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ایــده برگــزاری برنامــه  »دمنــوش شــب« از هفتــه ی گرافیــک ســال 1399 آغــاز شــد. زمانــی کــه کرونــا در اوج بــود و کلیــه ی 
ــات  ــات و تعام ــد و ارتباط ــده بودن ــین ش ــه خانه نش ــردم هم ــود. م ــده ب ــل ش ــدی تعطی ــری و تولی ــی و هن ــای فرهنگ فعالیت ه
ــر  ــن فک ــه ای ــک«  ب ــه ی گرافی ــه »هفت ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــان و ب ــود. در آن زم ــیده ب ــود رس ــزان خ ــن می ــه کمتری ــی ب ــه ای و صنف حرف
افتادیــم کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای آنایــن کــه همــه ی مــردم کمابیــش در حــال اســتفاده از آنهــا بودنــد برنامــه ای ترتیــب داده 
شــود کــه جــای خالــی گردهمایــی هــای هــر ســاله هفتــه ی گرافیــک را پــر کنــد. بخــش مهمــی از حرفــه ی مــا بــه چگونگــی روابــط 
ــوال  ــا معم ــد، ام ــدا می کن ــی پی ــه معن ــت ک ــب اس ــتری و مخاط ــا مش ــاط ب ــک در ارتب ــردد. گرافی ــفارش دهنده برمی گ ــا س ــل  ب و تعام
بــه ایــن بخــش کمتــر پرداختــه می شــود و نقــد یــا تحلیــل صحیــح، کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد امــا در ایــن سلســله الیوهــا، 
ــینند و  ــی نش ــو م ــه گفت وگ ــم ب ــا ه ــر ب ــی دو نف ــود. وقت ــالم ب ــا و س ــد پوی ــو و نق ــرای گفتگ ــتری ب ــردن بس ــم ک ــی فراه ــدف اصل ه
مطالــب جــدی و حرفــه ای را بــا بیانــی ســاده و در قالــب یــک گفتگــوی زنــده مطــرح مــی کننــد، مخاطــب عاقمنــد بــا دنبــال کــردن 
ایــن برنامــه هــا راه طوالنــِی شــاگرد و اســتادی را در زمانــی کوتــاه طــی مــی کنــد و از تجربیــات فــرد مــورد نظــر خویــش یــاد مــی 

ــود: ــر ب ــم در نظ ــه مه ــا ۲ نکت ــه ه ــن برنام ــه ای ــاختاربندی اولی ــرد. در س گی
1 - افراد حرفه ای و با تجربه ی واقعی باشند.

۲ - گفت وگو ها در عین اینکه تخصصی و علمی هستند مناسب برای مخاطب عام )با توجه به پلتفرم اینستاگرام( باشند.
بـا ایـن ۲ معیـار اصلی متخصصـان و صاحب نظران برای گفتگو دعوت شـدند. گفتگوهایی با محوریت تفاوت دیزایـن و آرت/ تبلیغات/ 
چـاپ و نشـر/ گرافیـک فرهنگـی و تجاری/ آمـوزش و تدریس / اسـتراتژی و برنامه ریزی/ طراحی حـروف و تایپ فیـس و... در این میان از 
طراحـان شـناخته شـده ی بین المللـی نیز بهره گرفتیم کـه بی توقع، گنجینه ی عظیمـی از دانـش و تجربیاتشـان را در اختیار مخاطبان 
برنامـه ی قـرار دادند. گفتگوهای سـال اول ده شـب به طـول انجامید که در آن تعادل خوبـی بین مدعوین خانم و آقا، خارجـی و ایرانی، 
در سـنین مختلف، تهران یا سـایر شـهرها برقرار شـد و اسـتقبال بسـیار خوبی نیز از این برنامه شـد. در سـال 1۴۰۰ و برای دومین سـال 
نیـز دسـت بـه دعـوت از افـراد بـا تمرکز بـر موضوعات مختلـف زده شـد. تبلیغـات و بسـته بندی، کیورتیـوری و نمایشـگاه ها، خاقیت و 
ایده پـردازی و.... از موضوعـات مطـرح شـده در گفتگوهای امسـال بـود. در طی هفته ها ی پیاپـی هربار پای گفتگوی دو طراح نشسـتیم 
واز نقد سـازنده و آموزنده لذت بردیم. از جمله این گفتگوها میتوان به گفتگو با جاناتان اسـتربلی رییس ایکودی، خانم کلی اندرسـون 

طـراح مطرح آمریکایـی و الیزابت رسـنیک کیوریتور مطرح بین المللی اشـاره کرد.
ــی  ــان بین الملل ــا طراح ــو ب ــت. گفتگ ــته اس ــال گذش ــی در دو س ــان ایران ــای طراح ــروح گفتگوه ــد مش ــش رو می خوانی ــه در پی آنچ

ــد. ــده ان ــاپ ش ــاع چ ــت اط ــته ی جه ــماره های گذش ــن در ش ــش از ای پی

مهردخت دارابی/دبير انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

متن هــای درج شــده در ایــن شــماره، گــپ و گفت هایــی صمیمانــه بيــن طراحــان گرافیــک می باشــد کــه از 
برنامــه الیــو اینســتاگرامی دمنــوش شــب پياده ســازی شــده اســت و صــورت مصاحبــه نــدارد.
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ـــابقه  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــی کنن ـــو م ـــر گفتگ ـــور آن دو نف ـــه فراخ ـــب ب ـــر ش ـــم و ه ـــه داری ـــی ک ـــی و موضوع ـــده کل • ای
حرفـــه ای، گرایش هـــا و تجربه های شـــان کـــه در چـــه زمینـــه ای هســـت ممکـــن اســـت بحـــث متفـــاوت باشـــد 
ـــا  ـــت ب ـــرده اس ـــاب ک ـــودی انتخ ـــال ایک ـــه امس ـــعاری ک ـــت و ش ـــن اس ـــوش دیزای ـــول و ح ـــوع در ح ـــل موض ـــا اص ام
ـــی  ـــودن یعن ـــه ای ب ـــه حرف ـــی دارد اینک ـــای مختلف ـــاً تعبیره ـــودن طبیعت ـــه ای ب ـــاش" . حرف ـــه ای ب ـــوان "حرف عن
ـــد  ـــی کن ـــر م ـــخ تغیی ـــول تاری ـــا در ط ـــوم واژه ه ـــه مفه ـــم ک ـــی دانی ـــه م ـــت. البت ـــی اس ـــه کس ـــه ای چ ـــه و آدم حرف چ
ـــه  ـــبات حرف ـــودن مناس ـــه ای ب ـــش حرف ـــه پی ـــا دو ده ـــاید ت ـــی ش ـــی دارد ول ـــی مثبت ـــودن معن ـــه ای ب ـــا االن حرف مث
را بـــه اخـــاق عرفـــی ترجیـــح دادن بـــود. یعنـــی آن موقـــع کســـی کـــه می گفـــت مـــن حرفـــه ای هســـتم یعنـــی 
ـــر  ـــم ت ـــم مه ـــه ام برای ـــرم و حرف ـــر نمیگی ـــن درنظ ـــت را م ـــر گرف ـــادی در نظ ـــور ع ـــه ط ـــه بایدب ـــی ک ـــی از چیزهای خیل
ـــخ و در  ـــول تاری ـــا در ط ـــت، واژه ه ـــور اس ـــه همینط ـــم و همیش ـــدی داری ـــم جدی ـــن واژه فه ـــی االن از ای ـــت. ول اس
ـــود دارد و واژه  ـــه وج ـــی ک ـــی و امکانات ـــای اجتماع ـــرم ه ـــرد و پلتف ـــتفاده و کارب ـــوع اس ـــل ن ـــه دلی ـــخ ب ـــتر تاری بس
هـــا در آن اســـتفاده مـــی شـــوند معنـــی اش را  عـــوض مـــی کنـــد و در طـــول تاریـــخ علـــوم اجتماعـــی واژه هـــای 
زیـــادی داریـــم کـــه زمانـــی معنـــی مثبـــت یـــا منفـــی داشـــته اند و حـــال برعکـــس هســـتند، بـــه هرحـــال ایـــده 

ـــفرجانی ـــم اس ـــام خان ـــت.  س ـــن اس ـــا ای ـــی م اصل

٠ ســام آقــای غریب پــور عزیــز خوشــحال هســتم کــه بــه شــما ســام مــی کنــم. شــکر  کــه قــرار اســت الیــو هــای بیشــتر 
انجــام شــود و باعــث خوشــحالی اســت کــه ایــن الیوهــا بــا مــا شــروع شــده اســت. کیانــوش جــان شــروع کنیــم.

• حتمـا چشـم عـرض کنم خدمت شـما کـه گفتگوی ما درباره سـرفصل اصلـی بحث حرفـه ای بودن اسـت به دلیل 
اینکـه انجمـن گرافیـک ایـن گفتگـو را برگـزار می کنـد مـا تمرکزمـان روی موضـوع حرفـه گرافیـک اسـت گرچـه امـروز 
روز جهانـی دیزایـن هسـت و لزومـا گرافیـک هم معنـی بـا دیزایـن نیسـت امـا هـم بـه دلیـل حضـور دوسـتان طراح 
گرافیـک و هـم بـه دلیـل برگـزار کننـده، مـا حـول و حـوش ایـن موضـوع حـرف خواهیـم زد. خیلـی نـکات گسـترده 
می شـود گفـت و انقـدر موضـوع داریـم بـرای اینکـه در ایـن بـاره صحبـت کنیـم کـه واقعـا سـخت اسـت کـه 
انتخـاب کنیـم کـه از کجـا شـروع کنیـم امـا مـن فکـر کـردم کـه یـک چیـزی در حقیقـت جـزء بدیهیـات ما اسـت. ما 

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

دوشنبه 8 اردیبهشت 1399

24711h LIVEkianoosh.gharibpour
shahrzadesfarjani

کیانوش
غریب پور

شهرزاد
اسفرجانی

Comment



5

خیلـی از اتفاقـات فرهنگـی و پدیـده هایـی کـه در زندگـی مـان هسـت و اعتقـادات و باورهـا و معنـی کلمـات و هر 
چیـزی کـه در کنـار مـان مـی گـذرد را به عنـوان امر بدیهـی از پیـش تعریف شـده و پذیرفته مـی بینیم و یـاد گرفته 
ایـم کـه در مـورد آن سـوال نکنیـم حـاال گاهـی اوقـات بـه هر دلیلـی خودمـان هم نسـبت بـه باورهـا و تعاریفی که 
بـه مـا داده شـده اسـت یـا خودمان بـرای خودمان سـاخته ایم دچـار تردید می شـویم، گاهـی اوقات هم کسـی از 
ً تردید کنیم کـه چرا من ایـن باور را داشـتم و  مـا دربـاره آنهـا مـی پرسـد که مـا مجبور می شـویم فکر کنیـم یا اصـا
یـا چـرا انقـدر برایـم بدیهـی بود و فکـر می کردم کـه جوابش خیلی روشـن اسـت و  اما چـرا جوابی برای این سـوال 
نـدارم. مـن در سـالهای اولیـه کـه وارد ایـن حرفـه شـدم به دلیل گرایشـم و شـاید بـه دلیـل اینکه تحـت تاثیر دو 
تـا جریـان هنـری در دنیـا بـودم از تصویرگـری شـروع کـردم از تصویرگـری در حیطـه مطبوعـات و حیطـه ادبیـات 
داسـتانی بـرای کـودک و نوجـوان شـروع کـردم البتـه یکـی دو سـال بیشـتر طـول نکشـید و مـن خیلـی سـریع بـه 
هـدف اصلـی ام یعنـی گرافیـک دیزایـن متمرکـز شـدم. در آن سـال ها وقتـی کسـی از مـن مـی پرسـید تصویرگـری 
یعنـی چـه مـن اندکـی فکـر مـی کردم کـه چـه جوابی بدهـم و در آخـر مجبور بـودم بگویـم نقاشـی برای کتـاب بچه 
هـا ایـن طـوری خـودم را راحـت مـی کـردم و آن شـخص هم مـی فهمید  کـه یعنی چـه. در تمام این سـال ها شـاید 
از زمانـی کـه مـن شـروع کـردم حدود ۳۰ سـال به عنـوان مثال و یا بیشـتر هر کس از مـن می پرسـد گرافیک یعنی 
چـه مـن نمی توانسـتم توضیـح خیلی روشـنی بدهـم و بعد خیلـی موقع ها فکـر می کردم کـه آیا اصا الزم هسـت 
کـه توضیحـی بدهـم یـا ایـن موضـوع یـک امـر بدیهی اسـت. شـاید فهمیـدن ایـن موضـوع خیلی بـه ما کمـک کند 
اینکـه اساسـاً گرافیـک دیزایـن چـه هسـت و طراحـی گرافیـک و اساسـاً در گسـتره بزرگتـر آن دیزایـن چـه هسـت و 
چطـور مـا میتوانیـم  خـود را در آن حرفـه ای بدانیـم و دیگـران را ترغیـب کنیـم کـه بـه آن ملحـق شـوند، چـرا بـه 
دیزایـن بـه عنـوان یـک امـر بدیهـی نـگاه می کنیـم و اعتقـاد داریـم کـه دیزایـن بـرای جهـان الزم اسـت و گرافیـک 
دیزایـن در زیـر شـاخه آن گسـتره بـزرگ یعنـی دیزایـن امـری الزم بـرای حیـات بشـری اسـت و چـرا آن را کنـار نمـی 

گذاریـم. بـه نظـرم از اینجـا شـروع بکنیم.

٠ بله خیلی عالی هست من شروع کنم؟

• بله شما شان استادی نسبت به بنده دارید شما شروع کنید و بعد من نظر خود را می گویم.

٠  بلـه مـن واقعـا عاشـق دیزایـن هسـتم بـرای اینکـه یـک فرآینـد خـاق حـل مسـئله اسـت در حقیقت زیر سـرفصل 
ارتباطـات تصویـری قـرار مـی گیـرد ولـی کاری کـه می کند این هسـت که یـک راه حـل، در واقـع نوعی از حل مسـئله را 
بـرای یـک مشـکل پیشـنهاد می دهـد که در ایـن فراینـد از ابزارهایـی مثل تایـپ و رنگ ،آیکـون و تصویر ممکن اسـت 
اسـتفاده شـود پـس شـیرینی موضوعـی کـه بسـیاری از طراحـان را با خـودش درگیـر می کند آن چالشـی اسـت که در 
حـل مسـئله وجـود دارد و تفاوت آن با سـایر هنرهـا و یا هنرهای تصویری دیگر این هسـت که سـفارش دهنده دارد 
و یـک نفـر یـا یـک سـازمان از شـما مـی خواهـد کـه یـک موضوعـی را حل کنیـد با ایـن محتـوا  کـه پیامی به دسـت یک 
مخاطـب برسـد. پـس دو سـر دارد و تفـاوت آن بـا بقیـه هنرها این اسـت که حل مسـئله شـما باید موثـر و اثربخش 
باشـد،  بـه یـاد ماندنـی و زیبا و سـاده فهم باشـد و تمام اینها شـیرینی گرافیک دیزاین می باشـد. گرافیـک دیزاین به 
نظـر مـن مثـل هنر سـینما اسـت که آمـد همه هنرهـا را در خـود جمع کـرد. گرافیـک دیزاین هنـر زمانه اسـت و آمد و 
همـه عوامـل را بـه خدمـت گرفـت کـه یـک راه حل جامـع ارائـه دهد بـرای ارتبـاط تصویـری. چیزی کـه ما هرگـز نباید 

فرامـوش کنیـم بخش ارتباطات آن اسـت امیـدوارم جواب سـوال را داده باشـم.

• خــوب ایــن واقعــاً رســالت گرافیــک دیزایــن هســت کــه ســاده فهــم،  زیبــا و بــه یــاد ماندنــی باشــد یعنــی اینکــه 
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ــک  ــی ی ــی حت ــی شناس ــای زیبای ــد و از معیاره ــم باش ــل فه ــه قاب ــک جامع ــاص ی ــر خ ــرای قش ــی ب ــر گرافیک ــر اث اگ
جامعــه کوچــک امــا پیشــرو پیــروی کنــد نقــص طراحــی گرافیــک مــی باشــد؟

٠ بــه هیــچ وجــه منظــور مــن ایــن نبــود اگــر اینجــور برداشــت شــده اســت معــذرت مــی خواهــم. منظــورم ایــن اســت 
کــه طــراح می آیــد و پیــام را ســاده تر می کنــد و بــرای آن ســمبل هایــی بــه وجــود مــی آورد، اینجــا قابــل فهــم کــردن 
پیــام مهــم اســت نــه آنچــه کــه خلــق مــی کنــد ممکــن اســت خیلــی پیچیــده باشــد و گاهــی وقتهــا زیبــا هــم نباشــد اما 
ایــده بســیار تکان دهنــده ای داشــته باشــد مثــا وقتــی راجــع بــه جنــگ صحبــت میکنیــم آیــا بایــد زیبایــی را در نظــر 

بگیریــم یــا اثربخشــی اثــر را. مــن حــرف خــودم را ایــن طــور تصحیــح مــی کنــم.

• نـه مـن حـاال فکـر می کنـم کـه یـک مقـدار سـر ایـن موضـوع بحـث هسـت یعنـی حتـی مـا در جریـان هایـی کـه در 
دل خـود گرافیـک هـم داریـم یـک اتفـاق هایـی رخ مـی دهـد که بـه نظر مـی آید خطا مـی باشـد یعنی زیـاده روی 
اسـت یا مشـغول شـدن بـه جنبه هایـی از عناصـر تصویری مثـل تایپ یـا مولفه های دیگـری که برای سـاخت یک 
آرت ورک الزم اسـت و انـگار یـک جـور سـرگرمی انتزاعـی بـرای خـود طراح اسـت. مـن بعد از این  سـال ها همیشـه 
فکـر مـی کنـم کـه مخاطـب و پیام همیشـه در اولویـت آرت ورک من هسـتند نـه خود مـن و خیلی مواقـع خودم را 
از لـذت خـودم بـودن در کار حـذف کـرده ام. در واقـع مـن خـودم را از ایـن مثلـث حـذف کـردم و بـه نفـع مخاطب 
و سـوژه کنـار رفتـم و گاهـی وقتهـا حسـرت خـورده ام کـه چـرا ماننـد دوسـتان دیگر آنجـا کـه می توانسـتم کاری را 
انجـام دهـم کـه بعدهـا از آن لـذت ببـرم صـرف نظـر کـردم. به نظـر می آیـد مثل هر چیـز دیگـری حتـی در ریاضی 
ً کسـی  هـم یـک ریاضـی دان در سـرگرمی حل معمایی حل شـود که آن لحظـه اصا جوابی به علم ریاضی ندهد یا مثا
درگیـر آزمایـش هایی شـود یـا مثا مـا در الهیات داریـم افرادی که درگیر سـوژه های غیرقابل سنجشـی می شـوند که 
سـالها راجـع بـه آن بحـث و دعـوا اسـت و سـر آن کتاب ها نوشـته می شـود و مکتب هـا از آن درمی آیـد.  به نظـر من در 
گرافیـک دیزایـن هـم بایـد بپذیریـم کـه یـک شـاخه گرافیک دیزایـن انتزاعـی هم وجـود دارد و اساسـاً فرم هـا را از 
ریشـه منتـزع می کنـد و فـرم بـه مثابـه فـرم بـا آن کار مـی کنـد و مخاطـب محـدود و یـا گسـترده خـود را می تواند 
داشـته باشـد امـا شـخصا فکـر می کنـم ایـن چیـزی نیسـت کـه از نظـر من وظیفـه عمومـی طراحـی گرافیک باشـد 
از نظـر مـن ماننـد دانشـمندان کـه موجـودات و پدیـده هـا را طبقـه بنـدی مـی کننـد و مـی گوینـد ایـن هـا مهـره 
دار هسـتند ایـن هـا پسـتاندار هسـتند یـا گیـاه هسـتند یـا اینهـا عنکبوتیـان هسـتند یـا این ها قـارچ ها هسـتند 
یـا ماننـد فاسـفه کـه جهـان را تعریـف مـی کننـد و دیـن و مذهـب هـم طور دیگـری جهـان را مـی بیند هنـر هم در 
ذات خـودش منشـعب از یـک جهـان بینی نیسـت بلکـه خودش در واقع یـک نوع نگاه کـردن به دنیا و اساسـاً یک 
نـوع جهان بینـی اسـت. یعنـی در واقـع از دیـد و منظـر عاطفـه انسـانی و احساسـی بـه دنیا نـگاه کـردن و تعریف 
کـردن و منطـق آن را چیـدن  یـک نـوع جهـان بینـی اسـت و بـه نظـر مـن دیزایـن یعنـی درک پدیـده هـا و درسـت 
چیـدن ایـن پدیده هـا در کنـار هـم بـرای منظـور خـاص. در واقـع گاهی اوقـات بایـد نظـم را بفهمیـم و آن را به هم 
بزنیـم در خـاف جهـت، بدانیـم کـه ایـن نظم وجـود دارد اما مـا باید در جهـت خاف آن حرکـت بکنیم بـرای اینکه 
بتوانیـم پیامـی را برسـانیم. شـما درسـت مـی گوییـد مـا معمـای  موجـود را حـل می کنیـم و قـرار نیسـت کـه خود 
معمـای جدیـدی طـرح کنیـم. در واقـع آرت ورک مـا نبایـد آنقـدر پیچیـده باشـد کـه مخاطـب را سـردرگم کند مگر 
آنکـه مخاطـب را بـا معمایـی مواجـه کنـد که در حل آن شـریک اسـت و یک اتفـاق تعاملی ایجـاد کند. حـاال به هر 
حـال ایـن طـور بـه نظر می آیـد که این جهـان متصل به دیزاین بسـیار پر از شـگفتی اسـت و می بینیم کـه االن این 
روزهـا ایـن مرزبنـدی هـا به لحاظ اسـتعداد و بینش نه به لحاظ شـغل دیگر کمتـر وجود دارد یعنی االن بینشـی 
کـه در پشـت دیزایـن هسـت در طـراح صنعتـی در طراحـی معمـاری و معمـاری داخلـی و گرافیـک دیزایـن و همه 
اینهـا یکـی هسـت امـا نمی شـود آدمـی مثل من همـه چی دان باشـد و مثل ابن سـینا باشـد که هفت علـم را بلد 
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اسـت و حواشـی را هـم بلـد اسـت، مجبور هسـتیم کـه بینش را کـه کلی اسـت بپذیریم امـا در عمـل در زندگی یک 
یـا دو شـاخه اش را انتخـاب کنیـم. در ایـن مـورد شـما آیـا نکتـه ای داریـد بـه دلیـل اینکـه شـما اسـتراتژی برند را 
خیلـی خـوب می شناسـید و اساسـاً کارتان در این سـال های اخیـر تعریف اسـتراتژیک برندها می باشـد در واقع 

اگـر بـرای سـاخت برند شـخصی طـراح نکتـه ای داریـد بفرمایید:

٠ خیلـی نکتـه قشـنگی اسـت ضمـن تائیـد تعاریفی کـه از دیزاین داشـتید مـن فکر می کنـم االن بر مـی گردیم بـه اینکه 
یـک طـراح حرفـه ای بایـد در ایـن شـرایط چه کار کند چون یک سـمت و سـو به او می گویـد یک هیاهوی زیـاد ایجاد کن 
تـا دیـده شـوی و یـک سـمت و سـوی دیگر مـی گویـد کارت را انجـام بـده و آرام بـاش و آرام آرام پیـش برو، االن نمی شـود 
بـی گـدار بـه آب زد. بسـتر حرفـه ای بـودن در ایـن حرفه می طلبد که شـما تغییـرات حرفه تـان را دنبال کنیـد تغییراتی 
کـه دارد در فضـای کسـب و کار آنایـن کـردن و سـبک زندگـی مـردم اتفـاق می افتـد و مسـتقیماً بـه مـا هـم مربـوط می 
شـود. مـن فکـر می کنـم دوران کرونا درسـت اسـت که بحرانـی را به وجـود آورده اسـت و توقفـی در زندگی عـادی ایجاد 
کـرده اسـت ولـی شـاید دارد یـک بسـتر بسـیار عالـی بـرای افـراد حرفـه ای در این حرفـه به وجـود مـی آورد کـه بتوانند 
خـود و توانایـی هـای شـان را بهتـر و بیشـتر بشناسـند و به این فضـای جدیـد نزدیک کنند. پرسـونال برندینـگ از خود 
مـا شـروع می شـود از رفتـار، اعمـال، تفکـر و کردار ما ریشـه می گیرد. شـما نمی توانیـد  روی یک کیک خـام  خامه خوش 
آب و رنگـی بکشـید چـون هرکـس کـه کیـک را ببـرد متوجه می شـود که کیک خام اسـت پـس بایـد پختگـی را از درون به 
بـرون تعریـف کنیـم، از درون چگونـه تعریـف کنیم؟ این کـه من بفهمم کجا هسـتم و  در کجای این حرفه خوب هسـتم 
و بـه کجـای ایـن حرفـه خیلـی عاقه دارم نـه اینکه آقـای غریب پور چـه کار کرد من هـم بـروم آن را دنبال کنم یـا آن یکی 
چـه کار کـرد کـه مـن بروم عیـن او رفتار کنـم. نه تو باید حل مسـئله جدیـدی را پیش بگیـری و عین خودت شـوی. پس 
پرسـونال برندینگ از طرز تفکر ما، از تعبیر و تحلیل ما در بسـتر کسـب و کار شـکل می گیرد و به نظر من زمانه و دوران 
اگـر می خواسـت کـه گردشـی کنـد که به نفـع چند حرفه تمام شـود یکـی از حرفه هـای مانـدگار در جهان پـس از بحران 
کرونـا، دیزایـن و گرافیـک دیزایـن خواهـد بـود زیـرا در هـر بحرانـی یکسـری از بیزینس ها سـقوط می کنند و یک سـری 
بیزینس هـای جدیـد همـان طـور که می بینیـم متولد می شـوند و خدمات جدیـدی همـراه آن متولد می شـود. زندگی 
هـر گـز متوقـف نمی شـود و هر تولدی در دنیـای امروز نیاز بـه ارتباطات دارد و بـرای این تولد باید بیاید به سـمت یک 
یـا چنـد نفـر  از همـکاران مـا،  پـس مـژده می دهم کـه اولیـن راه حرفه ای شـدن در ایـن دنیا این اسـت که مـا بتوانیم به 
دنیـای پـس از ایـن بحـران موقـت فکـر کنیـم و از االن از خودمان بپرسـیم که آیا مـن برای بعـد از این توقف و بعـد از این 

دوران موقـت آمـاده هسـتم؟ آیـا می توانم خدماتـم را به صـورت آنایـن ارائه کنم؟ 

ــال  ــه در س ــری ک ــه برت ــاره ۳۰ حرف ــدم درب ــی  خوان ــش م ــال پی ــی را دو س ــک مطلب ــن ی ــت م ــت اس ً درس ــا • کام
۲۰۳۰ وجــود خواهــد داشــت و حرفــه هایــی کــه از بیــن خواهــد رفــت و خیلــی جالــب هســت کــه در آن مطلــب 
شــغل هــای مختلفــی نــام بــرده شــده بــود مثــل مارکتینــگ دیزایــن و فلســفه اخــاق و خیلــی شــغل هــای شــبیه 
ایــن کــه بعضــی شــغل هــا کلــی بــود و بعضــی از شــغل هــا جزئــی مثــل موشــن گرافیکــس و یــا گرافیــک نشــر  کــه 
خیلــی ضعیــف خواهــد شــد بــر اســاس آن پیش بینــی کــه کــه یــادم نیســت کجــا ولــی فکــر می کنــم ســازمان ملــل 
یــا یونســکو در واقــع بســتر ســواد دنیــا را تاییــد کــرده بودنــد و االن هــم هــر ۵ ســال یکبــار تعریــف ســواد را عــوض 
مــی کننــد. نکتــه ای کــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه جهــان اول و آخــر بــه ایــن ســمت می رفــت و کرونــا بــه آن 
ً اگــر یــک یــا دو کشــور ایــن مســیر را مــی  شــتاب داد بــه دلیــل ایــن کــه کل جهــان را مجبــور کــرد بــه ایــن کار ،  مثــا
رفتنــد شــاید نمــی شــد بــا قطعیــت از ایــن موضــوع صحبــت کــرد امــا دنیــا مجبــور شــد کــه وارد فضایــی بشــود 
کــه حتــی از تکنولــوژی هــای گرانــی مثــل تکنولــوژی هولوگــرام کــه در واقــع مــا یــک نســخه شــبیه بــه خودمــان را 
ً بــه زبــان عربــی حــرف بزنــد بــا اینکــه شــما یــک کلمــه عربــی بلــد  ایجــاد کنیــم کــه در یــک جــای دیگــر دنیــا مثــا
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نیســتید اســتفاده کنیــد. البتــه ایــن تکنولــوژی گرانــی اســت و فقــط بــه صــورت مــوردی جــواب داده و هنــوز بــه 
تولیــد انبــوه نرســیده اســت، امــا بــا وجــود کرونــا بــه نظــر می آیــد کــه ســرعت فراگیــر شــدن ایــن نــوع کارهــا بیشــتر 
شــد بــرای ایــن کــه مطالبــه ی جهانــی از آن بیشــتر شــده. مــن فکــر مــی کنــم عــاوه بــر چیــزی کــه شــما فرمودیــد 
کــه مــا بایــد یــاد بگیریــم کــه حرفــه ی مــان را ببریــم بــه ســمت فضــای آنایــن، حتــی بــه یــک قــدم پیــش تــر از ایــن 
ــای  ــتری ام را در فض ــم و مش ــن بیای ــه م ــه اینک ــد ن ــد ش ــن خواه ــا آنای ــای م ــوژه ه ــاً س ــه اساس ــم ک ــی کن ــر م فک
شــبکه هــای اجتماعــی پیــدا کنــم و از او ســفارش آنایــن بگیــرم و بــه صــورت آنایــن بــه او تحویــل دهــم و بــرود 
پرینــت کنــد اساســاً ممکــن اســت از ایــن بــه بعــد ســوژه ای بــرای پرینــت در کارهــای مــا وجــود نداشــته باشــد و 

احتمــاال همــه چیــز بــه صــورت مجــازی و آنایــن خواهــد شــد.

٠ بلــه ببیــن کیانــوش مــن در چنــد ســال گذشــته بــرای اینکــه بتوانــم در ســازمان هــا کار کنــم و بــرای اینکــه بتوانــم بــه 
بچــه هــای آی تــی و افــراد فنــی کــه در کنــار مــن مــی گذاشــتند )بــرای اینکــه وب ســایت هــا و صفحــات اینســتاگرام 
را معمــوال افــراد فنــی اداره مــی کننــد( بگویــم کــه منظــورم از ارتباطــات یکپارچــه چــه هســت مجبــور بــودم چیزهــای 
زیــادی یــاد بگیــرم تــا بتوانــم بــه آنهــا غلبــه کنــم متاســفم کــه بایــد بگویــم حرفــه ای گــری را مــا اینجــا باختــه ایــم مــا 
ســهم بزرگــی از دیزایــن بــرای تجربــه کاربــری را بــه افــراد فنــی باختــه ایــم چــون در مــورد ایــن موضوعــات اطاعــات 
نداریــم. نمی دانیــم کــه چگونــه یــک اســتوری را بــه بــاگ وصــل کنیــم بلــد نیســتیم در ایــن فضــا خاقیــت حرفــه ای 
داشــته باشــیم و بــه زبــان ایــن فضــا طراحــی کنیــم و چــون مصــرف کننــده را نمــی شناســیم و اصــا نمــی دانیــم کــه 
چــی هســت فکــر می کنیــم همــه کاربــر هــای دنیــا مثــل خودمــان هســتند و مــن دارم بــرای آنهــا طراحــی مــی کنــم 
نــه ایــن گونــه نیســت مــا بایــد یــاد بگیریــم بــرای مصــرف کننــده یــک فضــای غــذای خانگــی همانقــدر خــوب طراحــی 

کنیــم کــه بــرای یــک مصــرف کننــده فضــای روشــنفکری کتــاب و کتابخوانــی.

• بلــه در ایــن ده روز گذشــته یــک پویشــی را انجمــن داشــت بــه پیشــنهاد آرمــان داوودی و دوســتانش کــه پیــام 
هایــی را مــی دادنــد کــه بعضــی مواقــع می پرســند ایــن پیــام هــا بــه چــه درد مــا می خــورد و اساســاً بــه درد چــه 
کســی مــی خــورد. یکــی از پیــام هــا کــه بــه نظــر مــن خیلــی پیــام مثبتــی بــود و همــه مــا بایــد آن را بشــنویم ایــن 
ــادم  ــن ی ــم م ــاد بگیری ــر ی ــتیم را بهت ــد هس ــه بل ــی ک ــا نرم افزارهای ــم ی ــاد بگیری ــد ی ــای جدی ــه نرم افزاره ــود ک ب
ــی  ــد یعن ــی ش ــاده م ــی آم ــرای لیتوگراف ــا ب ــودم آرت ورک ه ــرده ب ــه کار ک ــروع ب ــه ش ــی ک ــای اول ــال ه ــت در س اس
مــا پوســتی هــای متعــدد می گذاشــتیم حــاال بــه غیــر از آنهایــی کــه تصویرســازی می کردنــد و در واقــع بــا دســت 
ً طــراح گرافیــک بایــد بــه امیــد ایــن  کار مــی کردنــد و آرت ورک نهایــی را خودشــان می دیدنــد گاهــی اوقــات اصــا
ــته  ــا داش ــدر مژنت ــته ام انق ــن گذاش ــه م ــه ای را ک ــن الی ــا ای ــد و مث ــت بفهم ــگ را درس ــی رن ــه لیتوگراف ــود ک ــی ب م
باشــد و یــا ایــن مقــدار ســایان داشــته باشــد و فرآینــد نهایــی از لیتوگرافــی در مــی آمــد. االن مثــل همــان موقــع 
اســت یعنــی از زمانــی کــه مــا خودمــان مســلط شــدیم بــه نرم افــزار هــای کامپیوتــری از همــان جــا بــود کــه خیلــی 
از اتفاقــات هیجــان انگیــز در طراحــی گرافیــک صــورت گرفــت بــرای اینکــه مــا در حــروف دیگــر متکــی بــه حــروف 
ــای  ــر دنی ــابلون و دیگ ــت و ش ــا لتراس ــا ب ــیم ی ــت بنویس ــا دس ــا ب ــه ی ــم ک ــبان نبودی ــر و بچس ــت و بب ــن و پرین چی
تایــپ و تصویــر در اختیــار مــا بــود و کارهــای زیــادی بــا آن مــی توانســتیم انجــام دهیــم. نکتــه حــرف شــما ایــن اســت 
کــه در حــال حاضــر هــم کنتــرل آرت ورک هایــی کــه مــی خواهیــم بســازیم دیگــر دســت مــا نیســت و در بخشــی از آن 
مــا دیگــر فاعــل نیســتیم بنابرایــن بایــد یــاد بگیریــم کــه کل کار را خودمــان انجــام دهیــم نــه بــرای اینکــه شــغل هــای 

دیگــر را از بیــن ببریــم بلکــه بــرای اینکــه مســلط شــویم بــه حیطــه آرت ورک مــان.

٠ بلــه ببیــن مــن امــروز چنــد تــا پســت مربــوط بــه بیمارســتان محــک گذاشــتم مخصوصــاً اینهــا را امــروز گذاشــتم 
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بــرای اینکــه فکــر کــردم اگــر دیزاینــر هــای خــوب مــا و افــرادی کــه عاقه منــد بــه ایــن گفتگــو هســتند برونــد و صفحــه 
مــن را نــگاه کننــد مــی بیننــد کــه بــدون کمــک یــک طــراح کــه بــه حــل مســئله ی ارزشــی و پیــام پیچیــده ای کــه محــک 
بــرای مــردم دارد آشــنا و آگاه باشــد، نمــی شــد موفــق شــد کــه ایــن پیــام را بــه ایــن خوبــی منتشــر کــرد یعنــی االن 
ــه  ــرض چ ــان را در مع ــه خودش ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــان دارن ــعه خودش ــرای توس ــت را ب ــن فرص ــا بهتری ــکاران م هم
جریــان هایــی قــرار دهنــد و ببینــد کــه الگوهــای بیــن المللــی دارنــد در ایــن شــرایط چــه کار مــی کننــد و چطــوری 
آنهــا هــم می تواننــد خودشــان را در یکــی از پلتفــرم هــای آنایــن حرفــه ای بکننــد. ببینیــد اگــر بــه گفتــه خــود شــما 
ــگ  ــتاگرام ، لندین ــه اینس ــم صفح ــن داری ــوزه آنای ــیاری در ح ــای بس ــفارش ه ــی س ــم ول ــی نداری ــرم پرینت ــر پلتف دیگ
پیــج ، بروشــور، بنــر ، لوگــو، اینفوگرافیــک و خــود وب هــا و خــود طراحــی اســمارت صفحــات وب پــس یــک همچیــن 
فضایــی االن وجــود دارد و نیــاز ســازمان ها هــم هســت. بــه طــور مثــال االن ســازمان محــک نیــازش بــه کلــی عــوض 
شــده اســت و خدماتــش را بــه کل عــوض کــرده اســت. نــوع هزینــه و پرداختــش را دارد عــوض مــی کنــد زیــرا دارد بــه 
آینــده فکــر مــی کنــد و تنهــا راه انتقــال آن از طریــق پســت هایــی اســت کــه طراحــان برایــش خلــق کــرده انــد یعنــی 
یــک گــروه متفکــر نشســته اند و حــل مســئله کــرده انــد. پــس بــدون کمــک طراحــان االن دیگــر دنیــا نمــی چرخــد، 

آنهــا بــه اینترفیــس مــا احتیــاج دارنــد امــا آیــا مــا آمــاده ایــم؟ 

• امیــدوارم تنهــا چیــزی کــه از بیــن نــرود کتــاب باشــد چــون هــم تخصــص اصلــی مــن کتــاب اســت و هــم ایــن کــه 
خیلــی از کتــاب هــای دیجیتالــی کــه مــی خــرم یــا دوســتان بــه مــن می دهنــد را پرینــت مــی کنــم تــا بعــد بخوانــم 

چــون عمــا از کتــاب دیجیتــال لــذت نمــی بــرم.

٠ کیانوش می بینی که در نشر هم حجم زیادی کتاب خوب دارد دوباره نشر می شود.

ــهم  ــه س ــد ک ــی کردن ــر م ــا فک ــرهای دنی ــه ناش ــال ۲۰۰۵ هم ــت در س ــور اس ــا همینط ــت کام ــت اس ــه درس •  بل
ــان  ً همچن ــا ــد اص ــور نش ــن ط ــه ای ــم ک ــال دیدی ــد از ۱۵ س ــی بع ــید ول ــد رس ــد خواه ــه ۷۰ درص ــال ب ــر دیجیت نش
ــن  ــت ممک ــد رف ــن نخواه ــک از بی ــی، گرافی ــک محیط ــهری و گرافی ــک ش ــل گرافی ــهر مث ــی در ش ــه های در حیط
ــال  ــه هرح ــی ب ــپ ال ای دی ول ــود الم ــت بش ــورد ثاب ــای بیلب ــه ج ً ب ــا ــود مث ــوض ش ــش ع ــوه های ــوع جل ــت ن اس
گرافیــک وجــود خواهــد داشــت. یــک ســوال یکــی از دوســتان زیــر پســت امشــب گذاشــته بــود کــه مرتبــط اســت 
بــا شــعار امســال و گــزاره کلــی کــه مــا در آن هســتیم " حرفــه ای بــاش "پرســیده بودنــد در فضــای غیــر حرفــه ای 
ً منظورشــان هــم ســفارش دهنــده هاســت و هــم در واقــع در مخاطــب چــون متاســفانه نکتــه  ایــن  کــه احتمــاال
اســت کــه تنهــا جایــی کــه ســواد بصــری را بــه مــردم یــاد مــی دهنــد در آییــن نامــه رانندگــی اســت و جــای دیگــری 
ســواد بصــری را  یــاد نمــی گیریــم کــه ایــن آیکــون یعنــی چــه؟ یعنــی همــان انــدازه کــه الفبــا را یــاد مــی گیریــم 
و خوانــدن و نوشــتن را یــاد مــی گیریــم خوانــش تصویــر را هــم بایــد یــاد بگیریــم و اینکــه مــا ســوال داریــم کــه 
ــش و  ــن خوان ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای ــد دلیل ــا نش ــرد در اینج ــرب ک ــان غ ــگارد در جه ــک آوان ــه گرافی ــرا کاری ک چ
ســواد بصــری عمومــی ترویــج نشــده اســت و مــردم تصویــر خوانــی بلــد نیســتند و بایــد بــا کلمــه معنــی کننــد 
امــا خــب بگذریــم از ایــن ســفارش دهنــده و مخاطــب و اینهــا، ســوال ایــن بــود کــه در یــک فضــای غیــر حرفــه ای 
ــت.  ــری  اس ــدازه گی ــل ان ــدر قاب ــد چق ــی دهی ــما م ــه ش ــعاری ک ــن ش ــیم و ای ــه ای باش ــود حرف ــه می ش ً چگون ــا اص
ــی از  ــون خیل ــه ای، چ ــفارش دهنده حرف ــم س ــه ای نمی گوی ــات حرف ــم در موضوع ــوع تخصص ــل ن ــه دلی ــن ب م
ً در بخــش دولتــی هســتند امــا  ً فرهنگــی نیســتند مثــا ســفارش دهنــده هایــی کــه کار فرهنگــی مــی کننــد اصــا
ســوژه مــن، ســوژه فرهنــگ بــوده اســت اکثــر اوقــات. شــما بــا مشــتری هــای عجیــب و غریبــی طــرف بــوده ایــد 
کــه فقــط پــول داشــته انــد و یــک صنعتــی راه انداختــه انــد و کار بــا آن هــا دســت کــم در ایــن فضــا کــه راجــع بــه 
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فرهنــگ صحبــت مــی کنیــم متفــاوت بــوده اســت چــون مثــا مــا مــی توانیــم بگوییــم کــه موضــوع فرهنــگ اســت و 
شــما کمــی کوتــاه بیاییــد ولــی وقتــی موضــوع فــروش بــوده و موضــوع در واقــع برنــد شــخصی و بــازار خوشــان 
بــوده اســت چطــوری مــی شــود کــه در یــک فضایــی کــه مــردم ســواد بصــری تربیــت شــده ای ندارنــد و کارفرماهــا 
غیرحرفــه ای هســتند و اساســاً مناســبات از همــه جهــت غیرحرفــه ای اســت )بــه دلیــل ایــن کــه در حقیقــت مــا در 

ــیم؟ ــه ای باش ــم( حرف ــی می کنی ــاخت زندگ ــال س ــه ی در ح جامع

٠ ایــن ســوالی هســت کــه مــادر چندیــن ســوال دیگــر اســت مــن در حــد خــودم بــه طــور خاصــه فقــط بــه بخشــی از 
آن مــی توانــم پاســخ دهــم پاســخی کــه خــودم بــه آن رســیده ام و آن را دیکتــه نمــی کنــم ایــن اســت کــه بــرای ایــن کــه 
بتوانــم آنهــا را بــا نگــرش بهتــری قانــع کنــم خــودم بایــد دو برابــر بــه موضــوع مســلط باشــم، بــه قــدر کافــی مخاطــب 
یــا گیرنــده ی پیــام را بشناســم و از طریــق فهــم او بــه حــل مســئله برســم. بــه طــور خاصــه مــن بــاور دارم در دنیایــی 
کــه اطــراف مــا تیــره و تــار اســت بــودن شــما بــه عنــوان یــک نقطــه ســفید بــه معنــای تمــام و کمــال حرفــه ای بــودن 
معنــا دارد نــه تعریفــی از حرفــه ای بــودن فقــط انجایــی کــه خودتــان مــی پســندید، حرفــه ای بــودن در رفتــار در گفتار 
و در کــردار. در همــه ایــن هــا مــن همــواره ســعی کــرده ام و می کنــم و خواهــم کــرد کــه بهتــر باشــم در صبــر و حوصلــه 
کــردن، در کتبــی کــردن ایــده هــا و نوشــته هایــم، در اینکــه مخاطــب کــه بــوده اســت و مــن چگونــه بــه ایــن راه حــل 
رســیده ام. فقــط از طریــق گفتگــو و عملکــرد تمــام و کمــال حرفــه  ای شــما دنیــای پیرامــون شــما تغییــر خواهــد کــرد 
و رفتــه رفتــه شــما بــا افــرادی ســروکار خواهیــد داشــت کــه فقــط حرفــه ای هســتند و از شــما انتظــار حرفــه ای گــری 
دارنــد. ایــن را مــن بــه شــما قــول مــی دهــم بــه شــرطی کــه عملکــرد، گفتــار و کــردار خــود مــا هــم یکــی باشــد یــک رنگ 
باشــد و همــواره در تــاش بــرای یــک عملکــرد حرفــه ای باشــیم. مــا در حرفــه مــان احساســات نداریــم، ناراحت شــدن 
نداریــم، مــن مریــض شــدم و نرســیدم نداریــم، قــول داده ام و ســر زمــان بایــد کار را تحویــل دهــم. خــدا مــی دانــد کــه 

مــن در همیــن اوضــاع از روز 3 فروردیــن کار کــردم تــا ۲8 فروردیــن کــه کارم تمــام شــده

• شما یک نسل دیگر هستید البته ما جنسمان با شما فرق دارد.

٠ بله من دارم مادربزرگ شماها می شوم اما این حرف ها خوب نیست شماها توانتان خیلی بیشتر از االن من هست 

• می گویند گرافیست خوب یک گرافیست مرده است.

٠ نـه مـن دارم زخـم  بسـتر مـی گیـرم آنقـدر کـه نشسـتم و کار کـردم ولـی خواهـش می کنـم که تطبیـق و تطابـق برای 
حرفـه ای بـودن ایـن نباشـد کـه فقـط مهـارت هـای دیزاین و کمـال شـما در گرافیـک تقویت شـود. در تفکر هم اسـت 
در رفتـار در صبـر در ادب، در ادب، یـک چیزی به این سـادگی، در فرو نگه داشـتن خشـم و کنترل خودتـان. اینها همه 
موانعـی هسـت کـه نمی گـذارد ما آن سـطح حرفـه ای را ماقات کنیم بـه خصوص همـکاران زن من اینجـا باید بگویم 

آنهـا خیلـی زود عاطفـی تـر می شـوند خیلی زود احساسـی می شـوند بـرای همین صحنه را از دسـت مـی دهند.

• مـن در بچگـی و در دوران نوجوانـی هـم بـه دلیـل گرایـش هـای خـودم و فضایـی کـه در سـنندج وجود داشـت و 
ً  اسـتعداد  هـم حضـور بهـروز به عنوان یک انسـان بـزرگ و حرفه ای در تئاتـر، کار تئاتر آماتـوری می کردم، حاال اصا
ً مـا راجع بـه مکتب های تئاتـر مطالعه  بازیگـری نداشـتم گاهـی البتـه یـک چیزهایی می نوشـتم. آن موقـع ها مثا
مـی کردیـم یـک کاراکتـر مهـم در تئاتـر هسـت بـه اسـم استانیاوسـکی کـه می گفـت مـن بعـد از ۳۰ سـال هنـوز کـه 
مـی روم روی صحنـه پاهایـم مـی لـرزد مخصوصـاً در ثانیه  هـای اول که مبـادا مردم مـن را هو کنند، مبـادا دیالوگ 
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یـادم بـرود، مبـادا میزانسـن یـادم برود و حتـی در واقع بازی هـم را فراموش کنم حـاال یا تاثیر آن اسـت یا به خاطر 
نـوع تربیـت دیگـری کـه وجود داشـته اسـت من همچنـان بعـد از سـالها کار طراحـی موقعی کـه کارم را به مشـتری 
ً بـه خـودم نمـی گویـم که من  ارائـه می کنـم در ۱۰ دقیقـه اول تـا واکنـش آن هـا را بینـم قلبـم در دهانـم اسـت اصـا
ً غلط کرده اسـت  ً من فانـی هسـتم اصـا ً مهم نباشـد( یـا مثـا کیانـوش غریـب پـور هسـتم )کـه ممکـن اسـت اصـا
کـه نمـی پذیـرد من درسـت تشـخیص داده ام.  همیشـه آمـاده ام کـه این موجـودی را که از من متولد شـده اسـت 
و خیلـی هـم دوسـتش دارم همانجـا دفـن کنـم و نهایتـا بیایم بیرون و بر سـر مـزارش گریـه کنم که طراحی بسـیار 
ً بخشـی از حرفه ی  خوبـی داشـتم و مشـتری نپذیرفـت و بایـد مثـل یـک بچـه گریـه کنم که از دسـت رفـت ولی اصـا
مـا هـم ایـن شکسـت اسـت. در واقـع هـر رج ایـن دیـوار یـک رج موفقیـت و یـک رج شکسـت اسـت تـا ایـن دیـوار بـه 
بـاال بـرود و مـا حرفـه ای شـویم و اینکـه شـما فرمودیـد خیلی نکته درسـتی اسـت اخـاق حرفـه ای و اینکه مـا از باال 
بـه موضـوع و حرفـه نـگاه نکنیـم و یـاد بگیریـم که باالخـره ما هم اشـتباه می کنیـم و مهمتـر از همه اینکه سـفارش 
دهنـده هـر چقـدر هـم کـه نادان باشـد البتـه منظـور از نظـر درک حرفه ی مـا نه از نظـر لفـظ عمومـی آن و حرفه ی 
مـا را نفهمـد ولـی بخشـی از تیم ورک اسـت و ما نبایـد او را مقابل خودمـان ببینیم و بایـد او را وارد بـازی کنیم. من 
همیشـه می گویـم مـا مثـل آهـن ربا هسـتیم و یک تـوده آهن ریـزه وجـود دارد. زیبایی شناسـی و معیـار و توان ما 
در واقـع بایـد در فاصلـه ای از ایـن آهـن ربـا قـرار بگیـرد کـه نـه بـه آن بچسـبد کـه ما سـقوط کنیم و نـه اینکـه آنقدر 
فاصلـه بگیـرد کـه جـذب نشـود. هر چقدر کـه این آهـن ربا قوی باشـد ما بایـد در فاصلـه ای خودمان را نگـه داریم 
کـه آن بـراده هـا را بـه خـود بگیرد و این براده ها تفکر مردم اسـت، فهم سـفارش دهنده اسـت و اینطوری می شـود 
در حقیقـت حرفـه ای بـود یعنـی بـا دانسـتن اینکه مـا در چه پلتفرمـی و درچـه زمینی بـازی می کنیـم و موضوع چه 

هسـت و بـا شـناختن همـه جوانـب حرفه می شـود حرفه ای شـد.

ً درسـت اسـت و راهی که خـودت رفتـه ای یکی از بهتریـن نمونه  هاسـت. من خیلی خوب یادم اسـت  ٠حـرف تـو کامـا
کـه از نوجوانـی چقـدر سـعی کـردی و چگونه رفتـار حرفـه ای ات را در همه جا حفظ کـردی. ما واقعاً نمونه هـای زیادی 
در نسـل تـو داریـم کـه از هیـچ شـروع کردند و بـا رعایت نظـم و پیگیری و پشـتکار به این مرحله رسـیدند.  اسـتاد من 
کامـران کاتوزیـان یـک جملـه طایی داشـت که همیشـه به من مـی گفت یادت نـرود حتی اگـر میکل آنژ باشـی و  یک 
ورقـه ای آفریـده ای از لحظـه ای کـه قلم ات را روی زمین گذاشـتی باید قادر باشـی که آن را بفروشـی یعنی بعد از اینکه 
حرفـه ای کارکـردن را تمـام و کمـال یـاد گرفتـی بایـد تمریـن کنی که فـروش ات هـم تمام و کمـال می باشـد و فروش 
تمـام و کمـال همانطـور کـه گفتـی صبـر می خواهد، چشـم پوشـی مـی خواهـد، شکسـت دارد، گریـه دارد و چیزی که 
بـرای مـن جالـب اسـت این اسـت کـه گاهی بـرای فروش یـک اثر کـه خـودت روی آن مطمئـن هسـتی و بـاور داری که 
ایـن راه حـل کار میکنـد فقـط چشـم پوشـی از منیت، غرور و نازک شـدن بـه اندازه یک کاغـذ می تواند به تـو کمک کند 
کـه ایـده ات از زیـر در سـخت تریـن اتاق هـای هیئـت مدیـره رد شـود و بـه اثبـات برسـد و اجـرا شـود پـس آنجایی که 
خـود دیزاینـر بـه انـدازه کافـی بـا مخاطبینـش صحبـت کرده اسـت و راجـع بـه راه حلـش اعتماد بـه نفـس دارد و نه 

غـرور، می توانـد وارد مذاکـره شـود و با کمی چشـم پوشـی به پیروزی برسـد. 

• سـوال دیگـری کـه خیلـی کوتـاه بـه آن می پـردازم چـون فکـر می کنـم جـواب آن را داده ایم این اسـت چقـدر باید 
سـلیقه مشـتری را مبنـا گرفـت.  فکـر مـی کنـم یکـی از وظایف ما زیبایی شناسـی هسـت ماننـد زبـان معیارکه یک 
زبـان نیسـت مـا زبـان مخفـی داریـم  زبـان حرفـه داریـم زبـان کتابـت و محـاوره داریـم. در زیبایـی شناسـی هـم 
معیـار مـان یکـی و مطلق نیسـت یک زیبایی شناسـی نرمالی کـه در واقع در هـر جامعه ای و در هـر دوره تاریخی 
در هـر جامعـه ای در یـک نقطـه امنـی قـرار می گیـرد را مـا بایـد ترویـج دهیـم بنابرایـن آنجـا جایـی هسـت کـه می 
شـود مشـتری را بـه بـاال هدایـت کـرد در واقـع مـن در سـال های اخیـر دیـده ام کـه مشـتری ها موقعـی کـه متوجه 
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می شـوند شـما صـادق هسـتید و بـرای خودنمایـی بـا آنهـا روبـرو نمـی شـوید و کاری کـه می کنیـد بـرای خدمـت 
بـه خـود، موضـوع و رابطـه دوجانبـه و در نهایـت بـه مخاطـب اسـت اعتمـاد می کننـد و نتیجـه کار را کـه بیننـد 
مـی پذیرنـد االن هـم عمومـا کارآفرینـان و سـفارش دهنـدگان یـا سـفر واقعـی و یا سـفر مجـازی به دنیـای بیرون 
از ایـران دارنـد و ایـن بـه توسـعه سـواد بصـری و زیبایـی شناسـی شـان کمـک کـرده اسـت و معیارهـای شـان بـا 
ً فـرق می کنـد، خیلی راحـت تر می شـود با آنهـا گفتگو  کـرد، همانطور که شـما  معیارهـای یـک دهـه پیـش کامـا
فرمودیـد کـه قـول مـی دهیـد بـا حرفـه ای عمـل کـردن فضـا عـوض خواهـد شـد آرام آرام دارد اتفـاق می افتـد. 
البتـه خیلـی از دوسـتان مـا و حتـی آژانـس هـای تبلیغاتـی کوچکـی کـه مـن مـی شناسـم مشـتری هـای شـان را 
طـوری انتخـاب مـی کننـد کـه بتواننـد با آنهـا کار کننـد این هم یـک انتخاب اسـت ولی می شـود گفت کـه یک راه 
حـل دائمـی و قطعـی نیسـت باالخـره مشـخص اسـت کـه یـک طـراح یا مشـاور نمـی توانـد با همـه کار کنـد ولی 
ایـن طـوری هـم نیسـت کـه مـا دسـتچین و گلچیـن کنیـم و بگوییـم با ایـن چهار نفـر کار مـی کنیـم و بقیـه را دور 
مـی اندازیـم مخصوصـاً اگـر ایـن توصیـه را بخواهیـم بـرای کل جامعـه گرافیـک داشـته باشـیم کـه فکـر می کنـم 
توصیـه غلطـی اسـت، امـا البتـه ممکن اسـت یـک نفر ایـن راه را انتخـاب کنـد و بگوید من تـا زنده هسـتم با این 

سـه مشـتری کار می کنـم اگـر شـد کـه شـد اگر نشـد مهـم نیسـت و بـا بقیـه کاری نـدارم حـاال شـما بفرمایید.

٠ بســیار عالــی گفتــی مــن فقــط مــی خواهــم اضافــه کنــم کــه بیــن گــوش کــردن و شــنیدن تفــاوت وجــود دارد اگــر 
مــا شــنوایی فعالمــان  را در همــان جلســه اول خــوب بــه کار بگیریــم و از اول خــوب بشــنویم کــه تقاضــای مشــتری از 
مــا چــه هســت و از مــا چــه انتظــاری دارد و مــی خواهــد بــه چــه نتیجــه ای برســد در همــان جلســه اول مــی توانیــم 
تشــخیص دهیــم کــه آیــا مــن مــی توانــم ایــن انتظــار را بــرآورده کنــم یــا خیــر، آیــا اصــا عاقــه دارم کــه ایــن انتظــار را 
بــرآورده کنــم یــا نــه، اگــر عاقــه دارم و مــی توانــم بایــد مســیری را پیــش بــروم کــه بــر اســاس شــنیدن فعــال پاســخ 
فعــال دهــم پــس موضــوع  گــوش کــردن حــرف او نیســت موضــوع شــنیدن نیــاز او اســت که مــا نمی شــنویم و وســط حرف 
ً یادمــان مــی رود کــه او هنــوز دارد حــرف مــی زنــد و پیــش خودمــان می گوییــم  او بــه فکــر ایــده خودمــان هســتیم، اصــا
چقــدر پرحرفــی مــی کنــد، او حرفــه ی خــودش را یــک عمــر اســت کــه دارد کار می کنــد و مــن در عــرض دو هفتــه بایــد راه 
حلــی ارائــه دهــم بــرای اینکــه یــک عمــر او را خوشــحال کنــد، خــب این کار ســختی اســت پس بایــد شــنیدن را فعــال کنیم نه 

اطاعت،گــوش کــردن بــه معنــای اطاعــت خیــر گــوش کــردن بــه معنــای شــنیدن بله.

ــا  ــال ه ــد از س ــما بع ــیرین ش ــای ش ــت ه ــت و صحب ــیده اس ــام رس ــه اتم ــا ب ــان م ــم زم ــیار ممنون ــود بس ــی ب • عال
بــرای بنــده کــه مدتهــا بــود نتوانســته بــودم شــما را ببینــم بســیار شــنیدنی بــود حتمــاً بــرای دوســتان هــم ایــن 
گونــه بــوده اســت امیــدوار هســتم صحبــت هــای مــن هــم بــرای شــما مفیــد بــوده و گفتگــوی خوبــی  بــوده باشــد. 
از انجمــن طراحــان گرافیــک هــم تشــکر می کنــم کــه ایــن موقعیــت را فراهــم کــرد. روز دیزایــن مبــارک باشــد بــه 
همــه ی مــا و همکارانمــان و امیــدوارم از ایــن بحــران عجیــب و غریــب و پدیــده ســمج کرونــا هــم جــان ســالم بــه 
در ببریــم و جهــان بعــد از کرونــا بــه یمــن فشــاری کــه بــه مــا آورد حرفــه ی پــر رونــق تــر و لــذت بخش تــری را بــرای 

مخاطبمــان ایجــاد کنــد، اگــر شــما هــم حرفــی داریــد بفرماییــد.

ــژده  ــما م ــه ش ــم و ب ــی گوی ــک م ــد تبری ــوزه کار می کنن ــن ح ــه در ای ــی ک ــام همکاران ــه تم ــن ب ــن در روز دیزای ٠ م
مــی دهــم کــه پــس از ایــن دوران ســخت، دوران طایــی کارمــا دوبــاره شــروع مــی شــود و خودتــان را هــر چــه 
بیشــتر و توانمندتــر بــا روحیــه خــوب بــا جســم خــوب و بــا فیزیــک خــوب پیــدا مــی کنیــد. مبــادا بگذاریــد کــه 

روحیــه تــان کســل شــود بــا انــواع و اقســام راه هــا خودتــان را توســعه دهیــد.
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• در خدمتتان هستیم آقای مشکی

٠ خیلــی ممنونــم مــن خواهشــم ایــن اســت کــه گفتگــو را خیلــی رســمی نکنیــم و یــک مقــدار خودمانی تــر گــپ بزنیــم 
و اســتاد و ایــن حرف هــا را بگذاریــم کنــار.

• خواهش می کنم هر طور شما بفرمایید

ــوب و  ــوی خ ــه گفتگ ــدوارم ک ــد، امی ــو را می بینن ــتن و و الی ــت گذاش ــه وق ــتانی ک ــه دوس ــه هم ــم ب ــام می کن ٠ س
ــد.  ــدی باش مفی

• بلــه قطعــاً البتــه دیشــب الیــو بســیار خــوب و لــذت بخشــی برگــزار شــد و بیــش از ۲ یــا ۳ هــزار نفــر الیــو را دیدنــد 
کــه آمــار مــورد قبولــی هســت و مطمئنــاً بــرای صفحــه انجمــن طراحــان گرافیــک ایــران بایــد هــم چنیــن باشــد. 
اگــر اجــازه بدهیــد مــن ســوالهایی را کــه دوســتان در صفحــه انجمــن و صفحــه شــخصی خــودم و صفحــه شــما  
فرســتاده انــد بررســی کــرده ام و بــا قســمت اول شــروع مــی کنــم، یــک مقــدار اول کار را  جــدی باشــیم و بعــد از آن 
هرطــور کــه شــما بفرماییــد بشــود. هنــر در زبــان فارســی یــک کلمــه اســت کــه بــه معنی فــن و مهــارت بســیار قابل 
قبــول و بــا کیفیــت اســت. مــا بــرای خیلــی چیزهــا از کلمــه هنــر اســتفاده می کنیــم بــه طــور مثــال می گوییــم هنــر 
رزمــی یــا هنــر آشــپزی و در صــد ســال اخیــر در تاریــخ هنــر ایــن مملکــت بــا کلماتــی مثــل هنرهــای زیبــا هنرهــای 
ــای  ــی هنره ــن آرت یعن ــی فای ــان انگلیس ــویم. در زب ــی ش ــرو م ــتی روب ــای دس ــردی هنره ــای کارب ــی هنره تزیین
ــده  ــرح ش ــی مط ــت خیل ــی اس ــه مدت ــی ک ــت آرت. موضوع ــد کرف ــتی می گوین ــای دس ــرای هنره ــا ب ــا مث ــا ی زیب
ایــن اســت کــه آیــا گرافیــک زیــر مجموعــه هنــر هســت یــا خیــر؟ و اینکــه آیــا مــی شــود دیزایــن را زیــر مجموعــه 
ــوالی  ــن س ــن اولی ــی دارد. ای ــودش تعاریف ــرای خ ــردی  ب ــای کارب ــون هنره ــرد؟ چ ــاب ک ــردی حس ــای کارب هنره
اســت کــه دوســت دارم شــما جــواب بدهیــد و مخاطبیــن خیلــی نســبت بــه آن واکنــش دارنــد اینکــه آیــا گرافیــک 

هنــر اســت؟

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین
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٠ عجــب ســوال ســختی در آغــاز راه ، ولــی بگذاریــد مــن از جــای دیگــری شــروع کنــم. در روزهایــی کــه بخاطــر کرونــا  
خانه نشــین بودیــم، چنــد روز اول عیــد را کتــاب خوانــدم و فیلــم دیــدم، آشــپزی کــردم، نــان پختــم و .... بــا خــود فکــر 
کــردم کــه مگــر مــا همیشــه شــعار نمی دهیــم کــه دیزایــن حــل مســئله اســت و بــه عنــوان طــراح، مســائلی را بــرای 
جامعــه یــا بــرای ســفارش دهنــدگان حــل می کنیــم ، خــوب االن یــک مســئله ی خیلــی مهــم و در واقــع یــک مشــکل 
ــده؟  ــش آم ــران پی ــن بح ــل ای ــرای ح ــم ب ــه کاری کرده ای ــک چ ــان گرافی ــا طراح ــا. م ــام کرون ــه ن ــده ب ــش آم ــزرگ پی ب
 تیــم پزشــکی کارشــان را کرده انــد، چــون وظیفه شــان مشــخص بــوده اســت؛ از جــان مایــه گذاشــتند و بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن در حــال انجــام دادن وظیفه شــان هســتند. مــا کــه حــدود دو مــاه اســت در خانــه هســتیم، بــه عنــوان 
ــم  ــعار می دهی ــم و ش ــر می دانی ــان را دیزاین ــه خودم ــا ک ــر م ــردم اگ ــر می ک ــم ؟  فک ــم زده ای ــی را رق ــه اتفاق ــر، چ دیزاین
کــه خیلــی انســان های مهمــی هســتیم و اگــر نباشــیم معلــوم نیســت چــه بــر ســر جامعــه خواهــد آمــد، خــب دور هــم 
جمــع می شــدیم و یــک کمپیــن درســت می کردیــم. نــه فقــط بــرای خودمــان و بــا ایــن شــعارهایی کــه می دهیــم کــه 
دســتت را بشــور، از خانــه بیــرون نــرو.  خــب مــا و 9۰ درصــد از مخاطبــان مــا در خانــه مانــده بودنــد آن چنــد میلیونــی 
کــه اول ســال  بــه ســفر رفتنــد، بایــد بــرای آن هــا کاری می کردیــم کــه حداقــل 1۰ درصد شــان ســفر نرونــد. بــه نظــرم 
ایــن وظیفــه ی اجتماعــی دیزایــن اســت و مــا بــه عنــوان دیزاینــر -ایــن درواقــع انتقــادی اســت اول بــه خــودم و بعــد 
جامعــه دیزایــن کشــور - چــرا ایــن کار را نکردیــم؟ مــا کــه ایــن همــه الیــو می رویــم و ایــن همــه تقــا می کنیــم. شــما 
ــن  ــپزی و پخت ــتان از آش ــذاری؛ دوس ــه ات می گ ــب در صفح ــی و هرش ــی می کش ــخصیت های کرونای ــودت داری ش خ
نــان و غیــره عکــس می گذارنــد، اگــر یــک کمپیــن راه انداختــه بودیــم آیــا موثرتــر نبــود ؟ آیــا دیزایــن بــه وظیفــه اش در 
ایــن بحــران مهــم عمــل نکــرده بــود؟ بــه نظــر می رســد کــه مــا اینجــا کوتاهــی کرده ایــم و بخشــی از آن برمی گــردد 
بــه همــان تعریفــی کــه شــما در ابتــدا گفتیــد، اینکــه فهــم کاملــی از دیزایــن نداریــم. مــن دیــدم کــه یکــی از دوســتان 
و همــکاران شــروع کــرده بــه ســاختن یــک قصــه در هــر شــب بــرای بچه هــا، خیلــی خوشــحال شــدم، چــون بچه هــا 
درخانــه کافــه می شــوند و بایــد اســبابی بــرای رفــع کافگــی آن هــا بــه وجــود آورد. ایــن یــک قــدم اســت، و درســت 
اســت کــه ممکــن اســت مســتقیم بــه رشــته ی مــا ربــط نداشــته باشــد، ولــی از عائــق ایــن همــکار عزیــز بــود. ولــی در 
حیطــه ی دیزایــن آیــا مــا کاری کردیــم تــا آن جمعیتــی کــه بایــد مراعــات می کردنــد و اصــا گــوش نمی کردنــد توجــه 
ــا  ــرم ب ــه نظ ــتیم. ب ــی برمی داش ــیر قدم ــد در آن مس ــا بای ــوده، و م ــت نب ــا درس ــه آن ه ــانی ب ــاید اطاع رس ــد؟ ش کنن

همــه ی شــعارهایی کــه می دهیــم، مــا طراحــان کاری نکردیــم.

