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همایش «پژوهش اجتماعی
فرهنگی»
س��ومین (آخرین) روز همایش ملی «پژوهش
اجتماعی فرهنگی در جامعه ای��ران» ،امروز از
ساعت  8تا  18:30در دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی ،واقع در تقاطع همت و
شریعتی،خیابانگلنبی(کتابی)برگزارمیشود.

بررسی شعر شاملو
امروز س��اعت  17در چهارمین ش��ب الفما از
سلسله نشس��تهای هزار و یکشب الفما ،در
باشگاه اندیشه واقع در خیابان انقالب ،خیابان
وصال ،کوچه نایبی ،ش��ماره  ،23ش��عر احمد
شاملوازمنظرتلفیقدردهایجسمانیوعاطفی
توسط عبدالرحمن نجل رحیم بررسی میشود.

عکس  :پریس�ا هاجری
جامعه فردا

گزارشی از وضعیت طرحهای روی جلد کتاب در ایران

پوسترهایی که برای ویترین کوچک میشوند

دیدار با
«حمیدرضا آتش برآب»
نشست «از تهران تا مس��کو» با موضوع دیدار و
گفتوگو با «حمیدرض��ا آتش برآب»؛ مترجم
ادبیات روسی ،امروز ساعت 17در شهرکتاب الف
واقع در زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی ،میدان
الف،خیابانالفشمالی،شماره 1برگزارمیشود.

نقاشان آبرنگ
باغ ایرانی و
ِ
نمایشگاه «باغ ایرانی از نگاه نقاشان آبرنگ ایران»
که فردا س��اعت  16در موسسه فرهنگی هنری
صبا افتتاحمیشود،مجموعهایشاملحدود۸۰
اثر را در سه بخش بهنمایش میگذارد که تا 14
دی از ساعت  10تا  18برپا خواهد بود.

نقد رمان «راز»
نشس��ت نقد و بررس��ی رمان «راز» نوش��ته
کاترین هیوز ،امروز ساعت  16باحضور حسین
مسعود آشتیانی ،عطا نویدی و سودابه قیصری
(مترجم کتاب) در شهرکتاب مهرشهر واقع در
کرج ،بلوار شهرداری ،بلوار دویست ،بعد از پارک
برگزار میشود.

نمایشگاهنقاشی
«صورتها»
نمایشگاه گروهی نقاش��ی «صورتها» ،فردا
ساعت  16تا  20در گالری هپتا واقع در خیابان
کریمخان ،خیابان ایرانش��هر ،روبهروی پارک
هنرمندان ،بنبست نیکوش��هر ،شمار ه  3برپا
میشود که تا  13دی ادامه دارد.

تکنیکهای آواز و ساب
سیستمهای صدا
دومین س��مینار تخصصی «تکنیکهای آواز و
ساب سیستمهای صدا و آواز» با حضور نرگس
جعفری ،فلور هرس��یج ،عارف احسن ،حسین
روازاده و فری��د ده��دزی ،فردا س��اعت  ۱۸در
فرهنگسرایارسبارانبهنشانیخیابانشریعتی،
باالترازسیدخندان،خیابانجلفابرگزارمیشود.

آیین نکوداشت
«جمشید درویش»
آیین نکوداشت «جمشید درویش»؛ بنیانگذار
علم بیوسیس��تماتیک جانوری ای��ران ،امروز
س��اعت  14در تاالر دهش��ور پردی��س علوم
دانشگاه تهران برگزار میشود.

کارتونهای
«کامبیز درمبخش»
نمایش��گاه جدیدتری��ن کارتونه��ای کامبیز
درمبخش با عن��وان «انرژی مثب��ت» ،فردا از
س��اعت  16تا  20در گالری سیحون به نشانی
خیابان وزرا،کوچه چهارم ،ش��ماره  11افتتاح
میش��ود ک��ه ت��ا  20دی از س��اعت  11تا 19
برقرار است.

