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 چکیده
 شوند.بندی میشناسایی و دسته مطالعه، ها،آن نشانه شناسی دانشی است که درنشانه

 گری و داللتاکند که کارکرد نشانهقرارگرفتن تصویر در یک قاب آن را به متنی تبدیل می
 ی که برای نوجواناندر آثار متفاوت را در آن واکاوی کرد.های توان الیهکند و میپیدا می

ه مخاطب کبا توجه به این تصویر روی جلد است. کتاب، گاهی تنها تصویرآفریده شده، 
 توان در اینو توان درک مفاهیم پیچیده و پنهان را دارند، می این تصویرها نوجوانانند

اله به مق در اینزاع را بازیابی کرد. شناسی و انتهای تصویری، نشانهتصاویر استعاره
 نوجوان امروز ی رمانمجموعه یبرگزیده سه اثرای تصویر روی جلد شناسی الیهنشانه

ا کشف ب ایمکوشیدهو  ایماز انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته
ت های متفاوالیه ی،ری آن با متن نوشتای درون خود متن تصویری و نیز رابطهرابطه

وی طرح ردر تصویرگر  اثر، این سهرسد در به نظر می .بگیریمخوانش به رمزگانی را 
است با توجه به ساختار و های روایی متن پرداخته و تالش کردهبه خوانش الیه ،جلد
ای همتن تصویری جامعی را پیش چشم مخاطب بگسترد و الیه ی متن نوشتاری،گونه

 ا معرفی کند.معنایی متعددی ر

تصویر، تصویر روی جلد، رمان  شناسیای، نشانهالیهشناسی: نشانههای کلیدیواژه
 ی رمان نوجوان امروز(.نوجوان )مجموعه

 

 مقدمه. 1
هایی که به اشکال مختلف به صورت های متفاوت است نشانهزندگی ما آکنده از نشانه

 ا و ـها در زبانــهور دارند. نشانهـو حضود ـاء و... وجـا، اشیـر، صداهـات، تصاویـکلم
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ناسی شکنند. نشانههای مختلف، مفاهیم و معانی متفاوتی را به مخاطب منتقل میفرهنگ
 (.20: 2،1387)چندلر ها سرو کار داردبا نشانه 1ی امبرتواکوبنا به تعریف ساده

ها با دیگر، نشانهکنند؛ به عبارت ای عمل میهای نشانهها در چارچوب نظامنشانه
و  ها تنها بخشی از یک فرایندیابند. هریک از نشانهدیگر معنا میجای گرفتن در کنار یک

مفهوم خاص مورد نظر نظام  ،های دیگری تنگاتنگ با زنجیرهاند و تنها با رابطهزنجیره
م اوضعیت منحصر به فرد نظ»شناسی، با وجود دهند. در نشانهای را انتقال مینشانه
 شوند. میهای زبانی و هم غیرزبانی، بررسی ( هم  نظام3،13:1392گیرو«)ای زباننشانه
ه ای و بارهای داللتی را کهای غیرزبانی، کارکرد نشانهبا توجه به امکان بررسی نظام 

شناسی مطالعه کرد. در یک اثر آوردهای نشانهتوان با دستدر تصاویر وجود دارند نیز می
های زبانی در تولید معنا نقش دارند. ای تصویری در کنار نظامهای نشانهنظامدیداری، 

ا نقش هکنشی این نظامگیرند. برهمدیگر در تعامل قرار میاین دو نظام گفتمانی با یک
ناسی شبسیار تأثیرگذاری در روشن کردن و گسترش مفاهیم نمادین اثر دارند. در نشانه

ت دیگر، شود؛ به عباردیگر پرداخته میهای مختلف متن بر یکیهای به تأثیرگذاری الالیه
ر های متنی، دای و الیههای نشانهی میان نظامی چند سویهای رابطهشناسی الیهدر نشانه

 گیرد.تحلیل متن مورد توجه قرار می
ترین و اثرگذارترین تصاویر کتاب، به ویژه تصویر روی جلد کتاب یکی از کلیدی

 ینندهبرانگیزا جلد کتاب عنصر مهمی در شناساندن اندرونه کتاب و»وجوانان است.برای ن
ای است که مخاطب را به اندرونه کتاب مخاطب در گزینش آن است. جلد کتاب پنجره

 .(380: 1390)قایینی،  «کندراهنمایی می
ای نشانه کند؛ یعنی کارکردقرارگرفتن تصویر بر روی قاب جلد، آن را به متن تبدیل می

 ها، بر روایت کالمیکند. روایت در این تصویر همچون دیگر نقاشیو داللتگر پیدا می
 شود.های جدیدی از آن دریافت میی متنی، خوانشاستوار است و در ارتباط با الیه
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 ی پژوهشپیشینه. 1-1
شناسی تصویر به طور خاص، آثاری همچون شناسی هنر و نشانهی نشانهدر حوزه

(؛ 1382)احمدی،  های تصویری تا متناز نشانه(؛ 1383)ضیمران،  شناسی هنرنشانه
(، 1393)شعیری، دیداری معناشناسی  نشانه(؛ 1390)عبدی، درآمدی بر آیکونولوژی 

اند؛ برخی از مقاالت مجموعه شناسی تصویر اختصاص دادهای را به نشانهمباحث عمده
معناشناختی تصویر تحلیل نشانه( و 1385)شناسی هنر اندیشی نشانهدومین هممقاالت 

شایند؛ اما گشناسی تصویر، راهی نشانه( به کوشش حمیدرضا شعیری نیز در  زمینه1393)
های ای تصویر، تنها فرزان سجودی در مجموعه کتابشناسی الیهی نشانهدرباره
های جامعی ( بحث1390 )سجودی،شناسی کاربردی نشانهشناسی خود و به ویژه در نشانه

شناسی ی نشانهشماری نیز در حوزهها و مقاالت انگشتنامهدر این خصوص دارد. پایان
 ی اینشناسی تصویر آثار کودک و نوجوان، بازیابی شد؛ از جملهای و یا نشانهالیه

 (1378)ناصراالسالمی، « ی نوشتار با تصویر در ادبیات کودک معاصررابطه»ها به پژوهش
 نوشتار با تصویر در ادبیات کودک شناختی تصویر و متن؛ رابطهنظام نشانه»ی و مقاله
ی معنایی طرح جلد با محتوای بررسی رابطهی نامه(؛ پایان1389)ناصراالسالمی، « معاصر
اسی شناز منظر نشانه "آزمودن فریدون پسرانش را"بررسی نگاره »ی (؛ مقاله1390) کتاب

اساس  تحلیل گفتمان شعر سوره تماشا بر»( و 1384 ند و دیگران،)حسنو« ایالیه
ی توان اشاره کرد. اما در زمینه( می1392 پور و شریفی،)مشتاق« ایشناسی الیهنشانه
ای آثار کودک و نوجوان و به ویژه تصویر روی جلد، هیچ پژوهش شناسی الیهنشانه

 است. مستقلی انجام نشده
 
 روش پژوهش. 1-2

ی رمان نوجوان امروز، این پژوهش تصویر روی جلد چهار رمان برگزیده از مجموعهدر 
، ادراک ی نخستاست. در الیهای بررسی شدهشناسی الیهبه عنوان نمونه، با رویکرد نشانه

ی دوم، است؛ در الیهابتدایی از تصویر و پیام تجسمی و شمایلی مورد توجه قرار گرفته
پیام زبانی نخست؛ یعنی نام نویسنده و سپس به ترتیب نام کتاب،  تصویر، در ارتباط با 

تصویر  ای قابتا مناسبات نشانهاست لب برگردان جلو و عقب و متن اصلی بررسی شده
ا ها بی تصویر روی جلد رمانآشکار شود. در این پژوهش، هدف، مقایسه کامالً با متن،

 ای و نمادین را از خالل قاب تصویر بازنمایههای شمایلی، دیگر نیست؛ تنها نشانهیک
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ای ههای تصویری با الیهقدر در برهم چیدن الیهیابیم تا مشخص شود تصویرگر چهمی
 کاری و ضعف دارد.ها کماست و در ارتباط با کدام الیهمتنی و زبانی، موفق عمل کرده

