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یـــا  مـــدرس  به عنـــوان  فعالیتـــم  ســـال ها  طـــی 
مدیـــر اســـتودیوی دیزایـــن، به واقـــع شـــاهد تعـــداد 
بی شـــماری طـــراح گرافیـــک جـــوان و خـــاق بـــوده ام 
کـــه بـــا وجـــود توانایـــی و اســـتعداد فـــراوان در ایـــن 
و  گرافیـــک  طراحـــان  بی شـــمار  خیـــل  در  عرصـــه، 
ــروزی  ــای امـ ــر صداهـ ــازی و دیگـ ــی مجـ ــای نمایشـ فضـ
گـــم شـــده اند و دیگـــر اثـــری از آنـــان در میـــان طراحـــان 

کجاســـت؟  اشـــکال  ندیـــده ام.  حرفـــه ای 
خوشـــبختانه امـــروزه به مـــدد تکنولـــوژی و رودررویـــی 
گرافیـــک،  طراحـــی  آثـــار  بـــا  جامعـــه  عمـــوم  روزانـــۀ 
تلویزیونـــی،  یـــا  محیطـــی  تبلیغـــات  همچـــون 
بازی هـــای  شـــگفت انگیز  طراحـــی  وب ســـایت ها، 
روزانـــه،  مصرفـــی  بســـته بندی های  ویدئویـــی، 
و  اینفوگرافیک هـــا  اجتماعـــی،  شـــبکه های  صفحـــات 
کاربـــردی  هنـــری  بـــه  گرافیـــک  موشـــن گرافیکس ها، 
ــرای  ــته بـ ــد گذشـ ــر ماننـ ــه دیگـ ــت کـ ــده اسـ ــل شـ تبدیـ
طـــراح  و  نیســـت  درک نشـــدنی  و  نامفهـــوم  دیگـــران 
گرافیـــک نیـــازی نـــدارد بـــرای معرفـــی خـــود، از صفـــر تـــا 
ـــن  ـــاید اصلی تری ـــا ش ـــد؛ ام ـــح ده ـــه را توضی ـــن حرف ـــد ای ص
ـــش  ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــت، پاس ـــا آن روبه روس ـــه ب ـــی ک چالش
چگونـــه  و  کیســـت  حرفـــه ای  گرافیـــک  طـــراح  اســـت: 
کار می کنـــد؟ آیـــا صـــرف شـــناخت و تســـلط بـــر فـــرم، 
حـــروف، رنـــگ و چیدمـــان آن هـــا بـــرای انـــواع رســـانه ها، 
ــا  ــاق یـ ــا و خـ ــک کار زیبـ ــۀ یـ ــزار و ارائـ ــر نرم افـ ــلط بـ تسـ
به عبارتـــی داشـــتن ســـواد و تخصـــص ایـــن حرفـــه، از مـــا 
ــرای ورود  ــا بـ ــازد یـ ــه ای می سـ ــک حرفـ ــراح گرافیـ ــک طـ یـ
ـــری  ـــوع دیگ ـــوه متن ـــه وج ـــداوم در آن ب ـــه و ت ـــن عرص ـــه ای ب
نیـــاز داریـــم؟ ایـــن ســـؤال را می تـــوان از ابعـــاد مختلفـــی 

ــرد: ــی کـ بررسـ
طراحــی گرافیــک در ذات خــود هنــر اســت و هــر هنــر 
هنرمنــد  دارد.  نیــاز  تأثیرگــذاری  بــه  هنرمنــدی  هــر  و 
الزم اســت کــه نه تنهــا بــه مســائل اجتماعــی پیرامــون 
خــود آگاه باشــد، بلکــه بــر ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، 
می کنــد  تولیــد  کــه  آثــاری  زیســت محیطی  و  فرهنگــی 
آگاه باشــد. بــا ایــن تعریــف، طــراح گرافیــک کســی اســت 
ــی  ــای دریافت ــتفاده از داده ه ــا اس ــی، ب ــر سفارش ــه در ه ک
و درنظرگرفتــن تمامــی جوانــب کار، راه حلــی خاقانــه، 

کنــد.  پیشــنهاد  تأثیرگــذار  و  منحصردبه فــرد  و  بــه روز 
تــا اینجــای کار همــه چیــز درســت و مبتنی بــر دانــش و 
ــن  ــۀ دیزای ــک در زمین ــراح گرافی ــتعداد ط ــص و اس تخص
پیــش رفتــه اســت؛ امــا چــه اتفاقــی می افتــد کــه یــک 
طــرح گرافیکــی بــا وجــود کمــال، خاقیــت و زیبایــی مــورد 
ازآنجاکــه  نمی گیــرد؟  قــرار  ســفارش دهنده  پذیــرش 
حرفــۀ گرافیــک از جملــه هنرهایــی اســت کــه وابســته 
بــه ســفارش اســت، شــاید بخــش مغفــول ماجــرا نــوع 
مواجهــۀ طــراح گرافیــک بــا ســفارش و ســفارش دهنده 
می شــود؛  طــی  کار  انجــام  بــرای  کــه  اســت  مســیری  و 
آنجایــی کــه طــراح بــا وجــود داشــتن تخصــص و دانــش 
ســفارش دهنده  بــا  درســتی  ارتبــاط  نمی توانــد  کافــی، 
ــت  ــدارد و درنهای ــر او ن ــذاری الزم را ب ــد و تأثیرگ ــرار کن برق
ــرح  ــد و ط ــاع الزم را بکن ــود دف ــای خ ــد از طرح ه نمی توان
را بــه ســفارش دهنده بقبوالنــد و درنهایــت انــرژی و زمــان 
ــد  ــن خواه ــرف از بی ــر دو ط ــده از ه ــای انجام ش و هزینه ه
رفــت. چــارۀ کار چیســت؟ بی شــک طــی مســیر انجــام 
ــئله،  ــت مس ــح: درک درس ــه ای و صحی ــورت حرف کار به ص
قیمت گــذاری اصولــی، جمــع آوری اطاعــات بــرای حــل 
مســئله، زمان بنــدی متناســب بــا حجــم و اهمیــت کار، 
خوش قولــی و تعهــد دربــارۀ زمــان اعام شــده، انجــام 
کار باکیفیــت، تهیــۀ فایــل ارائــه به صــورت درســت و بــا 
ــورد  ــری درم ــی، آینده نگ ــن و کاف ــۀ روش ــات و ادل توضیح
زمــان  در  کار  دربــارۀ  گفت وگــو  ارائه شــده،  طرح هــای 
و مــکان مناســب و درنهایــت دانســتن اصــول و فنــون 
مذاکــره و فــروش و ســرانجام، تحویــل فایــل صحیــح 

باتوجه بــه نــوع انتشــار.
ایــن  اختــاف  کمــی  بــا  حرفــه ای،  طــراح  هــر  بی شــک 
ــث  ــول باع ــن اص ــت ای ــرده و رعای ــی ک ــا ط ــیر را باره مس
ــه  ــت. البت ــده اس ــه ش ــن عرص ــش او در ای ــداوم و درخش ت
ــاد  ــگ و اقتص ــۀ فرهن ــردش چرخ ــرای گ ــه ب ــت ک ــد اس امی
روزبــه روز شــاهد افزایــش طراحــان گرافیــک حرفــه ای 

کشــورمان باشــیم.

فاطمه َکرکِه آبادی آراد بیات

چرا نیاز است که  یک طراح حرفه ای باشیم؟ آنچه باید گفت؛ آنچه باید شنید

حقیقـت ایـن اسـت کـه ارتبـاط بیـن افـراد در فرصت هـای 
زمانـی بـه صورتـی متفـاوت اتفـاق می افتـد و تأثیـر کام، 
ایـن  از  بسـیاری  در  کـدام  هـر  بـه  عکس العمـل  و  رفتـار 
مـوارد می توانـد تأثیرگـذار باشـد. )خواه مثبـت و یا منفی( 
ماحصـل  شـنیداری  و  دیـداری  عملکـرد  یـک  بخشـی  اثـر 
تجربیاتـی اسـت که در طول زیسـت انسـانی و هنری خود 

می آوریـم. بدسـت 
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن تجربیـات را چگونـه بایـد 
مدیریـت کـرد؟ وقتـی بـا یـک سـفارش دهنده آغـاز گفتگـو 
بیـان  را  خودمـان  کـه  هسـتیم  ایـن  دنبـال  بـه  می کنیـم، 

کنیـم. ایـن ]خودمـان[ همـان خـود و اثـر خـود اسـت.
انـگار یـک رونـد احـراز هویـت اتفـاق می افتـد و بایـد بـرای 
]خودمـان[  ایـن  کـه  برسـد  اثبـات  بـه  سـفارش دهنده 
واقعـی اسـت و خیالی یا سـینمایی نیسـت. او بایـد به این 
دو خـوب گـوش و نـگاه کنـد تـا بتوانـد ارتباطـی بین شـان 
پیـدا کنـد کـه باورپذیـر هـم باشـد.  از دید سـفارش دهنده 

آنچـه می بینـد بیان گـر 2 مطلـب اسـت:
- چیزی که خواستۀ خود است.

-  دیگری بیان تصویری که به این خواسته داده شده است.
طـراح در مابین این دو )سـفارش دهنده و اثـر( قرار گرفته 
اسـت و در واقـع پلـی اسـت مابین شـان. هـر جا نیاز باشـد 

وارد خواهـد شـد و قابـل فهمـش خواهد کـرد، زوائـد را بر 
مـی دارد، گویـی خردمنـدی اسـت که از نگاه سـوم شـخص 

مشـغول تماشـای این مناظره اسـت.
تجربـه و شـناخت، بـرگ برنـدۀ طـراح در ایـن میزانسـن 

بـود. خواهـد 
بـه نظـر می آیـد کـه یـک طـراح گرافیـک، عـاوه بـر دانـش 
در زمینـۀ طراحـی گرافیـک بـه سـرفصل های دیگـری هـم 
در ایـن ارتبـاط احتیـاج دارد. موسـیقی، سـینما، معمـاری، 
مـردم  تاریـخ،  مـواد،  شـناخت  روان شناسـی،  نقاشـی، 

شناسـی و... ذکـر ایـن مـوارد تمامـی نـدارد.
طـراح  یـک  کـه  می دانـد  را  ایـن  هـم  سـفارش دهنده  آیـا 
از  بسـیاری  در  اسـت؟  شـده  گفتـه  مـوارد  ایـن  از  مطلـع 
مـوارد، خیـر. احتماال از دیـد او و در بهتریـن حالت مواردی 
طـراح  تسـلط  در  اسـت  بصـری  و  تجسـمی  حـوزۀ  در  کـه 
اسـت. حـال تصـور دشـواری ارتبـاط بیـن طراح و سـفارش 

می شـود. شـفاف تر  دهنـده 
از طرفـی دیگر فهم صحبت های سـفارش دهنده و شـنیدن 

آگاهانۀ او، گره گشـای مشـکات و موانـع خواهد بود.
تفهیم نامـه  آماده کـردن  مسـیر  ابتـدای  در  چنـد  هـر 
)بریـف( کار را تـا حـد بسـیاری سـاده می کنـد، اما عـاوه بر 
در  آنچـه  شـنیدن  سـفارش دهنده،  مکتـوب  صحبت هـای 
مکالمـه بیـن او و طـراح اتفـاق می افتـد بی تأثیـر نخواهـد 
بـود. کما اینکـه در دنیای امـروز، موقعیت مکانـی و حضور 
متـاورس  مثـل  تعاریفـی  و  اسـت  شـده  کمرنـگ  فیزیکـی 
)Metaverse( احتمـاال در آینـده ای نزدیـک جایگزیـن آن 

خواهـد شـد. 
صرفـاً  نفـره  دو  گفتگـوی  و  مکالمـه  ایـن  حسـاب  ایـن  بـا 
نوشـیدن یـک فنجان و بیـان خاطرات نیسـت. خود هنری 

اسـت کـه بایـد آن را دانسـت و نسـبت بـه آن آگاه شـد.
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از ابتــدای پیــک مجــدد کرونــا، اعضــای دبیرخانــۀ انجمــن 
بیــن دو تــا پنــج روز در هفتــه بــرای انجــام امــور جــاری 
حضــور فیزیکــی داشــته و باقــی روزهــای هفتــه به صــورت 
دورکاری و از طریــق اینســتاگرام، موبایــل و ایمیــل انجمــن 
ــفند  ــای اس ــن از انته ــد. همچنی ــا بوده ان ــت اعض در خدم
ــی  ــات هفتگ ــره جلس ــهریور ۱۴۰۰، هیئت مدی ــا ش ۱۳۹۹ ت
خــود را برخــط برگــزار کــرده اســت. اهــم اتفاقــات ایــن 

مــدت بــه ایــن شــرح اســت:
ــک  ــوزۀ گرافی ــه ای در م ــی جلس ــفند ۱۳۹۹ ط ــتم اس - بیس
ــت  ــداد بیس ــن، تع ــرۀ انجم ــور هیئت مدی ــا حض ــران و ب ای
عــدد از پوســترهای اریــک بــرون، طــراح مطــرح فنانــدی، 
توســط ســفیر فنانــد بــه مــوزۀ گرافیــک ایــران اهــدا شــد.

- مجلــۀ جهــت اطــاع بــا موضــوع کرونــا و تأثیــر طراحــان 
ــورت  ــفند ۱۳۹۹ به ص ــر اس ــای آخ ــر آن، در روزه ــک ب گرافی

الکترونیکــی در وب ســایت انجمــن منتشــر شــد. 
ورود  و  نــو  ســال  دربــارۀ  انجمــن  اعضــای  طرح هــای   -
ــود،  ــده ب ــام ش ً اع ــا ــوان آن قب ــه فراخ ــال ۱۴۰۰ ک ــه س ب
به صــورت اســتوری ثابــت و موشــن، در طــول نــوروز در 

اینســتاگرام انجمــن بــه نمایــش گذاشــته شــد.
- جهــت تبریــک روز جهانــی دیزایــن، هریــک از اســتادان و 
ــود  ــاه از خ ــی کوت ــف، فیلم ــای صن ــوتان و اعض پیش کس
ــای  ــط آق ــن توس ــس از تدوی ــی پ ــم نهای ــرد و فیل ــال ک ارس
ســعید حــق زارع، در صفحــۀ اینســتاگرام انجمــن و صفحــۀ 
آپــارات انجمــن صنفــی بارگــذاری شــد. ایــن فیلــم بیــش از 
ــش  ــد و نمای ــده ش ــن دی ــۀ انجم ــار در صفح ــزار ب پانزده ه
زیبایــی از همراهــی و همبســتگی اعضــا در موضــوع روز 

جهانــی دیزایــن بــود.
برنامــۀ  ادامــۀ  در  و  گرافیــک  هفتــۀ  -به مناســبت 
»دمنــوش شــب«، دو گفت وگــو به صــورت الیــو در صفحــۀ 

اینســتاگرام انجمــن بــا عناویــن زیــر برگــزار شــد: 
۱. گفت وگــوی مهردخــت دارابــی و کلــی اندرســون، طــراح 

آمریکایــی، بــا موضــوع طراحــی بــرای همــه؛
بــا  باقــری،  علــی  و  حــدت  محمدعلــی  گفت وگــوی   .2

ســینمایی. پوســترهای  موضــوع 
دو ورکشــاپ بین المللــی نیــز در برنامــۀ زوم و اســکایپ 
ــزار  ــر برگ ــن زی ــا عناوی ــدان ب ــر عاقه من ــا و دیگ ــرای اعض ب

شــد: 
کلــی  تدریــس  بــا  همــه«  بــرای  »طراحــی  ورکشــاپ   .۱
)آمــوزش  دارابــی  مهردخــت  همراهــی  بــا  و  اندرســون 

فکرکــردن(؛  متفــاوت  و  خاقیــت 
2. ورکشــاپ خطــوط امتــداد بــا تدریــس کلــی ســالکو 
مک آرتــور، طــراح آمریکایــی، و بــا همراهــی مهردخــت 

دارابــی.
- برنامــۀ »دمنــوش شــب« بــا حضــور جاناتــان اســتربلی، 
شــورای  رئیــس  و  کانادایــی  گرافیــک  مــدرس  و  طــراح 

جهانــی دیزایــن )ایکــودی( و مهردخــت دارابــی برگــزار 
بــه شــهرت طــراح  بــا توجــه  زنــده  ایــن برنامــۀ  شــد. 
یادشــده و عضویــت انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک 
خوبــی  بســیار  نــکات  و  بــود  مهــم  بســیار  ایکــودی،  در 
دربــارۀ عضویــت در مجامــع طراحــی و همچنیــن قوانیــن 
بین المللــی طراحــی مطــرح و بیــش از ســه هزار نفــر ایــن 

برنامــه را تماشــا کردنــد.
»دمنــوش  برنامــۀ  در  مــوزه،  جهانــی  روز  به مناســبت   -
شــب« بیــن احمــد کریمــی از اعضــای کمیتــۀ مــوزه و مجید 
ــت  ــورت گرف ــی ص ــوزه، گفت وگوی ــۀ م ــس کمیت ــوچ، رئی بل
ــکیل  ــارۀ تش ــود درب ــرات خ ــان خاط ــه بی ــوچ ب ــای بل و آق

ــد. ــک پرداختن ــوزۀ گرافی ــه م ــوط ب ــائل مرب ــوزه و مس م
- نمایشــگاه پوســترهای اریــک بــرون، طــراح فنانــدی، در 
۶ خــرداد ۱۴۰۰ در مــوزۀ گرافیــک بــا حضــور ســفیر فنانــد 
و همسرشــان و هیئت مدیــرۀ انجمــن به صــورت برخــط 
افتتــاح شــد. همچنیــن کارهــای نمایشــگاه در بخــش 

ــد. ــذاری ش ــن بارگ ــایت انجم ــازی وب س ــگاه مج نمایش
انجمـــن  وب ســـایت  در  خـــرداد  در  انجمـــن  تعرفـــۀ   -
منتشـــر شـــد. متـــن ابتـــدای تعرفـــه باتوجه بـــه اوضـــاع 
روز کمـــی تغییـــر کـــرده و همچنیـــن ســـعی شـــد افزایـــش 
مشـــکات  و  منتشرشـــده  تـــورم  از  تابعـــی  قیمت هـــا 
اقتصـــادی ناشـــی از آن باشـــد و باعـــث افزایـــش درآمـــد 

ــود.  ــن شـ ــای انجمـ اعضـ
تشــکیل   ۱۴۰۰ خــرداد  در  انجمــن  عضویــت  کمیتــۀ   -
جلســه داد و 2۵ نفــر بــه عضویــت انجمــن درآمدنــد.