ــطح  ــرای س ــی ب ــا حت ــوع کرون ــوب موض ــی خ ــد ول ــت می گویی ــه درس ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب ــورد می توان ــن م • در ای
ً  از نظــر فرهنگــی طبقــه متوســط رو بــه بــاال مــی باشــد هــم غافلگیــری  طبقــات اجتماعــی مــا طراحــان کــه اصــوال
بــود مــن فکــر می کنــم یــک دلیلــش ایــن بــود کــه مــا انتظارمــان از دولــت ایــن بــود کــه یکســری مســائل را زودتــر 
اعــام کنــد چــون مــا بــه عنــوان دیزاینــر پزشــک نیســتیم کــه  ایــن مســائل را بدانیــم. ولــی حــق کامــا بــا شماســت 
و مــن حــرف شــما را درک مــی کنــم بــا توجــه بــه کمپیــن هایــی کــه ایــن چنــد وقــت توســط انجمــن و بعضــی از 
دوســتان انجــام شــدمن می خواهــم یــک موردکوچکــی را مطــرح کنــم. یــادم اســت کــه در بهمــن مــاه یــک ضــرب 
المثــل را تایــپ کــردم و بــا یــک رفتــار گرافیکــی ســاده آن را در صفحــه ام گذاشــتم و گفتــم کــه آقــا نرویــد جســارتاً 
ضــرب المثــل ایــن بــود بشــین و بفرمــا و بتمــرگ یــک معنــا دارد امــا شــما ســفر نــرو ایــن همــان اوایــل کرونــا بــود 
مــن بــا هجمــه ای از ناســزا روبــرو شــدم دلیلــش ایــن بــود کــه می گفتنــد شــما داریــد رفتــاری را نشــان مــی دهیــد 
کــه کــف جامعــه مــا را دچــار مشــکل میکنــد زیــرا آن هــا پــول ندارنــد و گرســنه هســتند .مــن فکــر می کنــم در ایــن 

یــک مــورد ریشــه آن کمــی عقــب تــر مــی باشــد و فقــط بــه مــا دیزاینرهــا ربــط نــدارد.

٠ شـاید، ولـی االن دو مـاه گذشـته اسـت. همیـن کمپینـی کـه چنـد وقـت پیـش هـر شـب می گذاشـتیم و قرار شـد در 
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هفتـه ی گرافیـک هـم بگذاریـم. خـب ایـن یـک مسـئله ی محفلـی اسـت. مـن بـه ایـن محفلـی بـودن گرافیک مـان 
اعتـراض داشـته ام. پوسـتر طراحـی می کنیـم بـرای نمایشـگاه و نهایتـا 3۰۰ و ۴۰۰ نفـر از آن بازدید می کننـد و دوباره 
از ایـن نمایشـگاه بـه یـک نمایشـگاه دیگـر می رویـم، در حالی که محل نصب پوسـتر نمایشـگاه در شـهر نیسـت. یک 
دوره ای خیلـی مـد شـده بـود و همه نمایشـگاه تایپوگرافی می گذاشـتند، ولی در این شـرایط ما شـاید می توانسـتیم 
کمـک موثرتـری کنیـم. نمی خواهـم گنـاه را گـردن هیچ کـس بینـدازم. همـه ی دولت هـا دسـتپاچه و گیـج شـدند و 
اطاعـات درسـت دادنـد یـا ندادنـد. آن هایـی کـه از زیرسـاخت های خیلـی مطمئنـی برخـوردار بودنـد و وضـع مالـی 
خیلـی خوبـی هـم داشـتند، در نتیجـه زود تـر  خودشـان را جمـع و جـور کردنـد. ولـی االن که دو ماه گذشـته اسـت، ما 
می توانسـتیم موثرتـر باشـیم. از همین جـا می خواهـم به ایـن قضیه که شـما می گویید برسـم. واقعیت این اسـت که 
نسـل قبـل از مـا که گرافیـک را راه اندازی کردنـد، همه فارغ التحصیل نقاشـی بودنـد. در نتیجه همیشـه از منظر آرت 
بـه دیزایـن نـگاه می کردنـد. جـای خـودش خیلـی هم خـوب اسـت، ولی همیشـه نمی شـود ماشـین ِفراری سـاخت و 
بـه ماشـین های معمولـی هم نیـاز داریم. یعنی می خواهم بگویم همیشـه نمی شـود سـطح باالیی از دیزایـن را گرفت 
ً کارهـای فرهنگی می سـازد. بخش زیـادی از کاربرد  کـه بـرای جامعـه ی خاصی اسـت و کارهای خاصی می سـازد؛ مثا
گرافیـک در مسـائل روزمـره ی ماسـت کـه بایـد دقیـق و معنادار باشـد، کانسـپت داشـته باشـد تایپ فیـس آن خوانا 
باشـد و دیگـر کار آرتیسـتیک آن جـا جـواب نمی دهد. برای همیـن از ابتدا که دیزاین در کشـور راه اندازی شـد اسـم آن 
را گذاشـتند طراحـی و بـا هنـر قاطـی شـد و مـا  حـاال مجبوریـم که اسـمش را بـا دیزایـن تعویض کنیـم که ذهـن نرود 
سـمت آرت. مـن مشـکل را اینجـا می بینـم کـه از ابتـدا یـک سـنگ  بنایـی گذاشـته شـده کـه مـا همیشـه آرتیسـت را به 
دیزاینـر ترجیـح داده ایـم. آقـای ممیـز می گفـت کـه آن زمان به مـا می گفتند نقـاش تجـاری و یک جور مرتد محسـوب 
می شـدیم. همیشـه ایـن بـوده و هنـوز هم به نظر مـن این دیدگاه بین دوسـتان هسـت. یعنـی تعداد زیـادی عقیده 
دارنـد کـه اگـر آرتیسـت باشـی خیلی معتبر تر هسـتی. در حالـی که واقعیت این اسـت که اگـر حتی تئوری مـرگ هنر را 
قبـول نکنیـم و بگوییـم  اصـا این یک توهم اسـت، ولی روز به روز هنرمندان بیشـتری به سـمت دیزایـن می آیند یعنی 
دارای کانسـپت هسـتند و اسـتیتمنت می نویسـند، همـان کاری کـه دیزاینرهـا و معمارها سـال های سـال کرده اند، و 
حـاال هنرمنـدان دارنـد بـه سـمت  دیزاین می آیند و بـه همین خاطر هسـت که خیلـی از دیزاینر های گرافیـک کارهای 
آرت هـم می کننـد و آرتیسـت هم هسـتند چـون این دوتـا دارند به همدیگـر نزدیک می شـوند در واقع آن هـا دارند به 

دیزایـن نزدیـک مـی شـوند و حل می شـوند در ایـن جریان.

• قطعاً شما گرافیک و دیزاین را زیر مجموعه آرت نمی بینید درست است؟ به وضوح این  را اعام می کنید؟

٠ بینیــد دپارتمــان گرافیــک دیزایــن در همــه جــای دنیــا بــا دیزایــن یکــی اســت یعنــی  بــه نــدرت جایــی پیــدا می کنید که 
دپارتمــان گرافیــک مثــل اروپــای شــرقی بــا نقاش هــا و مجسمه ســازها یکــی باشــد. بیشــتر گرایــش بــه ســمت دیزایــن 

اســت تــا آرت ولــی خــب تعــدادی از طراحــان گرافیــک کارهــای هنــری انجــام می دهنــد و شــکی در ایــن نیســت.

• مــی خواهــم ســوال بعــدی را مطــرح کنــم چــون ایــن کامــا واضــح بــود اینکــه مــا اکثــرا هنرســتانی هســتیم یعنــی 
ــان  ــار در اصفه ــن ب ــال ۱۳۱۳ و اولی ــران از س ــتان در ای ــتند. هنرس ــتانی هس ــک هنرس ــان گرافی ــی از طراح خیل
ــا  ــای زیب ــتان هنره ــیس هنرس ــا تاس ــور و ب ــای ضیاپ ــط آق ــال ۱۳۳۲ توس ــای آن در س ــی اعت ــد ول ــدازی ش راه ان
ــار  ــود. رفت ــی ش ــوزش داده م ــا آم ــدرن در آنج ــر م ــوزش هن ــون آم ــع مت ــد. در واق ــی آی ــود م ــه وج ــران ب در ته
هنرســتانی هــا و غیــر هنرســتانی هــا در دوره هــای تاریخــی بــا هــم یــک تفــاوت هایــی دارد بــه طــور مثــال بعدهــا 
کــه آقــای کاظمــی دانشــگاه هنرهــای تزیینــی را در ســال ۱۳۳۷ راه انــدازی مــی کنــد بــه خاطــر اینکــه بچــه هــای 
هنرســتان را در دانشــگاه تهــران راه نمــی دادنــد آنجــا دانشــگاه هنرهــای تزیینــی را راه انــدازی می کنــد و خیلــی 
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از بچــه هایــی کــه از آنجــا بیــرون مــی آینــد از بچــه هــای هنرســتان هســتند. در مقابــل مرتضــی ممیــز کــه یکــی از 
تیترهــای اصلــی گرافیــک در ایــران اســت یــا بــه نوعــی می توانیــم بگوییــم شــاخص  ترین فــرد در رشــته گرافیــک 
در ایــن صــد ســال اخیــر هســتند، هنرســتانی نبــوده. آیــا فکــر مــی کنیــد کــه ایــن جریــان هنرســتان تاثیــری در 
ایــن ماجــرا گذاشــته اســت؟یک آدم غیــر هنرســتانی مثــل مرتضــی ممیــز در آن ســالها کــه هنرســتان هنرهــای 
ــای  ــگاه هنره ــل از آن دانش ــال قب ــه ده س ــی ک ــگاه تهران ــک را در دانش ــان گرافی ــد و جری ــود دارد می آی ــا وج زیب
ــیار  ــوال بس ــن س ــد، ای ــت کن ــد درس ــی توان ــری م ــدای بزرگت ــدر ص ــد و اینق ــرح میکن ــت مط ــته اس ــی داش تزئین
جــدی اســت کــه چنــد تــا از دوســتان از مــن پرســیده بودنــد و خواســته بودنــد کــه مطــرح شــود. در ضمــن اینکــه 

ــد. ــالها بگویی ــم در آن س ــان ه ــدن خودت ــاره درس خوان ــد درب ــی ورود می کنی ــت دارم وقت دوس

٠ ببینیـد خـود آقـای ممیـز هـم که نقاشـی خوانـده بودنـد و استاد ان شـان هـم، آقـای حیدریـان و آقای حمیـدی و... 
بودنـد، کـه نقاشـی خوانده بودند. همچنیـن آقای مثقالی نیز نقاشـی خوانده انـد در نتیجه از منظر نقاشـی آمده اند 
بـه ایـن سـمت. هیچ کدامشـان بـه آن معنایی که آن روزهـا در اروپـا و آمریکا دیزاین معنا داشـته ورود نکـرده بودند. 
بعـد سـعی کردنـد کـه ایـن رشـته را راه بیندازنـد، منتها الگویشـان فرانسـه بـوده اسـت و از مـدارس آنجا الگوبـرداری 
کرده انـد. معلم هـای خارجـی هـم کـه حضـور داشـته اند، فـرض بفرماییـد، مثـل کارل اشـامینگر آلمانـی کـه درس 
مـی داده بـاز هـم گرایشـش بـه سـمت آرت بـوده تـا دیزایـن، خـودش مجسمه سـاز بـوده و بـا حروف فارسـی هـم کار 
کـرده و روی خیلـی از هنرمنـدان نقاشـی خط مـا هـم تاثیر بسـیار عمیقـی داشـته. مبنـا و زیرسـاخت کارش آرت بوده 
اسـت. مـا دیزاینـر بـه آن معنا کـه در اروپـا وجود داشـته اسـت نیاورده ایم در اینجـا و در دانشـکده هنر های زیبـا و در 
دپارتمـان گرافیـک کـه دیزاین آموزش دهد. به عنوان مثال می گویم، من ۵ سـال در دانشـکده  ی هنر هـای زیبا بودم 
و اسـتادان ما آقایان ممیز و شـباهنگی و احصائی و حلیمی و تمام بزرگان، که دیگر آخرین سـال های کاریشـان بود، 
در آنجـا حضـور داشـتند، ولـی ما هیچ وقت سـر کاس با کلمه ی کانسـپت آشـنا نشـدیم. یعنـی ما دیزایـن می کردیم 
بـدون کانسـپت، یـک چیزی در ذهنمـان بود، ولی کمتـر راجع به آن صحبت می کردیم که کانسـپت من ایـن بوده و از 
ایـن مسـیر بـه این نتیجه رسـیده ام. توضیحی بـود که راجـع به کارمـان می دادیم. این نشـان می دهد که زیرسـاخت 

ایـن رشـته و سـاختار آن خیلـی  بر پایـه ی اصول دیزایـن نبوده.

ــه  ــی در جامع ــدای بزرگ ــد و ص ــی می رس ــک اوج ــه ی ــاد ب ــه هفت ــما در ده ــل ش ــه نس ــود ک ــی ش ــور م ــس چط • پ
ــوان  ــا عن ــن ب ــتین بوب ــاب کریس ــه کت ــر دارم آن روزی راک ــه خاط ــنگ ب ــن قش ــد؟ م ــی کن ــت م ــران درس ــک ای گرافی
حضــور نــاب بــا طــرح جلــد درخشــان شــما منتشــر شــد و یــادم هســت کــه روزنامــه هــا دربــاره آن نوشــتند کــه 

ــید؟ ــی رس ــا م ــه اینج ــه ب ــود ک ــور می ش ــت چط ــاب اس ــور ن ــرای حض ــد ب ــرح جل ــن ط ای

٠ بلـه. ببینیـد، آن هـم یـک اتفـاق فرهنگـی بـود. بیشـتر چیزهایـی کـه مـا در دانشـگاه یـاد گرفتیـم در حیطه هـای 
فرهنگـی بودنـد و  ایـن آمـوزش در بخش هـای روشـنفکری و فرهنگـی خـوب کار کـرده اسـت. امـا شـما ببینیـد کـه آیا 
دانشـکده ی هنرهـای زیبـا در بخـش عمومـی و تجـاری، کـه اتفاقـا زندگـی طراحـان گرافیـک بـا آن می چرخـد موفـق 
بـوده اسـت ؟ آیـا تاثیـری بـر طراحی تایپ فیس داشـته اسـت؟  در دانشـکده ی هنرهـای زیبا در آن سـال ها آیـا ما در 
کاس هـای آشـنایی بـا خـط، آناتومـی خـط می خواندیـم؟ آیـا آناتومـی تایپ فیس هـا را کار می کردیـم؟ آیـا این هـا را 
بـا یکدیگـر مقایسـه می کردیـم کـه هـر کـدام بـه درد چه متنـی می خورنـد و کجـا بایـد از آن ها اسـتفاده شـود؟ این ها 
ً از منظـر آرت با تایپ برخـورد می کردند.  مناظـری بـود کـه دیزایـن باید به روی مـا باز می کـرد. در حالی که آنجا کامـا
خـب ایـن آمـوزِش فرهنگـی گاهـی بـرای روی جلـد کتاب و پوسـتر جـواب می دهد. ایـن که شـما می گویید سـر و صدا 
کـرد دقیقـا در همیـن حیطـه اسـت. امـا در حیطـه ی عـام دیزایـن نتوانسـتیم خودنمایی کنیم. چـون مفهـوم دیزاین 
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از ابتـدا بـه نظـرم درسـت جـا نیفتـاده بـود. آن چیـزی که مـن خیلی کمبـود اش را احسـاس کـردم -چون از هنرسـتان 
تـا فـوق لیسـانس را درس داده ام، و خـودم هـم کـه تدریـس می کنم در انتقـال مفاهیـم دیزاین مشـکل دارم- و برای 
همیـن در نشـر مشـکی شـروع کـردم بـه نشـر موضوعـات پایـه  ای و بنیـادی دیزاین؛ مثـل فلسـفه ی دیزایـن، معنای 
دیزایـن، جامعه شناسـی دیزایـن و چیزهایـی کـه ممکـن اسـت دریچه های تـازه ای بـه روی ما بـاز کند. اینکـه بفهمیم 
اصـا دیزایـن چیسـت؟ سـپس بگوییـم دیزایـن ایرانـی چیسـت؟ اینکـه دیگـران بـه مـا جایـزه داده انـد دلیل بـر این 
نیسـت کـه فکـر کنیـم فهم دیزاینمـان خیلی باال اسـت. کاربـرد دیزایـن، در جامعه معنا پیـدا می کند. شـما وقتی وارد 
شـهر ژنـو در سـوئیس می شـوید چیـزی جـز دیزاین نمی بینیـد. خوب آن هـا خداونـدگاران دیزایـن هسـتند، اما وقتی 

ً حضـور دیزاینـر را در شـهر تهـران نمی بینید. شـما وارد شـهر تهـران می شـوید اصـا

ــه  ــده ک ــل بن ــرای نس ً ب ــا ــت و عم ــدی اس ــیار ج ــد بس ــما میفرمایی ــه ش ــث ک ــن مبح ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای • واقعی
ــراح  ــا و ط ــه دنی ــلویچ را ت ــا سیس ــه م ــود ک ــوری ب ــن ط ــت ای ــرده اس ــدن ک ــوزش دی ــه آم ــروع ب ــه ۷۰ ش در ده
ــد  ــد می کنن ــاره تاکی ــتان دوب ــم. دوس ــی کردی ــی م ــه آن طراح ــبیه ب ــودآگاه ش ــم و ناخ ــان می دیدی ــک جه گرافی
کــه صحبت هــا کمــی دوســتانه تــر باشــد چــون گویــا در البــو دیشــب آن قســمت کــه گفتگــو دوســتانه تــر بــوده 
جذابیــت بیشــتری داشــته البتــه کــه مــن خیلــی از صحبــت هــای شــما اســتفادده کــردم. آقــای مشــکی آیــا شــما 
ً حرفــه ای بــودن کــه شــعار امســال هســت یــک معنــی انتزاعــی  خــود را یــک دیزاینــر حرفــه ای مــی بینیــد؟ اصــا
ً شــما طــراح لوگــو باشــید ولــی  نیســت؟ چــون یــک زمانــی بــه مــا می گفتنــد کــه حرفــه ای بــودن یعنــی اینکــه مثــا
بعــد از یــک بــازه زمانــی بــه مــا گفتنــد کــه حرفــه ای بــودن یعنــی بایــد فلســفه هــم بدانــی در عیــن حــال کــه طــراح 
لوگــو هــم هســتی جامعــه شناســی هــم بدانــی و حتــی بلــد باشــی بازیگــری کنــی و حتــی چنــد رفتــار خــوب در تــو 
باشــد تــا بتوانــی یــک آدم حرفــه ای و مهــم در جامعــه تلقــی شــوی. حــاال بــا ایــن چیــزی کــه بنــده گفتــم شــما یــک 

ــد؟ ــی می گنجانی ــه تعریف ــودن را در چ ــه ای ب ــتید و حرف ــه ای هس ــک حرف ــراح گرافی ط

ـــودم از  ـــخصی خ ـــف ش ـــن تعری ـــی م ـــد، ول ـــرم بگوین ـــه نظ ـــد ب ـــه بای ـــه را بقی ـــا ن ـــتیم ی ـــه ای هس ـــه حرف ـــد، اینک ٠ ببینی
ـــه  ـــم . کاری ب ـــه ای می دان ـــرافت حرف ـــان ش ـــم- هم ـــی کن ـــث م ـــم بح ـــران ه ـــا دیگ ـــورد آن ب ـــه در م ـــودن را -ک ـــه ای ب حرف
ـــیم،  ـــته باش ـــرافت داش ـــر ش ـــه ای اگ ـــی در کار حرف ـــند، ول ـــد باش ـــه می خواهن ـــر چ ـــدارم، ه ـــا ن ـــی آدم ه ـــی خصوص زندگ
آدم حرفـــه ای هســـتیم . شـــرافت بـــه ایـــن معنـــی کـــه در نهایـــت توانایـــی ات کار کنـــی و کار خـــوب تحویـــل مشـــتری 
ـــل  ـــفارش دهنده تحوی ـــه س ـــی ب ـــوب و عال ـــی خ ـــد کار خیل ـــم بای ـــو ه ـــت ت ـــوب هس ـــده ات خ ـــفارش دهن ـــر س ـــی. اگ بده
ــن  ــب ایـ ــت داری؟ و خـ ــدام کار را دوسـ ــودت کـ ــد: خـ ــه می گویـ ــه همیشـ ــفارش دهنده دارم کـ ــک سـ ــن یـ ــی. مـ دهـ
ـــر داد.  ـــفارش دهنده کار را تغیی ـــم س ـــه  بگوی ـــدارم ک ـــه ای ن ـــچ بهان ـــر هی ـــن دیگ ـــد و م ـــنگین می کن ـــن را س ـــار م ـــی ب خیل
او می گویـــد هـــر کـــدام کـــه خـــودت می پســـندی. یعنـــی همـــه چیـــز را بـــه مـــن محـــول می کنـــد. امـــا در مـــورد بقیـــه 
ـــود را  ـــوان خ ـــام ت ـــا تم ـــد، ام ـــن نباش ـــش از ای ـــن بی ـــی م ـــت توانای ـــن اس ـــذاری. ممک ـــه بگ ـــوان مای ـــد ت ـــا ح ـــد ت ـــم بای ه
ـــزی  ـــی از چی ـــت. یعن ـــودن اس ـــه ای  ب ـــن حرف ـــن ای ـــر م ـــه نظ ـــم. ب ـــه می ده ـــس ارائ ـــه نف ـــاد ب ـــا اعتم ـــذارم و کار را ب می گ
ـــی  ـــای جانب ـــی در حیطه ه ـــه ی جانب ـــد مطالع ـــت الزم باش ـــن اس ـــتن ممک ـــم نگذاش ـــن ک ـــرای ای ـــاال ب ـــتن. ح ـــم نگذاش ک
ـــده  ـــار آم ـــک ب ـــد، ی ـــاد باش ـــش ش ـــه روح ـــش، ک ـــی دوراندی ـــزم عل ـــتان عزی ـــی از دوس ـــم از یک ـــادی کن ـــیم. ی ـــته باش داش
ـــچ  ـــو هی ـــده؟ ت ـــه ش ـــم چ ـــم؟ گفت ـــا داری ـــه م ـــت ک ـــه ای اس ـــه حرف ـــن چ ـــت ای ـــم، گف ـــم بودی ـــر ه ـــال آخ ـــگاه، س ـــود دانش ب
ـــه ای  ـــه حرف ـــن چ ـــر ای ـــردم! آخ ـــر می ک ـــه آرم فک ـــتم ب ـــم داش ـــویی ه ـــروز در دستش ـــن ام ـــت م ـــی زدی. گف ـــر نم ـــت غ وق
ـــا  ـــن صبح ه ـــا م ـــی وقت ه ً بعض ـــا ـــد. مث ـــی گوی ـــت م ـــه راس ـــدم ک ـــد دی ـــدارد. بع ـــتراحت ن ـــه آدم اس ـــک لحظ ـــت؟ ی اس
ـــور  ـــن همان ط ـــزد و م ـــتم، و آب داغ دارد می ری ـــر دوش هس ـــه زی ـــه ک ـــادم رفت ـــتاده ام و ی ـــر دوش ایس ـــاعت زی ـــم س نی
ایســـتاده ام و دارم فکـــر مـــی کنـــم. بـــرای همـــه ایـــن اتفـــاق می افتـــد. لحظه هایـــی اســـت کـــه مـــی روی در فضایـــی 
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ـــر را  ـــد دفت ـــی کلی ـــی وقت ـــند. یعن ـــه نباش ـــاغل این گون ـــه ی مش ـــاید بقی ـــب ش ـــی، و خ ـــدا کن ـــل پی ـــی راه ح ـــه می خواه ک
ـــتیم و  ـــور نیس ً این ط ـــاال ـــا احتم ـــا م ـــود، ام ـــوش می ش ـــز خام ـــه نی ـــد حرف ـــرون، کلی ـــد بی ـــد و می آین ـــی کنن ـــوش م خام
ـــو  ـــرم ت ـــه نظ ـــود ب ـــی، بش ـــه بکن ـــوب ارائ ـــو کار خ ـــه ت ـــه اینک ـــر ب ـــری منج ـــن درگی ـــر ای ـــه اگ ـــتیم. البت ـــر هس ـــه درگی همیش

ـــتی. ـــه ای هس آدم حرف

ـــازی راه  ـــای مج ـــک در فض ـــه گرافی ـــون هفت ـــه پیرام ـــی ک ـــرو صدای ـــن س ـــا ای ـــد روز ب ـــن چن ـــی در ای ـــم عال ـــیار ه • بس
ـــه  ـــری ک ـــرای هن ـــه ب ـــود ک ـــرده ب ـــاره ک ـــن اش ـــه ای ـــت ب ـــم هس ـــی ه ـــیار خوب ـــراح بس ـــه ط ـــتان ک ـــی از دوس ـــاد یک افت
ـــا  ـــود و آی ـــب ب ـــی عجی ـــام کم ـــن پی ـــن ای ـــرای م ـــید، ب ـــه رس ـــه نتیج ـــود ب ـــی ش ـــات نم ـــا زور و تبلیغ ـــرد ب ـــی می دارد م
شـــما بـــا ایـــن شـــرایط حـــال حاضـــر فکـــر می کنیـــد گرافیـــک رو بـــه زوال اســـت ؟ یـــا مثـــل خانـــم اســـفرجانی در 
ـــات  ـــن اتفاق ـــد از ای ـــه بع ـــان، ک ـــاد ایش ـــود اعتق ـــیرین ب ـــم ش ـــی ه ـــه خیل ـــت و البت ـــاد داش ـــه اعتق ـــب ک ـــو دیش الی
دنیـــای جدیـــدی بـــه وجـــود  مـــی آیـــد و بـــه ســـمتی می رویـــم کـــه شـــغل مـــا مهـــم تـــر  هـــم می شـــود. شـــما در 

ـــد؟ ـــرار داری ـــان ق ـــمت جری ـــدام قس ک

٠ ببیــن فقــط شــکلش تغییــر خواهــد کــرد. یعنــی نیازهــای جامعــه تغییــر می کنــد و طراحــان گرافیــک هــم بایــد آن 
نیازهــا را جــواب بدهنــد. قطعــاً نســل مــا جــزو نســل های بازنشســته و بــه دردنخــور خواهــد شــد، چــون هــر روز بایــد 
بــا یــک اپلیکیشــن تــازه کار کنیــم و برنامه هــای جدیــد یــاد بگیریــم. دیگــر دوره ی نســل شــما و بعــد از شماســت. بــه 
نظــرم شــکل و شــمایل آن تغییــر خواهــد کــرد، امــا ایــن حرفــه هیــچ وقــت از بیــن نخواهــد رفــت. راه بــرای جوان هــا 
ــد.  ــوزش می دهن ــه از راه دور آم ــا ک ــن دورکاری ه ــرای همی ــازه، ب ــای ت ــازه، کاربرد ه ــای ت ــرای نگرش ه ــت، ب ــاز اس ب
اینهــا همــه کاربرد هایــی از حرفــه ی مــا اســت کــه در آینــده بــه آن نیــاز اســت.  بــرای بهتــر ارائــه کــردن هــر کاری نیــاز 

اســت کــه بــه مــا مراجعــه کننــد.

• پس اعتقاد دارید که کرونا به نفع طراحان گرافیک بوده و البته اگر زنده از آن گذر کنیم!

ً فکــر نمی کنــم کــه کرونــا تغییــر آن چنانــی، بــه غیــر از  بعــد اقتصــادی، بــرای بشــر داشــته باشــد. این بشــر  ٠ مــن اصــا
طمــع کار درســت بعــد از ایــن کــه کرونــا تمــام شــود، می شــود همــان بشــر دیــروز. دوبــاره فیل هــا را بــرای عاجشــان 
ــرد .  ــد ک ــموم خواه ــان را مس ــاالب ف ــای ت ــور پرنده ه ــن ط ــد و همی ــکار می کن ــان ش ــرای شاخ ش ــا را  ب ــدن ه و کرگ
هیــچ چیــزی تغییــر نخواهــد کــرد. بــه نظــرم طمــع بشــر  پایان ناپذیــر اســت، مگــر اینکــه بشــر نباشــد تــا کــره ی  زمیــن 

نفــس بکشــد، و گرنــه تــا وقتــی هســت، ایــن زمیــن نفســی نخواهــد کشــید.

• جســارتاً در ایــن بخــش مــن بــا شــما مخالفــم زیــرا اعتقــاد دارم کــه دنیــای بعــد از کرونــا تفاوت هــای ســاختاری 
خواهــد داشــت ایــن بــه معنــی ایــن کــه تفــاوت هــای صــوری نــدارد نیســت کــه مشــخصاً یــک اتفــاق هایــی  مــدام 
تکــرار می شــود ولــی تجربــه زیســتی کــه در ایــن دو ســه مــاه بشــر داشــت مــی توانــد بــرای همیشــه ایــن نگرانــی  
را کــه مــا دوبــاره بــه ایــن بحــران بــر مــی گردیــم در ذهنــش فعــال کنــد. البتــه اگــر کرونــا تمــام شــود چــون یکــی 
از مباحثــی کــه بــه صــورت جــدی بیــن پزشــکان مطــرح اســت ایــن اســت کــه ایــن موضــوع تمــام شــدنی نیســت و 
بــه خاطــر ســاختاری کــه دارد بــا مــا خواهنــد مانــد. برگردیــم بــه خواســته دوســتان و یــک مقــداری شــیرین تــر 

گفتگــو کنیــم، یــک خاطــره جــذاب از آقــای ممیــز بــرای مخاطبیــن تعریــف کنیــد.

٠ نمی شود که در مأل عام تعریف کرد...
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• حاال یک خاطره تعریف کنید که بشود در مأل عام تعریف کرد. 

٠اجـازه بـده خاطـره تعریـف نکنیـم، ولـی از مرتضـی ممیـز بـه عنـوان آدمـی کـه در حرفـه اش خیلی شـریف بـود یاد 
کنیـم. مـن بـه یـاد نـدارم لحظـه ای را که مرتضـی ممیز بـه گرافیک فکـر نکند، انـگار اصا بـه دنیا آمـده بود کـه به این 
چیزهـا فکـر کنـد. همین اسـت که برای همیشـه جاودانه شـده اسـت. برای همین، االن شـما وسـط این گفتگـو از من 
خواسـتید کـه خاطـره ای از ایشـان تعریـف کنـم. او در شـرایطی که می توانسـت بـه راحتی از کشـور خارج شـود، به ما 
هـم می گفـت از کشـور خـارج نشـوید، سـر کاس بـه مـا می گفتنـد کـه اگـر ایـن جـا شـما را از در بیـرون کننـد پنجره ای 
هسـت کـه از آن بـاز بـه داخـل برگردیـد، ولـی آن ور اگـر  شـما را از در بیـرون کننـد، دیگـر درمانده ایـد. اینجـا خالـه ای، 
عمـه ای، عمویـی، دوسـتی هسـت، و  هنـوز فرهنگـی هسـت کـه بـه مـا کمـک می کنـد. خـودش به قـول آقـای مثقالی 
نمونـه ی کاملـی بـود از مردانگـی و مرامـی کـه حتی در نسـل خودش هـم کمیاب بـود. به نظـرم همین ها اسـت که از 
ایشـان یـک مـرد بزرگ سـاخته اسـت. مرتضی ممیز هم مثل همه ی ما اشـتباه کـرده، مثل همه ی ما شکسـت خورده 
و اشـتباهات بـزرگ در زندگـی اش داشـته، امـا ایـن کـه مـدام به ایـن حرفه فکر کـرده، بزرگ ترین مزیت ایشـان اسـت 
و ایـن موضـوع از ایشـان آدم بزرگـی سـاخته اسـت. بـه جـز او خیلی هـای دیگـر کارهـای مهـم کردنـد، امـا به انـدازه ی 

مرتضـی ممیـز نمانده انـد. چـون بـه اندازه ی ایشـان بـه فکر حرفـه و همـکاران نبودند و نیسـتند.

• اجــازه بدهیــد برویــم بــه دهــه ۵۰ و حضــور آقــای ممیــز در گــروه طراحــان آزاد و چاقــو هــای مشــهور مرتضــی 
ممیــز کــه  آنهــا را آویــزان کــرده بودنــد و مــا اولیــن رگــه هــای کانســپچوال آرت را در آن ســال هــا در هنــر ایــران 
مــی بینیــم. شــب گذشــته کــه بــا آقــای نامــی صحبــت می کــردم ایشــان مــی گفتنــد یکــی از مهم تریــن افــراد ایــن 
گــروه قطــع بــه یقیــن مرتضــی ممیــز بــود کــه کشــف کــرده بــود کــه کانســپچوال آرت چــی هســت و بعدهــا آن چاقــو 
ً پوســتر گنــج و گســتره کــه خــودش بــرای آن نمایشــگاه طراحــی کــرده بــود و  را در پوســترهایش هــم دیدیــم مثــا
دوبــاره ســال ۸۰ کــه در آن نمایشــگاه کانســپچوال آرت دوبــاره ایــن چاقــو هــا آویــزان بودنــد و ایــن در ذهــن مــا 
طراحــان گرافیــک باقــی مانــد. شــاید اگــر ایــن کار را پایــه در نظــر بگیریــم اینهــا مــی خواســتند  بــا آن نمایشــگاه به 
ً بــر ضــد فــروش عمــل می کردنــد چــون اعتقــاد داشــتند کــه  طــور عملــی وارد کانســپچوال آرت شــوند یعنــی مثــا
گالــری هــا آثــاری را نمایــش مــی دهنــد کــه مــدرن نیســتند و مدرنیســم در حــال حاضــر در جهــان در دوره مینــی 
مالیســم اســت  و بــه خصــوص مارکــو ســردمدار ایــن تفکــر اســت ایــن ویژگــی عجیبــی اســت که همــه ۵ نمایشــگاه 
مســتقل ایــن گــروه داشــتند و در تاریــخ هنــر ایــران خیلــی تاثیــر گــذار بــوده اســت. اینکــه چاقوهــای ممیــز در 
ذهــن مــا  ایــن چنیــن مانــده اســت، خیلــی عجیــب اســت. مــن فکــر مــی کنــم کــه اینجــا یــک دیزاینــر اســت کــه 
مــی توانــد در نقــش یــک آرتیســت خــوب عمــل کنــد. شــما در اول گفتگــو گفتیــد کــه بعضــی هــا اعتقــاد دارنــد کــه 
هنــر مــرده اســت و یــا رو بــه دیزایــن آورده اســت و عــده ای اســتیتمنت بــرای آن می نویســند و حالــت اکپرســیو آن در 
حــال کــم شــدن اســت، اگــر دهــه ۴۰ را اوج ســنت گرایی و جریــان ســقاخانه فــرض کنیــم در دهــه ۵۰ مــا کارهــای 
ایــن گــروه را مــی توانیــم بــه عنــوان جریــان در تاریــخ هنــر ایــران ببینیــم. اینجاســت کــه مــن اعتقــاد دارم مــا بــه 

عنــوان یــک  طــراح گرافیــک می توانیــم آرتیســت هــم باشــیم.

٠ ببینیـد، شـما دوبـاره فرامـوش کردیـد کـه مرتضـی ممیـز فارغ التحصیـل رشـته ی نقاشـی از دانشـکده ی هنرهـای 
زیبـا بـوده، و پـروژه ی لیسـانس ایشـان ازدواج بـا ونـوس بـوده، همـان تابلویـی کـه گـم شـده و دیگـر معلوم نیسـت 
کجاسـت. تابلوهـای نقاشـی مرحـوم ممیـز هنـوز  هـم هسـت، پرتره هایـی کـه کشـیده، درخـت خورشـیدی کـه هنـوز 
هسـت. دوره ای تحـت تاثیـر »موندریـان« کارکـرده، مدتـی تحـت تاثیـر »پـل کلـه« کارکـرده اسـت. اگـر می خواهیـد 
مقایسـه کنید چرا نمی روید در آن دوره کار »بیل آخ« آقای هانیبال الخاص را بررسـی کنید؟ مگر آن کار کانسـپچوال 
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 آرت  نبـود؟ خیلـی هـم سـر و صـدا کـرده بـود و بخاطرش از مارکو سـیلی هـم خورده بـود. یـا آن کاری که آقـای پیارام 
در آمریـکا در کنـار چاقوهـای آقـای ممیـز بـا چـوب کار کـرده بـود و سـطح خیلـی بزرگـی را پوشـانده بـود و حـروف را 
بـاز می کنـد و یـا کارهـای آقـای محسـن وزیـری مقـدم بـا چـوب همیـن حالـت را دارد کـه در نمایشـگاه های مختلـف 
ً محمـد صالح عـا یـک نمایشـگاه می گـذارد و در چکمه هـا خـاک می ریـزد و گل مـی کارد و  گذاشـته می شـود. یـا مثـا
ایـن چکمه هـای گلـدار نیـز کانسـپچوال آرت هسـتند. می خواهـم بگویم با همه ی عشـق و عاقـه ای که مـا دیزاینرها 
بـه مرتضـی ممیـز داریـم، غافـل نشـویم از اتفاقاتـی کـه در آن دوران افتـاده و مرتضـی ممیـز هـم یکـی از آن هاسـت. 
می خواهـم بگویـم اگـر کارهـای او در خاطـر مانـده اسـت بـه خاطر این اسـت کـه ایشـان این  هـوش را داشـته که این 

چاقوهـا را در جاهـای مختلـف تسـری داده و اسـتفاده کـرده اسـت.

• یعنی شما فکر می کنید که این موضوع به دلیل تکرار در جاهای مختلف است؟

٠ اگـر یادتـان باشـد، در سـال 1388 در پنجمیـن سـالگرد فـوت آقـای ممیـز، ما نمایشـگاهی گذاشـتیم و مـن کاری با 
الهـام از همـان چاقوهـا انجـام دادم. در واقـع ۷۵ چاقـو از سـقف آویـزان کردیـم و زیـرش هـم یـک حوض گذاشـتیم. 
دلیلـش هـم ایـن بود که یک شـب قبل از فوت آقای ممیز )این خاطره ای اسـت که افسـانه خانم، همسـر آقای ممیز 
تعریـف کـرده بودنـد، و مـا هـم متـن را تایـپ کردیـم زدیم یک سـمت نمایشـگاه( آقـای مثقالـی می روند دیـدن آقای 
ممیـز و آقـای ممیـز می گوینـد چاقـو... آب.... آقـای مثقالی به ایشـان می گوینـد نکند فیلـم چاقو در آب پوالنسـکی را 
می گویـی مرتضـی؟ ایشـان هـم تائیـد می کنند. این خاطـره را ما کردیم یـک اجرا. یک طرف سـالن فیلم چاقـو در آب 
پخـش می شـد -آن صحنـه ای کـه بیـن انگشـتانش چاقـو می زنـد- و این طـرف هم ایـن خاطره ی افسـانه خانـم، و به 
هـر حـال آن چاقـو در آب را اجـرا کردیـم. چـرا چـون چاقو همیشـه در ذهن مرتضـی ممیز یک چیـز خطرناک بـود و از 
آن پرهیـز مـی کـرد. مـن فکـر می کنـم تمـام عمـرش از بریدن دسـتش می ترسـید، شـاید یک خاطـره بـوده و همه جا 
هـم می بینیـم کـه از این چاقو اسـتفاده کرده اسـت. این اسـت که ما مـدام و تا دم مـرگ این چاقوهـا را می بینیم. ولی 
آن دوره کارهـای زیـادی انجام شـده اسـت. مثل نمایشـگاه آبی که باز دسـتمال توالت آبی آویزان می کننـد و پرده ای 

آبـی کـه رویـش ضربدر خـورده اسـت، آن دوره این کارها کانسـپچوال آرت بوده اسـت.

ــود  ــه خ ــان آزاد ک ــروه طراح ــد در آن گ ــما گفتی ــه ش ــا ک ــن کاره ــه ای ــم هم ــد بگوی ــارتا بای ــن جس ــه م ــه البت • بل
ــتره  ــج و گس ــگاه گن ــی، نمایش ــگاه آب ــی آن نمایش ــاده. یعن ــاق افت ــت اتف ــوده اس ــوش ب ــم عض ــز  ه ــی ممی مرتض
ــه  ــع نطف ــتند و در واق ــان هس ــن جری ــه درهمی ــت هم ــارام هس ــای پی ــه کار آق ــکا ک ــگاه واش آرت آمری و نمایش
ایــن جریــان کانســپچوال آرت در همیــن گــروه هــا اتفــاق مــی افتــد. ایــن چیــزی کــه شــما اشــاره کردیــد کــه بــه 
خاطــر هــوش مرتضــی ممیــز و تکــرار ایــن چاقــو در جاهــای مختلــف ایــن موضــوع در ذهــن مــا مانــده اســت را بــه 
درســتی مــی پذیــرم ولــی احســاس مــی کنــم چــون دیزاینــر بــودن را بیشــتر از مارکــو بلــد بــوده اســت -در حالــی 
کــه مارکــو خیلــی درجــه یــک اســت و خیلــی بیشــتر از اعضــای آن گــروه کار بلــد اســت- آثــارش بیشــتر شــبیه بــه 
یــک اثــر کانســپچوال آرت شــده. تصــور مــن بــر ایــن اســت کــه آن چیــزی کــه مــا بــه عنــوان آرت ورک مــی ســازیم یــا 
میکشــیم و از آن عکــس مــی گیریــم و درکار گرافیــک اســتفاده می کنیــم یــک فراینــد دیزایــن اســت کــه در کارهــای 

مرتضــی ممیــز بــا آن چاقــو بیشــتر اتفــاق افتــاده اســت ایــن تصــور مــن اســت.

٠ یادتــان نــرود کــه مرتضــی ممیــز در ایــران می مانــد و همچنــان کار می کنــد، بعضی هــا بــه دالیــل سیاســی و 
ــد  ــز می مان ــی ممی ــی مرتض ــد. ول ــوت می کنن ــان ف ــد و بعضی هایش ــا می رون ــی از اینج ــل اجتماع ــه دالی ــا ب بعضی ه
و کار می کنــد و کار هایــش دیــده می شــود. مــن هــم خیلــی دلــم می خواهــد کــه همــه چیــز را بــه آقــا مرتضــی ختــم 
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ــت و  ــوده اس ــان ب ــی در جری ــه اتفاقات ــم ک ــم، می بینی ــگاه کنی ــان ن ــن جری ــه ای ــه ب ــم منصفان ــر بخواهی ــی اگ ــم، ول کن
مرتضــی ممیــز هــوش و تــداوم در کارش داشــته. یعنــی هیــچ وقــت تــداوم  در کارش از بیــن نرفتــه اســت، در نتیجــه 

ــم. ــش را ببینی ــم کار های ــال ها می توانی ــا س ــداوم ت ــن ت ــر ای ــه خاط ــا ب م

• البتــه مــن خیلــی دوســت نــدارم همــه چیــز را بــه آقــای ممیــز وصــل کنــم واقعیــت ایــن اســت کــه فکــر می کنــم 
ــز در  ــای ممی ــل از آق ــال قب ــه ۱۰ س ــا اینک ــده ب ــده نش ــوب دی ــران خ ــک ای ــی در گرافی ــای کاظم ــا آق ــی مث ــک جای ی
دانشــگاه هنــر هــای تزیینــی رشــته گرافیــک را راه می انــدازد و قطعــا نقدهایــی بــه ایــن جریــان وارد اســت ولــی 
بــه هــر حــال ایــن یــک گفتگــوی صمیمــی در انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران اســت و بــرای همیــن قصــد 

بــه نقــد کــردن آقــای ممیــز نــدارم و بیشــتر دوســت دارم چیزهــای جذابــش مطــرح شــود.

ــا  ــته اند، ام ــش داش ــی نق ــز خیل ــای ممی ــه آق ــم ک ــم بگوی ــم. می خواه ــت می کن ــاف را رعای ــب انص ــن دارم جان ٠  م
همــه ی نقش هــا بــرای ایشــان نبــوده اســت، بلکــه یــک جریــان اجتماعــی راه افتــاده بــوده و تــداوم و هــوش مرتضــی 

ممیــز باعــث بهتــر دیــده شــدن او شــده. همــان چیــزی کــه اتفاقــاً مــا دیزاینر هــا می توانیــم از آن اســتفاده کنیــم.

ــک  ــان گرافی ــی طراح ــن صنف ــام انجم ــب ن ــه در ترکی ــت ک ــن اس ــد ای ــیده ان ــن پرس ــه از م ــی ک ــوال های ــی از س • یک
ایــران کــه اگــر اشــتباه نکنــم یکــی از قدیمــی تریــن انجمــن هــای تجســمی اســت هــم بــه صنــف و هــم بــه انجمــن 
ــر  ــه اگ ــن  ک ــابقه در انجم ــا س ــک آدم ب ــوان ی ــه عن ــما ب ــس دارد ش ــودش پارادوک ــن در خ ــت و ای ــده اس ــاره ش اش
ــور  ــر حض ــای دیگ ــمت ه ــا در س ــر و ی ــوان دبی ــه عن ــن ب ــف انجم ــره مختل ــات مدی ــم در ۵ دوره هی ــتباه نکن اش
داشــتید، ایــن ســوال خیلــی جــدی هســت و امیــدوارم یــک بــار بــرای همیشــه درســت جــواب داده شــود. اینکــه 
آیــا مــا صنــف هســتیم یــا انجمــن هســتیم؟ صنــف تعاریــف کارگــری دارد یعنــی صنــف بــا الگــوی رفتــار اقتصادی 
درســت مــی شــود )مشــکی: اســم را کامــل نگفتیــد، انجمــن صنفــی کارفرمایــی طراحــان گرافیــک ایــران( آیــا مــا 
بایــد رفتــار صنفــی محــض داشــته باشــیم ؟یــا یــک رویکــرد انجمنــی؟ لطفــاً در ایــن بــاره توضیــح دهیــد چــون 
در رفتــار صنفــی نانواهــا، یــک نانــوا، نانــوا اســت و نانــوای خــوب و بــد نداریــم و همــه نانواهــا مــی تواننــد عضــو 
صنــف شــوند. امــروز یــک پســر ۲۴ ســاله کــه بــه نظــر مــن خیلــی هــم طــراح خوبــی اســت بــه مــن فشــار آورده 
بــود کــه عضــو انجمــن شــود و از مــن مــی پرســید کــه چــرا نمــی توانــد عضــو انجمــن شــود بــه خاطــر اینکــه ۲۴ 
ــتم.  ــم هس ــه ه ــی بیم ــی آورم و حت ــول در م ــن راه پ ــتم و از ای ــر هس ــک دیزاین ــن ی ــه م ــت ک ــی گف ــت؟ م ــاله اس س
یعنــی در شــرکتی کار مــی کنــد و بیمــه هــم شــده اســت. ایــن موضــوع یــک مقــدار پارادوکــس اســت اگــر مــی شــود 

دربــاره ایــن صحبــت کنیــم چــون مســئله جــدی ای اســت.

ـــار  ـــن دچ ـــه انجم ـــم ک ـــتان می گفت ـــه دوس ـــم ب ـــن ه ـــه در انجم ـــه ام. همیش ـــا گفت ـــک قب ـــرم را در رادیوگرافی ـــن نظ ٠ م
یـــک تضـــاد و تناقـــض بـــزرگ می باشـــد، همـــان تناقضـــی کـــه در راه انـــدازی رشـــته ی گرافیـــک در ایـــران داشـــتیم. 
ـــوم  ـــد از عم ـــه بای ـــد، ک ـــی راه انداختن ـــد، انجمن ـــت منش آمدن ـــی و آرتیس ـــه، فرهنگ ـــان فرهیخت ـــدادی انس ـــی تع یعن
صنـــف حمایـــت کنـــد. ایـــن تناقـــض را هیـــچ وقـــت انجمـــن نتوانســـته اســـت حـــل کنـــد. بـــرای همیـــن هنـــگام 
ـــد ؟  ـــر بدهن ـــا نظ ـــد روی کاره ـــی بای ـــک گروه ـــا ی ـــت؟ آی ـــم اس ـــت کار مه ـــا کیفی ـــه آی ـــت ک ـــث اس ـــه بح ـــری همیش عضوگی
ـــر  ـــد؟ و اگ ـــر می دهی ـــه او نظ ـــع ب ـــرا راج ـــس چ ـــت، پ ـــف اس ـــو صن ـــی عض ـــت کار دارد یعن ـــخصی بیس ـــی ش ـــب وقت خ
قـــرار اســـت بیایـــد، چـــرا موقـــع برگـــزاری نمایشـــگاه  بـــرای کار او داوری می گذاریـــد؟ اگـــر او را پذیرفته ایـــد دیگـــر از 
ایـــن فیلتـــر رد شـــده اســـت. ایـــن تناقض هـــا را هیـــچ وقـــت انجمـــن نتوانســـته اســـت حـــل کنـــد. نـــه در ایـــن مـــورد، در 
ـــون  ـــم . چ ـــخص نکرده ای ـــان را مش ـــدا خطوط م ـــون از ابت ـــم، چ ـــا را داری ـــن تناقض ه ـــی ای ـــائل مملکت ـــیاری از مس بس
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ـــا زور و  ـــن ب ـــیده ایم. انجم ـــه نرس ـــن نتیج ـــه ای ـــی ب ـــد تاریخ ـــک فرآین ـــا در ی ـــیده ایم، ی ـــن کار نرس ـــه ای ـــف ب اول از تعری
ـــت  ـــه هس ـــی ک ـــم همین ـــن می گویی ـــرای همی ـــاده. ب ـــا راه افت ـــیده ت ـــول کش ـــال ط ـــزان، 3۰ س ـــزار عرق ری ـــت و ه زحم
تـــو را بـــه خـــدا اجـــازه بدهیـــد کـــه باشـــد. همیـــن کـــه انجمـــن راه بیفتـــد کافـــی اســـت. صبـــر نکردیـــم تـــا یـــک تعریـــف، 
ـــا  ـــنامه ی م ـــا اساس ـــم، ام ـــنامه داری ـــه اساس ـــت ک ـــت اس ـــیم. درس ـــته باش ـــخص داش ـــتراتژی مش ـــک اس ـــوب و ی چارچ
ـــک  ـــن ی ـــر . م ـــا از هن ـــد ی ـــاع می کن ـــف دف ـــه از صن ـــم ک ـــع نمی دانی ـــت. در واق ـــگ اس ـــتر گاو پلن ـــنامه ی ش ـــک اساس ی
بـــار خواهـــش کـــردم کـــه تعریفـــی از صنـــف ارائـــه بدهیـــم. اگـــر صورت جلســـه های آن دوره را نـــگاه کنیـــد، هـــر 
ـــم  ـــا نمی توانی ـــون م ـــیدیم. چ ـــه نرس ـــه نتیج ـــا ب ـــده و نهایت ـــت ش ـــن صحب ـــف در انجم ـــف صن ـــورد تعری ـــه در م هفت
یـــک فهرســـت تهیـــه کنیـــم . ببینیـــد مثـــا شـــما می گوییـــد نمایشـــگاه پوســـتر. می گوییـــم چـــه ربطـــی بـــه صنـــف 
ـــش  ـــن نق ـــد انجم ـــت رش ـــر کاری در جه ـــام ه ـــا انج ـــس عم ـــش دارد. پ ـــف نق ـــوزش صن ـــت آم ـــد درجه دارد؟ می گویی
ـــل  ـــد ح ـــم نمی توان ـــت ه ـــچ وق ـــد و هی ـــل کن ـــته ح ـــت نتوانس ـــچ وق ـــض را هی ـــن تناق ـــن ای ـــن انجم ـــرای همی دارد، و ب
ـــتیم  ـــد هس ـــند و معتق ـــابقه باش ـــا س ـــای ب ـــن از آدم ه ـــره ی انجم ـــت مدی ـــای هیئ ـــه اعض ـــم ک ـــعی می کنی ـــون  س ـــد. چ کن
ـــدم و  ـــش را دی ـــن اتری ـــر انجم ـــش دبی ـــه اتری ـــفرم ب ـــش در س ـــال پی ـــن ۲۰ س ـــند. م ـــم باش ـــنام ه ـــد خوش ـــا بای ـــه این ه ک
ـــرد.  ـــیدگی می ک ـــکایات رس ـــه ش ـــی داد و ب ـــواب م ـــا را ج ـــت. تلفن ه ـــک نیس ـــراح گرافی ً ط ـــا ـــر اص ـــه دبی ـــدم ک ـــه ش متوج
طراحـــی رفتـــه بـــود قـــرارداد بســـته بـــود بـــا یـــک شـــخص روس کـــه زیـــر 18 ســـال داشـــت و  او پولـــش را نمـــی داد و دادگاه 
طـــراح را  محکـــوم کـــرده بـــود و گفتـــه بـــود بایـــد شناســـنامه اش را نـــگاه می کـــردی. کارشـــان بـــه ایـــن شـــکل بـــود و 
مشـــخص بـــود کـــه او تنهـــا بـــه وظایـــف صنفـــی اش و تســـهیاتی کـــه بایـــد بـــرای صنـــف فراهـــم کنـــد عمـــل می کـــرد. در 
حالـــی کـــه مـــا هـــم بینـــال و نمایشـــگاه برگـــزار می کنیـــم و هـــم می خواهیـــم تعرفـــه قیمـــت بدهیـــم و...  یـــک معجونـــی از 
ـــت و  ـــن اس ـــا پایی ـــت ی ـــا باالس ـــا ی ـــای م ـــن تعرفه ه ـــرای همی ـــد. ب ـــد ش ـــل نخواه ـــم ح ـــز  ه ـــه هرگ ـــم ک ـــا را داری تناقض ه
ـــت.  ـــه اس ـــت پای ـــت و قیم ـــف قیم ـــن ک ـــم ای ـــا می گویی ـــم. م ـــا را بگیری ـــن قیمت ه ـــم ای ـــا نمی توانی ـــد م ـــا می گوین بعضی ه
ـــران  ـــه ای ـــه ب ـــن فرانس ـــن دیزای ـــر انجم ـــپر، دبی ـــای کاس ـــن آق ـــه همی ـــی ک ـــت؟ در حال ـــا اس ـــت حرفه ای ه ـــن قیم ـــا ای ـــا  آی ی
ـــازند و  ـــی س ـــر م ـــن بزرگ ت ـــن دیزای ـــک انجم ـــد و ی ـــب می کنن ـــم ترکی ـــا ه ـــا را ب ـــه ی انجمن ه ـــا هم ـــت آن ه ـــود، می گف ـــده ب آم
 ً مثـــا ســـاعتی کار می کننـــد یـــا آیتم هایـــی دارنـــد بـــرای ایـــن کـــه مشـــخص کنـــد تـــو چقـــدر پـــول بگیـــری. مـــا ایـــن کار را اصـــا

ً آرتیســـتیک بـــوده اســـت . نتوانســـتیم بکنیـــم. چـــون کامـــا ایـــن کار بـــه صـــورت حســـی و عشـــقی و کامـــا

• آیـا پیشـنهادی در ایـن زمینـه داریـد؟ البتـه قبـل از اینکـه پیشـنهاد تـان را بدهید من یـک چیزی بگویـم من در 
انجمـن هـای مختلـف فرهنگی و هنری عضو بـوده ام و هم  کار مدیریت هنری برایشـان انجـام داده ام می توانم 
بگویـم بـا نظـم تـر از انجمـن گرافیک ندیـده ام با همـه ایرادهایـی که شـما می گویید باز  به نسـبت سـاختار دارد.

ـــا  ـــون م ـــک. چ ـــی گرافی ـــم روز جهان ـــن را می گویی ـــی دیزای ـــا روز جهان ـــر م ـــن خاط ـــه همی ـــت، ب ـــت اس ـــد درس ٠ صد درص
ـــک  ـــان گرافی ـــی طراح ـــن صنف ـــه انجم ـــم. در اینک ـــود کرده ای ـــال خ ـــه را م ـــن قضی ـــه ای ـــته ایم ک ـــدرت داش ـــدر ق این ق
ـــه  ـــت و هم ـــنام اس ـــدگار وخوش ـــه مان ـــن ک ـــت و ای ـــکی نیس ـــت ش ـــرده اس ـــل ک ـــوب عم ـــی خ ـــه دارد خیل ـــکلی ک در ش
می گوینـــد شـــما منســـجم ترین انجمـــن هســـتید. مـــن بحـــث داخلـــی و خانوادگـــی را می گویـــم، کـــه اگـــر مـــدام 
ـــجام  ـــن انس ـــاً ای ـــت. اتفاق ـــض اس ـــن تناق ـــر ای ـــه خاط ـــم، ب ـــرای آن نداری ـــی ب ـــا و راه حل ـــرای م ـــد ب ـــش می آی ـــوال پی س
ـــی از  ـــم یک ـــز را ببینی ـــی ممی ـــوت مرتض ـــاط ق ـــم نق ـــر بخواهی ـــی اگ ـــتیم. یعن ـــز هس ـــی ممی ـــون مرتض ـــم مدی ـــن را ه انجم
ـــر  ـــم قه ـــا ه ـــیم و ب ـــته باش ـــات داش ـــم و انتخاب ـــرف بزنی ـــینیم و ح ـــه بنش ـــاد داد چگون ـــا ی ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای آن ه
ـــت  ـــر آن روز، وق ـــم و دبی ـــت می گرفتی ـــد وق ـــه بای ـــات، ک ـــرکت در جلس ـــوه ی ش ـــوزش داد. نح ـــا آم ـــه م ـــا را ب ـــم. اینه نکنی
ـــاد داد  ـــا ی ـــه م ـــان ب ـــا را ایش ـــه اینه ـــی، هم ـــت کن ـــی صحب ـــه بتوان ـــی داد ک ـــت م ـــو وق ـــه ت ـــرد و ب ـــت می ک ـــما را یادداش ش

ـــتیم. ـــز هس ـــی ممی ـــون مرتض ـــت مدی ـــجامی هس ـــر انس و اگ
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• خــب پــس بــه هــر حــال مــا ســاختاری داریــم کــه توانســته جــواب بدهــد ایــن را هــم بگویــم کــه در همیــن دومــاه 
ــت را  ــن فعالی ــه بهتری ــم ک ــع میگوی ــرص قاط ــه ض ــن را ب ــوده ام و ای ــف ب ــای مختل ــن ه ــن در انجم ــی م کرونای

همیــن انجمــن گرافیــک کــرده اســت.

٠ ببینیـد همیشـه همیـن بوده اسـت، اما مـن دارم نقد داخلی می کنـم. من می گویم اگـر بخواهیم دو پلـه باالتر برویم 
بایـد ایـن تناقضـات را حل کنیم. در شـرایط فعلـی ما بهترین انجمن هسـتیم، اما اگر بخواهیم به حقـوق صنفی اعضا 

رسـیدگی نماییم و انجمن قدرت بیشـتری پیدا کند و بتواند بهتر پاسـخگو باشـد، باید این نقدها را بشـنویم.

•  پیشنهادی دارید آیا که ساختار اساسنامه انجمن طبق یک فرایند یک ساله تغییر کند؟

ــنی  ــر س ــا و ه ــه ی گروه ه ــکل از هم ــود، متش ــاخته ش ــی س ــن گروه های ــد در انجم ــه بای ــتم ک ــد هس ــن معتق ــه. م ٠ ن
و هــر دســته ای و بنشــینیم و بــا هــم گفتگــو کنیــم و ایــن تناقضــات را حــل کنیــم. در واقــع بایــد کاری کنیــم کــه تمــام 
ً فرهنگــی و روشــنفکرانه در انجمــن داشــته باشــیم و بخواهیــم  صنــف ســود ببــرد. مــا نمی توانیــم یــک ســاختار کامــا
کــه اعضــای کوچــک هــم دور مــا جمــع شــوند. ایــن کنتراســت مثــل ســرمایه گذاری فقیــر و غنــی می مانــد. مــا بایــد 
بــه یــک نتیجــه ی صنفــی برســیم. در گروه هــای مختلــف مثــل پارلمان هــا دور هــم جمــع شــویم و یــک گــروه 1۰ یــا ۲۰ 

نفــره بــه یــک نتایــج خاصــی برســند.

• بســیار هــم عالــی ۴۵ دقیقــه از گفتگــوی مــا گذشــته اســت و تعــدادی از ســوال هــا مطــرح نشــده ســوالی کــه 
خیلــی هــا مــی پرســند آیــا شــما طبــق تعرفــه رســمی انجمــن گرافیــک دســتمزد مــی گیریــد؟

٠ بلــه و خیــر. هیــچ کــس در هیــچ جــای دنیــا ثابــت پــول نمی گیــرد. مجبوریــم کــه ماحظاتــی را در نظــر بگیریــم. 
فــرض کنیــد کــه آقــای ایکــس بــه شــما مراجعــه می کنــد مــن شــرایط ایشــان را می بینــم و اینکــه می شــود برایــش 
ــا  ــتان ب ــده بس ــک ب ــا ی ــم. م ــرایطش را می بین ــن ش ــد و م ــه می کن ــم مراجع ــرگ ه ــای ایگ ــام داد. آق ــوب انج کار خ
ســفارش دهنده داریــم. بعضــی از کارهاســت کــه مــن دوســت دارم انجــام دهــم حتــی اگــر پولــی نگیــرم، آن قــدر کــه 
بــه دیزایــن آن کا  عاقمنــد هســتم. در همــه جــای دنیــا ســاختار همیــن اســت، منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه آنجــا بــرای 
به دســت آوردن کار بایــد خیلــی تــاش کــرد. بایــد کار تــو خــوب باشــد و کار را خیلــی خــوب ارائــه کنــی. بایــد در ایــن 
رقابــت یــک صندلــی خالــی پیــدا کنیــد و بنشــینید. اینجــا ایــن شــکلی نیســت و بــاز برمی گــردد بــه آموزش هــای 
ــه  ــان را ارائ ــه کارم ــه چگون ــه ی کار.  اینک ــرای ارائ ــم ب ــی نداری ــگاه هایمان درس ــا در دانش ــک. م ــوزه ی گرافی ــا در ح م
ً کجــای اتــاق بــزرگ پــر از  دهیــم، اینکــه چطــور راجــع بــه کارمــان حــرف بزنیــم؟ از موضــع بــاال صحبــت کنیــم؟ اصــا
ــی  ــوزش دادن ــا آم ــی این ه ــم ول ــاد می گیری ــم ی ــی و کم ک ــورت تجرب ــه ص ــه ب ــا را هم ــینیم؟ اینه ــد بنش ــی بای صندل
اســت یعنــی روابــط عمومــی اســت، گفتگــو  اســت، مذاکــره اســت و اینکــه اصــا تــو چگونــه کار را بــه بهتریــن شــکل 
ارائــه کنــی. آمریکا یی هــا بــی نظیرنــد در ایــن کار و خیلــی خــوب ارائــه می کننــد . ولــی آیــا بــه مــا آمــوزش می دهنــد 
کــه چگونــه کار را پرزنــت کنیــم؟ اینهــا بــه نظــرم خیلــی مهــم اســت، ولــی مــا در آمــوزش ایــن مســائل خیلــی ضعیــف 

هســتیم و در نتیجــه وقتــی می خواهیــم پــول بگیریــم  برایمــان ســخت اســت.

• دیشــب خانــم اســفرجانی خاطــره ای از آقــای کاتوزیــان مطــرح کردنــد، مــن خــودم هــم  ۱۰ ســال پیــش کتابــی 
ــی  ــان خیل ــه ایش ــد ک ــودم. می دانی ــه ب ــان رفت ــای کاتوزی ــش آق ــات و پی ــخ تبلیغ ــا تاری ــه ب ــتم در رابط می نوش
ــم  ــان گفت ــه ایش ــار ب ــک ب ــودم و ی ــرده ب ــی ک ــن بررس ــای آن دوران را م ــی ه ــام آگه ــد، تم ــژه ای دارن ــخصیت وی ش
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اســتاد ایــن کارهایــی کــه شــما مــی کردیــد بــا نــرم اقتصــادی آن زمــان چقــدر پــول مــی گرفتیــد؟ گفــت همیشــه ده 
برابــر پــول می گرفتــم. مــن خیلــی تعجــب کــردم. مــن می دانــم کــه آژانــس تبلیغاتــی آوانــگارد در دهــه پنجــاه 
یعنــی چــه، مــن جــزء بــه جــزء آگهی هایــش را بررســی کــرده بــودم و وقتــی کــه بــه مــن گفــت مــن همیشــه چنــد 
برابــر پــول می گرفتــم بــرای مــن ســوال جــدی شــد کــه چطــور مــا اســتاد کامــران کاتوزیــان داشــته ایــم؟ چطــور 
ً کارهایــی کــه آژانــس فاکوپــا در دهــه ۴۰ بــا تبلیغــات ســریالی الفانــت  مــا اســتاد مجیــد بلــوچ داشــته ایــم ؟ مثــا
شــوئه انجــام داده اســت، اینهــا رفتارهــای جــدی دیزایــن هســتند یــا کارهــای کانــون آگهــی زیبــا. چطــور مــا اینهــا 
ــش  ــا درک ــه م ــت ک ــدی هس ــیار ج ــوال بس ــن س ــدند. ای ــگاه نش ــا وارد دانش ــن ه ــدام از ای ــچ ک ــتیم و هی را داش
نمی کنیــم. البتــه مــن نشســتم نــام طراحــان و تاریــخ هــا را دانــه بــه دانــه در آوردم و آثــار را دیــدم و نتوانســتم 
ً شــما آگهی هــای آ-اِ-گ آقــای کاتوزیــان را نــگاه کنیــد و مــی ببنیــد کــه  بفهمــم کــه چطــور ایــن اتفــاق افتــاده. مثــا
در همــان دوران کــه در دانشــگاه هــا رشــته گرافیــک در حــال شــکل گیــری اســت هیــچ چیــزی از آن رفتــار دیزایــن 
کــه بــه نظــر مــن خیلــی حرفــه ای بــوده و تبلیغــات را بلــد بــوده و تــاش کــرده کــه مخاطبــش را بشناســد وارد 

ــت. ــده اس ــگاه ها نش ــان دانش جری

ــده  ــناخته می ش ــن ش ــأن دیزای ــی، دور از ش ــه می گوی ــاری ک ــت. آن رفت ــا اس ــن ج ــکل در همی ــاً مش ــد، اتفاق ٠ ببینی
ــه ی  ــم، در هم ــض داری ــا تناق ــم م ــه می گوی ــن ک ــد و م ــی کوال بکن ــغ پپس ــه تبلی ــوده ک ــن ب ــأن دیزای ــت. دور از ش اس
ــا  ــای م ــای زیب ــکده ی هنره ــوع وارد دانش ــن موض ــه ای ــم ک ــم بگوی ــل می توان ــت. حداق ــن اس ــی همی ــاد آموزش ابع
نشــده و این هــا گرفتــاری ماســت و بایــد برنامه هــای درســی مان را از نــو بنویســیم. بایــد از کنــار عکاســان، نقاشــان و 
مجسمه ســازان عبــور کنیــم و در کنــار معمــاران و معمارهــای داخلــی و طراحــان صنعتــی قــرار بگیریــم وگرنــه مفهــوم 
ــه  ــم ک ــم، و الزم می دانی ــی نداری ــه آن دسترس ــا ب ــه م ــود ک ــد ب ــاال خواه ــی در آن ب ــبح ملکوت ــک ش ــه ی ــن همیش دیزای

کارهــای هنــری انجــام دهیــم.

ــخصا  ــم ش ــی کن ــکر م ــیار تش ــکی بس ــاب مش ــم و از جن ــاز می کن ــا را ب ــده کامنته ــی مان ــه باق ــک دقیق ــن در ی • م
بســیار لــذت بــردم از گفتگــو بــا شــما، امیــدوارم مخاطبیــن هــم اســتفاده کــرده باشــند خوشــحالیم  از امکانــی 
کــه انجمــن فراهــم کــرده کــه جــوان هایــی ماننــد بنــده در کنــار اســتادانی ماننــد آقــای مشــکی بتواننــد صحبــت 

کننــد و تبــادل نظــر کننــد.