 
 شناسینشانه . علم2

روش پژوهش به ویژه در دو قلمرو شناخت  یک همچون 1950شناسی از دهه نشانه
سوئیسی  شناسیزبان،1سوسوردو است. فردینانکار رفتههای ارتباطی، بهو ادراک هاداللت

ان علم گذاربنیان، فیلسوف آمریکایی که تقریبا هم عصر بودند ،2سندرس پیرسچارلز  و
اند و خوها میی نشانههشناسی را دانش عمومی مطالعهستند. سوسور نشانهشناسی نشانه

ی اش در آینده قطعگیریاست، شکلمعتقد است اگرچه این دانش هنوز موجودیت نیافته
، شناسی در ادامهبینی کرده بود، نشانهگونه که سوسور پیش(. همان3،21:1388است)کالر

از  نشانه ،از دیدگاه سوسوربسط یافت و برای خوانش متون گوناگون به کار گرفته شد. 
مفهومی که دال به آن داللت  مدلول: .2 ؛تصور صوتی دال: .1: شوددو قسمت تشکیل می

ای است که معنای آن تنها در انحصار روابط میان دال و ی سوسوری، نشانهنشانه کند.می
 لر،)چند ها معنایی ثابت و قراردادی استمدلول است و اساسا معنا و داللت در این نشانه

ود ها را به وجی داللتی، نشانهبستهی متقابل و هماز دیدگاه سوسور، رابطه (.42: 1387
 آورد.می

شناختی ی نشانهاست. در نظریهکردهرا پیرس ارائه ها بندی از نشانهترین طبقهبنیادی
س در ها اهمیت دارند. پیرها بیش از خود نشانهگیری و تفسیر نشانهپیرس، فرایند شکل

 کند:وجهی را معرفی میلگویی سهاین فرایند، ا
: در این وجه مدلول به خاطر شباهت به دال یا به این (Icon)شمایل/ وجه شمایلی. 1

دال به علت دارا بودن بعضی کیفیات  شود.دریافت می ،علت که تقلیدی از آن است
 ؛ مثل نقاشی چهره، فیلم، کارتون، استعاره، اشارات تقلیدی؛مدلول، شبیه آن است

بلکه به طور  ؛دال اختیاری نیست ،: در این وجه(Index) اینمایه/ وجه نمایه. 2
ثل تابلوهای م؛یا استنتاج شود مشاهدهتواند این ارتباط می .مستقیم به مدلول مرتبط است

 راهنمایی، دماسنج، دود، ضربان قلب؛

                                                           
1 Ferdinand de Saussure 
2 Charles Sanders Peirce  
3 Jonathan Kaler 



 53           ی رمان نوجوان امروز(های نوجوان )مجموعهای تصویر روی جلد رمانشناسی الیهنشانه

    

 

اما ؛ در این وجه دال، شباهتی به مدلول ندارد :(symbol)ن نماد/ وجه نمادی .3
دلول م میان دال و یبنابراین رابطه؛ استبراساس یک قرارداد اختیاری به آن مرتبط شده

 .(67-66 :1387چندلر، )ها؛ مثل زبان، اعداد، چراغ راهنمایی، پرچمباید آموخته شود
داند، پیرس ی الزم و ملزوم میان دال و مدلول میرا رابطهکه سوسور نشانه در حالی
که نشانه از نظر او چیزی است که به جای چیز داند؛ یعنی اینغیرمتقارن می یآن را رابطه

داوم گردد. پیرس بر تای برقرار میدیگری، برای کسی، تحت عنوانی یا بر اساس رابطه
وان تکند. در واقع میها تاکید میفرایند نشانگی و نبود قطعیت و ناتمامی معنای نشانه

ی ها( یعنای از ممکنای پویا )مجموعهابژه»گونه تعریف کرد: نشانه را از نظر پیرس این
شویم، با بازنمود آن، یعنی چیزی که معرف آن است، رو میابژه یا موقعیتی که با آن روبه

شناسی، در توان گفت: رویکرد نشانه(. در مجموع می40: 1388 شعیری،«)شودمرتبط می
 های اثر با اتکا به جهان متن است وانهها و نشپی کشف و خوانش روابط میان نظام

 هاست.ها، رمزها و نشانهترین هدف آن دریافتن معانی زبانمهم
 

 شناسی تصویرنشانه .3
د. یکی ای، متکی هستنهای نشانههنر و ادبیات که دو شکل اصلی ارتباطند، بر کاربرد نظام

 با استفاده از تصویرشک بیی تصویر است. های هنری، رسانهترین انواع رسانهاز مهم
فرینش و آبازنمایی توان به شکلی فعاالنه به میفرهنگی،  های هنری وپدیده دیگرمانند 

 ردازد.پش، به تأویل جهان میهای داللتگرنشانهبا سود جستن از تصویر عالم پرداخت. 
صویر مفهوم ت»شناسی تصویری، معتقد است: روان نشانه، یکی از پیش1جیمز گیبسون

و عالیمی که بر سطحی دو بعدی، نقش بسته ی تصویری عبارت است از خطوط یا نشانه
رآمده، محسوب که به ادراک ما دهایی از جهان متعارفی توان آن را فرانمود صحنهو می
کاتور، کاری نقاشی، های تصویری شامل عکس،نشانه .(188 :1383)ضیمران،« داشت
ها این نشانه د.شومیای همچون سینما و تلویزیون های جمعیو رسانه های گرافیکیطرح

شناسان عصر گرفته تا دیگر نشانه 2از پیرس و موریس .متحرک باشندیا ثابت توانند می
ه ای کنشانه»اند: های تصویری را به این صورت ساده تعریف کردهحاضر، همگی نشانه

 .(235: 1378)اکو،« های شیء واقعی را داشته باشدویژگیبرخی 

                                                           
1 James Gibson 
2 Charles William Morris 
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ی اول، ادراک ابتدایی معتقد است در مواجهه با یک اثر دیداری، مرحله 1پانوفسکی
شود. در این مرحله، تصویر مقدم بر ادبیات موجود، مورد بحث قرار تصویر نامیده می

ی گیرد و در مرحلهات شکل میای از ادبیی دوم، نگاره با پشتوانهگیرد. در مرحلهمی
آخر، تحلیل عمیق نگاره با توجه به موضوع تصویر لحظه و مکان تحقق روایت و دیگر 

آید. در این پویه، بحث پیرامون چیزی است که به مسایل، گرد جهان تصویر به وجود می
شود. در نظریه و روش هیچ وجه در خود اثر مشهود نیست و به ساحت دیگر مرتبط می

انوفسکی، سه معنای ابتدایی یا طبیعی، معنای ثانوی یا قراردادی و معنای درونی یا پ
هر  .(48-40: 1390عبدی، .گیرد )ر.کمحتوایی، برای نخستین بار مورد توجه قرار می

ای هچه پیام هنری و نشانهآن دارد. نیاز نگریستناز خاص  ایدیداری به شیوه ینشانه
بعضی  دری بیان است. کند، شکل و شیوههای دیگر متمایز مینشانهها و دیداری را از پیام

بدون واسطه به مخاطب  به سرعت و ،است ی دیدارینشانهمفهومی که در  پیام و ،مواقع
ت اسنیاز خاص  یبه نگرش ،نشانه و دریافت برای فهم ،در مواردی دیگر و شودالقا می

 .شودرمزگشاییموجود است،  های پنهان  نشانهمی که در الیهاتا پی
 شناسی تصویری شدند: مکتبچند مکتب مختلف باعث رونق و پدیدار شدن نشانه

شناسی نقاشی مدد رساندند. فلسفه ارنست ، به رونق نشانه3و مدرسه شیکاگو 2واربورگ
ی شصت و های سمبولیک، این راه را هموار کردند. در دههو به خصوص فرم4کاسیرر

شناسی نقاشی پدیدار شدند: مکتب نخست در فرانسه به تب عمده در نشانههفتاد، سه مک
روان امیل و دیگری را پی 5صورت جناح ظاهر شد که یکی را طرفداران روالن بارت