اساســنامۀ  همچنیــن  و  انجمــن  و  مــوزه  تفاهم نامــۀ   -
مــوزه اصــاح و بــه ســازمان زیباســازی ارســال شــد.

)الیــو  هنرمنــدان  خانــۀ  نهــاد  برنامــۀ  ادامــۀ  در   -
و  خانه هــا  ماهیــت  و  کارکــرد  دربــارۀ  اینســتاگرام(، 
تشــریح  بــه  کرکه آبــادی  فاطمــه  هنــری،  انجمن هــای 
گرافیــک  طراحــان  صنفــی  انجمــن  مســائل  و  مواضــع 
ــد.  ــزار ش ــر ۱۴۰۰ برگ ــه 2۰ تی ــن برنام ــت. ای ــران پرداخ ای
ــرای  ــت ب ــی عضوی ــاپ کارت و گواه ــرداد، چ ــۀ اول م - هفت
ــه  ــود را پرداخت ــت خ ــق عضوی ــرداد ح ــا خ ــه ت ــی ک اعضای

ــد. ــام ش ــد، انج بودن
به دلیــل  کــه  دیزایــن  بین المللــی  هفتــۀ  نمایشــگاه   -
بــود،  افتــاده  تعویــق  بــه  کرونــا  همه گیــری  شــدت 
درنهایــت به دلیــل ادامــۀ وضــع و تعطیلــی موزه هــا و 
وب ســایت  در  برخــط  به صــورت  شــهریور   ۱۱ گالری هــا، 
ــش  ــامل دو بخ ــگاه ش ــن نمایش ــد. ای ــاح ش ــن افتت انجم
دعوتــی و فراخــوان عمومــی بــود. در بخــش دعوتــی ۳۳ 
هنرمنــد و در بخــش فراخــوان و بــا داوری هیئــت داوران، 

ــد.  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــر ب ــوزده نف ــای ن کاره
- خانــم مهردخــت دارابــی به عنــوان نماینــدۀ انجمــن، 
ــه 2۶  ــن جلس ــد. ای ــی ش ــودی معرف ــرکت در ایک ــرای ش ب
خــرداد به صــورت برخــط برگــزار شــد و خانــم دارابــی 

مواضــع انجمــن را بیــان کردنــد.
ــا  ــن ب ــوزش انجم ــد آم ــرداد ۱۴۰۰، واح ــای ۶ و ۷ م - روزه
همراهــی جنــاب آقــای دکتــر امیــر کمالــی، کاس آموزشــی 
بــا عنــوان »دیجیتال برندینــگ« بــرای اعضــای انجمــن 

و غیراعضــا برگــزار کــرد. اســتقبال از ایــن کاس بســیار 
درخــور توجــه بــود و بــار دیگــر تجربــۀ برگــزاری کاس 

ــرد. ــم ک ــن فراه ــرای انجم ــق را ب ــط موف برخ
 - کمیتــۀ عضویــت در شــهریور ۱۴۰۰ تشــکیل جلســه داد و 

2۳ نفــر بــه عضویــت انجمــن درآمدنــد.
ــا  ــر از اعض ــه نف ــرای ن ــال ۱۴۰۰، ب ــش ماهۀ دوم س - در ش

ــد. ــادر ش ــر کار ص ــوز دفت مج
- در شـش ماهۀ دوم سـال ۱۴۰۰ برای ۶۸ نفـر معرفی نامۀ 

عضویـت در صنـدوق اعتباری هنر صادر شـد.
- برنامـــۀ »دمنـــوش شـــب« در 2۹ تیـــر ۱۴۰۰ بـــا حضـــور 
اســـتادان  از  جنـــاب،  بیـــژن  و  کرکه آبـــادی  فاطمـــه 
صفحـــۀ  در  بســـته بندی،  طراحـــی  پیش کســـوت 

شـــد. برگـــزار  انجمـــن  اینســـتاگرام 
- مجلــۀ جهــت اطــاع بــا موضــوع کرونــا و تأثیــرات آن بــر 

آینــدۀ حرفــۀ گرافیــک، در مــرداد ۱۴۰۰ منتشــر شــد.
- اولیــن نمایشــگاه مجــازی آرشــیو مــوزۀ گرافیــک کــه 
قصــد دارد آثــار آرشیوشــده در مــوزۀ گرافیــک ایــران را 
ــاس  ــار عب ــش آث ــا نمای ــرداد ب ــذارد، در م ــش بگ ــه نمای ب

کیارســتمی در وب ســایت انجمــن افتتــاح شــد.
گرافیــک  مــوزۀ  آرشــیو   2 شــمارۀ  مجــازی  نمایشــگاه   -
در  محمدیــان  هوشــنگ  آثــار  نمایــش  بــا  شــهریور  در 

شــد. برگــزار  انجمــن  وب ســایت 
- بــا همراهــی بــا دیگــر انجمن هــای تجســمی و بــرای 
پاسداشــت حقــوق هنرمنــدان ایــن عرصــه، نامــه ای در 
اعتــراض بــه طــرح صیانــت  از فضــای مجــازی خطــاب بــه  
جنــاب آقــای قالیبــاف ]ریاســت مجلــس شــورای اســامی[ 
ارســال شــد. در ایــن نامــه مشــکات و مســائل ایــن طــرح 
ــه  ــت ک ــه اس ــی پرداخت ــریح اتفاقات ــه تش ــده و ب ــان ش بی
ــمی  ــدان تجس ــر هنرمن ــرح گریبانگی ــن ط ــب ای ــا تصوی ب

ــد. ــد ش خواه
- فراخــوان نمایشــگاه دعوتــی یادبــود اولیــن ســالگرد 
ــد.  ــال ش ــو ارس ــراد مدع ــرای اف ــان ب ــرژ آواکی ــت س درگذش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــر ۱۴۰۰ برگ ــگاه در مه ــن نمایش ای
- جنــاب آقــای قبــاد شــیوا مجموعــه ای عظیــم از آثــار 
ایــران  گرافیــک  مــوزۀ  بــه  را  شخصی شــان  مجموعــۀ 
ــد  ــش از چهارص ــامل بی ــه ش ــن مجموع ــد. ای ــدا کردن اه
از  کاملــی  آرشــیو  به همــراه  مختلــف،  ابعــاد  در  پوســتر 
ــاه(  ــۀ پنج ــا )ده ــۀ تماش ــی مجل ــی قدیم ــخه های چاپ نس
ــدادی از  ــدد آرت ورک و تع ــک ع ــا، ی ــر این ه ــت. عاوه ب اس
نشــریات گوناگــون نیــز در آرشــیو اهدایــی وجــود دارد.

- از طــرف انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک، ســه نفــر 
در  داوری  گــروه  عضــو  به عنــوان  انجمــن  اعضــای  از 
دورۀ  درســی  کتاب  هــای  جلــد  تصویرگــری  جشــنواره 

شــدند. معرفــی  ابتدایــی 

فاطمه َکرکِه آبادی

گزارش انجمن)اسفند1399 تا مهر 1400(
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تردیــدی نیســت کــه »هیــچ چیــز مثــل ارائــۀ  دیزایــن 
ــن  ــاید بهتری ــد«.  ش ــاد بده ــن را ی ــۀ دیزای ــد ارائ نمی توان
ــه های  ــن جلس ــه، از دِل بدتری ــه ارائ ــوط ب ــای مرب درس ه
می رســد  نظــر  بــه  گرچــه  باشــند.  آمــده  بیــرون  ارائــه 
بــا  بــاز  باشــید،  باتجربــه  کار  ایــن  در  کــه  هــم  هرقــدر 
حتــی  شــد؛  خواهیــد  روبــه رو  جدیدتــری  چالش هــای 
ارائــه،  از هــر  طراحــاِن باتجربه تــر گفته انــد کــه پیــش 
ــک  ــراِح گرافی ــاف، ط ــن اوص ــا ای ــد. ب ــراب دارن ــی اضط کم
چالش هــا  ایــن  همــۀ  بــا  خــود،  کارِی  عمــِر  پایــاِن  تــا 
از  کــدام طــراح  امــا واقعــاً  نــرم می کنــد!  دســت وپنجه 
چطــور  و  کجــا  را  ســفارش  آخریــن  کــه  می دانــد  قبــل 
یــا میانــۀ راه  ابتــدا  اگــر در  دریافــت می کنــد؟ به ویــژه 
باشــد. از طرفــی، گاه خاطــرۀ اولیــن ســفارش ها تــا پایــاِن 

عمــر در ذهــِن مــا می مانــد.
ــان  ــب از می ــک، اغل ــاِن گرافی ــفارش های طراح ــن س اولی
خانــواده و فامیــل یــا دوســتان و آشــنایان بیــرون می آیــد؛ 
دســت کم درمــورد مــن کــه همین طــور بــود. شــاید اولیــن 
ســفارش دهندۀ مــن بــرادرم بــود کــه برایــش کارت ویزیت 
طراحــی کــردم؛ حــدود ســال ۱۳۸۱ کــه به تازگــی دیپلــمِ 
گرافیــِک هنرســتان گرفتــه بــودم. یکــی دو ســال بعــد، 
اولیــن ســفارِش حرفــه ای بــرای دیزایــِن هویــت بصــری را 
ــال ها از  ــود. آن س ــرادرم ب ــتاِن ب ــم از دوس ــه آن ه ــم ک گرفت
»ارائــۀ دیزایــن« چیــز زیــادی نمی دانســتم؛ حتــی خاطــرم 
نیســت کــه چطــور کارم را بــه ســفارش دهنده ارائــه کــردم! 
امــا جدی تریــن چالــِش حرفــه ای، ســال ها بعــد برایــم 
اتفــاق افتــاد. ســال ۱۳۹۱ کــه در آژانــس تبلیغاتــِی »کانون 
ایــران نویــن« کار می کــردم و بــا چنــد نفــر از همــکاران بــه 
جلســه ای غیررســمی در شــرکت »ایرانســل« رفتــم، واقعــاً 
بــا احســاس  عملکــرِد ضعیفــی داشــتم و تــا مدت هــا 
ــته  ــدم اول را برداش ــا ق ــم. ام ــار می رفت ــرخوردگی کلنج س

بــودم؛ علــمِ بــه جهــل، اولیــن قــدمِ یادگیــری بــود!
به طــور کلــی، پیــش از ارائــه بایــد بــرای همــه چیــز آمــاده 
شــد و تــا حــد ممکــن پیش بینی هــای الزم را بــرای هــر 
ــی  ــش مهم ــه نق ــه تجرب ــت ک ــام داد. اینجاس ــزی انج چی
ــراب  ــار اضط ــیم، دچ ــر باش ــه آماده ت ــد؛ هرچ ــازی می کن ب
کمتــری خواهیــم شــد. اگــر بخشــی از کار را بــه دقیقــۀ نــود 

بســپاریم و شــِب قبــل نخوابیــده باشــیم، بی شــک دیــر 
بــه جلســه خواهیــم رســید و ارائــۀ ُپراِســترس و آشــفته ای 
پیــِش رو خواهیــم داشــت. درهرحــال بایــد نقشــه ای بــرای 
ــه  ــاختاِر ارائ ــت س ــر اس ــیم؛ بهت ــته باش ــن داش ــۀ دیزای ارائ
ــه؛ ۳.  ــه؛ 2. بدن ــم: ۱. مقدم ــیم کنی ــش تقس ــه بخ ــه س را ب
ســفارش دهنده  اهــداِف  کــه  نکنیــم  فرامــوش  نتیجــه. 
اســت  بی فایــده ای  تــاِش  دارد.  قــرار  اولویــت  در 
بــا  دیزایــن  علمــِی  قواعــد  دربــارٔه  بخواهیــم  اگــر 
ســفارش دهنده صحبــت کنیــم! پــس تــا حــد ممکــن از 
ارائــۀ جزئیــات پرهیــز کنیــم؛ چــون وقــِت جلســه محــدود 
ــت  ــد از بیس ــوب نبای ــۀ خ ــرای ارائ ــب ب ــان مناس ــت. زم اس
دقیقــه بیشــتر شــود. اگــر بــه راه حــِل پیشــنهادی اطمینان 
ــفارش دهنده  ــه س ــان را ب ــن اطمین ــد ای ــس بای ــم، پ داری
منتقــل کنیــم، نــه اینکــه بــا شــعبده بازی او را مجــذوب 

نماییــم؛ امــا کســل کننده هــم نباشــیم!

در جلســـه های حضـــوری کـــه میزبـــان هســـتیم، کارمـــان 
از  را  ارائـــه  ابزارهـــای  اســـت  بهتـــر  اســـت.  راحت تـــر 

ــورت  ــایدها به صـ ــر اسـ ــم. اگـ ــان کنیـ ــل امتحـ ــب قبـ شـ
چاپ شـــده ارائـــه می شـــود، پـــس بهتریـــن نـــوِع چـــاپ و 
ـــر  ـــای آخ ـــه لحظه ه ـــن کار را ب ـــم و ای ـــاب کنی ـــذ را انتخ کاغ
واگـــذار نکنیـــم. از تعـــداد مهمان هـــا مطلـــع شـــویم و 
همـــه چیـــز را بـــرای پذیرایـــی آمـــاده کنیـــم. جلســـه هایی 
کـــه در دفتـــر ســـفارش دهنده برگـــزار می شـــود کمـــی 
دشـــوارترند. جلســـه در چـــه اتاقـــی و بـــا چـــه تعـــداد افـــراد 
برگـــزار می شـــود، چـــه امکاناتـــی بـــرای ارائـــه در آنجـــا 
ـــت  ـــان کجاس ـــه، آدرس دفترش ـــر اینک ـــود دارد و مهم ت وج
ــار  ــی، اعتبـ ــد؟ وقت شناسـ ــه دارنـ ــا فاصلـ ــا مـ ــدر بـ و چقـ
جلســـه های  طرفـــی،  از  می کنـــد.  چندین برابـــر  را  مـــا 
را  خودشـــان  دشـــواری های  هـــم  غیرحضـــوری  ارائـــۀ 
دارنـــد. بـــا چـــه نرم افـــزاری تمـــاس می گیریـــد، آیـــا از 
ـــروف و  ـــدازٔه ح ـــد، ان ـــبی برخورداری ـــت مناس ـــرعت اینترن س

ــب اند؟ ــه مناسـ ــرای ارائـ ــر بـ تصاویـ
ــِن  ــِر دیزای ــۀ بهت ــه ارائ ــا ب ــن نکته ه ــک از ای ــتِن هری دانس
گرافیــک کمــک خواهــد کــرد؛ امــا خــوب اســت تکــرار کنیــم 
کــه هیــچ چیــز به انــدازۀ تمریــن و تکــرار، در افزایــش 
مهارت هــای ارائــه اهمیــت نــدارد. در پایــان بایــد اعتــراف 
برگــزاری  بــدوِن  را  زیــادی  کارهــای  هــم  مــن  کــه  کنــم 
به صــورت  کــرده ام!  ارائــه  ســفارش دهنده  بــه  جلســه 
در  یــا  کــردم  ایمیــل  را  اســایدها  فایــل  غیرحرفــه ای، 
پیام رســان ها فرســتادم. امــا پیشــنهاد می کنــم تــا حــد 
ــی  ــت کم در پروژه های ــد؛ دس ــز کنی ــن کار پرهی ــن از ای ممک
کــه بــرای شــما اهمیــت زیــادی دارنــد. در غیــر ایــن صــورت 

ــد! ــرا را بپذیری ــِب ماج ــۀ عواق ــد هم بای

برای 
سفارش دهنده 

شعبده بازی 
نکنیم! 

برای سفارش دهنده
شعبده بازی نکنیم!

دربارٔه مدیریِت جلسه
برای ارائٔه دیزایِن گرافیک

احمد کریمی
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در ابتدا  از شما می خواهم آنطور که تمایل دارید  خودتان را 
معرفی کنید.

  
صبــح مــن و شــب شــما بخیــر مهردخــت. از شــما بخاطــر 
برنامــه  ایــن  در  کــه  خوشــحالم  و  متشــکرم  دعوتتــان 
هســتم و امیــدوارم کــه در یــک زمــان مناســب بتوانــم بــه 
طــور واقعــی و نــه مجــازی از ایــران بازدیــد داشــته باشــم. 
بــرای معرفــی  خــودم بایــد بگویــم کــه خوشــحالم کــه 
بــه حــوزۀ دیزایــن خدمــت می کنــم و از حــق و حقــوق 
ماهیــت و تعریــف دیزایــن دفــاع می کنــم.  باعــث افتخــار 
مــن اســت کــه اول در شــهر خــودم ونکــوور )محلــی( و 
بعــد از آن در کشــورم کانــادا )ملــی( و در نهایــت حــاال 
بصــورت بین المللــی و داوطلبانــه بــه عرصــۀ دیزایــن 

می کنــم. خدمــت 

از مناسبت روز بین المللی دیـــزاین 27 آپریل - 7 اردیبـــهشت که 
بهانه ای شد برای دعوت از شما شروع کنیم.  

