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 کیدهچ

در آثار گرافیکی، تصاویر و حروف بار پیام رسانی اثر را برعهده دارند. امروزه تایپوگرافی یا طراحی حروف در 

همواره به عنوان پوشش و  این بخشپر رنگی دارد. حضور  ،بسیاری از شاخه های هنر گرافیک از جمله جلد کتاب

از  ،به موضوع و اهمیت کتاب رای متن، همراه کتاب بوده است و نوع ساخت و کیفیت بصری آن وابستهمظروفی ب

آشنایی با چگونگی قوانین و ویژگی های استفاده از نوشتار، کمک شایانی به ارائه تنوع باالیی برخوردار می باشد.

واهد داشت. هدف از این پژوهش توصیفی، ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی حروف جلد کتاب در بهتر آن، خ

است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد. جمع آوری  آغاز هزاره سوم

ت مورد نظر در طراحی خوانایی، زیبایی و نوآوری از مهمترین نکا .ه ای صورت گرفتاطالعات با روش کتابخان

حروف است. همچنین نیاز است باروحیه و محتوای کتاب، همگام باشد. ایجاد ارتباط میان روی جلد، عطف و پشت 

جلد از ملزامات در این زمینه خواهد بود. استفاده از رنگ های متضاد سبب جذابیت حروف خواهد بود. البته 

 جود دارد.همواره نیاز به کشف راههای جدید در ارائه و
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 مقدمه

اگرچه امروزه رسانه های دیداری و شنیداری بخش وسیعی از زندگی خرد و کالن را می پوشاند، اما کتابخوانی همچناان باه عناوان    

یسوادی برابر صفر است، از علل سازنده شاهروند آگااه، مای    شیوه ی اصلی کسب دانش بشری باقی مانده است؛ حتی در کشور روسیه که ب

( پایین بودن سرانه مطالعه سبب کاهش سطح سواد فرهنگی جامعه می گردد. طراحی مناساب کتااب   62, 0931باشد. )حافظیان رضوی, 

 ,Saffari)ده مای شاود.  می تواند سبب جلب مخاطب گردد. الزم به ذکر است موفقیت در طراحی با توجه به استقبال مخااطبین سانجی  

Asadi, Zarinabadi, & Amoozadeh Lichaei, 2016, 1518) .در این راستا حروف مورد استفاده در جلد کتاب نیز موثر است 

فرم)شکل( و تصاویر را در اثار مای نمایاد.      در بسیاری از موارد، پیام نوشتاری با استفاده از حروف و متن به شکلی ارائه می شود که القای

یپوگرافی یا خط نگاری و خط نگاره اثر گرافیکی است که حروف و کلمات، ساختار اصلی آن را تشکیل می دهاد و در واقاع کا  و کیاف     تا

 (06، 0931ترکیب بندی اثر به اعتبار نوشته و یا حروف شکل می گیرد.)وزیریان،

توجه به رویکرد تاریخی، کاربرد و ارتباط نوشتار و ، ضمن «از خوشنویسی تا تایپوگرافی» دکتر عفت السادات افضل طوسی، در کتاب

فرشید مثقالی، در خط هنر مدرن، جایگاه آن را در رشته های هنری مانند گرافیک، نقاشی  و... و ویژگی های بصری حروف پرداخته است. 

را بازگو می کند. اصغر فهیمای فار و   پس از پرداختن به تاریخچه نوشتار و چاپ حروف، برخی از قواعد طراحی حروف « تایپوگرافی»کتاب 

به بررسی ویژگی های حروف فارسی با بیاانی حاروف   « ویژگی های حروف نگاری فارسی در طراحی اعالن در گرافیک»همکاران، در مقاله

ئه چند راهکار می نگارانه در طراحی اعالن است که در کنار آن به کارکردهای حروف یا نوشته در اعالن و نقش حروف نگاری در اعالن و ارا

، نقش ظاهری جلد کتاب را جدا از موضوع و محتوا، «نگاهی بر طراحی گرافیک روی جلد کتاب»روشنک حاجی محمد، در تحقیق  پردازد. 