. سومین استهای امبرتو اکو الهام گرفتهبنونیست تشکیل دادند. دومین مکتب از نظریه
: 1383)ضیمران،  گذاری کردندپایه7پنسکیجو اوس6شناسی تصویری را التمنمکتب نشانه

193-194). 
استفاده از اشکال و نوشتار ترسیمی، از جمله بهترین ابزارهای ارتباط در طول تاریخ 

راردادی و عموماً ق گیرندشکل می ،های تصویری با توجه به عناصر بصرینشانهاست. بوده

                                                           
1 Erwin Panofsky 
2 Warburgschool 
3 Chicago School 
4 Ernst Cassirer 
5 Roland Barthes   
6 Lotman 
7 Us pnskij 
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وع را موض، روان بیانی ساده و با گاهی یک شکل تصویری ،این نوع از نشانه درهستند. 
 و ستا ا موضوع مورد نظر مرتبطبیا از نظر مفاهیم سمبلیک  نشانهو گاهی  کندبیان می

 کنند.بیان می خود رامعنای گذشت زمان  با، نمادی مستقل در جایگاهیا 
ر د ؛ای نمادین استیک نظام نشانه ،نوشتار ؛پذیرندبه هم ترجمه ،تصویر و نوشتار

 ،ناختیش تصویر از نظر ،به همین دلیلو  ای شمایلی استنشانهیک نظام  ،که تصویرلیحا
د. شناختی اهمیت دارنهای زبانهای تصویری  بیش از پیامپیام تری دارد.جامعیت بیش

(. گاهی 25: 1391ها خود شامل دو پیام آیکونیک و سمبولیک هستند)شعیری،این نوع پیام
ا به توانند. بننمی کلمات قادرند اطالعاتی را انتقال دهند کهی تصویری هانشانه نمادها و

ر است. تدقیقای ی بارت، تصویر، پرخاشگرتر از نوشتار است؛ تصویر، نشانهگفته
ود، شای که داللتگر چیزی میتر است. تصویر از لحظهمدلولش بارها به موضوع، نزدیک

یرد؛ با گبار، چون نوشتار، واحد خواندنی نام میشود و به این اعتبه یک نوشتار بدل می
شناسیم نیز به طریق های زبانی میچه را که تحت عنوان نظامبه نوعی آن»این حال، 

بینامتنی در رسانه و کار تولید معنا در اثر دخالت دارند و گاه بار روایتی به موضوع 
 .(98 :1384)حسنوند و دیگران،« دهندمی

ی اصلی تولید معنا را به عهده ی تصویری، در اثر دیداری، وظیفهاهای نشانهنظام
وان بررسی تای آثار تصویری را نیز میشناسی، کارکردهای نشانهدارند. با استفاده از نشانه

ای از روایت و نوشتار را پیش چشم آورد. تواند تنها لحظهتصویر در آثار مختلف می .کرد
ای هتوان نظامای میان این لحظه از روایت با نوشتار، میی زنجیرهوجوی رابطهدر جست

ای هشناسی تصویر، کشف قاعدهبنابراین هدف نشانهای را شناسایی کرد. مختلف نشانه
یا وجه تظاهر  درک معناهای آن از طریق شناخت عناصر تجسمی و خواندن تصویر و

به تحلیل  ،عدب یر مرحلهد و رسدمیتصویر است که به تحلیل پیکربندی عناصر تصویری 
 .انجامداشکال و شناخت معناهای مدلول می

 
 ایشناسی الیهنشانه. 4

های های همنشینی و رمزگانای حاصل کشف ارتباط تنگاتنگ میان الیهشناسی الیهنشانه
 شناسی،های معناشناسی و نشانهای، الیهالیهشناسی متعدد فرهنگی است. در نشانه

ساز ای به مثابه دیدگاهی نظری که زمینهشناسی الیهنشانه»شوند. بررسی میوجو و جست
ی ر رابطهی متون در بستشناسی کاربردی است، زمینه را برای تحلیل گستردهنوعی نشانه
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ابط ای پیچیده از روهای متنی که شبکهای و الیههای نشانهتعاملی و چندسویه بین نظام
ها در همنشینی با هم، متنی (. الیه7: 1390)سجودی، « کندهم میآورد، فرارا به وجود می

ها ای برای هریک از نشانهآورند. این همنشینی باعث ایجاد تعاریف تازهرا پدید می
ی جوهری با موضوع خود نشانه ارزش خود را از رابطه»ای، شناسی الیهشود. در نشانهمی

در یک سلسله مراتب روابط همنشینی متنی و  ی قرار گرفتن؛ بلکه در نتیجهیابدنمی
تعامالت بینامتنی و بینارمزگانی و در نتیجه، مناسبات نظام بنیادی که شیء در آن قرار 

 (.5:1392پور و شریفی،)مشتاق« یابدگیرد، ارزش میمی
اط های دیگر ارتبشود که با متنیک الیه فرض می ،هر متن ،ایشناسی الیهدر نشانه

 ،نمت معنادار دارند. یهم ارتباط هایی است که بااجزای متن در اصل الیه کند.میبرقرار 
ار هم کن درًا ها صرفنه به این معنا که الیه است؛ های متنی متفاوتای باز از الیهشبکه

ا هبلکه باید گفت این الیه؛ شوندهم مجاور می طریق ممکن با یا به هر گیرند وقرارمی
است که های متعددی تشکیل شدههم متن از الیه درونی هستند و هم دارای سازمان

 ضورح ،متنیهای متفاوت در تجلی تر است واصلی ،های دیگرالیه در مقایسه باهریک 
ابطه با متنی در ر یپس در واقع هر الیه بافتی متغیر هستند. ،های دیگرالیه و ثابت دارد
ی دیگر و در تأثیر متقابلهای متنی در تعامل با یکالیه. وجود دارد ،های متنیدیگر الیه

حقق ت یک نظام داللتگر، به مثابه متن و به مثابه عینیت ناشی از پذیرند،هم می که از
دیگر را ها یکدر یک متن چندالیه، الیه»ی سجودی: به گفته د.نشوتفسیر می ویابند می

ای همانی نامید. بنابراین روابط بین الیهتوان قاب گفتها را میکشند. این قاببه لنگر می
 یهای متن، باز است؛ یعنی متن با اتکا به کلیهشناسی، الیهمتنی، منجمد نیست. در نشانه

یابد و از سوی دیگر، ای، معنا میهای نشانههای گفتمانی و نظامهای دخیل در قابالیه
تگی، ناشی از یک ساختار وابستسلیم معنای تثبیت شده، فاقد زمان و مکان و همبستگی 

خیل، ممکن های دی متفاوتی از الیههای گفتمانی و رفتن به شبکهنیست و با تغییر قاب
متن گاهی  .(99: 1388)سجودی، « بریزد و وارد قلمروهای داللتی متفاوتی شوداست فرو

ی به ی اصلالیهتوان ها را میهای متعدد است و در این میان، برخی از الیهترکیبی از الیه
ای در های ویژهمتفاوت و رمزگانهای ها سبب ایجاد نشانهشمار آورد. این تعدد الیه

ای هبررسی همنشینی جهان تصویری و متن نوشتاری و بررسی نشانه»بافت اثر می شود. 
حسنوند و « )شودای میشناسی الیهای و شمایلی، موجب خوانش نشانهنمادین، نمایه

ای یک هگویی به داللتتوان در کنار پاسخای میشناسی الیه(. با نشانه97 :1384دیگران، 
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نهان های پی متون را فراهم کرد و داللتمتن، ابزار به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته
 آن را آشکار کرد.

 
 و رمان نوجوان روی جلد تصویر. 5

ناسی شرشد درک زیباییتصویر در آثار کودک و نوجوان در کنار نقش تزیینی، سبب 
 شود.تر مفاهیم میهای اثر و درک سادهمخاطب، گسترش متن، تعمیق اندیشه

ی ضرورت وجود تصویر در آثار نوجوانان، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: درباره     
های تصویری و ای برآنند که چون نوجوان امروز بیش از هر زمان دیگری با رسانهعده

ای از عناصر بصری دارد، ارتباط است و درک بسیار دقیق و پیچیده عناصر بصری در
برخی دیگر  .(331-305: 1394ها ضرورت دارد )ترهنده،وجود تصاویر متنوع در آثار آن

دهد. نوجوانان معتقدند: وجود متن طوالنی در آثار نوجوان، ضرورت تصویر را کاهش می
تصویر کشیدن ها را در ذهنشان مجسم کنند، به های کتابتوانند شخصیتچون می

: 1389 و اکرمی، 126: 1383 ها کافی است )رادپور،های محدودی از اثر برای آنصحنه
304.) 