بررسی جامعه فردا نشان میدهد طرحهای ویترنی جذبکننده عابران گذری هستند
و روی جلدهای نویسنده و ناشران معتبر را طرح های ساده اشغال کرده اند
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سحر آزاد
روزنامه نگار

انگار ضربالمثل «توش خودمون را کشته ،بیرونش
بقیه رو» برای طراحیهای روی جلد کتاب در ایران
خیلی هم بیراه نیست.
طراحی روی جل��د کتاب که از دوران باس��تان در
ایران از اهمیت برخوردار بوده ،بهطورکلی دو دیدگاه
را دربرمیگیرد :عدهای که معتقدند جلد کتابهای
ایرانی از سوی دنیای بینالمللی مورد تحسین قرار
گرفته و دیگرانی که ب��اور دارند نباید به این نظرها
اکتفا کرد چراکه تعداد طرحهای بد در مقایس��ه با
خوب بیشتر هس��تند.کتاب آرایی و طراحی روی
جلد از دوران گذش��ته در ایران م��ورد توجه بوده و
حت��ی ایرانیان برای کتیبههایش��ان ،جلد طراحی
میکردند اما در بررسی وضعیت طراحی جلد کتاب
در دوران معاص��ر میتوان گفت که ش��رایط آن در
نوسان است.
به گفته آیدین آغداش��لو ،نق��اش ،طراح گرافیک و
منتقد هنری در کتاب «ویترین» ،بعد از آنکه چاپ
تصوی��ر روی کتابها امکانپذی��ر و بعد از دهه 30
که نمونهه��ای اروپای��ی وارد ایران ش��د ،تقلید و
استفاده از طرحهای ابتدایی افزایش پیدا کرد اما با
فعالیت بیوک احمری و محمد بهرامی نقطه عطفی
بر طراحیهای س��اده و حروف چینیهای ابتدایی
رایج بهوجودآمد.
آغداش��لو از جمله هنرمندانی اس��ت که در س��ال
 1324پس از تاس��یس دفتر محمد بهرامی همراه
با دیگر طراحان همچ��ون پرویز کالنتری ،مرتضی
ممیز ،محمد تجوی��دی ،پرویز کالنتری ،علیاکبر
صادقی ،محمد احصایی و ...مش��غول به فعالیت در
زمینه آگهی و طراحی روی جلد شد .پس از تاسیس

انتشارات فرانکلین در سال  1333از سوی همایون
صنعتیزاده و تولید کتابهای قطع کوچک جیبی
باحضورطراحانیمانندمحمدزمانزمانی،غالمعلی
مکتبی ،فرشید مثقالی ،پرویز کالنتری ،نورالدین
زرینکل��ک و ...تحول دیگری در طراحی روی جلد
بهوجود آمد .در سالهای بعد ،انتشار «کتاب هفته»
به سردبیری احمد شاملو و مدیریت هنری مرتضی
ممیز در سال ،1340تاسیس انتشارات «امیرکبیر»
در سال  1344از سوی عبدالرحیم جعفری و حضور
مرتضی ممیز ،بی��وک احمری و محمدزمان زمانی
همراه با چاپ کتابهای طالیی و تاس��یس کانون
پرورش فکری کودک و نوجوان در س��ال  1345از
جمله اتفاقهای موثر در طراحی جلد بود.
به گفته آغداش��لو تنوع تصویرگری و بهکارگیری
عکس از دهه  40بهعنوان جایگزینی برای نقاش��ی
و طراحی روی جلد رواج پیدا کرد و گس��ترش نشر
و س��فارشهای وس��یع در دهه  40و  50باعث شد
طراحی جلد کت��اب بهعنوان یک��ی از مهمترین و
عمدهترین رشتهها و ش��اخههای گرافیک معاصر

ایران تثبیت شود.
بااین حال وقوع انق�لاب  57فضای دیگری را برای
طراحی جلد کت��اب ایجاد ک��رد .ابراهیم حقیقی،
ط��راح گرافیک و یکی از پرکاره��ای طراح جلد در
ایران معتقد است در فضای باز سیاسی دوران انقالب
و تا س��الها بعد ،تولید و تکثیر کتابهای ممنوعه
دوران پهلوی با روی جلدهای سفید یا چاپ و تکثیر
قاچاق ،پیادهروهای جلوی دانش��گاه تهران را از آن
خود کرد و کتابهای بس��یار زیاد دیگری توس��ط
ناش��ران قدیم و ناشران تازه وارد گروههای سیاسی
چپ و راس��ت مذهبی روانه بازار ش��د که طراحان
آن مانند نویسندگان و مترجمان یا گمنامند یا نام
مستعار دارند.
رئیس دانایی:
طرحها افت کرده

علیرض��ا رئیسدانای��ی ،مدیر
انتش��ارات نگاه هم که بیش از
چندین دهه در این مسیر فعالیت میکند ،در تشریح

