
فصل 2

طراحی جلد
فصل4

طراحي جلد كتاب، مجله، بروشور  و ساير محصوالت گرافيكی يكي از مهم ترين بخش هاي طراحي گرافيك 
است. 

جلد كتاب مي تواند مخاطب را به خواندن تشويق كند و يا بر اساس طرح جلد، موضوع و محتواي يك 
آن  آموزش  و  جلد  طراحي  در  فني  نكات  رعايت  و  بصري  جذابيت  بنابراين  معرفي شود،  نوشتاري  اثر 

است .  فصل  اين  اهداف  از  فتو-گرافيك  رشته  به هنرجويان 
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در طراحی جلد کتاب به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 هنرجويان در اين فصل مهارت های زير را كسب خواهند كرد:
 تحليل و بررسی ساختار جلد كتاب و تناسب آن با موضوع و مخاطب 

   طراحی جلد كتاب بر اساس سفارش 

1

استاندارد عملکرد

طراحي روي جلد متناسب با متن مورد نظر و بر اساس يونيفرم و شخصيت كتاب يا نشريه يا ناشر سفارش دهنده.

طراحی جلد
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طراحی جلدفصل 4

 مقدمه

 بسياری از محصوالت گرافيك مانند مجله، كتاب، كارنما يا كاتالوگ، دفترک يا بروشور و مانند آن معموالً از 
تعدادی برگ های كاغذی تشكيل شده اند كه برای نگهداری و محافظت اين برگ های كاغذی از پوشش يا پوشه ای 
استفاده می شود كه جنسی محكم تر از كاغذ دارند مانند مقوا، پالستيك، چرم، ورقه های چوب و در موارد بسيار 

محدودي ورقه هاي فلز نيز كاربرد دارند.
 اين پوشه يا كاور، غير از اين كه  ورقه ها را نگهداري مي كند بايد زيبا بوده و نيز بيانگر موضوع ، حال و هوا، روحية 

مطالب و تصاوير صفحات داخل آن باشد.
 در اين فصل، ما طرح جلد و چگونگی توليد آن را تجربه می كنيم. اگرچه تنوع در جلد محصوالت گرافيكی زياد 
است اما طراحي جلد هر يك از اين محصوالت ، شكل متنوع و خاص خود را دارند كه در اينجا به موضوع طراحي 

جلد كتاب مي پردازيم.

طراحی جلد کتاب

به چند نمونه طرح جلد كتاب توجه كنيد كه طراح چگونه روحية اطالعات و محتويات كتاب را در يك قاب 
است: بازنمايی كرده  )جلد( 

تصویر1
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تصویر2
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طراحی جلدفصل 4

در بيشتر طراحي جلد كتاب ها سه عنصر مهم وجود دارد كه عبارت اند از: 
1ـ نوشتار

2ـ تصوير )فرم و رنگ(
3ـ تكنيك اجرا

با دقت در تصاوير صفحة پيش، متوجه می شويم كه در گام نخست، همة آنها دارای عنوانی هستند كه بيانگر 
موضوع يا محتوای كتاب است. در گام بعد تصاوير كتاب ها را می بينيم كه از طيف گسترده اي از انتزاعی ترين تا 
طبيعت گرايانه ترين تصاوير هستند. اين تصاوير با تكنيك هاي متنوعي خلق شده اند و اساس اين تنوع و تفاوت ها 

به دليل موضوع و محتواي گوناگون كتاب هاست.
ترجمه  هر  در  تصويری.  ترجمة  است:  ترجمه  نوعی  گرافيك،  ديگر تخصص های  مانند  نيز  كتاب  طراحی جلد 
سه عنصر بنيادين وجود دارد: زبان مبدأ، زبان مقصد و مسير ترجمه.بنابراين برای ترجمه الزم است كه مترجم 
)مسير  ترجمه  مورد  علم  زبان  و  باشد؛ واژگان تخصصی  داشته  آشنايی  مقصد  و  مبدأ  زبان های  با متن  )طراح( 

