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مجله چاپی ممکن اســت در حال افول باشــد، ولی هنوز طرح روی جلد مجله در معرفی و پایداری یک نام رسانه ای، نقش مهمی ایفا 
می کند. آیا روی جلد ممکن است عمر مجله را افزایش دهد؟

اظهارنظری که دوپلت (Doppelt)، سردبیر نشریه های مهم مد برای سه دهه، به نیویورک تایمز (The New York Tims) که 
“عمر مجله ها به سر رسیده است”، ارائه کرده، کمی اغراق آمیز است.  مجله ها ممکن است همانند زمان پیش از دوران اینترنت، پررونق 
و شــاد نباشند؛ با این حال، حتی بعد از اینکه مجله ها به طور رســمی موجودیت چاپی1 خود را رها کرده اند، ولی هنوز هم موجودیت 
دارنــد. بزرگترین نکته اظهارنظر دوپلت این اســت که در دنیای روزنامه نگاری دیجیتال2، یـــوتیوب (YouTube)، اینستاگرام 
(Instagram)، فیلمهای مستند نت فلیکس (Netflix)، پایگاه اینترنتی شبکه اجتماعی تامبلر3 (Tumblr)، و مدیریت محتوای 

وردپرس (WordPress)، مجله ها دیگر انحصار مفاهیمی را که دنبال می کنند، در دســت ندارند؛ و از آنجا که دالرهای تبلیغاتی4 
خوانندگان را به ســمت انتشارات دیجیتالی سوق می دهند، آنها در بلندمدت برای رقابت، بودجه ای برای خرج کردن نخواهند داشت. 
کارکنان پرتعدادی که مجله های ســنتی چاپی به کمک آنها عکســهای جذاب، صفحه های طراحی شده، داستانهای واقعی، و مطالب 
ویرایش شــده تهیه می کردند، از بخشــهای اصلی خود جدا و در یک واحد ترکیب شده اند؛ درنتیجه، انتشارات چاپی هر روز باریکتر و 

باریکتر می شود.
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طرح جلد چه تأثیری در قضاوت شما دارد؟
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یکی از بخشــهای رســانه که بیشــتر در معرض دید همگانی 
اســت، هنوز هم روی جلد اســت. روی جلد مجله، در یک نگاه، 
یک بیان فرهنگــی، آغازگر یک گفتگو، یک دارایی انتقال پذیر، 
یک نقطه فروش دیجیتالی، و یک فضاســت. روی جلد مجله در 

برخی مواقع، یک یادداشت اصلی است.
روی جلد، عالمتی است برای اعالم ورود، همانند یک قهرمان 
ورزشــی؛ یا این که، این بزرگترین داســتان ورزشــی این هفته یا 
این ماه یا این ســال اســت. امروزه روی جلد به عنــوان تبلیغاتی 
بــرای مطلبی جدا و فراتر از موضوعهــای تنها یک مجله، نقش 
ایفا می کند؛ مانند: کاالی تجاری، اقالم مجموعه داران، نشــریه 
جانبی، کتاب، محصوالت پیشنهادشده، پشت صحنه ویدئوهای 
یوتیوب، نمایشهای تلویزیونی، و وقایع یا همایشهای شخصی.

حتی دورانی که دکه های روزنامه فروشــی زیادی وجود داشت، 
آنها هرگز بزرگترین منبع درامدی مجله ها نبودند؛ ولی چیزی که 
بسیار ارزشــمند بود، این بود که مجله در دکه عرضه می شد و در 

