفيد زمينه اشاره به بی
انتهایی و پاک بودن دارد

مشخصات و شاخصهای کتاب به وقت گرينويچ (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :به وقت گرینویچ

مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک:
8-08-0300-900-903
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0839 :
نوبت چاپ ،8 :شمارگان8111 :

شاخص  :0برای رنگ زمينه و عنوان از رنگ
خود چهره استفاده شده تا با تصویر در
هماهنگی زیادی باشند.

نام اثر :جهان زیرسيگاری من است

مشخصات کتاب
نشر :آناپنا
نویسنده :آنا پناهی
شابک090-130180:
قطع کتاب :رقعی ،شوميز
سال چاپ0890 :
نوبت چاپ ،0 :شمارگان8111 :

شاخص  :0برای طراحی این کار از ترکيب
بندی انتزاعی استفاده شده است.
شاخص  :0ترکيببندی کار فضای تحول و
هيجان برانگيز و کنجكاوی را برای فرد ساخته
است.
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مشخصات و شاخصهای کتاب جهان زيرسیگاری من است (غالمعلي پورزرندی)1931،

مشخصات و شاخصهای کتاب کابوسهای روسي (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :کابوس های روسي

مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک0-103-000-900-933 :
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0890 :
نوبت چاپ0 :
شمارگان8111 :

شاخص  :0استفاده فرم های اریب متزلزل که
به پرسپكتيو رفته.
شاخص  :0استفاده از رنگ های قرمز و سياه
نمادی از شب و وهم.
همچنين حالتی از ترس و نگرانی و انتظاردر
چهره ی نویسنده

مشخصات و شاخصهای کتاب شمس تبريزی پرسش (تفسیر گمشدگي حسین پناهي) (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :شمس تبریزی پرسش
تفسير گمشدگی حسين پناهی

مشخصات کتاب
نشر :االهام
نویسنده :نصراهلل حكمت
شابک-03-0100-011-903 :
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0890 :
نوبت چاپ ،0 :شمارگان0111 :

شاخص  :0تصویرسازی ساده ،برای نوشته
عنوان کتاب ترکيب وسط در وسط انتخاب شده
تا با توجه به موضوع کتاب ،عنوان حالت قرینه
داشته و سنگينی و اصول خود را داشته باشد.
شاخص  :0استفاده از فضای خالی در پس
زمينه نمادی از پوچی و گمشدگی و تهی بودن
حسين پناهی دارد
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ادامه جدول 1
مشخصات وشاخصهای کتاب سالهاست که مرده ام (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :سالهاست که مرده ام

مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک900-000-100-1:
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0839:
رتبه فروش در آدینه بوک00300 :
(پرفروشترینها)

شاخص  :0رنگ های تيره و فضای تاریک
حسی از فضای گور ،فضای مرگ ،چشمان
بسته نمادی از نا آگاهی خواب ،مرگ
شاخص  :0نحوه قرارگيری چهره در تلفيق
با حالتی از پوسيدگی ،پوچی و وحشت
درون کتاب را منعكس می کند.

مشخصات و شاخصهای کتاب دومرغابي درمه (غالمعلي پورزرندی)1931،

نام اثر :دو مرغابي در مه
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مشخصات کتاب
نشر :دارینوش
شابک:
0-130-000-900-903
قطع کتاب :رقعی
سال چاپ0890 :
نوبت چاپ ،0 :شمارگان8111 :

شاخص  :0تصویرسازی ساده ،کودکانه،
رنگهای تقریبا شاد در ترکيب با
خاکستری پس زمينه ،چهره متفكر پناهی
شاخص  :0تصویر پناهی و یک مرغابی.
(پناهی نمادی از مرغابی دوم) دو قلب نماد
دو شخصيت اصلی داستان.
در پشت تصویر پناهی قلب قرارگرفته تا
اشاره ای به عشق و شيفتگی داشته باشد