بشناسند. نيز  ترجمه( را 

 در مبانی هنرهای تجسمی و دروس و كارگاه هايی كه تاكنون گذرانيده ايد با زبان مقصد و نيز بخشی از 
مسير ترجمه آشنا شده ايد چنانچه قرار باشد با همة زبان های مبدأ نيز آشنا شويد بايد همة علوم و فنون و 
نيز تمامی تجارب بشری را بدانيد كه تقريباً غيرممكن است. گستردگی زبان های مبدأ به اندازة گستردگی 
همة موضوع های كتاب هاست: از آشپزی گرفته تا جامعه شناسی، از فوتبال گرفته تا مدارهای برق فشار 

قوی و ...
بنابراين برای درک درست موضوع، بهتر است كه هم كتاب را ورق بزنيد و بخوانيد و هم با پديدآورندة 
كتاب )نويسنده، شاعر، گردآورنده، مترجم و...( صحبت كنيد و تا حدودی به مضمون و محتوای كتاب 

نزديك شده و با  زبان مبدأ نيز آشنا شويد.

با مراجعه به كتابخانة هنرستان و يا كتابخانة منزل، 3 كتاب را كه قبال خوانده ايد و از محتوای آن خبر 
داريد، با خود به كالس بياوريد. دربارة يكی از آنها از نظر ارتباط محتوا با طرح جلد با يكديگر گفت وگو 

كنيد.

فعالیت 
كالسي

نام طراح جلد هر كتاب را روی تخته نوشته و در گروه های 3يا 4 نفره در بارة برخی از اين طراحان جلد 
و سوابق كارشان گفت و گو كنيد و با گروه های ديگر اين نظرات را به اشتراک بگذاريد.

كارگروهي

نكته



تصویر4تصویر3- ساختار کلی جلد کتاب

 آشنایی با فیزیک جلد کتاب

همچنان كه خانه های ما دارای نقشه ای بوده كه مهندس مجری براساس آن خانه را ساخته است، آثار گرافيك 
نيز نقشة اوليه ای دارند كه گريد1  ناميده می شود. در گريد طراحی جلد كتاب بخش هايی كه حتماً بايد رعايت 
شوند عبارتند از: اندازة گستردة كتاب قبل و بعد از برش، شامل اندازه های پشت و روی كتاب و عطف آن. در 
برخی از كتاب ها امتداد رو و پشت جلد نيز به نوارهايی ختم می شود كه به جای برش تا می خوردكه به آنها لبة 

برگردان می گويند.

1.Grid

1ـ ويژگي هاي الزم براي طراحي يونيفرم جلد كتاب چيست؟
يك  كتاب هاي  به سري  كنيم؟  رعايت  بايد  را  نكاتي  چه  بسازيم  يونيفرم  يك  بتوانيم  اينكه  براي  2ـ 
آن  ثابت  عناصر  كنيد  و سعي  كرده  مراجعه  تحصيلي  پايه  يك  در  درسي  كتاب هاي  انتشارات، سري 

)يونيفرم( را رسم كرده و به كالس بياوريد.

پرسش 
كالسي

ممكن است هر ناشری برای مجموعه كتاب هايش گريد ثابتی داشته باشد كه جای نوشته ها و تصاوير و نيز جای 
نشانة ناشر، باركد و شابك2 و ... مشخص شود كه به اين طرح كلی يونيفرم3 می گويند. بسياری از محصوالت 
ديگر گرافيكی كه برای يك سازمان، نهاد، ناشر يا ... طراحی می شوند، ممكن است يونيفرم داشته باشند، مانند 
پوسترها، كارت ها، روی جلد مجالت و كارنماها و مانند آن. نمونه هايی از يونيفرم جلد كتاب چند ناشر را در 

صفحة بعد می بينيم.