های گرافیکی، در جذب خواننده تأثیرگذار ترین پروژهطرح جلد به مثابه یکی از مهم
ک ک نیاز و به تبع آن، یح روی جلد و طراحی جلد، یی حسن کیائیان، طراست. به گفته

 .(65:1393ی جهانی دارد )تشکری و کاشانی، هنر است که همچون دیگر هنرها صبغه
 معنای  سازیبه شفاف دهنده باشد وآموزش به خودی خود،تواند تصاویر روی جلد می

  متن کمک کند.
طراحی روی جلد، طراحی ویترین کتاب است؛ باید هماهنگی مناسبی با محتوا و 
طراحی کتاب داشته باشد. عملکرد روی جلد کتاب، حفاظت از صفحات کتاب است. 

ه از بندی و استفادطراحی مدرن روی جلد کتاب به مسایل و نکات دیگری مانند ترکیب
نظم نوینی که صنعت چاپ در اختیار طراحان و ناشران گذاشته است، توجه دارد. امروزه 

طالق ی فنی آن اگونهها و نظم ریاضیبندیرکیبطراحی مدرن روی جلد کتاب به چنین ت
هایی است که طراحان و هنرمندان برای دگرگون های نوین، تالششود و این نظاممی

ها با فرهنگ مورد نیاز شرایط فعلی جهان انجام ها، هماهنگ کردن آنکردن دیدگاه
 .(35: 1384)حقیقی و شافعی،  دهندمی
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داشته باشد، بیننده و خواننده را اید توان جلب توجه ، بجلد روی طرحجا که از آن
د مخاطب، متناسب باشهای با روحیات و حساسیتبه خوبی که طراحی شود  باید طوری

ن بهترین طراحا» .او بستگی دارد یتجربه و طراح با نوع مخاطب این امر به آشناییو 
انش طب، هنر خود را با دجلد کسانی هستند که با تلفیق درستی از اندیشه و احساس مخا

پس  .(65:1393)تشکری و کاشانی،« جهانی تلفیق کرده، در معرض نقد و نظر قرار دهند
زیرا تصویرگر ؛ هاستتصویرگری ها ویکی از دشوارترین طراحی ،جلدروی طراحی 

ی روحیه متناسب با منسجم و جذاب و زیبا،ی اثر را به شکلی چکیده ،باید در یک تصویر
وری شما باید ط مانند سخن گفتن است. ،طراحی جلد: »ممیزبه اعتقاد  .یان کندب مخاطب،

ق مستمع را بر سر شو تازگی کالم داشته باشد و و فصاحت حرف بزنید که گیرایی،
 )ممیز،« در موفقیت کتاب نقش دارد %25 روی جلد خواهد.این کار پختگی می آورید و

جلد با متن و نیز تناسب با نیازهای مخاطب،  توجه به تناسب تصویر روی .(284: 1377
تصویر روی جلد کتاب، مفاهیم را به صورت ترین وظایف تصویرگرند؛ زیرا از مهم
کند تا مخاطب همچنین کمک می دهد وبه مخاطب و خوانندگانش انتقال می ،بصری

اند دهشهای ذهنی مخاطب، کامل ویژه زمانی که ساخت؛ بهبینی کندموضوع کتاب را پیش
 های متنوع متن دیداری را دریابد.ها و رمزگانتواند مفاهیم نمادین، استعارهو او می
 

 . تحلیل تصویر روی جلد رمان نوجوان امروز6
  یهست. 6-1

 صویرتهای تجسمی و شمایلی ی نخست به ادراک ابتدایی از تصویر و بررسی پیامدر الیه
 شود کهدیده می دو لنگه کفش ی ازتصویر ز،یک فضای با پردازیم. درمی روی جلد

براین بنااند؛ را پوشانده سطح اثرها تمام ها نشسته است. کفشغباری از کهنگی بر آن
بندی عناصر نقاشی، این طرح از ترکیب .شودهدایت می هاسوی آن ناخودآگاه چشم به

سرد  هایده از رنگهنرمند اثر را با استفااست. ، تشکیل شدهایعکاسی وگرافیک رایانه
ت گرم به سم هایرنگ رسدمی نظربه .استطراحی کرده در سطح زمینه گرم)آبی، سبز( 

 ،1تنای) دهندتر نشان میشوند و فضا را وسیعهای سرد، از او دور میآیند و رنگبیننده می
نوجوان  و مخاطب کندتر درگیر تصویر میچشم بیننده را بیش ،این تضاد رنگ .(16:1374

                                                           
1 Itten 
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نقش رنگ » :2جانسونبه اعتقاد  د.سازکاوتر میکنج ،روی جلد کتاببررسی طرح را برای 
 .(146: 1382، 1)نقل از نورتون« در هنر بیش از هر چیز حسی و برانگیزاننده است

خوریم. تر برمیهای کوچکی بعدی خوانش این تصویر، به طرح و شکلدر مرحله
و شادابی در یکی از لنگه  شاخه گل کوچک ،ی خشکههای پراکندبرگ هایی مثلطرح
ی هر دو ی کودکانههساد های خطی وو طرحدوزکی بر روی لنگه دیگر ها و کفشکفش

، رگرتصوی هنرمندتانک و...  و تکدوزک، توپ، راقلب، کفش دوچرخه،لنگه کفش؛ مثل 
از کلیات به  مخاطب را ،است با به کارگیری نمادهای بصریدهکرسعی هوشمندانه 

 .یات داستان رهنمون کندیجز
تاب، بررسی ی کدر الیه دوم، تصویر در ارتباط با پیام زبانی نخست، یعنی نام نویسنده

ی ادبیات آشنای حوزهدر جایگاه یکی از نویسندگان نام« زادهفرهاد حسن»شود. نام می
ر این کفش مربوط به قهرمان دهد که تصویجا سوق میکودک و نوجوان، ما را به آن

نوجوان داستان از این نویسنده است. لب برگردان عقب نیز تأییدی بر این موضوع است. 
ی کودک و نوجوان، به مخاطب شناسانده زاده در جایگاه نویسندهدر این بخش، حسن

ی سیاردر ب»شود. ی بعد، تصویر در ارتباط با عنوان کتاب، بررسی میاست. در الیهشده
از موارد، کشف انواع رموز موجود در تصویر، وابسته به عنوان )یا برعکس( است. عنوان 

و شعیری، )رادمنش« در فهم مخاطبان و رمزگشایی گفتمان دیداری، نقش مهمی دارد
ی هستی در معنی لغوی، مفهوم حیات و زندگی، در نگاه نخست، واژه .(7-8: 1392

را به ذهن متبادر « هستی»ی ر کنار آن، نام دخترانهوجود، مال و ثروت و خودبینی و د
ابه به مث« هستی»ی های موجود در آن، با واژهی تصویری با توجه به رمزگانکند. الیهمی

ا چه در تصویر آمده، بکند؛ اگرچه آنیک شخصیت داستانی نوجوان، ارتباط برقرار می
بی است، تناس خترانه عرضه شدههای دهای جنسیتی از کفشچه که مطابق با کلیشهآن

ارها، ای از رفتبندی شدهنواخت و قالبهای جنسیتی، تصویر ذهنی یکدر کلیشه»ندارد.
)جمالی و « شودو... زنان و مردان عرضه می ها، گفتار، نوع پوششها، نقشفعالیت

 هایها که ترکیبی از رمزگانهای خطی درون کفشبسیاری از نشانه .(5:1393خجسته، 
جنگ و بازی هستند، چندان به دختران ارتباطی ندارند. تنها کوچکی و ظرافت 