ج -طراحي طرح جلدکتاب هاي مرحوم پناهي توسط نگارنده
در این قسمت به معرفی و توصيف کار عملی نگارنده پرداخته خواهد شد به صورتی که در ابتدا به شرح و تفصيل کاملی از
نحوه ی شكل گيری آثار از مراحل آغازین و چگونگی خلق اثر تا انتهای کار و ارائه ی اثر از زبان نگارنده پرداخته و در نهایت
نمونه آثار انجام شده ضميمه بخش خواهد شد.
به بيان نگارنده :در ابتدا که گام در کتاب فروشی ها نمایشگاه های کتاب می گذاشتم مشاهده جلد کتابها مرا به تفكر
واداشت و این سوال در ذهن من مطرح شد که طراحی جلد کتابها به قدری جذاب نيست که مخاطب را به خرید و خوانش کتاب
جذب کند .به ویژه کتابهای حسين پناهی که به خاطر ضعف طراحی نظر مرا بيشتر به خود جلب کرد و از نظر نگارنده طراحی این
آثار از لحاظ ساختار بصری به هيچ عنوان از قانون خاصی تبعيت نمی کند و مسلم است که کار افراد غير متخصص بوده است .در
این راستا و با پيشنهاد و مساعدت استاد گرامی آقای دکتر داودی روی آثار حسين پناهی متمرکز شدم و با استفاده از نرم افزار
فتوشاب و ایندیزاین طراحیهای جدیدی با هدف ساختارشكنی در طراحیهای قبل انجام دادم به این صورت که با کمک
المانهای تجریدی و بسيار انتزاعی که اشاره ای ضمنی به محتوی و عنوان کتاب داشته باشد طرحهای نو و بدیع خلق شد.
جدول  -2تعدادی ازطرح جلد کتابهای مرحوم حسین پناهي طراحي شده توسط نگارنده (غالمعلي پورزرندی)1931،
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شماره  -1طراحي جلد کتاب نمي دانم ها ،قطع رقعي،

شماره  -2طراحي جلد کتاب نويد يك روز بلند نوراني،

تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

قطع رقعي ،تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

ادامه جدول 2

تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

شماره  -5طراحي جلد کتاب کابوس های روسي ،قطع

شماره  -1طراحي جلد کتاب من و نازی ،قطع رقعي،

رقعي ،تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

شماره  -7طراحي جلد کتاب دو مرغابي در مه ،قطع

شماره  -8طراحي جلد کتاب سال هاست که مرده ام،

رقعي ،تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

قطع رقعي ،تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

شماره  -3طراحي جلد کتاب خروس ها و ساعت ها ،قطع

شماره  -11طراحي جلد کتاب نمي دانم ها ،قطع رقعي،

رقعي ،تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين

تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين
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شماره  -9طراحي جلد کتاب نامه هايي به آنا ،قطع رقعي،