روز  کنم  عرض  باید  مان  مخاطبان  برای  و  سابقه  عنوان  به 
بین المللی دیزاین )که تا قبل از این روز جهانی دیزاین نام داشت( 
سالـــگرد تأسیـــس ایکـــودی شورای بین المــــللی دیزایـــن است 

که سال هاست در ایران نیز جشن گرفته می شود. 

و  مؤسســات  کــه  اســت  روزی  روز  ایــن  مــن  نظــر  از 
دیزایــن  جامعه هــای  و  انجمــن  مثــل  ســازمان هایی 
بتواننــد بــر مبنــای یــک تــم )الگــو( خــاص کــه هــر ســاله از 
طــرف ایکــودی معرفــی می شــود -کــه تــم امســال "طراحی 
بــرای همــه" اســت- صحبــت و فعالیــت کننــد و فراتــر از آن 
بــه عنــوان ســازمان بتواننــد کارکــرد و تأثیــر خودشــان را در 
جامعــه، حــول یــک محــور واحــد و بیــش از آنچــه کــه صرفــاً 

ــد.   ــا کنن ــد ایف ــا می خواه ــتری از م مش
ــت،   ــی اس ــک گردهمای ــر از ی ــبت فرات ــن مناس ــن ای ــرای م ب
بــه نظــرم ایــن روز یــادآوری بــرای همــۀ ماســت تــا بــه ایــن 
فکــر کنیــم کــه بــه عنــوان طــراح اصــوال ً چــرا وجــود داریــم 
و نقش مــان در بهتــر کــردن دنیــا چیســت.  2۷ اپریــل 
ســالروز تأســیس شــورای ماســت امــا دلــم می خواهــد کــه 
بیشــتر درایــن مــورد صحبــت کنیــم کــه مــا بــه عنــوان یــک 
طــراح چــه کارهایــی را می توانیــم در جامعــه انجــام دهیــم. 
تــم امســال بــه مــا اجــازه می دهــد کــه بصــورت جــدی 
بــه ایــن فکــر کنیــم کــه چطــور می شــود دنیــا را  بهتــر 
ــه  ــت و ب ــار گذاش ــی را کن ــود خودخواه ــور می ش ــرد، چط ک
دیگــران فکــر کــرد، و چطــور می تــوان  دسترســی همــه را بــه 

ــرد.   ــم ک ــر فراه ــر و بهت ــات براب امکان
ایــن موضــوع "دسترســی فراگیــر بــه امکانــات برابــر"  
گاهــی وقت هــا بــه نظــر مــا فقــط کلمــه می آینــد در حالــی 
ــا  ــه دیزاینره ــد ک ــری دارن ــی عمیق ت ــات معان ــن کلم ــه ای ک

ــد.  ــر بگیرن ــا را در نظ ــد آنه بای
مــا بایــد ایــن امــکان و تــوان را داشــته باشــیم کــه بتوانیم به 
مشــتری ها، رهبــران و کل جامعــه از طریــق دیزاین توضیح 
ــتند  ــا هس ــن دیزاینره ــع ای ــم. درواق ــت کنی ــم و خدم دهی
کــه خلــق می کننــد، چالــش و ســؤال ایجــاد می کننــد و 
ــن  ــا،  ای ــی وقت ه ــد. خیل ــد کنن ــد تولی ــت می توانن در نهای
قســمت جــذاب دیزاینــر بــودن اســت و خیلــی وقت هــا 

قســمت ســخت و چالش برانگیــزش می باشــد. 
ــفارش دهنده  ــا س ــتری ی ــل مش ــی مث ــوال ًاز کلمات ــا معم م
ایــن  امــا  می کنیــم  اســتفاده  نهایــی  مصرف کننــدۀ  و 
ــاً در  ــان عموم ــا طراح ــد. م ــی دارن ــانی کم ــار انس ــات ب کلم
جایــگاه خدمتکارهــای ســفارش دهنده  قــرار می گیریــم. 
کــه  هســتند  ســفارش دهنده ها  فقــط  وقت هــا  خیلــی 
تصمیــم می گیرنــد و مــا بــه عنــوان دیزاینــر در خدمــت آنهــا 
هســتیم. بــه نظــر مــن بایــد ایــن کلمــات عــوض شــوند و 
مــا خودمــان را بــه عنــوان ســفیر درنظــر بگیریــم . امــا بجای 
ســفیر ، مشــتری یــا مصــرف کننــده بــودن، بهتــر اســت 
ســفیرِ جامعــه و خانواده مــان باشــیم و بــه ایــن چشــم بــه 

ــم. ــگاه کنی ــان ن خودم
یـــادآوری  مـــا  بـــه  بیشـــتر  دیزایـــن  بین المللـــی  روز 

می کنـــد کـــه مـــا بـــه عنـــوان ســـازمان ها، اســـتودیوهای 
می توانیـــم  چطـــور  فریلنســـرها،  یـــا  طراحـــی 
چالـــش  بـــه  را  جامعـــه  کل  و  مشـــتری ها  دولت هـــا، 
مکـــث  اندکـــی  روزمره مـــان  کار  خـــال  در   ، بکشـــیم 
کـــرده و بـــه ایـــن فکـــر کنیـــم کـــه چطـــور می توانیـــم کار 

و خدمـــت بیشـــتری بـــرای اجتمـــاع انجـــام دهیـــم.  

کمــی دربــارۀ نامگــذاری ایــن روز صحبــت کنیــم. امســال ایــن روز ، 
WDD نــام دارد. پارســال نــام آن را IDD روز بین المللــی دیزایــن یــا

یــا روز جهانــی دیزایــن گذاشــته بودیــد. در واقــع امســال فقــط 
"جهانــی" را بــه "بین المللــی" تغییــر داده ایــد. واقعــاً فرق بیـــن 
ایـــن دوکلمــۀ جهانــــی و بین المللــــی  چیــــست؟ و چـــــــرا ایــن 

تغییر برایتــان اهمیت داشت؟

و  اصــل  در  کلمــه  دو  ایــن  خوبیســت.  خیلــی  ســؤال 
جوهرشــان هیــچ فرقــی بــا هــم ندارنــد امــا روز بین المللــی 
دیزایــن بیشــتر بــا اســم ]جدیــد[ مــا کــه شــورای بین المللی 
دیزایــن اســت جــور در مــی آیــد. و در راســتای برندینــگ 
ــرار دارد. ــم ق ــا داری ــرای کل دنی ــه ب ــی ک ــا و پیام ــازمان م س

و  است  ایکودی  تولد  روز  دیزاین،  بین المللی  روز 
نام  داشتن  دارد.  نام  دیزاین  بین المللی  شورای  ایکودی 
بین المللی در نامگذاری این روز فقط به ما کمک می کند 
تا پیغام و ارتباط مان را هم راستا کنیم. ما از خانواده بودن 
مشخص  راحت تر  نامگذاری  این  پس  می زنیم،  حرف 
برای  و  خانواده  توسط  که  رویدادی  است  این  که  می کند 
از  این تغییر نام چیزی بیش  اعضای آن برگزار می شود و 

تأکید بر خانواده بودن نیست.

ً اسم سازمان شما ایکوگرادا بود ـ گرافیک بخشی از این اسم  قبال
بود؛ اما این اسم به ایکودی تغییر کرد. چرا؟

بیاد  سازمان مان  در  ما  که  است  این  خاطر  به  تغییر  این 
بیاوریم بیشتر به چه کسی داریم خدمت می کنیم.  

ً فقــط بــر  بنیــاد بســیاری از ســازمان های شــبیه مــا معمــوال
ــک  ــه آن ت ــرا ک ــه، چ ــکل گرفت ــته" ش ــک رش ــک "ت ــای ی مبن
رشــته چیــزی اســت کــه گــروه را گــرد هــم آورده اســت. 
ــدا  ــادا"GDC   در ابت ــک کان ــان گرافی ــال "طراح ــرای مث ب
ــوع کار  ــد و موض ــیس ش ــر تأس ــده ای تایپوگراف ــط ع توس

ــود.  ــی ب ــا تایپوگراف ــط ب ــان مرتب اصلی ش
با  اما  بودیم؛  متمرکز  گرافیک  روی  فقط  ابتدا  در  هم  ما 
گسترده تر  اندکی  سازمان  اهداِف  و  اعضا  زمان،  گذشت 
از  فراتر  کارمان  پس  گرفتیم.  عضو  رشته ها  اکثر  از  و  شد 

گرافیک پیش رفت.

آیا به نظر شما هر طراح گرافیکی دیزاینــر است یا برعکس، هر 
دیزاینری یک طراح گرافیک است؟

مــن قصــد نــدارم  بــه کســی برچســب بزنــم و بــه مــن هــم 
ــی  ــه معرف ــودش را چگون ــی خ ــر کس ــه ه ــدارد ک ــی ن ربط
می کنــد. هــر کســی می توانــد خــود را هرطــور کــه بخواهــد 

معرفــی کنــد. امــا وقتــی کــه مــا در  ایکــودی شــروع کردیــم 
ــه  ــتیم ک ــد داش ــائل، قص ــن مس ــورد ای ــردن درم ــه فکر ک ب
ــم  ــت برداری ــن اس ــه دیزای ــی ک ــۀ نهای ــد را از روی نتیج تأکی
عمــل  خــود  درواقــع  بگذاریــم.  دیزایــن  پروســۀ  روی  و 
طراحی کــردن بــرای مــا از نتیجــه مهم تــر شــد.  خیلــی 
وقت هــا الزمــۀ طراحــی بــرای مشــتری، نوشــتن اســتراتژی 
هــم هســت و در برداشــتن تأکیــد از روی نتیجــۀ نهایــی 
ــر  ــرد دیزاین ــوان از عملک ــتر می ت ــت( بیش ــن اس ــه دیزای )ک

ــرد. ــز ک ــر کل کار تمرک ــرد و ب ــی ک قدردان
اینکه درحال تغییر هستیم و تأکید را از روی محصول نهایی 
می پردازیم  "دیزاین کردن"  فعل  به  و  برمی داریم  دیزاین 
باعث می شود که بتوانیم گفتگوی درونی و بیرونی مان را 
حول محور عملکرد دیزاین گسترده تر کنیم که مخصوصاً 
در این روزگار و این دوران ارزش بیشتری دارد، به همین 
موفق شدن  برای  پروژه ها،  اکثر  روزها  این  که  است  دلیل 

به تخصص های مختلف چند رشته ای احتیاج دارند.
ایــن تغییــر باعــث می شــود کــه مــا )ایکــودی( بتوانیــم 
مختلــف  رشــته های  و  ســازمان ها  بــرای  را  خودمــان 
هنــری بیشــتر در دســترس قــرار دهیــم. اعضــای ســازمان 
مــا هــم از افــراد حرفــه ای تشــکیل شــده و هــم از اســاتید 
و فارغ التحصیــان دانشــگاهی در رشــته های مختلفــی 
مثــل ُمــد، طراحــی داخلــی، طراحــی گرافیــک و خیلــی 
رشــته های دیگــر... کــه بدین صــورت مــا می توانیــم بــه 
ــدود  ــک مح ــی گرافی ــان را در طراح ــه عملکردم ــای اینک ج
ــن  ــا در بی ــون م ــم. چ ــترده تر ببینی ــیار گس ــم، آن را بس کنی
اعضای مــان تخصص هــای چنــد رشــته ای زیــادی داریــم، 
UI, UX, طراحــی وب، رســانه های دیجیتــال و غیــره. پــس 
همانطــور کــه روش هــا و فرآیندهــای طراحــی در دنیــا در 
حــال تغییر کــردن اســت، خــوب اســت کــه مــا هــم بــه جــای 
ــد  ــی تأکی ــر واقع ــا غی ــی ی ــول نهای ــط روی محص ــه فق آنک
عنــوان  بــه  خودمــان  بیان کــردن  و  تعریــف  در  کنیــم، 
کــه  کســانی  کلــی  بطــور  یــا  و  دیزاینــر  استراتژیســت، 

ــم. ــر کنی ــد نظ ــد، تجدی ــرار می کنن ــات برق ارتباط

 بــه ارتباطــات اشــاره کردیــد. ارتباطــات بــرای شــما چطــور 
ــت؟ ــما چیس ــر ش ــردن ازنظ ــاط برقرارک ــود و ارتب ــف می ش تعری

ــه  ــت کـ ــزی اسـ ــان چیـ ــاً همـ ــردن دقیقـ ــاط برقرار کـ ارتبـ
ــوش،  ــی دو گـ ــد یعنـ ــان می بینیـ ــک انسـ ــر یـ ــما در سـ شـ
یـــک دهـــان و دو چشـــم. اگـــر مـــا خـــوب گوش کـــردن 
را قبـــل از حـــرف زدن یـــاد بگیریـــم ، بهتریـــن روش بـــرای 
ــم.  ــاد گرفته ایـ ــن را یـ ــروع دیزایـ ــردن و شـ ارتباط برقرار کـ
درواقـــع اگـــر بتوانیـــم دوبرابـــر آنچـــه حـــرف می زنیـــم 
ـــی  ـــان یعن ـــام حس هایم ـــا تم ـــم و ب ـــذب کنی ـــنویم و ج بش
بینایـــی، بویایـــی و چشـــایی مان بتوانیـــم بـــه آنچـــه کـــه 
می شـــنویم اضافـــه کنیـــم، در ایـــن صـــورت می توانیـــم 
ـــن را  ـــن دیزای ـــد بهتری ـــم و بع ـــترین" را درک کنی اول"بیش

برایـــش ارائـــه دهیـــم.

جالــب اســت چــرا کــه مــا هــم دقیقــا یــک شــعر در فارســی داریــم با 

آقــای جاناتــان اســتربلی رئیــس ایکودی"شــورای بین المللــی 
دیزایــن" مهمــان ایــن برنامــه الیــو دمنــوش شــب مــا هســتند. 
ــک  ــا ی ــال م ــن ح ــا ای ــتند ب ــده هس ــناخته ش ــی ش ــان خیل ایش
پســت بــرای معرفــی ایشــان در صفحــه اینستـــــاگرام انجمـــــن 

صنفی طراحان گرافیک ایران منتشر کردیم.
مدیرخالقیــت  و  دانشــگاه  اســتاد  گرافیــک،  طــراح  ایشــان 
هســتند و سال هاســت کــه ریاســت ســازمان های مختلفــی 
ماننــد ایکودی )شــورای بین المللی دیزایــن( را برعهــده دارند. 
امشــب افتخاریســت بــرای مــا کــه بــه مناســبت روز دیزایــن بــا 

ایشان گفتگویی داریم.

جاناتان استربلی
Johnathon Strebly

مهردخت دارابی

پیاده سازی متن الیو: مهسا خامنایی
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همیــن مفهوم:
 دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز
یعنی که دو بشنو و یکی بیش نگو!

چقـدر خوشـم آمد از این شـعر فارسـی. این نشـان می دهد 
کـه نیازهای بشـری در همـۀ دنیا یکی بوده و هسـت. 

سـتون  داریـم:  سـتون  چهـار  مـا  دیزاینـر  یـک  عنـوان  بـه 
کـه  اجتماعـی.  و  زیسـتی  محیـط  اقتصـادی،  فرهنگـی، 
بایـد از زاویـۀ دیـد خودمـان بـه آنها نـگاه کنیم و بـه عنوان 
طـراح حرفـه ای آنهـا را در کارمـان ادغـام کنیـم و مطمئـن 
عیـن  در  امـا  می پردازیـم  جهانـی  مسـائل  بـه  کـه  باشـیم 

از دسـت نمی دهیـم.  را نیـز  حـال هویـت خودمـان 
ایــن ممکــن اســت زیــادی  شــعاری بنظــر برســد امــا واقعــاً 
شــدنی اســت. اگــر مــا فقــط بتوانیــم نقــش خودمــان را بــه 
خوبــی بــازی کنیــم و بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــه عنــوان 
ــت  ــم، آن وق ــی داری ــوان عظیم ــدرت و ت ــاً ق ــر واقع دیزاین
می توانیــم بجــای کاری کــه صرفــاً بــه مــا گفتــه شــده، کاری 
کــه الزم اســت را انجــام دهیــم . مــا همگــی بایــد خودمــان 
ــادی  ــکات زی ــؤلیت مش ــان مس ــم. طراح ــئول بدانی را مس
را در ایــن دنیــا بــه عهــده دارنــد. بــرای مثــال هــر تکــه 
ــام  ــفانه ن ــد متأس ــا می بینی ــه در اقیانوس ه ــتیکی ک پاس

یــک طــراح را برخــود دارد.
ــارۀ  ــم درب ــا داری ــا م ــت، ام ــی اس ــق و منف ــر عمی ــن تأثی ای
اثرگــذاری از طریــق دیزایــن صحبــت می کنیــم. اگــر بــه 
ــه  ــور ب ــان ها چط ــا انس ــۀ م ــه هم ــیم ک ــته باش ــر داش خاط
هــم متصــل هســتیم و بدانیــم کــه خــود مــا نیــز در چرخــۀ 
کــه  می کنیــم  درک  وقــت  آن  هســتیم،  ســهیم  تولیــد 
قــدرت آن را هــم داریــم کــه تفکــر جامعــه را تغییــر دهیــم، 
تأثیــرات منفی مــان را برعکــس کنیــم و درنهایــت کاری 
کنیــم کــه جامعــه از تولیدکننده هــا و کارخانجــات انتظــار 