به عنوان یکی از عوامل فروش مورد بحث و مطالعه قرار داده است و ضمن تأکید بر این که جلد از نظر فرهنگای زمیناه ای بارای فعالیات     

پژوهش حاضر، مجموعه ای از راهکارهاای مرباوط باه طراحای     احان گرافیک می باشد، آن را باعث افزایش سواد بصری مردم می داند. طر

 حروف را ارائه می دهد.

ناوع  در هزاره سوم، با توجه به تکرار فرمت های کتاب، تغییرات در ظاهر کتاب مورد نیاز می باشد. یکی از مهمترین این تغییرات، ایجااد ت 

. آشانایی باا چگاونگی    اسات  مورد استفاده در جهان اماروز عالوه بر عنوان، یکی از راه های بصری در جلد کتاب است. به کارگیری حروف 

عدم توجه به این موارد، سبب ظاهر نامتناسب و کااهش  خواهد داشت. آن، در جلد، کمک شایانی به ارائه بهتر طراحی حروف ویژگی های 

 استفاده هوشمندانه از نوشتار در این حیطه است. راهکارهای مناسب جهتپیشنهاد ، پژوهشب می گردد. هدف از این جذابیت روجلد کتا

ابتادا   در ایان راساتا  ضرورت آن نیاز به آگاهی طراحان، اساتید، دانشجویان و ناشران از کاربرد حروف، جهت رشد صنعت نشر مای باشاد.   

پس ویژگی های طراحی حروف در ساختار آن ارائه مای شاود. در نتیجاه گیاری، جماع بنادی       اهمیت نوشتار در جلد مطرح می گردد. س

 خواهد شد.مسایل بیان 

 

 روش تحقیق

 روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد. جمع آوری اطالعات با روش کتابخانه ای صورت گرفت.
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 یافته ها

 اهمیت نوشتار در جلد

بار  ، کاتالوگ، صفحه موسیقی و یاا هار چیاز دیگار در برا    دفتر)مجله(،  ژورنال، کتابچه، کتابویه همان نگهدارنده و محافظ جلد یا رُ

باه حسااب آورد. زیارا جزئیاات فنای       بسته بندیتوان نوعی طراحی طراحی جلد نشریات را می»اقع، بیرون است. در و فیزیکی هایآسیب

احی جلد ه  باید به سطوح و وجوه مختلف جلد فکر کرد و طراحی طراحی جلد شباهت نزدیکی با طراحی بسته بندی دارد، چرا که در طر

های حرفه نشر را در کار ملحوظ داشت. طراحی جلد نیز مانند هر کوشش پویاایی،  فنی را انجام داد، و دقایق و ریزه کاریو  مناسب هنری

جلد کتاب و تقسیمات و سطوح آن، کامال تارین   انواع گوناگون دارد که معروف ترین آن طراحی جلد کتاب است، زیرا کیفیت کار طراحی 

مفهوم عینی و امروزی کتاب یعنی مجموعه ای از برگهایی که روی آن ها مطالبی چاپ شده اسات و   .در میان انواع جلدهای نشریات است

ها  کتااب را    (06 ،0930)افشاارمهاجر،   .در یک طرف به نام عطف به یکدیگر متصل شده اند و این مجموعه پوشش یاا جلادی نیاز دارد   

یاک پوشاش   ( پس به طور معماول جلاد،   09، 0930محفوظ نگه می دارد و ه  محتوا و موضوع مطالب داخلی را معرفی می کند.)همان، 

 (0931)کیانی پور،کند.گیرد و از کتاب محافظت میمقوایی ضخی  است که کل صفحات کتاب را دربر می

 را آنهاا  خاا   کتابی به توجه محض مخاطب به که هستند مولفه هایی اولین از یکی آن عنوان و کتاب جلد طرح گفت بتوان شاید

 توجه خا  کتابی به مخاطب شوند باعث یا و کنند جذب خا  کتاب به مخاطبی را است ممکن که هستند عواملی اولین جزء و می بیند

 که غرفه انتشاراتی از کامل بازدید فرصت مخاطب یدکنندگان،بازد تعدد و غرفه ها شلوغی وجود با کتاب درنمایشگاه مثال عنوان به نکند.