معرض آگاهی عمومی قرار می گرفت.
مجله هــا، همزمان با توســعه نــام تجاری، روی جلــد خود را 
درجهــت کمینه گرایــی5، بهره گیری از درشت نویســی، عکس 
بزرگ شــده و بدون حاشــیه، و تیترهای کمتر برای تأثیر بیشــتر 
تصویــر، بازطراحــی کردند. آنها نگــرش ویراســتاری خود را، 
که بیشــتر اوقــات در مقابل تاریخچه نام تجاری نشــریه بود، با 
موضوعهــای چالش برانگیزتر، و به لحاظ فرهنگی کنجکاوانه تر، 
اصالح کردند. طرح و عکس روی جلــد مجله ها، در حال حاضر 
کم کم جامعه را بهتر منعکس می کند؛ نه تنها با تغییر موضوعهای 
روی جلد، بلکه با داســتانهایی که تالش می شود هویت و نماد را 
در جهان مربوط به فرهنگ جوانان و ورای آن، بهتر بشناســاند. 
آرزوها، به جای آن که بیشتر به ســمت چیزهای مادی باشد، به 
ســمت آرزوهای فرهنگی6 تغییر شــکل پیدا کرده اســت و این 

رویکرد، برای صنعت روزنامه نگاری، نوعی جوان سازی خالقانه 
خاص به ارمغان آورده است.

ولی این عصر روشنفکرانه، به شکسته شدن مخاطب نیز منجر 
شــده اســت: جوانترها- خواننده های کمترمتعهدی که در فضای 
مجازی حضور دارند- و مسن ترها- مشترکین وفاداری- که با تغییر 
احســاس، بیگانگی دارند. در مبارزه ای بــرای بقا، جریان اصلی 
مجله های متعارف، با بحران هویت روبه رو شــده است. بایستید 
و نگاه کنید؛ شــما می توانید نقــش آن را در عمومی ترین فضای 

ممکن، یعنی روی جلد، ببینید.
زمانی، روی جلد مجله، مفهوم بســیار ساده تری بود. از شروع 
قرن بیســتم، صنعت روزنامه نگاری رشــدی انفجاری را تجربه 
می کرد و هنوز با شــادمانی، درپی یافتن مســیرهای درامدی در 
پایگاه های مشــترکین، دکه های روزنامه فروشــی، و فروشهای 
خارج از کشور بود. نگاه روی جلد، بستگی به این داشت که مجله 
کجا و چگونه به فروش می رســد، و به دلیل این که حق اشتراک، 
منبع درامدی عبوری برای بســیاری از مجله های جدید بود، این 
بدان معنا بود که بیشــتر مجله ها برای برقراری ارتباط، متکی بر 

تصاویر چشم نواز یا عکسهای خبری بودند.
دانش متعارف بر این باور بود که به طور تقریب ســه ثانیه برای 
جلب توجه خریدار فرضی در دکه روزنامه فروشــی، فرصت وجود 
دارد. البته در بیشتر موارد، بیشتر سردبیران مجله هنوز نیز براین 

باور هستند.
در طــول دهه 1920، فــروش مجله هــا از الگوهای درامدی 
برپایه مشترکین، به الگوهایی که به طور کامل مبتنی بر فروشهای 
دکه روزنامه فروشــی بودند، تغییر کرد. بیشتر ناشران دریافتند که 

فروش تک نسخه ای، سوداورتر از فروش به مشترکین است.
بســیاری از بازاریابــان، زیــر تأثیــر فــروش از طریــق دکه 
روزنامه فروشی قرار گرفتند، به گونه ای که آن را به عنوان نشانه ای 

طرح جلد چه تأثیری در قضاوت شما دارد؟
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درنظــر می گرفتند که خواننده، مجلــه را می خرد؛ زیرا درواقع آن 
را می خواســت، و نــه به این دلیــل که گرفتار حرفهای پرفشــار 
تبلیغــی، پیشــنهادهای تخفیف، و یا نرخهای مقــرون به صرفه 
شــده بود. این روند به آرامــی، ولی به طور حتم، به این ســمت 
حرکــت کرد که روی جلــد مجله به جای چســبیدن به کار هنری، 
به تابلوهای تبلیغاتی کوچکی تبدیل شــد که به دنبال جلب توجه 
بود. وقتی دســت مجله ها به صفهای فروشگاه های مواد غذایی، 
کتاب فروشیها، کیوسکها، و فرودگاه ها رسید و مجله های بیشتری 
به صحنه رقابت وارد شــدند، ســردبیران متنهــای توضیحی به 
روی جلدهــای خود  اضافه کردند؛ به این امید که توجه بیشــتری 