٠ خیلــی ممنــون و متشــکر، قــرار بــود کــه امشــب جــدی نباشــیم امــا از همیشــه جــدی تــر شــدیم و بــه نظــر ایــن از 
تأثیــرات کرونــا اســت.
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کرکه آبادی

• بـــا ســـام خدمـــت عزیـــزان و همـــرا هـــان صفحـــه انجمـــن. خانـــم تابـــان مـــن یـــادم اســـت کـــه زمانـــی کـــه 
ـــد  ـــن نبودی ـــتاد م ـــگاه اس ـــت در دانش ـــچ وق ـــه هی ـــه ک ـــد البت ـــی کردی ـــس م ـــرا تدری ـــما در الزه ـــودم ش ـــجو ب دانش
ـــا  ـــناختم و ب ـــد ش ـــا بع ـــال ه ـــما را س ـــن ش ـــه م ـــد البت ـــی ش ـــه م ـــجویان گفت ـــن دانش ـــه در بی ـــما همیش ـــم ش ـــا اس ام

کارهـــاو شـــخصیتتان آشـــنا شـــدم.
ـــه  ـــه از چ ـــر بل ـــد؟ و اگ ـــه ای می دانی ـــخص حرف ـــک ش ـــان را ی ـــما خودت ـــا ش ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــوال م ـــن س  اولی

نظـــر خودتـــان را حرفـــه ای می دانیـــد؟

ــتم.  ــت هس ــژوال آرتیس ــر و وی ــت و دیزاین ــی اس ــن معلم ــی م ــما، کار اصل ــوت ش ــکر از دع ــم و تش ــام می کن ٠ س
ــم  ــرون ه ــم و از بی ــف می کن ــودم تعری ــرای خ ــخصی ب ــای ش ــروژه ه ــم، پ ــوزه کار می کن ــن ح ــه در ای ــت ک سال هاس
ســفارش کار می گیــرم. هــزار و یــک کار دیگــر هــم کــرده ام و  معتقــدم کــه نــگاه حرفــه ای در هــر کاری مســتلزم ایــن 

اســت کــه بــا دقــت و هوشــیاری از تجربــه زیســتی مــان اســتفاده کنیــم. 

ــوزه  ــا در ح ــردوی م ــه ه ــرا  ک ــیم چ ــته باش ــن داش ــابه از دیزای ــی مش ــا تعریف ــر دوی م ــه ه ــم ک ــی کن ــر م ــن فک • م
ــتر  ــه بیش ــما البت ــرده ام و ش ــاری کار ک ــی تج ــه طراح ــخصا در زمین ــودم ش ــن خ ــم. م ــت می کنی ــن فعالی دیزای
ــا  ــا کج ــعت آن را ت ــد؟ وس ــن داری ــی از دیزای ــف خاص ــما تعری ــا ش ــه آی ــم ک ــتم ببین ــد. می خواس ــس کرده ای تدری

ــت؟  ــا کجاس ــن ت ــرز دیزای ــما م ــر ش ــه نظ ــی ب ــد؟ یعن ــی دانی م

ـــئله  ـــل مس ـــاماندهی و ح ـــور س ـــه منظ ـــد ب ـــرای هنرمن ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن اتفاق ـــت دیزای ـــن در حقیق ـــان م ـــه گم ٠ ب
می افتـــد و حتـــی  بـــرای مـــردم عـــادی هـــم اتفـــاق مـــی افتـــد امـــا در بخـــش یـــا بـــه صورت هـــای دیگـــری بـــه کار 
می بندنـــد در واقـــع حـــل مســـئله کاری اســـت کـــه همـــه مـــا انجـــام میدهیـــم. یعنـــی بـــرای هـــر کســـی مشـــکلی 
ـــیر  ـــن مس ـــت ای ـــردن از آن . در حقیق ـــذر ک ـــردن و گ ـــل ک ـــناختن و ح ـــمت ش ـــه س ـــم ب ـــا می روی ـــد م ـــی آی ـــش م ـــه پی ک
ـــی  ـــن و طراح ـــی، وب دیزای ـــی صنعت ـــل طراح ـــردی مث ـــی کارب ـــف طراح ـــای مختل ـــوزه ه ـــه در ح ـــانی ک ـــه کس را هم

ـــد.  ـــی برن ـــه کار م ـــر ب جواه
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• بــه نظــر شــما دیزایــن در جایــی بــه انتهــا مــی رســد؟ مثــا یــک اســمی بگذاریــم روی ان مثــل طراحــی جواهــر و 
ایــن تمــام مــی شــود و دیگــر مــا خــارج از ایــن موضــوع دیزایــن نداریــم؟ 

٠ مـن گمـان می کنـم که هر کسـی که ذهـن تحلیل گر و جسـتجوگر دارد، می تواند حل مسـئله کند، پیشـنهاد بدهد و 
موضوعـی را بـه عرصـه عمـل برسـاند. نمی تواند خـودش را محدود بکند بـه یک حوزه؛ بـرای این که این حوزه وسـعت 
بسـیاری دارد. در صورتـی کـه بتوانـد زیرسـاخت هایـش را تمیز بدهد و بشناسـد و به کار ببنـدد می توانـد در تمام این 
حـوزه هـا اثرگـذار باشـد و کار کند به شـرط آن کـه دانش کافی در آن حوزه را داشـته باشـد. یک مطلب بامزه برای شـما 
تعریـف کنـم: ذهـن من همـواره در حال حل مسـئله و دیزاین اسـت. در حقیقت می شـود گفت که در حـال نقد کردن 
اسـت بـه معنـی ایـن که تغییـر می دهد، جابه جـا می کند، شـکل نوین موضوعـات را می بینـد حتی اگر به شـکل ذهنی 

باشـد یعنـی دیزایـن کردن برای دیزاینر یک نحوه اندیشـه اسـت، یـک جور تفکر )تفکـر دیزداین(.

• اوایــل کــه مــن تــازه از دانشــگاه فــارغ التحصیــل و شــروع بــه کار کــرده بــودم بیشــتر از جنبــه هنــر بــه مســئله 
ــر  ــرای ه ــل ب ــت. راه ح ــل هس ــک راه ح ــن ی ــه دیزای ــم ک ــر می کن ــم فک ــن ه ــی االن م ــردم ول ــر می ک ــن فک دیزای
موضوعــی؛ موضوعــی اجتماعــی، موضوعــی فرهنگــی، موضوعــی اقتصــادی و حتــی بــه قــول شــما در آشــپزی یــا 
در چیدمــان خانــه هــم بــه دنبــال حــل مســئله هســتم. یعنــی فکــر می کنــم کــه مــن یــک مســئله ای دارم و بایــد 
بــه دنبــال حــل آن باشــم، مخصوصــا در زمینــه هایــی کــه مــن کار مــی کنــم. مثــا شــرکتی می خواهــد محصولــش 
ــری  ــه هن ــه جنب ــط ب ــوان فق ــت. نمی ت ــل اس ــه راه ح ــاز ب ــول نی ــروش محص ــرای ف ــا ب ــب قاعدت ــد و خ را بفروش
مســئله نــگاه کــرد و فکــر می کنــم بارزتریــن وجــه دیزایــن ایــن هســت کــه راه حــل ارائــه می دهــد و نکتــه دومــش 
ایــن کــه دیزایــن یــک علــم اســت و مــن نمی توانــم بــدون داشــتن ایــن علــم و ســواد راه حــل ارائــه بدهــم. بــرای 

ايــن کــه یــک دیزاینــر خــوب باشــم قطعــا بایــد آمــوزش دیــده باشــم.

٠ دقیقــا، بــه عبــارت دیگــر مقولــه تفکــر دیزایــن هیــچ جایــی تمــام نمی شــود و  همچنــان از یــک بخــش بــه بخــش 
دیگــر منتقــل مــی شــود. یعنــی بــرای یــک دیزاینــر  واقعــی، دیزایــن تــا ابــد و در همــه جــا ادامــه دارد. حتــی در امــور 

زندگــی؛ بــه منظــور دســتیابی بــه راه حل  هایــی بــرای بهتــر شــدن زندگــی.

• برگردیــم بــه بحــث اول و بــا جزئیــات بیشــتری صحبــت کنیــم. همیشــه از نظــر مــن شــما یــک اســتاد حرفــه ای 
بوده ایــد و خودتــان هــم خودتــان را یــک مــدرس حرفــه ای می دانیــد. بــه نظرتــان چــه ویژگی هایــی در تدریــس، 
ــر  ــد و فک ــد داری ــوزش تاکی ــی در آم ــه نکات ــتید؟ روی چ ــر هس ــمت حرفه ای ت ــد و در آن قس ــز می کن ــما را متمای ش

ــد؟  ــش گرفته ان ــدن را در پی ــه ای ش ــیر حرف ــد مس ــاد بگیرن ــجو ها آن را ی ــر دانش ــه اگ ــد ک می کنی

٠ ببینیــد مــن در عــرض ایــن چهــل و چنــد ســالی کــه در فضــای آموزشــی دانشــگاه و ســال ها قبــل از آن در 
فضاهــای متعــدد کار آمــوزش انجــام مــی دادم هیــچ وقــت فکــر نمی کــردم کــه معلــم بشــوم!

علــت ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه در واقــع بــا آمــوزش طــی ســالیان خــودم را در حقیقــت تــازه و گــرم و آمــاده بــه 
کار نگــه داشــته ام بــرای هــر موقعیتــی کــه قــرار اســت کاری انجــام بدهــم مثــا اگــر می خواهــم اثــری بیافرینــم یــا 
دیزاینــی انجــام بدهــم آمــاده باشــم، یعنــی آمــوزش بــرای مــن بــه ایــن شــکل بــود کــه همیشــه فکــر کــرده ام کــه 
ایــن فقــط مــن نیســتم کــه بــه بچــه هــا یــاد می دهــم بلکــه  ایــن یــک تبــادل اطاعــات دو طرفــه هســت بیــن مــن و 
یــک گــروه جــوان  کــه بســیار اتفــاق خوبــی هــم هســت چــون همــواره و همــواره در آمــوزش  بــه صــورت توامــان هــم 
آمــوزش هســت و هــم یادگیــری و اگــر ایــن رفــت و آمــد انجــام نشــود در حقیقــت آمــوزش یــک طرفــه خالــی از حیات 
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اســت، دوم اینکــه همیشــه ســعی کــرده ام کــه یــاد بگیــرم نــه لزومــا از طریــق کتــاب بلکــه یــاد گرفتــه ام کــه همــواره 
بــه تمامــی اتفاقاتــی کــه در اطــراف مــن می افتــد حســاس باشــم ؛ مــن می توانــم چــه بــه لحــاظ دیــداری چــه بــه 
لحــاظ شــنیداری و از هــر لحــاظ دیگــر هــر پدیــده ای را در ذهنــم تحلیــل بکنــم و ایــن تحلیــل اجــازه می دهــد کــه 
آدم زنــده بمانــد اجــازه می دهــد کــه آن بــده بســتان بــه صــورت ســالم صــورت بگیــرد یعنــی یک طرفــه، دســتوری 

و اجبــاری نباشــد.
یکــی از دوســتان جــوان ســرکاس بــه مــن می گفــت کــه خانــم تابــان مــن فکــر می کــردم کــه شــما بعــد از ایــن همــه 
ــر  ــما پ ــه ش ــم ک ــی می بین ــتید ول ــته هس ــان کاس خس ــا در پای ــد حتم ــوزش در کاس می گذاری ــرای آم ــه ب ــرژی ک ان
انرژی تــر از شــروع کاس هســتید. ایــن یافته هایــی اســت کــه در فضــا شــکل مــی گیــرد و جســتجو می شــود و ذوق 

می آفرینــد و در نهایــت زندگــی مــی آفرینــد و بــه مــن انــرژی می دهــد. 

ــوزش  ــه آم ــی ک ــت و مواقع ــه نیس ــک  طرف ــد و کاس ی ــی داری ــه از کاس دریافت های ــت ک ــن اس ــما ای ــور ش • منظ
ــد؟ ــم می بینی ــوزش ه ــان آم ــم زم ــد ه می دهی

٠ همینطــور اســت ولــی در ســال های آخــر دیگــر بــه آن چاشــنی شــیطنت  هــم اضافــه شــده بــود بــرای ایــن کــه مــی 
توانســتم حــدس بزنــم االن چــه مــی شــود و چــه اتفاقــی می افتــد!

• یکــی از مباحثــی کــه همیشــه نســبت بــه آن تاکیــد داریــد خاقیــت اســت مــی خواســتم بدانــم کــه شــما جایــگاه 
ــم  ــوع مه ــن موض ــا ای ــا اص ــد و آی ــذار می دانی ــر گ ــدر تاثی ــراح را چق ــک ط ــدن ی ــه ای ش ــد حرف ــت در رون خاقی

ــود؟ ــوب می ش ــودن محس ــه ای ب ــی از حرف ــه مهم ــی وج ــت؟  یعن اس

٠ بــه گمــان مــن بلــه. در حقیقــت، خاقیــت یکــی از ارکان اصلــی و جدایی ناپذیــر دیزایــن اســت و کار تزئینی نیســت، 
یــک دیزاینــر فعــال، یــک دیزاینــر جســتجوگر و دیزاینــری کــه می خواهــد موجــودی را بیافرینــد نیــاز دارد کــه خــاق 
باشــد و ایــن خاقیــت فقــط در شــکل و تصویــر نیســت، مثــا می توانــد در نــوع ارتباطــات یــا عرضــه کــردن کار هــم 

باشــد و می توانــد در تمــام عرصــه هــا کاربــرد داشــته باشــد.

• ایـن موضـوع بـرای بعضـی سـوال بـوده و شـاید جالب باشـد، مـن در اوایل که کـم تجربه بـودم و کارهـای کوچک 
انجـام مـی دادم فکـر مـی کـردم خـاق بـودن و طـراح موفـق بـودن یعنـی انجـام کارهـای عجیـب غریـب و خیلـی 
متمایـز امـا االن کـه باتجربه تر هسـتم و بـرای برندهای بسـیاری طراحی و هویت سـازی کـرده ام  و می کنم می دانم 
کـه خاقیـت کار مـن در ایـن موضـوع اسـت کـه مثـا اگـر  بـرای محصولـی طراحـی می کنـم محصـول دیده بشـود و 
بـه فـروش بـرود و لزومـا یـک طرح زیبـا یک طرح خـوب و موفـق و خاقانه نیسـت. طرحی موفق اسـت کـه متمایز 
باشـد و درسـت دیـده شـود. متمایز بـودن لزوما به معنـای زیبایی یا اسـتفاده از متریـال گران قیمت نیسـت. چه 
بسـا نیـاز باشـد کـه طـرح بسـیار معمولی باشـد و  یـا بـرای سـاخت آن از متریال سـطح پایین اسـتفاده شـود برای 

اینکـه ان بسـته نیـازی نداشـته کـه در جایگاهی باشـد کـه هزینه زیـادی صرف آن شـود.

٠ بلـه مـن فکـر می کنـم کـه این یک هوشـمندی اسـت که شـما به خـرج می دهیـد. وقتی در وسـط یک حجـم زیادی 
اتفاقـات بـزک شـده یک بسـته بندی سـاده ارائـه می دهید در حقیقت خاقیت شـما همین انتخاب سـادگی اسـت. 

ـــم  ـــر دو خان ـــه ه ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــم باش ـــذاب ه ـــاید ج ـــود و ش ـــواالت ب ـــزو س ـــه ج ـــی ک ـــی از موضوعات • یک
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ـــان  ـــم و طراح ـــان خان ـــن طراح ـــی بی ـــا تفاوت ـــوده، آی ـــر ب ـــوزه کمت ـــن ح ـــا در ای ـــم ه ـــداد خان ـــه تع ـــتیم و همیش هس
ـــتید؟   ـــل هس ـــا قائ آق

٠یــک پرانتــز بــاز کنــم مــن طــی این ســال ها همیشــه شــاهد ســخت کوشــی و در حقیقــت پشــتکار شــما در کار بــوده ام 
و ایــن جســتجو گری را همــواره در شــما دیــده ام و همیشــه احتــرام می گــذارم بــه طراحانــی کــه پرتــاش هســتند چــه 
مــرد چــه زن. مــن معتقــدم کــه هیــچ تفاوتــی بیــن دختــر و پســر یــا زن و مــرد در ایــن حیطــه وجــود نــدارد فقــط خانــم 

هــا گاهــی اعتمــاد بنفــس کمتــری از خودشــان نشــان داده انــد و در نتیجــه خودشــان رفتــه انــد تــه صف. 

• مــن تجربــه خــودم را می گویــم فکــر نمی کنیــد کــه موانــع بیشــتری بــرای کار خانم هــا هســت؟ نــه ایــن کــه بگویــم 
ایــن موانــع بــر طــرف شــدنی نیســت شــخصا خــودم بســیاری از ایــن موانــع را برطــرف کــرده ام ولــی یــک مقــدار کار 
خانــم هــا بــا آقایــان متفــاوت اســت و بــرای همیــن اگــر کمــی انگیــزه ات کمتــر باشــد ایــن موانــع باعــث می شــود یک 
مقــدار عقــب نشــینی کنــی. چیــزی کــه می بینــم در دانشــگا ه ها خانــم  هــا بســیار فعــال و خــاق  هســتند و پشــتکار 
بیشــتری نســبت بــه آقایــان دارنــد ولــی در گــذر زمــان کار خانم هــا ســخت تر می شــود چــون همزمــان چنــد کار را 

بــا هــم انجــام می دهنــد و ایــن ســخت کار کــردن باعــث مــی  شــود کــه بعضــی وقت هــا کــم بیاوریــم.

٠ واقعیـت ایـن هسـت کـه بـا ایـن تعاریفی که بـرای تقسـیم کار پیـش از این بـوده و بعد از ایـن هم خواهـد بود اگر 
کـه بخواهـی خـوب رشـد کنـی و خـوب پیـش بـروی بایـد اسـتقامتت را بـاال ببـری و دونـده بهتری باشـی بـرای اینکه 
مسـولیت بیشـتری کـه بـرای زنـان هسـت کلـی از انـرژی مـا را بـا خـود مـی بـرد. در نتیجـه بهتریـن کار این اسـت که 
مثـل وزنه بردار هـا کـه مـدام وزنه هـای بیشـتری بـر می دارنـد تـوان ایـن را داشـته باشـیم کـه وزنه هـای بیشـتری 
برداریـم و بـه توانمنـدی هـا و پتانسـیل هـای درونـی خودمـان باور داشـته باشـیم. من معتقد هسـتم کـه حرفه ای 
شـدن از پشـتکار مـی آیـد، از جسـتجوی مـدام می آیـد و از بدسـت آوردن دانـش روز. یعنـی بـا یـک دانـش مختصـر 

قدیمـی تنهـا تـا یـک مـدت ایـن چـرخ می چرخـد. هـر چقدر بـه روز شـود زنـده تـر خواهـد مانـد )یادگیری مـدام(.

ــد و  ــش آم ــی پی ــروز بحث ــون دی ــم؟ چ ــته ای ــذاری نداش ــر گ ــا تاثی ــا در دوران کرون ــه م ــد ک ــر می کنی ــما فک ــا ش • آی
عــده ای از همــکاران معتقــد هســتند کــه در دوران کرونــا مــا کــم کاری کرده ایــم و هــر کاری کرده ایــم فقــط بــرای 

ــد؟  ــرده ای ــن دوران کاری ک ــخصا در ای ــما ش ــا ش ــم؟ آی ــان آن را دیده ای ــط خودم ــوده و فق ــان ب خودم

٠ نمی دانـم شـاید ایـن شـکل نـگاه کـردن بـه ایـن قضیـه یـک مقـدار شـتاب زده باشـد امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 
ایـن دوران دورانـی نیسـت کـه االن شـروع شـده باشـد و بـه ایـن راحتـی هـم تمـام بشـود. قطعـا پیامدهای بسـیار 
وسـیعی خواهـد داشـت. تنهـا طراحـان خـاق هسـتند کـه می تواننـد هسـتی را ترجمـه کننـد یعنـی با ذهـن خاق 
خـود اتفاقاتـی را کـه می افتـد ترجمـه کننـد و بـرای آن راهـکار بیافریننـد  و برای درسـت شـدن این قضیه گوشـه ای 

هـر چنـد کوچـک از کار را بگیرنـد.

ــه  ــد ک ــرده بودن ــی کار ک ــراد مختلف ــه اف ــد و البت ــازی کار ش ــای مج ــورد در فض ــن م ــا در ای ــری کمپین ه ــک س • ی
انجمــن بــا یکــی از ایــن کمپیــن هــا همــکاری کــرد. خــب  خیلــی از اشــخاص هــم کمپیــن شــخصی داشــتند و مــا 

ــود؟   ــر ب ــوع بی تاثی ــن موض ــد ای ــر می کنی ــم فک ــر کردی ــم ش ــا ه ــان را ب ــل هایم ــکار فای ــوان هم ــه عن ب

٠ ایــن شــکل شــتاب زده برخــورد کــردن همیشــه یــک مقــدار کار را نمایشــی می کنــد یعنــی درســت دیــدن قضیــه 
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ایــن اســت کــه  طــراح بتوانــد تغییــرات را بــا شــاخک هایــش حــس کنــد، تحلیــل کنــد و راهــکار برایــش پیــدا بکنــد. 
اصــا دیــدن تغییــر یــک توانمنــدی  بســیار باالســت. یعنــی کســی کــه می توانــد تغییــر را ببینــد و بــه گوشــه امــن 
خــودش پنــاه نمــی بــرد یعنــی کــه حضــور دارد یعنــی مــی توانــد موثــر باشــد. موثــر بــودن از درســت دیــدن مــی 
آیــد. از جســتجو کــردن مــی آیــد از ارائــه راهــکار مــی آیــد کــه ایــن ارئــه راهــکار فقــط توســط تصویــر یــا پوســتر یــا از 
ایــن داســتان هــا نیســت آن هــم البتــه یــک بخشــی از کار اســت ولــی دیــدن تغییــر چیــزی اســت کــه بــه هوشــیاری و 

خاقیــت نیــاز دارد،  دیــدن تغییــر و پیــدا کــردن راهــکار مناســب.

ــن  ــند ای ــذار باش ــر گ ــان تاثی ــن دوران طراح ــت در ای ــن اس ــه ممک ــی ک ــی از راه های ــه یک ــت ک ــن اس ــان ای • منظورت
اســت کــه طراحــی کننــد ولــی راه هــای مختلــف دیگــری هــم هســت بــرای اینکــه مــا تاثیــر گــذار باشــیم؟

٠ طـراح قـرار اسـت کـه یـک متفکر باشـد اگـر نـه می توانسـتیم بـه کامپیوتر بـا نرم افزارهـای مختلفـش بگوییـم طراح. 
طـراح اندیشـه دارد و آن اندیشـه اسـت کـه می توانـد کار کنـد در نتیجـه طراحـی کـه بـه محیـط زیسـت فکـر نمـی  کند، 
طراحـی کـه متوجه نمی شـود کـه این اتفاقـات در اثر چه بـه وجود آمـده و پیامدش تا چند سـال خواهد بـود، طراحی 
کـه تخیـل خـاق نـدارد نمـی دانـد کـه بعـدا چـه اتفاقاتی ممکـن اسـت بیافتـد و  بر ایـن اسـاس خـودش را بـرای نگاه 
کـردن، بـرای ارائـه راهـکار یا حتی بـرای مبارزه یا هـر چیز دیگری آمـاده نکرده اسـت. یعنی اینکه هر انسـانی در حقیقت 
بـا اندیشـه ای کـه دارد، اندیشـه خاقی که دارد بخصوص طراحـان، اگر بتواند کاری در این زمینه بکند شـهرهای آینده 
شـکل دیگـری خواهـد بـود، ظرف های آینده شـکل دیگری خواهد داشـت بسـته های آینده شـکل دیگـری خواهد بود 

و دنیـا دنیـای دیگری خواهـد بود. 

• شـما منظورتـان ایـن اسـت کـه زود اسـت کـه ما قضـاوت کنیـم و به عنـوان طراح هنـوز زمـان داریم کـه روی این 
موضـوع کار کنیم؟

٠ بلــه بــه شــرطی کــه دانــش و حساســیت کافــی داشــته باشــیم و شــاخک های حســی مان کار کنــد، می توانیــم کار 
کنیــم، شــاید ســاده تریــن کار ایــن باشــد کــه پوســتر طراحــی کنیــم امــا نهایتــا چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ مســئله ایــن 

اســت کــه مخاطــب مــا بدانــد چــه اتفاقــی دارد بــرای زندگــی و بــرای کار می افتــد. 

• شــخصا فکــر می کنــم  بلــه هنــوز بــرای قضــاوت زود اســت ولــی شــاید کوچکتریــن کار مــا همیــن طراحــی اســت. 
امــا منظــور شــما ایــن اســت کــه ایــن یکــی از کارهایــی اســت کــه مــا می توانیــم انجــام بدهیــم.

٠ بلــه بــه نظــر مــن حتــی همیــن امکانــی کــه داریــم کــه االن در حــال گفتگــو بــه صــورت الیــو هســتیم خــودش اتفــاق 
مهمــی اســت اینجــا فرصــت گفتگــو داریــم و  بــه ســمت گفتگوهــای پایــه ای خواهیــم رفــت و بعــد ازیــن بیشــتر  هــم 

خواهــد شــد. یعنــی تزیینــات کنــار مــی رود و اســتراکچر اصلــی نمایــان خواهــد شــد.

ــرای  ــد ب ــما قص ــر ش ــه نظ ــا ب ــویم آی ــه ای بش ــان حرف ــه در کارم ــم ک ــی کرده ای ــادی را ط ــال های زی ــر دو س ــا ه • م
حرفــه  ای شــدن فقــط بــرای ایــن اســت کــه بــه یــک جایــگاه قابــل تثبیــت برســیم؟ در آمــد خــوب داشــته باشــیم و 

یــک شــغل تضمیــن شــده؟ یــا نــه هدف هــای دیگــری از ایــن حرفــه ای بــودن دنبــال شــده؟ 

٠ حرفـه ای شـدن چیزی نیسـت کـه من تصمیم بگیـرم که مثا می خواهـم حرفه ای بشـوم، نه اینطور نیسـت، حرفه ای 
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شـدن از شـناخت خـود، پتانسـیل هـا و توانمندی های خود و در حقیقت شـناخت هسـتی، شـناخت جهـان پیرامون و 
دانـش اطـراف می آیـد وقتـی کـه همه ایـن ها روی هم جمع شـود تـو بخواهـی و نخواهی حرفه ای هسـتی.

  
• ممنون از توضیحات،  اگر صحبتی هست در دقایق پایانی بفرمایید

٠ یــاد بگیریــم کــه عضــو موثــری باشــیم. خودمــان را ببینیــم و بشناســیم و خاقیتمــان را بــه کار ببندیــم نــه  تنهــا 
بــرای دیزایــن بلکــه در همــه أمــور.

  
• یـه سـوالی کـه از مـن شـده بـود ایـن بـود کـه آیـا الزم اسـت کـه نـرم افـزار هـا و در واقـع تکنیـک را کامـل بدانیم؟ 
بنظـر خـودم یـک طـراح نیـاز دارد کـه بـه روز باشـد. مـن خیلـی مواقـع پـروژه هـا را مدیریـت کـرده ام و شـخصا 
دیزایـن نکـرده ام و ایـن تفکـر مـن بـوده کـه کار را پیـش بـرده. فکـر مـی کنـم مهمتریـن چیز این هسـت که بـه روز 
باشـیم و از هـر چیـزی آگاهـی کسـب کنیـم و اطاعاتمان را در مـورد گرافیـک دنیا و گرافیـک روز کامـل کنیم. حاال 
ایـن کـه نـرم افـزار را صد در صـد بدانیم یا نه شـاید قدم هـای ابتدایی طراحی اسـت. هـر روز نـرم افزارهای جدید 
می آیـد و بـه عنـوان طـراح نمی توانیـم بـه همـه ایـن نـرم افزارهـا مسـلط باشـیم. بـا یکـی دو نـرم افـزار می توانیم 

کارمـان را راه بیاندازیـم و بعـد بسـیاری از کار هـا را مدیریـت کنیـم یـا کمـک بگیریم.  

٠ بــه نظــر مــن آن چیــزی کــه مهــم اســت ایــده اســت کــه از درون و دانــش درون و شــناخت مــی آیــد، نــرم افــزار فقــط 
ــدن  ــم دی ــه می گوی ــا، خاص ــرم افزاره ــرفته ترین ن ــا باپیش ــم ی ــداد کار کنی ــا م ــه ب ــدارد ک ــی ن ــت فرق ــیله هس وس

مهمتریــن اتفــاق اســت، مشــاهده کــردن جســتجو کــردن و ســوال کــردن.

• ممنون خانم تابان.

- متــن حاضــر یــک گفــت و گــوی اینســتاگرامی اســت کــه در قالــب برنامــه دمنــوش شــب انجــام شــده اســت و مصاحبــه 
مطبوعاتــی نیســت.
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گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399

• فــرزاد جــان ســؤالی از شــما می پرســم کــه محــل بحــث خیلــی از طراحــان گرافیــک بــوده اســت و اتفاقــن خــود 
مــن دغدغــه آن را دارم. اینکــه دیزایــن هنــر محســوب می شــود یــا نــه؟ ؟ 

٠ ایـن سـؤال کـه دیزایـن هنـر اسـت یـا نـه؛ مـن را بـه یـاد گفتگویی کـه بـا زاگمایسـتر داشـتم انداخـت. بـه او گفتم: 
شـما یـک هنرمنـد هسـتید. او پاسـخ داد: »مـن یـک دیزاینر هسـتم«. زاگمایسـتر شـأن دیزاینـر را باالتـر از هنرمند 

می دانسـت و ایـن بـرای مـن جالـب بود.
بـه نظـر مـن تفـاوت دیزاینـر و هنرمنـد در محدودیـت اسـت. هنرمنـد در خلق ایـده خـود محدودیتی نـدارد. برای 
مثـال: یـک نقـاش اگـر کاغـذ A4 بـرای طرحـش کوچک باشـد به سـراغ کاغـذ بزرگتری مـی رود اصـا می توانـد 1۰ تا 
A4 را بـه هـم بچسـباند و یـک انـدازه ی تـازه ای را بوجود بیـاورد  اما یـک دیزاینر در انـدازه ها محدود اسـت چون به 
شـمارگان فکـر مـی کنـد و شـمارگان بـاال و تولیـد سـریع او را بـه خروجی هـای دسـتگاه های چـاپ محـدود می کند . 
یـا اگـر مصداقـی صحبـت کنـم، طراحـی جلـد کتاب محـدود به طـول و عـرض و عطـف کتاب اسـت. حال اگـر کتاب 

یونیفـرم خاصـی داشـته باشـد، کار از ایـن هم سـخت تر می شـود.
همیشـه در کاس صفحـه آرایـی بـه دانشـجویان می گویـم کـه مـا در طراحـی جلـد کتـاب یـا طراحـی بـرای سـطح 
روی سـی دی محدودیت هایـی داریـم. بـرای مثـال نمی دانیـم بـا عطـف مجلـه چـه بایـد بکنیـم یـک گسـترده ی دو 
صفحـه ای مجلـه را دو قسـمت مـی کنـد. یـا نمی دانیـم تکلیـف سـوراخ وسـط سـی دی در طراحـی مـا چه می شـود. 
اینجـا اسـت کـه هنر بـه دیزایـن تبدیل می شـود. هنرمنـد آزادانـه کار می کند. ماننـد دونـده ای که آزادانـه می دود. 
امـا دیزاینـر ماننـد دونـده ای اسـت کـه پـای او را می بندنـد و می گوینـد طـول قدم هایـت نبایـد بیشـتر از نیـم متـر 
باشـد. در واقـع خاقیـت مـا بـه کمک مـان می آیـد تـا بتوانیـم در چنیـن محدودیت هـای کار کنیـم. ایـن تعریف من 

بـود. امـا دوسـت دارم نظـر شـما را هـم بدانم.

• تصـور مـن ایـن اسـت کـه در اصـل طراحـان و دیزاینرهـا هسـتند کـه بـا آثارشـان می گوینـد کـه در مقولـه هنـر 
می گنجنـد یـا نمی گنجنـد. خیلـی از دیزاینرهـا کـه اتفاقـا افـراد حرفـه ای هـم هسـتند آثـار اسـتانداردی تولیـد 
می کننـد امـا اینجـا جـای یـک چیـز خالـی اسـت. آفرینـش کـه به میـان می آیـد باعـث می شـود کار مـن بـا کار تو یا 
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سـاعد یـا مثلـن بیژن تفـاوت پیدا کند. آن بخـش، مؤلف بودن یا آفرینش اسـت. یک اشـتراک هایـی وجود دارد 
کـه اصـول اولیـه دیزایـن اسـت و آن می شـود هنـر. مثلـن طراحـان صنعتـی کـه همیـن صندلـی کـه ما سـاعت ها 
روی آن می نشـینیم را طراحـی کرده انـد؛ اصولـی را در ایـن طراحـی رعایـت کرده انـد. اگـر ماجـرا بـه همیـن جـا 
ختـم می شـد اکنـون همـه جـا صندلی های شـبیه به هـم داشـتیم. آن چیزی که سـبب می شـود تو یـک صندلی را 

ببینـی و بگویـی ایـن صندلـی چـه فـرم متفـاوت و زیبایـی دارد؛ آن قـدرت آفرینـش هنرمند اسـت.
مـن بـه ایـن فکـر می کنـم کـه اصـا هنـر را چگونـه بایـد تعریـف کـرد؟ چـه حـد و حـدودی می تـوان بـرای آن در 
نظـر گرفـت؟ فـرض کـن در موسـیقی بـه مـا بگوینـد سـمفونی شـماره 9 بتهـوون هنـر و زیـر آن دیگـر هنر نیسـت! 
در مجمـوع اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه دیزایـن حتمـا در مقولـه هنـر قـرار می گیـرد. اگـر بخواهد قـرار نگیـرد همه 

چیزهـا تکـراری می شـود. ممکـن اسـت درسـت باشـد. امـا تکـراری اسـت.

٠ یـاد جملـه ای کـه از بزرگـی خوانـده بودم افتـادم. می گفت: »اگـر همه هنرمنـدان یک جـور فکر کنند جهـان جهنم 
می شـود و اگـر همـه سیاسـتمداران یـک جـور فکـر کننـد جهـان گلسـتان می شـود«. چـه جهنمـی می شـد اگـر همه 

صندلی هـا مثـل هـم می شـدند. یـا همه ماشـین ها!
درسـت می گوییـد. در واقـع بخشـی از دیزایـن هنر اسـت.حتما هنر اسـت در حدود ۲۰ سـال پیش مقاله ای نوشـته 
بـودم در کتـاب مـاه هنـر، بـه نـام »گرافیـک مؤلـف«. این نـام را از سـینمای مؤلـف وام گرفته بـودم. اما خـب بعدها 
ایـن کلمـه گرافیـک مؤلـف جـا افتـاد. در آن مقالـه گفتـم اگـر قدمـی فراتـر از یـک کار گرافیـک معمـول کـه ترجمـه 
تصویـری اسـت برویـم بـه مؤلف بودن و هنرمند بودن می رسـیم کـه همان آفرینـش و افزودن بر این جهان اسـت.

ــش  ــد. آفرین ــاق بیفت ــش اتف ــد آفرین ــد بای ــه بع ــا ب ــت. از آنج ــی اس ــه ابتدای ــر مرحل ــه تصوی ــت ترجم • درحقیق
کلمــه بزرگــی اســت. آدم را بــه یــاد خــدا می انــدازد. اگــر ایــن هنــر نیســت، پــس چیســت؟ ایکوگــرادا گفتــه 

ــتید؟ ــه ای هس ــما حرف ــاش! ش ــه ای ب حرف

٠ ایکوگـرادا کـه چنـد سـال اسـت کـه نامـش را بـه ای کـودی تفییـر داد اسـت، پیام هـای متناسـب بـا نیـاز جامعـه ی 
طراحـی را در هـر سـال منتشـر مـی کنـد امـا اول بایـد  معنـی واقعـی حرفـه ای را تعریف کنیـم این لغت مثـل معنی 

هنـر اسـت کـه هنـوز کسـی نتوانسـته آن را تعریـف کند...
 بـه نظـر مـن شـما حرفـه ای  تریـن طـراح نسـل مـا هسـتی. بـه خاطـر اینکـه بـه کارت به عنـوان یـک تولید و شـغل 

نـگاه می کنـی و ایـن  نگاهـت بـرای مـن جالـب اسـت. 

• ایـن نظـر لطف شـما اسـت. من تا کنون جـز از طراحی گرافیک، تدریـس گرافیک و یا از مدیریـت هنری در حیطه 
گرافیـک امـرار معـاش نکـرده ام نمیگویم خوب یا بد اسـت ولی به هر حال طی سـال ها این شـکلی شـده اسـت.

٠ حرفـه ای بـودن قواعـدی دارد. یکسـری کارهـا را بایـد انجـام بدهی و یکسـری کارهـا را نبایـد انجام بدهـی. هر کاری 
را کـردن حتمـا خـوب نیسـت هـر کاری را نکـردن هـم حتمـا خـوب نیسـت. می خواهم کمـی حرفـه ای عمل کنـم اینجا 
و بحثـی را مطـرح کنـم و بـه عنـوان یـک حرفـه ای بـه همکارانـم احتـرام بگـذارم و بـه نکتـه ای اشـاره کنـم شـنیدم کـه 
برخـی از دوسـتان می گوینـد در پاندمـی کرونـا مـا طراحـان گرافیـک حرکتـی یـا کاری نکرده ایـم در حالـی کـه اینطـور 
نیسـت مـا تـاش کردیـم و  خـود مـن در اینسـتاگرام هشـتگی را درسـت کـردم بـه نـام گرافیـک علیـه کرونا و بـه همه 
دوسـتانی کـه شـماره آن هـا را داشـتم گفتـم کـه ایـن پسـت و اسـتوری را کـه همـان پیام هـای بهداشـت جهانـی بـه 
زبانـی سـاده و گرافیکـی بـود را منتشـر کنیـد . از بـزرگ و کوچـک، از اسـتاد دانشـگاه تـا دانشـجو و هنرجو، بـرای همه 
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فرسـتادم و خواهـش کـردم و صادقانـه گفتـم کـه مـا اینجـا نـه دسـتور می دهیـم و نـه رییـس داریـم. قرار هم نیسـت 
اثـر هنـری بیافرینیـم و اگـر هـم خواسـتید، بیافرینید. این پسـت ها را انتشـار دهیم حتی اگر جـان یک نفـر را با آگاهی 
بخشـی مان نجـات دهیـم بـه هـدف رسـیده ایم. امـا آن طور کـه باید پیـش نرفت. خیلـی از همـکاران آنچنان کـه باید 
اسـتقبال نکردنـد. بـا وجـود اینکـه مـن گفتـم شـما هـم بیاییـد و بگویید کـه ما چـکار بکنیم  شـما که اسـتاد هسـتید ، 
بفرماییـد بـه مـا بگوییـد که ما چـکار باید بکنیـم ولی بعضی ها حتی یک پسـت آگاهی بخـش هم منتشـر نکردند ولی 
مـا ایـن پویـش را خودمـان بـا ۲۰ پسـت  ادامه دادیـم و حدود ۲8۰۰ پسـت تولید شـد چون مـا نمی خواسـتیم داوری 
کنیـم و فقـط می خواسـتیم که افراد حضور داشـته باشـند و انتظار کار هنری هم  نداشـتیم فقط می خواسـتیم کاری را 
تولیـد کنیـم کـه حتی کسـانی با فرهنـگ پایین کـه نمی دانند را هـم بتوانیم یک جـوری آگاه کنیـم، بسـیاری از کارهای 
تولیـد شـده غیـر هنـری بـود امـا گفتم که اشـکال نـدارد مهم این اسـت کـه کار تولید شـود و حتـی یک نفر بـا فرهنگ 
فرودسـت جامعـه کـه فقط یک گوشـی هوشـمند دارد متوجه آن بشـود و آن را ببینـد و تاثیر بگیرد مـا کار خودمان را 
کرده ایـم. بنابرایـن مـن احسـاس کـردم کمـی بی انصافی شـده به لحـاظ حرفه ای بـه هر حال مـا یک خانـواده و یک 
جامعه ایـم . در شـرایطی کـه گروه هـای داوطلـب خدمـت، از جـان مایـه می گذاشـتند مایه ی شرمسـاری بود کـه ما با 
پـز روشـنفکری بگوییـم ایـن گرافیـک در سـطح ما نیسـت، اینجا بـه زبان همه باید سـخن گفـت وگرنه طبقـه الیت که 
می داننـد چطـور پیشـگیری کننـد و چـه بکننـد که مبتا نشـوند هر چنـد در این طبقـه هم تعـداد مبتا کم نداشـتیم.  

بـه هـر حـال خواسـتم به ایـن نکته اشـاره کنـم و از دوسـتانی کـه کار کردند تشـکر کنم.

• فــرزاد جــان مــن هــم دوســت داشــتم کار کنــم، امــا پیــش از کرونــا یــک بــی حوصلگــی در مــن شــروع شــده بــود و 
کرونــا هــم امانــم را بریــده بــود. امــا شــما بیــن همــکاران بیشــترین دغدغــه را داشــتی و از میــان کارتونیســت ها 

هــم آقــای درمبخــش بــزرگ و آقــای رحمتــی پرکارترین هــا بودنــد.

٠ هـادی حیـدری هـم بـا ما کار کرد و چند تـا از کارها را نشـر داد. همینطور از کوروش سـلیمانی که اهل تئاتر اسـت 
تشـکر می کنم.

اثـری کـه بـه شـما  ایـن اسـت کـه در تولیـد  • سـاعد می گفـت: »حرفـه ای بـودن در اصـل شـرافت کاری اسـت. 
سـفارش داده می شـود بتوانیـد شـرافت کاری داشـته باشـید«. بـه نظـر شـما ایـن حـرف درسـتی اسـت؟ بـه نظر 
مـن یـک طـراح گرافیـک حرفـه ای پیـش از اینکـه بخواهـد در قبـال سـفارش دهنـده شـرافتمندانه عمل کنـد؛ در 
درون خـودش می خواهـد کـه کار بهتـری را ارائـه دهـد. بـدون آنکـه بـه شـخص خاصـی فکـر کنـد بـه حرفـه اش 
عشـق مـی ورزد. همیشـه بهتریـن را ارائـه می دهـد. دیگـر اینکـه به نظـر من حرفـه ای بـودن دو طرفه اسـت. هم 
طـراح بایـد حرفـه ای باشـد و هـم سـفارش دهنـده. مثـا برای مـن که با ناشـران سـرو کار دارم آن ناشـر هـم باید 
حرفـه ای باشـد. آن گروهـی کـه مجلـه را در میاورنـد. آیـا آن هـا هـم نباید حرفه ای باشـند؟ آیا از سـمت سـفارش 
دهنـده رفتـار همیشـه حرفه ای بوده اسـت؟ وقتی یک مدیرهنری در یک نشـر شـروع به کار می کنـد، مدیر هنری 
تعریفـی دارد او کسـی اسـت کـه فرمـان مدیریـت هنـری گرافیـک آن نشـر را بـه دسـت مـی گیـرد.  اوسـت کـه برای 
ً تعییـن می کنـد کـه چـه اتفاقـی قـرار اسـت بـرای ایـن نشـر بیفتد،  گرافیـک ایـن نشـر اسـتراتژی مـی نویسـد. مثـا
در چـه قالبـی کار بگیـرد، اتمسـفر مشـترک را تعییـن کنـد آن نشـر نیـاز بـه یونیفـرم بـرای طراحـی کتاب هـا دارد 
یـا نـه آیـا بـه یـک یونیفـرم نیـاز دارد یـا چنـد یونیفـرم، بـا تعییـن کند که ناشـر بـا کـدام طراحـان گرافیـک همکاری 
نمایـد. طبیعـی اسـت کـه مثـا اگـر کسـی بخواهـد بـه پارسـانژاد نوعـی سـفارش بدهـدو از روی آگاهی سـفارش 
بدهـد یعنـی کارهـای پارسـانژاد را دیـده باشـد و بشناسـد طبیعـی اسـت کـه تـو کمتریـن گرفتـاری را بـا او داری 
چـون او می دانـد کـه تـو چـه بـه او تحویـل مـی دهـی و تـو هـم مـی دانـی کـه قـرار اسـت کـه چـه کاری بکنـی. امـا 
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بـه نـدرت اتفـاق مـی افتـد کـه جایـگاه هـا حرفـه ای تعییـن شـده باشـد. بـرای مـن یکـی از جاهایـی کـه بـه شـکل 
محـدود ایـن اتفـاق افتـاد و همـه چیـز کاما حرفـه ای بود و همه چیز سـر جـای خودش بـود، دوره همـکاری من 
بـا مجلـه کمـان بـود. یعنی من مدیـر هنری بـودم و طراح گرافیک، سـرهنگی سـردبیر بود بهبودی مدیر مسـئول 
بـود و مرحـوم احـد گودرزیانـی کـه متاسـفانه چند وقت پیـش فوت کـرد مدیر داخلی و همه سـر جای خودشـان 
بودنـد. در کانـون پـرورش فکـری کـودکان هـم یـک دوره به این شـکل بـود. اما بـه نظرم ما بعـد از این همه سـال 
حرفـه ای عمـل مـی کنیـم امـا سـفارش دهنده هـم باید حرفـه ای عمل کنـد تـا کار به بهترین نتیجه برسـد. شـما 

در ایـن بـاره چـه فکـر می کنیـد؟ بـه نظـرم ما خیلـی مشـکل داریـم در ایـن زمینه.

٠ مـا بـه عنـوان طـراح گرافیـک در یک ظـرف بزرگ تـر به نام اجتمـاع زندگـی می کنیم. اگـر بخواهیم منصفانـه نگاه کنیم 
و ببینیـم چـه کسـی حرفـه ای اسـت و سـر جای خودش ایسـتاده اسـت. چرا کسـانی هسـتند که متخصص هسـتند مثا 
پزشـک هسـتند، مهنـدس هسـتند بلـه ایـن ها سـر جای خودشـان هسـتند ولـی بقیه نـه و بـه نـدرت فـردی را می بینیم 
کـه سـرجای خـودش ایسـتاده باشـد.االن مجله ای را سـراغ دارم که شـخص خـودش هم صاحـب امتیاز اسـت هم مدیر 
مسـئول، هـم سـردبیر و طـراح گرافیـک بـود. در واقع همه کاره خـودش بود و مجلـه اش هم داخل کیفش اسـت و همه 
جـا همراهـش اما این درسـت نیسـت. بـه همین دلیل می بینیم کـه اینجا طراح گرافیک هم سـر جای خودش نیسـت و 
درسـت عمـل نمی کنـد. شـرافت کاری را همـه داریم. مـن یـا کاری را قبول نمی کنم یـا اگر قبول کنم مهم نیسـت که چقدر 
پـول می گیـرم و یـا آن هـا چقـدر کار را عـوض می کننـد. مهـم ایـن اسـت کـه امضـا ی مـن پـای کار باشـد. ایـن امضـا یعنی 
تاییـد کار. اشـاره کردیـد بـه این شـرافت حرفـه ای، یاد پوسـتری افتادم مه بـه دعوت گـروه رنگ پنجم در نمایشـگاهی به 
نـام سـلف پوسـتریت طراحـی کـردم که بـا چند نفـر دیگر به عنـوان مهمان دعـوت بودیـم. در آن پوسـتر از یـک  نیم تنه ی 
نگارگـری اسـتفاده کـردم و بـه جای شمشـیرش امضای خودم را که شـبیه شمشـیر اسـت گذاشـتم. می دانی که شمشـیر 
یـا سـاح نامـوس سـرباز اسـت. من گفتـم همان طور که اسـلحه ناموس سـرباز اسـت، امضا هـم ناموس طـراح گرافیک 
اسـت و هـر جایـی نبایـد امضـای خـودش را بگـذارد یـا بایـد کار را تاییـد شـده و نهایـی شـده بدانـد و امضایش را پـای آن 
بگـذارد و یـا نـه اصـا قبول نکنـد کار را. من به این شـرافت حرفـه ای اعتقاد دارم که شـما اشـاره کردید. تـا آنجا که ممکن 
اسـت بایـد فرهنگسـازی هـم بکنیم. یـادم می آید یک بار بـرای پـروژه ام رفتم پیش آقای ممیـز. دیدم دارند با یک مشـتری 
چانـه می زننـد. برایـم جالـب بـود اسـتاد ممیز بـرای مـن خیلـی آدم بزرگی بودنـد و بـه نظرم اصا کسـی حق نداشـت به 
کارشـان ایـراد بگیـرد و هیـچ کس حق نداشـت بـه او بگوید چـرا کار را این گونه انجـام داده اید اما اسـتاد ممیـز با صبوری 
و خیلـی دوسـتانه داشـت بـرای سـفارش دهنده توضیـح مـی داد که ایـن کار به این دلیل این شـکلی اسـت. آن سـاعتی 
که نشسـته بودم کارم را به اسـتاد نشـان بدهم بیشـتر از روش و تعاملی که ایشـان با مشـتری داشـت بهره بردم. باید 
فرهنگ سـازی کـرد. اگـر مدیـر هنـری سـرجای خـودش نیسـت باید بـرای ایـن کار فرهنگ سـازی کنیـم مـا می توانیم با 
سـفارش دهنـده تعامـل کنیـم و راه را نشـانش دهیـم. اگـر برای سـفارش گرافیک تبلیغات سـراغ مـا آمد بـه او بگوییم 
اگـر ایـن کار را بکنـی بـه فروش محصول بیشـتر کمـک خواهد کرد اگر در حوزه نشـر جلد کتـاب به ما سـفارش داد به او 
بگوییـم کـه ایـده من مسـیر بهتری اسـت و تجربه تصویری درسـت تـری را منتقل خواهد کرد. یک بخشـی بـر می گردد 
بـه خودمـان کـه مـا هـم شـروع کنیـم  بـا تعامـل حرف بزنیـم با سـفارش دهنـده بـا مدیر هنـری با مدیـر مسـئول یا هر 

کسـی کـه کار را بـه ما سـفارش مـی دهد.

• درسـت اسـت صحبـت از اسـتاد ممیـز شـد. اول بگویـم کـه مهردخـت دارابـی بـه مـن می گفـت: »اگـر می خـوای 
اینترنتـت کنـد نشـود کامنت هـا را ببنـد«. ولـی مـن نبسـتم. زیـرا همـکاران و دوسـتان مطالـب جالبـی در کامنـت 
می نویسـند. صحبـت ممیـز را کـردی مـی دانـی کـه مـن هـم بـه اسـتاد ممیـز خیلـی ارادت دارم و بـه هر حـال تکریم 
ممیـز هـم هسـت و هـر دو ایـن موضوعات بـا هم یکی شـده دوسـت دارم دو خاطـره از اسـتاد ممیز بگویم کـه هر دو 
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بـه حرفـه ای بـودن ربـط پیـدا می کنـد. یـک بار کـه در یک نمایشـگاه داشـتیم با هـم گپ مـی زدیـم در دورانی بـود که 
مـن مفصـل کار مجلـه می کـردم و کامپیوتـر هنـوز نیامـده بـود و دو سـه تـا مجله در دسـتم بـود یکبار مجبور شـدم 
شـب قبـل تـا صبح  سـرکار بمانـم تا مجله ادبیات داسـتانی برسـد بـه لیتوگرافی - داشـتم با اسـتاد ممیـز درد و دل 
می کـردم کـه ایـن چـه اوضاع و احوالی اسـت؟ کار کردن در مجله راحت نیسـت. یک کادر نیسـت مثـل جلد کتاب که 
تـو بـا یـک کادر آن را ببندی یا مثل پوسـتر باید بشـینیم ۸۰ صفحه مجلـه را در زمان کوتاهی ببندیم و پوسـتت کنده 
مـی شـود تـا کار انجـام شـود آن هـم بـا این فـورس زمانـی کوتاه که هـم تکـراری نباشـد و هـم انسـجام و یکپارچگی را 

جهـت طراحـی داشـته باشـد و آخـرش هم دسـتمزدش هـم خیلی کم اسـت.
گفت: »ببین کوروش! این محوطه ای که االن دسـت تو اسـت  و داری مجات را کار می کنی هر طراح گرافیکی شـانس 
کار در ایـن محوطـه را نـدارد. کار در مجلـه سـریع اسـت و اینکـه تـو بتوانـی مطالـب زیـاد را در ۸۰ صفحـه ببنـدی هـم 
یکپارچگـی را حفـظ کنـی و هم تکراری نباشـد این تو را ورزیـده می کند و  می توانی در حیطه هـای دیگر گرافیک راحت تر 
و بهتـر کار کنی.اگـر بـه تـو پوسـتر سـفارش دادنـد و یـا لوگـو آن ها را خیلـی راحت تـر انجام دهـی و بعدا همیـن به من 
ثابـت شـد. یـک بـار هـم نمایشـگاه خانـم فیـروزه صابری بـود که بـا پارچـه کار کـرده بـود و خیلـی از دمافرماسـیون ها 
هـم مـن را یـاد تصویرسـازی هـای ممیـز مـی انداخت بحثـی این چنینی شـد و داشـتم گلـه می کـردم که چرا بعضـی از 
آدم هایـی کـه بـه مـا کار سـفارش مـی دهنـد یـاد نمی گیرنـد کـه کار را بایـد یک جایی بسـپرند بـه دسـت آن طراحی که 
تـاش مـی کنـد که بهترین کار را بـه ان ها ارائه بدهد و خـب خیلی جوانتر هم بودم ممیز با یک خنـده ای گفت: »ببین 
کـوروش آدم بایـد گاهـی در ارتبـاط بـا آدم هـای دیگـری کـه بـه او کار سـفارش می دهنـد شـانه اش را دوال کنـد و پایین 
بیـاورد تـا آن آدم هـا کثافـت رویـش کننـد امـا مطمئن بـاش در همین مسـیر آدم خیلـی چیزها یـاد می گیـرد و بعدها 
می فهمـد کـه بایـد با هر سـفارش دهنـده ای چگونه وارد گفتگو شـود و رفتـار کند«. البته ما هـم اطاعت کردیـم و از آن 
موقـع تـا حـاال همیـن طـور شـانه های مان پایین اسـت اما نمی دانـم چرا بـاز هم گاهـی اوقات انـدر خم یک کوچـه ایم. 
فـرزاد یـک نکته ای به ذهنم رسـید. شـما نظر بـده. در عالم هنر در همه جـای دنیا وقتی آدم ها سـال ها کار می کنند 
و کارهـای درجـه یـک و درخشـان از آنهـا می بینـی  در طـول عمـر کاری شـان از یـک دوره ای  کـه خیلـی از اوقـات با باال 
رفتـن سـن اتفـاق مـی افتد و البتـه نه لزوما به خاطر سـن، از یـک دوره ای به بعد دیگر ما کار درسـت حسـابی یا حاال 
نگویـم شـاهکار بلکـه کار درسـت از آن هـا نمـی بینیـم و آرام آرام از کیفیت کارهای شـان کم می شـود. ایـن را به خیلی 
بـزرگان می تـوان گسـترش داد. مثلـن آلفـرد هیچکاک آخریـن فیلمش بدترین فیلمش اسـت. یا چاپلیـن در فیلم 
کنتسـی از هنگ کنگ با اینکه فیلم لذت بخشـی اسـت دیگر به خوبی کارهای شـاهکارهای قبلی اش نیسـت. سـوال 
مـن ایـن اسـت مثـا یک فوتبالیسـت از یک سـنی به بعد به خاطر جسـمش بـه او می گویند تـو دیگر نمـی توانی بازی 
کنـی چـون جسـمت دیگـر اجازه نمـی دهـد 9۰ دقیقه یـا ۱۲۰ دقیقه بدوی. ممکن اسـت بـه هر صورت مغـز هم دیگر 
اجـازه ندهـد خیلـی جسـور و خـاق باشـی. سـوال ایـن اسـت که آن تشـخیص کار خـوب از بـد که نبایـد از بیـن برود، 
فهم دیزاین که نباید تغییر کند ممکن اسـت که از دوره ای به بعد بعضی از آدم ها توانایی گذشـته شـان را نداشـته 
باشـند اما فهم تشـخیص خوب از بد را که باید داشـته باشـند. البته منظورم در تمام محوطه هنر اسـت و منظورم 

شـخص خاصـی نیسـت این سـواد کار باید باقـی بماند به نظـرت چه اتفاقی مـی افتد..

٠بـاز یـاد اسـتاد ممیـز می افتـم همیـن سـوال را مـن از او کـردم و پاسـخ او ایـن بـود کـه »وقتـی بعضی ها سن شـان 
بـاال می رود، توانایی شـان کم می شـود و دانایی شـان بیشـتر می شـود و بـا توازنی که ایجـاد می شـود، توانایی کلی 
آدم از بیـن نمـی رود« ایـن مـن را به یاد یک فلسـفه شـرق انداخت کـه هنرمند وقتی شـاهکارش را آفریـد می میرد. 
ایشـان توضیحاتـی دادنـد کـه البتـه وارد بحثـش نمی شـوم اما اصلـش همین اسـت هنرمند وقتی که شـاهکارش 
را آفریـد مـی میـرد »بـودن یـا نبـودن مهـم نیسـت. شـاهکار مهـم اسـت کـه آیینـه ای از اوسـت. هنرمند رسـالتش و 

وظیفـه اش را انجام داده اسـت.
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 حـاال بحـث از ممیـز شـد به نمایشـگاه یادبود اسـتاد ممیز هم اشـاره کنم کـه آقای دکتـر محمد جواد حق شـناس از 
طریـق آقـای محمد ولیزاده از من خواسـتند یک کتاب درباره اسـتاد ممیز در بیاورم.گفتم داسـتان چیسـت  گفتند: 
»قـرار اسـت یـک خیابـان حوالی خانه هنرمندان به نام اسـتاد ممیز شـود«. من خیلی خوشـحال شـدم و گفتم: من 
ایـن کتـاب را درمـی آورم. فقـط کتاب کم اسـت باید کارهای دیگـر هم انجام دهیـم  درمورد یک نمایشـگاه فکر کردم. 
بـا اونیـش امیـن الهـی صحبـت کـردم و او هـم مسـئولیت نمایشـگاه را پذیرفـت و از او و مدیـر هنری هم کـه انتخاب 
کـرده اسـت سپاسـگزارم کـه در حـال پیـش بـردن کار هسـتند. اما کتابـی که مـن کار کردم اسـمش »ممیز ...« اسـت  
بـرای ایـن کتـاب از  دکتـر ضیـا موحـد خواسـتم در مورد نویسـندگی ممیـز بنویسـد. از اسـتاد امیرخانی خوشـنویس 
خواسـتم از ممیـزی بنویسـد کـه عضو شـورای عالی خانـه هنرمندان بود، از اسـتاد مجیـد کیانی خواسـتم از ممیز به 
عنـوان عضو جاوید فرهنگسـتان هنر بنویسـند،  اسـتاد غامحسـین نامی از بعـد نقاش بودن ممیز نوشـته،  محمد 
صالـح اعـا دربـاره گنـج و گسـتره و چاقوهـای ممیـز و الـی آخـر، دوسـتانی کـه نوشـتند از فخرالدیـن فخرالدینی تا 

هوشـنگ گلمکانـی. از طراحـان گرافیک چون تعداد بیشـتری هسـت االن اسـم نمـی برم...

• بــی صبرانــه منتظــر چاپــش هســتم و امیــدوارم ایــن اوضــاع بــه زودی بگــذرد و یــک رونمایــی از کتــاب و 
ــه  ــأنی دارد ک ــردن ش ــتاد کار ک ــرای اس ــه ب ــم ک ــتان میگوی ــه دوس ــا ب ــیم. اینج ــته باش ــان داش ــگاه و خیاب نمایش
دوســتان نبایــد از دســت بدهنــد. خیلــی هــا کمــک کردنــد خــود تــو یــا مجیــد عباســی عزیــز  کــه خیلــی هــم بــه 

ــرد. ــک ک ــا کم ــش م پوی
ــخص  ــک روش کاری مش ــه ی ــی ک ــروه از طراحان ــما آن گ ــر ش ــه نظ ــود، ب ــرده ب ــی ک ــوال جالب ــتان س ــی از دوس یک
ــخصی  ــه روش مش ــی ک ــروه از طراحان ــن آن  گ ــد؟ و همچنی ــول کنن ــی را قب ــر سفارش ــد ه ــی توانن ــا م ــد، آی دارن
ــر  ــم. فک ــودم را می گوی ــر خ ــاه نظ ــی کوت ــن خیل ــد؟ م ــام می دهن ــفارش، کار را انج ــوع س ــه ن ــته ب ــد و بس ندارن
می کنــم در هــر دو مدلــش چــه در ایــران و چــه در جهــان طــراح موفــق داریــم. طراحانــی کــه تــو بــه محــض اینکــه 
ــش را  ــبک و تکنیک ــوع س ــور موض ــه فراخ ــه ب ــی ک ــس طراح ــا برعک ــت و ی ــی کار کیس ــی فهم ــی م ــی بین کارش را م

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــد. نظ ــی ده ــر م تغیی

٠ یـاد یـک شـاعر افتـادم کـه شـفیعی کدکنـی بـه او اشـاره کـرده اسـت بـه نـام طـرزی افشـار کـه اسـمش از خـودش 
می آیـد. طـرز یعنـی َسـبک. او هـر کلمـه ای را تقریبـا مصـدر می کـرده مثـل صحبتیـدن و راهیـدن ... و دنبـال َسـبک 
بـوده اسـت و از فاصلـه دور هـم می فهمیـدی که این شـعر کار اوسـت، ولی ماندگار نشـده اسـت، من هـم اگر کتاب 
شـفیعی را نخوانـده بـودم اورا نمی شـناختم در حالـی کـه معاصـر حافظ هـم بوده. مـا بایـد در گرافیک کار را درسـت ، 
زیبـا و گویـا انجـام بدهیـم و مفهـوم را درسـت منتقل کنیـم. باید دنبال سـبک و طرز نباشـیم. مگر همیـن حافظ کم 
شـبیه سـعدی شـعر گفتـه یـا یکـی از معروفتریـن کارهایـش را از یزید ابن معاویـه وام گرفتـه اما اکنون حافظ اسـت 

کـه معـروف اسـت، اگـر دنبـال انتقـال درسـت مفهوم باشـیم هنر هـم به دنبـال آن مـی آید.

• فرهـاد مهـرداد شـاعر یـک جـا حـرف خوبـی میزنـد. می گویـد: »هـر چیزی کـه از هـر هنرمند سـاطع می شـود، 
حتماچیـزی از  درون آن هنرمنـد در خـود دارد«. طراحـان مؤلفـی کـه بـا شـیوه هـای مختلـف کار می کننـد یـک 
چیزی کارهای شـان را به هم پیوند می زند و آن تفکر واحد اسـت هر چند که ممکن اسـت تکنیک متفاوت باشـد.

Comment



37

15051h LIVEhirbodlotfian
mehdisaeedistudio

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

شنبه 13 اردیبهشت 1399

• سام و درود بر شما، خوبید؟ 

٠سام هیربد جان، شما خوبید؟ چه خبر و چه می کنید با روزهای کرونایی؟ 

• مــن ســعی میکنــم خیلــی بــه کرونــا فکــر نکنم،هــوا هــم اینجــا عالــی اســت. همیــن چنــد لحظــه پیــش رگبــار و 
بــاد شــدیدی آمــد و البتــه االن دیگــر آرام شــده اســت. آنجایــی کــه شــما هســتید چطــور اســت؟

٠ اینجا هوا بسیار عالی و آفتابیست ولی دیروز همین اتفاقی که برای شما افتاد برای ما هم افتاد.

ــت  ــد وق ــعیدی چن ــای س ــم، آق ــروع کنی ــه ش ــتید ک ــر هس ــه دل راه دارد، حاض ــابی دل ب ــس حس ــب، پ ــه جال • چ
ــتید؟ ــکا هس ــه در آمری ــت ک اس

٠ حدود ۵ سال و ۷ ماه فکر می کنم.

• خــب پــس حســابی طوالنــی شــده حضــورت در آمریــکا، تــو همیشــه در ذهــن مــن بــه عنــوان یکــی از ســفیران 
دیزایــن ایــران بــوده ای. یعنــی همیشــه در رویدادهــا و نمایشــگاه ها و مســابقات مختلــف بــدون اینکــه بدانــی 
نــام طــراح چیســت، مــی شــد کــه حــدس بزنــی کــه آن کار، کار مهــدی ســعیدی عزیــز اســت. در هــر صــورت بــرای 

مــن همیشــه حکــم یــک ســفیر را داشــتی. نمی دانــم االن آنجــا مشــغول چــه کاری هســتی؟

٠ االن هــم همــان ســفیر هســتم. اینجــا االن همــه جــا بســته اســت و فکــر می کنــم در ایــران هــم همیــن طــور باشــد. 
ــرای  ــت و ب ــته اس ــا بس ــه ج ــادی هم ــاه می ــن م ــر ای ــا آخ ً ت ــا ــی فع ــود ول ــروع می ش ــم  دارد ش ــم ک ــا ک ــه کاره البت

همیــن در حــال حاضــر مشــغول یــک پــروژه نقاشــی هســتم.

• پــس شــما هــم از ایــن فرصــت قرنطینــه مثــل مــا بــرای خودتــان اســتفاده کــرده ایــد. مــن هــم اینجــا توانســتم 
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یــک پــروژه  ی خیلــی ســنگین را پیــش ببــرم کــه بــرای خــودم خیلــی جــذاب و جالــب بــود. راجــع بــه تایــپ دیزایــن 
اســت. زیــاد آرتیســتیک نیســت ولــی بــه هــر حــال نــگاه مــن بیشــتر کاربــردی اســت امــا نــگاه شــما بــه فایــن آرت 

نزدیک تــر اســت. حــدس مــن ایــن اســت کــه داریــم از دیزایــن فاصلــه می گیریــد.

ً این طور نیسـت. اتفاقـاً در آمریکا جریان واقعی دیزاین را خیلی خوب می توانی ببینـی. از وقتی که مهاجرت  ٠ نـه اصـا
کـردم بـه آمریـکا ایـن نکتـه خیلی توجه مـن را به خـود جلب کرد که همه چیز سـر جای خودش اسـت و درسـت حرکت 
مـی کنـد. بـه طبـع من هـم از آن فضا دور نبودم و سـعی کردم که خـودم را یـک جورهایی به آن فضـا نزدیک کنم. ضمن 
اینکـه اصـوال وقتـی مهاجرت می کنـی باید با حروف فارسـی خداحافظـی کنی. به همیـن راحتی و تو  دیگر سفارشـی که 
بـا حـروف فارسـی باشـد نـداری. البتـه کمـاکان از ایران سـفارش داشـته ام از اسـترالیا یـا از جاهـای دیگر نیز که فارسـی 
زبـان بوده انـد و بـا تایـپ فارسـی کار می کرده انـد ولـی خـوب بـه انـدازه ایـران نبـوده اسـت. در واقـع بـر اسـاس همـان 
چیزهایـی کـه گفتـم - یعنـی فضـای طراحی گرافیـک آمریکا - من هم سـعی کـردم دوبـاره از صفر یک تایـپ فیس التین 
درسـت کنم و یک سـری کار بر اسـاس آن تایپ کار کردم. یک پروژه  برندینگ کار کردم و بر آن اسـاس یک سـری کارهای 
دیگـر با سـفارش دهنده هایی که فرهنگی یا تجاری هسـتند. در واقع برای شـان کارهای مختلفی انجـام داده ام، اینکه 

در صفحه ام منتشـر نکرده ام دلیل آن نیسـت که کار نمی کنم. اتفاقا شـاید پرکارتر هم شـده باشـم.