ــند. ــته باش ــتری داش بیش
ایــن موضــوع برمی گــردد بــه حرفه ای بــودن و معنــای 
ــول  ــه اص ــتن ب ــرام گذاش ــن، احت ــودن در دیزای حرفه ای ب
اخاقــی اســت. یعنــی بپذیریــم کــه مــا، هــم مســئول 
تولیــد  کــه  چیزهایــی  برابــر  در  بایــد  هــم   و  هســتیم 
تازگــی  بــه  ایکــودی  در  مــا  باشــیم.  پاســخگو  کرده ایــم 
توصیــه  و   کرده ایــم  عــوض  را  آیین نامه های مــان 
بخواننــد.  را  آیین نامه هــا  ایــن  اعضــای  مــا  می کنــم 
ــی  ــه تازگ ــف ب ــورهای مختل ــا در کش ــای م ــی از اعض بعض
مشــغول بــکار شــده اند و بعضی هــا قــدری قدیمی تــر و 
حرفه ای تــر هســتند. جذابیــت کار بــا ایکــودی ایــن اســت 
را  مختلــف  انجمن هــای  و  مختلــف  فرهنگ هــای  کــه 
می تــوان بــه هــم نزدیــک کــرد تــا از یکدیگــر یــاد بگیرنــد و 

ــد.  ــرفت کنن ــم پیش ــک ه ــه کم ب
همـــــــــه را تشــــــــویق می کنـــــــم کـــــــه به ســـــــایت 
designdecleration.org مراجعـــه کننـــد کـــه ایکودی 
جـــزو کمیتـــۀ تصمیم گیرنـــدۀ اصلـــی آن بوده  اســـت و 
قوانیـــن را بخواننـــد و ببیننـــد چـــه نکاتـــی در دیزاین 
اهمیـــت دارد.  جملۀ جالبی که در مورد حقوق انســـانی 
در آن وجود دارد این اســـت که "هر انســـانی حق دارد 

کـــه در دنیایی کـــه خوب طراحی شـــده زندگـــی کند."
 مــا بــه عنــوان جامعــۀ دیزاینرهــا هیــچ شــکی در ایــن 
ــت  ــان چیس ــه کارم ــم ک ــوب می دانی ــم و خ ــوع نداری موض
ولــی بــرای دیگــر آدم هــا ایــن نکتــۀ مهمــی اســت کــه بایــد 

ــوند. ــف ش ــه آن واق ب
ــتیم  ــت هس ــال صحب ــم درح ــا ه ــان ب ــا طراح ــه م وقتی ک
ــم  ــت می کنی ــی صحب ــل  حباب ــه درداخ ــت ک ــن اس ــل ای مث
و حــرف همدیگــر را بــه راحتــی می فهمیــم، امــا وقتــی 
قــرار اســت بیــرون از جمــع خودمــان صحبــت کنیــم بایــد 
آنقــدر راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت شــود کــه افــراد بــا 
آن آشــنا شــوند و وقتی کــه افــراد درمــورد قــدرت دیزایــن 
ــد و  ــتری می کنن ــت بیش ــاً درخواس ــد طبیعت ــتر بدانن بیش

ــد. ــد ش ــتر درک خواه ــز بیش ــن نی ــت ارزش دیزای در نهای

مــن فکــر می کنــم کــه اتفاقــاً مــا نیــز در کشــور خودمــان بیشــتر 
بــه چنیــن بحث هایــی احتیــاج داریــم، بــه دلیــل اینکــه مــا 
ــب  ــم ومخاط ــت می کنی ــم صحب ــا ه ــط ب ً فق ــوال ــا معم دیزاینره
برنامه هایمــان جامعــۀ گرافیــک اســت، امــا کارهایــی ماننــد 
ــک( و  ــاه گرافی ــال م ــک )و امس ــۀ گرافی ــن، هفت ــن روز دیزای جش
ــب  ــوم ترتی ــرای عم ــازی ب ــای مج ــق فض ــه از طری ــی ک برنامه های
اجتمــاع  از  دیزایــن"  "ارزش  کــه  می شــود  باعــث  داده ایــم، 
ــه  ــرای کل جامع ــی را ب ــر رود و آگاهی بخش ــی فرات ــان کم خودم

داشته باشیم.

کار  بزرگی  شرکت  برای  من  که  می شنوم  جوان  طراحان  از  گاهی 
دهم  انجام  می خواهند  من  از  که  کاری  با  گاهی اوقات  می کنم، 
خیلی موافق نیستم. به عنوان مثال چیزی که از من می خواهند 
برای محیط زیست خوب نیست.  نقش من به عنوان طراح خیـلی 

کوچک است. من چطور می توانم اثر گذار باشم؟

ـــؤال  ـــن س ـــه ای ـــض اینک ـــه مح ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــه مه نکت
را می پرســـید پروســـۀ اثرگـــذاری در زندگی تـــان شـــروع 
ــید  ــه بپرسـ ــت کـ ــا اسـ ــن جـ ــروع از همیـ ــت. شـ ــده اسـ شـ
ــوان  ــراح جـ ــک طـ ــوان یـ ــه عنـ ــم. بـ ــم بکنـ ــکار می توانـ چـ
وقتی کـــه می خواهیـــد تأثیرگـــذار باشـــید چـــه در مقیـــاس 
محلـــی خودتـــان چـــه در مقیـــاس بزرگتـــر مثـــل ملـــی یـــا 
بین المللـــی، بـــه محـــض اینکـــه ایـــن ســـؤال را می کنیـــد 
ـــودش  ـــرا" خ ـــم و چ ـــم بکن ـــکار می توان ـــد که"چ و می گویی
ـــم  ـــوییچ نداری ـــک س ـــا ی ـــون م ـــت. چ ـــیر اس ـــک مس ـــروع ی ش
ـــم  ـــر بدهی ـــوب تغیی ـــه خ ـــد ب ـــه ، کاری را از ب ـــک لحظ ـــه در ی ک
ـــت  ـــیر اس ـــک مس ـــه  و ی ـــک پروس ـــئله ی ـــن مس ـــس. ای و برعک
و در طـــول ایـــن مســـیر تغییـــرات ایجـــاد می شـــود. از 
ـــؤال های  ـــیدن س ـــق پرس ـــوب از طری ـــی خ ـــن طراح ـــر م نظ
ســـؤال های  کـــه  هرچقـــدر  و  می شـــود  انجـــام  خـــوب 
بیشـــتری پرســـیده شـــود، نتیجـــۀ بهتـــری گرفتـــه خواهـــد 
ـــن  ـــاید همی ـــود. ش ـــر می ش ـــن، بهت ـــت دیزای ـــد و در نهای ش
ـــن  ـــاً ای ـــده حتم ـــال آین ـــد س ـــی در چن ـــد ول ـــه نگیری االن نتیج

ــود. ــاد می شـ ــر ایجـ تغییـ
ــغل  ــک ش ــوان ی ــه عن ــن ب ــل دیزای ــه در اص ــم ک ــد بدانی بای
عمــر کوتاهــی دارد و جوان اســت و پیدایــش آن برمی گردد 

ــد از  ــه بع ــه کارخانه هایی ک ــی ک ــی و زمان ــاب صنعت ــه انق ب
انقــاب صنعتــی ایجــاد شــدند و درحــال رقابــت بــا یکدیگــر 
بودنــد، بــه برندینــگ، مارکتینــگ، بســته بندی و مــواردی از 

ایــن دســت احتیــاج داشــتند .
ـــری  ـــم عم ـــگاه کنی ـــه" ن ـــوان "حرف ـــه عن ـــن ب ـــه دیزای ـــر ب  اگ
ـــر  ـــی اگ ـــی دارد ول ـــاب صنعت ـــر انق ـــادل عم ـــاله و مع 2۰۰ س
بـــه "فراینـــد" دیزایـــن یـــا تولیـــد نـــگاه کنیـــم در بعضـــی 

مـــوارد عمـــر آن بـــه هـــزاران ســـال پیـــش بر می گـــردد.
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه یـک طـراح جـوان چـه کاری 
می توانـد انجـام دهـد باید قـدرت ایـن حرفه را خـوب درک 
کنیـم و بدانیـم که ایـن حرفه هنوز جوان اسـت پس دیزاین 
هنـوز شـکل پذیر، قابـل انعطـاف و درحـال تحـول اسـت. و 

شـروع تحـول در هـر چیـزی از "درون" آن اسـت.
 بـــه همیـــن دلیـــل مـــن ایـــن ســـؤال را کـــه از ســـمت یـــک 
ــم  ــویق می کنـ ــت دارم و تشـ ــد دوسـ ــوان می آیـ ــراح جـ طـ

ایـــن تفکـــر را در کارهایـــش بازتـــاب دهـــد.

به چه نحوی موضوع و حال وهوای )تم( جشن هر سال را انتخاب 
می کنید؟ برای مثال تم امسال »طراحی برای همه«، سال پیش 

»حرفه ای باش« و سال قبل از آن »با زنان طراح« بود.

ــا و  ــط اعض ــک توس ً دموکراتی ــا ــورت کام ــه ص ــعارها ب ش
هیئــت مدیــرۀ ســازمان مــا انتخــاب می شــود. بیشــتر 
ــه  ــم روی چ ــد داری ــال قص ــر س ــه ه ــردد ک ــه آن برمی گ ب
در  خیلــی  بــاش"  کنیم."حرفــه ای  تمرکــز  موضوعــی 
راســتای طــرز فکــر و دغدغه هــای پارســال مــا بــود زمانــی 

کــه بــه تازگــی  آیین نامــۀ جدیدمــان را نوشــته بودیــم. 
دو ســال پیــش کــه تــم" زنــان طــراح" را داشــتیم انجمــن 
ایتالیــا )یکــی از اعضــای مــا( جایــزه ای را گذاشــته بــود بــه 
نــام جایــزۀ زنــان طــراح و بــا  مــا همــکاری کردنــد کــه ایــن 
جایــزه خیلــی بزرگتــر و بین المللــی شــد و شــعار آن ســال 

بــه ایــن صــورت شــکل گرفــت.
خیلــی خــوب می شــد اگــر مــا هــر ســال می توانســتیم 

همــۀ ایــن تم هــا را بــا هــم داشــته باشــیم.

سؤالی از بین مخاطبان به دستم رسیده: بعضی از طراحان به 
اصول اخالق حرفه ای به عنوان یک محدودیت برای خالقیت شان 

نگاه می کنند. نظر شما در این مورد چیست؟

مــن ایــن ســؤال را برعکــس می کنــم و می پرســم آیــا منظــور 
ــاق  ــودن، بی اخ ــاق ب ــا راه خ ــه تنه ــت ک ــن اس ــان ای ایش

بــودن اســت؟
بـه نظر مـن اتفاقـاً از طریق محدودیت اسـت کـه خاقیت 
نیسـت  مانع گذاشـتن  سـر  بـر  مسـئله   می شـود.  شـکوفا 
بلکـه این اسـت که اگر به شـما همۀ امکانـات و آزادی های 
ً نمی توانیـد خاقیـت خـود را  ممکـن را بدهنـد، شـما اصـا
نشـان دهیـد و خـوِد آن همـه آزادی باعـث می شـود کـه 

مانعـی بـرای خاقیت تـان ایجـاد شـود. 
حــل  در  انتقــادی  تفکــر  از  اســتفاده  مســئلۀ  خالقیــت 
محدودیت هاســت، بجــای اســتفاده از امکانــات بی نهایت.
مــن حــدس می زنــم کــه نداشــتن هیــچ محدودیــت و 
ــتر در  ــای بیش ــت زباله ه ــه انباش ــر ب ــی، منج ــول اخاق اص

اقیانوس هــا خواهــد شــد.
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ســؤال آخــر کــه از شــما کرده انــد: لطفــاً درمــورد آینــدۀ دیزایــن 
بگوییــد. به نظــر شــما ده موضــوع مهــم طراحــی گرافیــک در ده 

سال آینده چیست؟

ــاورم  ــی ام را بی ــوی جادوی ــروم گ ــد ب ــر کنی ــه صب ــک لحظ ی
ــد( ــر دو می خندن ــم. )ه ــگویی کن ــده را پیش و از روی آن آین

بــرای ایــن ســؤال مــن دو جــواب دارم. اول اینکــه مــا 
همیشــه می توانیــم ببینیــم کــه تِرنــد و مــد چیســت و 

می شــود.  ایجــاد  چطــور 
دنباله روی کـــردن از دیگـــران و پیروی کـــردن از مـــد، کار 
ــؤال  ــه سـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــا کار درسـ ــت امـ ــانی اسـ آسـ
ــا باعث شـــده  کنیـــم چـــه چیـــزی آن مـــد را شـــکل داده یـ
ایـــن موضـــوع ترنـــد شـــود؟ آیـــا مثبـــت بـــوده اســـت 
یـــا منفـــی؟ آیـــا توســـط جامعـــه ایجـــاد شـــده اســـت یـــا 

ســـرمایه دارها؟ و  بـــزرگ  شـــرکت های  توســـط 
و  اخیـــر  تجربیـــات  برمبنـــای  کـــه  می کنـــم  پیشـــنهاد 
بـــه آن پاســـخ دهیـــم. درحـــال  جهانی مـــان در دنیـــا 
ــد۱۹[  ــد را ]کوویـ ــوع واحـ ــک موضـ ــان یـ ــر کل جهـ حاضـ
ــی  ــکل مختلفـ ــه شـ ــور بـ ــر کشـ ــا هـ ــد امـ ــه می کنـ تجربـ
بـــا آن برخـــورد می کنـــد. اگـــر مـــا بـــه آن تجربیـــات فکـــر 
ــر  ــه نظـ ــم، بـ ــان بگذاریـ ــران در میـ ــا دیگـ ــم  و آن را بـ کنیـ
ــا  ــری بـ ــورد بهتـ ــامل برخـ ــد شـ ــن بایـ ــدۀ دیزایـ ــن آینـ مـ
"دیدگاه هـــای دیزایـــن بـــرای سیســـتم و خدمـــات" 
بـــرای  امکانـــات  یکســـاِن  دســـترس بودن  در  بـــرای 

همـــگان باشـــد. 
در واقـع اگـر راهـی بـرای یـک راه حـل موقـت، یـک درمان، 
یـا راهـی بـرای بهتـر کـردن زندگـی افـراد باشـد، در حـال 
حاضـر ضرورتـی جهانـی وجـود دارد کـه مطمـن شـویم در 
دسـترس همـگان قـرار خواهـد گرفـت. پـس امیـدوارم کـه 
آینـدۀ دیزایـن بـه پیشـبرد و دسترسـی عمومـی راه حل ها 

کند. کمـک 
قســمت دوم ایــن پرســش فرصــت خوبــی اســت بــرای 
پایــان دادن بــه ایــن گفتگــو، چــرا کــه برمی گــردد بــه همان 
ــد  ــن باش ــه ای ــمان ب ــد حواس ــا بای ــوان: م ــراح ج ــؤال ط س
کــه آینــده نانوشــته اســت و مــا همــه در تعریف کــردن آن 
نقــش داریــم: در ایجــاد جامعــۀ  بهتــر و در ایجاد کــردن راه 
حل هایــی تــا مطمئــن شــویم کــه دنیــای آینــده بــه خوبــی 
ــق دارد  ــانی ح ــر انس ــه "ه ــرا ک ــد چ ــد ش ــن خواه دیزای
کــه در دنیایــی بــا طراحــی خــوب زندگــی کنــد"و هرکــس 
حــق دارد کــه بــه هرچیــزی کــه بــرای "انســان بــودن" نیــاز 

دارد، دسترســی داشــته باشــد.
آینــده در اصــل دربــارۀ نقــش مــا بــه عنــوان بشــر اســت و 
اینکــه مــا بــه عنــوان افــراد، چــه کاری را بــرای افــراد دیگــر 

انجــام خواهیــم داد.
مــن ایــن ســؤال ها را دوســت دارم چــرا کــه هــر آنچــه را مــا 
ــد. و  ــؤال می برن ــر س ــم زی ــام می دهی ــه انج ــور روزان ــه ط ب
مجبورمــان می کننــد بــه آینــده و نســل های پیــش رو هــم 
فکــر کنیــم.  خیلــی خوشــحال می شــوم زمانی کــه می بینــم 
می توانیــم  کاری  چــه  مــا  می پرســند  جــوان  طراحــان 

انجــام دهیــم و فقــط بــه خودشــان فکــر نمی کننــد، بلکــه 
بــه فرزنــداِن فرزندانشــان هــم فکــر می کننــد. اگــر بــه 
آنهــا فکــر نکنیــم قطعــاً یــک جــای کارمــان ایــراد دارد. 
ــتری  ــای بیش ــد قدم ه ــه باش ــا اینگون ــدگاه م ــه دی زمانی ک

برمی داریــم و دنیــا را جــای بهتــری می کنیــم. 

در پایــان اگر صحبت دیگــری دارید بفرمایید.