و گل و قلب موجود در درون لنگه کفش سمت راست از سوی دوزک از سویی کفش
، در جایگاه یک دختر، رابطه برقرار کنند. در ادامه، با عنوان «هستی»توانند با دیگر، می

                                                           
1 Donna E. Norton 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donna+E.+Norton%22
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شویم؛ بنابراین شک ما در ارتباط با تعلق کفش به یک مواجه می« رمان نوجوان امروز»
بریم این رمان برای نسل نوجوان امروز نوشته میشود و پینوجوان، به یقین تبدیل می

 است.شده
کنیم و به ارتباط میان تصویر روی ی بعدی، از تصویر روی جلد عبور میدر الیه 

ری روشن برگردان، تصویردازیم. متن لبپبرگردان جلو میزبانی لب-جلد با گفتمان متنی
ای ههایش، سرگرمینهد. دختری که سرگرمیاز شخصیت نوجوان اثر را پیش روی ما می

گریز معمول دخترانه نیست؛ بدین ترتیب ارتباط میان کفش روی جلد با قهرمان کلیشه
 مان داستانکند که هستی، نام قهری متنی ما را مطمئن میشود. این الیهمتن، روشن می

 پردازیم. دری اصلی متن میی بعد، به ارتباط میان طرح روی جلد و الیهاست. در الیه
دختری جنوبی است که با دیگر دختران فرق دارد. کفش بنددار « هستی»ی نوشتاری، الیه

ای است که برخالف میل پدرش، دوست ندارد همچون دخترها روی جلد، کفش هستی
 اند:تعریف شده« های پسرانهورزش»یی است که هاباشد. عاشق ورزش

 آشپزی و نخود و لوبیاشونه پاک دوزی و خیاطی ودخترا باید برند دنبال گل»...]پدر[: 
 .(26 :1389زاده، )حسن« کرد؟بازی میکنن. مگه ننه خدابیامرز مو فوتبال

 کردم پسره کهبریده...دختره؟...ای ول...مو فکر میئی...ئی...دم !جدأ؟»]راننده گفت[:  
 .(16)همان:« رفته فوتبال و کار دست خودش داده...

هستی در مقابل دیدگاه پدر، تعریفی را که در فرهنگ و جامعه از دختران ارائه 
 پذیرد.است، نمیشده
خواست موهایم را خواست مثل دخترها بلوز و دامن بپوشم. دلم نمیمن دلم نمی»

بازی و الک زدن هم هایم یا از پشت ببندمشان. از ژیگولبلند کنم و بریزم روی شانه
ک یرفتم. من عاشق ژیمناستآمد. انگار زور بود و من باید زیر بار حرف زور میخوشم نمی

 .(27)همان:« و فوتبال بودم.... 
های این تیب، کفشسواری و موتورسواری است. بدین ترهستی عاشق دوچرخه 

های دخترانه وجود دارد، متفاوت چه در تصور رایج از کفششخصیت قاعدتاً باید با آن
وت دود، شهایش میها از آنِ دختری توانا است که بارها و بارها با کفشباشد. این کفش

ارند؛ دی اثر ارتباط های دیداری با گونهکند و... . برخی از نشانهزند، موتور روشن میمی
ذر کند. هستی در گگویند که هستی را درگیر میتوپ، تانک و راکت، از جنگی سخن می

زده را زمان، طعم تلخ ویرانی، آوارگی، مهاجرت، مرگ دوستان و حضور در شهر جنگ
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رسد. البته توپ موجود در این کفش، ایهام چشد و در این گذر، به بلوغ و کمال میمی
زند و از سوی دیگر با تانک و ه هستی همیشه به آن شوت میتناسبی دارد به توپی ک

ها با شود که تنهای نمادینی دیده مییابد. در کفش سمت راست، نشانهراکت، نسبت می
های زبانی و تصویری، قابل درک است. ی بینامتنی نشانهتحلیل عمیق و درک رابطه

ه در آن، فارغ از دوچرخه نماد لحظات شادی و سرخوشی هستی است. لحظاتی ک
توان رکاب زد و احساس خوشی و های جنگ، آزادانه میها و زشتیها و تلخیدغدغه

 ه و)شوالی« رفتی در حال حرکت استی نقلیه، نماد پیشاین وسیله»سرمستی کرد. 
توانند نماد لحظات کوتاه عاشقی این دختر گل و قلب می .(270 :3ج ،1387 ،1گربران

د؛ اما بندتی در پی مهاجرت، به شاپور، برادر دوستش، لیلی، دل مینوجوان باشند. هس
 یابد شاپور دل در گرو کس دیگری دارد.درمی

م: رود. گفتفکر آدم هزار راه می« خواهر منصور دیگه»گفت:« دختره کی بود؟»گفتم: 
« نه.دونم واهلل. شاید ها، شایدم نمی»خندید: « یعنی شاپور خواهر منصوره دوست داره؟»

لش بودار اسؤ« برا چی آه کشیدی؟»های لیلی تنگ شد و گفت: . چشماختیار آه کشیدمبی
« انداختی!ره یادش میداره می بود. گفتم کاشکی دوباره هسته خرمامو گفته بودی، حاال که

 .(262-260و ر.ک: 181: 1389زاده، حسن)
ی های هستها و خوشیتر دارد، شادیبنابراین در کفش سمت راست که بندی کوتاه

ها برای هستی کوتاه است. البته در همین کفش، شود؛ اما دوران  لمس خوشیدیده می
نشکفته دارد. این گل، نمادی از لحظات خوشی های شود که غنچهشاخه گلی دیده می

دوزکی دیده است که هستی پیش رو دارد. از آن سو بر روی کفش سمت چپ، کفش
 یسـش دوزک در زبان انگلیـیابد. کفاط میـگل باطراوت، ارتبشود که با شاخه می

(lady Bird ) شود. این حشره در فرهنگ نمادها، سمبل نامیده میبانوی پرنده ؛ به معنای
 .(2،1388یاری، برکت رویش و سرسبزی است)بروساقبالی و بختشانس، خوش

دیگر، نویدبخش روزهایی خوش و بابرکت، برای بنابراین این دو نشانه در ارتباط با یک
هستی هستند. تصویرگر با دیدی عمیق، این حشره را که جنسیتی ماده دارد، با شخصیت 

های نو است، مرتبط اصلی داستان )هستی( که دختری جسور و در پی ایجاد موقعیت
شوند که ند بلندتری دارد، نمادهایی دیده میاست. در کفش سمت چپ که بکرده

                                                           
1 Jean Chevalier&Gheerbrant 
2 Miranda Bruce 
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، های زرد و خشکی سیاه زندگی هستی هستند. برگی لحظات تلخ و رویهکنندهتداعی
ون و طراوتی، سکها، نماد خشکی، بیاست. این نشانهگرفتهکنار و درون این کفش را فرا

دهد؛ ولی می های بسته را نشانهای روی کفش، چارچوب و سنتسردی است. مربع
ا ههایی از تقابل با این سنتنظم، باز و رها و دو لنگه کفش نامرتب، نشانهبندهای بی

یر های محدودکننده، اسی چارچوبگریز دارد، در چنبرههستند. هستی که شخصیتی سنت
ها در حال خارج شدن هاست. عالوه بر آن، کفششود و در پی گریز و شکستن سنتنمی

 ر و در پی رهایی از قواعدند. از قاب تصوی
ی قاب تصویری و قاب نوشتاری و روایتی، در در مجموع در این اثر، دو رسانه

ی متنی روی جلد، نقش دارند و تعادل این دو، سبب کشف معناهای پنهان خوانش الیه
 است.در تصویر شده

 
 دیسف روبان با یدختر .6-2

در میان دو  ساختمانی کند،و در نگاه نخست که مخاطب را جذب می تصویردر الیه اول 
شود. چند درخت، پرنده و دو تابلوی عالیم راهنمایی رانندگی، دیگر چشم نگران دیده می

 اند. چهار رنگی سبز روشن قرار گرفتههای محسوس تصویرند. تصاویر در زمینهجلوه
روانی هستند. نیاز به خشنودی و محبت، اظهار  نماد نیازهای» اصلی آبی، قرمز، زرد و سبز،

طرح روی (. 1،13:1373)لوشر« وجود، عمل و موفقیت، چشم انتظار بودن و امید داشتن
افزار و نرم ایابزار گرافیک رایانهبا سود جستن از  تصویرسازی و از تلفیق نقاشی و جلد

صری در عناصر ببه کار گرفته شده نمادین  یهانقش ها وموتیف .استیجاد شدها ،فتوشاپ
بندی تصویرگر از ترکیب اند.گرم شکل گرفته و های سردهارمونی رنگ از، این تصویرگری

است و است. برای تصویر، کادری مشخص نشدهقرینه که کامالً ایرانی است، استفاده کرده
ه مخاطب شود کمیاست. نبود کادر باعث خود قطع کتاب به مثابه کادر، در نظر گرفته شده

رو و از به ژرفای خیال و عمق تصویر فرو رود. زاویه دید تصویر، زاویه باز، تقریباً روبه
ند. کباال به پایین است که به مخاطب، احساس اشراف و غالب بودن بر تصاویر را القا می

ف شفا زمینه،ی تصویر بسیار ژرف و عمیق است و همه چیز از زمینه گرفته تا پسحیطه
 و روشن است. در این تصویر منبع نور، سمت چپ است.