• چقــدر خــوب. اتفاقــاً یکــی از ســواالتی کــه از مــن پرســیده انــد ایــن بــود کــه چــرا مهــدی ســعیدی کــم کار شــده 
ــی؟ ــان می ده ــر نش ــام داده ای کمت ــه انج ــی را ک ــس کارهای ــت. پ اس

٠ بلــه. یــک شــعری هــم هســت کــه ســعدی مــی گویــد: "رهــرو آن نیســت کــه گــه تنــد و گهــی خســته رود رهــرو آن 
اســت کــه آهســته و پیوســته رود" یعنــی قــرار بــه نشــان دادن و شــو کــردن نیســت. قــرار بــر ایــن اســت آدم کاری 
ــد.  ــام ده ــش دارد انج ــه در ذهن ــی ک ــروژه های ــده و پ ــفارش دهن ــرای س ــد ب ــتش برمی آی ــد و از دس ــه می توان را ک

بنابرایــن مــن همچنــان، کاری را کــه بخواهــم انجــام دهــم انجــام مــی دهــم.

• فرهنـگ ایـران و نـوع دیالوگـی کـه بـا مخاطـب برقـرار مـی کنـی، بـه مـا کمـک می کنـد تـا یـک اثـر را خلـق کنیـم. 
ً وارد یـک فرهنگ  همـان طـور کـه خـودت هـم گفتـی وقتی کـه مـی روی انـگار باید بـا آنهـا خداحافظـی کنـی. اصـا
جدیـد می شـوی. این چقدر چالش داشـته اسـت برایـت؟ آیا همچنـان میتوانی ایـن ارتباط را با سـفارش دهنده 
ً کاری کـه تـو تولید می کنـی ویژگی هـای وطنی و ایرانـی دارد. آیـا برای آنهـا قابل درک  حرفـه ای برقـرار کنـی؟ مثـا

هسـت یـا نیسـت؟ نمی دانـم یـک توضیـح راجع بـه ایـن موضوع مـی دهی؟

ً بلـه. چـون مـن ایرانـی هسـتم و در ایـران بـزرگ شـده ام و کار کـرده ام و تمـام بک گراند من بـرای ایران  ٠ ببیـن اصـوال
اسـت. درسـت اسـت کـه پنج سـال اسـت که اینجا هسـتم. اما کسـانی هم کـه به مـن کار سـفارش داده اند بر اسـاس 
روحیـه ی ایرانـی مـن کار سـفارش داده انـد و می دهنـد. کار من را دیـده اند. به عنـوان مثال گفتند: »آیا مـی توانی در 
ایـن پـروژه بـا ایـن خصوصیـات امـا بـا روش و اسـتایل خـودت کار را انجام دهـی؟« اگـر دیدم که ایـن کار قابـل انجام 
اسـت قبـول کـردم و انجـام دادم و اگرنـه سـعی کردم کـه روش هـای مختلفی را امتحـان کنم. امـا باز آن چیـزی که مد 

نظـرم هسـت برایـم خیلـی مهم اسـت. یعنـی آن روش و اسـتایل همچنان باشـد اما به شـیوه دیگری.

• درســت اســت خــوب پــس یعنــی تــو ســفارش دهنده هایــت را خــودت انتخــاب مــی کنــی. یعنــی هــم آنهــا تــو را 
انتخــاب مــی کننــد و هــم تــو آنهــا را انتخــاب مــی کنــی؟
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٠ بلــه در واقــع یکجــور بــده بســتان اســت. تــو نــگاه مــی کنــی کــه آیــا ایــن کار بــه فرهنــگ تــو مــی خــورد یــا نــه و اگــر 
نخــورد چطــور مــی توانــی آن را تبدیــل کنــی. یعنــی از آن یــک چیــز جدیــدی بســازی کــه هــم ویژگی هــای فرهنگــی 

خــودت را حفــظ کنــی و هــم بتوانــی جــواب نیازهــای ســفارش دهنده را بدهــی.

ــای  ــه امض ــودت را داری ک ــاص خ ــبک خ ــو س ــه ت ــن ک ــه ای ــد ب ــدا می کن ــط پی ــا رب ــن اتفاق ــاال ای ــت. ح ــت اس • درس
مهــدی ســعیدی را دارد. حتمــاً داشــتن ایــن ســبک چالشــی را بــرای تــو ایجــاد می کنــد.  یــک ســری محدودیــت 
هــا بــه تــو مــی دهــد و یــک ســری قابلیت هــا. البتــه مطمئــن نیســتم، حــدس مــی زنــم ایــن طــور باشــد. آیــا اصــرار 
داری کــه حتمــن همــان رونــدی کــه تــا بــه االن جلــو رفتــه ای، مــزه و چاشــنی کار و آن چیــزی کــه بــه برنــد خــودت 

وصــل شــده اســت را حفــظ کنــی؟ اگــر قــرار اســت حفــظ کنــی چالــش هایــش را چطــور حــل مــی کنــی؟

٠ من فکر می کنم که آرزوی هر طراحی این اسـت که اسـتایل شـخصی داشـته باشـد. حاال نه همه طراحان ولی خیلی 
از طراحـان. خوشـبختانه مـن خیلـی تـاش کردم بـرای این جریـان یعنی هم زیـاد مطالعه کـردم و هم زیـاد کار کردم و 
هـم زیـاد کار دیـدم و رسـیدم بـه یک نـوع کار، اما مانـدن در یک اسـتایل می تواند چالش برانگیز باشـد. از ایـن بابت که 
وقتـی یـک سـری کار انجـام مـی دهـی در واقـع به تـو فضایی می دهـد که فقـط در آن فضـا و محیـط می توانـی کار کنی. 
یعنـی محیطـی کـه تـو را بـه خیلـی از عناصر بصـری محـدود می کنـد. وقتی تـو بخواهـی از آن عبـور کنی  چالـش آن جا 
اسـت. بـرای مثـال بارهـا شـده اسـت کـه می خواسـته ام کاری را انجـام دهـم. پوسـتری طراحـی کنـم یـا کتابی را درسـت 
ً عکس بوده اسـت. اگر می خواسـتم در اسـتایل خـودم کار کنم این  کنـم کـه ایـده و کانسـپت اولیـه ای که داشـته ام مثا
کار قابـل اجـرا نبـود. یعنـی ایـده را نمی توانسـتم اجـرا کنم به خاطـر محدودیتی که سـبک شـخصی ام ایجـاد می کند. 
چالـِش داشـتن یـک سـبک هنری و اسـتایل کاری این هسـت که تـو را محـدود می کند به یک نـوع از کارها. اما یکسـری 
اختیـارات هـم بـه تـو مـی دهد. یکسـری مزیت هـا هـم دارد مزیت هـای آن همین اسـت که تـو در سـوالت به آن اشـاره 
کـردی. ایـن کـه تا کار مـن را میبینی یاد من میفتی. این خیلی مهم اسـت و بخش خوب آن اسـت که برای من برجسـته 
و مهـم اسـت. در سـوال هایـی کـه در صفحـه مـن شـده بـود خیلـی راجـع بـه ایـن سـبک صحبـت کـرده بودنـد. چطـور 
می توانیـم بـه یـک سـبک برسـیم؟ این موضـوع زمان زیـادی را مـی طلبد. بایـد کارهایـی را که تا االن انجام شـده اسـت 
بررسـی کنـی و بـا دقت ببینی کجاها بـه تکرار می خـورد و کجاها می توانی نـوآوری انجام دهی. محصـول همه اینها می 
شـود یـک اسـتایل. امـا اگر از یک زاویـه دیگر به آن نگاه کنی ممکن اسـت در فاین آرت این قضیه خیلی مهم باشـد ولی 

در گرافیـک دیزایـن یـک مقداری دسـت تـو را ببندد اگـر بخواهی فقـط در یک اسـتایل حرکت کنی.

• یــادم هســت در ســال ۱۳9۲ کــه ســرو نقــره ای در در حــال برگــزاری بــود بــا همراهــی و هماهنگــی  تــو اســتفان 
ــی  ــی معروف ــه خیل ــک جمل ــتفان ی ــود اس ــون خ ــت. چ ــز اس ــش برانگی ــی چال ــن خیل ــران. ای ــد ای ــتر آم زاگمایس
راجــع بــه ســبک دارد کــه بــه نظــر مــن خــودش آن را رعایــت نمــی کنــد. یعنــی کارهــای خــودش ویژگــی خاصــی 
دارد کــه می شــود فهمیــد کــه ایــن کارهــای اوســت. امــا شــاید دارد خــودش را بــه چالــش مــی کشــد و  کــه ایــن 

حرفــش صرفــاً یــک شــوی تبلیغاتــی اســت یــا نــه و یــک جریــان و فکــری در پشــت آن اســت؟

٠ البته من سـبکی در ایشـان ندیدم و با حرف تو موافق نیسـتم. من موافق نیسـتم که کارهایی که اسـتفان زاگمایستر 
در طـی ایـن سـالها انجـام داده یـک سـبک شـخصی اسـت. بـه خاطـر اینکـه کارهایـش بیشـتر خاقانـه اسـت تـا اینکه 
دنباله روی یک سـبک خاص باشـد. من فکر می کنم بیشـتر آرت محسـوب می شـود. مثا خیلی از مواقع اینستالیشـن 
اسـت. اینستالیشـنی که تایپوگرافی شـده اسـت و این خیلی متفاوت اسـت از آن معنای دیزاینی که همه روی آن تاکید 

دارنـد. البتـه خـودش می گویـد کار مـن آرت نیسـت و دیزاین اسـت اما من به شـخصه فکـر می کنم قطعاً آرت اسـت.
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ــه آرت  ــل ب ــی مای ــی کن ــه م ــی را ک ً کارهای ــا کا ــا و ی ــد. آن کاره ــتر بودن ــوزه پوس ــتر در ح ــو بیش ــای ت ــب کاره •  خ
ــن؟ ــه دیزای ــل ب ــا مای ــی ی میدان

٠ مــن یــک گرافیــک دیزاینــر هســتم کــه ســعی مــی کنــم از دســتانم اســتفاده کنــم. یعنــی اینکــه اگــر قــرار اســت یــک 
کاری را طراحــی کنــم واقعــاً طراحــی مــی کنــم و اگــر قــرار اســت کــه خوشنویســی کنــم واقعــا خوشنویســی مــی کنــم. 
هــر کــدام از ایــن عناصــر بــه صــورت جداگانــه یــک هنــر و یــک آرت هســتند. وقتــی کــه در کنــار هــم جمــع می شــوند، 
ــن  ــر دیزای ــک اث ــود ی ــد می ش ــه تولی ــری ک ــت آن اث ــم و در نهای ــی کن ــن م ــاً دیزای ــن قطع ــه م ــتر. بل ــوند پوس می ش
ً کار بــه طــور کامــل نقاشــی  اســت. امــا بعضــی مواقــع هــم بــه دلیــل اینکــه بــه نقاشــی هــم خیلــی عاقــه دارم اصــا
اســت. البتــه بخــش نقاشــی آن را مــی گویــم نــه بخــش گرافیــک دیزاینــش. اگــر تــو یــک مثــال بــرای مــن بزنــی و 

ً فــان کارت را مــی گویــم. مــن مــی توانــم راجــع بــه آن توضیــح بدهــم. بگویــی مثــا

ً پوستر معروف موالنا! • مثا

٠ من چندتا پوستر موالنا طراحی کردم کدام یک را می گویی؟!

ــرم و در  ــری ف ــا یکس ــد ب ــی کنن ــاد م ــیالی را ایج ــخص س ــم مش ــوع ریت ــک ن ــد و ی ــدی دارن ــار واح ــا رفت ــه آنه •  هم
نهایــت پیکــره موالنــا. یــا شــاید تایپوگرافــی صــرف اســت ولــی نمی دانــم آن تعریفــی کــه از پوســتر اطــاع رســان 

داریــم آیــا در ایــن قصــه مــی گنجــد؟

٠ قطعاً می گنجد. دلیل این اسـت که آن کارها یک سـفارش دهنده داشـته اسـت و سـفارش دهنده یک سـری اطاعات 
بـه مـن داده اسـت و مـن از خوشنویسـی اسـتفاده کـرده ام. از اطاعاتی که داشـته ام اسـتفاده کـرده ام و توانسـته ام یک 
پوسـتر درسـت کنـم کـه بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار مـی کنـد. منتهـا اینجـا بحـث مخاطـب که شـد بایـد ببینیـم مخاطب 
مـا کیسـت. ایـن خیلـی مهـم اسـت چـون در هـر بخشـی از گرافیـک دیزایـن مخاطـب تقسـیم می شـود به مخاطـب عام 
ً مخاطب پوسـتر هـای اجتماعی سیاسـی فرهنگـی اسـت. در آنجـا مخاطب من  یـا مخاطـب خـاص. مخاطـب عـام مثـا
مخاطـب عـام بـوده اسـت و مخاطـب عام زیبایـی را می فهمـد. من تاش کـردم که پوسـتری طراحی کنم کـه مخاطب در 
وهلـه اول کـه اثـر را کـه دیـد متوجه شـود کـه در رابطـه با یک شـاعر اسـت. از طریـق آن حس با مخاطبـان ارتبـاط برقرار 
کـردم و البتـه حاال زیبایی برای هرکس متفاوت اسـت. تعریف من از زیبایی یک چیز اسـت و شـما یک چیـز دیگر و دیگری 
جـور دیگـر. تـاش مـن این بـود که پوسـتری درسـت کنم کـه ویژگی های بصری درسـتی داشـته باشـد و مخاطـب جذب 
آن شـود و سـفارش دهنـده هم راضی باشـد و همـه این موارد اتفاق افتاده اسـت. فکـر نمی کنم که این  فاین آرت باشـد.

• یعنــی ســفارش دهنــده کــه وارد می شــود معــادالت را از نظــر تــو عــوض می کنــد. یعنــی کســی بــرای یــک 
موضــوع کاربــردی مــی آیــد و مــی گویــد مــن موضوعــی دارم و تــو بیــا بــرای آن راه حــل پیــدا کــن. بــا همــان نــوع 
ــت؟ ــوری اس ــا اینط ــد. آی ــن می چرخان ــمت دیزای ــه س ــن آرت ب ــوزه فای ــع کار را از ح ــن در واق ــه داری ای ــری ک تفک

٠ ببیـن در فایـن آرت هـم مخاطـب داری ولـی مخاطبـت یـک جـور دیگـر اسـت. بـرای مثـال خیلـی هـا مـی پرسـند  
دیزایـن هنـر اسـت یـا هنـر نیسـت؟ مـن فکـر می کنـم کـه دیزایـن فرایند حـل مسـئله اسـت از طریـق راه حـل های 
بصـری. بـه ایـن می گوینـد دیزایـن. حـاال چـه کسـی می توانـد یـک دیزاینـر خـوب باشـد؟ دیزاینـری می توانـد خوب 
باشـد کـه راه حـل هـای هنرمندانـه داشـته باشـد. یعنـی از هنـرش اسـتفاده کنـد و بتوانـد پیشـنهادی به سـفارش 
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دهنـده بدهـد و بـرای مخاطـب یـک اثـر گرافیکی درسـت کند که هـم قابل فهم باشـد و هم بـا آن ارتباط برقـرار کند 
و در نهایـت بـه سـفارش دهنـده فروختـه شـود و ایـن اتفـاق در تمامـی مراحلـی که گفتـم افتاده اسـت.

• زنــده بــاد مهــدی. تــو جایــزه زیــاد بــرده ای. ایــن را بــه آدمهــای دیگــر چقــدر توصیــه می کنــی؟ بــه نظــرت شــرکت 
در فســتیوال هــای مختلــف و جایــزه گرفتــن از آن چقــدر در کار یــک طــراح گرافیــک تاثیــر گــذار اســت؟ 

٠ ببیـن مـن ایـن کار را نفـی نمـی کنم چـون خودم شـخصا این مسـیر را  رفته ام. نمی گویـم نباید شـرکت کنید، چون 
خـودم شـرکت کـرده ام. تعدادشـان خیلـی زیـاد اسـت حـدود سـیصد تـا در کل دنیـا. نمی توانـم بـه دیگـران بگویم 
نـه و بـرای خـودم بگویـم بلـه. امـا االن در فضـای مجـازی یـک جریانـی را می بینم کـه به نظرم شـاید جریان درسـتی 
نباشـد. از ایـن بابـت کـه ایـن نمایشـگاه هـا فقـط برای یک سـری مخاطـب خاص درسـت مـی شـود و آن کار را فقط 
تـوی نمایشـگاه می بینـی. البتـه اشـکالی نـدارد ولـی وقتـی تعـدادش زیـاد مـی شـود طـراح مجبـور اسـت کـه تمام 
تمرکـز، وقـت و پولـش را بگـذارد برای شـرکت در این جور نمایشـگاه ها. این راه درسـتی نیسـت برای رسـیدن به آن 
چیـزی کـه اسـمش را  گذاشـته ایم موفقیـت. یعنی فکـر می کنم میتوانـد جزئی از پروسـه موفقیت باشـد اما اصلش 
 ً نیسـت. االن چیـزی کـه مـن دارم می بینـم ایـن اسـت کـه خیلـی از نسـل هـای پاییـن تر، از نسـل پنجـم به بعـد و کا
جوان هـا - البتـه مـن دیگـر جـز جـوان هـا حسـاب نمی شـوم و چهـل را رد کـرده ام - خیلـی تاکید شـان بر این اسـت 
کـه زود معـروف شـوند و از ایـن طریـق می خواهنـد وارد بـازار کار شـوند. ایـن راهش نیسـت. بـه نظر من کسـی که 
مـی خواهـد در ایـن حیطـه بـه نـام و کار برسـد باید وقت بگـذارد بـرای دیزایـن، بـرای کار و موضوعاتی کـه در حوزه 

دیزایـن وجـود دارد. بایـد موضوعاتـی کـه بـرای رشـته خودش اسـت را یـاد بگیـرد. به نظر مـن خیلی مهم اسـت.

• مهــدی تــو مــی خواهــی بگویــی قســمت اعظمــی از کارهایــی کــه در نمایشــگاه هــا شــرکت دادی و جایــزه هــم 
ــرکت  ــم ش ــگاه ه ــو آن کار را  در نمایش ــاال  ت ــوده و ح ــده ب ــد ش ــه تولی ــت ک ــوده اس ــی ب ــه ای کارهای ــت آن گرفت باب
داده ای ؟ خــب حرفــت درســت اســت مــا در ایــن زمینــه بــا یــک هجمــه مواجــه بوده ایــم کــه البتــه فکــر می کنــم 
در ایــن یکــی دو ســال اخیــر شــاید کمتــر شــده باشــد. یعنــی آثــاری بودنــد کــه از ایــن نمایشــگاه مــی رفتنــد بــه 
ــوده  ــژوال ب ــه وی ــی ک ــع آن آرت ورک اصل ــی در واق ــد. یعن ــوض می ش ــان ع ــط عنوانش ــر و فق ــگاه دیگ ــک نمایش ی

ــد داری؟ ــن نق ــه ای ــو ب ــرد، ت ــوض می ک ــوان ع ــدام عن ــد و م ــی می مان ــرجایش باق س

ً مخالـف نیسـتم کـه کسـی در نمایشـگاه شـرکت کنـد و جایـزه بگیـرد، باعـث افتخـار بـرای همـه  ٠ بلـه مـن اصـا
ماسـت کـه ببینیـم یـه نفـر ایرانـی هـم وطـن و همکارمـان توانسـته جایـزه بگیـرد و رشـد کنـد. مـن خـودم شـخصاً 
خیلـی لـذت می بـرم. امـا فکر می کنـم وقت گذاشـتن برای چیزی کـه فایده ای بـرای رشـته ی ما نـدارد و )مخصوصا 
اگـر تعـدادش زیـاد باشـد( خیلـی مضـر اسـت. فکر مـی کنم بایـد بنشـینیم و راجـع بـه آن صحبـت کنیـم. در آمریکا 
در نیویـورک بـه خصـوص  پوسـتر بـه معنـای پوسـتر بـا قطـع بـزرگ نمی بینـی. آگهی هایـی می بینـی کـه در جاهایی 
ً کار کـرد پوسـتر را ندارنـد. یعنـی مفهـوم سـنتی پوسـتر دیگـر از بیـن رفتـه اسـت. آگهی ها  نصـب شـده انـد کـه اصـا
خیلـی کوچـک هسـتند و متـن دارنـد و حاال شـاید حتـی تصویر را هـم اضافه کنیـم باز هم پوسـتر به آن معنا نیسـت 
ً در سـفرهایی که بـه اروپا رفتم کمتـر دیدم. یعنـی همچنـان در اروپا آن حالت پوسـتر  و حتـی  مـن ایـن شـکل را مثـا
ً در پاریـس مـی توانیـم  سـنتی  کـه آرت اسـت ماننـد پوسـترهای تئاتـر یـا نمایشـگاه ها را همچنـان در برنـو یـا مثـا

ببینیـم. امـا ایـن قضیـه یـواش یـواش دارد از بیـن مـی رود و کا مدیـا دارد عـوض می شـود.

ــه  ــد ب ــدا می کن ــوق پی ــز س ــه چی ــی هم ــت ؟ یعن ــول درآوردن نیس ــت پ ــل اهمی ــه دلی ــر ب ــن تغیی ــرت ای ــه نظ • ب
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ــوع. ــن موض ــرای ای ــی ب ــکار عموم ــه اف ــت دادن ب ــع جه ــتر و در واق ــرف بیش ــمت مص س

٠ فکـر مـی کنـم در واقـع مدیا ها در حال عوض شـدن هسـتند. یعنی مدیا ها در آمریکا به شـدت در حال پیشـرفت 
هسـتند و هـر روز یـک چیـز جدیـدی را مـی بینیـم. بـرای مثـال ۵۰ سـال پیش کسـانی کـه در رشـته طراحـی گرافیک 
کار می کردنـد از دست شـان، از گـواش، از کاتـر ، قیچـی و عکاسـی اسـتفاده می کردنـد، آن هـم بـا مشـقت خیلـی 
زیـاد. یعنـی یـک طـراح بایـد یـک مـاه وقت می گذاشـت تـا یک حرکتـی کـه مـا االن بـا کامپیوتر انجـام میدهیـم و به 
راحتـی تسـت می کنیـم انجـام دهـد. بنابراین این اتفـاق در واقـع بعد از اینکـه کامپیوتـر آمد جریانش عوض شـد. 
یـک زمانـی بـود کـه کسـی کامپیوتـر نمی دانسـت و نمی دانسـت چطـوری بایـد از آن اسـتفاده کنـد. االن دیگـر همه 
می داننـد امـا کسـانی می توانند بدرخشـند و در این رشـته موفق شـوند کـه دنبال چیزهـای جدید باشـند. آینده از 
آن کسـانی اسـت کـه دیگـر بـا فتوشـاپ کار نمی کننـد و می تواننـد یک طرح را بـا کد بنویسـند و باکد درسـت کنند. 
نمونـه اش کار خـودت کـه مـن دیـدم، کار تایپـی کـه طراحـی کـردی بـرای انجمـن و در واقع کاری بـود که بـا کد بود 
و لـذت بـردم. ایـن نشـان مـی دهـد کـه مدیـا عـوض شـده اسـت. نیازهـای جامعه عـوض شـده اسـت و مـا باید بر 
اسـاس نیازهـای جامعـه پیـش برویـم. البتـه در رأس این ها دیزاین اسـت کـه مهمتر از همـه چیز اسـت. یعنی ایده 

و اجـرای کار تـو مهـم اسـت امـا وسـیله اجرای تـو هم جـزو ضرورت ها اسـت.

• دقیقـا همینطـور اسـت و بـه نظـر می آیـد که یـک دیزاینـر امروز بایـد خیلی توانایی های بیشـتری داشـته باشـد 
بـه غیـر از آن زیبایـی شناسـی کـه بایـد  برای پیـاده کـردن کارش بلد باشـد. آن مهارتی کـه در تولید یـک آرت ورک 
نیـاز دارد دیگـر انـگار پـر شـده اسـت و همـه آن را دارنـد. آن کسـی مـی توانـد پیشـرو باشـد کـه بـا دانـش بیشـتر  
و حرکـت روی لبـه تکنولـوژی بـرود جلـو. چـه در حـوزه کاربـردی مثـل تایـپ دیزایـن کـه باالخـره یـک محصولـی 
اسـت کـه می رود دسـت سـفارش دهنـده  و چـه در بقیه موضوعـات. االن خیلـی از گرافیـک دیزاینرها یـا خیلی از 
طراحـان تایـپ دیگـر گرافیـک دیزاینرهـای سـنتی نیسـتند بـه آن معنی که پوسـتر طراحی کنـد یا  لـی اوت کتاب و 
مجلـه و آگهـی و بیلبـورد و اینهـا.  االن دیزاینـری مطرح اسـت کـه کار یوآی می کند. اپلیکیشـن درسـت می کند و 
بـه نظـر می رسـد کـه ایـن ماجـرا همچنـان ادامـه دارد. یکی از سـوال هایی کـه اتفاقـاً پرسـیده بودند ایـن بود که 

آینـده دیزایـن را چـه شـکلی مـی بینیـد یعنی بـه کدام سـمت پیش مـی رود؟

٠ فکــر می کنــم می رویــم بــه ایــن ســمت کــه همــه چیــز دیجیتالــی شــود. یعنــی پرینــت و چــاپ خیلــی کــم خواهــد 
شــد و یــک چیزدیگــر ایــن اســت کــه دیگرتمــام ایمیــل هــا و نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن هایــی کــه اســتفاده مــی کنیــم 
درموبایلمــان هســت و انــگار یــک کامپیوتــر کوچــک همیشــه همراهمــان داریــم وبــه همــه چیــز دسترســی داریــم. 
ــای  ــه معن ــتر ب ــم پوس ــی کن ــر م ــن فک ــم. م ــح دهی ــد توضی ــی افت ــه دارد م ــی را ک ــم اتفاقات ــی توانی ــال م ــک مث ــا ی ب
پوســتر دیگــر وجــود نخواهــد داشــت و طراحــی جلــد کتــاب بــه معنــای کتــاب چاپــی دیگــر وجــود نخواهــد داشــت. 
یعنــی ممکــن اســت تعــداد کمــی ایــن کار را انجــام دهنــد چــون کســانی دوســت دارنــد کــه کتــاب را لمــس کننــد. 
امــا فکــر می کنــم دنیــای آینــده، دنیــای دیجیتــال اســت وهمــه چیــز دیجیتالــی خواهــد شــد و کســانی مــی تواننــد 
موفــق شــوند - همــان طــور کــه خانــم اســفرجانی اشــاره کردنــد - کــه یــو آی و یــو ایکــس می داننــد و اگــر طراحــان 

دنبــال ایــن موضــوع باشــند مــی تواننــد در آینــده شــغل هایــی داشــته باشــند کــه بــه رشــته دیزایــن کمــک کنــد.

ــا  ــتند و ی ــن هس ــک دیزای ــن و گرافی ــه دیزای ــد ب ــه من ــه عاق ــانی ک ــرای کس ــد ب ــه ش ــک توصی ــه ی ــبیه ب ــتر ش • بیش
دانشــجو هســتند و االن دارنــد بــه صحبت هــای مــا گــوش می دهنــد. تــو در ایــران تدریــس کــرده ای. آنجــا هــم 

در حــال تدریــس هســتی؟ چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو فضــا وجــود دارد؟
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ً متفاوت اسـت. فضای آموزشـی در ایران شـاید بتوانم  بگویم که برای  ٠ االن خیر ولی تدریس کرده ام. ببین فضاها کاما
۵۰ سـال پیـش اسـت. در ایـران اگـر من به یک دانشـجو می گفتم کـه برود یک منبع مرجـع پیدا کند، عما پیـدا نمی کرد. 
ً که او دانش انگلیسـی  بعـد مـن مـی گفتم باید بـروی فان کتاب را مثا از آقای اسـتیون هلر پیدا کنـی و بخوانی. خوب اوال
نداشـت و ترجمـه شـده کتـاب هـم که موجود نبـود اما بر فـرض مثال که آن دانشـجو دانش انگلیسـی هم داشـت و می 
توانسـت کتـاب را بخوانـد ایـن کتاب  هـا در ایران موجود نبود. این یک بخش از جریان اسـت. یعنـی هم جنبه هایی برای 
دانشـجو دارد و هـم بـرای اسـتاد و ایـن دو طرفـه اسـت. یعنی اینکـه هم اسـتاد باید منبعی برای آموزش داشـته باشـد و 
هـم دانشـجو و ایـن اتفـاق در ایران نمی افتـد. درس هایی که ما داریم به روز نیسـت و بر اسـاس نیازهای جامعه تعریف 
نشـده اند و دانشـگاه ها و یا کسـانی که در حوزه های دانشگاهی کار می کنند انقدر دانشـجوی گرافیک پرورش داده اند 
کـه همزمـان در ایـران نمـی توانید شـغل برای همـه آنها پیدا کنید واین مشـکل خیلـی بزرگی اسـت.  در آمریـکا من برای 
یـک درس، 18 صفحـه طـرح درس می نویسـم. یعنی حدود یک ماه بـرای آن وقت می گذارم تا ریز به ریز جزئیات درسـم را 
توضیح دهم. همه اسـتادان این کار را می کنند و وظیفه دارند که این کار انجام دهند. آنجا هم تکلیف اسـتاد مشـخص 
اسـت و هم تکلیف دانشـجو و منابع آموزشـی هم بسـیار زیاد اسـت. منابع آموزشـی هم برای اسـتاد و هم برای دانشـجو 
و همانطـور کـه گفتنـد یو ای و یوایکـس جزئی از درس های گرافیک اسـت. بچه ها همزمان که دارند پوسـتر یاد می گیرند 
و لوگـو و برندینـگ، کدینـگ هـم یـاد می گیرند و این خیلی مهم اسـت. برای مثال دسـتمزد یک طـراح گرافیک در سـال از 
۵۰ هـزار دالر شـروع مـی شـود. اما دسـتمزد یک طراح یـوآی و یوایکس از 8۰ هزار دالر شـروع می شـود. یعنی تفاوت این 
دو کار اینقـدر زیـاد اسـت. تـازه ایـن کـه دارم می گویم برای کسـی اسـت که تازه وارد این رشـته شـده اسـت. بعـداً وقتی که 
چنـد سـال کار کنی می شـوی طراح ارشـد، مدیر هنری،  مدیر خاقیت تـازه کار و نهایتاً  مدیر خاقیـت و در واقع تصاعدی 
دسـتمزد شـما باال می رود. این بچه ها کار را از همان دانشـگاه یاد می گیرند و فکر می کنم که این دو فضا خیلی متفاوت 

ً قابل مقایسه نیست متاسفانه. هسـتند و اصا

• بلـه ولـی مـن خـودم شـخصاً بـه نسـل جدید خیلـی ایمـان دارم. حداقـل در کار خـودم که بـا آنها سـر و کله زده 
و همـکاری کـرده ام و کارهایـی را ازآنهـا خواسـته ام کـه انجـام دهنـد. متولدیـن ۷۵ بـه بعـد آدم هـای عجیبـی 
هسـتند. بـه نظـر مـن آدم هایی هسـتند که دیگـر خودشـان را معطل سیسـتم آموزشـی و آن چیزی که دانشـگاه 
دیکتـه مـی کنـد نکـرده انـد. خودشـان می رونـد از اینترنـت اسـتفاده می کننـد و آمـوزش هـای بـه روز می بیننـد. 
خیلـی های شـان راه حـل هـای جدیـدی هـم دارنـد. مـن خیلـی از آنهـا انـرژی می گیـرم و فکـر مـی کنـم ایـن نسـل 
شـبیه همـان موجوداتـی اسـت که شـما در آن سـوی دنیـا با آنها سـروکار داریـد و می بینید شـان و حـاال این خبر 

خـوش را بـه شـما بدهـم که ایـن افـراد اینجا وجـود دارنـد و قابل سـتایش هسـتند.

ــدار  ــک مق ــم ی ــو ه ــم ت ــردم. می خواه ــت ک ــن صحب ــدت م ــام م ــنوم. تم ــر را می ش ــن خب ــه ای ــحالم ک ــی خوش ٠ خیل
ً چــرا مــا ایــن همــه تایــپ انگلیســی داریــم ولــی در مقابــل  راجــع بــه پروســه کارت بــرای مــا بگویــی و بگویــی اصــا

ــد. ــیده بودن ــم پرس ــو ه ــم از ت ــر می کن ــه فک ــت ک ــوال هایی هس ــا س ــم؟ اینه ــدازه نداری ــه آن ان ــی ب ــپ فارس تای

• درسـت اسـت عاقـه شـخصی  خـود مـن که شـاید نقطـه اشـتراک من و تـو باشـد این بـود که مـن دیگر نـروم دنبال 
آن چیـزی کـه همـه روی آن دسـت گذاشـته انـد. یعنـی بـه یـک موضـوع دیگـر و جای دیگـری کـه مغفول مانده اسـت 
بپـردازم و خـوب ایـن شـانس را داشـتم کـه در تایـپ دیزایـن یـک مقـداری دانش کسـب کنـم. حـاال کم کم با تـاش ما 
خیلـی از برنـد هـا متوجـه شـده اند کـه می تواننـد تایپ اختصاصی داشـته باشـند. دسـت خط شـخصی خودشـان را 
داشـته باشـند و کـم کـم ایـن حرفه دارد پـا می گیرد و تقریبا می شـود گفت که ۸ یا 9 سـال اسـت کـه افرادی کـه در این 
حرفـه کار مـی کننـد بـه ایـن قصه پرداختـه اند و خـب این سـال ها خیلی طـرح های جدیـد در آمـده اسـت. ولی خوب 
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متاسـفانه تولیـد یـک تایـپ خیلـی زمان بـر و حوصله سـربر اسـت. مـن یادم هسـت اتفاقـاً با اسـتفان زاگمایسـتر که 
صحبـت می کـردم همزمـان بـود با یـک بخش جنبی سـرو نقـره ای9۲  که بخش تایـپ دیزاین بـود و آثار خیلـی زیادی 
آمـده بـود. بـه ایشـان گفتم: »شـما هـم عاقه داریـد که تایـپ فیس طراحـی کنی؟« گفـت: »نه خیلی حوصله سـربر 
اسـت.« به خاطر اینکه هیجان در آن کم اسـت و خیلی زمان زیادی الزم دارد تا کار به نتیجه برسـد. ولی از طرفی عمر 
آن بسـیار زیـاد اسـت و کاری کـه تـو درسـت می کنی و خانـواده حروفی که درسـت می شـود و در اختیار آدم هـا قرار می 
گیـرد سـال هـا و یـا دهه هـا می توانـد به زندگـی ادامه دهـد و کارهـای زیـادی بـا آن  خلق می شـود. از این چیزهاسـت 
کـه مثـل باغبانـی مـی مانـد. درخت نیـاز بـه مراقبـت دارد تا بزرگ شـود و میـوه دهد و بـه ثمر برسـد و بعدش تـواز آن 
لـذت ببـری. کمـی صبر و حوصله می خواهد ولی حرفه ی جذابی اسـت. یک نکته بسـیار مهم هم این اسـت که تعداد 
فارسـی زبانـان و حـاال عرب زبـان هـا اگـر جماعتشـان  را مشـترک بدانیم نسـبت به کسـانی کـه دارنـد از الفبـای حروف 
التیـن اسـتفاده مـی کننـد خیلـی کمتـر اسـت و آنهـا  از سـال ها پیـش شـروع کرده انـد روی این قصـه کار کـردن و تایپ 
هـای اولیـه کـه موجـود اسـت کار ایرانی ها نیسـت. کار دوسـتان ارامنه اسـت و آن اولین چاپ های سـربی کـه در واقع 
گلیف هـای جـدا دارد و تکنولـوژی هایـی که آمد در واقع مهندسـان ارمنـی روی آن کار کردنـد و اتفاقاً تحقیقات خیلی 
خوبـی دوسـتان خودمـان دارنـد روی آن انجام می دهند. برنـا ایزدپناه دارد روی آن کار می کند که سـاکن لندن اسـت 
و تایپ دیزاینر خیلی خوبی هم هسـت. به خاطر همین آنها بیشـتر از ما پیش رفتند و تعدادشـان هم خیلی بیشـتر 
از مـا بـوده و حمایـت هـم می شـده اند چـون باالخـره نشـر اهمیـت داشـته، ادبیـات اهمیـت بیشـتری داشـته اسـت. 
آثاربیشـتری تولیـد شـده و موانـع سیاسـی کمتـری هم موجـود بود کـه تولید و نشـر آثار را محـدود کنـد. می دانیم 
کـه اینهـا دالیـل مختلفـی اسـت کـه باعث شـده تولیـد تایـپ فارسـی کمتر باشـد ولی فکـر می کنـم در همین شـش، 
هفـت سـال اخیـر باالی ۱۰ تا ۱۵ تایپ اسـتخوان دار در ایران درسـت شـده اسـت که مـن هم یک بخشـی از آن را انجام 
داده ام و فرهنـگ دارد عـوض مـی شـود. امیـدوارم کـه اوضـاع اقتصادی یکـم مهربان تر شـود چون اصوال ایـن از آن 

جنبـه محصـوالت اسـت کـه باید همـه جنبه های دیگـر مرتب و منظم باشـد تـا آدم هـا بیایند سـراغ آن.

٠ بله حتمن همینطور است و خیلی هم عالی.

ــال روز  ــذاری امس ــه نامگ ــط ب ــوال مرتب ــم. س ــما بپرس ــم از ش ــر ه ــوال دیگ ــه س ــن ی ــان م ــدی ج ــاد مه ــده ب •  زن
ــودن را در  ــه ای ب ــما حرف ــاش! ش ــه ای ب ــت. حرف ــته اس ــودی گذاش ــع ایک ــه درواق ــعاری ک ــت و آن ش ــن اس دیزای

ــی دارد؟ ــی های ــه ویژگ ــما چ ــه نظرش ــی و ب ــی کن ــی م ــه تعریف ــه ای  را چگون ــن حرف ــک دیزای ــا ی ــن ی دیزای

٠ البتــه همــکاران محتــرم دیگــر بــه انــدازه کافــی در ایــن مــورد توضیــح داده انــد اینکــه چــه کســی حرفــه ای اســت. 
امــا بــه زعــم مــن، هــر کســی کــه همه جانبــه بــه کارش تســلط داشــته باشــد آدم حرفــه ای اســت. یعنــی در رفتــار، در 
برخــورد بــا ســفارش دهنــده، در تســلط بــر اجــرای کار و هرچــه کــه تســلط بــر همــه جنبــه هــای کارت بیشــتر باشــد 

توحرفــه ای تــر هســتی. تعریــف مــن از حرفــه ای بــودن ایــن اســت.

• یکی از دوستان پرسیده بود که آیا یک ایرانی می تواند عضو ایکودی شود یا اگر بتواند بشود چه فایده ای برایش دارد؟

ــان  ــد. هم ــد باش ــودی فرن ــد ایک ً می توان ــاال ــی احتم ــود. ول ــو ش ــودی عض ــد در ایک ــی توان ــخص نم ــع ش ٠ در واق
ایکوگــرادای ســابق. امــا در واقــع انجمــن هــا هســتند کــه عضــو مــی شــوند و فایــده خاصــی بــرای شــخص نــدارد.

ً یکـی از دوسـتانی بـوده اسـت کـه خیلـی با سـفارش دهنـده های  • سـوال بامـزه دیگـری کـه اینجـا بـود و احتمـاال
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عجیـب غریبـی سـر و کار داشـته اسـت ایـن اسـت کـه بـا سـفارش دهنـده ای کـه سـواد بصـری اندکـی دارد بـا چه 
چالش هایـی مواجـه هسـتید و چطـور او را مدیریـت مـی کنیـد کـه در کارتـان دخالـت نکننـد؟

٠ ایــن برمــی گــردد بــه آنکــه تــو چقــدر حرفــه ای باشــی. یعنــی چقــدر تســلط داشــته باشــی بــه کاری کــه انجــام مــی 
دهــی. وقتــی تســلط همــراه بــا تجربــه می آیــد یــواش یــواش یــاد می گیــری کــه بــا هــر ســفارش دهنــده ای چطــور 
برخــورد کنــی. بــه طــور مثــال خیلــی بــرای مــن در ســال های اول کارم اتفــاق افتــاده اســت کــه ســفارش دهنــده کار 
را بــه مــن ســفارش داده اســت و قبــل از کار بــه مــن گفتــه اســت کــه مــن کار را بــه ایــن شــکل مــی خواهــم و فونــت 
و رنــگ و همــه چیــز را بــه مــن دیکتــه کــرده اســت و بعــد مــن دو کار انجــام داده ام یــک کاری کــه او از مــن خواســته 
اســت و دومــی کاری کــه خــودم فکــر می کــرده ام درســت تــر اســت. اکثــر مواقــع ایــن راه حــل جــواب می دهــد کــه 
ــرای کارش  ــه ب ــد ک ــاس می کن ــه او احس ــر اینک ــه خاط ــد ب ــته ای ــده گذاش ــفارش دهن ــر س ــه نظ ــرام ب ــم احت ــما ه ش
هزینــه کــرده اســت ایــن احتــرام باعــث مــی شــود کــه طــرح دوم شــما دیــده شــود و مخصوصــا طــرح دوم شــما 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــده ق ــفارش دهن ــند س ــورد پس ــع م ــی از مواق ــود و در خیل ــده می ش ــا دی ــد حتم ــه باش ــر صادقان اگ
ایــن بــه نظــرم مــی توانــد خیلــی مهــم باشــد کــه در واقــع یــک تعاملــی برقــرار شــود بیــن ســفارش دهنده و طــراح.

• یکــی از دوســتان نوشــته اســت کــه حضــور در خــارج از ایــران را بــرای حرفــه ای شــدن چقــدر توصیــه مــی کنیــد؟ 
آیــا ایــن حضــور تاثیــری در زندگــی حرفــه ای شــما داشــته اســت؟

ــم  ــی توان ــن نم ــد. م ــواب بده ــکل ج ــک ش ــه ی ــوال را ب ــن س ــد ای ــی می توان ــر کس ــت. ه ــی اس ــوال کل ــی س ٠خیل
توصیــه کنــم کــه ایــن کار خــوب اســت یــا بــد بــه خاطــر اینکــه موقعیت هــا بــا هــم فــرق مــی کنــد. بایــد ببینــی کــه 
دنبــال چــه چیــزی هســتی کــه مــی خواهــی مهاجــرت کنــی. مهاجــرت کار بســیار ســختی اســت. بــه خاطــر اینکــه 
تــو بایــد فرهنــگ خــودت را کنــار بگــذاری. فرهنــگ نــه بــه معنــای اینکــه کا بــی فرهنــگ شــوی منظــورم ایــن اســت 
کــه دیگــر نمــی توانــی از فرهنــگ خــودت در کشــوردیگر اســتفاده کنــی. زبــان مــاددری ات را بایــد فرامــوش کنــی، 
حروفــی کــه بــرای کشــورت بــوده اســت را فرامــوش کنــی و بعــد تــازه وارد یــک دنیــای جدیــد مــی شــوی. یــک زبــان 
جدیــد یــک فرهنــگ جدیــد و یــک کار جدیــد و همــه چیــز جدیــد می شــود. بنابرایــن هــر کــس کــه ایــن چالــش را 
قبــول دارد و مــی توانــد از پــس آن بــر آیــد راه بــاز اســت برایــش و همــه مــی تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد ولــی 

مــن در جایگاهــی نیســتم کــه بخواهــم بــرای کســی توصیــه ای بکنــم.

• شــخص دیگــری پرســیده اســت کــه یــک طــراح بــا ســابقه چنــد ســال کار و ســابقه آمــوزش در  سیســتم قدیــم در 
آموزشــگاه هــای داخــل می توانــد در دانشــگاه هــای آمریــکا ادامــه تحصیــل دهــد؟

٠ البتــه مــن مشــاور تحصیلی نیســتم ولــی بــا توجــه بــه تجربیاتــم میگویــم کــه اول بایــد ببیننــد مدرکــش چیســت؟ 
و مــی خواهــد چــه  مقطعــی را ادامــه دهــد؟ ولــی قطعــاً چــرا کــه نــه مــی توانــد هــر چــه را بخواهــد ادامــه دهــد ولی 

بایــد حتمــاً زبــان بلــد باشــد، پورتفولیــو خــوب و قــوی داشــته باشــد کــه اکثــر ایرانی هــا خوشــبختانه ایــن را دارنــد.

• در آمریکا برای کار کردن دانش مهمتر است یا مهارت؟

٠ هر دو. یعنی شـما اگر دانشـی داشـته باشید که نتوانید از آن استفاده کنید هیچ کاربردی ندارد. این دوتا مکمل همدیگر 
هسـتند. اگر این دو تا را با هم داشـته باشـید همزمان به شـما کمک می کند که از حرفه تان اسـتفاده الزم را ببرید.
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•  چنــد نفــر از دوســتان از شــما درخواســت کرده انــد کــه بــا توجــه بــه حــرف خــود شــما کــه در آمریــکا دسترســی 
ــا  ــد اینج ــی کنی ــر م ــر فک ــاال اگ ــد؟ ح ــی کنی ــه معرف ــرای مطالع ــی ب ــد منابع ــی توانی ــا م ــت آی ــوب اس ــع خ ــه مناب ب
ــه در  ــن ک ــایت انجم ــم در س ــتید بگذاری ــا بفرس ــرای م ــد و ب ــت کنی ــت درس ــک داکیومن ــد ی ــی توانی ــود م ــی ش نم

ــد. ــه بفرمائی ــد ک ــه می توانی ــم در لحظ ــر ه ــد اگ ــان بگذارن ــت های ش پس

٠ بلــه در لحظــه مــی توانــم. کتــاب هــای اســتیون هلــر کــه اســتاد خیلــی بــا ســابقه ای اســت کــه در مدرســه هنرهای 
ــنده  ــت. نویس ــا اس ــام معن ــه تم ــتاد ب ــک اس ــتند و ی ــوزش هس ــه آم ــغول ب ــژوال آرت( مش ــکول آو وی ــری) اس تصوی
خیلــی خوبــی هــم هســت و بیــش از صــد کتــاب راجــع بــه دیزایــن نوشــته اســت. ایــن یکــی از منابــع خیلــی خــوب 
اســت و اگــر بــه وب ســایت ایشــان مراجعــه کنیــد می توانیــد کلــی کتــاب پیــدا کنییــد کــه کتــاب هــا بســیار مفیــدی 

اســت و بــاز اگــر چیزهــای بیشــتری در حــوزه هــای دیگــر مــی خواهنــد حتمــاً مــن در خدمــت دوســتان هســتم.

ــای  ــه حوزه ه ــم چ ــن مفاهی ــتن ای ــس و دانس ــوآی و یوایک ــر از ی ــه غی ــت ب ــیده اس ــتان پرس ــر از دوس ــی دیگ • یک
ــم؟ ــب کنی ــش کس ــه دان ــم در آن زمین ــی توانی ــا م ــه م ــود دارد ک ــا وج ــد ی ــی کنی ــی م ــش بین ــری پی دیگ

٠ هرچیـزی کـه مربـوط مـی شـود بـه حـوزه دیزایـن و جدید هم اسـت. مثـا موشـن گرافیک که بسـیار واجـب و الزم 
اسـت. چـون همانطـور کـه گفتم مدیا ها در حـال تغییر هسـتند و اینکه تو چقدر به روز باشـی و بتوانـی از مدیا های 
جدیـد بهتریـن اسـتفاده را بکنـی مـی توانـد خیلـی کمـک کننده باشـد. یـادم آمد که بـه تازگی بخشـی به دوسـاالنه 
پوسـتر بولیـوی اضافـه شـده اسـت کـه در واقع  پوسـترهایی هسـتند کـه گیف هسـتند یعنی حرکـت دارنـد. در این 
زمینـه همـان چیـزی کـه قبـا هـم  گفتـم داریم میرویـم به سـمت حرکت و موشـن و اگر دوسـتان هـر چیـزی را که به 

ایـن حـوزه ربـط پیـدا می کنـد یـاد بگیرنـد و به روز باشـند بـه نظر مـن می توانـد خیلی بـه آنها کمـک کند.

• دو دقیقــه فرصــت داریــم یــک دقیقــه بــرای خداحافظــی جانانــه و یــک دقیقــه بــرای ســوالی کــه یکی از دوســتان 
پرســیده آیــا مهــدی ســعیدی خــودش را یــک گرافیــک دیزاینــر معرفــی می کنــد یــا یــک دیزاینــر؟

٠ مــن قطعــا یــک گرافیــک دیزاینــر هســتم. مــا دیزایــن را داریــم کــه در واقــع شــاخه ی اصلــی ماجراســت و بعــد مــا 
گرافیــک دیزایــن داریــم و فکــر می کنــم ســوال یــک مقــدار اشــتباه باشــد.

• شــاید ایــن دوســتمان فکــر کــرده اســت کــه شــما یــک دیزاینــر در معنــای کلــی هســتید و یــک راه حــل بــرای هــر 
ً تفکــر دیزایــن پیــدا می کنیــد یعنــی شــاید منظــورش ایــن  مســئله ای را بــا سیســتم حــل مســئله دیزایــن یــا مثــا

بــوده کــه آیــا شــما کا حــل مســئله مــی کنیــد یــا صرفــاً راه حــل هــای تصویــری گرافیکــی پیــدا مــی کنیــد.

٠ مـا یـک دیزایـن داریـم که در واقع در راس اسـت و بعداً می شـود اینترو دیزایـن،  گرافیک دیزایـن، طراحی صنعتی 
و ... اینهـا هـر کـدام بخش بندی های دیزاین هسـتند. مـن گرافیک دیزاینر هسـتم و البته ویژوال آرتیسـت.

ــال  ــه ات  را فع ــه صفح ــم ک ــی خواه ــو م ــودم در راس، از ت ــتان و خ ــی از دوس ــرف خیل ــن از ط ــان م ــدی ج •  مه
نگهــداری بــه عنــوان همــان ســفیری کــه در ذهــن مــن بــودی و اطاعــات و کارهــای خــودت و اخبــار جدیــدی را 
کــه بــه تــو مــی رســد بــا مــا شــر کنــی . نمــی دانــم در هــر صــورت هــر طــور کــه بــه ذهنــت میرســد مــا را در جریــان 

ــو. ــدار ت ــی و خدانگه ــرار ده ــودت ق ــای خ کاره

Comment
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Comment

ــه ای  ــاق حرف ــه اخ ــع ب ــم. راج ــت کنی ــودن صحب ــه حرفه ای ب ــع ب ــی راج ــم کم ــان، می خواهی ــوروش ج ــب ک • خ
صحبــت کنیــم. مخصوصــاً اخــاق حرفــه ای در شــغل خودمــان کــه فکــر می کنــم متأســفانه در کار گرافیــک دارد 

ــر. ــائل دیگ ــراغ مس ــه س ــم ب ــد بروی ــم و بع ــرف بزنی ــا ح ــه این ه ــع ب ــود. راج ــگ می ش ــی کمرن کم

ــط کار  ــتر روی خـ ــن بیشـ ــد مـ ــر می کننـ ــند، فکـ ــن را می شناسـ ــه االن مـ ــتانی کـ ــی از دوسـ ــز خیلـ ــش عزیـ ٠اونیـ
ـــال  ـــت و دو س ـــرده ام و از بیس ـــروع ک ـــک را ش ـــش کار گرافی ـــال پی ـــار س ـــه، چه ـــت و س ـــه بیس ـــی ک ـــم، درصورت می کن
پیـــش حرفه ای تریـــن جایـــی کـــه کار کـــرده ام روزنامـــه بـــوده اســـت. مدیـــر هنـــری روزنامـــه ای بـــودم کـــه بـــرای 
خـــودش وزنـــه ای بـــود و در حقیقـــت مهم تریـــن بخـــش زندگـــی مـــن آنجـــا اتقـــاق افتـــاد. ســـال های بعـــد از آن 
ـــام  ـــک انج ـــن کار گرافی ـــد م ـــه نمی دانن ـــم ک ـــتانی گفت ـــرای دوس ـــن را ب ـــت. ای ـــه داش ـــان ادام ـــک همچن ـــم کار گرافی ه
ــبی  ــان مناسـ ــم االن زمـ ــر می کنـ ــی فکـ ــتی. ولـ ــم هسـ ــام می دهـ ــه انجـ ــوع کاری کـ ــان نـ ــما در جریـ ــم. شـ می دهـ
ـــی  ـــم دارد طراح ـــی از کارهای ـــوز بخش ـــرا هن ـــت. زی ـــود نیس ـــده ش ـــا دی ـــد ی ـــازار بیای ـــه ب ـــا ب ـــن کاره ـــه ای ـــن ک ـــرای ای ب

می شـــود کـــه فکـــر می کنـــم آن پرنده هـــا و لباس هـــا را شـــما دیده ایـــد.
ـــتند  ـــری می توانس ـــر و حرفه ای ت ـــای بهت ـــاید آدم ه ـــت. ش ـــیار خوبیس ـــؤال بس ـــد، س ـــه کردی ـــؤالی ک ـــورد س ـــا در م ام
ـــؤال  ـــه س ـــم ک ـــوان داری ـــب ج ـــری مخاط ـــک س ـــب ی ـــد. خ ـــت کنن ـــوع صحب ـــن موض ـــه ای ـــع ب ـــند و راج ـــن باش ـــای م ج
ـــری  ـــرز حرفه ای گ ـــد وارد م ـــازه دارن ـــه ت ـــت ک ـــی اس ـــن عزیزان ـــا ای ـــن ب ـــت م ـــد و روی صحب ـــال می کنن ـــد، دنب می کنن
ـــه ای  ـــاق حرف ـــور اخ ـــک منش ـــد ی ـــاد دادن ـــا ی ـــه م ـــدم ب ـــه ش ـــن وارد روزنام ـــی م ـــه وقت ـــزی ک ـــن چی ـــوند. اولی می ش
ـــدند،  ـــه می ش ـــه وارد روزنام ـــی ک ـــام آدم های ـــه تم ـــم. آن را ب ـــت می کردی ـــگار رعای ـــه ن ـــک روزنام ـــل ی ـــد مث ـــه بای ـــود ک ب
می گفتنـــد و بعـــد هـــم بـــه عنـــوان یـــک حقـــوق شـــهروندی در روزنامـــه چـــاپ می کردنـــد تـــا بقیـــه هـــم بداننـــد 
چـــه اتفاقـــی در ایـــن روزنامـــه و روزنامه هـــای دیگـــر می افتـــد. می دانـــم خیلـــی از روزنامه هـــا اینـــکار را می کننـــد. 
اولیـــن چیـــزی کـــه آنجـــا بـــه مـــا آموختنـــد اصـــول حرفه ای گـــری و اخـــاق حرفـــه ای بـــود. اونیـــش جـــان بـــرای 
ـــون  ـــم. چ ـــت کنی ـــوع صحب ـــن موض ـــه ای ـــع ب ـــری راج ـــم دو نف ـــر می کن ـــد فک ـــه نباش ـــک طرف ـــی ی ـــث خیل ـــه بح اینک
نتیجـــه بهتـــری خواهیـــم گرفـــت. خواهـــش می کنـــم کـــه شـــما ادامـــه بدهیـــد و بعـــد مـــن چنـــد نکتـــه خدمـــت 

ـــم. ـــما بگوی ش

اونیش
امین الهی

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین
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• کــوروش جــان قبــل از اینکــه بخواهیــم حرفه ای گــری را بــرای دوســتان توضیــح دهیــم، یــک چیــزی را در 
ــب  ــد، از دیش ــته باش ــرد داش ــا رویک ــرای جوان تره ــاید ب ــب ش ــا امش ــای  م ــی ازصحبت ه ــم، خیل ــز بگوی پرانت
ــت  ــم صحب ــا نمی توانی ــه آنه ــه هم ــع ب ــفانه راج ــه متأس ــتادند ک ــؤال فرس ــتاد س ــد  و هش ــدود ص ــروز ح ــا ام ت
کنیــم. ولــی واقعــا رویکــرد متوجــه آنهــا اســت. یعنــی تجربیاتــی کــه داشــتیم بــرای آن دوســتان اســت و شــاید 
ــر  ــه س ــنوند، حوصل ــا را می ش ــای م ــد صحبت ه ــد و دارن ــریف آورده ان ــه االن تش ــاتیدی ک ــرای اس ــداری ب مق
ــاً  ــد صرف ــک بای ــه در کار گرافی ــد ک ــر می کنن ــا فک ــن، خیلی ه ــم. ببی ــی می کن ــاپیش عذرخواه ــد. پیش ــر باش ب
ــیر  ــی از مس ــش کوچک ــک بخ ــع ی ــه در واق ــی ک ــی. درصورت ــه ای باش ــک حرف ــش گرافی ــت و دان ــغل، خاقی در ش
حرفه ای بــودن در شــغل مــا اســت. یعنــی متأســفانه در دانشــگاه هــم خیلــی راجــع بــه حرفه ای بــودن در 
ــاید  ــم، ش ــا درس می خواندی ــه م ــد دوره ای ک ــادم می آی ــن ی ــود. م ــت نمی ش ــط کار صحب ــرون و محی ــط بی محی
یکــی دو تــا از اســاتید بودنــد کــه راجــع بــه ایــن موضوعــات صحبــت می کردنــد. اصــا راجــع بــه حرفه ای گــری 
در بــازار صحبــت نمی شــود. حرفه ای گــری یعنــی بتوانــی کار حرفــه ای گرافیــک انجــام دهــی، بتوانــی کار 
ــن  ــا م ــه اینه ــر از هم ــم ت ــی مه ــری. یعن ــول بگی ــه ای پ ــی حرف ــی و بتوان ــی، بفروش ــرا کن ــک اج ــه ای گرافی حرف
ــوع در  ــن موض ــه ای ــع ب ــتر راج ــا بیش ــاً بچه ه ــه اتفاق ــت ک ــک اس ــه ای گرافی ــک کار حرف ــن ی ــم فروخت ــر می کن فک
ــم  ــده کار ه ــش عم ــه بخ ــیم ک ــم و بفروش ــت کنی ــان را پرزن ــم کارم ــور بتوانی ــه چط ــد ک ــت می کنن ــا صحب کاس ه
هســت. انــگار مــا یــک ســری آدم هایــی هســتیم کــه فایــل می ســازیم و روی هــم انبــار می شــود و اگــر نتوانیــم 
ــم  ــر می کن ــن فک ــدارد. م ــا ن ــرای م ــم ب ــودی ه ــچ س ــاً هی ــد، طبیعت ــرون نبین ــی بی ــان را کس ــیم و کارم بفروش
ــک  ــد کار گرافی ــاد درص ــاید هفت ــاً ش ــم اتفاق ــروش کار ه ــتری و ف ــه مش ــروش ب ــش ف ــی و بخ ــه نهای ــن پروس ای
ــا  ــون م ــود. چ ــت ش ــوع صحب ــن موض ــه ای ــع ب ــگاه راج ــای دانش ــتم در درس ه ــت داش ــی دوس ــت. خیل ــا اس م
اســاتید خیلــی حرفــه ای در دانشــگاه داریــم. امــا متأســفانه خیلــی راجــع بــه ایــن چیزهــا در دانشــگاه صحبــت 
ــی در  ــر کس ــی االن اگ ــت. یعن ــی اس ــی طبیع ــه خیل ــود ک ــت می ش ــک صحب ــد کار گرافی ــه رون ــع ب ــود. راج نمی ش
اینترنــت هــم بخواهــد دنبــال ایــن قضیــه بگــردد و تحصیــل کنــد، بــه راحتــی مــی توانــد ایــن کار را بکنــد. امــا 
ــا  ــرکت ه ــه در ش ــی ک ــا کارآموزی های ــی ب ــم. یعن ــاد می گیری ــازار کار ی ــا در ب ــم را واقع ــل کنی ــور تعام ــه چط اینک
کرده ایــم و در کار حرفــه ای کــه در دفتــر خودمــان کرده ایــم، یــاد گرفتیــم. درســت نمــی دانــم حــاال نظــر تــو هــم 

همیــن اســت یــا نــه؟

ــاد و از  ــان افت ــات برای ش ــا، آن اتفاق ــه ه ــه روزنام ــن ک ــد از ای ــته بع ــال های گذش ــن در س ــان م ــش ج ــن اونی ٠ ببی
ــا  ــا کمپانی ه ــتم ب ــبختانه توانس ــب خوش ــم و خ ــودم را بزن ــی خ ــر طراح ــه دفت ــدم ک ــور ش ــدند، مجب ــارج ش دور خ
ــا  ــز م ــط قرم ــد خ ــد و ش ــاد دادن ــا ی ــه م ــازمان ها ب ــه آن س ــزی ک ــن چی ــم. اولی ــزرگ کار کن ــی ب ــازمان های خیل و س
ایــن بــود کــه اگــر شــما بــا مــا کار می کنیــد، حــق نداریــد بــا شــرکت هایی کــه  به نوعــی در کار یــا محصــوالت رقیــب 
مــا هســتند کار کنیــد. ایــن اولیــن مــوردی بــود کــه در حرفه ای گــری و اخــاق حرفــه ای آموختــم. خــب مــن همــان 
موقــع دوســتانی داشــتم کــه می دانســتم کــه بــرای شــرکت های مختلفــی کار می کننــد. طرحــی را بــرای یــک 
شــرکت کار می کردنــد و اگــر آن کار از طــرف آن شــرکت رد می شــد آن را بــه شــرکت هــم تــراز آن معرفــی می کردنــد، 
ــور  ــبیه منش ــزی ش ــک چی ــم ی ــن ه ــه در انجم ــانند، البت ــروش برس ــه ف ــد ب ــر بتوانن ــی دیگ ــه در جای ــن ک ــرای ای ب
اخاقــی یــا نظام نامــه یــا مرام نامــه داریــم کــه خــب خیلــی بندهــای آن کــم اســت و مــن فکــر می کنــم کــه اصــول 

ــم. ــروع کنی ــان ش ــد خودم ــا بای ــری را م حرفه ای گ
ــی  ــار آدم های ــرده ام، در کن ــاتیدی کار ک ــا اس ــبختانه ب ــت، خوش ــن نیس ــر از م ــط نظ ــم فق ــه می گوی ــت ک ــن اس ای
ــتم.  ــط راوی هس ــن فق ــم. م ــزرگان می کن ــز و ب ــتان عزی ــل از دوس ــن نق ــت و م ــا اس ــل از آن ه ــن نق ــه ای ــوده ام ک ب
خــدای نکــرده فکــر نکنیــد مــن دارم از خــودم چیزهایــی را می گویــم. نــه، مــن ســعی می کنــم کــه اخــاق حرفــه ای 
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Comment

ــار  ــا رفت ــه ای ب ــاق حرف ــه اخ ــی ک ــم. می دان ــه ای داری ــاق حرف ــا اخ ــی از جاه ــا خیل ــب م ــم. خ ــت کن را در کار رعای
حرفــه ای کامــا متفــاوت اســت. یعنــی اخــاق مــا بــا رفتــار مــا. مــن از مرحــوم کیارســتمی صحبتــی را گــوش می کــردم 
کــه می گفــت آدم در تنهایــی، آدم بهتــری اســت. بــرای اینکــه ممکــن اســت بعضــی جاهــا بــر خــاف میــل باطنــی، 
صحبتــی را بابــت رفتــار حرفــه ای، فقــط گــوش کنــی ولــی اخــاق حرفــه ای مــی گویــد: »نــه، اینجــا بایســتی اینــکار را 

جــواب بدهــی و یــک قیچــی بینــدازی و تمــام کنــی«. ایــن هــا دو مقولــه کامــا متفــاوت هســتند.

• دقیقــا، ببیــن مــن فکــر می کنــم کــه بخــش عمــده ای از ایــن ماجــرا شــاید آمــوزش اخــاق حرفــه ای و حرفه ای گــری 
اســت کــه متأســفانه چنیــن آموزشــی نداریــم. یکــی از دوســتان ســؤال کــرده بــود که: »پیــش آمــده کاری را دوســت 
نداشــته باشــی امــا بفروشــی تــا صرفــاً پولــش را بگیــری؟« خیلــی خیلــی کــم بــرای مــن پیــش آمــده. چــون دقیقــاً 
در همــان منشــور اخاقــی حرفــه ای فکــر می کنــم کــه ایــن موضــوع هســت و چیــز خوبــی کــه دارد ایــن اســت کــه 
اینجــور چیزهــا خیلــی راحــت دهــان بــه دهــان می چرخــد. یعنــی اگــر تــو ایــن مســائل اخاقــی را رعایــت کنــی بــه 
ســرعت بیــن مشــتریانت هــم ایــن موضــوع مــی پیچــد کــه خــوب اســت بــا ایــن آدم و ایــن آتلیــه کار کنیــم. بــه ایــن 
دلیــل کــه قــرار نیســت کاه مــا را بــردارد. بلــه، قطعــا ًبــرای مــن پیــش آمــده کــه یــک کاری را دوســت نداشــته باشــم 
و مجبــور شــده باشــم بــه مشــتری نشــان دهــم و بارهــا پیــش آمــده کــه پشــت ســر آن، شــاید یکــی دو روز بعــد، بــه 
ــته ام  ــه می توانس ــن ک ــا ای ــتم. ب ــت می فرس ــدی برای ــار، کار جدی ــذار کن ــه ام آن را بگ ــیده ام و گفت ــری رس ــه بهت نتیج
همــان قــدر پــول بگیــرم و هیــچ فرقــی نمی کــرد. امــا انــگار دلــم راضــی نمی شــد کــه چنیــن کاری را بــا مشــتری ام 
انجــام دهــم. همــان بحــث پــول حــال اســت. حــاال نمی خواهیــم خیلــی راجــع بــه ایــن مســائل صحبــت کنیــم، امــا 
اعتقــادی اســت کــه هــر کــدام از مــا داریــم بابــت اینکــه اخــاق حرفــه ای داشــته باشــیم کــه خــب اخــاق حرفــه ای 
همــان طــوری کــه صحبــت کردیــم یــک بخــش زیــادی راجــع بــه مخاطــب و مشــتری اســت. مــن می خواهــم یکــی دو 
چیــز دیگــر هــم اینجــا بگویــم. مــا تعــداد زیــادی نیســتیم یعنــی واقعــا اگــر همیــن جمــع خودمــان کــه در انجمــن 
هســتیم را نــگاه کنیــم، هــزار و هفتصــد تــا هــزار و هشــتصد نفــر هســتیم و از بیــرون جامعــه هــم نــگاه کنیــم نهایتــاً 
ــک  ــه ی ــود ک ــث می ش ــت و باع ــود نیس ــه ای موج ــاق حرف ــفانه آن اخ ــا متأس ــتیم. ام ــر هس ــزار نف ــش ه ــا ش ــج ت پن
ــوتان،  ــا پیشکس ــجوها، ب ــا دانش ــی ب ــان حت ــی از رفتارهایم ــم. در خیل ــاد ببینی ــی زی ــان را خیل ــی خودم وقت های
ــوع.  ــان موض ــه هم ــردد ب ــی برمی گ ــی، می بین ــر می کن ــه آن فک ــه ب ــی ک ــری وقت ــخص دیگ ــر ش ــا ه ــتری و ب ــا مش ب
یــک مثالــی بزنــم: یکبــار در نمایشــگاهی بودیــم کــه همزمــان بــا یکــی از اســاتید کار نمایــش می دادیــم و داشــتیم 
ــم  ــا ه ــم ب ــتاد می توانی ــد: »اس ــرام گفتن ــا احت ــی ب ــد و خیل ــجویان او آمدن ــا از دانش ــه ت ــم. دو س ــت می کردی صحب
عکــس بگیریــم؟« و بــاور کــن او بــا یــک لحــن خیلــی بــدی بــه آنهــا گفــت: »مگــر نمی بینیــد دارم صحبــت می کنــم! 
بفرماییــد بعــداً تشــریف بیاوریــد«. مــن واقعــا خجالــت کشــیدم کــه ایشــان بــا آن دانشــجویان - کــه خیلــی کــم 
ســن و ســال هــم نبودنــد - چنیــن برخــوردی کردنــد. اگــر بخواهیــم بســط بدهیــم همیــن رفتــار را خیلــی وقت هــا 
در برخــورد طراحــان گرافیــک بــا ســفارش دهندگان می بینیــم. راجــع بــه گرافیــک صنعتــی و فرهنگــی هــم دوســت 
دارم صحبــت کنیــم کــه ایــن اتفــاق در بخــش فرهنگــی ماجــرا بیشــتر می افتــد. یعنــی از آدم هایــی کــه کار فرهنگــی 
می کننــد  می شــنویم کــه ایــن اتفــاق متأســفانه بیشــتر اســت. یعنــی موضــع خودشــان را خیلــی بــاال می بیننــد و 

هیــچ تعاملــی بــا دیگــران ندارنــد. اگــر شــما نظــری راجــع بــه ایــن موضــوع داریــد بفرماییــد.