2. شمارة استاندارد بين المللي
3.Uniform
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تصویر7تصویر6تصویر5

تصویر8

از چهارچوبی تشكيل  اين يونيفرم  باال سه طرح جلد كتاب را می بينيد كه يونيفرم مشتركی دارند.  در رديف 
شده كه در مركز آن تصوير قرار می گيرد و در باال فضايی با الهام از معماری ايرانی و متشكل از چند پله، جايی 
برای عنوان كتاب به اضافة نام پديدآورنده و مترجم را به وجود آورده است. نشانة ناشر نيز در سمت راست باالی 

يونيفرم جای می گيرد.
در پايين هم دو طرح جلد كتاب را می بينيد كه يونيفرم مشتركی دارند و با الهام از لچك كه در هنر ايرانی بسيار 
به كار گرفته شده، ساخته شده است. نشانة ناشر در سمت راست باال و همة نوشته ها داخل مربعی كه در نيمة 

باالی كادر جای دارد، قرار می گيرند و تصاوير هم در نيمة پايين يونيفرم جای می گيرند.
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يكی از كتاب هايی را كه با خود به كالس آورده ايد، مانند كتاب درسي، اندازه گيری كنيد، و روی مقوا، 
ماكت جلد آن را بسازيد. حدود جلد را بريده و عطف اش را تا بزنيد.

با توجه به متن كتاب، چند پيش طرح خطی براي جلد كتاب آماده كنيد.

فعالیت 
كالسي

با راهنمايي هنرآموز و همفكري با هم كالسي هايتان يكی از پيش طرح ها را انتخاب كرده و بر روی ماكت 
انتقال دهيد با توجه به موضوع نماد و نشانه و روحية فونت ها كه در سال هاي گذشته با آن آشنا شده ايد 

دربارة تكنيك تصويرسازی يا عكاسی و نوشتار برای طرح نهايی آن تبادل نظر كنيد.

كارگروهي

نوشتار در طراحی جلد کتاب

با مروری بر طرح جلد كتاب ها در می يابيم كه تقريباً در همة آنها، نوشتار، عنصر جدايی ناپذير جلد كتاب است. 
افراد  نوشتار در روی جلد شامل عنوان های اصلی و فرعی، پديدآورنده و مترجم است. همچنين ممكن است 
متخصص ديگري در پديدآوردن كتاب نقش مهمي داشته باشند مانند مترجم، نگارندة مقدمه، ويراستار، طراح 
گرافيك، تصويرگر، عكاس، خوشنويس و... كه اسامي آنها بنابر كيفيت و كميت همكاريشان در روي جلد و يا در 

صفحة شناسنامه خواهد آمد.
گرفته  فونت  با  ساده  نوشتة  از  می رود:  به كار  بسياری  تمهيدات  و  تكنيك ها  كتاب،  اصلی  عنوان  نوشتار  در 
اين  در  شود،  تايپوگرافی  و  برود  شدن  تصويری  سمت  به  نوشتار  است  ممكن  گاهی   .  ... و  دست نوشته ها  تا 
موارد چنانچه عنوان كتاب به راحتی قابل خواندن نباشد، آن را  به صورت خوانا در كنار تايپوگرافی مي گذارند كه 

نيايد. پيش  ناخوانايی  مشكل 
در عطف كتاب اگر فضاي كافي باشد مثل روی جلد می توان همة اطالعات را نوشت و در صورتي كه فضاي كافي 

وجود نداشته باشد اطالعات اصلي آورده مي شود . 
در پشت جلد نيز ممكن است همان اطالعات روی جلد به زبان ديگری آورده شود. برخی از ناشرين ممكن است 
از پشت جلدكتاب برای درج اطالعات بيشتر استفاده كنند؛شامل: نوشته ای دربارة پديدآورنده و عكس او به همراه 

باركد، شابك، نشانه و نشانی ناشر. 
به چند نمونه طرح جلد كتاب كه فقط با نوشتار، سامان يافته اند نگاه كنيد:
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تصویر10تصویر9

تصویر12تصویر11
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تصویر13

تصویر16تصویر15

تصویر14
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تصویر18تصویر17

تصویر20تصویر19
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تصویر22تصویر21

تصویر24 تصویر23
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تصویر26تصویر25

ممکن است روی برخي جلد کتاب ها، تصویری غیر از نوشتار نباشد و با همین نوشتار طراح باید جذابیت و انرژی 
تصویری الزم را ایجاد کند. 