 بخواند سرعت به را ها کتاب عناوین شاید داشته باشد، کتابها جلدها طرح به نی  نگاهی است ممکن ندارد، نیز را می شناسد را آنها قبل از

تاب بسیار اهمیت دارد. بخصو  باا ورود باه دنیاای    به نظرم پرداختن به طراحی جلد ک» مشکی گفت:ساعد  کند. عبور غرفه آن کنار از و

شیب تند کااهش   ها از آن شکلی که همیشه انتظار داشتی  و دیده بودی . با توجه به شیب تند طراحی کتاب،شکل کتاب دیجیتال و تغییر

پستوها و در دربارها به عناوان یاک    ها درکتاب در بازار و کاهش عالقه به مطالعه بد نیست نگاهی بکنی  به پیش از اختراع چاپ که کتاب

بعدی که حامل داناش و اندیشاه بشار    شدند و با اختراع چاپ این امکان به وجود آمد که آن جس  سهجنس لوکس و اشرافی محسوب می

طراحای کنناد    های بهتاری را که فونتشود برای ایندر نتیجه نقش طراحان از همین دوران شروع می در استفاده همگان قرار بگیرد. بود،

)باشگاه «.شدن، یا در تصویرسازی و روی جلدهای کتاب نقش داشتند و به هر حال نقش طراحان گرافیک پررنگ شدتر خواندهبرای راحت

  (0939خبرنگاران جوان، 

نتقال معنا و در نتیجاه  ترین نقش نوشتار و بالطبع تایپوگرافی، امه البته استفاده از نوشتار در طراحی جلد کاربردهای متفاوتی دارد. 

برقراری ارتباط است. تایپوگرافی نقش مهمی را در ارتباطات ایفا می کند زیرا می تواند احساسی را که خواننده در هنگام برخاورد باا یاک    

ی وجهای  ( جوهر نوشاتار انتقاال معاانی اسات و بناابراین دارا     31، 0931متن نوشتاری پیدا می کند را تغییر دهد. )دمیرچیلو، سجودی، 

ه  کاربردی می باشد. تایپوگرافی را می توان زبان مشهود، نجوا، آواز، فریاد، گفت و گو، ناله و خنده دانست. حروف، نشانه هایی هستند که 

ت . اما نوشتار تنها بازتااب زباان گفتااری نیسات و امکاناا     مربوط اند به نظام های نشانه ای زبان شناسی و ه  به نظام نشانه های تصویری

 (39، همانداللتی ای دارد که ناشی از کیفیت تصویری آن است و از همین مسیر است که به تولید معنا می پردازد. )

همچون دیزاین، تایپوگرافی دو جنبه کاربردی و زیبایی شناسانه را با خود به هماراه دارد.کاارکردش برقاراری ارتبااط باا مخاطاب و       

است؛ هرچه بیانش دقیق تر و موجزتر باشد، دیزاین را ماوثرتر مای   « احساسی»و « مفهومی»دو شکل انتقال پیام به صورت بسیار موثر در 

نماید. همان طور که کارکرد و انتقال مفاهی  اهمیت دارد، فرم ها نیز در بیان احساسات اهمیت پیدا می کنند. یاک طاراح باا تاایپوگرافی     

افزاید و به انبوه آلودگی های بصری کمک می کند. بنابراین در تایپوگرافی شاکل و   ناخوشایند به احساسات لطمه می زند، زشتی ها را می
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کارکرد دره  تنیده اند و تعادل بین این دو در دیزاین اهمیت پیدا می کند. کارکرد بدون شکل همانقدر بی خاصایت و بای معناسات کاه     

بازی با فرم ها، عمدتا بدون عمق هستند، با مخاطب ها   » اب شکل بدون کارکرد و معنا. به همین دلیل طراحی های فقط چشمگیر و جذ

صادق نیستند چرا که معنایی را انتقال نمی دهند. در نتیجه اغلب تکرار مکاررات اناد و خساته کنناده، هرچناد کاه زیبایناد. البتاه یاک          

مملو از اطالعات، کاه هارروزه باا آن روبارو      تایپوگرافی خوب فقط نباید به این خالصه شود که خوانده شده و دریافت گردد. در این دنیای

هستی ، باید سهل الوصول و لذت بخش نیز باشد تا دوام داشته باشد به عبارت دیگر در این دنیای شلوغ بصری، که درآن زندگی می کنی ، 

ن مسایل در جلد کتاب ه  الزم ( ای7و  2، 0931راه حل های ساده ی تایپوگرافی ه  موثرتر هستند و ه  تازه تر جلوه می کنند.)عباسی، 

 است در نظر گرفته شود.