٠ ببیــن خــب گرافیــک باالخــره یــک موضــوع وارداتــی  اســت. یعنــی وقتــی نــگاه می کنــی می بینــی کــه زمــان زیــادی 
از شــروع آن در ایــران نمی گــذرد و وقتــی شــما بیــرون از اینجــا را رصــد کنــی یــا کار  کنــی یــا ارتبــاط داشــته باشــی، 
می بینــی کــه  آنهــا چیــزی بــه نــام گرافیــک تبلیغاتــی و تجــاری و فرهنگــی ندارنــد. گرافیــک یــک وســیله اســت بــرای 

ابــراز احساســات و در واقعیــت یــک تحولــی اســت بــرای جامعــه.
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خــب تــو مــی دانــی کــه  خیلــی از ســفارش هــای مــن از قدیــم ســفارش فرهنگــی بــوده، خیلــی از اوقــات ســفارش 
ــدر در  ــدی چق ــه می دی ــرد ک ــزد می ک ــا گوش ــه م ــی ب ــت و فرهنگ ــکات مثب ــدری ن ــه ق ــود و ب ــر ب ــا جلوت ــده از م دهن
ــرکت  ــای ش ــه ادع ــا ک ــود م ــه خ ــح دارد ب ــات صحی ــش و اطاع ــا دان ــدر ب ــت و چق ــر اس ــا جلوت ــی از م کار فرهنگ
ــه  ــا ب ــام هنره ــه تم ــر ک ــال حاض ــا در ح ــن مرزبندی ه ــرم ای ــه نظ ــد. ب ــوزش می ده ــم، آم ــی داری ــی و طراح تبلیغات
نحــوی بــا هــم در ارتبــاط هســتند، اصــا مرزبنــدی درســتی نیســت. بــا احتــرام بــه همــه، اعتقادشــخصی مــن اســت. 
یــک مثــال خیلــی کوچــک بزنــم: مــا بــرای دوســت عزیــزی داشــتیم  بســته بندی یــک دســتگاه تصفیــه را طراحــی 
ــود  ــرده ب ــم ک ــنگی ه ــی قش ــاده طراح ــوق الع ــود و ف ــته بندی ب ــن بس ــی ای ــئول طراح ــه مس ــی ک ــم، طراح می کردی
ــرح کار  ــر دو ط ــاً اگ ــتند و مخصوص ــاس هس ــئله حس ــن مس ــه ای ــبت ب ــی نس ــوان کم ــان ج ــه طراح ــی ک ــی دان و م
ــرح  ــت ط ــد گف ــفارش دهنده آم ــای س ــن آق ــر. ای ــرح دیگ ــک ط ــه، ی ــرح ن ــن ط ــی ای ــی بگوی ــند نمی توان ــرده باش ک
ــن  ــه ای ــوط ب ــه مرب ــی ک ــام پکیج های ــازار تم ــم و از کل ب ــام داده ای ــازار انج ــات ب ــا تحقیق ــی م ــت ول ــا اس ــی زیب خیل
دســتگاه تصفیــه بــود را جمــع کــرده بــود و آنچــه را کــه برایــش مهــم بــود مشــخص کــرده بــود و گفــت مــن چیــزی 
می خواهــم کــه در حقیقــت نقطــه مشــترک همــه اینهــا باشــد. مــن مــی گویــم ممکــن اســت بــه لحــاظ طراحــی، آن 
کار خیلــی کار خوبــی نبــود ولــی تحقیقــات بــازار مشــتری نشــان داده بــود کــه ایــن جنــس بفــروش اســت و اینجــا 
او مــا را بــه ســمت خــودش بــرد. یعنــی در حقیقــت مــا بــا او هــم مســیر شــدیم بــرای اینکــه بتوانیــم پکیــج بهتــری را 
بــا یــک طراحــی خیلــی بهتــر ارائــه دهیــم. مــن فکــر مــی کنــم کــه اینهــا چیزهایــی خیلــی متقابــل اســت بیــن طــراح 

گرافیــک و مشــتری. 

ــاری،  ــک تج ــورد گرافی ــت. در م ــده اس ــش آم ــا پی ــه م ــرای هم ــا ب ــن چیزه ــد و ای ــت می گویی ــا درس ــه دقیق • بل
ــه  ــی ک ــم کس ــر می کن ــد. فک ــاد دارن ــوع اعتق ــن موض ــه ای ــا ب ــل م ــا مث ــور در دنی ــد کش ــم چن ــی نمی دان فرهنگ
ــی.  ــا کار فرهنگ ــد ی ــاری بکن ــد کار تج ــه بخواه ــد ک ــی نمی کن ــی فرق ــد، خیل ــن بکن ــک و دیزای ــد کار گرافی می توان
او درس گرافیــک خوانــده و بــرای اینکــه بتوانــد حــل مســئله کنــد تجربــه گرافیــک دارد. حــاال چــه بــه او 
ســفارش گرافیــک تجــاری بدهنــد، چــه ســفارش گرافیــک فرهنگــی. خیلــی وقت هــا چیــزی کــه ایــن دو را متمایــز 
می کنــد در کار گرافیــک و دیزایــن، اتفاقــات پیــش از شــروع کار اســت و در تحقیقاتــی کــه از بــازار مــی کنــد ، در 
ــرار  ــر ق ــاال اگ ــتند. ح ــازار هس ــای ب ــا کج ــد آنه ــه ببین ــد ک ــود می کن ــتری های خ ــای مش ــه روی رقب ــی ک تحقیقات
اســت کــه راجــع بــه یــک جلــد کتــاب کار بکنــد - کــه در کشــور مــا کار فرهنگــی محســوب می شــود - طبعــاً بایــد 
ــد  ــور دارن ــر چط ــران دیگ ــد ناش ــد بدان ــه بای ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــکار کرده ان ــاب چ ــد کت ــه در حوزۀجل ــد بقی بدان
ــروع  ــل از ش ــات قب ــازار و اتفاق ــات ب ــس آن تحقیق ــد. پ ــر می کنن ــد فک ــور دارن ــر چط ــان دیگ ــد، طراح کار می کنن
ــدارد.  ــی ن ــی فرق ــاری خیل ــا تج ــت ی ــی اس ــک فرهنگ ــه گرافی ــت. اینک ــم اس ــن مه ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس طراح
ــه  ــانی ک ــم کس ــا می گوی ــم ام ــر می کن ــکلی فک ــن ش ــرده ام ای ــاری ک ــتر کار تج ــودم بیش ــون خ ــن چ ــاید، م ــاال ش ح
ــگار  ــه ان ــت ک ــوده اس ــوری ب ــان ج ــفارش دهنده ارتباطش ــتری و س ــا مش ــی ب ــد یعن ــاری کرده ان ــک تج کار گرافی
ــام  ــم انج ــی ه ــد کار فرهنگ ــی می توانن ــه راحت ــاً ب ــس طبع ــوی پ ــاخته می ش ــاره س ــوی و دوب ــه می ش ــار ل ــر ب ه
دهنــد. ایــن جملــه را دارم می گویــم بابــت اینکــه گفتــه بــودی یــک دوره ای کســانی کــه کار تجــاری می کردنــد از 
نظــر بقیــه طراحــان گرافیــک، گرافیســت دســته دو و ســه بودنــد یــا خیلــی آنهــا را تحویــل نمی گرفتنــد. واقعــا 
همینطــور اســت، یعنــی آن موقــع فکــر می کردنــد کــه کســی کــه کار گرافیــک تجــاری می کنــد، کارش مهــم نیســت 
و گرافیــک خالــص و نــاب نیســت. در صورتــی کــه واقعیــت ایــن اســت کــه شــما بایــد بــازار و مخاطــب و جامعــه 
ــی.  ــا کار فرهنگ ــد ی ــاری باش ــه کار تج ــدارد ک ــی ن ــچ فرق ــاال هی ــی ح ــی کار کن ــی و بتوان ــود را بشناس ــب خ مخاط
حــاال نمی خواهــم خیلــی هــم  راجــع بــه ایــن صحبــت کنیــم چــون در ســال های گذشــته متأســفانه کســانی کــه 
ــد  ــت چن ــادت اس ــد. ی ــع کنن ــد را قان ــی می کرده ان ــه کار فرهنگ ــانی ک ــتند کس ــد نتوانس ــاری می کرده ان کار تج
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ســال پیــش یــک برنامــه مفصلــی نمی دانــم در مــوزۀ معاصــر یــا خانــه هنرمنــدان بــود، راجــع بــه ایــن. دو ســه 
ً تجــاری یــا فرهنگــی یــا اصــا شــدنی اســت یــا نیســت  تــا از دوســتان و اســاتید بــا هــم گــپ مفصلــی زدنــد کــه  اصــا
ــته کننده  ــه خس ــم ک ــوض کنی ــث را ع ــم و بح ــاه بگوی ــن را کوت ــا ای ــم. ام ــم نگرفتی ــی ه ــت نتیجه مثبت ــه در نهای ک
هــم نشــود بــرای دوســتان. یــادم اســت کــه یکــی دو تــا از اســاتید مثــل خانــم اســفرجانی، مثــل آقــای فرهــادی، 
موقعــی کــه در دانشــگاه بودیــم مخصوصــاً در ترم هــای آخــر، از ســفارش دهندگان حرفــه ای دعــوت می کردنــد 
ــی و  ــفارش دهنده، کار تبلیغات ــه س ــا مقول ــم ب ــا بتوانی ــا م ــد ت ــت کنن ــا صحب ــرای م ــد و  ب ــگاه بیاین ــه دانش ــه ب ک
ــار  ــن ب ــی، چندی ــام ده ــت کاری انج ــن اس ــه ممک ــد ک ــت می کردن ــن صحب ــویم و از ای ــنا ش ــفارش آش ــوع س موض
ــا  ــاید م ــد و ش ــت کردن ــی صحب ــا کل ــه این ه ــع ب ــد. راج ــت نیفت ــم در نهای ــی ه ــاق مثبت ــچ اتف ــد و هی ــرود و بیای ب
کــه دو وجــه کار را انجــام دادیــم، یعنــی هــم کار فرهنگــی و هــم کار تبلیغاتــی. شــاید ریشــه در دوران دانشــگاه 
ــه  ــاتید ک ــی از اس ــاید خیل ــور و ش ــم اینط ــد و ه ــور کار کن ــد آنط ــم می توان ــت ه ــد ذهن ــع گفتن ــون آن موق دارد، چ
کار فرهنگــی می کردنــد دانشــجویان خــود را جــوری هدایــت کردنــد کــه فقــط کار فرهنگــی بکننــد. یعنــی انــگار یــک 
الگویــی گرفتنــد. همانطــوری کــه االن شــاید ســر کاس هــای خــط شــما، بچه هــا ناخــودآگاه از شــما الگــو می گیرنــد 
تــا اینکــه مســیر خــود را پیــدا کننــد و بــد هــم نیســت اتفاقــا ًســؤال بعضــی از دوســتان هــم بــود کــه مــا چطــور و کــی 

بایــد مســیرمان را عــوض کنیــم و یــا اینکــه در چــه شــاخه ای از گرافیــک  کار  کنیــم؟

٠ اینجــا صحبــت آقــای فرهــادی را کــردی. گــوش مــن همیشــه بــرای حرف هــای بــزرگان و اســاتید شــنوا اســت. یــک 
دوره یــک کار مشــترک را بــا آقــای امــرهللا فرهــادی انجــام می دادیــم. زمانــی کــه می خواســتیم قــرارداد بنویســیم 
ــزۀ  ــت آوی ــه سال هاس ــد ک ــن زدن ــه م ــی ب ــی خوب ــرف خیل ــادی ح ــای فره ــم آق ــتری بدهی ــه مش ــاب ب و صورتحس
گــوش مــن اســت. گفتنــد ســعی کــن پــول حرفــه ای طراحــی ات را بگیــری. یعنــی تمــام تمرکــزت روی ایــن باشــد کــه 
پــول طراحــی خــودت را بگیــری، بــه فکــر کارهــای بعــد طراحــی نبــاش  مثــل اینکــه بــه فکــر چــاپ کار باشــی، از ایــن 
دســت بــه آن دســت بکنــی، کاغــذ را از ایــن بگیــری بــه آن گرانتــر بفروشــی و فکــر هدیه هــای تبلیغاتــی باشــی، البتــه 
اینهــا را گفتنــد چــون مــا در بخــش طراحــی بــا آقــای فرهــادی در ارتبــاط بودیــم. گفتنــد ســعی کــن پــول طراحــی 
حرفــه ای ات را بگیــری و نــه ایــن مــوارد. آن پــول جوابگــوی همــه ایــن کارهایــی کــه می خواهــی انجــام بدهــی اســت 
و خــب یکــی از کارهایــی کــه مــن در ایــن ســال ها کــردم و متأســفانه گاهــی اوقــات علیرغــم میــل باطنــی خــودم کــه 
خیلــی دلــم می خواســت آن پــروژه را انجــام بدهــم امــا بــه خاطــر اینکــه پــروژه حرفــه ای نبــوده و یــا نــگاه حرفــه ای 
ــد  ــن تعه ــن در انجم ــه م ــل اینک ــه دلی ــم، ب ــه بگوی ــده ام ن ــور ش ــوده مجب ــب نب ــت آن مناس ــا قیم ــوده ی ــه آن نب ب
داده ام. نــه تعهــد کتبــی، تعهــد اخاقــی، مــن رأی داده ام بــه ایــن تعرفــه و ترجیــح داده ام کــه هیــچ وقــت زیــر 

قیمــت تعرفــه کار نکنــم. 

• بلــه کار درســتی هــم اســت البتــه مــن ســر کاس هــم بــه بچه هــا میگویــم مــا طراحــان هیــچ وقــت مثــل پزشــکان 
قســم نمی خوریــم امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر کار را شــروع کردیــم خودمــان بایــد یــک قســم شــخصی یــک 
قســم نهانــی بــرای خودمــان داشــته باشــیم کــه جلــوی همــه چیــز را می گیــرد ایــن ســؤال را چنــد نفــر کرده انــد 
کــه  آیــا بــر اســاس دســتمزدی کــه می گیریــد طراحــی می کنیــد؟ البتــه خیلــی جالــب اســت کــه ایــن را مــن ســر 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــول می گیری ــی پ ــرای طراح ــدر ب ــد چق ــی نمی کن ــه فرق ــم ک ــی گوی ــا م ــه بچه ه ــاً ب ــم  حتم کاس ه
قــراردادی کــه بــا مشــتری می بندیــد بایــد بهتریــن کار خــود را انجــام دهیــد. امــکان دارد بــا صــد هــزار تومــان 
باشــد و امــکان دارد بــا صــد میلیــون تومــان باشــد. وقتــی می گوییــد کار را انجــام می دهیــد، بهتریــن کار 
ــم  ــد ه ــد می خوابی ــب داری ــی ش ــد، وقت ــگاه کنی ــور ن ــان اینط ــر خودت ــه اگ ــت ک ــب اس ــع دارد و جال ــما توق را از ش
ــک  ــود و ی ــر نب ــن باالت ــن از ای ــوان م ــردم و ت ــن کار را ک ــن بهتری ــد م ــی می گویی ــد. یعن ــت می خوابی ــال راح ــا خی ب
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قــول هــم بــه طــرف داده ام یعنــی گفتــه ام بــا اینکــه پــول کــم اســت ولــی کار را قبــول کــردم پــس بایــد تــا آخــر کار 
بهتریــن را انجــام دهــم. ایــن بــه نظــر مــن برمی گــردد بــه آن اخــاق حرفــه ای و حرفه ای گــری کــه فکــر مــی کنــم 
خیلــی از دوســتانی کــه اطراف مــان هســتند و می شناســیم همــه دارنــد ایــن موضــوع را رعایــت می کننــد. اینهــا 

ــد. ــنام می مانن ــر خوش ــک دیگ ــان گرافی ــن طراح ــم بی ــازار و ه ــم در ب ه

٠ اونیــش جــان راجــع بــه خاقیــت صحبــت کــردی، مــن چیــزی بــه ذهنــم رســید. چــون گفتــم مخاطبــان مــا خیلی از 
جوان هــا هســتند و کســانی کــه یــا شــروع کرده انــد بــه کار حرفــه ای و یــا هنــوز وارد بــازار نشــده اند. ســؤالی کــه در 
اســتوری گذاشــته بودیــم ایــن بــود کــه خاقیــت چطــور شــکل می گیــرد؟ حــاال مــن نکتــه ای را اینجــا بگویــم. ببینیــد 
وقتــی اطاعــات در رابطــه بــا کاری خیلــی زیــاد می شــود، آگاهــی مــی آورد. وقتــی آگاهــی بابــت آن کار خیلــی زیــاد 
ــن  ــه م ــانی ک ــی کس ــط، حت ــی در خ ــد، حت ــد کار می کنن ــه دارن ــی ک ــی از جوان های ــی آورد. خیل ــت م ــود، خاقی می ش
بــا آنهــا دوره هــای مختلــف خــط دارم، در مرحلــه اطاعــات کاس را ول می کننــد و بعــد منتظــر خاقیــت هســتند. 
ــت از  ــن خاقی ــر م ــه نظ ــتند. ب ــت هس ــال خاقی ــیده دنب ــی نرس ــه آگاه ــیده، ب ــوغ نرس ــه بل ــه مرحل ــوز ب ــی هن یعن

جمــع اطاعــات، از جمــع آگاهــی حاصــل می شــود و بــه نظــر مــن غیــر از ایــن اتفــاق نمی افتــد.
ــود کار  ــغل خ ــاعت در ش ــزار س ــل ده ه ــه ای حداق ــک آدم حرف ــه ی ــود ک ــته ب ــدم. نوش ــه ای می خوان ــتم مقال داش
کــرده اســت. نشســتیم حســاب کردیــم دیدیــم حــدودا هشــت تــا ده ســال بــر اســاس زمــان کاری در روز، می گــذرد 
تــا بشــود یــک آدم حرفــه ای. ممکــن اســت در کمتــر از ایــن هــم بشــود ولــی خیلــی نــادر اســت. می خواهــم بگویــم 

این هــا چیزهایــی اســت کــه راجــع بــه آن تحقیــق شــده و بــه نتیجــه رســیده اســت.

• خیلــی از ســؤاالت راجــع بــه نــرم افــزار بــود و بــرای مــن خیلــی عجیــب اســت کــه چطــور راجــع بــه نــرم افــزار آنقــدر 
ســؤال می کننــد کــه چــه نــرم افزارهــای گرافیکــی را آشــنا باشــیم و یــاد بگیریــم؟ مــن کوتــاه بگویــم بعــد تــو هــم 
ــل  ــد قب ــه می آی ــد ک ــوژی جدی ــم تکنول ــی و می دان ــی کار می کن ــد خیل ــای جدی ــا نرم افزاره ــم ب ــون می دان ــو. چ بگ

از اینکــه بــه دســت همــه برســد دســت تــو اســت و داری بــا آن کار می کنــی.
ــران  ــا در ای ــت. م ــی از کار اس ــک بخش ــه ی ــم ک ــر می کن ــن فک ــا م ــت ام ــم اس ــیار مه ــه بس ــا اینک ــزار ب ــرم اف ــا ن واقع
متأســفانه خیلــی وقت هــا آچــار فرانســه هســتیم. یعنــی مجبوریــم ایده پــردازی کنیــم، اجــرا کنیــم، پرزنــت 
کنیــم، بفروشــیم و پــول بگیریــم کــه ایــن پروســه خیلــی ســختی اســت. در خیلــی از آژانس هــا و شــرکت ها بــه ازای 
هرکــدام از ایــن بخش هــا چندیــن نفــر دارنــد کار می کننــد و اینطــوری نیســت هــر کســی کــه حتمــا و لزومــاً طــراح 
گرافیــک خوبــی اســت بتوانــد همــه اینکارهــا را همزمــان انجــام دهــد. یــا اگــر ایــده پــرداز خوبــی اســت بتوانــد 
همزمــان اجــرا کار خیلــی خوبــی هــم باشــد. خــوب اســت کــه نــرم افــزار یــاد بگیرنــد. طبیعتــاً نرم افزارهایــی کــه 
ــر  ــا فک ــورد ام ــک می خ ــه درد کار گرافی ــدام ب ــه ک ــم ک ــاده می فهمی ــتجوی س ــک جس ــا ی ــا ب ــتند را تنه ــازار هس در ب
ــا(  ــن روزه ــد ای ــر درآم ــل )از نظ ــم حداق ــم، می توانی ــرورش دهی ــوب پ ــان را خ ــم خودم ــا ًبتوانی ــر واقع ــم اگ می کن
ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــه می کن ــه ای ک ــا توصی ــم. ام ــفارش دهی ــد س ــزار می دان ــه نرم اف ــر ک ــک نف ــه ی ــرای کار را ب اج
آینــدۀ خیلــی نزدیــک همــه چیــز مــی رود بــه ســمت رســانه های اجتماعــی و گرافیــک متحــرک و دنیــای مجــازی. 
یعنــی فکــر نمی کنــم در ده یــا پانــزده ســال دیگــر خیلــی از ایــن نرم افزارهایــی کــه االن داریــم اســتفاده می کنیــم، 
ــی.  ــودت را بگوی ــات خ ــی و تجربی ــگاه کن ــوع ن ــه موض ــه ب ــن زاوی ــم از ای ــو ه ــت دارم ت ــاال دوس ــد. ح ــود باش موج
ــه  ــن ک ــرای م ــت و ب ــب اس ــی عجی ــی، خیل ــام می ده ــد انج ــای جدی ــزار ه ــا نرم اف ــه ب ــی ک ــی از کارهای ــم خیل می دان

بیشــتر تــو را می شناســم هــم حتــی عجیــب اســت و  خــب خیلــی هــم کیــف می کنــم از دیــدن آن.

و  می کنــم  صحبــت  اســت  کمتــر  خیلــی  سن شــان  کــه  دوســتانی  بــرای  وقت هــا  بعضــی  جــان  اونیــش   ٠
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 )Tool box( باورشــان نمی شــود مــن موقعــی کــه شــروع کــردم بــه یــاد گرفتــن نــرم افــزار، فتوشــاپ هشــت ابــزار
داشــت و کتــاب راهنمــا نداشــت. دانــش انگلیســی مــن آن موقــع خیلــی افتضــاح بــود -  البتــه االن از افتضــاح یــک 
ذره بهتــر اســت - تمــام آن را از قســمت Help ترجمــه مــی کــردم . بعــد بــه مــن گفتنــد کــه در خیابــان انقــاب یــک 
آقایــی کتــاب فتوشــاپ را آورده وآن را زیراکــس می کنــد، مــن رفتــم و پــول دادم کــه کتــاب را برایــم کپــی کنــد و ایــن 

کار یــک هفتــه طــول کشــید.
مــن از اول خیلــی عاقــه منــد بــه نرم افــزار بــودم و هنــوز هــم همانطــور اســت. می دانــی ایــن یکــی از نگرانی هــای 
ــر  ــه را پ ــم آن فاصل ــر نمی توان ــد دیگ ــه بیفت ــک فاصل ــر ی ــم. اگ ــه روز باش ــدام ب ــود م ــی ش ــث م ــه باع ــت ک ــن اس م
کنــم. بــه قــدری نرم افزارهــا ســریع بــه جلــو می رونــد کــه وقتــی یــک دوره ای را از دســت می دهــی دیگــر نمی توانــی 
ــود از  ــور می ش ــم چط ــه ببین ــرم ک ــاد می گی ــد ی ــا می آی ــن چیزه ــا جدیدتری ــه ت ــن همیش ــت م ــن جه ــردی. از ای برگ
ــی  ــمه ای را طراح ــتی مجس ــا دوس ً ب ــا ــت  مث ــده اس ــش آم ــن پی ــود م ــرای خ ــا ب ــی وقت ه ــرد بعض ــتفاده ک آن اس
ــن  ــده م ــه ای ــود ک ــده ب ــج ش ــم گی ــم. او ه ــل کن ــتم منتق ــن داش ــه در ذه ــزی را ک ــتم آن چی ــردم و نمی توانس می ک
چیســت. مجبــور شــدم کــه خــودم بــروم و کمــی از او یــاد بگیــرم بــرای اینکــه خــودم هــم دســتی بــه کار بزنــم، منتهــی 
همــه نرم افزارهــا را کــه نمی شــود یــاد گرفــت. پایــه و اســاس کار گرافیــک چنــد نرم افــزار بیشــتر نیســت و بــه نظــر 
ــن آدم  ــزی از ذه ــک چی ــی ی ــه گاه ــرای اینک ــد. ب ــد باش ــا را بل ــن نرم افزاره ــود آدم ای ــه خ ــت ک ــم اس ــی مه ــن خیل م
ــاً  ــروزی، مخصوص ــای ام ــه نرم افزاره ــم ک ــر می کن ــن فک ــت م ــن جه ــت. از ای ــی نیس ــرای آن گفتن ــه اج ــذرد ک می گ
ــتگاه های  ــه روی دس ــی دارد ک ــتر از نرم افزارهای ــی بیش ــب کارای ــه مرات ــده ب ــا آم ــه روی تبلت ه ــی ک ــرم افزارهای ن

دســکتاپ یــا رومیــزی اســت.

• چنــد نفــر از دانشــجویان ســؤال کردنــد اگــر درسشــان تمــام شــود، جامعــه و بــازار کار چیســت و چــکار می شــود 
کــرد؟ مــن مثــال همیشــگی ام را بــرای ایــن دوســتان می زنــم کــه کمــی طنــز اســت. در قســمتی از فیلــم مارمولــک 
می گویــد بــه ازای هــر نفــر بــرای رســیدن بــه خــدا راه اســت. مــن بــه بچه هــا ســر کاس همیشــه ایــن را گفتــه ام 
ــاً راه  ــه حتم ــول درآوردن ک ــرای پ ــت ب ــدر راه اس ــت و آنق ــاد اس ــدر کار زی ــد آنق ــازار کار بیایی ــه ب ــی ب ــما وقت ــه ش ک
خودتــان را پیــدا می کنیــد. امــا اینکــه شــاخه ات را چــه زمانــی پیــدا کنــی و میفهمــی کــه در چــه چیــز قــوی هســتی، 
طبیعتــاً زمــان می بــرد. مــا هــم همینطــور بودیــم. یعنــی بــه خودمــان آمدیــم دیدیــم در یــک بخشــی شــاید یــک 
ذره بهتــر بودیــم و رفتیــم ســراغ آن و قوی تــر شــدیم و روی آن بیشــتر تمرکــز کردیــم. تعــداد دانشــجویانی کــه هــر 
ســال از رشــته گرافیــک فــارغ التحصیــل می شــوند آمــار عجیــب و غریبــی اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه فکــر 
می کنــم بــر می گــردد بــه خــود آدم هــا کــه چقــدر بتواننــد ادامــه بدهنــد و بــه مقصــدی کــه می خواهنــد برســند.

٠ چیــزی کــه یــادم رفتــه بــود بگویــم کــه ســؤال خیلــی از دوســتان هــم اســت ایــن اســت کــه بــه مــن می گفتنــد تــو 
چــرا دیگــر کار گرافیــک نمی کنــی؟ گرافیــک بــه معنــای داشــتن یــک دفتــر طراحــی کــه از صبــح کــه بلنــد می شــوند 
کار طراحــی می کننــد تــا زمــان بســتن دفتــر. مــن چــون از ابتداخوشنویســی را شــروع کــردم، حــدود ســی و دو ســال 
پیــش و خوشنویســی شــغل و هنــر شــغل اصلــی مــن بــود. زمانــی کــه کار گرافیــک را شــروع کــردم و چنــد ســالی را 
ــی  ــه کار  خوشنویس ــرادی ک ــه قاضی م ــود هم ــده ب ــگ ش ــی کمرن ــی دادم و خوشنویس ــام م ــک انج ــتر کار گرافی بیش
ــر  ــی فک ــت. یعن ــک اس ــط گرافی ــن خ ــد ای ــتم می گفتن ــه می نوش ــم ک ــط ه ــی خ ــود. یعن ــه ب ــان رفت ــد را یادش می کن
می کردنــد بــا گرافیــک دارم یــک کارهایــی می کنــم. مــن خــود خواســته بخــش گرافیــک سفارشــی ام را کــم کــردم. 
بــا اینکــه شــرکتی بــا حــدوداً پانــزده پرســنل داشــتیم، کــم کــم آن را کمرنــگ کــردم بــرای اینکــه برســم بــه کاری کــه 

عاشــقش هســتم و دوســتش دارم.
ولی می خواهم به شما بگویم که گرافیک باالترین خدمت را به من و به کاری که انجام می دهم کرد. 
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ــاز  ــمه س ــه مجس ــی ک ــه کس ــت، ب ــاش اس ــه نق ــی ک ــه کس ــت، ب ــکاس اس ــه ع ــی ک ــه کس ــن، ب ــه م ــه ب ــم ن ــر می کن فک
ــه  ــود ک ــن ب ــانس م ــن ش ــن بزرگتری ــرم ای ــه نظ ــود. ب ــد ب ــر خواه ــی جلوت ــد، کارش خیل ــک بدان ــر گرافی ــت اگ اس
ــال  ــم امس ــر می کن ــه فک ــی را دارم ک ــم پروژه های ــن االن ه ــم. و همی ــک کار کن ــوزۀ گرافی ــالی را در ح ــد س ــم چن بتوان
ــرای  ــم. ب ــی می کن ــک کارهای ــن ی ــرای فش ــت دارم ب ــود. در حقیق ــی می ش ــا رونمای ــن پروژه ه ــد، ای ــدا بخواه ــر خ اگ
مــد و دیزایــن. ایــن بــود کــه می خواســتم بگویــم خــود خواســته ایــن بخــش را کمرنــگ کــردم کــه بــه ســفارش های 
خــودم برســم. مــن خوشــحالم کــه خــودم بــه خــودم ســفارش می دهــم، چــون می دانــم کجــا بــس اســت. می دانــم 

ــم. ــح داده باش ــن را توضی ــتم ای ــت. خواس ــر اس ــم لذت بخش ت ــفارش برای ــن س ــت و ای ــام اس ــا تم کج

ــوز  ــه هن ــد ک ــیده بودن ــی پرس ــز خیل ــگاه ممی ــه نمایش ــع ب ــم راج ــاه می گوی ــی کوت ــن خیل ــی. م ــم عال ــی ه • خیل
وقــت هســت یــا نــه؟ البتــه ربطــی بــه بحــث و گفتگــوی مــا نــدارد چــون االن دیــدم یــادم افتــاد ایــن را بگویــم کــه 

زمــان ارســال کار بــرای نمایشــگاه ممیــز »هنــر بــه مثابــه حرفــه« تــا آخــر اردیبهشــت اســت.
بــرای اولیــن بــار در ایــران یــک خیابــان بــه نــام یــک طــراح گرافیــک نامگــذاری می شــود کــه بــه نــام اســتاد ممیــز 

خواهــد بــود. ایــن باعــث افتخــار همــه مــا اســت. انــگار کــه آینــده روشــنی جلــوی پــای  همــه مــا می گــذارد.

ــاً  ــد حتم ــد بای ــما را بدانن ــدر ش ــد ق ــر می خواهی ــم. اگ ــا بگوی ــه جوان ه ــم ب ــا می خواه ــزی را اینج ــک چی ــن ی ٠ م
ــت. ــن اس ــوش م ــزۀ گ ــال ها آوی ــن س ــه در ای ــت ک ــه ای اس ــن نکت ــن مهم تری ــید و ای ــناس باش قدرش

مــن اســاتید بســیار زیــادی داشــته ام و هــر چــه از هــر کــدام یــاد گرفتــه ام را تــا آخــر عمــر مدیونشــان هســتم. ایــن 
را از تــه قلبــم دارم می گویــم. خودشــان می داننــد سپاســگزار و قــدردان تمــام لحظاتــی هســتم کــه وقــت گذاشــتند 
و بــا مــن صحبــت کردنــد، بــه مــن مشــورت دادنــد. عاشــقانه دوستشــان دارم. ممکــن اســت ربــط نداشــته باشــد 
ولــی خیلــی دلــم می خواهــد در ایــن فاصلــه اســم چنــد تــا از اســاتید را بگویــم کــه خیلــی بــه مــن لطــف و محبــت 
داشــتند: اســتاد رضائیــان، اســتاد غامــی، اســتاد ســقا، اســتاد شــیرچی، اســتاد کابلــی، اســتاد ظرفیــان و اســتاد 
ذاکــری نازنیــن و بزرگــوار کــه هنــوز هــم بــا هــم در ارتبــاط هســتیم و واقعــا دوستشــان دارم. اســتاد کلهرنیــای عزیــز 

و بــزرگ و خیلی هــای دیگــر کــه قــدردان آن هــا هســتم و همیشــه دســت بــوس آنهــا هســتم.

ً راجــع بــه ایشــان صحبــت کردیــم. اتفاقــاً ایــن دفعــه داشــتم با ایشــان در نمایشــگاه  • گفتیــد اســتاد ذاکــری، قبــا
شــما صحبــت می کــردم. آقــای ذاکــری جــزو اســاتیدی بودنــد کــه ســر کاس ســی درصــد از چیــزی کــه از ایشــان 
یــاد گرفتیــم گرافیــک بــود و هفتــاد درصــد کاس درس زندگــی بــود و خیلــی جالــب اســت کــه وقتــی ایــن را بــه 
ً ایــن چیزهــا را ذخیــره  ایشــان گفتــم، یادشــان نمی آمــد. یعنــی ببینیــد ایــن آدم چقــدر انســانیت دارد کــه اصــا

نمی کنــد.

٠ مــی دانــی چــرا؟ ببیــن آدم وقتــی بــرای توقــع یــک کاری را انجــام می دهــد، همیشــه منتظــر ایــن اســت کــه ببینــد 
ــزرگ  ــتادان ب ــر از اس ــی دیگ ــت و خیل ــا اس ــش دری ــدری دل ــه ق ــری ب ــتاد ذاک ــت. اس ــه اس ــرف چ ــل ط ــس العم عک
ــش  ــتی پخ ــت و دوس ــد محب ــط دارن ــد، فق ــش می کنن ــق پخ ــد عش ــط دارن ــه فق ــت ک ــا اس ــان دری ــدر دلش ــا آنق م

ــتم. ــا هس ــی آنه ــوس همگ ــت ب ــد. دس می کنن

ــد.  ــراب می کنن ــازار کار را خ ــد ب ــتند دارن ــد هس ــزار بل ــتند و نرم اف ــک نیس ــراح گرافی ــه ط ــی ک ــیده اند: آنهای • پرس
واقعیــت ایــن اســت همانطــور کــه گفتیــم بــازار کار زیــاد اســت. آدم هــا ســراغ حرفه ای هــا می رونــد. یعنــی 

ــد.  ــراب کنن ــا را خ ــد کار م ــا بتوانن ــه آنه ــت ک ــور نیس اینط
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خیلی هـــا می گوینـــد مـــا وقتـــی کـــه شـــروع می کنیـــم بـــه ایـــده پـــردازی یـــا خاقیـــت، فکـــر می کنیـــم کـــه ایـــن 
ً ایـــن موضـــوع را کار کـــرده باشـــند. مـــن خیلـــی  کار شـــاید تکـــراری باشـــد، شـــاید یـــک ســـری آدم دیگـــر قبـــا
ـــم  ـــای روز را ببینی ـــه کاره ـــت ک ـــن اس ـــتان ای ـــت داس ـــو، واقعی ـــرت را بگ ـــم نظ ـــو ه ـــاً ت ـــم لطف ـــرم را می گوی ـــاه نظ کوت
ــراح  ــد طـ ــم چنـ ــه اسـ ــم کـ ــا می پرسـ ــی از بچه هـ ــر کاس وقتـ ــا سـ ــی وقت هـ ــم. خیلـ ــه روز کنیـ ــان را بـ و خودمـ
ــاتید  ــوتان و اسـ ــاً از پیشکسـ ــند. مخصوصـ ــتر را نمی شناسـ ــر بیشـ ــه نفـ ــاً سـ ــو واقعـ ــران را بگـ ــک در ایـ گرافیـ
ـــی  ـــن خیل ـــردازی ای ـــند. در ایده پ ـــف کار را بشناس ـــبک های مختل ـــد س ـــه بخواهن ـــه اینک ـــد ب ـــه برس ـــان. چ خودم
ـــه  ـــد ک ـــش می آی ـــا پی ـــی وقت ه ـــه خیل ـــد و اینک ـــتباه نباش ـــه اش ـــد ک ـــیری می روی ـــه مس ـــد چ ـــه بدانی ـــت ک ـــم اس مه
کار شـــبیه کار دیگـــری باشـــد و چیـــز عجیبـــی هـــم نیســـت. مهـــم ایـــن اســـت کـــه خـــودت مطمئـــن باشـــی کـــه کارت 

ـــو. ـــرت را بگ ـــم نظ ـــو ه ـــاً ت ـــت. لطف ـــی نیس کپ

ــه  ــن حیط ــرون از ای ــه بی ــزی ک ــی چی ــت. ول ــت اس ــا درس ــد کام ــما گفتی ــه ش ــزی ک ــن چی ــک ای ــا گرافی ــه ب ٠ در رابط
ــی  ــزرگ، کاری را طراح ــک آدم ب ــاس کار ی ــر اس ــا ب ــا، نقاش ه ــا، خطاط ه ــا طراح ه ــی وقت ه ــد، بعض ــاق می افت اتف
ــاده و آن  ــاق افت ــن اتف ــه ای ــود ک ــحال می ش ــم خوش ــی ه ــود، کل ــت نمی ش ــا ناراح ــه تنه ــزرگ ن ــد و آن آدم ب می کنن
ــن  ــرده ام. ای ــی ک ــکار را طراح ً این ــا ــی مث ــتاد فان ــاس کار اس ــر اس ــار ب ــا افتخ ــن ب ــه م ــد ک ــام می کن ــم اع ــراح ه ط
کارهــا اگــر اینجــا هــم شــکل بگیــرد بــه نظــر مــن هیــچ ایــرادی نــدارد. ایــراد آن موقــع اســت کــه یــک تخلفــی صــورت 

ــود. ــروع می ش ــا ش ــکال از آنج ــه، اش ــد ن ــوند و می گوین ــان می ش ــت آن پنه ــه و پش گرفت
بــرای مــن بعضــی دوســتان یــک چیزهایــی می فرســتند و می گوینــد بــا اجــازه مــا اینــکار شــما را کپــی کردیــم. مــن 
بــاز خوشــحال هســتم کــه اجــازه می گیرنــد. خــب مــن کــه رویــم نمی شــود بگویــم نــه نکنیــد. مــن چیــزی نمی گویــم 
ولــی خوشــحالم کــه حداقــل بــه خــودش قبوالنــده کــه تمــاس بگیــرد و اجــازه بگیــرد. البتــه صبــر نمی کننــد مــن 

اجــازه بدهــم ولــی بــاز خــوب اســت کــه اجــازه می گیرنــد.
بــه نظــرم اگــر بــا هــم مهربان تــر باشــیم و نگاهمــان مهربان تــر باشــد، هیــچ اتفاقــی نمی افتــد و هیــچ جــای دنیــا 

را قــرار نیســت مــا بگیریــم.
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ــما،  ــاگردی در کاس ش ــار ش ــد و در کن ــس داری ــر تدری ــما در ام ــه ش ــابقه ای ک ــه س ــه ب ــا توج ــم ب ــان می کن • گم
امــروز بــه توانایــی در تدریــس رســیدم و توانســتم بخشــی از تجربیاتــم را مکتــوب کنــم کــه دیگــران هــم بتواننــد 

اســتفاده کننــد، از همیــن وجــه شــروع کنیــم و پیــش ببریــم.

٠ واقعیــت ایــن اســت کــه طراحــان گرافیــک امــروز زیــر پایشــان خالی ســت. اگــر قائــل بــه ایــن هســتیم کــه نظــام  
ــته و در  ــو گذاش ــا جل ــن پ ــوزش نوی ــو، آم ــن س ــه ای ــی ب ــاب صنعت ــت و از انق ــوالت اجتماعی س ــل تح ــی حاص آموزش
رونــد تغییــرات اجتماعــی و سیســتم اندیشــه و سیســتم وجــود انســان نقــش بــازی کــرده، در هنــر هــم ایــن تحــول 

ــت. رخ داده اس
دوره مکتب خانه هــا و دوره کارگاه هــای اســاتید و دوره رفتارهــای رنسانســی بســیار پیــش از ایــن به ســر آمــد و 
ضــرورت ایجــاد آمــوزش برنامه مــدار در جهــان آشــکار شــده اســت. ایــن شــامل حــال بســیاری از موضوعــات از جملــه 
آمــوزش هنــر هــم شــد. نظام هــای مدرســه ای و آموزشــی کــه دیــدم، مثــل دکانی ســت کــه درِ آن بر پاشــنه منفعــت، باز 
و بســته می شــود. متاســفانه ویرانه هــای آموزشــی بدفرجــام و بســیار شــوربختانه ای را بــرای روزگار بوجــود آوردنــد. 
ــن  ــز و مؤم ــت متمرک ــد و مدیری ــوای هدفمن ــود محت ــبب نب ــا به س ــی م ــای آموزش ــه نظام ه ــم ک ــروزه می بینی ــا ام ام
ــد.  ــدا کرده ان ــی پی ــای عجیب ــه ایراده ــی، چ ــه اجتماع ــای واقع بینان ــا و نگرش ه ــتن دیدگاه ه ــوع و نداش ــه موض ب
خروجــی نظام هــای آموزشــی افــرادی هســتند پــر از آرزو و خواســته، مبنــی بــر اینکــه مــن فارغ التحصیــل شــدم پــس 

حــق دارم پشــت میــز کارم بنشــینم و گرافیــک انجــام دهــم. آرزویــی کــه بــه فرآیندهــای واقعــی کار نمی چســبد.
ــش های  ــی از پرس ــردم یک ــال می ک ــازی دنب ــای مج ــته در فض ــب های گذش ــی ش ــه ط ــتان ک ــای دوس ــن صحبت ه بی
ــان  ــای خودم ــر پ ــی زی ــت، وقت ــتی اس ــث نادرس ــوزش بح ــروع آم ــت در ش ــود. خاقی ــت ب ــث خاقی ــدی، بح ــیار ج بس
را بــا یــک نظــام پیوســته  انضبــاط یافتــه اســتوار نکــرده ایــم، ایــن تحــت نــام بیماری یابــی گرافیــک یــا هنــر معاصــر 
ــه ای  ــا حرف ــگاهی م ــای دانش ــل نظام ه ــان فارغ التحصی ــت و طراح ــت زده اس ــا آف ــوزش م ــث دارد. آم ــرای بح ــا ب ج
ــارت و  ــال مه ــرای انتق ــت. ب ــای الزم نیس ــت و مهارت ه ــه واقعی ــوف ب ــت، معط ــن اس ــی الک ــام آموزش ــتند. نظ نیس

تجربــه بحثــی در نظــام آموزشــی وجــود نــدارد.
بزرگـواران دنیـای هنـر از جمله اسـتاد ممیز به مدرسـه ما می آمدنـد و تدریس می کردند و چه نسـلی از دانشـجویان 

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

دوشنبه 1۵ اردیبهشت 1399
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هنـر، بسـیار نیرومنـد و حرفـه ای وارد بـازار اجتماعـی شـدند و در تحـوالت اجتماعـی نقـش بـازی کردند کـه هنوز هم 
نام هـای آن هـا معتبـر اسـت. اگـر یـک دوره ای نظـام آموزشـی می توانسـت تفکـر مدیریتـی خـودش را اصـاح کند، به 
تصـور مـن آن زمـان کسـی نمی پرسـید خاقیـت در گرافیـک چیسـت؟ بـرای ایـن کـه مهارت هایـش را جـای دیگـری 
کسـب کـرده بود و می توانسـت در پاسـخ به پرسـش هایی کـه به عنوان کار به سـراغ او می آینـد رفتار درسـت را انجام 
دهد. دیزاین در واقع پاسـخ به پرسـش اسـت، تفکر منطقی ای که پشـتوانه مهارت ها و تجربه ها اسـت در پاسـخ به 
پرسـش تحقـق می یابد. بخشـی از آن تجربه ها شـخصی و بخشـی ادراک و بخشـی آموزش اسـت. ما چـون آموزش را 

نداریـم، زیـر پـای همـه خالی اسـت و همین طـور کمبود کتـاب در حـوزه گرافیک.

•  مــن یــک پرســش برایــم پیــش می آیــد. اشــاره کردیــد بــه اســتاد مرحوممــان جنــاب ممیــز. مــن خاطــره ای دارم 
ــتاد  ــی. اس ــکل صنف ــدازی تش ــرای راه ان ــاش ب ــدای ت ــه ابت ــوط ب ــت و مرب ــش اس ــال پی ــی س ــه خیل ــوط ب ــه مرب ک
موضوعــی را چندیــن بــار و جاهــای مختلــف گفتــه بودنــد کــه مشــغول تدویــن کتابــی در مــورد و بــرای آمــوزش 

صفحه آرایــی هســتند ولــی هیــچ وقــت ایــن کتــاب منتشــر نشــد.
ــتند  ــز داش ــتاد ممی ــه اس ــی ک ــات آموزش ــورد تجربی ــدالهی در م ــاب اس ــا جن ــش ب ــال پی ــد س ــاد دارم چن ــه ی ب
ــم  ــا ه ــه آنه ــتاد هم ــن اس ــا رفت ــفانه ب ــد و متاس ــدون نش ــات م ــن تجربی ــه ای ــف از اینک ــم و تاس ــت می کردی صحب
ــد  ــا نبای ــه آی ــوده ک ــوال ب ــن س ــرای م ــه ب ــد همیش ــوزش می گویی ــاره آم ــما درب ــه ش ــی ک ــت. موضوع ــت رف از دس
ایــن دانــش مــدون شــود کــه امثــال مــن کــه هیــچ وقــت شــاگرد آقــای ممیــز نبودیــم بتواننــد بــه آن دسترســی 
ــد  ــل های بع ــد و نس ــل بع ــن، نس ــای م ــل ه ــم نس ــن، ه ــرای م ــتاد آن را ب ــود اس ــر نب ــا بهت ــند؟ آی ــته باش داش
مــدون می کردنــد؟ آن چیــزی کــه شــما راجــع بــه آمــوزش می گوییــد، بــه نوعــی نشــانگر ایــن اســت کــه آمــوزش 
ــه  ــد ک ــروع ش ــن ش ــا ای ــوم ب ــه بش ــن حرف ــتم وارد ای ــه خواس ــی ک ــن زمان ــت. م ــته اس ــراد وابس ــه اف ــیار ب ــا بس م
ــی  ــای آپارتمان ــم گل ه ــر بخواه ــه اگ ــور ک ــردم همانط ــال ک ــن خی ــتر داد و م ــک پوس ــفارش ی ــن س ــه م ــر ب ــک نف ی
پــرورش بدهــم کافیســت بــروم و کتابــی بــرای پــرورش گل هــای آپارتمانــی ابتیــاع کنــم، بــرای طراحــی پوســتر هــم 
ــه  ــت ک ــم گرف ــاد خواه ــرم و از روی آن ی ــتر بخ ــی پوس ــاب طراح ــک کت ــران، ی ــگاه ته ــوی دانش ــروم جل ــت ب کافیس
پوســتر طراحــی کنــم. وقتــی مــی خواهــم یــک گل آپارتمانــی پــرورش بدهــم، برایــش کتــاب اســت، امــا وقتــی رفتــم 
ــچ  ــک هی ــوزه گرافی ــدم در ح ــتم، دی ــی گش ــی وقت ــت ول ــاب هس ــب کت ــی قل ــرای جراح ــدم ب ــگاه، دی ــوی دانش جل
کتابــی نیســت. بــرای خوشنویســی ایــن همــه کتــاب هســت، نمی گویــم کتاب هــای خــوب یــا بــد، نــه؛ امــا بــرای 
کار گرافیــک، هیــچ کــدام از تجربیــات تدویــن نشــده. ســوال ایــن اســت کــه چــرا؟ آیــا آمــوزش مــا در ایــن قضیــه و 

در ایــن بخــش بــا مشــکل روبــرو نیســت؟

٠ کتابــی کــه اســتاد ممیــز می خواســتند تدویــن کننــد یــک کتــاب سفارشــی بــود کــه از جانــب بعضــی از نظام هــای 
آمــوزش از ایشــان خواســته شــده بــود و چنــد ســالی باقــی مانــده بــود. یــک روز ایشــان قــول و قــراری گذاشــتند کــه 
پنج شــنبه ها بــا گروهــی از اســتادان از جملــه آقــای اســداللهی و جنــاب ســپهر و ... دور هــم جمــع شــویم. بــر اســاس 
دســتورالعملی کــه اســتاد پیــدا کــرده بودنــد و ناشــی از نگــرش اجتماعــی و انســانی و بســیار پیش تــاز ایشــان بــود، 
گفتنــد کــه خیلــی طبیعــی اســت کــه تمــام مهارت هــا و طــرز فکرهــا پیــش مــن نباشــد دور هــم جمــع شــویم و از زاویــه 
دیدهــای متفــاوت مســائل جــاری حــوزه گرافیــک را بــه بحــث بگذاریــم و دقیقــا شــروع کار در مــورد مبانــی بــود ، اینکه 

مبانــی چیســت؟
یــک گفتگــوی آزاد کــه  ضبــط می شــد و اســتاد تنظیــم کــرده بودنــد کــه گفتگوهــا نوشــته شــود، ایشــان بــه نمایندگــی 
ــا آرام  ــود ت ــا کار ش ــری روی آنه ــاره در دوره دیگ ــد و دوب ــه آن بدهن ــری ب ــجام دیگ ــد و انس ــا کار کنن ــع روی آن ه از جم
آرام شــالوده تولیــد یــک کتــاب جامــع در مــورد چیســتی مفاهیــم پایــه و بنیادیــن گرافیــک و مبانــی بوجــود بیایــد. 
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بســیار طــرز اندیشــه بی نظیــری بــود و مــن در آن دوره بســیار یــاد گرفتــم چــون هریــک از آن دوســتان از یــک جهــان 
اندیشــه ای و مهارتــی و فکــری برآمــده بودنــد و زاویــه دیدهــای اختصاصــی خودشــان را داشــتند، گاهــی بــه بعضی از 
مســائل بــه شــک نــگاه می شــد، گاهــی تجربه هایمــان را بــه اشــتراک می گذاشــتیم و ایــن کتــاب می توانســت واقعــاً 
یــک منبــع بســیار درخشــان باشــد، متأســفانه برخــورد کــرد بــه بحران هایــی کــه پیــش آمــد و فــوت ناگهانــی همســر 

اســتاد و دیگــر ناتمــام مانــد.
ً منابــع مبتنــی بــر چگونگــی تدویــن یــک ایــده، در آمــوزش هنــر در ســطح بین المللــی کمیاب انــد. یعنــی مــا  اصــوال
می بینیــم کــه کتاب هایــی در عرصــه تاریــخ هنــر، نقــد و تحلیــل، زاویــه دیدهــای اختصاصــی افــراد، دربــاره مفاهیــم 
وجــود دارد، امــا ایجــاد معیارهایــی کــه اجتماعــی باشــد و تبدیــل بشــود بــه اســناد فکــری که بواســطه آن هــا آموزش 
بدهیــم کار بســیار پیچیــده و بغرنجــی اســت. کاســتی های جــدی در ایــن ماجــرا وجــود دارد، بــه  خاطــر ایــن کــه یــک 

جاهایــی مــا بــا نگــرش روبــرو هســتیم.
ــی  ــث تخصص ــب بح ــر در مخاط ــاد اث ــا و ایج ــال معن ــاط و انتق ــرای ارتب ــدی ب ــروی زورمن ــا و نی ــه معن ــه مثاب ــر ب هن
ــن،  ــر ای ــه ب ــد دارد، اضاف ــیار زورمن ــی بس ــه کارشناس ــاز ب ــا نی ــن بحث ه ــت ای ــات حقانی ــد. اثب ــودش را می طلب خ
ــد و  ــته باش ــده داش ــول و قاع ــر اص ــی ب ــی مبتن ــم نگرش ــات و ه ــم اطاع ــد ه ــد بای ــد آن را بنویس ــی که می خواه کس
هــم بــا انسان شناســی و جامعه شناســی و فلســفه آشــنا باشــد، در کنــار ایــن ماجــرا بایدکســی باشــد کــه تمــام ایــن 
جمعیت هــای فکــری را بــه هــم وصــل کــرده و یــک کار تدوینــی انجــام داده باشــد، یعنــی کاری کــه دارای ســودمندی 
باشــد. مــا نمی توانیــم یــک کتــاب راهنمــا بیــرون بدهیــم و بــه دانشــجو بگوییــم کــه ایــن را بخــوان تــو طــراح گرافیــک 
خواهــی شــد. بــه خاطــر ایــن کــه آمــوزش هنــر مبتنــی بــر حضــور و کار و پیگیــری اســت مــا در جزئیــات خیلــی ریــزی که 

ــم.  ــدا می کنی ــعه رو پی ــم، راه توس ــه نداری ــرای آن برنام ــی ب ــه حت ــت ک ــم چیس نمی دانی
هــر دانشــجوی مــن و دانشــجوی رشــته هنــر، بــا دانشــجوی رشــته شــیمی ایــن تفــاوت را دارد کــه در آنجــا مفاهیــم 
ثابــت و پایــدار بــه صــورت کلیشــه تکــرار می شــوند، بــدون ایــن کــه در آن تغییــری بوجــود بیاورنــد، امــا در هنــر بایــد 
ــده کار  ــه ش ــوع در ذات او تعبی ــه تن ــن هم ــه ای ــزی ک ــرای چی ــوا ب ــاد محت ــم. ایج ــاز بگذاری ــوع را ب ــه موض ابداع گران
بســیار دشــواری اســت. مــن سالهاســت کــه یادداشــت های پراکنــده ای دارم و آرزوی مــن اســت کــه کتــاب شــوند، امــا 
از طرفــی تنبلــی و از طــرف دیگــر وســواس، از طــرف دیگــر خیــال عمــر دراز، باعــث شــده کــه ننویســم. ولــی امیــدوارم 
روزی روزگاری بتوانــم چنــد تــا یادداشــت پیوســته در مــورد پایه هــای آمــوزش بــه خصــوص آمــوزش گرافیــک و مبانــی 

آن، تولیــد کنــم کــه دو مبحــث کلیــدی هســتند.

• گفته های شما سواالتی را پیش می آورد.

٠ از آنجــا کــه نظــام آموزشــی فاقــد روش تدریــس بــود و حتــی نمی دانســت مبانــی چیســت! و یــک تعریــف ســاده 
ــن دو کاس  ــد ای ــع ارش ــت. در مقط ــاخی اس ــن س ــد! ای ــذف ش ــی ح ــام آموزش ــث از نظ ــن مبح ــت، ای ــی نداش از مبان
کلیــدی را بــرای دانشــجو کشــتند و دور انداختنــد. ایــن یــک رفتــار تروریســتی اســت. نظام آموزشــی تعهــدات خودش 
ــا  ــرده ، مبانی ه ــار ک ــه رفت ــه تخریب گران ــداده، بلک ــام ن ــا انج ــه تنه ــق ن ــزی مطل ــت و برنامه ری ــتم مدیری را در سیس
ً خالــی اســت. نبــودن کتــاب در ایــن  شــاه کلید ادراک مفاهیــم پایــه و اصــول آمــوزش هنــر هســتند و جایشــان کامــا

مــورد،  مشــغله ذهنــی همــه ماســت، کمیته هــا در آمــوزش هنــر جایگاهــی ندارنــد.

• جنــاب کلهرنیــا اینطــور کــه شــما بــرای تدویــن کتــب در مــورد تبحــر، تخصــص، ســابقه و همــه اینهــا می گوئیــد 
ــما  ــه ش ــور ک ــت؟ اینط ــه نیس ــده آل گرایان ــی ای ــا خیل ــد آی ــما می گویی ــه ش ــزی ک ــی آن چی ــت ول ــت اس ــا درس کام
گفتیــد نویســنده بایــد یــک ابرمــرد باشــد و آن چیــزی کــه شــما تاکیــد داریــد یــک ایــده آل بســیار بســیار زیبایــی را 
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تصویــر می کنیــد ولــی عمــا اتفــاق نمی افتد.آنچــه اتفــاق افتــاد ایــن اســت کــه مــا کتابــی از آقــای ممیــز نداریــم 
ــد.  ــاد بده ــازی ی ــه تصویرس ــی ک ــای مثقال ــم از آق ــی نداری ــم، کتاب ــازی کنی ــور تصویرس ــد چط ــاد داده باش ــه ی ک
آقــای مثقالــی دو کتــاب فوق العــاده خــوب دارنــد ولــی وارد جزئیــات نشــده، منظــورم جزئیــات آموزشــی اســت. 

طــوری کــه مــن بتوانــم ایــن کتــاب را جلــوی خــود بگــذارم و از روی آن کاری را پیــش ببــرم.
ــف  ــای نج ــت. آق ــا رف ــدری از دنی ــف دریا بن ــای نج ــاب آق ــا، جن ــات م ــزرگان ادبی ــی از ب ــه یک ــت ک ــروز، روزی اس ام
دریابنــدری کتابــی را نوشــته بــه نــام مســتطاب آشــپزی. ایــن کتــاب را کســی کــه هیــچ چیــزی از آشــپزی 
ــن  ــه ای ــار ک ــد. ده ب ــپزی کن ــد از روی آن آش ــن می توان ــل م ــی مث ــد؛ یک ــچ نمی دان ــبزی هی ــه س ــد، از قورم نمی دان
کار را انجــام دهــد در پخــت قورمــه ســبزی ماهــر می شــود. مــا در حــوزه گرافیــک آیــا آقــای ممیــز، اســتاد شــیوا، 
اســتاد مثقالــی و بــزرگان دیگــر مــا، شــما و دیگــران نمی توانســتید کتاب هایــی بنویســند کــه یــاد بگیریــم چطــور 
یــک پوســتر بپزیــم و یــا از ایــن منظــر کــه یــک نفــر می خواهــد کاری کنــد و دسترســی بــه آقــای ممیــز نــدارد، در 
شهرســتانی دور افتــاده اســت، چطــور مثــل آقــای ممیــز پوســتر درســت کنــد؟ یــا هــر کــس دیگــری یــاد بگیــرد. 
ــن  ــتان ای ــه دوس ــت ک ــن اس ــت، ای ــن اس ــود م ــه خ ــه تجرب ــزی ک ــود؟ چی ــاتید ب ــن اس ــور ای ــد در حض ــا بای حتم
ایــده آل گرایــی و آن چیــزی کــه شــما اشــاره کردیــد، اینکــه بایــد جامعــه شناســی، فلســفه بدانــد، همــه ایــن هــا 
درســت اســت ولــی اگــر نوشــته می شــد حتــی بــا ایــراد، بــه مــرور چکــش می خــورد. آیــا اگــر ایــن اتفــاق می افتــاد، 
مــا امــروز بعــد از هفتــاد، هشــتاد ســال کــه گرافیــک در کشــورمان بــه یــک شــغل تبدیــل شــده، صاحــب کتــب و 
ــه  ــی ک ــاط ضعف ــد االن آن نق ــن می ش ــر چنی ــم؟ اگ ــک نبودی ــوزه گرافی ــات در ح ــن ادبی ــی و همچنی ــون آموزش مت
شــما در حــوزه آمــوزش اشــاره می کنیــد کمتــر نبــود؟ یــا مثــا خــود شــما فــارغ از ایده آلــی کــه در مــورد خودتــان 

ــد؟ ــه می داری ــار نگ ــم انتظ ــدر چش ــا را انق ــرا م ــند، چ ــا نمی نویس ــاتید م ــرا اس ــید؟ چ ــی نویس ــرا نم ــد، چ داری

٠ مــن ســالها کوشــیدم کــه دانشــجویان بســیار پیش تــازی را کــه گاهــی اوقــات بــه مــن نزدیــک می شــوند، آرام آرام 
بــدون ایــن کــه بــه آن هــا بگویــم چــه می کنــم، بــا مفاهیمــی درگیــر کنــم و از هزارتوهــای بغرنجــی آن هــا را گــذر دهــم. 
دستشــان را گرفتــم و یــک رنــگ را بــا دقــت و وســواس بــه آن هــا معرفــی و توصیــف کــردم. زبــان مــن هــم بــه عنــوان 
یــک معلــم ، وقتــی می خواهــم بــه کســی  بگوییــم کــه رنــگ ســرخ دارای چــه ارزش هــا و ویژگی هــای بیانــی اســت ، کــم 
ً کتابــی را تدویــن کنــم، وســواس های مــن هــم پــا  مــی آورد و وقتــی مــن قــرار اســت در مــورد چیســتی رنــگ ســرخ مثــا
جلــو می گــذارد. می بینیــد کــه تالیــف کار بســیار وقــت گیــری اســت. از ســوی دیگــر، در زندگانــی امــروز بایــد حرفــه ای 
باشــم ، فقــط ایــن نیســت کــه مــن طــراح گرافیــک حرفــه ای باشــم، هزینه هــای جــاری بــا ایــن بحران هــا، آیــا بــا کتــاب 

نوشــتن جــور در می آیــد؟ خیــر. 
کــدام نویســنده و شــاعر را ســراغ داریــد کــه بــا شــعر امنیــت اقتصــادی پیــدا کــرده باشــد؟ روزی ســراغ مــن آمدنــد که 
کتــاب جامــع مبانــی بنویــس و گفتــم چقــدر خــوب کــه پشــتیبان پیــدا شــده و بعــد از ســال های طوالنــی و رنج بــار از 
مــن می خواهنــد کتــاب بنویســم. حتــی کار بــه جایــی رســید کــه مــن قــرارداد را خــام امضــا کــردم. خجالــت می کشــم 
کــه بــه شــما بگویــم بــرای هــر صفحــه متــن چقــدر می خواســتند پرداخــت کننــد و مــن چقــدر زمــان بــرای آن کتاب هــا 
ــام آن  ــردم. تم ــتن می ک ــرف نوش ــه ص ــی ک ــا آن زمان ــه تنه ــود، ن ــن ب ــر م ــل عم ــازه حاص ــه ت ــتم ک ــد می گذاش بای
تجربه هــای شــخصی کــه در نبــرد آموزشــی انجــام دادم،یــک ســرمایه گذاری اجتماعــی اســت و بــه مــن تعلــق نــدارد. 
تمــام کارهایــی کــه مــن بــه عنــوان معلــم انجــام داده ام حاصــل رنــج جامعــه اســت و مــن فقــط مجــری آن بــوده ام. 

ــرد. ــی ک ــرمایه گذاری بی حرمت ــن س ــه ای ــبت ب نس

ــام  ــی انج ــارات فاطم ــا انتش ــد ب ــپهر دارن ــای س ــه آق ــا کاری ک ــی مث ــت. یعن ــی اس ــا خال ــت های م ــی االن دس •  ول
می دهنــد و کتاب هایــی کــه تولیــد می کننــد. آیــا فقــط آقــای ســپهر؟ مــن وقتــی گرافیــک را شــروع کــردم، 
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دانشــجوی گرافیــک نبــودم، در محضــر اســاتید یــاد نگرفتــم. یادتــان اســت مــن وقتــی خدمــت شــما رســیدم و 
دانشــجوی شــما شــدم، ســال ها بــود کــه گرافیســت بــودم ولــی منابــع آموزشــی و ادبیــات مــدون گرافیــک کــه 
تدویــن شــده باشــد، ثبــت شــده باشــد موجــود نبــود. ســالها گذشــت تــا امثــال مــن و آقــای ســپهر بــرای تدویــن 
کتاب هــای درســی در ایــن حــوزه تــاش کننــد، خــب چــرا بایــد اینقــدر زمــان بگــذرد تــا یــک آدمــی بــا توانایی هــای 
ــور  ــد چط ــجو بگوی ــه دانش ــه ب ــد؟ ک ــتر بنویس ــه پوس ــاب در زمین ــه کت ــد ک ــت بیفت ــه صراف ــن ب ــل م ــم مث ــیار ک بس
ــی آن  ــند؟ یعن ــی را بنویس ــن کتاب ــتند چنی ــن هس ــر از م ــار بهت ــا ب ــه صده ــی ک ــد آنهای ــا نبای ــد؟ آی ــتر کار کنی پوس
ــان؛  ــای خودش ــه ج ــا ب ــی و وزارتخانه ه ــازمان های آموزش ــت، س ــت، دول ــد حاکمی ــما می گویی ــه ش ــات ک موضوع
ــش  ــندگی امورات ــا از راه نویس ــور م ــنده ای در کش ــچ نویس ــد، هی ــت می گویی ــما درس ــم؟ ش ــه کردی ــا چ ــود م خ
نمیگــذرد، امــا مــن حســرت ایــن را می خــورم، درســت مثــل جملــه اســتاد اســدالهی کــه می گفــت اســتاد ممیــز 

رفــت و آن دانــش هــم بــا او رفــت.

٠ تمــام دانشــجویان اســتاد ممیــز بــه مثابــه کتاب هــای ایشــان هســتند. چــون از اســتادی ایشــان رشــد کرده انــد و 
جایــگاه پیــدا کرده انــد. بســیاری از افــرادی کــه نــزد ایشــان شــاگردی نکرده انــد، آن هــا را هــم غیــر مســتقیم پــرورش 
دادنــد. نقشــی کــه ایشــان در رونــد جایگاه ســازی بــرای گرافیــک در مملکــت و توســعه فرهنــگ و هنــر بــازی کردنــد، 

بســیار بی همتــا بــود.
همزمــان بــا انقــاب سیاســی، اجتماعــی مــا در کــره جنوبــی هــم تحوالتــی رخ داد. جــزو نخســتین اقداماتــی کــه در 
کــره انجــام شــد ایــن بودکــه وقتــی محصوالت شــان را بــه بــازار جهانــی دادنــد و شکســت خوردنــد و بــه عنــوان بنجــل 
بــه آن هــا نــگاه شــد، بافاصلــه سیســتم مدیریــت سیاســی اجتماعــی ، یــک ســتاد و کمیســیون را تشــکیل داد بــرای 
بررســی وضعیــت و بعــد از تجزیــه و تحلیــل یــک کار بســیار جالبــی کردنــد. دو تــا وزارتخانــه ســاختند: وزارت گرافیک 
ــتاد  ــا اس ــره ای ه ــت. ک ــالوده نگر اس ــدر ش ــه چق ــد ک ــر را ببینی ــس تفک ــد! جن ــور کنی ــی. تص ــی صنعت و وزارت طراح
ممیزخودشــان را پیــدا کردنــد و او را وزیــر کردنــد و گفتنــد: اســتاد بگــو مــا محصوالتمــان را چگونــه در بــازار جهانــی 

ارائــه دهیــم. متوجــه شــدند کــه "ارائــه" رکــن اساســی  تولیــد و صــادرات اســت. 
متوجــه شــدند کــه بــه لحــاظ فــرم و رنــگ و شــکل و طــرز گفتگــو بــا جامعه جهانــی بایــد خودشــان را اصــاح کننــد. ما 
چــه کار کردیــم؟ اگــر قــرار اســت کتابــی تدویــن شــود، کجاســت آن سیســتم ناظــر کــه بــه جــای ایــن کــه بــه مــن بگوید 
ایثــار کــن از مــن بخواهــد و مــن را مســئول کنــد نســبت بــه موضــوع کــه بــا مســئولیتی منطقــی و قابــل فهــم ایــن کار 
را بکنــم؟ اســتاد ســپهر،که وزنــه بزرگــی هســتند، در تمــام ســال های گذشــته نقــش بنیادیــن و خوبــی را بــازی کردنــد، 
بــرای ایشــان بایــد بــه پــا خاســت و احتــرام گذاشــت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه یــک نشــر قــوی در کنار ایشــان اســت 
کــه پذیرفتــه ســرمایه گذاری کنــد. آیــا شــما ناشــر دیگــری را ســراغ داریــد؟ آیــا نظــام آموزشــی مــا حاضــر اســت چنیــن 
کاری را بکنــد؟ ایــن واقعیت هــای تلــخ زندگــی ماســت، مــا زخم هایــی داریــم بســیار بدخیــم و دیرســال، در حالــی کــه 
بــرای همــه این هــا راه حل هــای کارشناســانه وجــود دارد. االن جمــع فرزانــگان پیشــگام طراحــی گرافیــک مملکــت را 

کنــار هــم بگذاریــم، آیــا نمی تــوان یــک ســتاد فرهنگســتانی تخصصــی گرافیــک را ایجــاد کــرد؟
اینجــا یــک موضــوع پیــش می آیــد: مــن معتقــدم کــه گرافیــک حاصــل فرآینــد تحــوالت اجتماعــی اســت کــه از انقــاب 
صنعتــی بــه این ســو در جامعــه جهانــی رخ داد.گرافیــک َمفصــِل هنرهــای تاریخــی بــا روزگار ماســت. تحــوالت 
اجتماعــی، اقتصــادی، تولیــدی، فنــی، حرفــه ای و ریشــه ای. تحــوالت وجــودی انســان، بــرای ایــن کــه گسســتی میــان 
هنرهــا، تاریــخ و فرهنــگ بوجــود نیایــد. گرافیــک مثــل یــک میانجــی اســت، گرافیــک بــه ابــزار توســعه مدنــی تبدیــل 
ــد،  ــف می کن ــک را تعری ــای گرافی ــعه ج ــد و توس ــادالت رش ــد، در مع ــن می بین ــک را این چنی ــره، گرافی ــور ک ــد. کش ش
ــق  ــودش از طری ــی خ ــر تاریخ ــام عناص ــر تم ــد و  ب ــازی می کن ــی جایگاه س ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــادالت توس در مع
پاســخ هایی کــه دیزاینرهــا می دهنــد، دوبــاره می اندیشــد. آیــا مــا ایــن کار را کــرده ایــم؟ یــک فرهنگســتان گرافیــک 
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بــه مثابــه یــک میانجــی بــرای یافتــن راه رشــد و توســعه اجتماعــی امــری اجتناب ناپذیــر اســت.