خیلــی خوشــحال هســتم کــه بــه ایــن الیــو دعــوت شــدم، 
می توانســتیم ســاعت ها بــه ایــن گفتگــو ادامــه دهیــم 
و راجــع بــه موضوعاتــی از ایــن دســت صحبــت کنیــم امــا 
ــه  ــا ب ــۀ م ــه هم ــدوارم ک ــت. امی ــم اس ــان ک ــفانه زم متأس
عنــوان جامعــۀ طراحــان بــه ایــن گفتگوهــا ادامــه دهیــم و 
تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــه ایــن مباحــث بپردازیــم. بــار 
دیگــر از شــما و انجمــن کــه ایــن فرصــت را در اختیــار مــن 

ــم. ــکر می کن ــتید تش گذاش

ما هم ممنونیم از شما؛ حضور شما برای ما افتخار ی بود .
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ــتری  ــه مش ــۀ کار ب ــد ارائ ــی می دان ــراح آگاه به خوب ــر ط ه
نــدارد؛  طــرح  پیاده ســازی  و  تفکــر  رونــد  از  دســت کمی 
تحویــل  زمــان  تــا  اطاعــات  دریافــت  زمــان  از  چراکــه 
ســفارش بــه کارفرمــا مؤثرتریــن زمــان، ارائــۀ صحیــح 
ــازه  ــه ت ــی ک ــجویان و طراحان ــا از دانش ــت. باره ــرح اس ط
ــنوم  ــوند، می ش ــن ش ــازار گرافیک دیزای ــد وارد ب می خواهن
کــه چگونــه وارد شــویم یــا کار خــود را چگونــه بــه مشــتری 
ارائــه کنیــم. به نظــر ســخت ترین قســمت هــر کار، بعــد 
ــد  ــراح بای ــت و ط ــه کارفرماس ــرح ب ــۀ ط ــی، ارائ از ایده یاب
ــنا  ــود آش ــی کار خ ــیوه های تخصص ــکات و ش ــا ن ــل ب از قب
ــود  ــر خ ــا، از اث ــر کارفرم ــب نظ ــرای جل ــد ب ــا بتوان ــد ت باش
دفــاع و آن را وارد بــازار کنــد. مــن بارهــا بــه دانشــجویان 
می گویــم شــاید اثــر گرافیکــی دارای ایــده ای خــاص و نــاب 
یــا اجرایــی حرفــه ای و به عکــس نباشــد، امــا برخــورد 
ــرح  ــر ط ــکات ه ــدودی مش ــا ح ــر ت ــت اث ــه ای در پرزن حرف
را رفــع می کنــد و چه بســا مقبــول کارفرمــا قــرار بگیــرد. 
پایــان  ژوژمان هــای  در  همیشــه  اســاس،  همیــن  بــر 
تــرم، ارائــۀ اثــر برایــم جایــگاه و اهمیــت خاصــی دارد و 

به راحتــی از آن گــذر نخواهــم کــرد.
ــان،  ــای همراهش ــان و تیم ه ــن کارفرمای ــفانه در بی متأس
هیــچ  کــه  دارنــد  حضــور  افــرادی  می شــود  دیــده  گاه 
همیــن  چه بســا  و  ندارنــد  طراحــی  رونــد  از  شــناختی 
طراحــان  مخصوصــاً  و  طراحــان  بــرای  را  کار  موضــوع، 
ــن  ــت ای ــر درک نادرس ــرا براث ــد؛ زی ــوارتر می کن ــوان دش ج

ــیده  ــیری کش ــه مس ــی، ب ــد طراح ــان از رون ــت مخاطب دس
ــه  ــاح »ن ــا اصط ــوان آن را ب ــا می ت ــه در اینج ــویم ک می ش
راه پــس و نــه راه پیــش« بیــان کــرد. کافــی اســت طــراح در 
ایــن رویارویــی تلــخ ندانــد چــه ادبیــات و سیاســتی را بایــد 

ــرد. ــه کار گی ــود ب ــرح خ ــات ط ــرای نج ب
ــیاری  ــرای بسـ ــد کار، بـ ــه در رونـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ـــای  ـــتن معیاره ـــا درنظرداش ـــه ب ـــاده ک ـــاق افت ـــان اتف طراح
ــن  ــه مـ ــه ای کـ ــرح، در لحظـ ــا در طـ ــتی کارفرمـ درخواسـ
بـــه آن نقطـــۀ تولـــد و ثبـــت اثـــر می گویـــم، بـــا مشـــکات 
بزرگـــی روبـــه رو می شـــوند. هرچنـــد به نظـــر حـــق تمامـــاً 
ـــح،  ـــاع صحی ـــه و دف ـــدم ارائ ـــاظ ع ـــت، به لح ـــراح اس ـــا ط ب
ــل درک و  ــر قابـ ــا غیـ ــر کارفرمـ ــرعت رد و از منظـ کار به سـ

قبـــول می شـــود.
ــک  ــرح کم ــۀ ط ــرای ارائ ــکات ب ــی ن ــا برخ ــراح ب ــنایی ط آش
می کنــد تــا او بدانــد چگونــه در رویارویــی بــا مشــکل، 
می توانــد مســیر کاری خــود را بــه ســامت طــی کنــد. مهــم 
ً بــه جزئیــات مســلط  اســت کــه کارفرمــا بدانــد طــراح کامــا
اســت و می توانــد بــا دلیــل یــا دالیــل، از کار یــا مزیت هــای 
ــرای  ــن ب ــد. همی ــاع کن ــی آن دف ــای قبل ــر نمونه ه ــرح ب ط
ــود. ــع می ش ــد واق ــران مفی ــیدن مدی ــر و اندیش ــب نظ جل

به نظــرم مهم تریــن و اولیــن عامــل کــه می تــوان در ارائــۀ 
ــه  ــت ک ــروع کار اس ــۀ ش ــان نقط ــرار داد، هم ــر ق ــر مدنظ اث
حرف هــا بــرای تولیــد اثــر بیــن کارفرمــا و طــراح ردوبــدل 
می شــود. طــراح قبــل از ارائــۀ طــرح خــود، بایــد مخاطــب 
به خوبــی  روان شــناختی  به لحــاظ  را  خــود  مخاطبــان  و 
ــد؛  ــد ش ــه رو خواه ــانی روب ــه کس ــا چ ــد ب ــد و بدان بشناس

ــی  ــا اهداف ــدف ی ــه ه ــرای چ ــد ب ــنود و بدان ــی بش به خوب
اندیشــه می کنــد؛ خــوب درک کنــد و درنهایــت  تولیــد 
اثــری مطلــوب اجــرا کنــد کــه در پایــان کار کــه اینجــا »ارائــۀ 
اثــر« نامیــده می شــود، موفــق عمــل نمایــد. قضــاوت 
طــراح دربــارۀ شــنیده ها و حکــم دادن بصــری دربــارۀ آن، 

ــت.  ــی اس ــم و حیات ــیار مه ــی بس اصل
ــاظ  ــراح به لح ــۀ کار، ط ــل از ارائ ــت قب ــر اس ــه بهت دوم اینک
آگاه ســازی و مهم تــر اینکــه مــن بدان هــا توجــه داشــته ام، 
مختصــری از صحبت هــای قبلــی دربــارۀ ســفارش را در 
بــه  از صحبت هــای رفتــه  ارائــه دهــد و بگویــد  جلســه 
ــیر  ــام مس ــیده ام. تم ــری رس ــج تصوی ــا نتای ــه ی ــن نتیج ای
فکــری خــود را از رونــد پــروژه به اختصــار بازگــو نماییــد 
ــاره  ــود اش ــر خ ــدۀ منحص ــری و ای ــۀ فک ــه قل ــن راه ب و از ای
ــاد  ــر و اعتم ــه درک عمیق ت ــی ب ــط آن، کمک ــا بس ــد و ب کنی
ســفارش دهنده باشــید. ســعی کنیــد در حیــن صحبــت 
ــوت  ــرح دع ــق ط ــدن دقی ــه دی ــفارش دهنده را ب ــود، س خ
نظــر  او  از  می دانیــد،  صــاح  کــه  جاهایــی  در  و  کنیــد 
نــه  باشــد،  شــما  شــریک  هــم  او  بگذاریــد  بخواهیــد. 
ــران  ــر، مدی ــۀ اث ــۀ ارائ ــچ گاه در جلس ــنونده. هی ــق ش مطل
بــر  کامــل  احاطــۀ  و  برتــری  طــراح  اینکــه  به لحــاظ  را 
مــوارد دارد، دســت کم نگیریــد؛ چــون ایــن خــود ضــرر 
بزرگــی بــه نحــوۀ ثبــت و پایــان کار اســت. چنان کــه هرجــا 
متوجــه شــدید کارفرمایــان به اشــتباه بــه نــکات نادرســتی 
اشــاره می کننــد یــا نظــر نادرســتی می دهنــد، بهتــر اســت 
بــا آگاهــی و اشــراف بــر جلســه، به صــورت صمیمــی و 
محترمانــه، دیــدگاه درســت را مطــرح کنیــد و بگوییــد 
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اگــر کار این گونــه کار پیــش بــرود، بهتــر نیســت؟! نظــر 
ــر  ــی نظ ــا گاه ــت؟ چه بس ــنهادم چیس ــارۀ پیش ــما درب ش
آن هــا ســازنده باشــد. ایــن کار بهتریــن فرصــت اســت 
او  صحبت هــای  کــه  ســازید  آگاه  را  ســفارش دهنده  کــه 
ممکــن اســت بــه اصــل طــرح شــما آســیب وارد کنــد و 
ــۀ  ــود جام ــداف خ ــه اه ــد ب ــراح می توان ــه ط ــاد ب ــا اعتم ب

ــاند. ــل بپوش عم
باعــث  کــه  مــواردی  یــا  نــکات  مطرح کــردن  از  ســوم، 
ضربــه زدن بــه طــرح می شــود جلوگیــری کنیــد. شــاید 
آن نــکات مفیــد به نظــر آیــد؛ ولــی ســاختار و بدنــۀ اصلــی 

طــرح، مهم تریــن بخــش هــر اثــر اســت.
چهــارم، بــرای ارائــۀ اثــر از شــیوۀ شــخصی و منحصربه فــرد 
درون ســازمانی اســتفاده کنیــد تــا کارفرما متوجه شــود در 
انتخــاب اســتودیوی شــما اشــتباه نکــرده اســت و ســفارش 
آن  هــا دارای جایــگاه و اهمیــت اســت. در ارائــۀ اثــر )بنــا بــه 
ــد  ــا مفی ــرای کارفرم ــه ب ــی ک ــاً از نکات ــفارش( حتم ــوع س ن
اســت ســخن بگوییــد و بــا دراختیارگذاشــتن دفترچه هــای 
خــاص، بــه شــرح کلــی یــا چگونگــی اســتفاده از طــرح 
نظــر  در  را  طــراح  بی شــک  کار  ایــن  کنیــد.  اشــاره 

قرارمی دهــد. حرفــه ای  جایــگاه  در  ســفارش دهنده، 
ــف  ــد ظری ــکات هرچن ــیوه و ن ــردن ش ــفانه رعایت نک متأس
ــث  ــی باع ــان، گاه ــی طراح ــط برخ ــۀ کار توس ــد ارائ در رون
ــت  ــه درنهای ــوند ک ــتباهاتی ش ــی اش ــا قربان ــود آن  ه می ش
بــه ســرخوردگی خودشــان یــا ازهم گسســتگی آثارشــان 
طــراح  تــاش  و  طــرح  ســاده تر،  به عبــارت  و  شــود 

یک دفعــه آبــی بــر روی آتــش می شــود.
مــن به عنــوان طــراح، چــه در عرصــۀ آمــوزش و چــه در 
عرصــۀ حرفــه  ای، اول بــه خــود گوشــزد می کنــم: مــن 
 ً کیســتم و اثــر مــن بــرای کیســت؟ همان طــور کــه قبــا
اشــاره کــردم، در رونــد آمــوزْش جــدای از مســیر ایده یابــی، 
دانشــجویان  از  و  اســت  مهــم  برایــم  کار  ارائــۀ  قســمت 
به صــورت  را  خــود  آثــار  تــرم،  پایــان  در  می خواهــم 
حرفــه ای ارائــه دهنــد. مگــر می شــود دانشــجوی گرافیــک 
ــه  ــن نکت ــرد؟ ای ــود را فرانگی ــی کار خ ــم و حیات ــش مه بخ
ــۀ  ــات ارائ ــم جلس ــی می گوی ــه گاه ــت ک ــم اس ــدر مه آن ق
کار ماننــد ضرب المثــل آتــش زیــر خاکســتر اســت کــه 
گذرکــردن راحــت از آن و هــر اشــتباه دیگــر، تاوان ســنگینی 
بــرای طــراح بــه همــراه دارد و کافــی اســت در حیــن ارائــه، 
فقــط یــک اشــتباه از طــراح ســر بزنــد کــه در نــزد کارفرمــا 
ــرای  ــس ب ــن ب ــود و همی ــوب ش ــتباه محس ــن اش بزرگ تری
ــن  ــدر ای ــی آن ق ــرای برخ ــاید ب ــر. ش ــات اث ــردن حی ازبین ب
ــد  ــود بگوین ــه خ ــود و ب ــوب ش ــی محس ــث بزرگ نمای مباح
مگــر ارائــۀ کار چقــدر مهــم اســت کــه بخواهیــم بــه آن از این 
منظــر نــگاه کنیــم؛ ولــی بیــن ارائــۀ اثــر در پــروژۀ کوچــک و 
بــزرگ فرقــی نیســت و قطعــاً در عمــر کاری طــراح همیــن 
بــس کــه بــا پروژه هــای بزرگ تــر برخــورد کنــد و رشــتۀ کار 

ــرود. ــت او ب از دس
جــوان  طــراح  دوســتان  بــه  اســت  خــوب  پایــان  در 
توصیــه ای بکنــم کــه همــواره بــا آثــار ارزشمندشــان در 
روش  و  راه  هســتند.  مؤثــر  گرافیک دیزایــن  پیشــبرد 
ــاد  ــی ی ــر طریق ــود را از ه ــص خ ــی تخص ــح و منطق صحی

بگیریــد. همیــن اصــل باعــث اســتمرار کاری اســت و یقیــن 
دارم طراحــان می تواننــد بــا درنظرگرفتــن و رعایــت نــکات 
حرفــه ای، جلســات ارائــۀ کار اصولــی داشــته باشــند و 
طعــم شــیرین تولــد اثــر را بــا خوش حالــی تمــام بچشــند.

گرافیـک،  طراحـی  حـوزۀ  در  کار  سـال  بیسـت  از  پـس 
انجـام  کـم  قیمـت  بـا  را  سفارشـی  هـرگاه  آموختـه ام 
بـوده  راضـی  کار  از  سـفارش دهنده  نـه  درنهایـت  داده ام، 
نارضایتـی  مـن  به گمـان  کـه  به خصـوص  مـن؛  نـه  اسـت، 
سـفارش دهنده از سـفارش در رونـد کاری و آینـدۀ حرفـه ای 
و  مسـتمر  حضـور  می کنـد.  ایجـاد  جـدی  مشـکل  طـراح 
تـاش بـرای رعایـت اخـاق حرفـه ای ایـن فرصـت را ایجـاد 
می کنـد که سـفارش دهنده های پیشـین، طـراح را بـه افراد 
جدیـد معرفـی کننـد. مـن از ایـن موضوع بسـیار خرسـندم 
کـه سال هاسـت بـا ادامـه همـکاری و انجـام سـفارش های 
انجـام  و  طـرف  یـک  از  ده پانزده سـاله  قدیمـِی  مشـتریان 
سـفارش جدیـد )بـا معرفـی سـفارش دهنده های قبـل( از 
کیفیـت و درآمـد خـود راضـی هسـتم. به ویـژه وقتـی طـراح 
افـراد  بـه  دهان به دهـان  تبلیغـات  و  معرفـی  به واسـطۀ 
دارد  وجـود  خوش اقبالـی  ایـن  می شـود،  معرفـی  جدیـد 
کـه در مرحلـۀ نخسـت به ارائـۀ نمونه کارهـای زیـاد و اثبات 
خـود نیـاز نداشـته باشـد و مرحلـۀ مذاکـره بـر سـر قیمت و 
بگـذارد.  سـر  پشـت  به سـادگی  را  پیش پرداخـت  موضـوع 
مـن پـس از گفت وگـوی تلفنـی اولیـه بـا کارفرمـای جدیـد، 
متـن قـرارداد را براسـاس قیمـت تعرفـه ارسـال می کنـم و 
تقریبـاً هیـچ گاه پیـش از دریافت پیش پرداخت، در جلسـۀ 
حضـوری و گفت وگـو بابـت کار شـرکت  نمی کنـم. در تجربـۀ 
از  پـس  میانگیـن  به طـور  جدیـد،  مشـتریان  بـا  مـن  کاری 
ارائـۀ قیمـت،  از ده پیشـنهاد پنـج سـفارش دهنده قیمـت را 
بـاال می داننـد و کار انجام نمی شـود، در سـه مـورد تقاضای 

تخفیـف می شـود و من بـا تخفیف حداکثر ۵ تـا ۱۰درصدی 
بعـد  پرداخت هـای  زمـان  در  تغییـر  یـا  تعرفـه  بـه  نسـبت 
یـا  تعرفـه  قیمـت  بـا  نیـز  مـورد  دو  در  می بنـدم،  قـرارداد 
بیشـتر کار پیـش مـی رود. جالـب ایـن اسـت کـه بـه تجربـه 
دیـده ام در مـواردی کـه کارفرمـا به دلیـل قیمـت زیـاد، کار 
را بـا طراحـان ارزان تـر ادامـه می دهـد، عمدتـاً پـس از چنـد 
سـال یـا بـا طـراح بـه مشـکل برمی خـورد یـا مجـدد بـه من 
رجـوع می کنـد. در چنیـن مـواردی، خوشـبختانه می تـوان 
کـه  ازاین روسـت  کـرد.  منعقـد  بهتـر  قیمـت  بـا  قـراردادی 
برخاف دیگر همکاران، شـخصاً هیچ مشـکلی بـا طراحانی 
کـه طراحـی ارزان انجـام می دهنـد نـدارم؛ زیـرا تصـورم ایـن 
اسـت کـه کار مـن اسـت کـه در آینـده راحت تر می شـود. اگر 
بخواهـم صـادق باشـم، بایـد بگویـم درمـورد مـن، هزینـۀ 
طراحـی برای مشـتریانی که بیش از ده سـال اسـت با آن ها 
ً کمتـر از تعرفـۀ انجمن اسـت. در  همـکاری می کنـم، معمـوال
مرحلـۀ بعـد از قـرارداد، تمـام تـاش خـود را بـه کار می بـرم 
تـا بـا ارائـۀ طـرح درسـت و حرفـه ای و بـا پایبنـدی بـه زمـان 
از  کنـم.  تضمیـن  را  بعـدی  سـفارش های  قـرارداد،  مفـاد  و 
دیـد خود تابه حـال در ایـن کار موفق بوده امـو عضویت در 
انجمـن، وجود تعرفـه و نمونه قـرارداد ارائه شـده در تعرفه 

را بهتریـن کمـک خـود در ایـن سـال ها می دانـم.