با حال و هوای  ایجاد نوشتار  این است که روش و شیوة  ایجاد نوشتار روش های زیادی وجود دارد  مهم  برای 
کتاب هماهنگ بوده و شیوة تصویری نوشتار به نوعی بیانگر محتوای کتاب باشد. ناگفته پیداست که بسیاری از 

موضوع های معنوی ، فلسفی یا موضوع هایی که تصویری عینی ندارند بهتر است با نوشتار کار شوند.

کتابي را انتخاب کنید که جلد آن فقط با نوشتار کار شده باشد سپس آن را با 3 نوع نوشته ای که به نظر 
شما می تواند به جای نوشتة اصلی کتاب پیشنهاد شود، بازآفرینی کنید.

فعالیت 
كالسي

طرح جلدهایی را که کار کرده اید، در گروه های 4ـ3 نفره بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.
كارگروهي
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تصاویر در طراحی جلد کتاب

در بسياری كتاب های توليد شده در ايران و بسياری كشورها، 
محتوا  بهتر  توضيح  برای  يا  بيشتر  بصری  ايجاد جذابيت  برای 
انتزاعی اند  گاه  كه  است. تصاويری  همراه  تصوير  با  جلد  روی 
تصاوير  آن  و گاه  و مانند  لچك  شمسه ،  نقوش تزئينی،  مانند 
طبيعت گرايانه مثل عكس نويسنده يا يك واقعه . همچنين ممكن 
است اين تصاوير نيمه انتزاعی باشند مثل تصويرسازی هايی كه 

انجام می شود. برای كتاب های كودكان 
به اين تصاوير دقت كنيد.

تصویر27

تصویر30تصویر29تصویر28
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تصویر32تصویر31

تصویر34 تصویر33
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با دقت در اين تصاوير متوجه می شويم كه تنوع و گستردگی تصاوير در طرح جلد كتاب مانند ديگر محصوالت 
گرافيكی از عكس طبيعی گرفته تا فرم های انتزاعی، گوناگون هستند و به موضوع كتاب بستگی دارند.

به طرح جلدی كه با نوشتار ساخته ايد، نقش ماية انتزاعی و تزئينی اضافه كنيد و آن را با نمونة طرح 
كنيد. مقايسه  نقش مايه  بدون 

فعالیت 
كالسي

طرح جلدهايی را كه با نقش مايه و بدون آن كار كرده ايد در گروه های 4ـ3 نفره بررسی و تجزيه و تحليل 
كنيد.

كارگروهي

تصویرسازی در طراحی جلد کتاب

تصاوير بسياری از موضوع ها را نه در عالم واقع می توان 
به  را  نتوان آنها  كه  هستند  انتزاعی  آنچنان  نه  و  ديد 
تصوير كشيد. در واقع برخي از كتاب ها داراي موضوعاتي 
در طرح جلد  آن  تصوير كشيدن  به  براي  كه  هستند 
متن  در  جست وجوي  و  بيشتر  تفكر  نيازمند  كتاب 
موارد  برخي  در  است كه  دليل  همين  به  هستيم 
مي توان براي كتاب هاي تاريخی، رمان و داستان، شعر 
از  استفاده  با  و  كرد  تصويرسازی  فنی  موضوع های  و 
مدد  به  و  تصويرسازی  شيوه های  و  تكنيك ها  گسترة 
رايانه كه امروزه كابرد بسيار وسيع تر دارد جلد كتاب را 
سامان بخشيد. اما شما می توانيد از تكنيك هايی كه در 
برای آفريدن يك طرح  درس تصويرسازی آموخته ايد 

ببريد. بهره  جلدكتاب 

 تصویر 35
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تصویر37تصویر36

تصویر39تصویر38
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تصویر41تصویر40