                                                           
1Lüscher  
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رمان بررسی  یی بعد، تصویر در ارتباط با پیام زبانی نخست، یعنی نام نویسندهدر الیه
ی ادبیات کودک و نوجوان آشنا در حوزه، یکی از نویسندگان زن نام«مژگان کلهر»شود. می

تر برگردان عقب، مژگان کلهر بیشباست. در لاست که جوایز متعددی را دریافت کرده
است. در الیه بعدی و در ارتباط میان تصویر روی جلد با پیام به مخاطب شناسانده شده

در  دخترینامعلوم ی ، تنها چشمان خیره به نقطهدیسف روبان با یدخترکالمی، عنوان 
ن عنوان، ی همنشینی متالیهکند؛ به عبارت دیگر، نام کتاب ارتباط برقرار میزمینه، با پس

 کند.های تصویری نمیچندان کمکی به بازگشایی رمزگان
ی کانون پرورش شویم که نشانهمواجه می« رمان نوجوان امروز»در ادامه با عنوان 

ها در ارتباط با تصویر روی فکری کودکان و نوجوانان، در کنار آن قراردارد. این نشانه
 کنند.با مخاطب نوجوان دعوت می جلد، ما را به خوانش اثری

یری، ی تصوبرگردان جلو در رابطه با الیهتر، یعنی لبی متنی طوالنیسپس الیه
برگردان جلو، تصویری کلی از رمان، پیش چشم خواننده است. شود. در لببررسی می

ی ورود شیرین به اتاق ممنوعه، اتاقی مخصوص که در آن، حوادثی شگفت در صحنه
شیرین  یاوست. در تصویر روی جلد، تنها اتاق مخصوص و چشمانی که به گفته انتظار

 شود.، در رابطه با متن دریافت می«زنداز آن زنی است و به او پلک می»
ی میان هنر دیداری و کالمی، یعنی ی بعد، در رابطهتر و در مرحلهدر تحلیل عمیق

ود. شصویر روی جلد، بازگشایی میهای موجود در تطرح روی جلد و متن اصلی، نشانه
ت. اس« سفر در زمان»یا « زمان گسست»ای از نوع ، فانتزیدیسف روبان با یدختررمان 

باغ انهها به خاحترام باید در فرصت کوتاهی که دارد، به گذشته بازگردد و با یاری عکس
دانی آسوده وج اش سفر کند تا اشتباهاتی را که در گذشته مرتکب شده، جبران و باکودکی

 خانه را ترک کند.
های مختلف روی جلد، ترکیبی از جزییات داستان در زمان حال و گذشته نشانه

هستند. دو تابلوی بوق زدن ممنوع و عبور حیوانات، به ترتیب در سمت چپ و راست 
ای هستند که در جوامع گوناگون، های تصویری نمایهشوند. این تابلوها نشانهدیده می

ی احترام قرار است خراب شود؛ زیرا شهرداری در کنند. خانهی واحدی را منتقل میمعنا
چه که قراراست ای، از آنهای نمایهراهی تازه است؛ بنابراین این نشانهپی ساخت بزرگ

 (10:1389گویند. )ر.ک: کلهر،در آینده رخ دهد، سخن می
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ی امروز احترام )که ونه، خانهگشود، در ساختی ایهامای که در تصویر دیده میخانه
اش، شیرین و مادرش هم در آن ساکن هستند( و خانه باغ دیروز را که احترام با خانواده

ی احترام، اتاقی مخفی دارد که آورد. خانهجا گذرانده، به ذهن میاش را در آنکودکی
د این اتاق شود کند واری ورود به آن را دارد. شیرین چند بار سعی میفقط خود او اجازه

 .(67-66و 33شود)ر.ک: همان: گذرد؛ اما احترام مانع او میو دریابد در آن چه می
و  های خود احترام، شیرین در سفر به زمان گذشته از میان عکسسرانجام به خواسته

 شود.تصویرها با او همراه می
 دلش نبود... درلرزید. آرام کلید را توی قفل چرخاند... دل توی شیرین دستش می»

شد. جلوی مبل راحتی، یک میز عسلی تر باز کرد. حاال توی اتاق بهتر دیده میرا بیش
تند از خواسها میکج شده و آلبومی رویش افتاده بود. شیرین آلبوم را باز کرد. انگار آدم

د. زنها پلک میهای قدیمی بیرون بزنند. حس کرد زنی توی یکی از عکستوی عکس
نگاه کرد. انگار خیاالتی شده بود. صدایی از بیرون شنید. آلبوم را انداخت روی  تردقیق

های احترام جون از خواست از اتاق بیرون برود، حس کرد بچگیمیز عسلی و وقتی می
-55)همان:.« زند. برگشت و دوباره به عکس نگاه کرد... توی عکس دارد به او لبخند می

شیروانی در تصویر این خانه، نمادی از همان اتاق مخصوص رسد اتاق زیر ( به نظر می56
ردد. به گها و تابلوها به گذشته بازمیاحترام باشد؛ اتاقی که در آن، احترام با کمک عکس

)شوالیه و گربران، « تبط استاتاقک زیر شیروانی با عروج روح مر»ی باشالر: عقیده
ست و برای او فرصتی برای سفر در این مکان، برای احترام، پناهگاهی ا .(66 :1387

 کند.زمان، فراهم می
است. دودکش نماد از دودکش این فضای رازآلود، دودی به شکل قلب، بیرون آمده

رمزآمیز با موجودات عالم دیگر و دود، مظهر ارتباط زمین با آسمان است های ارتباطی راه
ی فراتری است که احترام، کودکی ، نمادی از وابستگی به دنیاگونهدود قلب .(271)همان:

مانده؛ بنابراین در هر  است. دل و روح احترام در گذشته جاخود را در آن سپری کرده
هایی همچون ابر سفید، درختان و کوشد دوباره به آن مکان بازگردد. نشانهفرصتی می

کی، دی فضایی هستند که از محیط زندگی احترام در دوران کوفضای سبز، تصویرکننده
 ی احترام، سبز است.است. رنگ گذشتهدر متن ارائه شده

های سبز را در آغوش کشیده و ابری سفید مثل چتر، آبی آسمان در دوردست، تپه»
 (111-110و 68-33؛ ر.ک:  37: 1389)کلهر،« خته.روی تپه سایه اندا
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بر و بر فراز ا ای که گلی در منقار داردشوند؛ پرندهدر تصویر، دو پرنده نیز دیده می
های خشک و ای دیگر که هراسان و پریشان در میان برگکند و پرندهسفید، پرواز می
ت؛ رهایی همچون سرخوشی، ناامیدی؛ آزادی، اساکند اوج بگیرد. تقابلپاییزی تالش می

ی آزاد، شود که پرندهجا رهنمون میو خشکی، ما را بداناوج، فرود؛ طراوت، شادابی 
امید و ای نی تلخ احترام را ترمیم کند. پرندهکوشد گذشتهشیرین است که می نمادی از