ارائــه  ســفارش دهنده  بــرای  را  خــود  کار  چگونــه  شــما 
؟ می کنیــد

مــن سال هاســت به صــورت تخصصــی فقــط نشــانه و 

- شما چگونه کار خود را برای سفارش دهنده ارائه می کنید؟
- در قیمت گذاری و نحوه تنظیم آن، به چه صورت عمل می کنید؟

مازيار زند

نحوۀ ارائه کار و قیمت گذاری از دید یک طراح گرافیک

شعیب ابوالحسنی
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فونــت طراحــی می کنــم. به طــور معمــول یــک پاورپوینــت 
از اتود هــای اولیــۀ رونــد مطالعــۀ بصــری ســفارش دهنده 
و رقبایــش و مراحــل طراحــی و اجــرای نشــانه آمــاده 
ارائــه  ســفارش دهنده  یــا  خــودم  آتلیــۀ  در  و  می کنــم 

می دهــم.
 در قیمت گــذاری و نحــوۀ تنظیــم آن بــه چــه صــورت عمــل 

می کنیــد؟
بــرای مــن ایــن همیشــه یکــی از چالش هــای بــزرگ بــوده 
اســت. مبنــا بــرای مــن مبلغــی اســت کــه انجمــن صنفــی 
ــه  ــته ب ــرده. بس ــخص ک ــه مش ــک در تعرف ــان گرافی طراح
ــی  ــفارش دهنده، گاه ــرای س ــفارش ب ــت س ــی و اهمی بزرگ
تــا ۳۰درصــد بــه مبلغ تعرفــه اضافــه می کنــم. در مــواردی 
ــه  ــد ک ــی باش ــئولیت های اجتماع ــۀ مس ــه در حیط ــم ک ه

ــرم.  ــر می گی ــف در نظ ــد، تخفی ــن باش ــۀ م ــورد عاق م

ــش  ــی پیش نمای ً خروج ــوال ــتری، معم ــه مش ــۀ کار ب در ارائ
و همین طــور فایــل ]یــک الیــه[ ارســال می شــود تــا او 
داشــته  چــاپ  از  پــس  کار  واقعیــت  از  بهتــری  ذهنیــت 
ــد  ــود و فراین ــی از ات ــراد درک کامل ــۀ اف ــون هم ــد؛ چ باش
طراحــی ندارنــد. درصــورت نیــاز و درخواســت مشــتری، 

جزئیــات و فراینــد و اتودهــا ارائــه می شــود.
بــه  را  انجمــن  تعرفــۀ   ً معمــوال هــم  قیمت گــذاری  در 
نظــر  در  را  او  مالــی  تــوان  و  می دهــم  ارائــه  مشــتری 
ــد،  ــته باش ــی داش ــی کم ــوان مال ــتری ت ــر مش ــرم. اگ می گی
بــر روی قیمت هــای انجمــن تخفیــف اعمــال می شــود.

در رابطـه بـا قیمت سـفارش ها، تا این تاریـخ قیمت ارائه و 
پیشنهادشـده بـه سـفارش دهنده به طور معمـول حداقل 
یـک چهارم تعرفـۀ انجمن و حداکثر یـک دوم تعرفه )البته 
قیمـت پایـه( بـوده اسـت. بـا وضـع موجـود، قیمت هـای 

تعرفـه را مشـتری به سـختی می پذیـرد.
ــت  ــر قیم ــر س ــاف ب ــوارد اخت ــن در م ــت انجم ــۀ قیم تعرف
بــرای  َحکمــی  و  مرجــع  به عنــوان  فقــط  پیشنهادشــده 

قیمــت منصفانــه از طــرف ماســت.
ــفارش کار  ــادی، س ــد اقتص ــن رون ــۀ ای ــا ادام ــفانه ب متأس

به احتمــال قــوی متوقــف خواهــد شــد.

نحـوۀ ارائـۀ کار بـرای مشـتری: اتودهـای اولیـه در بیشـتر 
مـوارد به صـورت تصویـر بـا کیفیـت متوسـط بـه پاییـن از 
ارسـال  مرحلـه  چنـد  طـی  در  ایمیـل  یـا  واتسـاپ  طریـق 
می شـود. /  - طرح پذیرفته شده بعد از اصاحات  از طریق 
واتسـاپ یـا ایمیـل. در مـواردی که بـه مشـورت و ارائۀ نظر 
ً در آتلیه و بـا حضور  مشـتری یـا طـراح نیـاز باشـد، معمـوال
مشـتری و بعـد از رفـع ایرادها و انعـکاس نظرهـا، مبادرت 
بـه نمونه گیـری از کار و ارسـال بـرای سـفارش دهنده و بـا 
گرفتـن تأییدیـه، چـه از طریـق نسـخ چاپـی و چـه تأییدیـه 
از  به نـدرت  و  ایمیـل  یـا  واتسـاپ  طریـق  از  طـرح  روی  بـر 

طریـق فکـس بـه مرحلـۀ پایانـی می رسـد.
تعــداد و تیــراژ ســفارش هــم بــاز از طریــق واتســاپ یــا 
ایمیــل یــا فکــس بــه مشــتری ارائــه و تأییــد می شــود و کار 

ــد. ــرا می رس ــۀ اج ــه مرحل ب

علی تیموری راد

حسین زاهدی

صحبت هــای  و  می گیــرد  تمــاس  ســفارش دهنده   ...
اولیــه انجــام می شــود: چــه چیــز نیــاز دارد، محصــول 
چیســت، در چــه مارکتــی عرضــه خواهــد شــد و ســوال های 
ــاز  ــتری نی ــه مش ــدودۀ کاری ک ــه مح ــت ب ــداول. درنهای مت
انجمــن  تعرفــۀ  براســاس  هزینه هــا  می رســیم.  دارد 
در  کــه  اســت  زوایایــی  امــا  می شــود؛  اعــام  طراحــان 
تعرفــه گنجانــده نشــده. مــن براســاس زحمــت هــر پــروژه، 
تکنیــک پــروژه و مدت زمانــی کــه صــرف پــروژه خواهــد 
ــوری  ــی پیش فاکت ــبه و ط ــق را محاس ــتمزد دقی ــد، دس ش
ــرارداد  ــد... ق ــد از تأیی ــم. بع ــال می کن ــتری ارس ــرای مش ب
ــود.  ــاز می ش ــروژه آغ ــت و پ ــت دریاف ــال، پیش پرداخ ارس
شــنیدن  و  هم نشــینی  بــرای  جلســه ای  ابتــدا  در 
ذهنــی  خصوصیــات  شــناخت  مشــتری،  دیدگاه هــای 
و حتــی ذائقــۀ مشــتری برگــزار می شــود. ممکــن اســت 
باشــد.  داشــته  نیــاز  تغییراتــی  بــه  مشــتری  ذهنیــت 

ایــن  از  هــدف  می کنــم.  بیــان  را  دیدگاه هایــم  درواقــع 
ــخص  ــیری مش ــه مس ــن ب ــت طرفی ــیدن ذهنی ــه رس جلس
ــی  ــف کل ــه بری ــیدن ب ــی رس ــا به عبارت ــت ی ــن اس در دیزای
و اطاعــات جامــع در موضــوع پــروژۀ طراحــی. ســپس 
ــت  ــۀ پرزن ــا و جلس ــه طرح ه ــده، ارائ ــان توافق ش ــی زم ط
اعــام می شــود. به طــور معمــول، پرزنــت حضــوری برگــزار 
می شــود. در حالتــی کــه امــکان حضــوری نباشــد، جلســه 
ــه  ــا س ً دو ت ــوال ــم. معم ــزار می کن ــکایپ برگ ــورت اس را به ص
ــش  ــا را نمای ــه طرح ه ــی ک ــم و در حال ــه می کن ــرح ارائ ط
می دهــم، روی هــر طــرح علت هــای رســیدن بــه آن ایــده، 
جزئی تــر  بخش هــای  بــرای  و  رنــگ  و  انتخابــی  تکنیــک 
مواقــع  بســیاری  می دهــم.  ارائــه  تکمیلــی  توضیحاتــی 
ــی در  ــب و منطق ــخ مناس ــود. پاس ــرح می ش ــؤاالتی مط س
ترغیــب و تأییــد نظــر مشــتری بســیار راهگشــا و تأثیرگــذار 
ــث  ــه ای باع ــوب و حرف ــۀ خ ــع معارف ــود. درواق ــد ب خواه
بهتــر  درک  و  دیزایــن  بــا  ســفارش دهنده  بهتــر  ارتبــاط 
نقــش  پرزنــت  جلســۀ  مــن،  به زعــم  بــود.  خواهــد  آن 

بی نهایــت مهمــی در موفقیــت پــروژه ایفــا می کنــد.

محمدرضا اسام پرست
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ــران  ــک ای ــوزۀ گرافی ــل م ــر 1397، در مح ــروز، 13 تی ــالم. ام ــا س ب
هســتیم. مهمــان مــا جنــاب آقــای ناصــر صادقــی هســتند کــه در 
تاریــخ 6 خــرداد 1319 در شــهر شــیراز متولــد شــدند. لطــف کنیــد 
از شــروع کار در دوران نوجوانــــــی و جوانــی توضیــح بدهیــــد کــه 

چطور شد شما قدم در کار هنر گذاشتید؟

ــنامه و  ــم شناس ــم: اس ــی بده ــما توضیح ــت ش اول خدم
امضــای کارهــای مــن، محمــد صادقــی فســایی اســت. 
ــان  ــگاه. زم ــه از دانش ــردم، ن ــروع ک ــی ش ــن کارم را تجرب م
معمــاری  رشــتۀ  به معنــای  بیشــتر  هنــر  دانشــگاه  مــا 
ــی  ــالگی، یعن ــردم. شانزده س ــروع ک ــی ش ــن تجرب ــود. م ب
ــودم  ــیراز ب ــه ش ــی ک ــود. زمان ــروع کارم ب ــال ۱۳۳۵، ش س
دوران متوســطه را تمــام کــردم و بــه تهــران آمــدم. بــدون 
ــردم.  ــی می ک ــی نقاش ــان بچگ ــادر و از زم ــدر و م ــاع پ اط
تهــران  در  می کشــیدم.  رنگ روغــن  تابلــو  نقاشــی 
آن  ـ  نقــاش  اســتخدام  آگهــی  کــه  می خوانــدم  روزنامــه 
»نقــاش«  می گفتنــد  »گرافیســت«؛  نمی گفتنــد  موقــع 
ــش  ــود. محل ــده ب ــی آوا درج ش ــۀ تبلیغات ــرای مؤسس ـ ب
ــه  ــم روزنام ــن ه ــود. م ــه ب ــمت توپ خان ــه زار از س اول الل
دســتم گرفتــم و رفتــم آنجــا، گفتــم نقــاش می خواهیــد 
ــان دادم و  ــده. امتح ــان ب ــا امتح ــد بی ــم. گفتن ــن نقاش م
ــم کار  ــاه ببینی ــک م ــد از ی ــد، بع ــاه کار بکنی ــک م ــد ی گفتن
ــم.  ــتخدام می کنی ــت اس ــد صحب ــت، بع ــه اس ــما چگون ش
یــک مــاه کار کــردم، مــن را اســتخدام کردنــد ماهیانــه 
مبلــغ 2۰۰ تومــان و شــروع کــردم بــه نقاشــی تبلیغــات کــه 
امــروزه گفتــه می شــود گرافیــک. ایــن شــروع کار مــن بــود. 

چند سال در مؤسسۀ آوا کار می کردید؟

یــک ســال بــودم و بعــد از آن آگهــی دیگــری دیــدم در 
ــی  ــاش تبلیغات ــا. نق ــی زیب ــۀ آگه ــام  مؤسس ــه ن ــه ب روزنام
امتحــان  مــن  از  آنجــا  کــردم  مراجعــه  می خواســتند. 
گرفتنــد و اســتخدامم کردنــد بــا مبلــغ ۴۰۰ تومــان در 

مــاه. خــب، بــرای مــن یــک تحــول بــود.

با چه کســـــانی همـــــکار بودیــد در آن زمان، یعـــنی زمــــانی که 
شانزده سالتان بود؟  

ــوری  ــن ن ــای حس ــتی آق ــه سرپرس ــا ب ــی زیب ــون آگه ــه کان ب
رفتــم و بــا آقــای معصومــی، رضــا آقایــی، قبــاد شــیوا، 
آقــای فــرادی کــه خطــاط بودنــد، آقــای نظــام مرتضــوی و 

ــم. ــکار بودی ــر هم ــی دیگ برخ

تا چه سالی در آگهی زیبا بودید؟

در  همکاران  از  بودم.  زیبا  آگهی  در  سال  دو  یا  یک  تقریباً 
آگهی زیبا، بنی یعقوب و چهاربخشی و حسن نوری و نظام 
فردوسی،  خیابان  اول  و  شدند  جدا  زیبا  آگهی  از  مرتضوی 
کردند  تأسیس  تبلیغاتی  مؤسسۀ  یک  فردوسی،  پاساژ  در 
به نام »کانون آگهی آوازه«. بعد، از من می خواستند کارهای 
نقاشی انجام بدهم. بعد از یک ماه، من هم رفتم و همکاری 
را شروع کردم. گمان می کنم یک سال همکاری کردم. یک روز 
اتفاقی آقای نعمتی را دیدم. گفتند: چرا رفتی؟ گفتم: به دلم 
نچسبید آنجا. ایشان گفتند: برگرد پیش ما. دوباره برگشتم 

آگهی زیبا و مشغول شدم و این بار شدم مدیر آتلیه.

از کارهای مهمی که سال  های 37 یا 38 انجام دادید نام می برید؟

یکــی از کار هــای مهــم مــن بــرای حاجی برخــوردار بــود. 
ایشــان مدیــر یــک شــرکت بازرگانــی بودنــد کــه تلویزیــون 
ــی  ــف و رنگ ــای مختل ــا آگهی ه ــد و م ــو وارد می کردن و رادی

ــم. ــت می کردی ــات درس ــت مج ــرای پش ب

بعد از آگهی زیبا کار تبلیغاتی را ادامه دادید؟

ــتری  ــئولیت بیش ــا، مس ــه زیب ــن ب ــت م ــد از برگش ــه. بع بل
بــه مــن دادنــد و حــس کــردم کــه می توانــم در کنــار آگهــی، 
کار چــاپ ســیلک راه انــدازی کنــم و ایــن کار را در زیرزمیــن 
ــس و  ــتادند انگلی ــن را فرس ــی م ــد از مدت ــام دادم. بع انج
ــی دورۀ  ــل بارل ــت اس ــان پرین ــۀ کلم ــدن، در مؤسس در لن
گرافیــک و چــاپ و انــواع تبلیغــات را گذراندم. در مؤسســه 
جــوری برنامه ریــزی کردنــد بــرای مــا کــه بــا بچه هــای 
یــک روز  انجــام می دادیــم و هفتــه ای  دیگــر کار عملــی 
بــه مــا چــاپ، فیلم بــرداری، چــاپ ســیلک، عکاســی و 
تبلیغــات آمــوزش می دادنــد. بعــد از یــک ســال برگشــتم. 
اولیــن کاری کــه کــردم یــک چــاپ ســیلک خــوب تأســیس 
ــیلک  ــاپ س ــروع چ ــن ش ــا. ای ــۀ زیب ــرای مؤسس ــم ب کردی
زیبــا بــود. همــۀ ماشــین آالت را خــودم ســاختم و روزی 
شــانزده ســاعت کار می کــردم. هــم آتلیــه را بــا هشــت 
نفــر گرافیســت و نقــاش می گردانــدم و هــم چــاپ ســیلک 
را. مواقعــی هــم در کار فیلــم تبلیغاتــی، بــرای تکمیــل کار 

می کــردم. همــکاری 

بعد از این 7 سال چه کاری انجام دادید؟ 

ــه  ــی ک ــان آقایان ــر از هم ــا دو نف ــال ب ــت س ــن هف ــد از ای بع
در قســمت بازرگانــِی مؤسســۀ زیبــا بودنــد، یــک مؤسســۀ 
تخت جمشــید  خیابــان  در  »گویــا«  نــام  بــه  تبلیغاتــی 

ــا  ــات، دو ت ــدا از کار تبلیغ ــم ج ــا ه ــم. آنج ــیس کردی تأس
چاپخانــه راه انــدازی کردیــم: یکــی چــاپ ســیلک بــود، یکــی 
هــم چــاپ افســت. ســه ســال هــم بــا ایــن آقایــان، یعنــی 
ــردم. در کار  ــزی کار ک ــای عزی ــان و آق ــاد رضایی ــای فره آق

ــردم.  ــال کار ک ــازده س ــا ی ــک ده ت ــات و گرافی تبلیغ

بعد از ده ســــــال، چاپخانــــه ای به نام »داد« تأسیـــس کردید. 
درمورد فعالیت هایتان در چاپ داد توضیح بدهید.