و سپس  كرده  مطالعه  حتماً  را  آن  است،  شده  كار  تصويرسازی  با  كه  كنيد  انتخاب  رمان  كتاب  يك 
يا  كلمه  يك  در حد  می رسد  ذهن تان  به  كه  هرآن چيزی  ذهن  توفان  روش  به  ابتدا  كنيد.  بازآفرينی 
يك جمله روی كاغذ بنويسيد و سپس معادل های تصويری آن كلمات را در اندازه های حدود ۸ در ۵ 
سانتی متر پيش طرح بزنيد )اتود( و سپس يكی از ان پيش طرح هايی را كه انتخاب كرده ايد با 3 نوع 

كنيد. تصويرسازی  كتاب  جلد  واقعی  ابعاد  در  تكنيك 

فعالیت 
كارگاهي

با راهنمايي هنرآموز خود طرح جلدهايی را كه كار كرده ايد در گروه های 3 يا 4 نفره بررسی و تجزيه و تحليل 
كنيد .

كارگروهي
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تصویر43تصویر42

عکس در طراحی جلد کتاب

بسياری از موضوع ها بهتر است مستند ارائه شوند. مانند موضوع های خبری ،گزارشی  و علمی. در پاره اي موارد به دليل 
شهرت افراد، ممكن است عكس پديدآورنده روی جلد آورده شود. عكاسي نوعي ايجاد تصوير است و تا به امروز شيوه هاي 
بسياري از آن از عكاسي خبري تا عكاسي  مد به ثبت رسيده است اما در اينجا عكاسي خبري و واقع نمايانه مورد  
استفاده قرار مي گيرد. بنابراين بسياري از تكنيك هاي تصويرسازي مثل فتومونتاژ كه با عكاسي انجام مي شوند مورد نظر 

تمرين هاي اين كتاب نيست.    
عالوه بر عكس افراد، براي موضوع هاي مختلف نيز مي توان از تكنيك عكاسي براي طرح جلد كتاب استفاده كرد و طرح ها 

را با تكنيك هاي متنوع در عكاسي و نرم افزار تغيير فرم داد و متناسب با موضوع كتاب آن را كامل كرد.
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داده ايد.  انجام  قبل  تمرين  در  كه  باشد  كتابی  نويسندة  عكس  ترجيحاً  كه  كنيد  انتخاب  عكس  يك 
می توانيد عكسی مرتبط با يكی از رويدادهای كتاب را هم پيدا كرده و به عنوان روی جلد، از آن استفاده 

كنيد .
ابتدا در اندازه های حدود ۸ در ۵ سانتی متر جای نوشته ها و نشانة ناشر را اتود كنيد و 3 نوع لی آوت 

نوشتار و عكس را به عنوان روی جلدكتاب انتخاب و اجرا كنيد.

فعالیت 
كارگاهي

با راهنمايي هنرآموز خود طرح جلدهايی را كه كار كرده ايد را در گروه های 4ـ3 نفره بررسی و تجزيه و 
تحليل كنيد.

كارگروهي
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طراحی هاي دیگر جلد کتاب

برخی از جلدكتاب ها هستند كه در گروه فانتزی يا گرافيك حسی قرار می گيرند اما چون توليد آنها در شمارگان 
زياد مقرون به صرفه نيست، می توان آنها را در گروه پورت فوليو1 به شمار آورد. با اين نوع از كتاب ها می توان 
به وسيلة حس های ديگر بويژه حس المسه )بساوايی( نيز ارتباط حسی برقرار كرد. البته بهتر است اين نوع از 
محصوالت گرافيكی را در جهتی طراحی و توليد كرد كه به لحاظ مفهومی، با محتوای كتاب همسو باشد مثاًل 
برای كتابی كه دربارة چوب نوشته شده می توان از جلدی چوبی استفاده كرد و يا كتابی كه در مورد اسانس و 