 

 ویژگی های طرراحی حروف در ساختار جلد

جلد کتاب پوششای اسات   روی ( 01و  09، 0930ساختار جلد کتاب از سه قسمت، رو، عطف و پشت تشکیل می شود.)افشارمهاجر، 

 در طراحی جلد بطور مشخص روی جلد است. اهمیت ترین بخشتجاری تولید می شود. پر  ،که برای تبلیغ و محافظت از محصول فرهنگی

مفهاومی آورده مای شاود.    ، در این بخش عنوان کتاب، عنوان نویسنده یا نویسندگان و مترج  یا مترجمان و بطور معمول تصاویر تزئینای  

تکمیال عناوان بار روی جلاد قارار      هایی است که بارای  عناصر تشکیل دهنده جلد هر کتابی شامل عنوان، تصاویر و نوشته (0930)نوری، 

شوند کتابی در لباس فااخر یاا در لبااس نامناساب بار ویتارین       کنند و موجب میگیرند، ابزارهایی که به زیبایی جلد یک اثر کمک میمی

 استفاده نمای  گاهی طراحی جلد تنها به صورت نوشتاری یا تایپوگرام استفاده می شود و از عکس یا فرم در آن ها حاضر شوند.کتابفروشی

 (0931. )نشر و چاپ، شود

ه به هر کتاب دارای عنوانی است که طراح با توجه به روحیه کلی کتاب و مخاطبان آن، قل  و فونت مناسب آن را انتخاب کرده و گا

ایان امار باه     شاود. عنوان کتاب معموالً در نیمه باالی روی جلد قید می  (01و  09، 0930افشارمهاجر،  )شیوه ای آزاد طراحی می کند.

دلیل آن است که در صورت چیدمان کتاب ها بر روی یکدیگر )در ویترین کتابفروشی هاا( کتااب هاای رو، عناوان کتااب هاای زیار را        

نپوشانند. عنوان نویسنده بسته به اهمیت عنوان کتاب، شهرت نویسنده و جنبه ها و اصول زیبا شناسی، نزدیک عنوان کتااب )پاایین یاا    

مشخصای   قاانون اندازه ی قل  نوشتار در طارح روی جلاد تاابع     و یا در پایین کتاب و با فاصله از عنوان کتاب آورده می شود. باالی آن(

نیست اما آنچه بدیهی است اندازه عنوان کتاب باید با اختالف قابل توجهی از دیگر نوشته ها بزرگ تر و یا بصاورتی مناساب دارای دیاد    

الزم باشد. نحوه چیدمان عناصر بصری نیز ترجیحاً به گونه ای خواهد بود که به سمت داخل کتاب حرکت داشته باشد، خواننده را به باز 

   (0930.)نوری، ترغیب کند کردن آن

اولین نگاه خواننده به کتاب و اولین لحظه تعامل کتاب با خواننده، عطف کتاب است. زیرا خواننده با دیدن ایان قسامت ترغیاب باه     

شاید طراحی عطف مشکل ترین بخش طراحی جلد باشد، زیرا در طرح سطح محادود آن اغلاب نوشاته    برداشتن آن از کتابخانه می شود. 