کوشد با یاری جستن از نیرویی جوان، سال است که میهراسان، نمادی از احترام کهن
 است، جبران کند.چه را که در گذشته ویران کردهآن

ا بگیرم... من هایی رخواست برگردم به عقب و جلوی یک اتفاقهمیشه دلم می»...
جا شه و من خودم رو اونکنم؛ اون عکس تو ذهنم زنده میها رو نگاه میاون عکس

دستم  ام... اگه  توبینم... اون روز که تو اومدی توی اتاق، من رفته بودم به یازده سالگیمی
-83)همان: «تونستی کمکم کنیتونستی با من بری... شاید میرا گرفته بودی... شاید می

 یشود و پرندهی میان دنیای فراتر و فروتر میی جوان، واسطهو سرانجام، پرنده .(84
 رهاند.سال را از عذاب وجدان میکهن

شود که به سویی نامعلوم ی تصویر روی جلد، چشمانی خیره دیده میزمینهدر پس
از کشف رتواند از سویی از آن شیرین باشد که در پی اند. این دو چشم میچشم دوخته

است، سر درآورد و از چه در اتاق مخصوص نهان شدهخواهد از آناحترام است و می
وخته که ای دباشد که چشم به گذشته« دختری با روبان سفید»تواند از آن سوی دیگر می

ارد که این نگاه جسم ندبا توجه به این»شنود. بیند و صدایش را نمیدر آن کسی او را نمی
شعیری )« دهدوان شرط و مکان تحقق نگاه، بعد واقعی تصویر را تشکیل میو جسم به عن

 توان معنای کامل و قطعی را از آن دریافت.نمی(. 158:1393و فونتنی،
 یهای ضمنی پیام دیداری، به وسیلهی معنا و داللتدر مجموع، در این اثر نیز شالوده

می، شمایلی و زبانی، بازگشایی های مختلف تجسعمل متقابل عوامل گوناگون و نشانه
های چندگانه و رمزگون در تصویر روی جلد این رمان، مخاطب را شود. تراکم نشانهمی

ا، هکند. تصویرگر با استفاده از این نشانهرو میبا اثری چندالیه و بسیار عمیق روبه
ه . البتاستی رمان، پیش چشم نوجوان گشودهمایه و گونهتصویری همه جانبه از درون

. روبان استای پرمعنا و رمزگون است، توجه نکردهکه نشانه« روبان سفید»تصویرگر به 
سفید، سمبل صلح، آرامش، قطع خشونت علیه زنان، قربانیان تروریسم و سرطان استخوان 

را نماد وبان راین ،1از هانکه«روبان سفید»است. از سوی دیگر، نجومیان در نقد فیلم 
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توجه به موضوع ( با 1388 اسفند www.bookycity.org 26) آوردشمار میمعصومیت به 
توان روبان سفید را سمبل صلح و معصومیت احترام می دیسف روبان با یدخترداستان 

وی نو در تصویر ر ایی نمادین به گونهتوانست از این نشانهقلمداد کرد. تصویرگر می
 تر شود.ی میان عنوان و تصویر، روشنجلد، استفاده کند تا رابطه

 
 یماه شکم در ونسی یهاعاشقانه .6-3

هایی است که در عمق ریزهدر تصویر روی جلد این اثر، الیه نخست، ترکیبی از سنگ
ری فعال و آفتابی، اثرنگ آبی آسمان »ی ایتن اند؛ به گفتهآبی قرار گرفتهفضایی کامالً 

 برد وبخش دارد؛ در حالی که رنگ مهتابی، با اثری آرام، مقاومت خود را از بین میجان
ها ریزهی سنگاندازه .(206:1374)ایتن،« گذاردتنگی و رکود با حالتی آرام برجا میدل

حه تر در دل صفترند. سنگ بزرگها کوچکتر و دیگر سنگمتفاوت است؛ یکی بزرگ
شود. روی ماهی، نقوشی ای با دهان باز، در آن دیده میست. تصویری مبهم از ماهیا

رنگ و است. تصویرگر این تصویر را با دست و با تکنیک گواش و آبحک شده
 است. بافت رویی گرافیکی، از فتوشاپ سود جستهمدادرنگی خلق کرده و در برنامه

بت شود و این غیدری در تصویر دیده نمیاست. کاسنگ و ماهی با مدادرنگی تشدید شده
ی از ااست. زاویه دید تصویر، زاویهترشدن تصویر، کمک شایانی کردهکادر، به بزرگ

 رو است و منبع نور در باالی صفحه است. روبه
شید جم»در الیه دوم، تصویر در ارتباط با پیام زبانی نخست، یعنی نام نویسنده، 

ی ادبیات نوجوانان تر با آثاری در حوزهخانیان که بیش شود. نامبررسی می« خانیان
برگردان کند. لباست، مخاطب را متوجه رمانی چندالیه برای نوجوان میشناخته شده

ی بعد، در ارتباط تصویر روی جلد با عنوان ییدی بر همین موضوع است. در الیهتأ عقب،
رسد، ماجرای یونس پیامبر و هن میاثر، در جایگاه یک پیام زبانی، اولین چیزی که به ذ

گرفتار شدن او در شکم ماهی است. تصویر، نمای کاملی از ماجرای یونس پیامبر به ما 
هایی همچون ماهی و کند. بخشی از این تلمیح به داستان، با حضور رمزگانعرضه نمی

نس ورسد همان تسبیحاتی است که یهای یونس به نظر میشود. عاشقانهدریا کامل می
ی کنندهشخصی که تداعی .(144خواند )صافات/برای تزکیه و رفع گناه، در شکم ماهی می

 و« رمان نوجوان امروز»شود. عنوان یونس پیامبر در تصویر روی جلد باشد، دیده نمی
ی ی بعد و در رابطهکند. در الیهی اثر مینشان کانون، خواننده را متوجه مخاطب و گونه
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باطی میان گونه ارتبرگردان جلو و تصویر روی جلد، هیچتر متنی؛ یعنی لبیی طوالنتالیه
 شود!ی دیداری و نوشتاری دیده نمیالیه

ی تحلیل عمیق متن و حاصل ارتباط عناصر بصری و متنی اثر است. الیه بعدی، الیه
یک  چندتا آدمه؛»...ی سام قهرمان داستان، پسری به نام یونس است؛ پسری که به گفته

تره؛ اش خیلی از من و تو بزرگتره؛ یه آدم دیگهآدمش چندسالی از من و تو ]سارا[ بزرگ
اش همه چیز بلده؛ یه آدم دیگه هم داره که هم اش شاعره؛ یک آدم دیگهیک آدم دیگه

« هویی غیب شدن و دوباره ظاهر شدن؟بازه و هم جادوگره. دیدی چه جوری یهشعبده
ند:  کبیند او را به ماهی تشبیه مییونسی که وقتی سارا جسدش را می .(69: 1389)خانیان، 

 هایاش مثل فلسهای نازک مهتابیانگار او خواب بود و انگار همین حاالست که پلک»
ی خانیان در موومان دوم، ماهی روی صفحه جلد که به گفته .(11)همان: « ماهی بلرزد

است. یونس که خود را با زبان وارونگی که دارد، جایگاهی برای یونس « رنگ استتار»
و یونس "گفتم: »خواند، ذوالنون و صاحب ماهی است. می« سنوی»اختراع خود او است 
)همان: « "سنوی، صاحب ماهی"و او خندید وگفت:  "شود سنوی.از چپ به راست می

یاء/ )انباست صاحب ماهی، همان لقبی است که در قرآن، به یونس پیامبر داده شده .(154
رون است، با مرگ از دهان ماهی بیبی در شکم ماهی گیرافتادهی بییونس که به گفته .(87
تیم کارهایی هسگه ما گناهام همیشه میبیبی» یابد:آید و از آن دنیای تاریک، رهایی میمی

میریم. وقت مردن که برسه، که گیرافتادیم توی تاریکی شکم ماهی و به راحتی نمی
( در چند جای دیگر داستان به این 70 :1389خانیان، «)کنه.وقت ماهی دهن بازمیاون