شماره  -4طراحي جلد کتاب به وقت گرينويچ ،قطع رقعي،

شماره  -11طراحي جلد کتاب راه با رفیق ،قطع رقعي ،تكنیك ترکیب فتوشاب و اينديزاين
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نتیجهگیري
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بنا بر نظر بسياری از نویسندگان جوهره ی اصلی کتابهای تصویری ،روشی است که در آن متن و تصاویر با هم رابطه برقرار
میکنند .این رابطه بين دو گونه متن مختلف با متن کالمی و متن بصری ،رابطه ای بسيار پيچيده و ظریف است .اغلب متن و
تصویر ،هم زمان حرف می زنند ،از این رو ما باید پيوسته هماهنگی و تناسب ميان این دو را با تغيير چيدمانی ایجاد کنيم .این
تلفيق جزء ویژگی های ذاتی کتاب مصور محسوب می شود .یكی از مهمترین صفحات کتاب که نياز به طراحی دقيق و قابل
توجهی دارد ،جلد کتاب است .وظایف طراح جلد آن است که جلب نظر بيننده و خواننده را بكند و او را به خرید کتاب ترغيب نماید
در نتيجه طراح باید طوری طراحی کند که روی جلد با روحيات و حساسيتهای جامعه به خوبی ارتباط برقرار کند و این امر بستگی
به تجربه و آشنایی طراح با فرهنگ و مردم جامعه دارد .طراحی جلد مانند سخن گفتن است .طراح باید طوری حرف بزند که گيرایی
فصاحت و تازگی کالم داشته باشد و مستمع را بر سر شوق بياورد و این کار تجربه کافی می خواهد .در طراحی جلد کتاب باید به
رو و عطف و پشت ج لد هم زمان توجه داشت و طراحی آن باید در کنار هم با هماهنگی خاصی بشد و مقصود نویسنده را برساند.
یک طراحی جلد موفق ،به همان ميزان که از قدرت توصيف و شفاف سازی متن کتاب برخوردار است ،مبين روحيات نویسنده اثر،
نقطه نظرات طراح تصویر ساز و روی کرد او نسبت به رسانه و تكنيک اش نيز هست .در نهایت خوانش و درک یک طرح روی
جلد مابين مخاطب اثر ،متن و مولف اثر یک گفتمان است که فقط در سطوح فرهنگی با کيفيت معنا می یابد.
بهطور کل طرح روی جلد کتاب باید ظاهری چشم گير و شكلی جالب داشته باشد .به صورتی که مبلغی هم برای محتوای
کتاب باشد در گزینش یک عكس نگاه از فاصله دور را بایستی در نظر گرفت که گيرایی خود را از دست ندهد .ميزان سادگی و
شلوغی روی جلد نمیتواند ضامن موفقيت آن باشد .طرح بایستی تا حدی کنجكاوی خواننده را بر انگيزد .حداقل از عكسهایی
استفاده شود که دیدن آن به طرف داخل کتاب باشد نه عطف آن ،استفاده از کنتراست رنگی در روی جلد ،استفاده از هارمونی رنگی
و تناليته های رنگی مناسب رنگهای تصویرسازی های داخل صفحات کتاب.
در رابطه با جلد کتابهای حسين پناهی همانطور که اشاره شد ،باید گفت که طراحان تا حدی اصول تصویرسازی را رعایت
کرده اند هر چند که می تواست بهگونهای بهتر عمل شود .فضاهای کار مطابق محتوی آثار و شخصيت نویسنده هستند.
ویژگیهای اصلی و مشخص در اشعار و نوشته های پناهی که در کليت آثار او قابل مشاهده است ،عبارتند از :استفاده از زبان
نمادین یا سمبليک؛ گرایش به ادبيات و نگرشهای فلسفی رایج غرب؛ روایت اشعار به شيوههای مختلف؛ مجرد و خيالی بودن
جهان شعری؛ محتوای تعليمی و اخالقی؛ نگرش مبتنی بر درونگرایی؛ عدم استفاده از عبارات و اصطالحات اعتقادی؛ عدم
نتيجهگيری قطعی و مسلّم .با توجه به موارد فوق الذکر و شخصيت ساده و بیآالیش و شاعرانگی درونی نویسنده ما با طراحیهایی
رو به رو هستيم که در بيشتر موراد چهره ی مغموم و متفكر پناهی و استفاده از رنگ های خنثی تا حدی محتوای کتابهای وی را
به تصویر می کشد واحساس غم ،عشق خيالی ونااميدی را نشان می دهد
در کنار استفاده از خاکستری های رنگی و مات در چهره و پس زمينه فرم های مورب و نامتعادل و کادر های زاویه دار که
نمایشگر شک و تردید است و حسی ازدنيای تفكر و فلسفه دارد .سعی شده رنگ عنوان از رنگ تصویر انتخاب شود تا هماهنگی
خاصی بين این دو به وجود بياید.