•  ایــن کــه گفتیــد قطعــا نگاهــی اســت کــه بــه نتیجــه مطلــوب نظــر دارد و راه حلــی اســت بــرای بحرانــی کــه شــما 
ــه  ــد. هم ــن بکنن ــه چنی ــت ک ــتی اس ــای باالدس ــئولیت نهاده ــن مس ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــی صحب ــد. ول می گویی
اینهــا الزمــه اش ایــن اســت کــه نهادهــای باالدســتی ایــن نــگاه را داشــته باشــند. خــب تجربــه ســال های مــا ایــن 
ــوید،  ــر می ش ــما متذک ــه ش ــی ک ــگار آن اهمیت ــان داده ان ــد نش ــما می گویی ــه ش ــی ک ــن چیزهای ــه ای ــه هم ــت ک اس
در ذهــن آنهــا نبــوده اســت. ســوال ایــن اســت کــه در ایــن میــان مــا چــه بکنیــم؟ اگــر آنهــا ایــن کار را نمی کننــد، 
صاحبــان ایــن حرفــه، بــزرگان ایــن حرفــه چــه بکننــد؟ هــر چــه گفتیــد گــوش نکردنــد. باالخــره ایــن حرفــه بایــد 
صاحــب ادبیــات بشــود یــا خیــر؟ بایــد صاحــب منابــع مکتــوب شــود؟ صاحــب متــون آموزشــی شــود؟ از طــرف 
بــزرگان ایــن حرفــه چــه کاری بایــد انجــام شــود؟ خــب آقــای ســپهر بــا کمــک یــک انتشــاراتی پــروژه اش را بــه نتیجه 
می رســاند. امــا دیگــران چــه؟ یعنــی بزرگانــی چــون شــما، افــرادی کــه ســال ها تجربــه آمــوزش داشــتنند. ایــن 
منابــع را باالخــره بایــد تدویــن کــرد. هــر چقــدر هــم منتظــر بمانیــم، نشــان داده کــه نهادهــای باالدســتی ایــن 

انتظــار را جــواب نمی دهنــد. حــاال کــه آن طــرف گــوش نمی کننــد، بــزرگان مــا نبایــد راه حــل پیــدا کنیــد؟

٠ مــا از تجربه هــای جهانــی خیلــی نمی توانیــم فاصلــه بگیریــم ، مــا از مشــکات اجتماعــی و انســانی و تجربه هــای 
ــام  ــه نظ ــانس: ن ــم در رنس ــگاه کنی ــخ را ن ً تاری ــا ــم. مث ــره ببری ــم به ــد بتوانی ــا بای ــایر ملت ه ــی س ــی و فرهنگ تاریخ
ــی و  ــدان مدیچ ــا و خان ــد! کلیس ــی رخ می ده ــه اتفاقات ــری. چ ــز دیگ ــه چی ــود دارد ن ــی وج ــت فرهنگ ــع مدیری جام
ســرمایه داری اجتماعــی پــا جلــو می گــذارد کــه اگــر آن هــا نبودنــد، مــا نمی توانســتیم امــروز کار داوینچــی را ببینیــم، 
اگــر پــاپ ژول نبــود میــکل آنــژ پدیــد نمی آمــد. فرآینــد تولیــد اثــر هنــری واقع بینانــه امــروز نیــاز بــه پشــتوانه های 

ــادی دارد. ــی واقتص مال
دغدغــه رشــد و توســعه، نــه کار ایمانــی اســت نــه کار شــعاری، بلکــه پــروژه ای منطقــی اســت کــه بایــد ســازمان دهی 
جــزو   شــاید  می کنــم،  گفتگــو  آن  ایجــاد  ضــرورت  و  گرافیــک  جامــع  فرهنگســتان  از  وقتــی  شــود.  مدیریــت  و 
مأموریت هــای انجمــن باشــد کــه در نظام ّهــای قانونــی طــرح موضــوع کنــد. مــا نیــاز داریــم کــه یــک سیســتم جامــع 

ــد.  ــود بیای ــد بوج توانمن
در بیماریابــی موضــوع گرافیــک، می بینیــم نظــام آمــوزش و مدیریــت کاســتی هایی دارد، امــا واقعیــت ایــن اســت مــا 
بــه عنــوان یــک نظــام هم صنــف، رفتــار صنفــی منطقــی و یکپارچــه ای نداریــم. همــکاران مــا و دوســتان مــا، خودشــان 

را عضــو یــک خانــواده صنفــی بــا مســئولیت صنفــی، ندیده انــد. 
اگــر ســازمان مدیریتــی نیســت کــه ســفارش کتــاب دهــد و متــن و محتــوا تولیــد کنــد! آیــا خــود مــا نمی توانســتیم 
راه حل هایــی بیابیــم؟ قطعــاً شــدنی اســت. در تمــام بیســت ســال گذشــته تاش هــای شــگرفی در انجمــن صنفــی 
ــا  ــی کوش ــود، خیل ــز ش ــا تمرک ــد روی آنه ــه بای ــی ک ــا و نقاط ــردن بحران ه ــدا ک ــی و پی ــده، و در موضوع یاب ــام ش انج
بوده انــد و کارهــای جــدی انجــام شــده اســت. امــا هنــوز بــه خاطــر حــل بحران هــا بــه خصــوص در ســطح مدیریــت 
اجتماعــی خــود طراحــان، کاســتی هایی داریــم، مــا هــم پیمــان نشــده ایــم. در ســنت تاریخــی ایرانــی مــردم دســت 
می دادنــد و بــرادر می شــدند، امــروز ایــن آئیــن گــم شــده و میــان طراحــان گرافیــک ، دســت دادن را بــرای هــم پیمانی 

یــاد نگرفتــه ایــم. ایــن کاســتی جــدی اســت .

23211h LIVEbahram_kalhornia
mehrdadahmadisheikhani

Comment



62

• بسیار بسیار خوشحال هستم که شما را می بینم.

٠ مــن هــم همینطــور، یــادم هســت در یکــی از دوســاالنه هــا بیانیــه هیئــت داوران ایــن بــود کــه دنیــای گرافیــک بــه 
ســمت مجــازی شــدن پیــش مــی رود آن زمــان خــود مــن هــم خیلــی جــدی نگرفتــم و تــاش هایــی هــم کــردم کــه ایــن 
اتفــاق بیفتــد ولــی فکــر مــی کنــم کرونــا کمــک کــرد کــه ایــن قضیــه بــا شــتاب بیشــتری پیــش بــرود زیــرا کار خیلــی 
از ماهایــی کــه در حیطــه گرافیــک چاپــی مشــغول هســتیم بــا در نظــر گرفتــن شــرایط گرانــی و کرونــا و چیــز هــای 

ً ســوق داده شــده اســت بــه ســمت فضاهــای دیجیتــال و ایــن مقدمــه بحــث مــا اســت. مختلــف عمــا

ــب  ــن دیش ــت . م ــی اس ــوع مهم ــی موض ــرم خیل ــه نظ ــیدم ب ــما پرس ــن از ش ــه م ــوالی ک ــن س ــت ای ــت اس • درس
ــی  از  ــد یک ــرح کنن ــد را مط ــت دارن ــه دوس ــی ک ــوال های ــه س ــردم ک ــش ک ــتان خواه ــتم و از دوس ــتوری گذاش اس
ســوال هایی کــه خیلــی پرســیده شــد و  بــه نظــرم بــرای امشــب بایــد مطــرح کنیــم همیــن بــود و خیلــی دوســت 
داشــتم همــان اول از شــما ایــن ســوال را بپرســم چــرا کــه خیلــی ســوال شــاخصی هســت وچــون تــو طــراح هســتی 
ــوزه  ــه در ح ــی و چ ــوزه فرهنگ ــه در ح ــام داده ای چ ــی را انج ــای خوب ــی پروژه ه ــی و خیل ــه یک ــم درج ــی ه و خیل
تجــاری کــه در مــورد ایــن  هــم امشــب خیلــی بحــث خواهیــم کــرد ولــی تــو شــیراز هســتی آیــا اینکــه شــیراز هســتی 
بــرای تــو  مانعــی اســت وقتــی همــه چیــز در تهــران اســت؟ البتــه  از نظــر مــن کــه هیــچ مانعــی نیســت زیــرا دارم 
حــی و حاضــر مــی بینــم هنرمنــدی مثــل تــو ایــن کار را دارد انجــام می دهــد مــی خواهــم  در مــورد ایــن توضیــح 
بدهــی  زیــرا  خیلــی از مخاطبیــن مــا جــوان هســتند. جوان هایــی کــه تــازه وارد عرصــه گرافیــک شــده اند  و شــاید 
بگوینــد مــادر تهــران نیســتیم و نمی شــود و همیشــه ایــن غــرزدن هــا وجــود دارد، اینکــه شــما شــیراز هســتید 

باعــث شــده اســت کــه چیــزی را از دســت بدهیــد؟

٠ قاعدتــاً انتخاب هــای مــا باعــث مــی شــود خیلــی وقــت هــا یــک فرصــت هایــی را بــه دســت بیاوریــم و یــک 
فرصت هایــی را از دســت بدهیــم در حقیقــت مــن خیلــی بــه ایــن ماجــرا فکــر نکــرده ام کــه اگــر در تهــران بــودم شــاید 
شــرایط بهتــر بــود و البتــه شــاید هــم شــرایط بدتــر بــود یعنــی نمــی شــود واقعــاً خیلــی روی ایــن ماجــرا تکیــه کــرد 

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین
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مــن ناراضــی نیســتم از ایــن کــه در اینجــا هســتم بــرای اینکــه بــه خاطــر اینترنــت و فضــای آنایــن ارتباطــات راحــت 
شــده اســت و  کار کــردن هــم راحــت شــده اســت و در واقــع کار کــردن بــه جغرافیــا ارتباطــی نــدارد یعنــی آن چیــزی کــه 
باعــث  مــی شــود کــه یــک طــراح بتوانــد در جغرافیــای مختلــف کار کنــد در واقــع آن چیــزی اســت کــه تولیــد مــی کنــد 
و باعــث مــی شــود کــه بتوانــد ارتبــاط بگیــرد یــا نتوانــد، حــاال  ظاهــراً توانســتم یــک جاهایــی ایــن اتفــاق را رقــم بزنــم و 
قطعــاً جایــی مثــل شــیراز محدودیــت هــای خــودش را دارد منتهــا فکــر مــی کنــم اگــر  در تهــران هــم بــودم یــک ســری 

محدودیــت هــای دیگــر داشــتم.

• بســیار هــم عالــی گفتــم تــو حــی و حاضــر از مهمــان هایــی هســتی کــه ثابــت مــی کنــی دور از مرکــز بــودن حــاال 
بــه هــر نحــوی دلیلــی بــر خــاق نبــودن یــا نتوانســتن نیســت ایــن یکــی از نکاتــی اســت کــه مــن فکــر مــی کنــم تــو 
ــی  ــد خیل ــا آم ــه کرون ــود ک ــن ب ــی ای ــت گفت ــت های ــه در اول صحب ــه ای ک ــک نکت ــتی. ی ــاخص هس ــی در آن ش خیل
چیزهــا را تغییــر داد ســبک زندگــی مــا و حــاال خاصــه در کار مــا . بــه ســفارش کاری نــدارم زیــرا در حــوزه تبلیغــات 
ــده دارد  ــا عقی ــه کارفرم ــت ک ــی اس ــن موضوعات ــزو اولی ــات ج ــث تبلیغ ــت و بح ــاده اس ــق افت ــا از رون ــه کار ه هم
کــه ایــن کار را انجــام ندهــد و هزینــه را بــرای تولیــد صــرف کنــد ولــی مجموعــا و بــه طــور مثــال بــرای خــود مــن 
ً رســیدم بــه اینکــه خــودم ســفارش دهنده خــودم باشــم مــن غالبــاً ایــن  ایــن اتفــاق افتــاد کــه در ایــن دوره کامــا
فضــا را بــرای خــودم دارم و ایــن جریــان را بــرای خــود ایجــاد کــرده ام زیــرا خیلــی تنــوع طلــب هســتم و ایــن تنــوع 
طلبــی یکــی از نقــاط مثبــت رشــته مــا اســت،  جالــب اســت کــه اگــر بــه مــن بگوینــد کــه اگــر یــک بــار دیگــر بــه دنیــا 
ــت  ــرا فرص ــدم زی ــی ش ــت م ــدم گرافیس ــی آم ــا م ــه دنی ــم ب ــاز ه ــر ب ــم اگ ــن می گوی ــردی م ــه کار می ک ــدی چ ــی آم م
بســیار بســیار زیــادی داری کــه هــر روز و هــر مــاه بــا موضوعــات مختلــف درگیــر باشــی و ایــن یکــی از شــاخصه 
ً طراحــی یــک بســته  هــای فــوق العــاده جــذاب رشــته گرافیــک مــی باشــد امــروز بــا یــک پــروژه صنعتــی یعنــی مثــا
ــت و  ــاده اس ــی فوق الع ــن خیل ــاب و ای ــک کت ــد ی ــاره جل ــفارش درب ــک س ــده ی ــه آین ــتی و هفت ــر هس ــدی درگی بن
تــو هــم بــه نظــرم در حوزه هــای کاری ات همینطــور  هســتی  و مــی خواهیــم کــه همزمــان نقــدی  کنیــم بــه ایــن 
مبحثــی کــه در چنــد شــب پیــش در همیــن الیــو هــا دوســتان خیلــی در مــورد آن صحبــت کردنــد ایــن ماجــرا یــی 
کــه بیــن طراحــان گرافیــک خــط کشــیده انــد بیــن اینکــه مــا گرافیــک فرهنگــی کار مــی کنیــم یــا تجــاری ؟بــاز هــم 
فکــر مــی کنــم تــو از افــرادی هســتی کــه در ایــن موضــوع  شــاخص هســتی و هــم کارهــای تجــاری و  هــم کارهــای 

فرهنگــی فــوق العــاده درجــه یکــی داشــته ای، می خواهــم یــک مقــدار در مــورد ایــن بــا هــم بحــث کنیــم.

٠ مـن در ابتـدا عقیـده خـودم را بگویـم مـن مطمئـن هسـتم کـه ایـن خـط کشـی گرافیـک فرهنگـی و گرافیـک تجـاری 
باعـث آسـیب بـه هـر دو ی ایـن دو کلمـه می شـود و مـن از شـنیدن آن لذت نمـی برم گرچه نظر شـخص من نیسـت 
و طراحـان مختلفـی نظـرات مختلفـی راجـع به ایـن ماجرا دارند یکسـری  این خط کشـی را می پذیرند و یکسـری نمی 
پذیرنـد چـون در جامعـه مـا یک مدتی ایـن گرافیک فرهنگی بـه معنای گرافیک فرهیخته شـناخته می شـد و گرافیک 
تجـاری بـه معنـی گرافیـک بـازاری شـناخته می شـد و عمـا این خط کشـی باعث می شـد بخشـی از طراحـان گرافیک 
کـه می خواسـتند  برونـد و بیفتنـد در خـرده فرهنگ فرهیخته بودن  در آن مسـیر قـرار بگیرند و خـوب آرام آرام به تبع 
سـرمایه داری تـر شـدن جامعـه مـا و رشـد تولید و صنعـت این نیـاز روز به روز بیشـتر شـد و در واقع به خاطـر رقابتی 
کـه اتفـاق افتـاد کـه بـه تولیـد و مارکتینـگ ارتبـاط پیـدا می کنـد و از آن طـرف تولیـد طراحـان گرافیک بی شـماری که 
توسـط دانشـگاه هـا بـه صـورت ماشـین جوجه کشـی تولید می شـد و طـراح بـا کیفیـت و بی کیفیـت می آمـد بیرون 
طبعـاً اینهـا بایـد جایـی مـی رفتنـد و کاری مـی کردنـد، هـم محاسـن خـود را داشـت و هـم معایـب خـود را یعنـی ایـن 
هـا کـه کار نمی دانسـتند مـی رفتنـد یـک جاهایـی آسـیب می زدنـد و بعد  یکسـری می آمدنـد اینهـا را رفـو می کردند یا 
ً تعـدادی بودنـد کـه کار را خـوب می دانسـتند اما بـه قول معـروف کار فرهنگی خوب گیرشـان نمی آمـد و مجبور  مثـا
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مـی شـدند برونـد و آن چیـزی را کـه دوسـت داشـتند از لحـاظ تصویـری تولیـد کننـد در یـک اثر تجـاری مطـرح کنند. 
واقعیـت ماجـرا اینجاسـت کـه مـن هیـچ وقت نتوانسـتم ماننـد خـودت کـه میگویـی تنوع طلبـی در گرافیـک و دیزاین 
داری فقـط یـک کار انجـام بدهم، یعنی اساسـاً خسـته می شـوم از ایـن که بخواهم بـه صورت دائم صورت مسـئله هایی 
را حـل کنـم کـه بـه تاریـخ یـا فرهنگ ارتبـاط پیدا کنـد و آنجا شـاید مـن بخواهم که یک سـدکهایی بزنـم البتـه  اگر این 
کلمـه را بـه شـیرازی نگفته باشـم بـه معنی اینکـه بخواهم یـک چیزهایی را عـوض کنم ، وقتـی که مـی خواهیم عناصر 
فرهنگـی را دسـت کاری کنیـم مشـکات خـود را خواهـد داشـت البتـه در کار تجـاری هـم ایـن اتفـاق می افتـد ولـی بـه 
نظـر مـن کارفرمـا هایـی کـه در حیطـه تجـارت در حـال حرکـت هسـتند آدم های ریسـک پذیرتری هسـتند نسـبت به 
کارفرما هایـی کـه آثـار فرهنگـی تولیـد مـی کنـد، چـون بـه دلیـل تعصبـات فرهنگـی کـه وجـود دارد کـه به درسـت یا 
غلـط آن کار نـدارم  شـما اجـازه حرکـت نداریـد و اگـر داشـته باشـید بـا حاشـیه های فراوانـی روبـرو مـی شـوید. البتـه 
اینهـا همـه نظرهـای شـخصی من هسـت بعضی ها از حاشـیه خوششـان می آیـد و بعضی ها خوششـان نمـی آید  و 
بعضـی هـا می تواننـد حاشـیه تولیـد کننـد ولـی مـن در آرامـش می توانم کار کنـم و هیـچ وقت نتوانسـتم این هـا را از 
هـم تشـخیص بدهـم ولـی من یک تقسـیم بنـدی دیگری بـرای گرافیک مـی کنـم و می گویـم کاری که سـفارش دهنده 
دارد و کاری کـه سـفارش دهنده نـدارد البته اساسـا نمـی دانم که یک یک طـراح گرافیک می تواند کار بدون سـفارش 
انجـام بدهد؟یعنـی بـرای دل خـودت هـم کـه کار کنـی انـگار سـفارش دهنده خـودت هسـتی و در خلـوت کارخـودت، 

خـودت می شـوی کارفرمـا و کار خـودت را ممیـزی می کنـی پـس می شـود بـه نظـرم  این حـرف را زد.

• مرســی کــه تعریــف خــودت را گفتــی ، ماجــرای دیزاینــر بــودن  همــان چیــزی کــه  خــودت هــم در کامــت گفتــی 
ــای  ــر در حوزه ه ــت کار دیزاین ــت اس ــم، درس ــل کن ــئله را ح ــورت مس ــس ص ــک جن ــه ی ــوم ک ــته می ش ــه خس ــن ک ای
مختلــف همیــن اســت و مــا  االن در حــوزه گرافیــک دیزایــن داریــم بحــث می کنیــم اینکــه دائــم صــورت مســئله هــای 
مختلــف بیایــد، مــی خواهــم نقبــی بزنــم بــه ماجــرای  خــاق بــودن کــه ایــن خــاق بــودن بــه نظــر مــن برمــی گردد 
بــه ســبک زندگــی خــود مــا بــه طــور مثــال مــن جــزو کســانی هســتم کــه خیلــی از آشــنایان وقتــی خانــه عــوض 
مــی کننــد قــاب هــا را بــه دیــوار نمــی زننــد و مــی گوینــد تــو بیــا بگــو کجــا بزنیــم بــرای اینکــه مــن یــک حساســیت 
ــث را  ــن بح ــادت داده ام ای ــودم ع ــه خ ــن را ب ــد ای ــودش باش ــای خ ــر ج ــز س ــه چی ــه هم ــاره اینک ــی دارم درب عجیب
ــد و  ــی کنن ــوال م ــوزه س ــن ح ــاره ای ــا درب ــم جوان تره ــی بین ــا م ــو ه ــه در الی ــت ک ــب اس ــد ش ــون چن ــردم چ ــاز ک ب
متاســفانه فضــای دانشــگاهی و آموزشــی مــا خیلــی ایــن جنســی جلــو نمــی رود . مــن خــودم  ایــن حساســیت و 
خاقیــت در گرافیــک دیزایــن را حتــی در زندگــی شــخصی هــم دارم مــی دانیــد در دانشــگاه کــه درس مــی دادم به 
بچــه هــا  از جلســه اول مــی گفتــم کــه از خودتــان شــروع کنیــد، اینکــه هــر کــدام مــا یــک جــور دیزاینــر هســتیم و 
اینکــه تــو چــی را بــا چــی بپوشــی و چــی را بــا چــی بخــوری خــودش یــک جــور دیزایــن اســت بــه طــور مثــال خانــواده 
ً از  هایــی کــه چــاق تــر هســتند  را نــگاه کنیــد، می بینیــد کــه خــورد و خوراکشــان بــا همدیگــر هماهنــگ اســت، مثــا
قدیــم در فرهنــگ مــان داشــته ایــم کــه مــی گوینــد بــا ســبزی پلو ماســت نخوریــد  کــه البتــه دلیــل علمــی داشــته 
اســت ولــی می داننــد کــه  بــرای زندگیشــان چــی را بایــد بــا چــی  بخورنــد، ایــن طــرز نــگاه وجــود دارد و بــه نظــرم 
بچــه هایــی کــه مــی خواهنــد بــه حــوزه گرافیــک دیزایــن وارد شــوند  اولیــن نکتــه ای کــه بایــد بــه آن دقــت کننــد 
ایــن اســت کــه حتــی بــه زندگیشــان  بــه چشــم یــک دیزاینــر نــگاه کننــد.  یکــی از تمرین هایــی کــه مــا ســر کاس 
خودمــان در اوایلــی کــه موبایــل آمــده بــود داشــتیم تمریــن دیــدن بــود کــه از همیــن ویــزور گوشــی چــه کادری 
را از همیــن فضــای معمولــی کاس انتخــاب مــی کننــد. مــی خواهــم نظــر تــو را  هــم بدانــم  اگــر مــا خودمــان را 
حرفــه ای حســاب مــی کنیــم. چنــد شــب گذشــته صحبتهــای شــیرین آقــای کــوروش قاضــی مــراد و اونیــش امیــن 
الهــی در مــورد ایــن موضــوع خیلــی جالــب بــود اینکــه یــک تعریفــی از حرفــه ای بــودن ارائــه دادنــد و یــک تحقیــق 
انجــام شــده بــود کــه اگــر کســی ۸۰۰۰ ســاعت یــا همچین عــددی در ســال اگر شــغل ثابتــی را انجــام داده باشــند 
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اســم آن حرفــه ای بــودن اســت ولــی در حــوزه دیزایــن یــک مقــداری فراتــر از ایــن اســت در حــوزه دیزایــن مــن اول 
بایــد در زندگــی شــخصی ام دیزاینــر باشــم از پوششــم،  راه رفتنــم، انتخابــم، مــن دوســتی داشــتم کــه می گفــت 

حیــف چشــمان شماســت و هــر چیــزی را نبینیــد. مــی خواهــم نظــر تــو را در ایــن بــاره بدانــم.

٠ بلــه دقیقــا همیــن اســت مــن ده الــی یــازده ســال درس مــی دادم و االن یــک ســالی هســت کــه درس نمــی دهــم 
بــرای اینکــه احســاس مــی کنــم بایــد درس بگیــرم یعنــی احســاس مــی کنــم االن موقعــی نیســت کــه بخواهــم درس 
بدهــم ولــی آن زمــان کــه بــه زعــم خــودم درس مــی دادم بــه بچــه هــا مــی گفتــم تــو نمی توانــی خــوش لبــاس نباشــی 
ولــی گرافیســت خوبــی بــاش، نمــی توانــی صندلــی ات را زیبــا انتخــاب نکنــی، همیشــه بــرای آنهــا مثــال مــی زدم کــه 
مادربــزرگ هــای مــا در خانــه هــای آن زمــان کــه رفــاه و تجمــل بــه انــدازه االن نبــوده اســت تکــه پارچــه هــا را جمــع 
مــی کردنــد و بعــد از دو یــا ســه ســال بــا آن هــا  یــک چهــل تکــه درســت می کردنــد  و در واقــع بــه نوعــی داشــتند کار 
ً شــله زرد درســت مــی کردنــد و هــر خانــواده ای بــه ذوق خــودش نقشــی کــه  دیزایــن انجــام می دادنــد یــا اینکــه مثــا
روی آن مــی کشــیده فــرق مــی کــرده  و ممکــن اســت مــادر همســایه مــا دیزاینــر بهتــری بــوده باشــد و نقش روی شــله 
زرد و کیفیــت آن متفــاوت بــوده بــا مــا و یــا بالعکــس. االن می توانــم بگویــم کســی کــه خــوش ســلیقه نیســت دیزاینــر 
نمــی توانــد باشــد، کســی کــه ترســو اســت و ارتبــاط خــوب نمــی توانــد بگیــرد دیزاینــر نمــی تواند باشــد، ممکن اســت 
خالــق خوبــی باشــد ولــی او هــم  اگــر ارتبــاط بلــد نباشــد نهایتــا یــک جایــی گرفتــار می شــود ولــی حداقــل ایــن اســت 
کــه یــک دیزاینــر بایــد بشــنود و معاشــرت و گفتگــو کنــد تــا بتوانــد تولیــد کنــد و ایــن شــنیدن مــی توانــد از پیامهــای 
گروهــی اجتماعــی باشــد و یــا پیامــی کــه از یــک کارفرمــا می گیــرد، بــا حرفــت کامــا موافقــم و می آییــم دوبــاره بــه 
کرونــا می رســیم و نــوروز امســال . اساســاً نــه آشــپزی مــی کنــم و نــه ادعــا مــی کنــم کــه آشــپز خوبــی هســتم  چــون 
همســرم آشــپز  بســیار خوبــی اســت و اساســاً ایــن طــوری عــادت دارم کــه وقتــی یــک نفــر یــک کاری را بهتــر از مــن 
ــروم  ــدم ب ــور ش ــواده  مجب ــتگی های خان ــع خس ــه تب ــن دوران ب ــی در ای ــی روم ول ــا  اونم ــارزه ب ــه مب ــد ب ــام می ده انج
و آشــپزی کنــم و  بــروم ســراغ دســتور تهیــه کــه اینقــدر آرد بریــز انقــدر نمــک . همیشــه ایــن مســئله را بــا همســرم 
داشــتم کــه  چــرا ایــن شــکلی و  آیــا نمی شــود  کــه جــور دیگــر ی باشــد و ایشــان دائــم بــه مــن مــی گفتنــد ایــن طــوری 
نمــی شــود اگــر ایــن کار را انجــام ندهــی نمــی پــزد و غیــره . همیــن داســتان موقعــی کــه مــن دارم دیزایــن مــی کنــم یــا 
یــک لوگــو  طراحــی مــی کنــم بعضی هــا مــی گوینــد یــک  موتیــف بگیــر و ایــن را تکــرار کــن تــا بشــود یــک لوگوتایــپ 
زیبــا و مــن مــی گویــم آخــر تــا کــی ؟اگــر مــن یــک جــای ایــن را  بهــم بریــزم ممکــن اســت کــه ریســک آن بــاال باشــد ولــی 
ممکــن اســت کــه یــک چیــزی هــم بــه دســت بیایــد کــه ارزشــش را داشــته باشــد.  ممکــن اســت چهــار کار بــرای چهــار 
کارفرمــا انجــام بدهــم آنقــدری کــه بایــد موفــق نشــود ولــی پایه ریــزی یکســری آثــار در آینــده ام را انجــام دهــد. چیزی 
کــه مــن در دیزایــن پیــدا کــردم واقعیــت ماجــرا ایــن بــوده اســت .ماهــا ممکــن اســت منتقــد هــای خوبــی نباشــیم 
ً بــه مهــرزاد دیریــن یــا مهــدی میرباقــری کــه ببینید  بــرای ایــن کــه مــی نشــینیم بــا یــک دیــد کلــی نــگاه مــی کنیــم مثــا
ایــن کار ش چقــدر بــد اســت  یــا فــان اســت ؟ منتهــا ممکــن اســت آن کاری کــه بــه نظــر بــد مــی آیــد کاری باشــد کــه در 
آینــده خــوب می شــود یعنــی ایــن تجربــه کــردن و نترســیدن از خطــا بخــش بســیار مهمــی از شــاخصه هــای دیزاینــر 

خــوب بــودن اســت.

• می خواهــم یــک نقــدی بزنــم بــه حرفهایــی کــه زدی و همیــن مثــال شــله زرد و دیزایــن روی آن ، یــک زمانــی در 
ــر  ــات در دور و ب ــمه های تبلیغ ــه سرچش ــد ک ــد و ببینی ــه بروی ــم ک ــجویان گفت ــی از دانش ــه گروه ــن ب ــگاه م دانش
ــا   ــح ه ــه صب ــی ک ــه فروش ــود، هندوان ــروش ب ــه ف ــک هندوان ــود ی ــه ب ــی  ک ــی جالب ــال خیل ــک مث ــت ی ــما کجاس ش
بــا بــار ُپــر مــی آیــد  بــه محــل و تکــه مقوایــی کــه بــا زغــال روی آن مــی نویســد و  بــه زعــم مــا تایپوگرافــی اســت. 
ــد،  ــول می زن ــا  را  از دور گ ــردو آدم ه ــی گی ــتش م ــان در دس ــد و در اتوب ــی نویس ــوا م ــددی را روی مق ــال ع ــا ذغ ب
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ــار آن رد  ــرعت از کن ــا س ــی ب ــت و وقت ــته اس ــر نوش ــدد کوچکت ــک ع ــوا ی ــه مق ــت و گوش ــته اس ــی را نوش ــدد بزرگ ع
ــه  ــن ک ــه ای ــیدیم ب ــا رس ــه م ــود ک ــن ب ــرای ای ــروش ب ــه ف ــاله هندوان ــن مس ــی ای ــک را نمی بین ــدد کوچ ــوی ع میش
بســتر تبلیغــات همیــن  اســت و در اطــراف مــان خیلــی راحــت مــی توانیــم آن را پیــدا کنیــم  و مــی خواهــم ســر 
چشــمه گرافیــک را  ربــط بدهــم بــه ایــن موضــوع چــون می خواهیــم در مــورد گرافیــک ایرانــی صحبــت کنیــم .در 
واقــع  هندوانــه فــروش در اول صبــح کــه بــار ش پــر اســت و زمــان دارد ، ادبیــات تبلیغاتــش ایــن اســت کــه داد 
نمی زنــد و چــای خــود را میــل مــی کنــد و  هــر چــه بــه آخــر روز نزدیــک مــی شــود گویــش تبلیغاتــی اش عــوض 
میشــود و اســتفاده از تکنیک هــای تبلیغاتــی اش بیشــتر می شــود و متوســل می شــود بــه تبلیغــات بیشــتر کــه 
هندوانــه را بفروشــد آخــر ســر هــم  داد مــی زنــد و حــراج مــی کنــد بــا ایــن مثــال هــا مــن از بچــه هــا می خواســتم 
کــه توجــه کننــد بــه دور و اطرافشــان و ســبک زندگــی شــان . مــن تــا خــودم حساســیت در زندگــی نداشــته باشــم در 
مواجهــه بــا یــک مشــتری هــم نمــی توانــم راهــکاری ارائــه دهــم. زمانــی مــی توانــم کــه خــودم در زندگیــم خــارج 
از بحــث گرافیــک خــودم را ســاخته باشــم ایــن مثــال هــا را مــی خواهــم ربــط دهــم بــه گرافیــک ایرانــی اینکــه مــا 
چندتــا موتیــف ایرانــی را در یــک اثــر بیاوریــم الزامــاً اثــر گرافیــک ایرانــی خلــق کــرده ایــم ؟بــدون اغــراق مــی گویــم 
یکــی از بهتریــن پــروژه هایــی کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر در انجمــن خودمــان دیــده ایــم پــروژه ســرو نقــره ای 
9۲ بــود کــه تــو اجرایــش کــردی فــوق العــاده بــود وســعت دیــد تــو نســبت بــه هــر موضوعــی کــه  در آن فراخــوان 
گنجانــده شــده بــود و تــو بــا یــک هویــت بصــری بســیار جــذاب و ایرانــی بــه صــورت فوق العــاده اجــرا یــش کــردی 
و کامــا گرافیــک ایرانــی بــود و همینطــور پوســترهای جشــنواره موســیقی شــیراز کــه در پشــت ســر ت قــرار دارد 
نیــز همیــن احســاس را دارد و آن هویــت ایرانــی را دارد مــی خواهــم در مــورد اینکــه آیاگــر   یــک موتیــف ایرانــی را 

در اثــر بیاوریــم آیــا کار هویــت ایرانــی مــی گیــرد در بــاره ایــن بــرای مــا صحبــت کــن.

٠ بـه ظاهـر بلـه ایرانـی مـی شـود ولیکـن اجـازه بـده  کمـی بـاز تـر بـه قضیه نـگاه کنیـم من نظـرم این اسـت کـه برای 
اینکـه مـا یـک کار ایرانـی تولیـد کنیـم بایـد اول ادبیـات بخوانیـم  و ادبیـات بدانیـم یعنـی مـن ادبیـات ایرانـی و شـعر 
ایرانـی را بخوانـم چـون آن بافـت و ظرافتـی که در شـعر ایرانی اسـت  در  زندگی ما هم هسـت همان بافـت و رنگ را در 
مینیاتـور مـی توانـی ببینـی در نقاشـی ایرانی فـرش ایرانـی و  حتی حصیری کـه آن هنرمنـد ایرانی در بوشـهر می بافد 
هـم  می بینـی و مـا متاثـر هسـتیم از اجتمـاع مـان بـه عنـوان یـک هنرمنـد و یـک دیزاینـر، اینکـه یـک نقـش را بیاوریم 
نمـی توانـد کار را ایرانـی کنـد ولـی زندگـی در اتمسـفری کـه در واقـع ایرانـی هسـت طبیعتـاً محصولـی تولیـد خواهد 
ً وقتـی کـه مـن پوسـتر موسـیقی جشـنواره فجـر را می زنم اگـر کـه بخواهـم ایرانـی کار کنم  کـرد کـه ایرانـی هسـت مثـا
نمی توانـم کـه موسـیقی غربـی گـوش کنـم و کار ایرانـی انجام دهـم، الاقـل بایـد در آن زمان موسـیقی ایرانـی گوش کنم 
اگـر مـی خواهـم پوسـتر جاز بزنـم در آن زمان باید موسـیقی جـاز گوش کنم و بسـیار مثال هـای دیگری که می شـود زد.

ــرض  ــام ع ــان س ــه ایش ــا ب ــن ج ــه از همی ــز ک ــیوای عزی ــای ش ــی آق ــه گفت ــه ای ک ــن نکت ــرود ای ــادت ن ــت ی • حرف
میکنیــم یــک بــار دربــاره خلــق یکــی از اثــر هایشــان کــه دربــاره موســیقی جــاز و قبــل از انقــاب بــود را توضیــح 
ــد  ــد می بینی ــگاه می کنی ــما کار را ن ــی ش ــوش دادم و وقت ــیقی را گ ــدر آن موس ــم و آنق ــن رفت ــد م ــد گفتن ــی دادن م
آنقــدر عناصــر را ســاده کــرده اســت کــه شــما مــی توانیــد جــاز و موســیقی را در آن اثــر ببینیــد ایــن نکتــه خیلــی 

جالبــی بــود کــه خواســتم اینجــا بیــان کــرده باشــم.

٠ ببینیــد بــه طــور مثــال بــه شــما مــی گویــم مــردم مــا اهــل ادبیــات هســتند، بــه خاطــر اینکــه وقتــی در تاریــخ نــگاه 
ــاش  ــتند و نق ــده هس ــناخته ش ــان ش ــطح جه ــه در س ــم ک ــروف داری ــاش مع ــا نق ــد ت ً چن ــا ــم مث ــی بینی ــم م ــی کنی م
ــان در  ــند و آثارش ــی شناس ــا را م ــه آنه ــه هم ــم ک ــی داری ــاعر جهان ــا ش ــد ت ــا چن ــرف م ــی از آن ط ــتند ول ــی هس جهان
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دنیــا ترجمــه شــده اســت و مــی بینیــم کــه ایــران را بــا ایــن افــراد مــی شناســند، همیشــه می گوینــد شــعر حاصــل 
فشــار و اســتبداد اســت و ایــران را در دوره هــای مختلــف تاریخــی  کــه نــگاه می کنیــم بــه دلیــل مشــکات سیاســی 
اقتصــادی و اجتماعــی کــه داشــته اســت مــی بینــی کــه در ایــن شــرایط شــعرای بیشــتری داشــته ایــم. وقتــی کــه مــا 
ــته  ــات نداش ــع ادبی ــم از آن توق ــی کنی ــد م ــری را  تولی ــه  تصوی ــی ک ــم وقت ــی توانی ــم نم ــاد داری ــنده زی ــاعر و نویس ش
ً وقتــی تصویــر  شــخصی را طراحــی می کنیــم هــر کــس از بــاالی ســر مــا رد مــی شــود از مــا مــی پرســد  ایــن  باشــیم مثــا
چــه کســی هســت؟ یعنــی می خواهــد یــک اســمی بــه آن بدهــد و اگــر بگوییــم هیچکــس یعنــی کار بیهــوده انجــام 
داده ای ایــن بحــث را بــاز کــردم بــه خاطــر اینکــه مــردم از دیزاینرهــای ایرانــی مثــا بــرای موضــوع مشــخصی مثــل 
پوســتر توقــع معنــا دارنــد یعنــی بــه تــو مــی گوینــد کــه خــب ایــن نقاشــی ایرانــی کــه بــه فــرض پوســتر موســیقی 
ــوراً  ــت ف ــر اس ــیراز متاث ــب ش ــه از مکت ــی ک ــی گوی ــی م ــت و وقت ــای آن چیس ــت و معن ــه هس ــت چ ــیراز هس ــر ش فج
مــورد قبــول قــرار مــی گیــرد، یعنــی درســت اســت و چیــز بــدی نیســت و نکتــه بعــدی اینکــه االن مدتــی اســت کــه  
بحــث مینیمالیســت و  داســتان های اینطــوری بــاب شــده اســت ولــی آیــا واقعــا مــا خودمــان ایــن گونــه هســتیم 
ــال  ــه هرح ــم، ب ــاز ش نکنی ــه االن ب ــت ک ــر اس ــت و بهت ــده ای اس ــث پیچی ــن بح ــه ای ــتیم؟ البت ــم هس و مینیمالیس
ً نتایجــی کــه حاصــل مــی شــود و ایرانــی شــدن یــا نشــدن  دیزایــن و هنــر متاثــر از شــرایط اجتماعــی اســت و عمــا
آن حاصــل تفکــر طــراح و آدم هایــی کــه طــراح بــا آنهــا معاشــرت مــی کنــد و کارفرمایــی کــه بــا او کار می کنــد اســت 

و ایــن یــک پکیــج اســت تــا چیــزی حاصــل شــود.

• دقیقــاً حــاال مــی خواهــم راجــع بــه موضــوع شــخصی ســازی صحبــت کنــم یعنــی یکــی از عواملــی کــه کســی را 
حرفــه ای مــی کنــد ایــن اســت کــه وقتــی شــما کار و جنــس خاصــی از  کار را مــی بینیــد بــدون آنکــه نــام شــخص 
در کار مشــخص باشــد شــما مــی دانیــد کار فانــی اســت، ایــن یکــی از نمودهــای ظاهــری حرفــه ای شــدن اســت 
ــرده ای  ــی ک ــیراز طراح ــر ش ــرای فج ً ب ــا ــه مث ــتری ک ــک پوس ــم ی ــودت بزن ــای خ ــی روی کاره ــم مثال ــاال می خواه ح
مشــخص اســت کــه ایــن کار یــک طــراح شــیرازی اســت و خیلــی جالــب اســت و کارهــای تــو ایــن خاصیــت را دارد 
ً کارهــای خــود مــن شــیطنت  یعنــی روان بــودن.  لطفــاً یــک مقــدار راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت کنیــم، مثــا
ــود و  ــی ش ــده م ــم دی ــود و در کارهای ــی ش ــارج نم ــن خ ــی از کار م ــن بازیگوش ــت ای ــچ وق ــی دارد و هی و  بازیگوش
االن طــوری شــده کــه نمی توانــم از آن خــارج شــوم و انــگار شــده وجــه خاصــی از مــن. البتــه صحبــت هایــی کــه 
االن کردیــم اینکــه مــا دیزاینــر هــا بایــد زندگــی کنیــم مثالــی کــه خــودت  زدی مثــا اگــر مــن مــی خواهــم پوســتری 
ــک دوره ای در آن  ــد ی ــم و بای ــوش کن ــیقی را گ ــد آن موس ــی بای ــیک ایران ــیقی کاس ــه موس ــم در زمین ــی کن طراح
حــال و هــوا باشــم یــا اصــا جــذب ســفارش کــه شــما قــدرت نــه گفتــن بــه خیلــی از ســفارش هــا را داری مــن هــم 
ــوزه  ــه آن ح ــرا ب ــی آورم زی ــه ای م ــت و بهان ــلوغ اس ــرم ش ــم س ــی گوی ــم و م ــی توان ــید نم ــم ببخش ــی گوی دارم و م
هیــچ عاقــه ای نــدارم البتــه بــه خیلــی از پارامتــر هــا هــم بســتگی دارد، ماننــد پــروژه ای کــه مــن بــا خــود شــما 
داشــتم و شــما بــه دالیلــی گفتــی کــه مــن ایــن کار را انجــام نمــی دهــم، در هــر صــورت رســیدن بــه اینجــا کــه بایــد 
زندگــی کــرد و در جــای جــای مختلــف زندگــی مــا به عنــوان دیزاینــر بایــد آن طبــع حساســمان  را بــه کار ببریــم را 
نمی شــود کتمــان کــرد، زیــرا هنرمنــدان متفــاوت هســتند. مــا در کودکــی ایــن را مــی شــنیدیم امــا االن خودمــان 
ایــن چنیــن هســتیم. اتفاقــا خیلــی از همــکاران و طراحــان ایرانــی کــه مــن مــی شناســم کــه کارهــای خــاص تــر 
انجــام می دهنــد وقتــی نــگاه مــی کنیــم مــی بینیــم کــه زندگــی شــان هــم  خــاص تــر اســت و خروجــی آن هنرمنــد 

حرفــه ای برآینــد ســبک زندگــی هســت کــه دارد. حــاال بــرای مــن از شــخصی ســازی بگــو.

٠  یــه دوره ایــن ســوال از مــن زیــاد می شــد و دانشــجویان از مــن مــی پرســیدند که چــه کار بایــد بکنیم که کار شــخصی 
ســازی شــود، بــه نظــر مــن کار خاصــی الزم نیســت کــه انجــام دهیــم بایــد همانطــور کــه زندگــی می کنیــم کار انجــام 
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دهیــم یعنــی در واقــع از زندگــی آغــاز مــی شــود، همانطــور کــه خــودت هــم بــه درســتی گفتــی وقتــی بــه درســتی زندگی 
کنیــم و بــه درســتی انتخــاب کنیــم و بــرای انتخــاب هایمــان بجنگیــم و نقــش انتخــاب کنیــم ، نقــش مــی ســازیم. بعــد 
آرام آرام وقتــی زیــاد نــگاه بکنیــد مــی بینیــد کــه بــا یــک مســیر هایــی بــا یــک حــل معمایــی کــه البتــه همیشــه مطلــق 
نیســت اخــت تــر هســتید،  یعنــی در ایــن مســیر خــاق تــر هســتید بــاز کــردن ایــن موضــوع یــک مقــدار پیچیده اســت 
کــه بگوییــم چــه کار  بایــد بکنیــم اینکــه تــوی دانشــجو بایــد چــه بکنــی تــا  کارت شــخصی شــود ایــن نســخه ای اســت 
کــه فقــط توســط خــود شــخص بــاز مــی شــود یعنــی هیــچ کاســی بــه نظــر مــن نمــی توانــد باشــد کــه کاس شــخصی 
ً ایــن اتفــاق در  اثــر زندگــی در اثــر حساســیت هــا و کاوش هایــی کــه مــا مــی کنیــم  ســازی طــراح گرافیــک باشــد و عمــا

ــد. ــاق می افت اتف

ــی  ــی از موضوعات ــتم و یک ــاد کار هس ــه وار معت ــا دیوان ــن واقع ــرزاد م ــم مه ــه ای را بگوی ــک نکت ــاره کاوش ی • درب
ــود  ــی ش ــازه م ــم ت ــوم نفس ــی ش ــه م ــن وارد آتلی ــی م ــرا وقت ــت زی ــن اس ــواده ام دارم  ای ــا خان ــه ب ــن همیش ــه م ک
ایــن زیــاد کار کــردن کــه در گفتــه هایــت گفتــی اجبــاری نیســت و بایــد از روی عاقــه باشــد و  مــن  کیــف مــی کنــم 
و لــذت می بــرم  از کار و حــاال یــک مقــدار عقــب تــر مــی روم  در مــورد خــودم، مــن در هنرســتان گرافیــک خوانــدم 
و در دانشــگاه در دو مقطــع کارشناســی و ارشــد نقاشــی خوانــدم امــا چقــدر آن زمــان هنرســتان  بامــا ســنگین و 
درســت و خــوب کار کــرد و ســنگ بنــا را بــه قــدری درســت گذاشــت کــه مــا را عاشــق گرافیــک کردنــد، یعنــی جنــس 
نــگاه مــن االن گرافیکــی اســت. مــن  یــک تیکــی دارم کــه همــه فکــر می کننــد بخاطــر ایــن اســت کــه چشــم هایــم 
ضعیــف اســت کــه البتــه کمــی ضعیــف اســت ولــی مــن صورتــم را جمــع مــی کنــم و همــه  بــه مــن مــی گوینــد چــرا 
ایــن شــکلی مــی کنــی امــا ایــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه  آن موقــع بــه مــا می گفتنــد کــه چشــم هایــت را تــار کــن تــا 
کمپوزیســیون  درســت ببینــی . ایــن زیــاد کار کــردن کــه تــو گفتــی در نهایــت منجــر مــی شــود بــه شــخصی ســازی 
اثــر و حرفــه ای شــدن و و از اینجــا مــی آیــد کــه تــو عاشــق کارت باشــی مــن االن بــا قــدرت مــی گویــم کــه عاشــق 
گرافیــک هســتم. یکــی از ســوال هایــی کــه چنــد شــب پیــش بچــه هــا پرســیده بودنــد ایــن بــود کــه مــا می ترســیم 
کــه کاری را کــه  انجــام  مــی دهیــم شــبیه کار دیگــری باشــد کــه آقــای کــوروش جــان پاســخ جالبــی دادنــد ولــی 
ــخصی  ــای ش ــی از پارامتره ــی یک ــو گفت ــه ت ــور ک ــان ط ــم و هم ــی ترس ــوع نم ــن موض ــت از ای ــچ وق ــن هی ــوب م خ

ســازی ایــن اســت کــه تــو نترســی کــه چــه اتفاقــی می افتــد.

ً مهــم نیســت شــبیه شــود در یــک زمانــی ممکــن اســت یــک اثــر شــبیه اثــر دیگــری شــود ولــی مهــم آن اســت  ٠ اصــا
کــه در آن نمانــد، مــا همــه از همدیگــر تاثیــر مــی گیریــم یعنــی اساســاً اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه مــا بــه عنــوان 
ً دانشــجو از مــن،  بشــر از طبیعــت و از همدیگــر تاثیــر مــی گیریــم و همــه از هــم چیزهایــی یــاد مــی گیریــم و احتمــاال
مــن از دانشــجو ، مــن از همســایه و یــا  از راننــده ای کــه در خیابــان مــی بینــم و غیــره از همــه اینهــا تاثیــر مــی گیــرم، 
ً خــود مــن وقتــی کــه جوانتــر بــودم و  هنــوز ایــن انــگ  ایــن متاثــر بــودن اصــا چیــز بــدی نیســت و طبیعــی اســت . مثــا
اســتاد بــودن بــه گردنــم نبــود کــه االن هــم دیگــر  شــکر خــدا نیســت، ممکــن بــود خیلــی بــا تــرس و واهمــه کمتــری 
ً رضــا عابدینــی چــه کار کــرده اســت و ببینیــم کار بــا ایــن فونــت چــه اســت بلــه حتمــاً مــن از ایــن آدم  بــروم ببینــم مثــا
تأثیــر گرفتــه ام مهــم ایــن نیســت مهــم ایــن اســت کــه مــا نمانیــم در چیــزی کــه یــک کســی بــا تــاش و کوشــش بــه 
دســت آورده اســت، روی آن نمانیــم. ممکــن اســت یــک لحظــه تجربــه اش کنیــم و چیــزی از آن بیاموزیــم و برویــم. 
ــنبه و  ــم پنجش ــن ه ــم. م ــرف بزن ــه آن ح ــع ب ــت دارم راج ــی دوس ــن خیل ــه م ــردی ک ــه ک ــه آتلی ــع ب ــی راج ــک بحث ی
جمعه هــا در خانــه همیشــه یــک گمشــده ای دارم، یــک لپ تــاپ در خانــه دارم و هــر زمانــی کــه بیــکار می شــوم بــا 
آن کار مــی کنــم و یــا در دفتــر نــوت بــرداری مــی کنــم نقاشــی و طراحــی مــی کنــم، اتــود لوگــو میزنــم، واقعیــت 
ایــن اســت کــه دنیــای دیزایــن و طراحــی یــک خلوتــی اســت کــه مــا بــه آن پنــاه مــی بریــم. در واقــع مــا بایــد اول ایــن 
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ــه  ــوار آتلی ــه در و دی ً ب ــا ــد، مث ــا باش ــوت م ــن خل ــی تواندای ــا  م ــای م ــم،  آتلیه ه ــاد کنی ــان ایج ــرای خودم ــوت را ب خل
مــن کارهــای خــودم  و کارهایــی کــه دوســت دارم نصــب اســت، یعنــی ایــن   بــرای مــن یــک اتمســفر تجســمی اســت، و 
فرهنــگ مــن اســت ایــن باعــث مــی شــود کــه وقتــی بــه آتلیــه مــی روم رابطــه ام را بــا دنیــای بیرونــم  قطــع کنــم، حــاال 
نمی دانــم بــا ایــن شــرایط فعلــی تــا کــی مــی توانیــم در آتلیــه هایمــان کار کنیــم و یــک روزی مجبــور نشــویم برویــم 
بشــینیم در خانــه و کار کنیــم ولیکــن ایــن خلــوت خیلــی دوســت داشــتنی هســت، شــاید یــک نفــر خلوتــش را جــای 
ً در خانــه اش ایــن خلــوت را ایجــاد کنــد و موســیقی گــوش کنــد، ایــن حــرف مــن باعــث نشــود  دیگــر پیــدا کنــد مثــا
کــه دانشــجویانی کــه ایــن صحبــت را می شــنوند فکــر کننــد حتمــاً بایــد آتلیــه بزننــد و هزینــه هــای آنچنانــی انجــام 

دهنــد تــا بــه ایــن خلــوت برســند ولــی پیــدا کــردن ایــن خلــوت از واجبــات دیزاینــر شــدن مــی باشــد.

• مــن کامنــت هــا را بــاز کــردم، بــاز هــم عذرخواهــی می کنــم کــه بــرای کیفیــت باالتــر مجبــور شــدم کامنــت هــا را 
ببنــدم فکــر مــی کنــم حــدود ۱۰ دقیقــه وقــت داریــم بــرای اینکــه اگــر دوســتان ســوالی دارنــد مطــرح کننــد در ایــن 
فرصــت مــی خواهــم ازتــو خواهــش کنــم کــه یــک خاطــره خــوب از یــک پــروژه خــوب خــودت را بــرای مــا بگوییــد. به 
عنــوان یــک شــخص حرفــه ای بــه مــا بگــو چــه اتفــاق هــای خوبــی در ایــن چنــد ســال اخیــر  برایــت افتــاده اســت؟

٠ فقـط از یکـی از آنهـا گفتـن کار سـختی اسـت ولی می توانـم خاطره جالبـی از کار فجر برای شـما تعریف کنم،  پوسـتر 
آبرنگ فجر که سـال 89 کار کرده بودم اگر دیده باشـید یک سـری آیکن هسـت که با آبرنگ سـاخته شـده اسـت، یادم 
اسـت زمانـی بروشـوری دیدم برای شـرکت اپل  که در  سـی دی نـرم افـزار  آی او اس بود دیزاین روی جلد سـی دی یک 
آیکـون بـود کـه بـا آبرنـگ کار شـده بود مـن می خواسـتم ایـن را نصب کنـم و وقتـی دیدمش گفتـم چه طـرح باحال و 
سـاده ای اسـت و چـه راحـت بـا قضیـه برخورد کرده اسـت و تمام شـد و گذاشـتم در آرشـیو و رفتم . فکر کنم یک سـال 
بعـد ایـن پوسـتر به من سـفارش داده شـد و ایـن موضوع در ناخـودآگاه من  رفتـه بود نه این کـه بگویم امـروز این را 
دیـده ام و فـردا مـی روم ایـن کار را انجـام می دهم نه، در واقع شـیوه حل معمـای آن آدمی که در آمریـکا آن کار را کرده  
بودبـه مـن ایـن را آموخـت کـه آبرنـگ هـم تکنیکـی اسـت کـه تو  مـی توانی بـا آن پوسـتر بزنـی، چرا بـه فکرت نرسـیده 
بـود کـه تـو  می توانـی از چیـزی کـه در ذهـن دیگـران ایـن طـور حـک شـده کـه مگـر  در دنیـای دیجیتـال هـم کسـی بـا 
آبرنـگ کار مـی کنـد، بـرای طراحـی پوسـتر اسـتفاده کنـی؟  گفتـم چرا کـه نـه، نشسـتم و آن کار را تجربه کـردم و خیلی 
تجربـه باشـکوهی بـود و ظاهـراً واکنـش خوبـی از طـرف کارفرما و مخاطبینش داشـته اسـت ایـن خاطـره ای بود که 
می توانسـتم تعریـف کنـم. مـن دلـم می خواهد یک چیزی از شـما بپرسـم البتـه میان حرفهایمـان جـواب دادی و آن 
هـم ایـن اسـت کـه تو تنوع طلب هسـتی، سـوالم ایـن بود کـه من مهـدی میرباقـری را با فتـوکاژ هایش می شناسـم 
و آن پیجـی کـه در واقـع گرافیـک دیزایـن هایـت اسـت فکر می کنم بـا یک فاصله ای درسـت کـرده ای نه اینکـه در این 
ً انجـام مـی دادی ولـی مـن احسـاس می کنـم که آن فضـا مهـدی میرباقری تر  مـدت کاری  انجـام نمـی دادی احتمـاال

اسـت درسـت فکر مـی کنم ؟

• بلــه دقیقــا ماجــرا ایــن اســت کــه مــن بــه خاطــر همیــن حــال درونیــم کــه نمــی توانــم روی یــک موضوعــی ماه هــا 
ــرای  ــا را ب ــن فض ــه ای ــه اینک ــیدم ب ــی رس ــک زمان ــتم از ی ــی هس ــی آدم عجول ــذارم و خیل ــت بگ ــا وق ــاعت ه ــا س و ی
خــودم ایجــاد کنــم، یعنــی از بازیگوشــی هایــم شــروع شــد و یــک اتفــاق جــدی شــد و تبدیــل شــد بــه یــک پــروژه 
نمایشــگاهی کــه مدتهــا بــود نمی توانســتیم اســم روی آن بگذاریــم، خیلــی هــم بازخوردهــای منفــی داشــتیم  در 
ــن  ــرای م ــی ب ــا فضای ــاً آنه ــردم دقیق ــان ک ــتم اطمین ــه داش ــی ک ــه آن حال ــن ب ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــی مه ــل ول اوای
بــرای مــن ایجــاد می کننــد کــه بــا آزادی بیشــتری بتوانــم کار بکنــم و ذهنــم را بازتــر مــی کنــد یکــی از چیزهایــی 
کــه در همــه هنرهــا بــه خصــوص گرافیــک وجــود دارد بحــث وســعت دیــد اســت، ایــن جنــس از کارهــای مــن کــه 
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ً اســم آن شــده اســت فتــوکاژ ایــن وســعت دیــد و آن حــال خــوب را بــه مــن مــی دهــد و وقتــی از آن فضــا  فعــا
می آیــم بیــرون و مواجــه می شــوم بــا یــک ســفارش خیلــی جــدی کــه ســفارش دهنده دارد وســعت دیــد مــن 
خیلــی بیشــتر می شــود و بازتــر فکــر مــی کنــم، خــدا رحمــت کنــد اســتاد ســاعد فارســی اســتاد هنرســتان مــن 
بودنــد مــن آن زمــان هــم گرافیــک قبــول شــده بــودم و هــم نقاشــی و ایشــان بــه مــن گفــت کــه مهــدی تــو نــرو 
گرافیــک تــو بــرو نقاشــی، آن کرمــی کــه داری در گرافیــک تــو تاثیــر می گــذارد و االن دارم می بینــم کــه ایشــون 

کجــا را دیــد و چــه قــدر کمــک کــرد.

٠ خــوب اســت کــه تــو گــوش کــردی کــه بــروی رشــته نقاشــی بــه مــن هــم گفتنــد ولــی مــن گــوش نکــردم البتــه ســعی 
کــردم در گرافیــک بــه آن برســم و از تکنیــک هــای آن اســتفاده کنــم در واقــع ســعی می کنــم تــا آنجــا کــه می توانــم کارم 
ً حتــی وقتــی بــا عکــس هــم دارم کار مــی کنــم تصویــر ســازی مــی کنــم. مــی دانــی کــه ایــن  را تصویرســازی کنــم و عمــا
الیــو هــا بــه واســطه هفتــه گرافیــک برگــزار شــده اســت و هــر روز راجــع بــه  ایــن صحبــت می شــود کــه حرفــه ای بــودن 
و حرفــه ای بــاش شــعار امســال ایکــودی اســت. اول دوســت دارم از تــو بپرســم حرفــه ای بــودن را چــه مــی بینــی بعــد 

خــودم هــم نظــرم را می گویــم.

• بــه خاطــر اینکــه وقــت نداریــم و وقتمــان تمــام شــده اســت مــن خیلــی خاصــه و در حــد یــک جملــه مــی گویــم 
ــن را  ــم ای ــه ای نمی دان ــودم را حرف ــتم ،خ ــروض هس ــودم مف ــرای خ ــن ب ــه م ــت ک ــت اس ــن حال ــن همی ــر م ــه نظ ب
ــت دارم و  ــک را دوس ــقانه گرافی ــن عاش ــه م ــت ک ــرار اس ــن ق ــوع از ای ــم موض ــی نمی گوی ــته نفس ــر شکس ــه خاط ب
گرافیکــی می بینــم و گرافیکــی فکــر می کنــم و چــاره ای جــز گرافیکــی ارائــه دادن هــم نــدارم، بــه نظــر مــن رســیدن 

بــه اینجــا و اســتمرار و مداومــت  در آن از آدم یــک آدم حرفــه ای مــی ســازد .

ً درســت مــی گویــی اگــر حرفــه ای بــودن را بــه معنــای اســتفاده از یک ســری فرمول هــای از پیــش تعیین  ٠ البتــه کامــا
شــده بــرای رســیدن بــه موفقیــت باشــد، شــخصاً ایــن تعریــف را بــرای آن نمی پســندم. در واقــع مــن حرفــه ای بــودن 
ــیدن  ــوب رس ــه خ ــه نتیج ــه دادن و ب ــردن، هزین ــه ک ــک، هزین ــرای ریس ــاً ب ــم. اساس ــی دان ــردن م ــک ک ــاً ریس را اساس
یــک پــروژه. حــاال بــه طبــع  آن پــول درآوردن و ایــن داســتان هــا هــم جزوحرفــه ای بــودن هســت و یــاد گرفتــن اینکــه 
چگونــه بتوانیــم بــا کارفرمــا گفتگــو کنیــم . ســعی مــی کنــم خیلــی ســریع بگویــم یــک جایــی ممکــن اســت رابطــه  بــا 
کارفرمــا  جــواب ندهــد و کارفرمــا عصبانــی و ناراحــت باشــد مــا نبایــد فــرار کنیــم، بایــد بــا او گفتگــو کنیــم و زمــان 
بگیریــم تــا آن کار را انجــام دهیــم و کلــی چیزهــای دیگــر و بــرای همیــن اســت کــه کل جهــان دارد اعــام می کنــد کــه 
حرفــه ای تــر کار کنیــد و ایــن ربطــی بــه ایــران و خــارج از ایــران نــدارد و پیــام ایکــودی بــه تمــام جهــان اســت و مــا فکــر 

نکنیــم کــه اینجــا اوضــاع خیلــی خــراب اســت یــا آنجــا اوضــاع خیلــی خــوب اســت.

• ممنــون مهــرزاد جــان مــن خیلــی عذرخواهــی مــی کنــم از بچــه هــا کــه فرصــت نشــد ســوال هایشــان را بپرســیم 
ممنــون از انجمــن کــه ایــن فرصــت را بــه وجــود آورد مخصوصــاً از خانــم دارابــی عزیــز کــه خیلــی زحمت کشــیدند 
بــرای برقــراری ایــن جریــان . از  هیئــت مدیــره و ســایر دوســتان تشــکر می کنــم کار بســیار خوبــی بــود و امیــدوارم 

بــه شــکلهای دیگــر ادامــه پیــدا کنــد و بــاز هــم از ایــن اتفــاق هــای خــوب بیفتــد.

٠ من هم تشکر میکنم و امیدوارم که مطالب مفیدی عنوان کرده باشم.
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• آقای حدت از پیشکسـوتان صنعت پوسترسـازی سـینمای ایران هسـتند. امشـب قرار اسـت درمورد پوسـترهای 
سـینمایی صحبـت کنیـم و بـه مقایسـه  پوسـترهایی کـه ایشـان در دهـه ۴۰ و ۵۰ و بیشـتر در دهـه ۶۰ طراحـی 
کرده انـد بـا طراحـی پوسـترهای حـال حاضـر ایـران بپردازیـم . سپاسـگزارم از دوسـتان انجمـن کـه  لطـف کردند 
و فرصـت ایـن گفتگـو را فراهـم کردنـد. امیدواریـم کـه بحـث خوبـی شـود و بـرای دوسـتان جوان تـر یـا هم سـن و 

سـال مـن مفید باشـد.

٠ خیلـی خوشـحال هسـتم کـه در ایـن برنامـه می توانم چنـد کلمه ای بـا عزیزانـی که عاقه مند به نقاشـی و پوسـتر 
سـینما هسـتند صحبـت و درد دلی کنیم. 

• بسـیار عالـی. مـن یـک معرفـی خیلـی اجمالی از شـما داشـتم. البتـه فکر می کنـم همه شـما را که از پیشکسـوتان 
و بـزرگان صنعت پوسترسـازی هسـتید بشناسـند. ما قرار هسـت که درباره پوسـترهای سـینمایی صحبـت کنیم و 
دربـاره نحـوه ی طراحی پوسـترهایی که بنده در سـال های اخیر کار کرده ام و شـما به عنوان پیشکسـوت و اسـتاد 

مـن. شـما پوسـترهای زیـادی را طراحـی کرده اید و آثار درخشـان شـما بـا خاطره ی جمعـی ما گره خورده اسـت. 

٠ مـن ارادتمنـد همـه ی عزیـزان، سـال 13۲۷ در شـهر یزد بدنیا آمدم. تا پنجم دبسـتان در یزد بودم  و سـال ششـم 
در نائین درس خواندم، هفتم را در سـمیرم ، هشـتم را در دبیرسـتان سـاعد اصفهان و بقیه ی چهار سـال دیگر را در 
دبیرسـتان هنرهـای زیبـای اصفهان، رشـته ی نقاشـی طبیعت کار کـردم و از محضر اسـاتیدی مثل اسـتاد پور صفا و 
دیگـران بهره منـد شـدم. بعـد از آن یـک سـال در شـهر کرد دبیـر هنر بودم و دو سـال هم در سـنندج خدمـت کردم. 
از سـال ۴9 بـه تهـران مهاجـرت کـردم و درکانـون آگهـی ایـران کـه مسـئولیتش را احمد مسـعودی به عهده داشـت 
مشـغول بـه کار طراحـی پوسـترهای سـینمایی شـدم. ایشـان از طراحـان و اسـاتید خیلـی خـوب بودنـد و اسـاتید 
دیگـر هـم آنجـا کار  می کردنـد. تـا سـال ۵1 آنجا بـودم.  کارهـا به صـورت گروهی و مشـترک انجـام می شـد. تقریبا از 
اواخـر سـال ۵1 دیگـر به طور مسـتقل شـروع بـه کار کردم و تا اواسـط سـال ۷۷ کار طراحی پوسـتر انجـام می دادم. 
البتـه سـال ۵۷ یـک فاصلـه ای در کار افتـاد و دوباره از سـال ۵8 شـروع کردم و ادامـه دادم تا سـال ۷۷ و چیزی در 

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

چهارشنبه 1۵ اردیبهشت 1399

محمدعلی
حـدت

علی
باقـری
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حـدود ۲۷ یا ۲8 سـال کار کردم.
تـا قبـل از سـال  ۵۷  مجموعـا حـدود 3۰۰ تـا کار انجـام داده ام و بعـد از آن هـم تـا سـال ۷۷ همـان تعـداد کار 
انجـام داده ام. البتـه آن زمـان سـینما بسـیار فعـال بـود و کار سـینمایی زیـاد انجام می شـد. مـردم هم سـینما زیاد 
می رفتنـد. بعدهـا امکانـات تصویـری و فضاهـای مجـازی و صحبت هایی که این روزها می شـود که من از آن سـر در 
نمـی آورم باعـث شـدند کـه کار سـینما تبدیل بشـود بـه سـینمای خانگی و امثـال آن که زیـاد مورد بحث ما نیسـت.