روندی که طراحی جلد طی کرده است ،به «جامعه
فردا» گفت« :تا پیش از دهه  40طراحی روی جلد
کتاب بد بود چون افست نبود و آقای صنعتیزاده،
کتابه��ای جیب��ی را راه انداخت که موجب ش��د
طرحهای خوبی از س��وی طراحانی مانند ابراهیم
حقیقی و مرتضی ممیز طراح��ی و این حوزه دچار
نوآوری شود .س��ال  57طرحهای زیبا و چشمنواز
دیده نمیشد و از سالهای  57تا  59طرحهای روی
جلد به جلد س��فید معروف بودند که فروش خوبی
هم داشتند.
بعد از آن وضعیت ،فروکش کرد و از س��ال 64_63
ناشران جدیدی وارد شدند که با طرحهایی از آیدین
آغداشلو و ابراهیم حقیقی طرحها متحول شد».
به گفته او در دهه  70و  80طرحهای خوبی از سوی
جوانهایی از ش��اگردان طراحان ش��ناخته شده و
افرادی مانند علیرضا اسپهبد ،حقیقی و ممیز روانه
بازار شد .رئیس دانایی اضافه کرد«:کارهای اسپهبد
که برای ش��املو کار میکرد ،طالکوب و چشمنواز
بودند و ما هم طالک��وب کار کردیم که در ویترین

طرحهای مختلف
جلد کتاب «بوف کور»

چشمنواز بود .یکسری از طرحها هم عجیب و غریب
بودند و به همین دلی��ل باید زور میزدیم نام کتاب
را در پشت ویترین بخوانیم .برای من مهم است که
نام کتاب ،نویسنده یا مترجم از پشت ویترین دیده
و سریع خوانده شود».
مدیر انتش��ارات نگاه عنوان کرد که طراحانی مانند
اس��پهبد در دهه  70کت��اب را میخواندند و اگر به
هر دلیلی نمیخواس��تند ،میگفتند طراحی جلد
را انجام نمیدهن��د اما امروزه برخ��ی از طراحان،
کت��اب را نمیخوانند .او س��پس به مث��ال دیگری
اشاره کرد«:ابراهیم حقیقی میگفت دو هفته طول
کش��یده کتاب را بخواند اما یک هفته دیگر هم نیاز
دارد تا باردیگر کتاب را بخواند و بتواند طرح بزند».
رئیسدانایی یک��ی از عوامل موث��ر در توجه طراح
به محتوای کتاب را س��ختگیری ناشران دانست و
گفت هر ناشری نباید هر کتابی را چاپ کند ،ناشران
باید کتابخوان باش��ند ،ادبیات جامعه را بشناسند و
با محت��وای کتاب ارتباط برق��رار کند .او همچنین
معتق��د اس��ت طرحه��ای روی جلد اف��ت کرده و
اظهار امیدواری کرد به جلد کتاب توجه بیش��تری
ش��ود« :دوستان جوانی ناشر ش��دهاند که وقتی ما
قدیمیترها کتابی را منتش��ر نمیکنی��م ،به آنها
مراجعه میشود .ای کاش ناشران بافکر وارد این کار
شوند و به این کار عشق بورزند .جلد کتاب ویترین
آن است و نیاز به اهمیت دارد».
بیژن صیفوری ،طراح گرافیک نیز در روایتی که در
«ویترین» از وضعیت طراحی روی جلد نوشته ،به
مالقاتش با رالف شرایفوگل در تهران اشاره کرده و
گفته اس��ت که او از طراحی جلد کتابهای ایرانی
شگفتزده ش��ده و اینکه در اروپا برای جلد کتاب
چنین انرژی نمیگذارند .صیفوری س��پس روایت
خ��ود را اینگونه ادامه داد«:او هم��ه روی جلدهای
ایران را ندیده اس��ت .نمیدانم همین گپ را اگر در

ژوژمان

طراحی جلد کتابهای ایرانی از منظر بین المللی

«ویترین»ی به دور از سیاهنمایی
پریسا تشکری

طراح گرافیک و یکی از
مؤلفان کتاب «ویترین»

«اگر من پیش از دیدن این مجموعه میدانستم که کتاب
ویترین چنین کیفیتی را خواهد داشت و معرف این همه
جلد کتاب زیب��ا از دورانهای مختلف طراحی جلد کتاب
در ایران است ،قطعا زمان بیشتری به نوشتن مقدم ه کتاب
ویترین اختصاص میدادم».
بخشی از یادداشت استیون هلر ،طراح آمریکایی ،منتقد و
نویسند ه تخصصی در زمینه دیزاین پس از مشاهد ه کتاب
ویتری��ن تاریخ طراحی جلد کتاب در ایران به س��الهای
بس��یار دور و جلدهای درخشانی بازمیگردد که به دست
استادکاران جلدس��از و صحاف خلق شدهاند ،آثار نابی که
امروز بهعنوان بخش��ی از فرهنگ تصویری تاریخی به آن
میبالیم .طراحی جلده��ا و کتابها در دورههای مختلف
تاریخ کتابسازی ایران خود گواهی میدهند که در بیشتر
مواقع ارتباط نزدیک و محکمی بین نویسندگان ،شاعران،
تصویرسازان و جلدس��ازان ایرانی وجود داشته و نوعی از
کار گروه��ی منطقی باعث خل��ق کتابهایی با جلدهای
بهمعنای واقعی نفیس شده است .بعدها ،این ارتباط نزدیک