پیشنهادات
پيشنهاد می شود برای ایجاد رغبت نسبت به کتاب و مطالعه اقدامات جدی تر و موثرتری در حوزه گرافيک به ویژه طراحی
جلد کتاب صورت بگيرد .طراحی جلد کتاب یكی از پررونق ترین و مؤثرترین فعاليت های طراحان گرافيک دنياست .پيشنهاد می
شود که در تحقيقات آتی به طراحی جلد کتاب توجه بيشتری نشان داده شود تا در همين راستا با طراحی قوی در پی جذب مخاطب
و رشد روند کتابخوانی در مملكت و رشد کارکرد های فرهنگی و اجتماعی و بعد از آن رفع نقایص محتوایی و تجسمی در طراحی
جلد ایرانی دست یازیم .در ارتباط با پشت جلد امروزه کليشه ای وجود دارد که تقریباٌ خيلی از طراحان از آن کليشه پيروی میکنند و
آن گنجاندن عكس و خالصه ای در رابطه با نویسنده کتاب است .پيشنهاد می شود که حتی در این چارچوب هم کار متفاوتی در
پشت جلد انجام شود.
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آذرنگ عبدالحسين .)0830( ،مبانی نشر کتاب تهران ،انتشارات سمت 800 ،ص.
افشار مهاجر ،کامران .)0830( ،آرم ،پوستر ،جلد ،تهران ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ ،تهران 008 ،ص.
افشار مهاجر ،کامران .)0831( ،پایه و اصول صفحهآرایی ،تهران ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ ،تهران،
 008ص.
پاکباز روئين .)0890( ،دایره المعارف هنر ،انتشارات فرهنگ معاصر ،چاپ دوازدهم ،تهران
تنهایی آرش .)0891( ،کتابهای ایران ،صص  .08-01نشریه تندیس شماره  ،010دوره  ،010تهران.
دابنر دیوید .)0890( ،طراحی گرافيكی صفحهآرایی ،انتشارات فرهنگ سرای ميردشتی ،چاپ اول 000 ،ص.
زیگن ،الرنس .)0891( ،مبانی تصویرسازی ،نشر پشوتن ،چاپ اول ،تهران 000 ،ص.
ظهيری نسرین ،گرافيک کتاب ،مالحظات تازه درباره طراحی جلد ،نشریه کتاب ،هفته پنج ،صفحه های .00-9
فدوی محمد )0890( ،فنون تصویرسازی ،انتشارات ميردشتی ،چاپ اول ،تهران 019 ،ص
قدردان حميد .)0891( ،فنون فروش ،تهران ،انتشارات ساکو 000،ص.
کاشانی مجيد ،تشكری پریسا .)0891( ،ویترین ،انتشارات یساولی ،تهران ،جلد اول 088 ،ص.
محمدی فر محمدرضا .)0830( ،اصول طراحی جلد کتاب در ایران ،نشریه کتاب هفته ،شماره  ،0صص 01-00
مميز ،مرتضی .)0831( ،طراحی روی جلد ،تهران ،نشرماه ریز 001 ،ص.
مميز ،مرتضی .)0890( ،روی جلدهای مرتضی مميز ،نشر کتاب آبان 800 ،ص.
معلمی ،بهرام .)0830( ،آموزش مدیریت نشر ،تهران ،مرکز آموزش نشر(لندن) و یونسكو 00 ،ص.
معلمی ،بهرام .)0831( ،بازاریابی و فروش ،تهران ،مرکز آموزش نشر(لندن) و یونسكو 03 ،ص.
مهاجر ،فيروزه( ،مترجم) ( .)0831زبان تصویر ،انتشارت سروش ،چاپ دهم ،تهران 000 ،ص.
مهر دادفر ،مریم .)0891( ،تصویرسازی ،انتشرات مارليک ،چاپ اول 090 ،ص.
ميرکمالی سيد محمد .)0898( ،بيوگرافی بازیگران ایرانی ،پارس بوک 080 ،ص
وزیریان علی ( .)0839مجموعه آثار گرافيک ،تهران ،انتشارت یساولی.
هروی مجيد .)0800( ،کتاب آرایی در تمدن اسالمی ،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 001 ،ص.

جلد کتابهای ،من و نازی ،جهان زیر سيگاری من است ،نوید یک روزبلند نورانی ،نامههایی به آنا  0دو مرغابی در مه ،از
نگارنده ی رساله
جلد کتابهای ،نامههایی به آنا ،به وقت گرینویچ ،افالطون کنار بخاری ،سالهاست که مردهام ،کابوسهای روسی ،نمیدانمها
از سایت آدینه بوکwww.adinebook.com
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