ــی  ــای چهاربخش ــه آق ــاِن آوازه ک ــال، آقای ــن ده س ــد از ای بع
ــا  ــا آن ه ــاره ب ــتند دوب ــن خواس ــد، از م ــوب بودن و بنی یعق
همــکاری کنــم؛ چــون از کار در ایــن مؤسســه نتیجــه نگرفتــه 
ــرده  ــته ام ک ــود و خس ــن ب ــار روی دوش م ــۀ ب ــودم و هم ب
ــال ۴۳ ــدادم و در س ــه ن ــک ادام ــه کار گرافی ــر ب ــود، دیگ ب

یــا ۴۴، یــک چاپخانــۀ سیلک اســکرین به نــام چــاپ داد 
»آوازه«  کــه  همان جــا  کردیــم؛  بــاز  حقوقــی  خیابــان  در 
سیلک اســکرین  چــاپ  و  گرفتیــم  زیرزمیــن  یــک  بــود. 
روی  آگهی هــای  آوازه  مؤسســۀ  چــون  انداختیــم؛  راه 
اتوبوس هــا را گرفتــه بــود و روی اتوبــوس بایــد حتمــاً چــاپ 
ســیلک باشــد و بایــد ضــدآب باشــد کــه بــرای اتوبوس های 
دوطبقــه ۶ متــر در ۸۰ ســانت انجــام می دادیــم. ضمنــاً 
ــرای  ــا ب ــود ی ــبتی ب ــر مناس ــا اگ ــی ی ــت بخت آزمای ــم بلی ه
تبلیغــات، روی پــردۀ 2متــری چــاپ می کردیــم و در خیابــان 
چــاپ  کردیــم  شــروع  همین طــور  و  می کردیــم  نصــب 
پوســتر های ســینمایی بــا ماشــین آالتی کــه خودمــان در 
ــه 2 ــه ۶ تک ــورت ک ــن ص ــه ای ــاختیم؛ ب ــر س ــاد 2 در ۶ مت ابع
ــتیم،  ــم می گذاش ــار ه ــم و کن ــاپ می کردی ــر چ ــر در ۱ مت مت

می شــد یــک پوســتر ســینمایی.

روی چه متریالی چاپ می کردید؟

روی کاغــذ کــه یــک الیــه ورنــی رویــش می زدیــم تــا بــاران آن 

مصاحبه با محمد صادقی فسایی
از پيشگامان گرافیک، چاپ سیلک و افست

نسرین بنیادی محمد صادقی فسایی
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را از بیــن نبــرد. قبــل از مــا پوســترها را نقاشــی می کردنــد. 
مــا شــروع کردیــم بــه چــاپ. اوایــل دویســت ســری چــاپ 
در  بعــد  کردیــم.  چــاپ  تــا  ســی هزار  بعــد  می کردیــم، 
زمیــن  یــک  خرمشــهر،  خیابــان  عباس آبــاد،  خیابــان 

۳۵۰متــری خریــدم و چاپخانــۀ داد را آنجــا ســاختیم.

ــام  ــه انج ــینمایی ک ــترهای س ــاپ پوس ــدت، چ ــن م ــن در ای بنابرای
دادیــد به نــام »داد« نبــود؛ به نــام چــاپ سیلک اســکرین آوازه 

بود. درست است؟

بلــه. بعــد به نــام داد ماشــین افســت آوردیــم و همین طور 
ــم 2  ــتیم و فیل ــی داش ــم، لیتو گراف ــیلک می کردی ــاپ س چ

متــر در ۱ متــر را خودمــان ظاهــر می کردیــم.

دربارۀ چاپ لتراست توضیح بدهید. به چه صورت کار می کردید؟

چــاپ  کارآمــوزی  بــرای  انگلیــس  رفتــم  کــه  زمانــی 
سیلک اســکرین، در کنــارش لتراســت چــاپ می کردیــم. 
وقتــی برگشــتم، اینجــا لتراســت بســیار گــران بــود و خیلــی 
کمیــاب. یکــی از کارهایــی کــه در چــاپ سیلک اســکرین 
مراحــل  لتراســت  بــود.  لتراســت  چــاپ  دادم،  انجــام 
مختلفــی داشــت. هرچــه می خواســتم از آنجــا یــاد بگیــرم 
یــا مــواد اولیــه بیــاورم، ندادنــد. اینجــا خــودم بــا آزمایــش 
ــب  ــا مرّک ــردم ب ــه ک ــن کاری ک ــردم. اولی ــروع ک ــا ش و خط
ــه  ــد ک ــی باش ــه جنس ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــب ب ــود. مرک ب
وقتــی چــاپ ســیلک کردیــد، خــودش به صــورت یــک ورق 
پاســتیک تشــکیل بدهــد و بتوانــد بلنــد شــود و بــه کاغــذ 

منتقــل شــود. خیلــی کار کــردم و موفــق شــدم و مرکبــی که 
ــۀ  ــود. مرحل ــی ها ب ــب انگلیس ــر از مرک ــی بهت ــاختم حت س

ــذ  ــه کاغ ــاد ب ــه زی ــد ک ــد باش ــبی بای ــود. چس ــب ب دوم چس
ــری  ــودش اث ــذ، از خ ــذاری روی کاغ ــی می گ ــبد و وقت نچس
نگــذارد؛ بــا خــودکار یــا مــداد بکشــید پشــت ایــن، چســب 
بچســبد بــه کاغــذ دوم. ایــن را هــم بــا مراحــل مختلــف بــه 
دســت آوردم و یکــی از ایــن چیز هــای کــه هیچ کــس فکــرش 
را نمی کــرد، مــن از مــوم ســاختم. مرحلــۀ ســوم کاغِذ پشــت 
ــروف  ــه ح ــه ب ــد ک ــی باش ــد به صورت ــذ بای ــود. کاغ ــا ب این ه
نچســبد؛ چــون حــروف را بــا خــودش بلنــد می کنــد. ایــن را 
هــم مــن از انگلیــس خواســتم کــه ندادنــد و خــودم درســت 
کــردم؛ بــه ایــن صــورت کــه یــک ورقــۀ ســمباده بســتم روی 
ســیلندر ماشــین چــاپ افســت و کاغــذ را از بیــن ســیلندر و 
ــتگی ای  ــه برجس ــم ک ــک رد می کردی ــمباده، اتوماتی ورق س
پشــت ایــن کاغــذ تشــکیل مــی داد و همیــن باعــث می شــد 

ــت  ــن کار بیس ــاید ای ــبد. ش ــرد و نچس ــه بگی ــب فاصل چس
ــد. ــام ش ــۀ داد انج ــردان چاپخان ــام حروف برگ ــال به ن س

درمورد ماشین های چاپ افست در چاپخانه هم توضیح بدهید.

همین طــور  و  داشــتیم  چندرنــگ  افســت  ماشــین  مــا 
کتــاب  کــه  داشــتیم  دورنــگ  دوورقــی  افســت  ماشــین 
چــاپ می کردیــم. ماشــین افســت چهاررنــگ گذاشــتیم کــه 

بــا یــک مرحلــه کارهــای چهاررنــگ چــاپ می کــرد.

چاپخانه را تا چه سالی داشتید ؟ 

تقریبــاً تــا ســه ســال پیــش. مــا یکــی از چاپخانه هــای 

لیتوگرافــی،  هــم  چــون  داشــتیم؛  را  تکمیلــی  و  پیشــرو 
فیلــم، زینــک، چــاپ افســت، چــاپ سیلک اســکرین و هــم 
صحافــی داشــتیم و بــا حــدود هجــده نفــر کارمنــد و کارگــر 

می کردیــم. کار 
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از  »مــا  می گوینــد  کــه  اســت  متــداول  طراحــان  بیــن 
هســتیم.  فــراری  ســفارش دهنده  بــا  صحبت کــردن 
لــذت  از کارکــردن در دفتــر خودمــان  و  مــا هنرمندیــم 
از  مــا  بــرای  ســفارش دهنده  بــا  گفت وگــو  می بریــم. 

کارهاســت«. ســخت ترین 
ــد  ــال بای ــم درعین ح ــت، ه ــت اس ــم درس ــوع ه ــن موض ای

تغییــر کنــد!
فــروش  کــه  برون گرایــی  میــزان  چــون  اســت،  درســت 
ــش  ــق و آفرین ــه خل ــی ک ــزان درون گرای ــا می ــد، ب می طلب
ــد؛  ــل می کن ــم عم ــس ه ــت عک ً در جه ــوال ــد، معم می طلب
امــا ایــن طــرز فکــر بایــد تغییــر کنــد، چــون درواقــع آســیبی 

ــد. ــود بزن ــۀ خ ــه حرف ــت ب ــن اس ــراح ممک ــه ط ــت ک اس
جذاب تریــن  و  بهتریــن  کــه  طراحانــی  نیســتند  کــم 
مهارت هــای  نداشــتن  به دلیــل  امــا  دارنــد؛  را  ایده هــا 
فــروش یــا گفت وگــوی مؤثــر بــا ســفارش دهنده، قــادر بــه 
فــروش ایــده و درنهایــت اجرایی شــدن آن هــا نیســتند.

از  یکــی  کــه  هم عقیده ایــد  مــن  بــا  نیــز  شــما  حتمــاً 
مارکــت  در  و  اجرایی شــدن  تجربه هــا،  دلپذیرتریــن 
وقتــی  اســت.  مشــتری  بــرای  ایده هایتــان  دیده شــدن 
در  را  آن  و  می کنیــد  طراحــی  جدیــدی  بســته بندی 
قفســه های فروشــگاه ها می بینیــد یــا زمانــی کــه مشــغول 
رانندگــی هســتید و بیلبــوردی را کــه طراحــی کرده ایــد 
ــوری  ــت؛ ط ــان اس ــای کاری ت ــن زمان ه ــد، از بهتری می بینی
ــه  ــیده اید، ب ــه کش ــی را ک ــۀ آن زحمات ــۀ هم ــگار نتیج ــه ان ک

می بینیــد. چشــم 
تــا  کنیــم  گفت وگــو  ســفارش دهنده  بــا  چطــور  امــا 

شــود؟ بــازار  روانــۀ  مــا  از  بیشــتری  طرح هــای 
در اولیــن قــدم )طبیعتــاً بعــد از مذاکــرات اولیــه و بســتن 
قــرارداد و دریافــت پیش پرداخــت( مدت زمانــی را بــرای 
تیممــان  به همــراه  و  می کنیــم  لحــاظ  ایده پــردازی 
ــذاب  ــدۀ ج ــک ای ــش از ی ــاً بی ــم. قاعدت ــردازی می کنی ایده پ
بگیریــم  تصمیــم  بایــد  حــال  می رســد.  ذهنمــان  بــه 

ــی از  ــرا. یک ــم و چ ــنهاد کنی ــتری پیش ــه مش ــده را ب ــدام ای ک
مــا  تصمیم گیــری  در  بایــد  کــه  مؤلفه هایــی  مهم تریــن 
ــرح  ــدام ط ــت: ک ــتری اس ــود مش ــد س ــته باش ــش داش نق
ــر  ــان عملی ت ــرای ایش ــت و ب ــتری اس ــود مش ــتر به س بیش
باعــث  یــا  دارد  کمتــری  اجرایــی  هزینه هــای  و  اســت 
می شــود بیشــتر دیــده شــوند و درنهایــت ســهم بــازار 

بیشــتری نســبت بــه رقبایشــان عایدشــان شــود.
بــا  گرافیــک  طراحــی  تفــاوت  مهم تریــن  مــن  به نظــر 
کارکــردن  در  همین جاســت:  هنــری  شــاخه های  ســایر 
بــرای مشــتری قــرار نیســت مــا و خاقیتمــان بــه نمایــش 
درآییــم؛ بلکــه قــرار اســت از طریــق خاقیــت مــا، مشــتری 
ــر،  ــارت دیگ ــود. به عب ــده ش ــن دی ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
متفــاوت  و  خــاص  طراحی هــای  نمایــْش  ایــن  ســتارۀ 
بایــد  کــه  اســت  مشــتری  محصــول  بلکــه  نیســت؛  مــا 
ــی  ــای فضای ــۀ طرح ه ــت از ارائ ــر اس ــس بهت ــد. پ بدرخش
و عجیب وغریــب حــذر کنیــم، امــا بکوشــیم بــه بهتریــن 
ــم. ــا دهی ــم ارتق ــه را ه ــری جامع ــواد بص ــن س ــکل ممک ش

حــاال فــرض می کنیــم ایده هــای خوبــی بــرای ســفارش 
مؤلفه هــای  همــۀ  باتوجه بــه  و  رســیده  ذهنمــان  بــه 
موجــود می دانیــم چــه بایــد بکنیــم. تجربــۀ ســال های 
دو  از  بیــش  ارائــۀ  کــه  می گویــد  این طــور  مــن  کاری 
نمونــه، همــان کاری را می کنــد کــه هنــگام خریــد عطــر در 
مغــازۀ عطرفروشــی اتفــاق می افتــد: گیــج می شــویم و 
نمی توانیــم درســت انتخــاب کنیــم! مشــتری نیــز بــا دیــدن 
نمونه هــای بســیار گیــج می شــود و تصمیم گیــری برایــش 
ــه  ــنهادی ب ــای پیش ــردن نمونه ه ــس محدودک ــکل! پ مش
یــک یــا دو نمونــه، رســیدن بــه نتیجــه را تســریع می کنــد.
کافــی  به انــدازۀ  را  اولیــه  اتود هــای  اینکــه  از  پــس 
ســنجیدیم و از اجــرای آن هــا هــم راضــی بودیــم، موقــع 

اســت. )پرزنــت(  ارائــه 
ــه  ــته ب ــت. بس ــوری اس ــت حض ــواره پرزن ــن هم ــح م ترجی
پوزیشــــــن مشــــــتری، در دفتــــــــر مــا یــــــا در دفتــــــــر 

ایشــان، ارائه کننــده و شــکل ارائــۀ کار، هــر دو بایــد در 
باشــند. ممکــن  شــکل  کم نقص تریــن 

ــاس،  ــخص، خوش لب ــوش، متش ــواد، باه ــدۀ باس ارائه کنن
خوش صحبــت و دارای قــدرت تصمیم گیــری در لحظــه، 
باعــث می شــود اطمینــان مشــتری بیشــتر شــده و بــا 

ــد. ــر کن ــا فک ــنهادهای م ــه پیش ــتری ب ــت بیش رضای
تغییـــرات  انجـــام  در  خوش قول بـــودن  و  وقت شناســـی 
احتمالـــی و تحویـــل کار در موعـــد مقـــرر نیـــز از دیگـــر عواملـــی 

اســـت کـــه کار را بـــرای دفعـــات بعـــدی آســـان تر می کنـــد.
ارائه دهنـــده بایـــد بـــه کار اشـــراف کامـــل داشـــته باشـــد. 
میـــزان  و  احتمالـــی  محدودیت هـــای  اجـــرا،  زمـــان  از 
عملی بـــودن یـــا نبـــودن خواســـته های مشـــتری به خوبـــی 
ـــود آن را  ـــه نش ـــد ک ـــتری نده ـــه مش ـــی ب ـــا قول ـــد ت ـــر باش باخب

عملـــی کـــرد.
ــم  ــب کنی ــتری را جل ــاد مش ــم اعتم ــه بتوانی ــت ک ــم اس مه
تــا اطمینــان پیــدا کنــد کــه پیشــنهادهای مــا فقــط ناظــر 
بــه ســودی کــه بــه خودمــان می رســد مطــرح نشــده و در 

ــد. ــل کن ــان ح ــکلی را از ایش ــت مش ــل بناس اص
رابطــه ای  بــه  مشــتری  بــا  مــا  رابطــۀ  صــورت  ایــن  در 

می شــود. تبدیــل  بردبــرد  و  دوســتانه 
ــدا  ــه پی ــری در مجموع ــرگاه مدی ــه ام ه ــه دریافت ــه تجرب ب
شــود کــه ذهــن بــاز و خاقــی داشــته باشــد و بــا اســتفاده 
از اختیاراتــش طرح هــا را تاییــد کنــد، کار بســیار ســریع تر 
و پاکیزه تــر از زمانــی پیــش مــی رود کــه قــرار اســت گروهــی 

ــد. ــر دهن ــرح نظ ــارۀ ط ــره درب ــا هیئت مدی ــران ی از مدی
یــا  گرفتــن  گروهــی  تأییــد  بگویــم  بایــد  کــه  متأســفم 
کارهاســت. ســخت ترین  از  ایــران  در  به اجماع رســیدن 
و  تمیــز  باشــیم،  داشــته  حرفــه ای  تیــم  اگــر  آخــر:  کام 
بی نقــص طراحــی کنیــم و بــه حرفه ای تریــن شــکل ممکــن 
مشــتری  کــه  باشــیم  امیــدوار  می توانیــم  دهیــم،  ارائــه 
ــی  ــای کاری لذت بخش ــندید و تجربه ه ــد پس ــاً خواه حتم

ــم زد. ــم خواهی ــری رق ــس از دیگ ــی پ را یک

 گفتگو بین طراح و سفارش دهنده چگونه
باید اتفاق بیفتد؟

مهردخت دارابی
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را  گرافیــک  خدمــات  بهــای  تعرفــۀ  کــه  بــار  اولیــن 
را  گرافیــک  هنــور  بــود.   13۶۵ ســال  اواخــر  دیــدم، 
نویســندگی  و  بــودم  نکــرده  انتخــاب  شــغل  به عنــوان 
و روزنامه نــگاری شــغل اصلــی ام بــود. مســئول تهیــۀ 
مطالــب بخــش هنــری یــک ســالنامه بــودم کــه قــرار بــود 
وقایــع ســال 13۶۵ را به شــکل خالصــه و درعین حــال 
جامــع، در یــک جلــد منتشــر کنــد و ســال 13۶۶ منتشــر 
ــذ  ــرگ کاغ ــک ب ــدم. ی ــه را دی ــه آن تعرف ــود ک ــا ب ــد. آنج ش
A4 یــک رو بــود کــه چنــد گزینــۀ محــدود داشــت، بــا 
ــدود  ــه ح ــود ک ــی ب ــدام. جدول ــام هرک ــرای انج ــی ب قیمت
20 نــوع از خدمــات گرافیــک در آن آمــده بــود، حــاال کمــی 
ــه را  ــالنامه تعرف ــک آن س ــراح گرافی ــر. ط ــا کمت ــتر ی بیش
ــارۀ  ــن درب ــوی م ــن گفت وگ ــا اولی ــانم داد و همان ج نش
تعرفــۀ بهــای خدمــات گرافیــک شــکل گرفــت. صحبــت از 
ــک،  ــان گرافی ــی طراح ــز و بعض ــتاد ممی ــه اس ــد ک ــن ش ای