در سالهای پس از انقالب بهخصوص در دورهای که به نام
«دور ه اصالحات» معروف اس��ت نیز به وضوح دیده شد.
س��الهای میانی ده ه هفتاد که رونق اقتصادی در ایران و
ورود ابزار دیجیتال ،همزمان ش��د با ارتباط منطقی میان
ناشران ،مدیران فرهنگی و طراحان گرافیک .در روزگاری
ک��ه مقوله کتاب چه از نظر کمی��ت و چه از منظر کیفیت
اوقات خوشی را میگذراند.
طراحان ایرانی که همواره با محدودیت نمایش پوستر در
خیابانها چه از لحاظ فضای نمایش و چه از جنب ه سانسور
تصاویر مواجه بودهاند ،با هوش و ذکاوت فراوان بر طراحی
جلد کتابها متمرکز ش��دند و ت�لاش کردند هر آنچه در
چنته دارند بر جلد کتابها پیاده کنند.
طراحی جلد کتاب در ایران داس��تانهای تلخ و شیرینی
دارد .این ش��اخه از طراحی گرافیک بهقدری مورد توجه
طراحان گرافیک در ایران بوده که گاه بدون اغراق برخی از
آنها حتی در قبال دریافت دستمزدهای ناچیز حاضرند جلد
کتاب طراحی کنند .طراحی گرافیک بخشهای بس��یار
گوناگونی دارد اما همانطور که طراحان گرافیک در سراسر
دنیا بیش��تر عالقهمندند بهعنوان طراح پوس��تر شناخته
شوند در ایران نیز انگار طراح جلد کتاب بودن نوعی برتری
و هویت برای یک طراح به حساب میآید تا جاییکه حتی
اگر یک ط��راح موفق مثال به ش��کل تخصصی بر طراحی

بستهبندی محصوالت غذایی مشغول به کار است ترجیح
میدهد که برای نمایشگاهها و دوساالنههای گرافیک ،طرح
پوستر یا جلد کتابی را بفرستد که شاید پیش از آن حتی
منتشر هم نشده است! این مسئله از آنجا ناشی میشود که
ما هیچگاه بستر مناس��بی برای نمایش سایر شاخههای
گرافیک فراهم نکردهایم و همواره بهایی بیشتر به برخی از
تولیدات گرافیک در بیینالها و مسابقات دادهایم .حتی با
نیمنگاهی به طراحان بینالمللی که برای ارائ ه آثارشان به
ایران دعوت شدهاند ،درمییابیم که برای مثال هیچگاه از
یک طراح متخصص در طراحی کتاب یا در زمین ه طراحی
تبلیغات دعوت نش��ده اس��ت .این روند شاید طبیعی هم
بوده چراکه هیچ رسانهای را بهتر از پوستر نمیتوان یافت
که بهراحتی و زیبایی قابلیت نمایش در گالریها را داشته
باشد و بیشک س��ایر محصوالت گرافیک نیاز به فضاها و
امکانات تخصصیتر برای نمایش دارند.
ی است که طراحی جلد کتاب نسبت به سایر
جای خوشحال 
بستگانش در دنیای گرافیک وضعیت بهتری داشته اما قرار
گرفتن آن در زیر سای ه قدرتمند پوستر و بیمهری به آن را
نمیتوان نادیده گرفت .طی سالهایی که بر طراحی جلد
کتاب متمرکز بودم یا در دانشگاه تدریس داشتم ،شاهد این
بودم که متاسفانه هیچ منبع تخصصی در ارتباط با طراحی
جلد کتاب برای عالقهمندان و دانشجویان طراحی گرافیک
وجود ندارد .خیلی از مواقع پیش میآمد که ایمیلی دریافت
میکردم مبنی بر درخواس��ت دانشجویی جهت معرفی
منبع در زمین�� ه طراحی جلد کتاب یا طراحان مطرح این
حرفه برای تحقیق ،پایاننام ه و ...همواره هیچ جوابی برای