های است که دنیای مادی، همچون شکم ماهی است که ما انسانموضوع اشاره شده
ایم و تنها راه رهایی از آن، باز شدن دهان ماهی و مرگ است. گناهکار در آن اسیر شده

 (142-119)ر.ک: همان:
است که  «یاههنا قشاع سنوی ردمکش یهام»شکم ماهی در زبان وارونه ی میان جمله

است. یونس که همچون دیگر « شکم ماهی های یونس درعاشقانه»شکل صحیح آن 
ها در شکم ماهی اسیر است، اکنون که دهان ماهی باز است، فرصت رهایی شخصیت

رت که در آن جنگ و نف دارد. او با مرگ از تیرگی دنیای پر از پلشتی و زشتی و دنیایی
شود. یونس ها را گناهکار کرده، رها میو کشت و کشتار، دل ساکنانش را پرکرده و آن

افتد و سرنوشت او از سوی دیگر، با سرنوشت یوسف پیامبر در دنیای واقعی، به چاه می
اند. یونس در فضای تاریک و تنگ خورد. چاه یا شکم ماهی، هر دو فضای تزکیهگره می



 ( 17)پياپی  1397، بهار و تابستان 1ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  68

 

هایی که بر روی جلد در عمق آب قرار شود. سنگرود و پاک و تطهیر میه، از دنیا میچا
هایی نمادین از فضایی باشند که شخصیت اصلی، در آن جان خود توانند نشانهدارند، می

 ،5ج دهد. دریا محل تولد، استحاله و تولد دوباره است. )شوالیه و گربران،را از دست می
است. ماهی، هم منجی است و هم  ا تولد یا تجدید دوره، در ارتباط( ماهی ب216 :1387
 آور، پنهان اما باهوش استی کشف و شهود. ماهی موجودی ساکت و حیرتوسیله

 های قهرمان داستان همپوشانی دارد. ها تا حدی با ویژگیاین خصلت .(143-140)همان: 
متن، به عشق یونس به سلما  های روی جلد در ارتباط بای دیگر، رمزگاندر الیه

ای، چشم یونس است که تاللو آن در ماهی ی نقرهزنند. این سنگ گلوله)سارا( گریز می
ماهی، ماهی اندود چکشی  .(142: 1389کند)خانیان، عشق، چشم سارا را خیره می

یب ای که یونس ترتاست که نماد عشق یونس به سلما )سارا( است. در جریان مسابقهشده
های عاشقانه»ای با نام ی مسابقه باشد، قطعهگذارند اگر سارا بازندهدهد، شرط میمی

اندوده را به سارا بسازد و اگر یونس بازنده شود، ماهی چکش« یونس در شکم ماهی
ام توی بازارچه به اندازه کف دستم که با یک ماهی دیده"یونس آهسته گفت: »بدهد: 

دم به خرم، جایزه میشی شده. اگر بلند شدی اونو میخاک و سنگ و سیمان، اندود چک
های عاشقانه"تو... اگر نتونستی از روی صندلی بلند بشی، یه موسیقی بساز اسمشو بذار 

 «"که قول بدی اونو بسازیسازی. مهم اینه . مهم نیست کی می"یونس در شکم ماهی
سازد ای میکنند. سارا قطعهیدر پایان، هریک از این دو به قول خود عمل م .(131)همان:

ی جلد مقوایی اشعارش با نام و یونس، ماهی اندود چکشی شده را به همراه دفترچه
توی دریچه یک دفترچه بود، » کند:به سارا تقدیم می «یاههنا قشاع سنوی ردمکش یهام»

ای که عمودی زرکوب شده بود و با چکش، آجدارش کرده با جلد مقوایی رنگ و حاشیه
بودند... و بعد ماهی سنگی و دفترچه را برداشتم. روی جلد مقوایی دفترچه این جمله 

  .(163-162)همان: « "یاههنا قشاع سنوی ردمکش یهام"زرکوب شده بود 
ها و نمادهای تصویری، جهانی رمزگون و چند الیه در مجموع در این اثر، استعاره

ی به ماجرای ای ضمنا داستان یونس پیامبر و اشارهی بینامتنی این اثر باند. رابطهایجاد کرده
است. است و بر بار روایتی تصویر افزودهیوسف)ع(، سبب تولید معناهای متفاوتی شده

ای با شدت و ضعف، از تقلید کاملی وجود ندارد؛ هر متنی به گونههیچ آفرینش و خلق 
متن نیست هیچ متنی بدون پیشی اصل بینامتنیت، بر پایه»برد و به عبارت دیگر، بهره می

ا و هشوند... بنابراین تمام آثار، دانشهای گذشته بنا میی متنها همواره بر پایهو متن
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(. پس فهم یک متن، 27 :1390)نامورمطلق، « گذشته هستند ها دارای سابقه واندیشه
نی نیز باید توجه متفعالیتی صرفاً درونی نیست؛ بلکه به فضای بیرون از متن و روابط برون

های پنداشتمعرض پیشمتون همگی به طور بالقوه متکثر، در »ی آلن: کرد. به گفته
ی "آواها"شده و همواره درگیر بیان یا سرکوب خاص، فاقد مرزهای روشن و تعریف

بنابراین در مجموع، در این متن، تصویر روی  .(297 :1،1380)آلن« دندای موجوهمکالم
تان متنی، همچون داسهای متنی عنوان و متن اثر و نیز عناصر پیشجلد در ارتباط با الیه

 متنی تشکیل داده که بسیار عمیق و چندالیه است.یونس پیامبر، بیش

  
 گیری. نتیجه7

ای نهکند تا زمیبصری مفاهیمی را به خوانندگان منتقل میتصویر روی جلد به صورت 
 بینی موضوع اثر فراهم شود؛ بنابراین این تصویر در تولید معنا، نقشی ویژه دارد.برای پیش

تصویر روی جلد رمان نوجوان، گاهی تنها تصویر اثر است؛ بنابراین طراحی دقیق و 
نده بنهد. در این پژوهش، تالش ما بر تواند تأثیری شگرف بر خوانی آن میهوشمندانه

دد های مختلف و متعای دیداری و نوشتاری، به الیهآن بود که در ارتباط میان نظام نشانه
ام ی نخست، تصویر روی جلد و پیتصویر روی جلد دست یابیم. بنابراین ابتدا در الیه

ت مستقیم دریافی رویین که معناها به طور تجسمی آن مورد بررسی قرار گرفت )الیه
 های زبانی عنوان روی جلد، لبی تصویر با پیامهای دیگر، رابطهشود(؛ سپس در الیهمی

 برگردان و متن، بررسی شد.
های تصویری، تشخیص داده شد و سپس مایهها ابتدا نقشتر این الیهبرای درک عمیق

ویر حاصل دریافتی مؤثر از تصها در نظر گرفته شد تا پیام زبانی اثر در ارتباط با این نشانه
جا که گاهی پیام اثر دیداری، به صراحت بیان نشده بود، ضرورت داشت شود. از آن

مفاهیم و معانی پنهان با اتکا به عناصری که با تصویر در ارتباطند، کشف شود. پس الزم 
. این دبود هنر کالمی با هنر تصویری همراه شود تا مفاهیم نهان، از دل تصویر رخ نماین

پردازی خاص خود را داشتند و گاهی الزم بود برای رمزگشایی های ضمنی، داللتالیه
 ها، از نمادشناسی رنگ ها، اشیاء و... سود جست.برخی رمزگان

                                                           
1Allen  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+Allen%22
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ه ای نشان داد، وقتی بشناسی الیهبررسی این چند رمان به عنوان نمونه، از منظر نشانه
ل های متفاوتی از دل این رابطه شکپردازیم، الیهیخوانش تصویر و متن در ارتباط با هم م

ی دیگر، به رمزگشایی تصویر روی جلد کمک هایی که هر یک در جوار الیهگیرد؛ الیهمی
ای، امکان روایت را فراهم ای از مناسبات نشانهقاب تصویر روی جلد با مجموعه کند.می
ل های متنی، تکمیسود جستن از نشانهکند؛ اما مفاهیم نمادین درون این قاب، تنها با می
های زبانی به طریق بینامتنی، در تولید معنای تصویر روی شود؛ به عبارت دیگر، نشانهمی
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