ی روی جلد مانند نام کتاب، نام نویسنده و مترج ، کدبندی های جلد، عناوین سری موضوعی نشر، شماره ی ردیف و باالخره نشاانه ی  ها

ناشر وجود دارد و طراح باید این بخش کتاب را طوری طراحی کند که عالوه بر راهنمایی خوانا و سریع مراجعان، زیباایی و حتای ناوآوری    

ه هدایت و راهنمایی بیننده و خواننده مطرح کند. در عطف کتاب نوشته ها به ترتیب اهمیت از باال به پاایین قارار مای    هایی را نیز در شیو

ی  گیرند؛ به این معنی که ابتدا عنوان کتاب و در درجه ی اهمیت بعدی نام نویسنده، مترج  و ... و بعد کدهای الزم دیگر و به عالوه نشانه

تنظی  و تقسی  بندی این عناصر باید در نهایت خوانایی و برای هدایت بهتر بیننده با سلیقه و رنگ آمیزی و طراحی  ناشر می آید. بنابراین

در هنگام صحافی امکان آنکه خط تا، دقیقاً در محل مورد نظر قرار نگیارد وجاود دارد،    (0936مطبوعی تنظی  و مشخص شود.)مگ ایران، 

 (0931)کیانی پور، شته ها به صورتی باشند که کامال عرض عطف را بگیرند.در طراحی جلد نباید نوبنابر این 

سطح پشت جلد، فضای ظاهراً منزوی و ک  مصرف جلد کتاب است و اغلب ناشران برای استفاده از این فضا به سالیق شخصی تکیاه  

کنند. عده ای دیگر برگزیده ای از فهرست کتااب  می کنند. مثالً بعضی برای اطالع خوانندگان شان خالصه ای از موضوع کتاب را درج می 

های منتشر شده ی خود را اعالم می کنند.گروهی در این فضای خالی نشان، بارکد، شابک، قیمت کتاب و نکاتی در ایان حادود را مطارح    
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رای مطرح کاردن عنااوین باه    می کنند و گاهی که کتاب دو زبانه است، یعنی مثالً فارسی است با خالصه ای به زبان دیگر، از پشت جلد ب

زبانی دیگر استفاده می کنند. باالخره همه ی این تصمی  ها سبب شد که ناشران و به تبع آنها طراحان ه  به پشت جلد اهمیات کمتاری   

طبیعتااً  کامالً به ه  مرتبط هستند و در طراحی آنان از یک هارمونی باید استفاده کارد.   روی جلد کتاب، عطف کتاب و پشت جلدبدهند. 

هر کدام کارکرد خودش را دارد، ولی عناصری مانند رنگ، تایپ و تصویر هماهنگ خود را می طلبد. گاهی اوقات به دلیل ضاخامت کتااب،   

  (0933)مجله الکترونیکی رنگ، عطف آن نقش مهمتری را ایفاء می کند. 

ارش دهنده ی پوستر یک نمایشگاه یا تئاتر اجازه اولین محدودیتی که در طراحی جلد کتاب هست روبرویی شما با متن است. سف

می دهد که تو هر طوری با سفارش برخورد کنی اما ناشر به دنبال ارتباط جلد با متن است و از آن مه  تر می خواهد جلدی را چاپ کند 

تواند بحث و متن کتاب باشد بلکه میالزاماً طراحی جلد نباید مستقیماً نماینده  (13و  13، 0931)باباوند، .که به فروش کتاب کمک کند

مولف قادر به گفتن آن نبوده است. این امر در طراحی حروف ای با متن ایجاد کند. طراح باید چیزی را از متن کتاب تصویر کند که مجادله

 آن باشد.روش، تکنیک اجرایی، نوع فونت، رنگ و بافت  محتوا با جلد کتاب الزم است مدنظر قرار گیرد و شباهتی میان

 

. یکی دیگر از موارد مورد اهمیت طراحی حروف جلد کتاب توجه جنس جلد کتاب وجود دارد حالت های متفاوتی ازاکنون در ایران 

، گالینگور با نوشته های زرکوب و نقره کوب، جلد سخت وجود دارد. 0به جنس آن می باشد. به طور قطع تفاوت عمده ای میان جلد شومیز

است توجه الزم و نوع چاپ روی آن ها، در روجلدهایی از جنس چوب، چرم، انواع پارچه، مقوای دست ساز، الک و ... گذشته از این 

 بیشتری مبذول داشته شود.