عطر نوشته شده را می توان معطر كرد.
مورد ديگری كه الزم است در اينجا آورده شود، متناسب با جلد كتاب های الكترونيكی يا ايبوک ها2 هستند. اگر 
اين كتاب ها در قالب لوح فشرده3 توليد و عرضه می شوند،متناسب با نوع طراحی بسته بندی آن، ليبلی برايش 
طراحی مي شود كه فيزيك جلد كتاب را ندارد اما مانند جلد كتاب بايد گويای محتوا و موضوع كتاب باشد. 
ممكن است اين نوع كتاب های الكترونيكی را به لحاظ مالحظات زيست محيطی از درگاه های الكترونيكی تهيه 
كنيم كه روی لوح فشرده ذخيره نشده باشند. طراحی اين نوع كتابها،به خاطر همراه داشتن فايل صدا می تواند به 
گرافيك حسی بسيار نزديك شود. برای طراحی آنها نيز همان گونه عمل می شود كه در مورد كتاب های كاغذی.
اما با اين تفاوت كه ديگر فيزيك و ساختار اين كتاب ها متفاوت بوده و خود موضوع مبحثي جداگانه است كه در 

آينده مهارت آن را خواهيد آموخت.

1. Portfolio
2. E-Book
3. CD

تصاوير صفحه بعد در گروه گرافيك حسی هم می گنجند؛ تصوير 47، متعلق به جلد كتابی است دربارة آيين 
محرم و طراح از كتيبه های شعر محتشم كاشاني بهره برده است و با لمس اين جلد حس پارچه و مراسم عاشورا 

به مخاطب القا می شود.
در تصوير 46 طراح با به كارگيري بخشي از پيراهن سربازان، جلد را پوشش داده و به گرافيك حسي نزديك شده 

است. عنوان كتاب هم در محل  اتيكت نام سربازان كه بر روي لباسهاي آنها دوخته مي شود،قرار گرفته است.
در تصوير4۸، طراح برای نشان دادن نوشته های الكترونيكی كه دربارة گرافيك است، بخشی از كتاب را برش داده 
كه عنوان را تشكيل می دهد و نشانه ای از فضای مجازی است كه ما بخشی از اطالعات را می بينيم. رنگ آبی 
اين جلد نيز به اين فضا كمك كرده است اما با لمس نوشته ها به فضای واقعی و فيزيكی می رسيم و اين نوع نگاه 

متفاوت گاهی در طراحی گرافيك به كار می آيد.
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در گروه هاي 3 نفره براي موضوعات زير نمونه هاي تصويري جمع آوري كرده و در كالس ارائه كنيد سپس 
دربارة هر يك از نمونه ها گزارشي مكتوب )ويژگي هاي تصويري جلد، ارتباط حسي با موضوع، محتواي 

مرتبط با جلد( ارائه كنيد.
1ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 بازي رايانه اي

2ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 كتاب  الكترونيكي كمك آموزشي
3ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 كتاب الكترونيكي دربارة دستورالعمل لوازم برقي و خانگي

4ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 اثر موسيقي

كارگروهي



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
      طراحی و اجرای يك نمونه طرح جلد كتاب با رعايت نكات و اصول فني طراحی جلد كتاب، متناسب با مخاطب و قطع كتاب.

 

      استاندارد عملکرد: 

طراحي روي جلد متناسب با متن مورد نظر و بر اساس يونيفرم و شخصيت كتاب يا نشريه يا ناشر سفارش دهنده

      شاخص ها:
1- شناخت سواد بصري 

2- شناخت انواع مقوا و صحافي 
3- صفحه آرايي )لي آوت(

4- رنگ شناسي 
۵- شناخت حروف، نوع و سايز آن

6- ابعاد كتاب
7- ويرايش تصوير

۸- فرم بندي 
9- خروجي گرفتن

     شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : ۸0 دقيقه

مكان: سايت گرافيك
ابزار و تجهيزات: رايانه، نرم افزار ، قلم و كاغذ

      ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
1- مداد ، كاغذ

2- رايانه
3- اسكنر، پرينتر

4- نرم افزار هاي گرافيكي

    معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی طراحي جلد کتاب 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1پذيرش سفارش1

                 1آماده سازي مقدمات2

                 2طراحي اوليه3

 1ارايه فايل نهايي  4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
مديريت منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن

شايستگی های تفكر، داشتن درک درستی از سيستم سازمانی

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی ، 2 می باشد.