ایـن را هـم بگویـم کـه مـن بخاطـر نقاشـی وارد هنرسـتان شـدم و دلـم می خواسـت هنـوز هـم نقـاش باشـم و من را 
بـه عنـوان یـک نقـاش بشناسـند. از اینکـه انجمـن لطـف کـرده و مـن را به عنـوان یـک طـراح گرافیک معرفـی کرده 
خیلـی ممنونـم ولـی مـن یک نقاش پوسـتر سـینمایی بیشـتر نیسـتم و ادعایی هـم نـدارم. کاری را انجـام داده ام که 
نیـاز سـینما ها و تشـویق مـردم بـه دیدن فیلم بود.  من ۶۰ سـال اسـت که نقاشـی می کنـم. اینکه چقدر بلد هسـتم 

یـا نیسـتم را نمی دانـم، فقـط کارم را انجـام داده ام و افتخـار می کنـم کـه زیـر سـایه ی قلـم و رنـگ کار می کنم. 

• زنده باشید. آقای حدت آخرین پوستری که طراحی کردید چه بوده؟پوستر سینمایی منظورم است.

٠ فکـر می کنـم آخریـن پوسـتری کـه سـال ۷۷ طراحـی کـردم پوسـتر فیلم گریـز بـود.  بعـد از آن خیلی اصـرار کردند 
کـه کاری انجـام دهـم امـا برای مـن یـک خداحافظی طوالنـی بود.

• اتفاقـا مـن هـم بـرای همیـن پرسـیدم. چـون می خواسـتم بـه ایـن سـوال برسـم کـه چـرا دیگـر پوسـتر سـینمایی 
طراحـی نکردیـد کـه مـا بیشـتر لـذت ببریم؟

٠ خب شرایط و همه چیز در حال تغییر بود.

• اتفاقـا مـی خواهیـم در بـاره همیـن تغییـر صحبـت کنیم. چه چیـزی تغییر کرده و چه شـده اسـت؟ اگـر راجع به 
ایـن صحبـت کنیم فکر مـی کنم بـرای دوسـتان و همکارمان مفید باشـد.

٠ مـن نمـی خواهـم از کسـی انتقاد کنم یا کسـی را زیر سـوال ببـرم و موضوعی را به گـردن دیگران بیانـدازم.  طبیعتا 
هـر کـس در هـر زمینـه ی هنـری فعالیـت داشـته باشـد متوجه می شـود کـه همه چیـز در حال تحول اسـت و شـکل 
عـوض می کنـد. خـود نقاشـی هـم از زمـان شـروعش تـا رسـیدن بـه پسـت مدرنیسـم و رسـیدن بـه جایـگاه امـروز 
تغییـرات زیـادی کـرده اسـت. ایـن تحـوالت یـا خواسـت جامعـه اسـت یـا خواسـت هنرمنـد یـا ناگزیـر اتفاقـی 
حـس   ۵8 سـال  اوایـل   . بـوده ام  فنـی  کارشـناس  ایـران  دسـتی  صنایـع  سـازمان  در  سـال   18 مـن  می افتـد. 
کـردم در بـازار صنایـع دسـتی تحوالتـی اتفـاق افتـاده اسـت. آدم هـا عـوض شـده بودند و  یـادم اسـت موقع جنگ 
بـود. لعـاب و رنـگ سـرامیک از آلمـان وارد می شـد. طبیعتـا در زمـان جنـگ و تحریـم واردات خیلـی کـم شـده بود.  
نمی خواهـم کسـی را زیـر سـوال ببـرم. واقعیتـی را دارم مـی گویـم. آن زمـان مـن مهاجرت کـرده بودم بـه اصفهان و 
آنجـا فعالیـت می کـردم. جلسـه ای گذاشـتند و همـه نشسـتند و صحبـت از رنـگ و لعاب و سـرامیک شـد. گفتیم: » 
ایـن کار و ایـن صنعـت سـرامیک سـازی دارد از بین مـی رود و علتش هم این اسـت.»  گفتند: » اگر رنـگ گیر نمی آید 
عکـس برگـردان بچسـبانید«. گفتیـم: » اگر عکـس برگردان بگذاریم دو دفعه شسـته شـود پاک می شـود«. گفتند : 
»رویـش دوبـاره لعـاب شیشـه بدهید که پاک نشـود«. من از  آن جلسـه بلند شـدم و بیرون آمدم.  دیـدم کا قضیه 
چیـز دیگـری اسـت.  کلـی طول کشـید و کلی تاش کردیـم که دوباره مطلب برگشـت سـر جای اولش . شـما ببینید 
در هـر مسـئله ای کـه وارد می شـوید ایـن اتفاق مـی افتد. خدایـی نکرده یـا از نا آگاهی اسـت که عرض کردم )کسـی 
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را محکـوم نمـی کنـم( یـا آگاهانـه مـی خواهـد ضربـه زده بشـود. در رابطه بـا کار هنـر و هنـر تجسـمی و اتفاقاتی که 
در دانشـگاه های تهـران در سـالهای ۴۰، ۴۲ و قبـل از آن افتـاد و بعـد از ایـن کـه دوبـاره حرکـت کردنـد و در سـال 
۵۷ دوبـاره اتفـاق افتـاده. اینهـا همـه تجسـمی را برد به سـمتی که تـا به اینجا رسـیدند. پوسـترهای سـینمایی هم 
جزئـی از همـان داسـتان بـود.  مـن تـا قبـل از سـال ۵۷  کارم را انجـام مـی دادم و اصـا مشـکلی بـا کسـی نداشـتم. 
پوسـتر و کار مـن را می پسـندیدند و می دانسـتند کـه مـن کارم تماشـاچی پسـند اسـت و بـه قـول دوسـتان عزیـز 
بـازاری و کلیشـه ای اسـت و خیلـی هـم ازشـان ممنونـم کـه یـک لقبـی بـه مـن دادنـد و مـن بی لقـب نمانـدم. ولـی 
داسـتانی بـود کـه من نمی خواسـتم. من می خواسـتم کـه کار نقاشـی انجـام بدهم. قدرت چهره سـازی، رنگ سـازی، 
رنگ پـردازی و آن شـکل هـا و حالت هایـی که در پوسـتر مـی آوردم برایـم خیلی اهمیت داشـت. عاوه بر این پوسـتر 
سـینما تنهـا نقاشـی بـود کـه بـه محـض تمـام شـدن، پولـش را دریافـت می کـردی . یـک واقعیـت اسـت. بـه قـول 
مرحـوم اسـتاد ممیـز: »تنهـا حسـن کار طراحی پوسـتر سـینما و کار تبلیغات این اسـت کـه پولش نقد اسـت . تابلو 
نیسـت کـه بکشـی بگـذاری روی دیـوار و پایـش بنشـینی تا یـک خاطرخـواه پیدا کنـد. چـون خاطرخـواه اول خودت 

بـوده ای و عشـقت را کـرده ای و کارت را هـم انجـام داده ای و تمام شـده اسـت«.

• سـوال مـن ایـن اسـت کـه ایـن هنری کـه پولش نقد بـوده چی شـد کـه از ۷۷ به بعـد دیگر ادامـه ندادیـد؟ یعنی 
چی شـد کـه با پوسـتر سـینمایی خداحافظـی کردید؟

سلیقه ی جامعه عوض شده بود؟ ابزار عوض شده بود؟ سینما پوسترهای دیگری می خواست؟ 

٠یـک اتفـاق عجیبـی بـود کـه در تمـام عرصـه هـا بخصـوص در عرصـه ی فرهنـگ و هنر هـم اثرگذار شـد. مـن خودم 
بـه آن کار و آن روش و آن خدمتـی کـه بـه یـک نـوع فسـاد خفتـه  کـه در کار سـینما قبـل از ۵۷ بـود عاقـه ای نداشـتم 
کـه دیگـر انجـام دهـم .اتفاق هایـی که افتـاد طبیعتا ایـن کار را شـانتاژ کرد و من بـه کلی از تهـران بیرون آمـدم و رفتم 
کرمـان هنرکـده زدم و بعـد رجعـت کـردم بـه اصفهـان.  یـک سـال اصـا دنبـال کار نبـودم.  نـه اینکـه نخواهـم کار کنم 
دلـم می خواسـت ولـی سـینما دیگر سـینما نبود و خبری هـم نبود. گاهـی فیلم هایی سـاخته می شـد. در کنارش هم 
یـک سـری فیلم هـای خارجـی بـود کـه مدت نمایشـش داشـت تمام می شـد و بـرای اینهـا پوسـتر می خواسـتند چون 
پوسـترهای خارجـی اش قابـل اسـتفاده نبـود. صـور قبیحه داشـت و بـه همین دلیـل ما بایـد مجددا برایش پوسـتر 

طراحـی می کردیـم و مـا را دوبـاره برگرداندنـد بـه سـینما من خـودم نمی خواسـتم کـه برگردم.

• مـن یکبـار دیگـر سـوالم را مطـرح کنـم. مـن راجـع بـه ۵۷ نمی پرسـم سـوال مـن مربـوط بـه ۷۷ اسـت وآخریـن 
پوسـتری کـه طراحـی کردیـد. چـه شـد کـه از ۷۷ بـه بعـد شـما دیگـر پوسترسـازی را کنـار گذاشـتید؟ 

٠ سـال ۶۷ کـه دوبـاره به اصفهان برگشـتم آنجا سـاکن شـدم 1۰ سـال متوالی بخاطر درخواسـت تهیـه کنندگان که 
بـا مـن تمـاس مـی گرفتنـد و کارشـان را مـی خواسـتند انجـام بدهـم از اصفهان بـه تهـران پوسـتر آماده می کـردم و 
می بردم . حاال در آنجا چند وجه داسـتان داشـتیم. در هیأت بازبینی پوسـترهای سـینمایی در شـروع کار دوسـتان 
عزیـز و هنرمنـدان بزرگـی مثـل آقـای دکتر بریرانـی و آقای دکتر حلیمـی بودند.  وقتـی می رفتم در اتاق برای نشـان 
دادن پوسـترهایم آقـای بریرانـی بلنـد می شـدند و مـن می گفتـم: »مـن را خجالت ندهید شـما سـرور ما هسـتید«. 
منظـور فقـط در حـد اینکـه یکسـری مطالـب خـارج از فرهنـگ اسـامی و  ایـن حرف هـا بـود کـه نباشـد. مـا گفتیـم 
چشـم انجـام نمی دهیـم و انجـام نمی دادیـم. طبیعتـا جـرات انجامـش را هم نداشـتم و ایـن کار ادامه داشـت. این 
را هـم در حاشـیه بگویـم ، در اولیـن نمایشـگاه پوسـترهای سـینمایی دهـه فجـر از بیسـت عـدد پوسـتر، ده تایـش 
کار مـن بـود. سـال بعـد شـد 1 عدد و سـال بعد والسـام علیـک. در حالیکه همـان زمان مـن در ماه حداقل سـه تا 
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چهـار پوسـتر فیلـم طراحی می کردم. مرتب درگیری داشـتم کـه طرح بزنید و بیاوریـد. آقا آخه چه طرحـی بزنم بیاورم؟ 
تمـام ایـده ی یـک هنرمنـد همـان ضربه ی اولی اسـت کـه در اثر یک کنـش و واکنش به سـراغ ذهنش مـی آید.

• مـن بـه عنـوان طراح پوسـتر سـینمایی می خواهم راجع بـه چگونگی کارکرد و تفـاوت این دهه ها بـا هم صحبت 
کنیـم. مـن علـی باقـری بـه عنـوان طـراح پوسـتر سـینمایی درواقـع وقتـی سـفارش دهنـده ای یـا کارگردانـی بـه 
مـن سـفارش می دهـد ، فیلـم را می بینـم.  حـاال چـه فیلـم در مرحلـه راف کات باشـد چـه در مرحله صـدا گذاری، 
مـن حتمـا فیلـم را مـی بینـم و بعـد تصمیـم می گیـرم کـه بـرای ایـن فیلم چـه پوسـتری طراحـی کنـم.  می دانم که 
احتمـاال در دوره ای کـه شـما کار می کردیـد چنیـن امکانـی نبـوده کـه اول فیلـم را ببینیـد و ایـده هایـی از فیلـم 
بگیریـد و وارد کارزار طراحی پوسـتر کنید. احتماال شـما بـا عکس هایی که عکاس فیلم در اختیارتان می گذاشـت 
و توسـط تهیـه کننـده بـه یـک ایده می رسـیدید یا حـاال ممکن اسـت یکـی فیلم نامه را برای شـما توضیـح می داده 
یـا قصـه را بـرای شـما مـی گفتـه که جریان چه اسـت و شـما بـر اسـاس آن تصویـر می سـاختید. غیر از این اسـت؟ 

آیـا من ایـن روند را  درسـت توضیـح دادم؟

٠ حـرف جنابعالـی متیـن اسـت و درسـت می فرماییـد جنـاب باقـری. االن بـا توجـه بـه شـرایط و امکانـات موجـود 
شـما سـی دی فیلـم را می گیریـد، در کامپیوتـر می گذاریـد و فیلـم را تماشـا می کنیـد و نکاتـی را برداشـت می کنیـد. 
بـا فتوشـاپ و کاژ کاری انجـام مـی دهیـد. حضـرت عالـی را نمی گویـم کل کارهایـی کـه دارد انجـام می شـود منظورم 
اسـت. البتـه کارهـای خیلـی خوبـی هـم در البـای ایـن کارهـا پیدا می شـود. وقتـی نـگاه می کنیـم می بینم همه شـان 
برداشـت همـان پوسـترهایی اسـت که ما کار می کردیـم. اما چه قبل از ۵۷ چـه بعد از ۵۷ من فیلـم را حتما می دیدم.  
یکسـری فیلم هایـی بـود که کلیشـه ای بود، ژانرش مشـخص بـود. معلوم بود فیلم چه هسـت و محتوا و داسـتانش 
مشـخص بـود. دیگـر نیـازی نبـود که مـن بخواهـم فیلـم را ببینم. امـا اتفاق مـی افتاد کـه نیاز باشـد که فیلمـی را هم 
ببینـم. البـای فیلـم هـا کار خـوب هـم انجـام مـی شـد. صـدای صحـرا را کار کردم. علـف هـای هـرز را کار کـردم. گرگ و 
کنـدو  را کار کـردم. یـادم اسـت سـر فیلـم کنـدو گفتند فیلـم درحال تدوین اسـت. رفتم پیـش آقای حسـن مصیبی در 
دفتـر آقـای ژولـه و همینطـور کـه داشـت فیلم را تدویـن می کرد گفتـم الاقل مقـداری از این فیلـم را بگذار ببینـم  تا در 
فضـای فیلـم قـرار بگیـرم. در آخریـن سـکانس که بازیگر داشـت در و دیـوار را در هـم خورد می کـرد گفتم ایـن پرتره را 
می خواهـم. کلـوز آپ صـورت نقـش اول را می خواهـم. ایشـان ۵، ۶ پوزتیو به من  داد. البته دسـتگاه موویـا هم بود.

• یعنی شما از روی موویا فریم را انتخاب می کردید؟ 

٠ بلـه. ببینیـد بعضی  هایـش آلبـوم داشـت آلبوم عکاس هـای خوبی هم بـود. کارهای خوبـی هم انجـام می دادند. 
حتـی مـن عکس هـای بـه قول خودشـان ضایعـات را هم می دیـدم تـا بتوانم چیزی کـه مورد نظـرم اسـت را انتخاب 
کنـم. زمانـی کـه از عکـس هـا چیزی به دسـت نمـی آوردم می رفتـم از دسـتگاه موویـا پوزتیـو در مـی آوردم. پوزتیو را 
می گرفتـم و مـی دادم بـه آقـای ثانـی عـکاس چهـار راه اللـه زار از روی پوزتیـو نگاتیـو می زدنـد. بعد شـروع مـی کردم 
بـه کار کـردن. کارم را سرسـری نمـی گرفتـم. بـی علت هم نبـود که به کار من توجه می شـد. باید یک مسـیر درسـتی 
طـی می شـد. دوسـتان عزیزی کـه دارند کار گرافیـک می کنندبدانندکه در این کار  زحمت کشـیده شـده اسـت. »نام 
نیـک دیگـران را ضایـع نکـن تـا بمانـد نـام نیکـت جـاودان«. روز اولـی کـه مـن وارد دفتـر آقـای مسـعودی شـدم که 
هنـوز پوسـتر سـاز نبـودم . فقـط نقاشـی بلـد بـودم. تـازه نقاشـی بـا گـواش را هـم خوب بلـد نبـودم. خود دوسـتان 
برونـد کار کننـد ببینـد بـرای در آوردن یـک پوسـتر چقـدر بایـد تـاش کننـد ولی ایـن زحمات چـون عاشـقانه بود به 
نتیجـه می رسـید . تـا زمانـی کـه کار می کـردم داسـتان از همیـن قـرار بـود. خیلـی از دوسـتان از قبـل از من شـناخت 
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داشـتند. خیلی هـا بخاطـر کارهـای قبلـی کـه داشـتم  مـن را می شـناختند و بـه تدریـج دوبـاره شـروع کـردم بـه کار 
کـردن و ده سـال از اصفهـان تـا تهـران بیـا و بـرو و پوسـتر ببـر. بـرای همـه این کارهـا زحمت هـا و تاش ها می شـد . 
البایـش خـب کارهایـی هـم خیلـی هم سـر زبان ها افتـاد. از جمله پوسـتر فیلـم دونده که داسـتان خـاص خودش 

را دارد یـا پوسـتر فیلم شـکار.  

• مـا بـا پوسـتر فیلـم دونـده خیلـی کیـف کردیـم جنـاب آقـای حـدت.  یکـی از پوسـترهای خـوب شماسـت. ایـن 
خاطـره ی جمعـی ماسـت و جالـب اسـت بدانیـم کـه اصـا چـه اتفاقـی بـرای پوسـتر فیلـم دونـده افتاده. شـما با 

آقـای نـادری وارد گفتگـو شـدید یـا بـا تهیه کننـده و چـه اتفاقـی افتـاد؟ چـه شـد کـه بـه آن نتیجـه رسـیدید؟

٠ آقـای نـادری را از فیلـم تنگسـیر می شـناختم ایشـان هـم مـن را می شـناخت. حـال یـا کاری کـه در خانواده هـای 
مشـترک سـاخته شـده بـود یـا بعـد از آن که ایشـان فیلـم دونده را سـاخت کـه فکـر می کنم سـال ۶۰ یا ۶۲ بـود. آن 
زمـان اصفهـان بـودم. آقـای نادری آمد. پنـج عدد عکس با خـودش آورده بود. به ایشـان گفتم: « این ها چیسـت؟ 
« مـن را مـی شـناخت و کار مـن را هـم مـی شـناخت. گفت: » یـک بچه ای اسـت که دنبـال هدفش مـی دود«. گفتم: 
» همیـن؟ « گفتنـد: »بلـه«. حداکثـر توضیحـی کـه دادنـد همیـن بود. خـدا به امیر سـامتی بدهـد، بسـیار آدم رک 
و راحتـی بـود و اصـا بـا کسـی مشـکل نداشـت . کارهایـش هـم همیـن طـور بـود. خیلـی تـاش می کـرد و زحمـت 
می کشـید. فیلـم سـازها بایـد درس بگیرند که بـا چه زحماتی ایشـان فیلم هایش را می سـاخت. برای یک سـکانس 
ممکـن بـود ده روز، بیسـت روز بازیگـر و کادر را سـر کار نگهـدارد.  من هم یـک پرتره از آن بچه گذاشـتم و فضای دریا 
و یـک کادری کـه بـاز شـده بـود و یـک بچه از ایـن کادر به طـرف بیرون می دوید. ایشـان آمـد و یک نگاهی به پوسـتر 
انداخـت و گفـت: »حـدت جـان صـورت ایـن بچه یکم کج نشـده؟« گفتـم: »یعنـی من بعد این همه سـال صـورت را 
کـج می کشـم؟! مـن بایـد فیلـم شـما را ببینـم آقای نـادری«. همـان موقع دسـت مـن را گرفت و گفـت »بیـا برویم«. 
بعدظهـر در کانـون پـروش فکـری فیلـم بـرای خبرنـگاران بـه نمایـش در می آیـد. با هـم رفتیـم کانون پـرورش فکری 
کودکان. من مثل بقیه در سـالن سـینما نشسـتم و فیلم را تا آخر دیدم. هرکسـی جلوی آقای نادری رسـید سـوالی 
پرسـید. اقـای نـادری گفـت: »مـن یک فیلمی سـاختم شـما هر چـی می خواهیـد بروید راجع بـه آن بنویسـید«. بعد 
مـن را بـرد در یـک اتاقـی و گفـت: »حاال چـه می گویی؟ « گفتـم: »چرا مـن را منحرف کردی؟ چرا مسـیر کـج را به من 
نشـان دادی؟ می خواسـتی مـن را تسـت کنـی؟ بچـه ی فیلم تـو نمی دود بچـه ی فیلم تـو فریاد می زند. برسـر همه 
چیـز  جیـغ مـی کشـد و بعد رفتم سـراغ راش های فیلـم، آن پرتره و آن حالت چهـره را خوشـبختانه در عکس هایش 
داشـت. چـون خـودش بـر عکاسـی هم نظـارت می کـرد. آن عکـس انتخاب شـد و خودتـان ماحظه فرمودیـد که با 
رنگ هـای آبسـتره ی بسـیار غنـی و قـوی و تنـوع رنگ هـای بنفـش و بـه اصطـاح زورگویانـه در کار آمـد و نتیجـه اش 

شـد آن پوسـتر. هنـوز هـم به نظـر خودم بعـد از کندو یکـی از بهتریـن کارهایی اسـت که انجـام داده ام..

• بله. من آن کارتان را خیلی دوست دارم. روسری آبی چرا روسری اش آبی نیست؟

٠ داسـتان روسـری آبـی چیـز دیگـری بـود. کل زمینـه ی پوسـتر صـورت خانـم معتمـد آریـا بـود بـا آن روسـری آبـی و 
آن حالـت چـادر و آن پاییـن فقـط یـک کادر کوچکـی بـود کـه -خـدا آقـای انتظامـی را رحمـت کند-  ایشـان بـا حالت 
مقتدرانـه ایسـتاده بـود. گفتنـد : » ایـن صـورت بـه این بزرگـی نمی توانـد اینجا باشـد. ایـن را کوچک کنیـد».  گفتم: 
»آخـر چـرا .» گفتنـد« :مـن بـه شـما مـی گویـم. »گفتـم: »پسـرجان اگه شـما بـه مـن می گویید شـما بکشـید »به هر 
صـورت آمدنـد و فضـا را عـوض کردنـد و بـه آن چیـزی کـه دیـدی تبدیلـش کردنـد و بعد هم صـورت بایـد خاموش 

می بـود و رنگ هـا زیـاد معلـوم نباشـد. دیگـر نمی خواهـم بیشـتر توضیـح دهـم..
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• یعنـی درواقـع آن زمـان هـم خیلـی اعمـال نظر نسـبت بـه کار گرافیسـت و طراح می شـده اسـت. چه کجا باشـد 
و کـی به چه شـکلی باشـد. 

٠ یـک نقـل قـول می کنـم کـه همینجـا ایـن بحـث را ببنـدم جنـاب آقـای باقـری. خـدا رحمـت کنـد اسـتاد ممیـز را . مـن 
خیلـی ناراحـت بـودم از ایـن فشـارهایی که در هیـات بازبینی پوسـتر به من وارد می شـد حـس می کردم یـک جورهایی 
می خواهنـد محمـد علـی حدت دیگـر کار نکند. واقعیتش را به شـما می گویـم. خیلی راحت می گویم. می خواسـتند که 
محمـد علـی حـدت کار نکنـد. من ایـن را به آقـای ممیز خدابیامـرز  گفتم. گفـت: »حدت جان قـدرت قلم و پرتره سـازی 
ات و کار و آن حالـت آنتـی اکشـنی کـه تـو در کارت داری هیـچ کـس نمی توانـد انجام دهـد و نمی توانند ایـن را ببینند«. 
حتـی خیلـی رک و راسـت بـه مـن گفتند پوسـترهای شـما آمریکایی اسـت. حالـت آمریکایـی دارد. آخر این حـرف یعنی 
چـه؟ حـاال یکـی پیدا شـده اسـت بهتـر از آمریکایی هـا کار می کنـد او هـم کار نکند؟ البتـه برنامه زنـده اسـت و من نباید 

خیلـی چیزهـا را بگویـم ولـی بـه حضـرت عالی گفتـم یک سـوال هایی می کنیـد که بنـده مجبورم حـرف دلـم را بگویم.

• نـه از نظـر مـن کـه مشـکلی نـدارد از نظر دوسـتان انجمن ممکن اسـت که مشـکلی داشـته باشـد که بعـدا به ما 
تذکـر می دهند امـا شـما بفرمایید.

٠ نـه دیگـر انتقـاد پذیـر بایـد باشـند مـن حـرف بـدی نـزدم. حرکت کـردم. تـا آخریـن لحظـه  کار کـردم و بعـد دیگر 
گفتـم کار نمی کنـم. خیلی هـا گفتنـد آقـا کار کـن مـا کار می خواهیـم. آن زمـان کامپیوتر هم آمـده بود. فتوشـاپ هم 

آمـده بـود. چـاپ  دیجیتـال هم آمـده بود. 
اینجـا یـک توضیـح کوچـک بدهـم.  مـا در زمـان خودمـان پوسـتر می زدیـم می بردیـم گراورسـازی فیلـم و زینـک 
مـی گرفـت.  بعـد مـی رفـت بـرای چـاپ. باال سـر رنـگ زردش مـی رفتیـم. رنگ قرمـزش ،رنگ آبـی اش و آخـر رنگ 
مشـکی.  دسـتگاه هـای دیجیتـال کـه آمـد الحمـدهللا می توانسـتید تمـام کارهـا را اصلـش را ببینیـد و تبدیـل 
شـدنش بـه پوسـتر کاغـذی را هـم ببینیـد. بعـد هـم کـه کا پوسـتر کاغـذی جمـع شـد. اصـا دیگـر نیـازی نبـود. 
تمـام تبلیغـات شـد فضـای مجـازی خیلی هـا دربـاره سـر در سـینماها از مـن می پرسـند.باید بگویـم مـن هیـچ 

وقـت سـردر سـینمارا  بـا رنـگ پاسـتیک یـا با رنـگ روغنـی مـات کار نکـرده ام.
کار مـا ۴۰ در 8۰ سـانتیمتر بـود بعـد بـزرگ می کردند و در چند تکه، سـیلک اسـکیرین دسـتی می شـد. یعنی ۴ لت 
بـا ۴ رنـگ کار  مـی شـد با تـرام هایی کـه تقریبا دو میلیمتـر در دو میلیمتـر بود. من بایـد از هر کدام یـک نمونه نگه 

می داشـتم که داشـتم. بسـیار هم برایم ارزشـمند اسـت .چون دیگر این کار منسـوخ شـده است. 
مـن آنقـدر سـرگرم کاربـودم و سـرم در کار خـودم بـود کـه اصـا دنبـال اینکـه مجموعـه ای دربیـاورم و اینهـا را جمع 
آوری و نگهـداری کنـم نبـودم.  البتـه تـا قبـل از ۵۷ تمـام نقاشـی های اصـل را نگـه داشـته بـودم ولـی مجبـور شـدم 
همـه را بگـذارم زیرزمیـن کـه آب افتـاد رویـش و تمام شـد و رفت. حتـی چاپ هایش را هم نداشـتم. تـک و توک  این 
طـرف و آن طـرف بـه سـختی توانسـتم این هـا را تهیه کنـم.  بعد از آن هم بـاز همین بود.  پوسـتر می رفـت چاپخانه 
معلـوم نبـود چـه بـه سـرش مـی آمـد تـا بـر می گشـت دسـتم و االن ۵۰ تـا نمونـه اصـل نقاشـی یعنـی روی همـان 
مقـوای کانسـون یـا فابریانـو کـه کار کـردم را نگـه داشـته ام.  ماننـد یـک مـادری کـه بچه هایـش را مواظبـت می کند 
آنهـا را مرتـب سـر مـی زنم چونکه می دانید سوسـک گـواش را می خـورد. چون گواش شـیرین اسـت و صمغش یکم 
قنـد دارد سوسـک  آن را میخـورد. االن بایـد مواظـب باشـم کـه یـک وقت سوسـک ایـن چهارتاپوسـتر را  هـم نخورد، 

خودمـان کـه سوسـک خورده شـدیم رفـت بابا.

• جنـاب آقـای حـدت! بـه نظـر مـن پوسـتر شناسـنامه ی فیلـم اسـت و موجـود بسـیار مهمـی اسـت. پوسـتر فیلم 
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مثـل تیتـراژ فیلـم نیسـت کـه جزئـی از آن باشـد بلکـه پوسـتر فیلـم، خودش یک اثر مسـتقل اسـت یعنـی خودش 
بـه تنهایـی می توانـد ادامـه حیـات داشـته باشـد حتـی اگـر فیلمـش اکـران نشـود و یـا هیـچ وقـت بـه نمایـش 
در نیایـد. بنظـر مـن، وقتـی شـخص طـراح گرافیـک، سـفارش طراحـی پوسـتر فیلمـی را قبـول می کنـد، در واقـع 
شـانس ایـن را یافتـه کـه بتوانـد اثـر هنـری خـودش را بیافرینـد و پوسـترش می توانـد بـدون شـک یـک اثـر هنری 
تمـام عیـار باشـد و همچنـان در اختیـار فیلـم هـم باشـد.  البتـه ایـن را هـم می دانیـم کـه پوسـترهای کمـی ایـن 
شـانس را پیـدا می کننـد کـه بـه عنوان یک اثـر مانـدگار در اذهان عمومـی و روی دیوارهـا بمانند. به نظـر من این 
نکتـه ی مهمـی اسـت کـه طـراح تمام توانـش را در طراحی پوسـترش خـرج کند و  یک اثـر شـاخص و منحصر بفرد 
بیافرینـد. متاسـفانه در دهـه ی اخیـر، خیلـی از پوسـترهایی که بـرای فیلـم طراحـی می شـوند، انـگار کار  یـک نفر 
هسـتند چـون ظاهـرا اکثـر طراحـان از یـک کلیشـه ثابـت اسـتفاده می کننـد. در واقـع انـگار فقـط کافـی اسـت کـه 
طـراح یـک نـرم افـزار بلد باشـد، دو تـا عکـس را دوربری کنـد و بتوانـد آنها را کنـار هم بچسـباند. در این کلیشـه،  
طـراح، صفحـه پوسـترش را بـا یک و یا دو صـورت بزرگ می پوشـاند و در پایین صفحـه هم دو نفـر از انتهای کادر، 
یـا در حـال دویـدن بـه سـمت بیـرون کادر هسـتند و یـا بـه سـمت درون کادر. حـاال سـوال مـن اینجاسـت کـه آیـا 
شـما فکـر  می کنیـد ایـن کلیشـه و نحـوه طراحـی پوسـتر فیلـم بخاطـر ایـن اسـت که مـردم چنیـن پوسـترهایی را 
دوسـت دارنـد؟ یـا تهیـه کننده هـا یـا طراحـان پوسـتر، راه را اشـتباه می رونـد؟ اگـر این اشـتباه از طرف سـفارش 
دهنده هاسـت، پـس وظیفـه ی طـراح چیسـت؟ مگـر نه اینکـه ما وظیفـه داریـم به عنوان طـراح گرافیـک ذائقه ی 

جمعـی را از آن چیـزی کـه هسـت حتـی یـک ذره هـم که شـده باالتـر ببریم!؟

٠ دقیقـا درسـت مـی فرماییـد آقـای باقـری واقعـا نسـل جـوان بایـد بیاینـد ایـن اطاعـات را بگیرنـد و بپرسـند و  
بداننـد و یـا بـه آنهـا در کاس هـای دانشـگاهی و کاس هـای آزاد آموزش داده شـود. یـک روز آقای دکتـر حلیمی به 
مـن گفـت: »این پوسـترها از شـما چقدر وقـت برده که رویـش کار کردید«. یادم اسـت پوسـتر فیلم گمشـدگان بود 
دو تـا چهـره بـه حالـت رنـگ هـای طایـی و تاش هـای خیلـی غنـی و برجسـته کار کـرده بـودم. گفتـم: » چطـور 
مگـر؟« گفتنـد: » می خواهـم بدانـم چقـدر زمـان مـی بـرد« گفتـم: »وقتـی موضـوع کارم حـل بشـود و بدانـم که 
چـکاری مـی خواهـم انجـام دهـم تقریبا یـک صبح تا شـب وقت می بـرد«. بـا تعجب گفتنـد: »یک صبح تا شـب؟ 
ایـن آقـا مـی گویـد کـه مـن یـک هفتـه مـی نشـینم و یـک چشـم مـی کشـم«. گفتـم: »ایشـان چشـم را مـی کشـد 
تـا چشـم شـود. کار مـن نکشـیده چشـم شـده«. از خـود تعریـف کـردن نیسـت. نیـاز بـه زحمـت بـوده. نیـاز بـه کار 
بـوده بایـد تبحـر الزم ایجـاد می شـده. بایـد تاش می شـده باید زحمت کشـیده می شـده. سـوختن دارد بـه همین 
راحتـی نبـوده کـه محمدعلـی حـدت یـک القبا بـه تهـران بیاید و بـدون پشـتوانه خـاص فرهنگـی در جایی یـا بدون 
صحبتـی یـک دفعـه در عـرض یک سـال و نیم یا دوسـال بشـود پرکارترین پوسترسـاز  ایـن حوزه. علتش این اسـت 
کـه زحمت هایـی کشـیده شـده بـی خوابـی هایـی کـه بابتـش داده شـده. کارهایـی کـه شـده تاش هایـی که شـده. 
مـن اصـا از همـه چیـز دنیـا چشـم پوشـیدم. از همـه کار هـای دنیـا. چسـبیدم بـه کار نقاشـی ام تـا بیسـت و هفـت 
هشـت سـال چسـبیدم به پوسـتر سـینما.  بیسـت و پنج سـال به آمـوزش هنرهـای زیبا. هجـده سـال کار فرهنگی و 
صنایـع دسـتی. حـاال این ته مانـده ی عمرمان را نشسـتیم و چهارتا تابلو نقاشـی اگر از دسـتمان بربیاید و بکشـیم. 
ولـی دوسـتان عزیـز و هنرمنـدان جوانـی کـه می خواهنـد کار کننـد مـن هنـوز  هسـتم . بیاییـد و بپرسـید خیلـی هم 
خوشـحال می شـوم.  یـک دفعه یک دانشـجوی رشـته گرافیک بـه من مراجعه کـرد و گفت: »مـی خواهم راجع به پوسـتر 
سـینما پایان نامه بنویسـم و می خواهم از شـما راهنمایی بگیرم«. اگر از من می پرسید می گفتم شما از استادتان پرسیده 

ایـد کـه محمدعلـی حدت را می شناسـد یـا نه؟ یا اسـم محمدعلی حدت را سـر کاس آورده اسـت تـا به حال؟ 
ببینیـد اینهـا داغ نیسـت درد نیسـت گلـه کـردن نیسـت اینها مشـکاتی اسـت کـه شـما می فرمایید از همیـن جاها 
اسـت همیـن مسـائل هسـت کـه باعث مـی شـود آدم خـودش را کنار بکشـد.  من هیـچ وقت بـه دنبال کتـاب چاپ 
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کـردن، مـدل چـاپ کـردن، بولتـن و مقالـه چاپ کـردن نبـوده ام دوسـتان دیگر زحمـت کشـیدند. خـدا رحمت کند 
دکتـر مهرانـی را کـه کتابـم را می خواسـت منتشـر کنـد. دو سـال تمـام هفتـه ای الاقـل دوشـب، هـر شـب سـه چهـار 
سـاعت بـا هـم صحبـت می کردیـم. تمـام مطالـب را مـن مـی گفتـم و او همـه را ضبـط کـرد کـه االن ضبـط شـده اش 
نـزد فرزندانـش اسـت تـا ایـن کتـاب منتشـر شـد. الکـی یک کتـاب با ایـن حجم نشـد کـه بشـود مرجع ایـن مبحث. 
بعـد آن هـم یـک دوسـت دیگـری کـه عاقه منـد به سـینما اسـت و از کودکـی در سـینما بـوده و حدود ۴۰ سـالی هم 
بیشـتر نـدارد بـه دنبـال پوسـتر جمـع کردن بـود هرچی پوسـتر بـوده را جمع آوری کرده اسـت. حـاال آنهـا را به کتاب 
پوسـترهای سـینمایی تبدیـل کـرده اسـت.  خـب اینهـا را  دیگـران زحمت کشـیده اند و ایـن کارها تمامش از عشـق 
و عاقـه ی خودشـان بـوده اسـت.  زمانـی کـه مـن دونـده را کار کـردم. خیلی هـا عکـس را می چسـباندند کنـار هم و 
رنگـی بـه آن می دادنـد یـا در لیتوگرافـی رنگـی اش می کردند. پوسـتر به این شـکل انجام می شـد. خـود تهیه کننده 
زیـر بـار اینکـه نقاشـی بکشـند روی صـورت آرتیسـت نمی رفـت. آنقـدر بایـد چهره ی پوسـترها قوی و شـبیه می شـد 
تـا تهیـه کننـده باالخـره قبـول کنـد. سـفارش دهنده ایشـان بـود ما که پوسـتر بـرای جیـب خودمان نمی سـاختیم. 
پوسـتر بـرای کـس دیگری می سـاختیم. باید مورد نظر او هـم می بود ولی نـه تحمیلی. در همین چرخه پوسـترهایی 
کـه در طراحـی آنهـا خیلـی راحـت و آزاد بـودم و کار در اختیـار خـودم بـود نتیجه ی خـوب مـی داد. حاال دیگـر بزرگانی 
مثـل اسـتاد ممیـز رفته انـد. خـب دوسـتان دیگـری هسـتند آنهـا هـم بازمانـده از همـان نسـل آقـای ممیز هسـتند 
حـاال یکـم جوانتـر ولـی کارکشـته تـر. در رونـد کار من هم کـه کار کلیشـه ای و بـازاری می کردم همـان را هـم بیایند و 

سـوال کنند.

• جناب حدت چرا گفتید کلیشه و بازاری؟

بـرای اینکـه ایـن لقبـی اسـت کـه به مـن داده شـده. در  اولین بررسـی پوسـتر هـای سـینمایی کـه در آن راجع به 
پوسـتر سـاز هـای سـینمایی مـی نوشـتند ایـن را نوشـتند کـه محمـد علـی حـدت و چنـد نفـر دیگـر کارهایشـان 
کلیشـه ای و بـازاری اسـت. یـادم اسـت در مجلـه سـتاره ی سـینما همیـن  بحـث شـده بـود و آنهـا بـه مـن گفتند 
کـه از خـودم دفـاع کنـم و مـن گفتـم کـه آقـا مـن چـه دفاعـی دارم کـه از خـودم بکنـم مـن دارم کارم را مـی کنـم.  
وقتـی کـه سـینما ی ونـک فیلـم مارلـون برانـدو را بـا آن وضعیـت نشـان مـی دهـد خـب آقـای رضـا صفایـی کـه 
خـدا رحمتشـان کنـد چـه بسـازد؟!  بعـد پوسـتر آن فیلـم آن طـوری اسـت خـب مـن چـه پوسـتری بسـازم  و آخـر 

چـرا ایـن حـرف هـا را می زنیـد؟
ایـن تهمت هـا چیسـت؟ مـا نمی خواهیـم بـا کسـی رقابـت کنیـم. سـینماچی رقابـت می کنـد. تهیـه کننـده دارد 
رقابـت می کنـد سـرمایه گـذاری کـرده و بایـد سـرمایه اش برگـردد، مـردم بروند، فیلـم را ببینیـد، یک پولـی بگیرد 
و دوبـاره فیلـم دیگـری بسـازد.  خـب همـه ی اینهـا بایـد درنظر گرفته شـود. مـن می رفتم جلـوی ویترین سـینماها 
گـوش می کـردم بـه حـرف هـای جوان هایـی کـه پوسـترهایم را نـگاه می کردنـد تـا ببینـم حرف هایشـان چیسـت.؟ 
انتقادشـان چیسـت؟ بـاور کنیـد چندیـن بار شـنیدم  این پوسـتر عالی اسـت، این فیلـم خوبی اسـت و االن می رویم 
فیلـم را می بینیـم.  منتهـا خـب ایـن اتفاق هـا عوض شـده، فرم و شـکل کار عوض شـده. سـینما خودش یـک تحول 
کلـی پیـدا کـرده اسـت. آقـا جـان صبـح می رفتنـد و از چنـد وقـت قبـل لوکیشـن مـی کردنـد. صبـح زود مـی رفتنـد 
تراولینـگ می چیدنـد واسـپایدر می گذاشـتند و همـه ی کارهایشـان را آمـاده مـی کردنـد و آرتیسـت هـم مـی آمـد و 
یـک حرکـت 1۵، ۲۰ ثانیـه ای می کـرد، بعـد نگاتیـو را می فرسـتادند البراتـوار و پزیتیـوش می کردنـد و می رفت ببیند 
کـه آنچـه مـی خواسـته شـده اسـت یـا نـه. حـاال چـی؟ به قـول خودتـا ن یـک موویـا گذاشـته اسـت و دوربیـن هم 
دارد کار مـی کنـد.  بیـا برگـرد. یـا نـه نشـد دوبـاره برگـرد. پنجـاه دفعـه تمـام صحنـه را ضبـط می کننـد. البتـه این 
هـم درگیـری هـا و گرفتاری هـای خـودش را دارد نمی خواهـم کار آنها را لـوث کنم ولی آن مشـقتی که آن فیلمسـاز 
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می کشـید بـاور کنیـد مـا هم بـا همان مشـقت پوسـتر می سـاختیم. 
 

• جنـاب آقـای حـدت بـرای من به عنوان طراح پوسـتر سـینما بخشـی که انـرژی بر و زمان بر اسـت، چیـدن حروف 
و لوگـو فیلـم اسـت و اینکـه ایـن نوشـتار بـا تصویـری کـه برایـش سـاخته ام هماهنـگ باشـد. منتهـا خـب االن بـا 
ابزارهایـی کـه هسـت و در واقـع خـود کامپیوتـر که به شـما امـکان آزمون و خطـا کـردن می دهد کار بسـیار راحت 
تـر شـده اسـت. اینکـه بگذاریـد و ببینیـد و حـاال خـوب شـده یـا نشـده و بجـای بهتر برسـید خیلـی راحت تر شـده 
اسـت. می خواسـتم ببینـم کـه شـما شـخصا برای حـروف گـذاری و در اصطاح لـی آوت   چـکار می کردیـد و چگونه 

ایـن موضـوع را پیـش می بردید؟
تعـداد زیـادی از گرافیسـت هـا آن زمـان در لیتوگرافـی بـه نتیجه می رسـیدند کـه فونت چقدر باشـد و چـه اندازه 
ای، حـاال شـما بیشـتر توضیـح بدهیـد کـه هم مـن متوجه بشـوم هـم همـکاران خوبمان که نحـوه برخورد شـما با 

کار به شـکلی بوده اسـت؟

٠ یــک فونتــی بودکــه حالــت پهنــی داشــت و  راحــت از هــر فاصلــه ای خوانــده می شــد. مثــل خــط نســخ و نســتعلیق 
و اینهــا ضخیــم و نــازک نبــود. همــه جایــش یکنواخــت بــود. گاهــی بــرای اســم فیلــم یــا لوگــو کــه شــما می فرماییــد 
ــودم کار  ــن خ ــه م ــدا ک ــط را بع ــرم خ ــن ف ــد همی ــرد.  بع ــر می ک ــا تغیی ــدو فرم ه ــی می ش ــای خاص ــک طراحی ه ی
می کــردم ادامــه دادم، بــه ســلیقه ی خــودم و بــه رونــد کار خــودم تغییراتــی در فرم هایــش دادم  و ایــن نــوع خــط 
را در کار پوســتر بــاب کــردم  و تمــام پوســترهایم از اســامی هنرپیشــه هــا، کادر فنــی تــا خــود لوگــوی اصلــی فیلــم را 
مســتقیم روی خــود پوســتر می نوشــتم  نــه بــا قلــم درشــت. دو تــا خــط باریــک بــا فاصلــه فــرض کنیــد بــرای اســامی 
بــه نســبتی کــه مــی خواســتم می گذاشــتم. فــرض کنیــد دوتــا خــط بــا هــم ۴ میلیمتــر فاصلــه داشــتند. مــن بــه 
کلفتــی همــان ۴ میلیمتــر می نوشــتم مثــا محمدعلــی حــدت.  بــرای لوگــوی اصلــی و اســم خــود فیلــم بســته بــه 
نــوع فیلــم نــگاه می کــردم ببینــم چــه حالــت هــای بــه آن بدهیــم مثــا اگــر یــک کــم بلنــدای نوشــته بیشــتر شــود 
یــا پهنایــش عریض تــر شــود نســبت بــه دندانــه هــا و الــف و امثالهــم.  مثــا فــرض کنیــد صــدای صحــرا یــا کنــدو. 
گاهــی هــم اتفــاق مــی افتــاد کــه از فرم هــای لتراســت کــه آن زمــان موجــود  بــود اســتفاده می کردیــم. ایــن نبــود 
کــه حروفچینــی بکنیــم، لتراســت می گرفتیــم ولــی بــاز ترکیــب بنــدی و جایگزیــن کردنــش روی پوســتر را روی 
ــد  ــس می گرفتن ــا عک ــم و آنج ــه می دادی ــه چاپخان ــور ب ــد همانط ــم و بع ــام می دادی ــتی انج ــذ پوس ــه ی کاغ صفح
ــه  ــد ک ــد از ۵۷ گفتن ــال های بع ــا در س ــد. بعده ــاپ می کردن ــد و چ ــتفاده می کردن ــد و از آن اس ــی می کردن لیتوگراف
نــه ایــن خــط را شــما نبایــد اســتفاده کنیــد.  آقــا جــان چــرا؟  خطــی کــه زحمــت کشــیده شــده برایــش و ده دوازده 

ســال رویــش کار شــده.

• چرا؟ دلیلشان چه بود؟

٠ چـه طـوری ایـن خـط را کار نکنـم؟ حـاال چـکار کنـم؟ »هیچـی شـما جـای خط هایـی کـه می خواهیـد بگذاریـد را خالـی 
بگذاریـد.  لوگـو جزئـی از پوسـتر اسـت جـزو آرایـش پوسـتر اسـت بخشـی از مجموعه و کمپوزیسـیون اسـت«. گفتـم : » 
همـه اینهـا را کـه می دانـم وقتی که پوسـتر طراحـی می کنم جای نوشـته و همه چیزش را از قبل مشـخص کـرده ام اینها 
اتفاقـی نیسـت که حاال شـما بگویید نه  »برای همین خیلی از پوسـترهایی که من االن اوریجینالـش را دارم رویش هیچ 
لوگـو و نوشـته ای نیسـت. ایـن هم یـک روش کار بـود.  ما در ایـن زمینه خیلی راحت بودیم. مشـکلی نداشـتیم. راه حل 
خودمـان را انجـام مـی دادیـم.  بـاز هـم ترجیـح مـی دهم اگـر پوسـتر کار کردم عیـن همان خـط را انجـام دهـم.  حتی در 

خداحافظـی طوالنـی هـم همیـن کار را کردم. در پوسـتر فیلم مسـتند پنج هـم همیـن کار را کردم.  
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• بسـیار عالـی مرسـی از توضیحات تـان. مـن از دوسـتان خواهـش می کنـم اگـر سـوالی دارنـد همینجـا بنویسـند 
کـه بـه اتفـاق آقـای حـدت بـه آن بپردازیـم و بعـدش ما شـما را بـه خدا بسـپاریم.

- یکی از سوالها این است که چرا پوسترهای سینمایی بیشتر با عکس پیش می رود؟ 
بـا توجـه بـه شـبکه هـای اجتماعـی و وجـود اینترنـت دسترسـی بـه بازیگرهـا و کسـانی کـه دوستشـان داریـم و 
می خواهیـم عکسشـان را داشـته باشـیم خیلـی راحـت شـده اسـت و ایـن خـودش دلیـل آن اسـت  کـه مادیگر در 
پوسـترهایمان از تصویـر ایـن بازیگرهـا اسـتفاده نکنیـم، چون خـود ببیننده و عاقه منـدان می تواننـد به راحتی 
بـا یـک کلیـک انواع و اقسـام عکس های بازیگر مـورد عاقه را پیدا کنند و داشـته باشـند ولـی آن زمانیکه درواقع 
ایـن امکانـات نبـوده طبیعـی بـوده کـه تهیه کننده دوسـت داشـته که عکـس بازیگرش روی پوسـتر باشـد که این 

بازیگـر و ایـن چهـره باعـث شـود که مشـتری بیایـد و فیلـم را ببیند.
اینطور فکر نمی کنید؟ سوال من همین بود که آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟ یا من اشتباه فکر می کنم؟

ــد  ــر در یـــک فیلـــم آن شـــخصیت بعـ ــه یـــک بازیگـ ــید کـ ــته باشـ ٠  خواهـــش مـــی کنـــم. ایـــن را توجـــه داشـ
ــد  ــی آیـ ــه مـ ــن کـ ــوی دوربیـ ــودش دارد. جلـ ــرای خـ ــدی بـ ــخصیت واحـ ــک شـ ــت.  یـ ــم نیسـ ــازی در فیلـ از بـ
ـــره  ـــور و چه ـــرم و فیگ ـــل ف ـــن دلی ـــه همی ـــد.  ب ـــرا کن ـــد اج ـــد را بای ـــش آورده ان ـــناریو برای ـــه در س ـــخصیتی ک ش
و آرایـــش و حرکاتـــش مختـــص آن فیلـــم می شـــود بـــه همیـــن دلیـــل پرتـــره ی آن آرتیســـت بـــر اســـاس آن 
فیلـــم اســـت. در» بـــت« آن طـــوری زده مـــی شـــود در »بـــت شـــکن« آن طـــوری زده مـــی شـــود و در »ممـــل 
ــامت  ــا -سـ ــید آریـ ــای جمشـ ــت. آقـ ــه اسـ ــان هنرپیشـ ــه همـ ــی کـ ــر.  در صورتـ ــور دیگـ ــک طـ ــی« یـ آمریکایـ
باشـــد انشـــاهللا- ایشـــان در تـــاراج یـــک شـــکل خـــاص اســـت، درســـت اســـت کـــه آن حالـــت ســـر تراشـــیده 
و اینهـــا همیشـــه هســـت ولـــی نـــوع بـــازی و نـــوع شـــخصیت در آن فیلـــم روی چهـــره و آرایـــش و گریـــم یـــک 
هنرپیشـــه تاثیرگـــذار اســـت.  طبیعتـــا در پوســـتر فیلـــم هـــم چهـــره ی بازیگـــری آن آقـــا مهـــم اســـت، اینجـــا 
نقـــش حســـن را داشـــته اســـت آنجـــا نقـــش هرمـــز را و آنجـــا نقـــش یکـــی دیگـــر را داشـــته. آن شـــخصیتش 
ــا عکـــس کســـی را  ــد یـ ــال اینکـــه عکـــس کســـی را جمـــع آوری کننـ ــه دنبـ ــتر مـــی آوریـــم وگرنـ ــا در پوسـ را مـ
داشـــته باشـــند نیســـتند. آنهـــا می خواهنـــد پوســـتر آن فیلـــم را داشـــته باشـــند. بـــه همیـــن دلیـــل پوســـتر 
ـــت  ـــازی نیس ـــت.  نی ـــت اس ـــما درس ـــول ش ـــه ق ـــه ب ـــاال بل ـــد. ح ـــدا می کن ـــت پی ـــان اهمی ـــا برایش ـــخصیت آن باب ش
ــه را تـــرک کـــرده برگـــردد  ــتی کـــه سال هاســـت صحنـ ــر یـــک آرتیسـ ــروز اگـ ــته شـــود. امـ آنقدرعکـــس گذاشـ
شـــما فقـــط یـــک پوســـتر چـــاپ کنیـــد کـــه فیلـــم فـــان بـــا شـــرکت فـــان بازیگـــر مطمئـــن باشـــید کـــه مـــردم 
پاشـــنه ســـینما را از جـــا می کننـــد روی شـــناختی کـــه از آن بازیگـــر دارنـــد.  می رونـــد ســـینما و می بیننـــد کـــه 
ایـــن اصـــا آن آقـــا نیســـت.  اصـــا داســـتان یـــک چیـــز دیگـــر شـــده. آن زمـــان همـــه چیـــز شـــیک و پیـــک و 
ـــد  ـــراح بای ـــد؟ آن ط ـــد بکن ـــه کار بای ـــراح چ ـــاال آن ط ـــده. ح ـــوده ای  ش ـــوت و فرس ـــز فرت ـــک چی ـــا ی ـــن آق االن ای
آن شـــخصیتی را کـــه ایـــن بازیگـــر پیـــدا کـــرده و در ایـــن فیلـــم اســـت تصویـــر کنـــد. تغییـــر چهـــره و تغییـــر  
حالـــت او را . یـــک فیلمـــی بـــود داســـتین هافمـــن بـــازی می کـــرد از ده ســـالگی یـــک ســـرخ پوســـت را بـــازی 
ـــار  ـــاندند کن ـــر را نش ـــر دونف ـــم  ه ـــر فیل ـــه آخ ـــد ک ـــم کردن ـــان را گری ـــان ایش ـــالگی اش.  چن ـــد و ده س ـــا ص ـــرد ت ک
ـــن  ـــتین هافم ـــن داس ـــه ای ـــد ک ـــخیص نبودن ـــل تش ـــا قاب ـــن دوت ـــه ای ـــود ک ـــوی ب ـــم ق ـــن گری ـــدری ای ـــه ق ـــم، ب ه
ـــم  ـــا ه ـــب م ـــت؟  خ ـــوده اس ـــتفاده ای ب ـــه اس ـــرای چ ـــم ب ـــدرت گری ـــن ق ـــب ای ـــی. خ ـــخص اصل ـــا آن ش ـــت ی اس
در واقـــع همـــان کار را می کردیـــم.  فرقـــی نمی کنـــد مـــا گریـــم شـــده ی هنرپیشـــه را در پوســـتر می آوردیـــم  
و گرنـــه اصـــراری بـــرای اینکـــه عکـــس فانـــی باشـــد نبـــود. البتـــه خـــود بازیگـــران دوســـت داشـــتند و حتـــی 
ــای  ــری چیزهـ ــک سـ ــر یـ ــا دیگـ ــد. اینهـ ــن دوم باشـ ــم مـ ــد اسـ ــن اول باشـ ــم مـ ــه اسـ ــتند کـ ــرارداد می بسـ قـ

پشـــت صحنـــه ی فیلـــم اســـت کـــه صـــاح نیســـت بنـــده بگویـــم.
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• بله. سوال کردند که وقتی مشتری طرح را به اجبار تغییر می دهد چکار باید کرد؟ 

٠ وقتـی شـما بـرای یـک فیلمـی یـک طـرح می زنیـد و می بریـد یعنـی همیـن یـک طـرح اسـت.  وقتـی ده تـا طرح 
می زنیـد مـی گویـد خـب یازدهمـی اش را هـم بـزن ببینیـم. تمـام شـد رفـت. این حرکـت را انجـام ندهنـد عزیزان 
مـن. دوسـتان هنرمنـد جوانـی کـه مـی خواهنـد کار کننـد. هـر فیلمـی هـر کتابـی هـر داسـتانی هـر تئاتـری یـک 
پیامـی دارد. همـان یـک پیـام را اول خـودت پیـدا کـن و بعـد بـه تصویـر بکـش و نشـان بـده. اگـه گفـت آقـا یکـی 
دیگـه، بگـو آقـا ایـن دیگـه نهایتـش بـوده کـه مـن آوردم اگـه خودتـان می خواهیـد طراحـی کنیـد خـب خودتان 
طراحـی کنیـد. البتـه داشـتیم کارگردانـی کـه در سـینمای ایـران عکس هـا را می چسـباند کنـار هـم و بـه نقـاش 
می گفـت بـرو اینهـا را رنـگ کـن کـه اسـمش را نمـی آورم. وقتـی بـه بنـده ایـن را گفـت گفتـم: »واال مـن ایـن را بلد 

نیسـتم تاحـاال کسـی را رنـگ نکردم«. 

•  جنـاب آقـای حـدت یکـی از دوسـتان پرسـیده انـد علـت مخالفت بـا فونت آن پوسـتر هـا را مجدد بپرسـید.  من 
مجـدد از شـما می پرسـم. علـت مخالفـت چـه بود کـه گفتند کـه دیگـر از آن فونتهـا در پوسـتر اسـتفاده نکنید؟

٠ ایـن را از مـن نبایـد بپرسـند بایـد برونـد از آنهایی که گفتنـد این را اسـتفاده نکنید بپرسـند. من جواب این سـوال 
را چـه بدهم؟

 فونـت انتخابـی بنـده بـوده و خیلی هـم به آن افتخـار می کنم برایـش هم خیلی زحمت کشـیدم حاال چرا خواسـتند 
تغییـر بدهنـد نمی دانـم.  شـاید همانکـه امیـر نـادری گفـت صـورت بچـه کـج اسـت و پوسـتر را نمی خواسـت. اصـل 

پوسـتر  را نمی خواسـت. حـاال  البـد اینکـه محمدعلـی حـدت این خـط را ننویـس یعنی شـما اصا پوسـتر نکش. 

•  آقـای حـدت سـوال کرده اند که آیا پوسـتر سـازی می میـرد؟ احتماال   منظورشـان این بوده که خیلی از شـغل ها 
بخاطـر تغییـر  و تحول هـا از بیـن مـی رود. آیـا پوسـتر سـینما جـزو آن دسـته شغل هاسـت؟ یـا داریـم بـه مرگـش 

می شـویم؟ نزدیک 

٠ پوستر که فقط برای سینما نیست.

• نه منظور همان پوستر سینما، آیا پوستر سینما به حیاتش ادامه می دهد؟ نظر شما چیست؟

٠ بایـد ادامـه بدهـد . بایـد درک کننـد کسـانی که فیلم می سـازند و فیلم را در سـینما می خواهند نشـان دهنـد. آن فضای 
سـینمایی و پوسـتر سـینمایی را مجددا احیا کنند در پوسـترها حاال اگر سنت بر  نقاشی کشیدن اسـت و با نقاشی می شود 
پیش برد ببرند. اگر با فتوشـاپ اسـت کار فتوشـاپ بکنند اما بدون پوسـتر، فیلم معرفی نامه ای نخواهد داشت.  حتی اگر 

بخواهد در حد جعبه ی دوتا سـی دی آن فیلم باشـد. آن هم پوسـتر اسـت در اشـل کوچکتر  چه فرقی می کند. 

•  دوستی پرسیدند که برای تازه کارها چه توصیه ای دارید؟ 

٠ تـازه کار یعنـی چـه. همـه زحمت می کشـند. حاال بجای ۵۰ سـال، ۵ سـال اسـت که کار می کند.آن کسـی که قـدم اول 
را بـر مـی دارد و شـروع مـی کند به نقاشـی هنرمند اسـت تا وقتـی که دار فانـی را وداع بگویـد بعد از 1۲۰ سـال.  هر کس 
می رود در صحنه کار گرافیک از اول گرافیسـت اسـت چون  به این کار عاقه داشـته.  عشـق داشـته. زحمت می کشـد، 
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کار مـی کنـد و نتیجـه می گیـرد. جوان بایـد به کارش به این دیـد نگاه کند. نه با نمره ای که با وارد شـدن به دانشـگاه 
بدسـت آورده و از  رشـته ریاضی برود گرافیسـت بشـود.  ببخشـید این یک انتقاد حاشـیه ای بود.

• شخصی می پرسند گرید پوستر را روی پوستی می بستند؟

٠ مـن قبـا جـواب دادم مـن روی خـود پوسـتر می نوشـتم، امـا بعدهـا کـه گفتنـد نوشـته نگذاریـد مـی دادم بـه 
خطـاط می نوشـت و یـا بعضـی از فیلم هـا را کـه بـا تایـپ کامپیوتـری می نوشـتیم روی پوسـتی جـای نوشـته هـارا 

می کردیـم. مشـخص 

• اگر یک جمع بندی و صحبت آخری دارید ما سراپا گوش هستیم. اگه نه می توانیم خداحافظی کنیم.

٠ بـار دیگـر خیلـی سپاسـگذارم از حضـرت عالـی و خـود انجمـن صنفـی طراحـان گرافیـک کـه ایـن برنامـه را ترتیب 
دادنـد کـه مـن بتوانـم چنـد لحظـه ای  مایـه زحمت دوسـتان باشـم. انشـالله که توانسـته باشـم گوشـه ای از آنچه 
کـه در سـینما در رابطـه با پوسـتر سـینما اتفـاق افتاده را گفته باشـم.  یـک مقدار هم از خـودم و چگونگـی کارم گفته 
باشـم.  ولـی در نهایـت مسـیر مـال خودتـان اسـت.  جـوان مسـیر را خـودش بـرای خـودش بایـد پیـدا کنـد بـا ایـن 
همـه امکانـات حضـوری و شـرایطی کـه در فضـای مجـازی هسـت. مـا یـک فضـای سـنتی مجـازی هـم داریـم خـود 
جامعـه اسـت.  خـود مـردم هسـتند. در خیابان هـا در کوچـه هـا.  حتـی در مسـاجد حتـی در بازارهـای مـا هرجـا 
شـما سـر بزنیـد اینهـا همـه پوسـتر مـی  خواهنـد. یـک بـازار سـنتی هـم پوسـتر می خواهـد، میـدان نقش جهـان هم 
پوسـتر می خواهـد. وقتـی نـگاه می کنـم بـه بعضـی پوسـترهایی که به عنـوان میـدان نقش جهـان می زنند بـا خودم 

می گویـم آیـا میـدان نقـش جهـان این اسـت؟
ببینیـد هویت را پوسـتر سـاز و گرافیسـت بایـد به هر چیزی بدهـد، جا و مقام او خیلی باالسـت و خیلـی باید زحمت 
بکشـد و جـوان هـم بایـد تـاش کنـد و حکمیت خـودش و طرحی کـه می خواهـد بزنـد و کاری که می خواهـد انجام 
بدهـد را ثابـت کنـد. درسـت اسـت کـه عـرض کـردم پولـش نقـد اسـت ولـی بابـت پـول نقـد مـا چـه بایـد پرداخـت 
کنیـم؟ مـا خودمـان را کـه پرداخـت نمی کنیـم. مـا کاری را می دهیـم در عوضـش چیـزی را هـم می گیریم و بـه همین 

دلیـل اسـت کـه امیـدوارم بتواننـد با قـدرت و توان بـاال کارشـان را انجام بدهنـد و ایسـتادگی کنند.

• خیلـی هـم عالـی. خیلـی هـم ممنـون از لطـف و محبـت و آغـوش گشـاده شـما و اینکـه بـی دریـغ اطاعـات و 
تجربیاتتـان را در اختیـار دیگـران قـرار می دهیـد. البتـه مـن شـخصا از قبـل می دانسـتم. خوشـحالم کـه از طریق 
ایـن صفحـه صـدای شـما بـه گـوش همکارانمـان رسـید. امیـدوارم کـه آنهـا همـواره از حضـور شـما لـذت و بهـره ی 

کافـی را ببرنـد.
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• اول از همه بفرمایید که این روزها مشغول چه فعالیت هایی هستید؟ حالتان خوب است؟ 

ــور  ــته اند. همین ط ــن نشس ــٔه آنای ــن مصاحب ــای ای ــروز پ ــه ام ــی ک ــتان و عزیزان ــٔه دوس ــه هم ــم ب ــام می کن ٠ س
تشــکر می کنــم از هیئت مدیــره و شــما کــه مــن را بــه ایــن مصاحبــه دعــوت کردیــد. درضمــن، روز جهانــی مــوزه را 
بــه همــٔه دوســتان و دســت اندرکاران تبریــک می گویــم؛ به خصــوص بــه رفیــق عزیــزم اســتاد محیــط طباطبایــی.

ــای  ــام کاره ــغوِل انج ــه، مش ــا در خان ــر ی ــی، در دفت ــای کرونای ــن روزه ــت؛ و ای ــوب اس ــه خ ــن ک ــال م ــوب، ح خ
عقب افتــادٔه ســال های گذشــته هســتم. ولــی بیشــتر اوقــات را در مــوزه، بــا اعضــای »کمیتــٔه مــوزه« می گذارنــم و 
همکارانــی کــه در »مــوزه گرافیــک ایــران« هســتند؛ بــرای انجــام نمایشــگاه ها و مشــاوره در ارتبــاط بــا کارهایــی کــه 

ــود. ــام می ش ــوزه انج در م

• مـــن هـــم به ســـهم خـــودم ایـــن روز را هـــم بـــه کســـانی کـــه بـــرای موزه هـــا تـــاش می کننـــد، و هـــم بـــه تمامـــی 
ـــه  ـــران و کمیت ـــک ای ـــوزٔه گرافی ـــان در م ـــکاران عزیزم ـــه هم ـــور ب ـــد، و همین ط ـــت دارن ـــا را دوس ـــه موزه ه ـــانی ک کس
مـــوزه تبریـــک می گویـــم. همین جـــا هـــم از آقـــای نویـــد بلـــوچ پســـر آقـــای بلـــوچ تشـــکر می کنـــم، کـــه زحمـــت 
زیـــادی بـــرای ایجـــاد ایـــن ارتبـــاط کشـــیدند. امیـــدوارم کـــه گفت وگـــوی خوبـــی داشـــته باشـــیم. آقـــای بلـــوچ، 
اگـــر موافـــق باشـــید، یـــک ســـاعت در خدمـــت شـــما و عزیـــزان هســـتیم؛ َده دقیقـــٔه پایانـــی را بـــه ســـؤال هایی 
اختصـــاص دهیـــم کـــه ممکـــن اســـت در حیـــن گفت وگـــو پرســـیده شـــود، و یـــا ســـؤال هایی کـــه پیـــش از ایـــن 

گفت وگـــو پرســـیده شـــده اســـت.

٠  بله، در خدمت شما هستم. 