را جلب کنند. 
نگاهی گذرا به آرشــیو مجله تایمز (Time’s)، از یک دهه به 
دهه بعد، رهنمودی اســت برای تغییر تدریجی زیبایی شناسی که 
مجله ها برای باقی ماندن در صحنه، پذیرفته اند. در دهه 1960، 
تایمز شــروع به تزئین گوشه های باالی روی جلد خود با رنگهای 
زرد و ســفید کرد که تبلیغ کننده دســتیابی به مــاه7 یا چین در 
آشــوب8 به عنوان ابزاری برای دست یافتن به قفسه های فروش 
بودنــد. در دهه بعد، اندازه قلم عنوانهــای اصلی آن، بزرگ تر، و 
پررنگ تــر و با هنر روی جلد، بیشــتر ترکیب شــد. در پی روندی 
 (Helen Gurley Brown) که به وســیله هلن گارلی بــراون
چهره سرشناس بین المللی، ایجاد شد، الگوهای روی جلد به طور 
فزاینده ای شلوغ و پر از عکس شد تا بتواندتماس چشمی بیشتری 
با خواننده به وجود آورد و روی جلدها، بیشــتر محاوره ای و جذاب 

شدند.
روی جلد به عنوان یک نقطه فروش معنی دار، ســبب دستیابی 
مجله به یک نتیجه گیری منطقی شــد: هرچه موضوع روی جلد 

تشخیص پذیرتر باشد، به همان اندازه فروش بهتر می شود.
در این دوره، رونق انتشــارات دیجیتالی، با توجه به استحکام 

پوشش فرهنگی صنعت نشر مجله، کم فروغ شده بود. انتشارات 
کاغذی برای ســرمایه گذاری و حضور در عصــر دیجیتالی، میل 
کمتری داشتند، و یا راه هایی را برای کاهش هزینه های عملیاتی 
فوق العــاده ای پیــدا کردند که بیــش از آن ممکن نبود به وســیله 
دالرهای تبلیغاتی که نســبت به قبل کاهش یافته بود، پشتیبانی 
شــود. این مشکلها سبب شــد که مجله ها بیشتر به چاپ مطالب 
مصور، عکســها، و تصاویر چهــره افراد مشــهور در روی جلد، 

وابسته شوند.
از زمانی که مطالب نوشــتاری روی جلد برداشته شد، روی جلد 
به عاملی متمایزکننده و نوعی ســپر بصری، تبدیل شد که آن را از 

رقیبان دیجیتالی ترسناک خود جدا می کرد.
مجله ها در حال حاضر با تهدیدی بزرگتر برای قدرت نفوذ خود 

روبه رو هستند؛ رسانه های اجتماعی9! 
با این حال، هرچــه که مجله ها با تهدید مجموعه ای از رقیبان 
دیجیتالی چابک تر روبه رو باشــند، روی جلــد آنها هنوز چیزی را 
ارائه می کند که که دیگران نمی توانند؛ دسترسی به نسخه چاپی! 
حتی اگر عکســهای یک هنرپیشــه، یا مطالب دیگر در اینترنت 
پراکنده باشــند، اســتفاده از مجله در یک بعدازظهر، بسیار بهتر 
اســت. روی جلد به عنوان ابزار اعمال نفــوذ نهایی، و مهمترین 