کرده انــد.  منتشــر  را  یک صفحــه ای  تعرفــۀ  ایــن 
بــودم،  گرافیــک  طــراح  رســماً  دیگــر  کــه   13۶۸ ســال 
تصمیمــم بــر ایــن بــود کــه خــرج زندگــی ام از همیــن 
ــواد الزم  ــزات و م ــن، تجهی ــود و درضم ــن ش ــغل تأمی ش
ــه  ــود حرف ــد خ ــط از درآم ــفارش ها را فق ــام س ــرای انج ب
ــی و  ــرج زندگ ــن خ ــی تأمی ــن دو، یعن ــم. همی ــم کن فراه
تأمیــن تجهیــزات و مــواد مصرفــی، مبنــای قیمت گــذاری 
 ً کامــال کــه  هــم  هزینه هــا  و  خرج هــا  شــد.  کارهایــم 
معلــوم بــود. خوردوخــوراک و پوشــاک و رفت وآمــد و 
ــی از  ــل زندگ ــل کار و مح ــارۀ مح ــان و اج ــت و درم بهداش
ــام  ــتی انج ــک دس ــه گرافی ــه آنک ــه ب ــا توج ــرف و ب ــک ط ی
ــراش  ــد و ایرب ــگ و راپی ــذ و رن ــۀ کاغ ــۀ تهی ــد، هزین می ش
و  زیپاتــن  و  حروف برگــردان  و  پیســتوله  و  نــور  میــز  و 
دیگــر،  طــرف  از  و...  مختلــف  گونیاهــای  و  خط کــش 
ــن  ــر از ای ــد. غی ــن می ش ــن کار تأمی ــد همی ــد از درآم بای
ــه  ــن ک ــن؛ همی ــی همی ــغل یعن ــت. ش ــکان نداش ــم ام ه
هزینــۀ نیازهــای ضــروری را بتــوان از درآمــد حاصــل از 
ــرای  ــد ب ــم بمان ــی ه ــش مبلغ ــه ته ــرد و البت ــن ک کار تأمی

ــدای  ــصت و ابت ــۀ ش ــر ده ــه در اواخ ــا ک ــداز. بعده پس ان
دهــۀ هفتــاد، پــروژۀ راه انــدازی تشــکل صنفــی بــرای 
طراحــان گرافیــک را کلیــد زدم و پــس از یک ســال ونیم 
اســتاد  مســاعد  نظــر  و  همراهــی  توانســتم  دوندگــی 
بــا  بســیاری  گفت وگوهــای  کنــم،  جلــب  نیــز  را  ممیــز 
ــام  ــه انج ــه حرف ــی مبتالب ــائل اصل ــورد مس ــان درم ایش
موضــوع  همیــن  آن هــا،  مهم تریــن  از  یکــی  کــه  دادم 
ــه  ــود ک ــان ب ــا ایش ــوی ب ــود. در گفت وگ ــت ب ــۀ قیم تعرف
کــه  تعرفــه ای  در  قیمت گــذاری  مبنــای  شــدم  متوجــه 
ایشــان ُمبدعــش بــود، همان هایــی اســت کــه مــن بــرای 
قیمت گــذاری منظــور می کــردم و وقتــی بــه اســتاد گفتــم 
می کنــم،  تعییــن  مبنایــی  چــه  بــر  را  کارهایــم  قیمــت 
ایشــان گفتنــد بــرای قیمت گــذاری غیــر از ایــن راهــی 
نیســت؛ امــا ایشــان بــر نکتــۀ مهم تــری هــم تأکیــد کــرد و 
ــراح  ــردرگمی ط ــتت و س ــری از تش ــرای جلوگی ــه ب آن اینک
و ســفارش دهنده، بایــد بــه هماهنگــی و انســجامی در 
بهــای خدمــات گرافیــک دســت یافــت و امیــد داد کــه اگــر 
بتوانیــم پــروژۀ راه انــدازی تشــکل صنفــی را بــه ســرانجام 
برســانیم، یکــی از مهم تریــن وظایــف ایــن تشــکل، تهیــۀ 

ــت. ــه اس ــات حرف ــرای خدم ــه ب ــاالنۀ تعرف س
چنیــن هــم شــد و انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک 
ــای  ــت به ــن فهرس ــت ای ــکیل، توانس ــس از تش ــران، پ ای
پیشــنهادی را هــر ســال بــا توجــه بــه هزینه هــای ضــروری 
متغیــر  دائمــاً  وضــع  در  مقبــول  زندگــی  ادامــۀ  بــرای 
کشــورمان منتشــر کنــد و به رغــم بســیاری موافقت هــا 
ــوان  ــه، به عن ــکل گرفت ــارۀ آن ش ــه درب ــی ک و مخالفت های
ــو و  ــان عض ــن طراح ــه، بی ــای حرف ــع به ــند مرج ــا س تنه
غیرعضــو و همچنیــن مشــتریان و ســفارش دهندگان بــه 
ــود  ــت وج ــانۀ اهمی ــود نش ــن خ ــود. ای ــتناد می ش آن اس

ــت. ــغل ماس ــرای ش ــه ای ب ــن تعرف چنی
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ــــ  بله، ظهر شد.

ــم  ــم؟ گفت ــاس نگرفت ــه تم ــع ک ــد؟ بدموق ــام. خوبی ــــــ س
نکنــه خــواب باشــین. بلــه! اون کار رفــت بــرای چــاپ. 
چقــدر هــم خــوب شــد. چــی؟ کــی گفتــه؟ بذاریــن بــه دکتــر 
بگــم، می گــن تحقیــق بــازار کار رو نگــه داشــته گفتــه مــورد 

تأییــد مــا نیســت.
کــردم.  تأییــد  مــن  نــه،  زده؟  حرفــی  همچیــن  کــی  ــــــ 

داره؟ نگــر  رو  کار  می تونــه  مگــه  بــازار  تحقیــق 
ــما  ــه ش ــه. ن ــنیدین دیگ ــب ش ــا، خ ــن... آه ــر می گ ــــــ دکت
دلخــور نشــین. خــب اونــا هــم تقصیــر نــدارن؛ شــرکت 
مــا  بــه  هــم  اونــا  می گــه،  چیــزی  یــه  بهشــون  پخــش 
ــه  ــابداری ک ــنیدین؟ ای وای، حس ــا ش ــما از کج ــن. ش می گ
ــا.  ــرف اون ــر ح ــه داره به خاط ــما رو نگ ــک ش ــه چ نمی تون
دکتــر امضــا کــردن. اجــازه بدیــن بــذارم روی اســپیکر دکتــر 

ــنون. ــم بش ه
طراح: سام جناب دکتر، حالتون خوبه؟

ــم.  ــی خوب ــن خیل ــتاد! م ــما اس ــوال ش ــام. اح ــه! س ــــــ  ب
شــما چطوریــن؟

ــــــ خوبــم. داشــتم بــه ســرکار خانــوم می گفتــم، شــما اون 
کار رو تأییــد کردیــن ولــی پرداخــت بــه مــن انجــام نشــده. 
گفتیــن  بعــدش  ولــی  دادیــن،  دســتور  شــما  می گــن 

ــوده. ــی ب ــرش منف ــازار نظ ــق ب تحقی
ــــــ مــن تأییــد کــردم، ولــی راســتش خیلــی راضــی نبــودم؛ 
دیــدم شــما خســته شــدین، کار هــم خیلــی طوالنــی شــده، 

رضایــت دادم.
ــن  ــد االن ای ــف و تمجی ــه تعری ــد از اون هم ــب! بع ــــــ  عج
کار  دیگــه  طــراح  یــک  بــا  چــرا  خــب  فرمایشــیه؟  چــه 

نیســیتم. کــم  ماشــاال  نمی کنیــن؟ 
ــی  ــن؛ ول ــی عزیزی ــا خیل ــرای م ــما ب ــتاد، ش ــاب اس ــــــ  جن
می مونــه،  پیشــتون  زیــاد  کار  می کنیــن،  بدقولــی  خــب 
ازمــون  رو  دیگــه  بخش هــای  اظهارنظــر  فرصــت 
ایــن کار آخــر کــه می گیــن خــاق  می گیریــن. جســارتاً 
ــم  ــا ه ــره م ــه باالخ ــن ک ــوده. می دونی ــم نب ــی ه ــود، خیل ب

می کنیــم. کار  داریــم  سال هاســت  و  دیدیــم  رو  دنیــا 
ــن  ــه، م ــم؛ بل ــراری می زنی ــرف تک ــز! ح ــر عزی ــای دکت ــــــ آق
ســرم شــلوغه روی کار هــم وقــت مــی ذارم و گاهــی بدقــول 
شــد.  انجــام  وقــت  ســر  واقعــاً  کار  ایــن  امــا  می شــم؛ 
درمــورد خاقیــت هــم نمی دونــم چــی بگــم. خاقیــت کــه 
متــر و معیــار نــداره. اون قــدر می فهمــم کــه اون همــکارای 

ــن. ــی رو نمی فهم ــاق و کپ ــرق کار خ ــی ف ــما  خیل ش
ــــــ  شــما فکــر کنیــن اونــا نماینــدۀ مــردم عــادی هســتن. 

ــت. ــه کار فروخ ــه نمی ش ــنفکربازی ک ــا روش ب
ــی  ــه خیل ــردم ک ــه کاری ک ــن ی ــنفکریه. م ــاش روش ــــــ کج
ــرم بــازار امــروزه. شــما رقیباتــون رو دیدیــن بــا چــه  هــم ُن
ــم  ــن، اون ه ــدر محتاطی ــرا اینق ــن؟ چ ــارتی کار می کن جس

ــن؟ ــه داری ــی ک ــازاِر مطمئن ــهم ب ــن س ــا ای ب
منظورتــون  اگــه  امــا  می گیــن؛  رو  کیــا  نمی دونــم  ــــــ  
اینــا  تــازه وارده، خیالتــون راحــت باشــه  اون برندهــای 
خامــوش  بعــد  و  می درخشــه  مدتــی  یــه  ستاره شــون 
ــم و  ــط فه ــه متوس ــه ک ــرای این ــم ب ــه موندی ــا اگ ــن. م می ش

می شناســیم.  رو  بــازار  تــوان 
ــــــ  مــا هیــچ ســهمی تــوی باالبــردن ســلیقۀ مــردم نداریم؟ 
ــاص  ــن خ ــی دو الی ــد یک ــما نبای ــل ش ــروف مث ــد مع ــه برن ی
داشــته باشــه؟ یــه جــا، دو جــا ریســک کنــه تــا بتونــه بــازار 

رو متحــول کنــه؟
داریــم.  جدیــد  کار  یــه  االن  بگذریــم.  حرفــا  ایــن  از  ــــــ  
مشــخصاتش رو براتــون می فرســتن. عجلــه داریــم. چنــد 
تــا حــق انتخــاب هــم بهمــون بدیــن. مثــل همیشــه نگیــن 

ــت. ــه هس ــه ک همین
ــم کار  ــا ه ــت ب ــون نیس ــار اولم ــه ب ــا ک ــر! م ــای دکت ــــــ آق
می کنیــم. می دونیــن کــه مــن بــرای کار یــه اتــود مــی دم و 
اگــه خــوب نشــد می ریــم ســراغ اتــود بعــد. یکــی دو اتــود 

بــدم. هم زمــان نمی تونــم 
ــــ  شنبه کار رو می فرستین دیگه؟

ــــ  االن چهارشنبه ست، نزدیک ظهره. شنبه آخه؟
ــــــ  شــما اســتادین قربــان. بخوایــن می تونیــن. شــما کــه 

شــبا کار می کنیــن، تــا شــنبه ســه شــب وقــت داریــن.
ــم کار  ــم. ه ــنبه نمی رس ــه ش ــاً ب ــب! مطمئن ــب! عج ــــــ عج
ً  االن چیــزی بــه دســتم نرســیده کــه بدونــم  دارم، هــم اصــا
چقــدر وقــت می خــواد؛ امــا جســارتاً مــن دیگــه این طــوری 
کــه  اونایــی  همــۀ  بذاریــن،  جلســه  یــه  نمی کنــم.  کار 
ــورد  ــدن. درم ــر ب ــش نظ ــدن، اول ــر ب ــداً نظ ــوان بع می خ
ــه  ــم توجی ــه ک ــن ی ــدن، م ــر ب ــه دادم نظ ــی ک ــای قبل کاره
ــم.  ــف نکنی ــت تل ــام وق ــش برنمی ــدم از پس ــه دی ــم، اگ بش
ــــــ مــن امــروز دارم مــی رم کارخونــه. فــردا هــم کــه شــرکت 
تعطیلــه. شــنبه کار رو می خوایــم. ایــن جلســه رو بذاریــن 

ــون. ــای بعدی م ــرای کاره ب
ــــــ  آخــه ایــن روش حرفــه ای کار نیســت. راســتش بهتریــن 
ــرار  ــا ق ــن م ــطه بی ــه واس ــا ی ــای دنی ــل همه ج ــه مث کار این
بگیــره؛ یــه کســی کــه بتونــه حــرف هــر طــرف رو بفهمــه و 

بــه زبــان فنــی طــرف دیگــه ترجمــه ش کنــه.
ــم،  ــم بجنبی ــا بیای ــتاد. ت ــدازه اس ــب می ن ــا رو عق ــا م ــــــ این
روش  همــون  بــا  درآوردن.  دســتمون  از  رو  بــازار  رقبــا 
بهتــون  رو  اطاعــات  می گــم  می کنیــم.  کار  خودمــون 
ــی  ــونین. فرمایش ــتمون برس ــه دس ــه ب ــونن. اول هفت برس

نداریــن؟
ــــــ  دلــم می خواســت بتونیــم روش بهتــری بــرای همــکاری 
ــم  ــم، ه ــوده می ش ــن فرس ــم م ــوری ه ــم. این ط ــدا کنی پی
ــم؟  ــم بگ ــی می تون ــین. چ ــون نمی رس ــه دلخواهت ــما ب ش

ــت. ــی نیس عرض
ــــ  ما به شما ارادت داریم. خدا نگهدار.                                     

مدیــر: خانــم، اون ســفارش رو چــه کردیــن؟ وقــت نداریــم 
هــا!

دســتیار: شــما تــازه دیشــب بــه مــن گفتیــن. بنــا شــد بــه 
ــه. ــدم دیگ ــفارش ب ــای... س آق

ــــــ بلــه گفتــم؛ ولــی کارکــردن باهــاش ســخته. حــرف 
نمــی ده. گــوش 

ــــ هنرمنده دیگه. باید بهش احترام گذاشت.
هنــری  بنــگاه  بفروشــیم؛  محصــول  می خوایــم  مــا  ــــــ 

کــه. نیســتیم 
ــــ آخه شما یه چیزایی ازش می خواین که...

ــدار رو در  ــلیقۀ خری ــد س ــنده؟ نبای ــی؟ عوام پس ــه چ ــــــ ک
ــی  ــده ول ــری ب ــز هن ــون پ ــم ایش ــول بدی ــم؟ پ ــر بگیری نظ

نفروشــه؟
ــــــ خــب باهــاش کار نکنیــم. بدیــم بــه یکــی کــه حــرف 

گــوش کنــه.
ــــــ کــی مثــاً؟ بــه هرکــی می دیــم یــه ادایــی داره. خــب االن 

چــرا بهــش زنــگ نمی زنــی؟
  ً ــگ بزنــم. معمــوال ــازده بشــه بهــش زن ــــــ گفتــم ســاعت ی

شــبا کار می کنــه، صبــح دیــر بیــدار می شــه.
ــــــ ایــن چــه طــرز کارکردنــه. گرافیســت بایــد در دســترس 
یــازده  این طوریــن.  چــرا  اینــا  نمی فهمــم   ً اصــا باشــه. 
و بیســت دقیقــه شــد. روز تمــوم شــد. فــردا هــم کــه 

رفــت.  دســت  از  هفتــه  پنجشنبه ســت، 
هــم  بــار  هــر  می زنیــم.  رو  حرفــا  ایــن  بــار  هــر  مــا  ــــــ 
داریــم  قبولــش  اگــه  ایشــون.  ســراغ  می ریــد  شــما 
بریــم  نداریــم،  کنیــم؛  قبــول  هــم  چیــزاش  ایــن  خــب 
فریلنســر  طراحــای  شــیک وپیک.  شــرکت های  ســراغ 

دارن.  رو  خودشــون  عادت هــای 
ــی  ً نمی دون ــا ــون؟ اص ــاز و اداش ــا اون ن ــرکت ها؟ ب ــــــ ش
ــی دن،  ــت نم ــه راه ــون ک ــوی آتلیه ش ــه. ت ــت کی کارت دس
ــی دن،  ــود م ــا ات ــی. دو ت ــه رو بش ــراح روب ــا ط ــی ب نمی تون
ــت  ــن دوس ــدی. م ــول رو ب ــف پ ــد نص ــم بای ــتی ه نخواس
دارم بــا طراحــم مســتقیم حــرف بزنــم. شــما کــه می دونــی 
اجــراش  فقــط  ایشــون  خودمــه.  مــال  ایده هــا  نصــف 

. می کنــه
ــــــ ایــن رو نگیــن دیگــه، اون دفعــه م همیــن رو گفتین کلی 
ــکل  ــم ورک ش ــه تی ــده می تون ــه ای ــح داد ک ــون توضی برات
ــم  ــدش ه ــه. بع ــم باش ــوی اون تی ــم ت ــا ه ــره و کارفرم بگی
ــه  ــی ک ــوی کاتالوگ ــود؛ از ت ــما نب ــدۀ ش ــم، اون ای خودمونی
از دبــی آوردیــن پیــداش کردیــن. االن چــه کنــم؟ بهشــون 

زنــگ بزنــم؟
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