 
بعد از آزمایشات فراوان که از روی جلدها انجام شده امروزه این موضوع ثابت شده است که رنگ آمیزی جالب روی جلد تأثیرش 

هیجان انگیز است. این دسته از رنگ های که در سه دسته دو رنگی تنظی  شده اند دارای قدرت جذب فوق العاده می  بیشتر از تیترهای

آبی و نارنجی، زرد و بنفش. در طرح روی جلدهایی که تصویر رنگی از یک شخصیت یا منظره به چاپ می رسد امکان  باشد: سبز و سرخ،

در این صورت باید دقت کرد که چه رنگی در متن تصویر بیشتر از سایر رنگ ها به کار گرفته تعویض رنگ های متن تصویر وجود ندارد، 

شده است. برای مثال اگر رنگ آبی سطح زیادی را اشغال کرده باشد، می توان از رنگ نارنجی در پیاده کردن اس ، یا عنوان کتاب مدنظر 

)مگ دور تصویر را اشغال می کند این کادر را می توان به رنگ دلخواه تغییر داد. گرفت و یا چنانچه طرح دارای کادر ثابتی است که دور تا

 (0936ایران، 

ها به درستی و به اندازه توانند به یاری طراحان برای جلد کتاب بیایند، اما باید بدانی  که باید از رنگها میدر برخی موارد نیز رنگ

های خا  است، گاهی حتی باید جلد ها نیز نیازمند مهارتهای سرد و گرم و چیدمان آنرنگاستفاده شود، آشنایی با چگونگی استفاده از 

ها سیاه و سفید باشند و در این زمینه هر چیزی باید منطق خا  خود را داشته و هارمونی و هماهنگی داشته باشند تا برخی کتاب

اش بیرون آورد و مشاهده کرد، حس کند تا هر وقت آن را از کتابخانهمخاطب به راحتی با کتاب ارتباط برقرار کرده و آن را خریداری 

بعد از آزمایشات فراوان که از روی جلدها انجام شده امروزه این موضوع ثابت شده است که رنگ آمیزی  (0936خوبی پیدا کند.)گودرزی، 

در سه دسته دو رنگی تنظی  شده اند و شامل سبز و  جالب روی جلد تأثیرش بیشتر از تیترهای هیجان انگیز است. دسته از رنگ های که

بنابر این از این  ترکیب رنگ ها در طراحی حروف می  آبی و نارنجی، زرد و بنفش می شوند، دارای قدرت جذب فوق العاده می باشد. سرخ،

 یجاد نماید.توان سود برد. گاهی رنگ کادر نوشتار و یا خط دور آن، می تواند تضاد را میان حروف و زمینه ا

یکی از مراحل کار طراحی کتاب، طراحی طرحی ه  آهنگ برای تمام کتاب های ناشر است طراحی یونیفرم کاری سهل و ممتنع 

است. زیرا که طراح باید در نهایت سادگی طرحی را به وجود آورد تا بدون حضوری مزاح  بر جلد کتاب، ویژگی بصری مؤثر و هویت 

دی انجام پذیر است. نوع قل  های حروف متن و شارات ناشر مطرح کند. طراحی یونیفرم به گونه های متعدخاصی را برای مجموع انت

های ایجاد یونیفرمعناوین کتاب، طرز تنظی  و صفحه آرایی متن و یا عناوین روی جلد می تواند در این زمینه مورد استفاده واقع گردد. 

                                                           
 این واژه نام تجاری نوعی مقوا بوده است. 1
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ها باید هویت های مختلف طراحی شوند. این یونیفرمها برای گروهتوانند براساس پژوهشمیها مناسب برای کتاب اهمیت دارد. یونیفرم

سازمانی یک موسسه و خالقیت انتشاراتی را نشان بدهند. عالوه برآن توجه به هویت ایرانی طراحی کتاب در بخش خصوصی غایب است و 

 (0939خبرگزاری تسنی ، ).باید به آن توجه کنی 

ن نحوه خواندن پیام های نوشتاری از سوی مخاطبان را مورد توجه قرار داده و تمهیدات دیداری بسیار کارگشایی یافته امروزه طراحا

اند. همچنین آنها قوانین پذیرفته شده و تخطی ناپذیر طراحی را به کمک شیوه های جدید به چالش کشیده اند؛ این رویکرد در اصطالح 

، 0931شود و امروزه بیش از هر زمان دیگری تصور ما را از مقوله خوانایی دگرگون کرده است.) زاهدی،  نامیده می« ساختار شکنانه»کلی 