تبلیغ تشخیص پذیر برای نام تجاری مجله، باقی می ماند.
از ســال 1927، تایم (Time) حاشــیه قرمز مشهور خود را با 
برخی اســتثناها، حفظ کرده اســت؛ ولی چیزی که این فضا را در 
سال 2018 اشغال می کند، به طور قطع مفهوِم بسیار بزرگی است. 
نگاهی به روی جلد ســوم سپتامبر مجله تایم بیندازید: این مجله 
در هفته ای منتشــر شــد که در آن رئیس جمهور دونالد ترامپ 
(Donald Trump) در یک توطئه جنایتکارانه دخیل بوده است، 

و نشان دهنده تصویری است از نیم تنه پایین رئیس جمهور- حاوی 
مهر امضا و کراوات قرمز و پهن او- شــناور در زیر آب در دفتر کار 
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بیضی شکل، تنها با کلمه های در عمق آب10. 
مجلــه، ابتدا یک نســخه متحرک از تصویــر را در توییتر11، قبل از آن که 
نســخه چاپــی به روزنامه فروشــی ها برســد، منتشــر کرد. براین اســاس، 
مشاهده کنندگان سیاسی هوشیار متوجه شــدند که نسخه روی جلد، سومین 
مورد مجموعه ای از روی جلدهای مجله تایم اســت که به وسیله تیم اوبرین 
(Tim O’Brien) مطرح شــده کــه بیانگر تغییررفتار نادرســت در مقر دفتر 

ریاست جمهوری بود. چنین مشاهده ای به ســرعت به صفحه های گفتگوی 
اینترنتــی و مطالــب منتشرشــده در اینترنت، دست به دســت شــد؛ همانند 
شــوخی های کامپیوتــری12. روی جلد »درعمــق آب« ترامــپ در مجله 
تایم، حتی هوشــمندانه تر از آن چیزی بود که به نظر می رســید. در عصری 
که دکه روزنامه فروشــی حکومت می کرد، همه ایــن حرف وحدیث ها درباره 
دوکلمه ناچیز روی جلد، و نیم تنه شناور ریاست جمهوری، برای یک نوجوان 
به سختی قابل درک می بود. اما در سال 2018، تایم به طور دقیق می داند کجا 
و چگونه توجه خواننده را جلب کند، و همچنین امیدوار باشــد که بعد چگونه 

این توجه را به سمت جایی که یک مجموعه وجود دارد، برگرداند.
حــال که موفقیــت روی جلد مجله، دیگر تنها به وســیله فروشــهای دکه 
روزنامه فروشــی اندازه گیــری نمی شــود، مجله ها بســیار متفــاوت به نظر 
می رسند. ده ها سال اســتعاره های زیبایی شناسی رسانه ای، درقبال مطالب 
پرانعطاف دیجیتالی مبادله شده اســت. برای یک هفته نامه مانند تایم، این 
به معنی ایجاد و حفظ یک حکایت مســتمر با یک نقطه نظر روشن است، که 

خوانندگان می توانند هر هفته منتظر آن باشند.
اما به تقریب برای همه مجله ها، یک نگاه تازه سازی شــده درباره معنی و 

محتوای حکایت روی جلد و خود موضوع، الزم است.
در رســانه های اجتماعی، اگر قرار باشــد اشــتراِک یک تصویر ساده بدون 
عالمت تجاری و بدون تیتر روی جلد، نســبت به تصویری مشابه، روی جلد 
قــرار بگیــرد، به طور معمول، درگیری بســیار کمتری دارد. چشــمان ما یاد 
گرفته اند به تصاویر و تیترهایی که روی جلد ارائه می شود، ارزش و بها بدهند. 
یکی از دالیل این اســت که چاپ، حالت محــدود دارد؛ درحالی که اینترنت، 

یکی از 

بخشهای رسانه

که بیشتر

در معرض

دید همگانی است

هنوز هم 

روی جلد

است
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نامحدود اســت. در فضای اینترنت، شما می توانید تا هروقت که 
بخواهید به نوشتن داســتانهای دیجیتالی ادامه دهید. ولی تنها 
تعداد مشــخص و محدودی از صفحه ها در یک مجله وجود دارد 
و تنها یک حکایت و یک موضوع )در بیشــتر موارد( ممکن است 
روی جلد ارائه شود. بنابراین، روی جلد نشان دهنده تصمیم گیری 
هیئت سردبیری است. سردبیران، این شخص و این موضوع را 

به عنوان باارزش ترین، برای توجه شما، فرض کرده اند.
در مــورد مجله های ورزشــی، آنهــا موفق شــده اند که بهتر 
پیش بینی کنند مــردم برای اول بار کجا مجلــه را نگاه می کنند. 
اگرچــه 90درصد درامــد فروش مجله ها از اشــتراک به دســت 
می آید، اما سردبیران به طور معمول نسبت به این که مردم هرماه 
چگونــه و کجا با مجله ارتباط برقرار می کنند، کنجکاو هســتند. 
برحسب تصادف، این بار ممکن است در صف پرداخت فروشگاه 
مواد غذایی یا در کتاب فروشــی نباشــد، بلکه روی یک دستگاه 

دیجیتال باشد.
آیا اینستاگرام شلوغ تر از آن است که سی سال پیش یک مجله 
تالش می کرد در دکه روزنامه فروشی قرار بگیرد؟ ولی چیزی که 
مردم را در این بازار جدید به خود جلب می کند، به طور حتم تابلوی 
سرتیترشده ای نیست که برای قرارگرفتن در دکه روزنامه فروشی 
به آن نیاز دارید. چیزی که به احتمال بیشــتر در دنیای دیجیتال 
و دنیای اجتماعی قرار اســت در برابر چشــم قرار بگیرد، تصویر 
درخورتوجهی اســت که مردم در فهرســت تاریخی رویدادها در 
کامپیوتــر خود، باالوپایین می کنند. ما همه روی گوشــی تلفنی 
هســتیم که مدلهای گوناگون و متنوع آن هر روز بســیار کوچکتر 
می شــود. چیزی که ممکن است چشمان شــما را بیشتر به خود 
جلب کند، متن نیســت؛ بلکه یک نــگاه یگانه، در حال حرکت، 
و بــا پایین وباالرفتن در صفحه تلفن، در مورد یک ورزشــکار یا 
موضوعی است که آن را خوب می شناسید؛ ولی هرگز او یا آن را 

به این شکل تازه ندیده اید.
به روشی مشــابه، مجله ها در تالشند که وزن و هدف جدیدی 
بــرای روی جلد ارائه کنند؛ از اینروســت کــه مجله های متمرکز 
بر ســبک زندگی و ســرگرمی، به دنبال ارائه مفهوم موضوعهای 
روی جلد خود هستند. در گذشته، راهبرد یک مجله برای گذاشتن 
یک موضوع روی جلد، ساده بود: معروفترین شخصی که ممکن 
بود انتخاب شود، تا فروش نســخه های مجله به حداکثر برسد. 
ولی از آن جا که ســرگرمی، برای خدمت بــه مخاطبان برگزیده 
افزایش یافتــه و تحول پیدا کرده، ســردبیران باید توجه کنند که 
موضوعهای آنها به لحاظ طرزفکر، چه چیزی را نشان می دهد، 

و چرا شایسته آن است که به چشم آورده شود.

پانوشتها:
1- Print Corpses
2- Digital Journalism
3- Tumblr Social Network
4- Advertising Dollars
5- Minimalism 
6- Cultural Aspiration
7- Reaching for the Moon
8- China in Chaos
9- Social Media
10- In Deep
11- Twitter
12- Easter Egg
ضرب المثل، به معنی عاملی غیرمنتظر یا غیرمستند پنهان شده در یک نرم افزار 
کامپیوتری یــا روی یک دی وی دی (DVD)، به عنوان یک شــوخی یا یک 

پاداش. 
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