وی  ( خوانایی، یعنی بتوان متن را در شرایط طبیعی خواند. این نتیجه حاصل ارزیابی قابلیت خوانایی قل  و فاصله گذاری مطلوب است.)02

 وف به عنوان تزیین در جلد به کار برده می شود، این مسله اهمیت خود را از دست می دهد.( البته در مواردی که حر93،  0933وایت، 

توجه گرافیست به نکات مطرح شده در طراحی حروف جلدهای جدید سبب می شود که، کار نتیجه بهتری داشته باشد. ایجاد تنوع 

هنر به عنوان »اولین بار توسط ویکتورشکلوفسکی در مقاله  6زداییبصری در ظاهر نوشتار ما را به مبحث آشنایی زدایی می رساند. آشنایی 

و در فلسفه فرمالیس  ابداع شد. در ابتدا به تشخیص شعر از زبان محاوره بر اساس آگاهی به فرم در ادبیات مربوط می « شگرد

( 17, 0936د کردند.)احمدی, از آن یا« بیگانه سازی»( پس از آن یاکوبسن و تیتانوف با عنوان Crawford, 1984 ,613شد.)

 ,Shklovskij.)شکلوفسکی هدف هنر را انتقال احساس از طریق ناآشنا کردن اشیاء، افزایش دشواری و طول ادراک آن بیان می کند

« آشنایی زدایی از آشنایی زدایی»یاکوبسن معتقد است آشنایی زدایی در گذر زمان به عادت تبدیل شده و نیاز به  (02, 1998

نوآوری محسوب می شد،  رایج که قبال  قل  هایاستفاده از  در هزاره سوم،( Amoozadeh Lichaei&saffari, 6101  ،111)است.

کتاب داشته جلد و ه  اکنون تکراری شده و باید پدیده ای جدیدتر ایجاد گردد تا مجددا عادت بره  زده و مخاطبان توجه بیشتری به 

 مطالب آن می گردد که نتیجه آن به طور قطع رشد صنعت نشر خواهد بود. بب درک بهتر ازباشند. این امر س

 

 گیریبحث و نتیجه

در عنوان، انتخاب شیوه طراحی حروف با توجه به روحیه کلی کتاب صورت می پذیرد. عموما عنوان در نیمه باالیی کتاب، بزرگ تر یا 

شته های روی جلد مانند نام کتاب، نام نویسانده و متارج ، کدبنادی هاای     اغلب نومتفاوت تر از دیگر نوشتار قرار می گیرد. عطف شامل 

جلد، عناوین سری موضوعی نشر، شماره ی ردیف و باالخره نشانه ی ناشر می گردد. از ویژگی های آن نیاز به خواناایی باا درنظار گارفتن     

. مارتبط باودن   تی باشند که کامال عرض عطف را بگیرندنباید نوشته ها به صورسرعت مراجعین، عالوه بر زیبایی و نوآوری است. همچنین 

روی جلد، عطف و پشت جلد از لحاظ رنگ، تایپ و تصویر، نیز تناسب آن با محتوای کتاب از دیگر نکات مورد اهمیت در این ماورد اسات.   

د. در طراحی بونیفرم ه ، می توان آبی و نارنجی، زرد و بنفش در جذابیت حروف موثر خواهد بو سبز و سرخ،دسته رنگ های متضاد مانند 

از اشتراکاتی مانند نوع قل  های حروف متن و عناوین کتاب، طرز تنظی  و صفحه آرایی ماتن و یاا عنااوین روی جلاد اساتفاده کارد. باه        

جااد راهکارهاای مناساب    کارگیری شیوه های نو همواره مورد نیاز خواهد بود. بنابر این در آغاز هزاره سوم نیاز به تغییر قوانین بصاری و ای 

 جهت طراحی حروف جلد کتاب می باشد.
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 . اولین دو ساالنه تایپوگرافی پوستر ایران. تهران: شهر.0931وزیریان, علی. 

. تاملی در طراحی حروف؛ ایدئولوژی کاربردی در تایپوگرافی. با ترجمه عاطفه متقی و محمدرضا عبدالعلی. تهران: 0933وی وایت, الکس. 

 میردشتی.
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