ــه  ــد ک ــا بفرمایی ــرای م ــه، ب ــاً اول از هم ــت، لطف ــک هس ــوزٔه گرافی ــارٔه م ــب درب ــوی امش ــوع گفت وگ ــون موض • چ
ایــدٔه داشــتن مــوزٔه گرافیــک از کجــا آغــاز شــد، و چــه شــد کــه عــده ای بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه مــوزه ای باشــد بــه 

نــام مــوزه گرافیــک ایــران و کار را شــروع کردنــد؟

گفتگوهای کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

سه شنبه ۲8 اردیبهشت 1۴۰۰

احمد
کریــمی

مجید
بلـــوچ
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٠ وقتی کــه انجمــن در بیســت و یکی-دو ســال پیــش تأســیس شــد، فکــر تأســیس مــوزٔه گرافیــک ایــران هــم 
به همــراِه آن متولــد شــد. تشــکیل انجمــن باعــث شــد کــه کمیته هایــی تشــکیل شــود بــرای کارهــای مختلفــی کــه 
انجمــن نیــاز دارد؛ مثــل کمیتــٔه نمایشــگاه ها، کمیتــٔه عضوگیــری، کمیتــه آمــوزش و غیــره. ایــن کمیته هــا بازوهــای 
اجرایــی انجمــن بودنــد. یکــی از ایــن کمیته هــا، »کمیتــٔه مــوزه« بــود. از همــان آغــاز، کمیتــٔه مــوزه بــه ایــن دلیــل 
تشــکیل شــد کــه روزی مــا مــوزٔه گرافیــک داشــته باشــیم. شــروع تشــکیل کمیتــٔه مــوزه، بــا چنــد نفــر بیشــتر نبــود؛ 
محمــد عرفانیــان، داوود شــیرمحمدی، حســین میــری، مریــم رونقــی و مــن، بــه  سرپرســتی آصفــه صــراف. در ســال 
اول، مــا فقــط مشــغول تنظیــم آیین نامه هــای داخلــی، مشــخص کردن اهــداف و چگونگــی اجــرای آن هــا بودیــم 
و بــه ایــن شــکل گذشــت. ولــی در ســال دوم، آصفــه بــه دالیــل شــخصی کــه داشــت، متأســفانه اســتعفا داد و از 
کمیتــٔه مــوزه رفــت، و آن موقــع بــود کــه مرتضــی خــان بــه مــن گفــت تــو سرپرســتی را به عهــده می گیــری؟ و گفتــم 

حتمــاً ... اشــکالی نــداره ...

• مرتضی ممیز؟

٠ بله، مرتضی ممیز

• یعنــی ایــدٔه اولیــٔه مــوزه، بــا تأســیس انجمــن و از همــان کمیته هایــی کــه در انجمــن شــکل گرفــت، شــروع شــد. 
بعــد از اینکــه کمیتــٔه مــوزه تشــکیل شــد، ســال اول فعالیــت شــما بــه چــه شــکل بــود؛ از کجــا  شــروع کردیــد؟

٠ وقتی کـه شـروع کردیـم و آصفـه صـراف رفـت، مـن به فکـر افتادم کـه با این چنـد نفری که هسـتیم، چطـور می توانیم 
بـه آن اهـداف نزدیـک شـویم. مـا در انجمـن، جـدا از همـٔه کمیته هایـی کـه بودنـد، کمیتـه ای داشـتیم بـه نـام »کمیتـٔه 
دانشـجویی«، کـه رفیـق عزیزمان آقـای ایرج خـان میرزاعلیخانی مسـئول و سرپرسـت آن کمیته بود. کار سـختی بود. 
بچه هـای دانشـجو کـه در تمـام دانشـگاه ها فعالیـت داشـتند، اغلـب جـذب این کمیتـه می شـدند؛ بـدون اینکه عضو 
رسـمی باشـند و فقـط عاقه مند به همکاری بودنـد. این کمیته در طول چند ماه، به بچه ها سـاختار انجمـن را آموزش 
مـی داد؛ کـه از چه چیزهایی تشـکیل شـده اسـت، چـه کارهایی انجام می دهـد و چه اهدافـی دارد. بچه هـا خود به خود 
جـذب یکـی از ایـن کمیته هـا می شـدند؛ و مـن از ایـن فرصـت اسـتفاده کـردم و تعـداد زیـادی از ایـن دانشـجویان بـه 
کمیتـٔه مـوزه آمدنـد، و این کمیته، شـکل خیلـی بزرگ تری به خـود گرفت. آنجا بود که مجبور شـدیم سـاختار جدیدی را 
شـکل بدهیـم؛ کارگروه های مختلفی درسـت کردیم؛ ایـن کارگروه های مختلف، هرکـدام بخشـی از کار را به عهده گرفته 
بودنـد. عـده ای از بچه هـا بـه سـازمان ها و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی سـر می زدند؛ مثل شـرکت دخانیات، شـرکت 
ً پنجاه سـال قدمت داشـتند. به این جاها سـر می زدنـد و آثاری کـه از گذشـته باقی مانده  نفـت، و کارخانجاتـی کـه مثـا
بـود را جمـع آوری می کردنـد. کار سـختی بـود! ولی این کار را انجـام می دادند. کارگـروه دیگری بود که آثار دریافت شـده 
را تحویـل می گرفتنـد، تمیـز می کردنـد، روی آن هـا کُـد می گذاشـتند، و در آرشـیو می گذاشـتند؛ و در همـان آرشـیوهای 
اولیـه ای کـه داشـتیم ضبـط و نگهداری می شـد. از همـان موقع متوجه شـدم که باید حتمـاً یک نفر به طـور موظف این 

کار را انجـام دهـد. آن موقـع بـود کـه فریبا سـلیمانی همـکاری اش را با ما شـروع کرد.

•  شــما فرمودیــد کــه یــک گروهــی بودنــد کــه آثــار را جمــع آوری می کردنــد، و گــروه دیگــری بودنــد کــه ایــن آثــار را 
آرشــیو می کردنــد؛ مگــر گروه بنــدی داشــتید؟

٠ بله. 

Comment
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• آن موقع در کمیته چه کار گروه هایی داشتید؟

٠ گروه هـای دیگـری بودنـد کـه بـا بـزرگان مصاحبـه می کردنـد؛ چـه آن هایـی کـه در ایـران بودنـد و چـه آن هایی که 
در ایـران نبودنـد؛ از آن هـا فیلم بـرداری می کردنـد، عکاسـی می کردنـد و درعین حـال کارهای شـان را نیـز دریافـت 
می کردنـد. یـادم هسـت کـه از اولیـن کسـانی کـه بـه کمیتـٔه مـوزه کمـک فیزیکـی کردنـد، بچه هـا و بزرگانـی بودنـد 
مثـل بیـژن صیفـوری کـه آمـد و کامپیوتـرش را بـه کمیتـٔه  مـوزه تقدیـم کـرد، کـه درواقـع می خواسـت کمـک کنـد؛ یا 
شـهرزاد اسـفرجانی و علـی رشـیدی آمدنـد و تجهیـزات میز و صندلـی و این طور چیزهـا را برای کمیتٔه مـوزه آوردند. 
یـادم هسـت کـه اولیـن کسـی کـه کارهایـش را به مـوزه اهـدا کـرد، محسـن محمدولیحی بـود کـه اتفاقاً مـن هم با 
او آشـنایی نداشـتم؛ و یـا اولیـن کسـی کـه مصاحبه هـا را شـروع کـرد، نسـرین بنیـادی بـود. می خواهـم بگویـم کـه 

هرکـدام از کارگروه هـا، کارهـای خودشـان را انجـام می دادنـد و پیـش می رفتنـد.

ــالی  ــاً از چه س ــوزه دقیق ــٔه م ــه، کمیت ــی اینک ــم؛ یک ــوش کردی ــه فرام ــم ک ــاره کنی ــخ اش ــد تاری ــه چن ــد ب ــا بای • اینج
شــروع بــه کار کــرد؟ یعنــی انجمــن در حــدود ســال ۱۳۷۷ تأســیس می شــود، اگــر اشــتباه نکنــم؛ و از چــه ســالی 

ــد؟  ــه کار می کن ــروع ب ــوزه ش ــٔه م ــاً کمیت تقریب

ــام  ــری انج ــای دیگ ــدند، کاره ــیس ش ــا تأس ــه کمیته ه ــان ک ــد، و در آن زم ــیس ش ــوزه تأس ــٔه م ــال 13۷9 کمیت ٠ س
ً آیین نامه هــا و اساســنامه ها را می نوشــتند. خیلــی کار ســنگینی بــود. ســال بعــد، 138۰ مــن  می دادنــد؛ مثــا

ــردم. ــا ک ــا بچه ه ــکاری ب ــه هم ــروع ب ش

• شـما فرمودیـد عـده ای از اعضـای کمیتٔه موزه، بـا پیش ِکسـوت ها مصاحبه می کردنـد. اگر امـکان دارد، بگویید 
بـا اولیـن افـرادی کـه مصاحبـه کردید چه کسـانی بودنـد و دلیل آن چه بـود که به سـراغ این عزیـزان رفتید؟

٠ خــوب، بــه شــکل طبیعــی وقتــی شــروع کردیــم، بــه ســراغ بــزرگان و پیش گامانــی رفتیــم کــه در واقــع سن و ســالی 
ــد  ــه محم ــم؛ از جمل ــت می کردی ــد دریاف ــا را بای ــای آن ه ــود. کاره ــده ب ــر مشخص ش ــان دیگ ــتند و کارهایش داش
ایــن  همــٔه  اآلن  و  زرین کلــک؛  ]نورالدیــن[  مثقالــی،  فرشــید  بریرانــی،  صــادق  جوادی پــور،  محمــود  بهرامــی، 

ــت.  ــده اس ــع آوری ش ــوزه جم ــار در م ــی ها و آث ــا، عکاس مصاحبه ه

• از چه سالی شروع کردید؟ 

٠ دقیقــاً بعــد از اینکــه کارگروه هــا تشــکیل شــد، بچه هــا شــروع کردنــد. گفتــم کــه نســرین ]بنیــادی[ اولیــن 
کســی بــود کــه مصاحبه هــا را شــروع کــرد، و واقعــاً هــم کارش عالــی بــود. اآلن هــم همــٔه آن مصاحبه هــا در مــوزه 

ــود. ــداری می ش ــت و نگه ــوظ اس محف

• تــا جایی کــه اطاعــات مــن جــواب می دهــد، می دانــم کــه نیروهــای داوطلــب خیلــی زیــادی بــه خانــم بنیــادی 
ــردم  ــرض ک ــد، ع ــریف بیاری ــما تش ــه ش ــل از اینک ــو، قب ــدای گفت وگ ــن در ابت ــد. م ــک می کردن ــا کم در گفت وگوه
کــه تعــداد زیــادی از نیروهــای داوطلــب و همــکاران بوده انــد کــه بــه کمیتــٔه مــوزه و شــکل گیری مــوزٔه گرافیــک 
ــو  ــن گفت وگ ــد، در ای ــته باش ــکان داش ــه ام ــا جایی ک ــدوارم ت ــت. امی ــت بلندباالس ــک لیس ــه ی ــد، ک ــک کردن کم
ً ایــن لیســِت بلندبــاال  کســی را از قلــم نیندازیــم. ولــی اگــر کســی از قلــم افتــاد امیــدوارم کــه مــا را ببخشــند. قبــا



86

20691h LIVEahmadkarimi._
majidbalouch__

در یکــی از شــماره های »جهــت اطــاع«، شــمارٔه یکــی مانــده بــه آخــر ]دی مــاه ۱۳99[ کــه در رابطــه بــا موضــوع 
ــامی  ــن اس ــا ای ــت و ب ــن لیس ــا ای ــند ب ــته باش ــه داش ــه عاق ــانی ک ــت و کس ــده اس ــر ش ــود، منتش ــک ب ــوزٔه گرافی م
آشــنا شــوند، بــه ایــن شــماره جهــت اطــاع رجــوع کننــد. پــس تقریبــاً ازلحــاظ تاریخــی، اوایــل دهــٔه ۱۳۸۰ اولیــن 

ــد. ــروع کردی ــران ش ــک ای ــی گرافی ــوتان طراح ــا پیش ِکس ــه ب ــود ک ــی ب گفت وگوهای

٠ بله

• خــوب، جلوتــر کــه رفتیــد، دهــٔه هشــتاد انــرژی کمیتــٔه مــوزه صــرف جمــع آوری آثــار شــد، و در آن دهــه آثــار خیلی 
زیــادی گــردآوری شــد. بــا ایــن آثــار چــه کار می کردیــد؟ یعنــی آثــار فقــط آرشــیو می شــدند تــا یــک روز ســاختمانی 

ً آثــار را در آنجــا آرشــیو کنیــد و یــا بــه نمایــش بگذاریــد؟ بــرای مــوزٔه گرافیــک ایجــاد شــود و بتوانیــد مثــا

٠ بلـه، آرشـیو شـد. ولـی از همـان آغـاز هـم، اتفاقـاً هیئت مدیره هـای مختلـف انجمـن در فکـر ایـن بودنـد کـه جای 
مناسـبی را تهیـه کننـد. مـن یادم هسـت که بـا همـٔه هیئت مدیره ها به سـراغ خیلی از جاهـا می رفتیـم؛ ادارٔه میراث 
فرهنگـی، وزارت ارشـاد، شـهرداری. جاهایـی کـه می دانسـتیم آن هـا محل هایـی دارنـد کـه بتواننـد در اختیـار مـا 
ً روی آن ها انگشـت گذاشـته بودنـد برای  ً خـوب نبـود، یـا اینکـه اصـا بگذارنـد. ولـی بعضـی از ایـن مکان هـا یـا اصـا
کار خاصـی. مـن دیـدم کـه این طـور نیسـت کـه مـا فقط به دنبـال ایـن و آن برویـم تا جایـی را بگیریـم. بهتریـن راه را 
تشـخیص دادیـم؛ اینکـه از آثـار جمع آوری شـده نمایشـگاه متعـدد بگذاریـم، و بـزرگان را دعـوت کنیـم؛ آن هایـی که 
می دانیـم مکانـی را در اختیـار دارنـد؛ و مسـتقیماً کار مـا را ببینند. چون عینیـِت کار خیلی اهمیت داشـت. ببینند که 
واقعـاً چـه کارهـای ارزشـمندی جمـع آوری شـده اسـت. آن وقـت می توانیم تقاضـا کنیم که یـک جایی به مـا بدهند. 
شـاید ایـن بهتریـن حرکـت بـود و اتفاقـاً هم جـواب داد؛ یعنی مـا اولیـن نمایشـگاه را در »خانـٔه هنرمنـدان ایران« 
باعنـوان »گنجینـٔه بی مـکان« برپـا کردیـم، کـه خیلی هـا آمدنـد و همـه را دعـوت کردیـم. بسـیار نمایشـگاه خوبـی 
بـود. یـادم هسـت کـه بابک اربابی بـرای آن نمایشـگاه خیلـی زحمت کشـید؛ یک اسپانسـری گرفت کـه در جاجرود 
بـود، و مرتـب بـه آنجـا می رفتیـم، کـه بتوانـد هزینه هایش را پرداخـت کند. آریا کسـایی دبیر نمایشـگاه شـد و یادم 
هسـت کـه یـک »جهـت اطـاع« خیلی خـوب درآورد، کـه هنوز هـم موجود هسـت. می خواهـم بگویم که ایـن اولین 

نمایشـگاهی بـود کـه در اردیبهشـت ماه سـال 1388 برپا شـد.

• فکر می کنم »هفتٔه گرافیک« هم بود و اولین هفتٔه گرافیک بود که انجمن برگزار کرد، درست می گویم؟

٠ بلــه، اولیــن بــود، همین طــور اســت. اجــازه بدهیــد مــن عنــوان نمایشــگاه ها را اینجــا یادداشــت کــرده بــودم. بلــه، 
دومیــن نمایشــگاه مــا، نمایشــگاه »پوســترهای تئاتــر« از 13۴8 تــا 13۶8، کــه درواقــع بیســت ســال پوســتر تئاتــر بود. 
پوســتر آن را قبــاد شــیوا طراحــی کــرد و پریســا تشــکری هــم دبیــر آن بــود، کــه در »مــوزٔه امــام علــی« برگــزار شــد، در 
ســال 1391. ســومین نمایشــگاه بــه نــام »گوشــه« بــود، در شــهریور 139۲، مازیــار تهرانی دبیــر آن بود، و طراحی پوســتر 
را هــم مجیــد کاشــانی انجــام داد. اسپانســر نمایشــگاه هــم شــرکت »پرهــون« بــود. مــن واقعــاً می خواهــم جا نینــدازم 
ایــن نام هایــی را کــه زحمــت کشــیدند. چهارمیــن نمایشــگاه هــم »بازدیــد« بــود کــه در بهمــن 139۲ برگــزار شــد. دبیــِر 
آن، مریــم رونقــی بــود، پوســترِ آن را مــن طراحــی کــردم، در مــوزٔه امــام علــی برگــزار شــد، و بــاز هــم اسپانســرِ آن، شــرکت 
پرهــون بــود. نمایشــگاه پنجــم بــه نــام »خاطــرات اردیبهشــت« کــه در اردیبهشــت 1393 انجــام شــد؛ بــا دبیری پریســا 

تشــکری، پوســتر را هــم خــود او طراحــی کــرد، در مــوزٔه امــام علــی برگــزار شــد و اسپانســر آن هــم شــرکت پرهــون بــود.
می خواهـم بگویـم کـه ایـن نمایشـگاه ها، چنـان پشـت سـر یکدیگـر انجام شـد کـه همـه را به فکر واداشـت، کـه این 
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همـه کارهـای ارزشـمندی کـه جمـع آوری شـده، حتمـاً جـای مناسـبی الزم دارد. این طـور بـود که مـا توانسـتیم نفوذ 
کنیـم، و یـادم هسـت کـه یـک روز در دورٔه ششـمِ هیئت مدیره، سـال 1393، علی رشـیدی و فـرزاد ادیبـی آمدند و به 
مـن اطمینـان دادنـد کـه ما تا آخر امسـال، در حال نوشـتن تفاهم نامه ای با سـازمان زیباسـازی ]شـهرداری تهران[ 
در ارتبـاط بـا یـک سـاختمان و عمـارت قدیمـی و تاریخـی هسـتیم کـه مربـوط بـه اربـاب هرمـز هسـت، و در شـمال 
تهرانپـارس واقـع شـده اسـت؛ این بنا بازسـازی شـده اسـت و می خواهند کـه در اختیار مـا بگذارنـد؛ تفاهم نامه هم 
در حـال امضاشـدن هسـت و بـه تو قـول می دهیم که ایـن اتفاق می افتـد. من خیلی خوشـحال شـدم، و این اتفاق 
افتـاد. یعنـی در زمسـتان 93 مـا آنجـا را گرفتیـم. نمایشـگاِه افتتاحیـه در همانجـا انجام شـد؛ دبیر این پـروژٔه بابک 
اربابـی بـود؛ کـه هـم کتـاِب آن را درآورد، و هم کارهـای دیگرش را انجام داد، و کسـی که در شـورای زیباسـازی خیلی 
بـه مـا کمـک کـرد، آقـای کامیـاب بـود؛ همین طـور آقای هـادی مظفـری، مجتبـی موسـوی، آقای محسـن سـلیمانی 
خودمـان و آقـای میرمنگـره. همـٔه این هـا بـه مـا کمک کردنـد؛ به خصوص کسـی کـه خیلی به مـا لطف کـرد، احمد 
مسـجدجامعی عزیـز بـود کـه امضـای آخـر را داد. آن سـال ایـن اتفـاق افتـاد و مـا افتتاحیـه را در همان جـا انجـام 

دادیـم. اگـر چیـزی در ایـن ارتبـاط جـا انداختـم، می توانی بپرسـی تا جـواب بدهم.

• نــه، خیلــی عالــی بــود آقــای بلــوچ؛ در حقیقــت از اردیبهشــت ۱۳۸۸ کــه اولیــن هفتــٔه گرافیــک بــود، شــما اولیــن 
ــا  ــت ۸۸ ت ــت. از اردیبهش ــاختمانی نداش ــچ س ــوزه هی ــان م ــه آن زم ــد ک ــزار کردی ــوزه را برگ ــٔه م ــگاه گنجین نمایش
اردیبهشــت 9۳، ِشــش نمایشــگاه برگــزار کردیــد، و ایــن نمایشــگاه ها بازخوردهــای خیلــی خوبــی داشــت، 
ــوزه  ــرا م ــده چ ــع آوری ش ــت جم ــه به زحم ــاری ک ــه آث ــن هم ــوِد ای ــه با وج ــد ک ــر بیفتی ــن فک ــه ای ــد ب ــث ش و باع
ــم  ــات آن را ه ــد[ و جزئی ــاح ش ــاختمان ]افتت ــال 9۳ س ــه س ــد ک ــان فرمودی ــد؛ و خودت ــته باش ــاختمانی نداش س
در ادامــه خودتــان می فرماییــد کــه چــه اتفاقاتــی افتــاد. فقــط اآلن اگــر بخواهیــم جلوتــر برویــم، ســؤال بعــدی 
و ادامــهٔ  گفت وگــو، اگــر ]امــکان دارد[ از افتتاحیــٔه مــوزه بگوییــد و اینکــه بــا چــه تفاهم نامــه ای بــا ســازمان 
ــه  ــد، اینک ــر بفرمایی ــم اگ ــق آن را ه ــخ دقی ــد، و تاری ــه راه می افت ــک ب ــوزٔه گرافی ــران، م ــهرداری ته ــازی ش زیباس

ــود؟ ــال 9۳ ب ــی در س ــه ماه ــاً چ دقیق

ــه  ــز، ک ــی عزی ــد احصای ــم از محم ــادی کن ــت ی ــد نیس ــا ب ــد. در اینج ــاح ش ــاه 1393 افتت ــت دی م ــت و هش ٠  بیس
لوگــوی مــوزه را طراحــی کردنــد؛ بســیار لوگــوی قشــنگ و خوبــی هســت، و واقعــاً دســتش درد نکنــد. ممنــون از او.

• آقــای بلــوچ در مــورد جزئیــات آن می فرماییــد؛ اینکــه یــک گنجینــه ای وجــود داشــت و یــک ســری آثــار جمع آوری 
شــده بــود، و یــک ســاختمان تاریخــی اربــاب هرمــز را شــهرداری تهــران در اختیــار انجمــن گذاشــته بــود کــه ایــن 

مــوزه شــکل بگیــرد. در مــورد جزئیــات ]ایــن توافــق[ بــرای مــا بگوییــد.

٠ جزئیـاِت آن در تفاهم نامـه آمده اسـت. در تفاهم نامه، سـاختماِن موزه در اختیار سـازمان اسـت. تمام تجهیزاتی 
را کـه مـوزه نیـاز دارد، سـازمان تأمیـن می کـرد، به خصـوص مخـزن مـوزه، کـه بزرگ تریـن و مهم تریـن بخـش یـک 
مـوزه اسـت، و پـس از شـش مـاه آن را نصـب کردنـد. ولـی آثـاری که در مـوزه وجـود دارد، همـه متعلق بـه »انجمن 
صنفـی طراحـان گرافیـک ایـران« اسـت. یعنی اگـر یـک روزی الزم بداننـد که مـوزه را از آنجا حـذف کنند، آثـار متعلق 
بـه انجمـن هسـت. بـا تأسـیس موزه، تشـکیات به شـکلی پیـش رفت کـه محمد حکمـت را به عنـوان مدیـر انتخاب 
کردیـم، و شـخص جـواِن خیلی فعالی بود و مـوزه داری خوانده بود؛ خانم نیلوفر یزدخواسـتی به عنوان پژوهشـگر 
بـود؛ فریبـا سـلیمانی کـه از قبـل بـا مـا همـکاری می کـرد، به عنـوان امین امـوال انتخاب شـد، و سـعید عسـگری هم 
به عنـوان یـک مـوزه داِر ارشـد، مـوزه را می گرداندنـد. ایـن اتفـاق در سـال اول افتتـاح افتـاد. خیلـی خـوب پیـش 
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رفـت. ولـی سـال بعـد هـم محمـد حکمـت، و هـم نیلوفـر یزدخواسـتی اسـتعفا دادنـد. در نتیجـه انجمـن فکـر کـرد 
کـه مـا دیگـر احتیاجـی بـه مدیـر دوبـاره نداریـم، و بهتر هسـت کـه فریبـا سـلیمانی را به عنـوان مدیـر انتخـاب کنیم 
و عسـگری هـم می توانسـت به عنـوان یـک مـوزه داِر ارشـد کارش را ادامـه دهـد؛ و تا امـروز ایـن دو نفر ]بـه فعالیت 
خودشـان ادامـه می دهنـد[، البتـه به اتفـاق کمیتـٔه مـوزه کـه در برگـزاری نمایشـگاه ها بـه آن هـا کمـک می کننـد، و 

مـوزه دارد پیـش مـی رود و هیچ مشـکلی دیگـری نیسـت الحمدلله.

ــاختماِن  ــک س ــار در ی ــٔه آث ــکل گرفته، و گنجین ــک ش ــوزٔه گرافی ــه م ــه جایی ک ــیم ب ــکر. می رس ــدا را ش ــوب، خ • خ
ــی، و  ــک حقیق ــوزٔه گرافی ــم؛ م ــک داری ــوزٔه گرافی ــه، و اآلن م ــرار گرفت ــا ق ــه ای زیب ــا محوط ــا ب ــیار زیب ــی بس تاریخ
ــان  ــا هم ــد؟ آی ــام ش ــی انج ــه فعالیت های ــد از آن، چ ــم. بع ــک بنامی ــوزٔه گرافی ــم آن را م ــه می توانی ــی ک ــک مکان ی
نمایشــگاه هایی کــه قبــل از ســاختمان مــوزه وجــود داشــت، ادامــه پیــدا کــرد، یــا فعالیت هــای دیگــری اضافــه 

ــوم. ــون می ش ــد ممن ــر بفرمایی ــم اگ ــن را ه ــد؟ ای ش

٠ وقتــی کــه مــوزه تشــکیل شــد، کار کمیتــٔه مــوزه، همین طــور ادامــه پیــدا کــرد. یعنــی مصاحبــه کــردن و دریافــت 
ــت.  ــن هس ــوزٔه انجم ــٔه م ــن کار کمیت ــد. ای ــرار می گذارن ــوزه ق ــم در م ــتقیم ه ــه دارد، و مس ــور ادام ــار، همین ط آث
ــا  ــی کاره ــوب، خیل ــاد. خ ــاق افت ــادی اتف ــیار زی ــای بس ــد رویداده ــه بع ــخ ب ــان تاری ــک از هم ــوزٔه گرافی ــی در م ول
ــاره ای  ــک اش ــه ی ــت ک ــد نیس ــم ب ــر می کن ــن فک ــت، و م ــوزه هس ــا در م ــت بچه ه ــت آن در دس ــه لیس ــد، ک ــام ش انج
بــه آن هــا بکنــم. از آن تاریــخ کــه بگذریــم، برگــزاری نمایشــگاه افتتاحیــٔه کــه در 1393/1۰/۲8 هســت، پشــت ســر آن 
برگــزاری نمایشــگاه »پوســترهای تایپوگرافــی« داشــتیم باعنــوان »در آغــاز کلمــه بــود«، کــه در 139۴/۰۲/1۰ انجــام 
ــودک،  ــوع ک ــار موض ــا آث ــگاهی ب ــخ 139۴/۲/۲8. نمایش ــتیم، در تاری ــبز« را داش ــن س ــگاه »زمی ــد نمایش ــد. بع ش
ــد.  ــزار ش ــه در 139۴/۰۷/۲3 برگ ــی«، ک ــم های کودک ــوان »چش ــتیم، باعن ــودک« داش ــی ک ــبت »روز جهان به مناس

ــرد؟ ــت را نمی گی ــمارم؛ وق ــا را بش ــه این ه ــدارد ک ــی ن عیب

• نه، فرصت هست فعاً. بفرمایید، مشکلی نیست.

٠ »نشســـت تخصصـــی تولیـــد کتـــاب کـــودک« را داشـــتیم، بامحوریـــت داســـتان و شـــعر کـــودک؛ بـــا حضـــور 
ــد.  ــام شـ ــه در 139۴/۰8/۲۵ انجـ ــا، کـ ــرام کلهرنیـ ــی و بهـ ــی آهویـ ــل همتـ ــت، ابوالفضـ ــی رحماندوسـ مصطفـ
ــا  ــتیم، بـ ــودک« را داشـ ــاب کـ ــازی کتـ ــازی تصویرسـ ــاختار زیباسـ ــداری و سـ ــش دیـ ــی بینـ ــت تخصصـ »نشسـ
ــا  ــتیم، بـ ــار فـــوزی حســـن تهرانـــی را داشـ حضـــور مرتضـــی ســـهی، در 139۴/۰9/18. برگـــزاری نمایشـــگاه آثـ
ـــز  ـــتاد ممی ـــترهای اس ـــگاه پوس ـــخ 139۵/۰۲/1۰. نمایش ـــی[«، در تاری ـــن تهران ـــوزی حس ـــِت ]ف ـــوان »نکوداش عن
را داشـــتیم بـــه مناســـبت ســـالگرد درگذشـــت ایشـــان، باعنـــوان »بـــه یـــاد اســـتاد«، در تاریـــخ 139۵/۰9/۰۴ 

برگـــزار شـــد.
ــن  ــا ضمـ ــم؛ مـ ــی بدهـ ــک توضیحـ ــت یـ ــا بدنیسـ ــتیم. اینجـ ــران)1(« را داشـ ــک ایـ ــگاه گرافیـ ــزاری »نمایشـ برگـ
اینکـــه نمایشـــگاه های ادواری را به طـــور مـــداوم داشـــتیم، تصمیـــم گرفتیـــم کـــه »تاریـــخ گرافیـــک ایـــران« را 
ــی  ــم کارهایـ ــته هایمان، و دیدیـ ــراغ گذشـ ــم به سـ ــن رفتیـ ــروز. بنابرایـ ــا امـ ــته تـ ــیم، از گذشـ ــر بکشـ ــه تصویـ بـ
کـــه مـــا دریافـــت کرده ایـــم، از دهـــٔه بیســـت بـــه بعـــد هســـت. اولیـــن نمایشـــگاه باعنـــوان »تاریـــخ گرافیـــک 
ـــوب  ـــیار خ ـــود و بس ـــر آن ب ـــی دبی ـــم رونق ـــه مری ـــای 13۲۰ و 133۰، ک ـــه دهه ه ـــم ب ـــص دادی ـــران)1(« را تخصی ای

برگـــزار شـــد .
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• آقای بلوچ »گرافیک ایران)۱(« چه سالی بود؟

ــٔه  ــه در کمیت ــی ک ــدا از آن چیزهای ــد، ج ــش می کردن ــد پژوه ــا بای ــه بچه ه ــود ک ــن کاری ب ــود. ای ــال 139۵ ب ٠  س
ــد.  ــه کنن ــار[ اضاف ــه آن آث ــد، ]ب ــه می کردن ــی ک ــا تحقیقات ــتی ب ــود. بایس ــی نب ــم، کاف ــم و داری ــت کردی ــوزه دریاف م
ً خــود مــوزه هــم غنی تــر می شــد؛ یعنــی  همیــن باعــث شــد کــه، هــم نمایشــگاه پربارتــر می شــد، و هــم اینکــه اصــا

ــخ. ــد در آن تاری ــروع ش ــه ش ــود ک ــی ب ــی بزرگ ــن کاِر خیل ــد. ای ــوزه می آم ــه م ــد ب ــای جدی کاره

• یعنــی اتفاقــی کــه افتــاد ایــن بــود؛ نمایشــگاه های کمیتــٔه مــوزه ادامــه پیــدا می کــرد و در کنــار آن هــم، اعضــای 
کمیتــٔه مــوزه و خــود مــوزه، یــک کار پژوهشــی در مــورد تاریــخ گرافیــک ایــران شــروع کــرده بودنــد، کــه بــه  صــورت 
ــری  ــا دبی ــال 9۵ ب ــران، س ــک ای ــخ گرافی ــگاه تاری ــن نمایش ــتند، و اولی ــش[ می گذاش ــن را ]به نمای ــگاه ای نمایش

خانــم  مریــم رونقــی بــه نمایــش گذاشــته می شــود.

٠ بلـه. بعـد از آن مـا یـک ُورکشـاپ داشـتیم باعنوان »پوسـتر توسـط کـودکان و نوجوانان«، کـه این را آقای اردشـیر 
پژوهشـی دنبـال می کـرد و خیلی خوب برگزار شـد. آن هـم در 139۶/۰۲/1۵ اتفـاق افتاد. این ها همـه رویدادهایی 
اسـت کـه مـن یکی یکـی جلو می روم. بعد از آن، نشسـت تخصصی داشـتیم با موضـوع »اخاق در هنر« به مناسـبت 
روز مـوزه بـود، با حضور اسـتاد محیـط طباطبایی و اسـتاد مصطفی ملکیان؛ ایـن هم در تاریـخ 139۶/۰۲/۲۶ بود. 
بعد نمایشـگاه پوسـتر »زندگی زیباست« را داشـتیم که در تاریخ 139۶/۰3/1۰ انجام شـد. یکی دیگر هم نمایشگاه 
»عکـس عمـارت اربـاب هرمز« بود که این نمایشـگاه را سـازمان ]زیباسـازی شـهرداری تهـران[ خیلی اصرار داشـت 
کـه حتمـاً ایـن کار را انجـام دهیـم، کـه در تاریـخ 139۶/۰۵/1۵ انجـام دادیـم. برگـزاری نمایشـگاه »کـودک، کتـاب، 
نمایشـگاه »آثـار دهـٔه چهـل  انجـام شـد.   139۶/۰۷/۲۰ بـود در تاریـخ  کتـاب کـودک«  »روز جهانـی  در  تصویـر« 
خورشـیدی اسـتاد ممیز« بود که از سـردیس ایشـان در مـوزه رونمایی می کردیـم، در 139۶/۰9/1۲. نمایشـگاه آثار 
نـوروزی بـود باعنـوان »یـاد خـوش سـال نـو« کـه در 139۷/۰1/1۵ تشـکیل شـد. نمایشـگاه »روز جهانی مـوزه« بود 
کـه در تاریـخ 139۷/۰۲/۲8 انجـام شـد. نمایشـگاه تابسـتانه باعنـوان »فصـل سـفر« بود، کـه نمایش پوسـترهای 
گردشـگری »سـازمان جلـب سـیاحان« گذشـته را داشـتیم؛ بسـیار نمایشـگاه ُپربـاری بـود، کـه مربوط بـه دهه های 
چهـل و پنجـاه خورشـیدی بود، در تاریخ 139۷/۰۴/31. بعد نمایشـگاهی داشـتیم از پوسـترهای فیلـم محمدعلی 
باطنـی، باعنـوان »هزاروسـیصدوپنجاه« کـه در واقـع خودشـان هـم می گفتنـد کـه مـن تعـداد 13۵۰ عـدد پوسـتر 

فیلـم دارم، کـه بـا »خانـٔه هنرمندان« و »مـوزٔه سـینما« به صورت مشـترک کار کردیـم، در تاریـخ 139۷/۰۶/۰9.
نمایشـگاه تصویرسـازی کتـاب کـودک، آثـار هنرمنـدان جمهـوری چک بـود، که بـرای اولین بـار جمهوری چـک به ما 
مراجعـه کـرد و می خواسـت کـه آنجـا نمایشـگاه بگذارنـد. ما خیلی خوشـحال شـدیم، بـرای اینکـه اولین بـار بود که 
یـک کشـور اروپایـی قصد داشـت در موزٔه گرافیک نمایشـگاه بگـذارد. کارهای آن هـا باعنـوان »دوازده دنیا« بود که 
از 1۲ تصویرگـر بـزرگ چـک کارهایشـان را  آوردند و بسـیار خوب برگزار شـد. این نمایشـگاه در تاریـخ 139۷/۰۷/۰۲ 
بـود. کشـور چـک در موزۀ ما دو نمایشـگاه داشـت؛ دومین نمایشـگاه هم سـیر تاریخـی تایپوگرافـی جمهوری چک 
بـود، کـه باعنـوان »9۰1۰« در تاریخ 139۷/۰8/۲3 برگزار شـد. نمایشـگاهی داشـتیم به نام »نوروز، به رسـم دیروز« 
کـه در 1398/۰1/۰۵ برگـزار شـد، و خـود تـو هـم خیلـی خـوب می دانـی کـه کـدام بـود. نمایشـگاه پوسـترهای تئاتر 
بین الملـل بـود ]باعنـوان »خاطـرات کاغذی«[ که آقای پرویز پورحسـینی هنرمند سـینما، یادشـان به خیـر، و آقای 
رضـا بابـک کارهایشـان را آنجـا آوردنـد، البتـه نـه اینکـه قصـد اهـدا به مـوزه داشـته باشـند. کارهایـی بسـیار عالی، 

متعلـق به لهسـتان و شـرق اروپا بـود، که نمایشـگاه در تاریـخ 1398/۰۲/13 برگزار شـد.
بعــد می رســیم  بــه »تاریــخ گرافیــک ایــران)۲(«. یعنــی در ایــن ســال ها بچه هــای کمیتــٔه مــوزه، کوتــاه نمی آمدنــد؛ 
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مرتــب به دنبــال ایــن هســتند کــه تاریــخ گرافیــک ایــران را بــه تصویــر بکشــند. خیلــی کار ســختی بــود و بــا پژوهــش 
بســیار زیــاد انجــام شــد و آقــای مهــدی گــوران ســوادکوهی عزیــز خیلــی زحمــت آن را کشــید، بــا توجــه بــه اینکــه بــا 
حمیــد زریبــاف هــم همــکاری داشــتند. در ایــن نمایشــگاه وارد دهــٔه چهــل شــدیم، و دیدیــم کــه یــک جهشــی در 
تاریــخ گرافیــک ایــران به وجــود آمــده و آن قــدر کار زیــاد شــده اســت کــه مجبــور شــدیم آن را بــه ســال های مختلــف 
ــگاه  ــا 13۴3. نمایش ــال های 13۴۰ ت ــه س ــط ب ــرد فق ــدا ک ــاص پی ــا، اختص ــگاه دومِ م ــی نمایش ــم؛ یعن ــیم کنی تقس
ــا!  ــه کرون ــم ب ــا خوردی ــد، ام ــه ببینن ــه هم ــتم ک ــت داش ــم دوس ــی ه ــخت. خیل ــم س ــیار ه ــود و بس ــاری ب ــیار پرب بس
اغلــب می بینیــم کــه مــوزه به شــکلی تعطیــل می شــود، و بــرای بچه هایــی کــه می توانســتند ببیننــد، خیلــی حیــف 
شــد. اآلن هــم هنــوز، مــوزه همیــن نمایشــگاه را در درون خــودش دارد. منتهــا، مــوزه تعطیــل اســت و متأســفانه 
گاه گــداری بــاز می شــود، بازدیدکننــده می آیــد؛ به هرحــال آن ُپربــاری را نداشــت، و امیــدوارم کــه دوبــاره وقتی کــه 

مــوزه بــاز شــد ایــن نمایشــگاه را دوبــاره بگذاریــم.
بعــد هــم نمایشــگاه »هنــر بــه مثابــه حرفــه« بــود کــه از پوســترهای بزرگداشــت اســتاد ممیــز انجــام شــد؛ در تاریــخ 
1399/۰8/۰1 کــه نمایشــگاه آخــِر مــا بــود. بعــد از ایــن، نمایشــگاهی داریــم کــه مربــوط بــه کشــور فنانــد می شــود، 
و تقاضــا کردنــد کــه نمایشگاه شــان در آنجــا برپــا شــود. یکــی از بــزرگان و گرافیســت های بــزرگ فنانــد، ]از طریــِق[ 
ــم  ــگاهی ه ــه نمایش ــتند ک ــد، و خواس ــدا کردن ــوزه اه ــه م ــان را ب ــران[ آثارش ــد ]در ای ــرم و کاردار فنان ــفیر محت س

برگــزار شــود. ایــن نمایشــگاه قــرار اســت کــه در خردادمــاه ]1۴۰۰[ در مــوزه برگــزار شــود.

• خیلــی هــم عالــی! حــاال تــا جایی کــه تصاویــر ایــن پوســترها هــم در صفحــٔه اینســتاگرام انجمــن منتشــر شــد و 
دیدیــم، پوســترهای بســیار باکیفیتــی هســتند، هــم از لحــاظ فیزیکــی خیلــی ســالم وخیلــی باکیفیــت هســتند، 
ــا  ــن همین ج ــتند. م ــی هس ــترهای خوب ــی پوس ــدم، خیل ــن دی ــه م ــی تاجایی ک ــن و طراح ــاظ دیزای ــم از لح و ه
دعــوت می کنــم از همــٔه دوســتان، هــر زمانــی کــه ایــن نمایشــگاه افتتــاح شــد، ]از آن بازدیــد کننــد[. امیــدوارم 
ایــن شــرایط بهتــر شــود، و مــوزه هــم از حالــت تعطیلــی دربیایــد، و فضــای جامعــه بــه ســمتی بــرود کــه دوبــاره 

بتوانیــم بــه مــوزه برویــم، دوبــاره نمایشــگاه ببینیــم، و یــک مقــدار شــرایط بهتــر شــود.

٠ امیدوارم.

• آقــای بلــوچ، مــا پانــزده دقیقــٔه دیگــر فرصــت داریــم. دو ســوال دیگر هســت کــه یکــی از آن هــا را قبــل از گفت وگو 
پرســیده اند؛ یــک ســؤال در مــورد اهــدا آثــار هســت؛ اینکــه، ممکــن اســت کســی آثــاری داشــته باشــد و ندانــد کــه 
ً چــه پیشــنهادی داریــد، بــرای کســانی کــه عاقه منــد  چگونــه می توانــد بــه مــوزٔه گرافیــک اهــدا کنــد، و یــا اصــا

بــه اهــدای آثــار هســتند؟

٠ در تمـام ایـن مـدت، مـا دو نـوع کار دریافـت می کردیـم؛ یکـی کارهایی بود که مشـخصاً معلـوم بود که بـرای خود 
فـرد هسـت؛ یعنـی یـک کسـی، آثـار خـودش را اهـدا می کرد و مسـلماً بـه نام خـودش ثبـت و ضبط می شـد. بعضی 
وقت هـا هـم یـک عـده ای، کارهـای دیگـران را می آوردنـد و تقدیـم به مـوزه می کردنـد؛ آن ها به نـام اهداکننـده ثبت 

می شـد؛ یعنـی تمـام کارهایـی کـه آنجـا هسـت، یا به نـام خوِد طراح اسـت، یـا به نـام اهداکننـدٔه اثر. 

• یعنــی اگــر بخواهــم در یــک جملــه بگویــم، مــن به عنــوان طــراح آثــاری داشــتم و از طــرف خــودم بــه مــوزه اهــدا 
کــردم. از طرفــی، آثــار دیگــری بــوده مثــل پوســترهای خارجــی کــه یــک نفــر آرشــیو جمــع می کــرده اســت، و فکــر 
ــش  ــار پی ــن آث ــه ای ــا اینک ــتند، ت ــار هس ــن آث ــداری ای ــظ و نگه ــرای حف ــبی ب ــای مناس ــوزه ج ــه م ــت ک ــرده اس می ک
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خــودش بمانــد و معلــوم نیســت ]بــه چــه سرنوشــتی دچــار شــوند[، بنابرایــن بــه مــوزه اهــدا کردنــد و شــما هــم 
ــرایط  ــر ش ــاده و اگ ــی[ افت ــاق ]خوب ــه اتف ــم ک ــت، می دان ــه هس ــی ک ــٔه دوم ــد. نکت ــت کردی ــان ثب ــم خودش ــه اس ب
مــوزه بــه ســویی بــرود کــه از حالــت تعطیلــی در بیایــد، و فضــای جامعــه به خاطــر ایــن پاندمــِی به وجودآمــده 
بهتــر شــود، چنــد ســال هســت در تــاش هســتید کــه کتابخانــٔه مــوزه را شــکل بدهیــد، و امکاناتــی فراهــم کنیــد 
کــه در دســترس عمــوم قــرار بگیــرد. اگــر محقــق، پژوهشــگر و یــا دانشــجویی نیــاز بــه یــک ِســری منابــع تاریخــی 
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــا ای ــت، آی ــوزه هس ــٔه م ــد، و در کتابخان ــر نباش ــای دیگ ــا در کتابخانه ه ــه این ه دارد ک
ــر[  ــه ]درحال حاض ــد ک ــح بدهی ــان توضی ــر، خودت ــر خی ــد؟ اگ ــته باش ــی داش ــوزه دسترس ــٔه م ــه کتابخان ــی ب کس

ــت؟ ــورت اس ــه چه ص ــوزه ب ــٔه م ــرایط کتابخان ش

٠ می دانـی کـه واقعـاً مـوزه ای وجـود نـدارد که کتابخانه نداشـته باشـد. یعنـی تمام موزه هـا یک بخـش کتابخانه هم 
دارنـد، کـه بـرای پژوهـش آمـاده اسـت. مـا از آن آغـازِ ]شـکل گیری کمیتـٔه مـوزه[، ضمـن جمـع آوری آثـار، کتـاب هم از 
بچه هـا می گرفتیـم؛ کتاب هایـی کـه می دانسـتیم قابلیـت آن را دارند کـه در کتابخانه مـوزه بمانند. به غیـر از کتاب ها، 
ً به عنوان نمونه، آقای ]مصطفی[ اسـداللهی، شـاید بیشـتر از  مـا پایان نامه هـای بسـیار زیادی جمـع آوری کردیم؛ مثا
۲۰۰ عـدد پایان نامـه بـه مـا اهدا کـرد، و یا آقـای حقیقی همین طـور. دوسـتاِن زیادی که مـدرس دانشـگاه ها بودند، 
از آن هـا خواهـش می کردیـم کـه پایان نامه هـا را بیاورنـد و بـه مـوزه تحویـل دهنـد. جـدا از ایـن، کتاب هـم جمع آوری 
می شـد، امـا نـه به عنـوان اینکـه ما مرکزی داشـته باشـیم بـرای پژوهش. اخیـراً به فکـر افتادیم کـه چنیـن کاری کنیم؛ 
درواقـع یکـی از اتاق هـای مـوزه را آمـاده کرده ایـم و بـه شـکل کتابخانـه در آورده ایـم؛ خیلـی خیلـی خـوب آمـاده و 
قفسـه بندی شـده اسـت، و کتاب هایـی کـه تـا امروز جمـع آوری شـده در آنجا هسـت، ولی ایـن هنوز آن چیزی نیسـت 
کـه مدنظـر ماسـت. به همیـن دلیل مایـل بودیم که یـک فراخوان بدهیـم، ]و برای همیـن کار[ با هیئت مدیـره هم در 
تمـاس بودیـم. از آن هـا خواسـتیم کـه یـک فراخـوان بدهنـد، و بگویند که هـر فردی که عضـو انجمن هسـت، حداقل 
یـک کتـاب و یـا اگـر تمایـل داشـتند بیشـتر هدیـه کنند، تـا به نـام خودشـان در مـوزه ثبـت شـود. به غیـر از بچه هایی 
کـه عضو هسـتند، اشـخاِص غیرعضو هـم می توانند همیـن کار را انجـام دهند. بنابراین، مـا آمادٔه دریافت هسـتیم، 
امـا ایـن مسـئله کـه گفتـی کجـا اهـدا کننـد، البتـه هیئت مدیـره بـا فراخوانـی کـه می دهـد، می دانـد کـه بهتریـن جا، 
خـود انجمـن خواهـد بـود که در مرکز شـهر قـرار دارد و دسترسـی به آنجا راحت تر اسـت، و بعـد از جمـع آوری به موزه 

می شـود. منتقل 

ــا  ــات در آنج ــود، و جزئی ــر ش ــن منتش ــمی انجم ــانه های رس ــرِف رس ــه از ط ــیم ک ــی باش ــر فراخوان ــا منتظ ــس م • پ
توضیــح داده خواهــد شــد، اینکــه کتاب هــای اهدایــی چــه مشــخصاتی داشــته باشــد، کجــا بفرســتیم و با چه کســی 

هماهنــگ کنیــم. بعــد از آن، بــرای بازگشــایی کتابخانــه اطاع رســانی شــود، تــا در دســترس عمــوم قــرار گیــرد.

٠ امیــدوارم ایــن اتفــاق بیفتــد. ممکــن اســت کــه ]ایــن کتاب هــای اهدایــی[ کار گرافیــک باشــد، می توانــد تألیــف 
ــه روی  ــد ک ــی باش ــای قدیم ــی کتاب ه ــد؛ حت ــمی باش ــای تجس ــد هنره ــد؛ می توان ــی باش ــا خارج ــه و ی ــا ترجم و ی

ــد. ــی بمان ــه باق ــر در کتابخان ــک اث ــوان ی ــه به عن ــند. ک ــرده باش ــی ک ــی طراح ــتادان قدیم ــدش را اس جل

• یعنی مجله و مطبوعات و این طور چیزها هم شامل آن می شود، یا فقط باید کتاب باشد؟

ــی  ــع خیل ــد؛ مراج ــه جدی ــند و چ ــی باش ــه قدیم ــات، چ ــوص مج ــد. به خص ــد ش ــر خواه ــوان ذک ــاً! در فراخ ٠ حتم
ــوند. ــدا ش ــاب اه ــل کت ــد مث ــتند و می توانن ــی هس خوب
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• جنــاب بلــوچ، مــن دارم نــگاه می کنــم، در مــورِد همــٔه ســؤال هایی کــه داشــتیم، صحبــت کردیــم. مــن ســؤاالِت 
]کامنت هــا[ را هــم دیــدم، و ســؤال مرتبطــی را پیــدا نکــردم. یکــی-دو ســؤال بــود کــه یــک مقــدار از بحــث مــا دور 
ــرح  ــان را مط ــه سؤال هایش ــتان ک ــن دوس ــم از ای ــذرت می خواه ــن مع ــد؛ م ــری را می طلب ــای دیگ ــت و فض اس
ــت  ــت و کیفی ــؤال، وضعی ــن س ــه مهمتری ــد[، و اینک ــد ]بفرمایی ــی داری ــت پایان ــر صحب ــاً اگ ــط لطف ــم. فق نمی کن

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــوزه را االن چه ط م

٠ اتفاقــاً می خواســتم همیــن را بگویــم، چیزی کــه در صحبت هایــم نگفتــم، در مــورد آثــاری کــه در مــوزه جمــع آوری 
شــده، بیــش از ۲۰ هــزار اثــر اســت، کــه شــامل خیلــی چیزهــا می شــود؛ تمــام بخش هــای گرافیــک را دربــر 
ــانه،  ــور، نش ــن، بروش ــم، انیمیش ــراژ  فیل ــتی، تیت ــای دس ــت، آرت ورک ه ــی اوت هس ــاب و لِ ــد کت ــرد. از روی جل می گی

ــت.  ــی هس ــیار غن ــر، بس ــن نظ ــت، و از ای ــده اس ــع آوری ش ــوده جم ــه الزم ب ــه ک ــر و هرچ تمب

• ایــن در مــورِد گنجینــٔه آثــار کــه فرمودیــد آثــار زیــادی جمــع آوری شــده اســت ولــی وضعیــت مــوزه را چطــور ارزیابــی 
می کنیــد؟ اگــر از ســال ۱۳۷9 حســاب کنیــم، ۲۱ ســال اســت کــه گــروه زیــادی از جملــه شــما، تــاش می کننــد، و آثــار 
را جمــع آوری کردنــد و حــدود ۷ ســال اســت کــه مــوزه دارای ســاختمانی شــده اســت. االن فکــر می کنیــد کــه مــوزه در 

وضعیتــی هســت کــه بــه ثبــات رســیده باشــد و بتوانیــد بگوییــد کــه وضعیت خیلــی خوبــی دارد؟

٠ حتــی پیــش از تأســیس مــوزه، دانشــجوها بــه کمیتــٔه مــوزٔه انجمــن می آمدنــد، کــه کارهایشــان را در آنجــا 
ــه  ــا گرفت ــی از معماره ــت؛ یعن ــده اس ــزرگ ش ــیار ب ــکدٔه بس ــک پژوهش ــه ی ــل ب ــوزه تبدی ــا اآلن، م ــد. ام ــش کنن پژوه
ــز  ــک مرک ــد. ی ــوع می کنن ــا رج ــه آنج ــان ب ــرای تحقیقات ش ــد و ب ــوزه می آین ــه م ــران، ب ــا دیگ ــت ها و ی ــا گرافیس ت
پژوهشــی شــده اســت، کــه واقعــاً بــه نظــر مــن افتخــاری اســت بــرای کشــورمان، کــه می توانــم به طــور حتــم بگویــم 

ــت. ــز اس ــار و افتخارآمی ــیار پرب ــم، و بس ــوزه ای نداری ــن م ــا چنی ــه م ــه در خاورمیان ک

• مــن یــک ســؤال دیــدم کــه خیلــی بــه بحــث مــا مرتبــط اســت؛ پرســیدند کــه چشــم انداز شــما بــرای آینــدٔه مــوزٔه 
ً بــرای بیســت ســال دیگــر، دوســت داریــد مــوزه چــه شــرایطی داشــته باشــد و یــا آن را  گرافیــک چــه هســت؟ مثــا

ــد؟ ــی می کنی ــور پیش بین چط

٠ مــن فکــر می کنــم، مــوزه در شــرایطی کــه از نظــِر حجــم آثــار، بزرگ تــر و بزرگ تــر شــود، به خصــوص در ارتبــاط بــا 
موزه هــای جهــان، بایــد ارتبــاط برقــرار کنیــم و بخــش بین الملــل را در آینــده خواهیــم داشــت، کــه حتمــاً ایــن یکــی 

از چشــم اندازهــای مــا بــرای آینــده خواهــد بــود. امیــدوارم کــه ایــن اتفــاق محقــق شــود.

• اگــر صحبــت پایانــی هســت لطفــاً بفرماییــد. ببخشــید از اینکــه مزاحــم وقــت شــما شــدیم، و ممنــون از فرصتــی 
کــه بــه مــا دادیــد.

٠ صحبــت پایانــی مــن یــک تشــکر و دســت مریــزاد اســت بــه تمــام بچه هــای کمیتــٔه مــوزه، و تمــام هیئت مدیره هــا 
کــه حامــی مــا بودنــد، و بچه هایــی کــه بــدون چشم داشــت و بــدون اینکــه چیــزی دریافــت کننــد، بــا تمــام 
صمیمیــت و کوشــش خودشــان کار کردنــد، و کاری کردنــد کــه مــوزه گرافیــک پربــار شــود. اگــر مــا مــوزه ای داریــم، 

ــم. ــا ممنون ــٔه آن ه ــت. از هم ــن بچه هاس ــات ای ــل زحم حاص

Comment



93

Comment

51841h LIVEfa_karkehabadi
bijanjenab

• سـام بـه اعضـای انجمـن طراحـان گرافیـک در هـر کجای ایـران که هسـتند، هنـر و هنردوسـتان و همه کسـانی 
کـه بـه مبحـث دیزایـن عاقه منـد هسـتند. همانطور که مسـتحضر هسـتید امشـب در خدمـت آقای بیـژن جناب 

هسـتیم یکـی از اسـاتید و پیشکسـوتان رشـته گرافیـک که نیـاز بـه معرفی ندارد، سـام آقـای جناب .

٠ سام، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای دوستان مفید باشد.

• ممنون از همراهی شما
بـرای خـود مـن سـوالی کـه می خواهـم بپرسـم جـذاب بـود و البتـه شـاید سـوال معمولـی هـم نباشـد. همـه مـی 
دانیـم کـه کودکـی هـر فـرد مـی توانـد در آینـده او تاثیر گـذار باشـد. تا جایـی کـه اطـاع دارم دوران کودکی شـما 
هـم بـا کودکـی خیلی از طراحان دیگـر متفاوت بوده اسـت، اگر عاقه مند هسـتید لطفاً توضیـح کوتاهی بدهید، 

کـه آیـا دوران کودکـی شـما و نحـوه بـزرگ شـدن شـما در رشـد هنری شـما موثر بوده اسـت یـا نه؟

٠ اگـــر بخواهـــم بـــه دوران کودکـــی ام بـــر گـــردم، اولیـــن بـــاری کـــه نقاشـــی  کـــردم بـــر مـــی گـــردد بـــه زمانـــی 
ـــد  ـــک دوران جدی ـــاز ی ـــان آغ ـــد، آن زم ـــن کادو دادن ـــه م ـــکان ب ـــی پلی ـــی ۲۴ رنگ ـــداد رنگ ـــک م ـــم ی ـــادر بزرگ ـــه م ک
ـــه  ـــرد ب ـــدا ک ـــعه پی ـــواش توس ـــواش ی ـــردم، ی ـــر ک ـــی پ ـــا نقاش ـــم را ب ـــی ه ـــای اضاف ـــت ه ـــد، وق ـــن ش ـــی م در زندگ
طـــوری کـــه مـــادر و پـــدرم مشـــوق مـــن شـــدند و در تمـــام دوران تحصیلـــی مـــن را حمایـــت کردنـــد، حتـــی در 
ـــویق  ـــن را تش ـــد و م ـــن بودن ـــم م ـــتند، معل ـــی هس ـــه نام ـــاش ب ـــه نق ـــز  ک ـــای چنگی ـــه آق ـــانس آوردم ک ـــه ش مدرس
ـــا در آن  ـــم طبیعت ـــی رفت ـــه م ـــرز ک ـــتان الب ـــه دبیرس ـــد از آن ب ـــروم، بع ـــو ب ـــه جل ـــو ب ـــمت و س ـــن س ـــه ای ـــه ب ـــرد ک ک
مقطـــع درس خـــود را در رشـــته ریاضـــی ادامـــه دادم  و البتـــه خوشـــحالم تحصیـــل در رشـــته ریاضـــی خیلـــی 
ـــدازه  ـــه ان ـــی ب ـــه دارم ریاض ـــطوح کاری ک ـــام س ـــه در تم ـــم ک ـــی کن ـــر م ـــر فک ـــال حاض ـــرد و در ح ـــک ک ـــن کم ـــه م ب
کل کارهـــای هنـــری و نقاشـــی کـــه انجـــام دادم موثـــر بـــوده اســـت، بـــه هـــر حـــال حمایـــت از مـــن در کودکـــی 
باعـــث شـــد کـــه بـــه هنـــر عاقـــه منـــد شـــوم و ایـــن عاقـــه منـــدی باعـــث شـــد کـــه مـــن بـــه دانشـــگاه تهـــران 

ـــم. ـــل ده ـــه تحصی ـــری ادام ـــته هن ـــروم و در رش ب

گفتگوی کوتاه و صمیمیانۀ
اهالی تبلیغات و دیــــزاین

سه شنبه ۲9 تیرماه 1۴۰۰

بیـژن
جنــاب

فاطمه
کرکه آبادی
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• بسـیار عالـی، مـی دانـم که شـما یکی از اولین کسـانی هسـتید کـه تحصیات تـان را در خـارج از ایـران در آمریکا 
ادامـه دادیـد و مـدرک مسـتر art recovery را دریافـت کردیـد، مـن فکـر مـی کنـم کـه در واقـع غیـر از تجریباتی 
کـه در کودکـی داشـتید، تحصیـات شـما در کار امروزتـان تاثیر گذار بوده، سـوال بعدی من این اسـت کـه آیا فکر 

مـی کنیـد تجربیـات کودکـی و تحصیـات در این رشـته باعث شـد که مسـیر امروزتـان را انتخـاب کنید؟

٠ طبیعتـاً همینطـور اسـت، مـن از دوره دبیرسـتان تصمیم گرفتم که به دانشـکده هنـری بروم و نهایتا به دانشـگاه 
هنرهـای زیبـا راه پیـدا کـردم و البتـه در آنجـا اسـاتید بسـیار بـه نامـی داشـتیم از جملـه مرحـوم اسـتاد ممیـز کـه 
در کارهـای مـا بسـیار تأثیرگـذار بودنـد. بعـد از اتمـام تحصیاتـم دردانشـگاه تهـران بورسـیه گرفتـم و بـرای ادامـه 
تحصیـل بـه آمریـکا رفتـم، چیـزی کـه ایـن دو دانشـگاه و یـا ایـن دو کشـور را از هـم متمایـز مـی کنـد ایـن اسـت کـه 
مـن عمـا کار هنـری و تخصصـی خـودم را در دانشـگاه تهران یاد گرفتـم و کار مدیریتـی را در آمریـکا، در واقع از نظر 

خـودم تلفیـق ایـن دو کشـور و یـا ایـن دو دانشـگاه مسـیر کاری مـن را شـکل داد.

ــت  ــر کیفی ــد ب ــر تاکی ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــی از طراح ــق تلفیق ــراح موف ــک ط ــم ی ــر می کن ــخصا فک ــم ش ــن ه • م
طراحــی، بتوانــد کار را مدیریــت کنــد و جالــب اســت کــه شــما هــم مــی گوییــد کــه بخــش تخصصــی کار را در جایــی 
یــاد گرفتیــد و بخــش مدیریــت کار را در جــای دیگــر و در واقــع ایــن مســیری اســت کــه یــک پــروژه طراحــی می توانــد 

درســت پیــش بــرود. 
ــه  ــص در زمین ــک متخص ــوان ی ــه عن ــما ب ــردم ش ــل می ک ــرا تحصی ــگاه الزه ــه در دانش ــی ک ــت در زمان ــادم هس ی
بســته بنــدی در بیــن طراحــان گرافیــک شــناخته شــده بودیــد و باعــث افتخــار بــود کــه در دانشــکده هنــر 
دانشــگاه الزهــرا تدریــس مــی کردیــد، شــخصا  بــی صبرانــه منتظــر بــودم کــه بــه ســال آخــر برســم و بتوانــم واحد 
بســته بنــدی را بــا شــما بگذرانــم ، نهایتــا در آن تــرم ایــن واحــد نــوع دیگــری ارائــه شــد و قســمت نشــد کــه مــن 
از محضــر شــما اســتفاده کنــم، ســوال مــن ایــن اســت کــه چــه عاملــی باعــث شــد کــه شــما یــک بخــش تخصصــی 
ــای  ــه ه ــه حیط ــه در هم ــتید ک ــی را داش ــه کاف ــه تجرب ــت ک ــخص اس ــد؟ مش ــاب کنی ــک انتخ ــوزه گرافی را در ح
تخصصــی گرافیــک کار کنیــد امــا دقیقــاً چــه عاملــی باعــث شــد کــه شــما ایــن حیطــه تخصصــی را انتخــاب کنیــد؟

٠ واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی کــه از آمریــکا برگشــتم و تصمیــم گرفتــم شــروع بــه کار بکنــم بــه ایــن شــکل فکــر 
ــد  ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــروژه پای ــوان پ ــه عن ــا را ب ــعار موالن ــازی اش ــر س ــروژه تصوی ــگاه پ ــردم. در دانش ــی ک نم
انجــام دادم و بعــد کــه بــه آمریــکا رفتــم یکســری پــروژه هــای برندینــگ و طراحــی پوســتر در رابطــه بــا فســتیوال 
ــت  ــادم اس ــوب ی ــردم. خ ــم کار ک ــروژه دیپلم ــت پ ــران را جه ــم ته ــتیوال فیل ــع فس ــردم و در واق ــران کار ک ــم ته فیل
کــه رئیــس دانشــکده بــه مــن گفــت اگــر شــما بــه جــای فســتیوال فیلــم تهــران، فســتیوال فیلــم شــیکاگو  را انجــام 
بدهیــد ، ایــن فســتیوال تمــام هزینه هــای دانشــگاه و تحصیــل را بــه شــما خواهــد داد و هــر چــه الزم اســت را در 
اختیــار شــما قــرار خواهــد داد ولــی مــن بــه دلیــل احساســی کــه بــه پــروژه داشــتم  قبــول نکــردم و کار فســتیوال 
تهــران را انجــام دادم و تعــداد قابــل توجهــی پوســتر بــرای ایــن موضــوع کار کــردم و بــرای همیــن فکــر می کــردم 
ــرم  ــه دفت ــی ک ــا وقت ــود. ام ــد ب ــتر خواه ــی پوس ــه طراح ــن در زمین ــده کار م ــتم، عم ــران برگش ــه ته ــه ب ــی ک ــه وقت ک
را بــاز کــردم  اولیــن مشــتری کــه بــه ســراغم آمــد و درخواســت کــرد کــه کارش را انجــام دهــم پــروژه  بســته بنــدی 
داشــت و در جــواب ســوال مــن کــه محصــول شــما چیســت پاســخ داد کــه کار مــا تولیــد شــامپو بــرای ریــزش مــوی 
ســر اســت و اتفاقــا بــه درد شــما هــم خیلــی مــی خــورد. مــا کار را بــا ایشــان شــروع کردیــم. واقعیتــش را بگویــم مــن 
در تمــام طــول تحصیــل در دانشــگاه چــه در تهــران و چــه در آمریــکا فقــط یــک لیبــل آب پرتقــال طراحــی کــرده 

بــودم و بــه هیــچ وجــه بســته بنــدی کار نکــرده بــودم.

Comment
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• بــا توجــه بــه اینکــه واحــد هــای درســی رشــته گرافیــک در طــول زمــان تغییــر کــرده اســت آیــا در آن دوران اصــا 
واحــدی بــه نــام بســته بنــدی وجــود داشــت و در دانشــگاه تدریــس مــی شــد؟

٠ خیــر بــه ایــن صــورت کــه یــک تــرم کامــل واحــد بســته بنــدی ارائــه شــود وجــود نداشــت ولــی دقیقــا نمــی دانــم 
ــم  ــل ه ــم لیب ــی می کردی ــد آن طراح ــوگ و مانن ــر، کاتال ــزی دیگ ــا چی ــود ی ــات ب ــود تبلیغ ــه ب ــمش چ ــد اس آن واح
ــر  ــره صف ــن نم ــه م ــم ب ــز ه ــتاد ممی ــتیم و اس ــان داش ــه ژوژم ــت ک ــادم اس ــوب ی ــال، خ ــل پرتق ــم، لیب ــی کردی طراح
داد و گفــت تــا تــو باشــی کــه کار را درســت انجــام بدهــی. مــن هــم از ســر لجبــازی کارم را همانطــور روی دیوارنگــه  
ــم کار را از روی  ــن ه ــن  و م ــوار بک ــغال را از دی ــت آن آش ــی گف ــدند م ــی ش ــان وارد کاس م ــه ایش ــر دفع ــتم. ه داش
دیــوار نمــی کنــدم. بــه هــر حــال اولیــن مشــتری بــرای بســته بنــدی بــه مــن مراجعــه کــرده بــود و مــن واقعــاً نــه 
ــه کار  ــردم و نمون ــت ک ــف صحب ــای مختل ــه ه ــا چاپخان ــم و ب ــره رفت ــه اش را. باالخ ــه تجرب ــتم و ن ــش را داش دانش
دیــدم. واقعــا مثــل حــاال نبــود کــه در اینترنــت جســتجو کنــی و بــرای هــر کاری تعــداد زیــادی طــرح ببینــی و بتوانــی 
ایــده یــا الهــام بگیــری، محدودیــت کتــاب هــم در مــورد بســته بنــدی بســیار زیــاد بــود، بــه هــر حــال مــن نمی دانــم 
بــه چــه دلیــل توانســتم یــک کار بســیار خــوب بــه ایــن مشــتری تحویــل دهــم، خیلــی راضــی بــود و بســیار خوشــش 
آمــده بــود، نهایتــاً  چــاپ شــد یــک پکیــج بــود و بســته بنــدی درونــش. ایــن آقــا بعــد از آن بســته بنــدی هــای دیگــر و 
ســفارش هــای دیگــری بــه مــن داد و تقریبــا کار اصلــی مــن شــد بســته بنــدی. یــادم اســت کــه در آن زمــان مــن تــازه 
دفتــرم را بــاز کــرده بــودم و آقــای کامــران کاتوزیــان بســیار عاقــه منــد بودنــد کــه مــن بــروم و بــا تشــکیات ایشــان 

همــکاری داشــته باشــم و مــن چــون دفتــر خــودم را داشــتم نرفتــم، فکــر می کنــم ســال ۶۶ یــا ۶۷ بــود.

• تقریباً آن زمان دفاتر گرافیکی در تهران بسیار نادر بود.

٠ بلـه خیلـی کـم بـود. یـادم اسـت کـه شـرکت مینو بـا من تمـاس گرفـت و گفـت که مـا می خواهیم یک سـری بسـته 
بنـدی سـفارش بدهیـم. آن زمـان مینـو شـرکتی بـود بـا سـفارش هـای بسـیار و پـر حجـم ؛ از آنها پرسـیدم مـن را چه 
کسـی بـه شـما معرفـی کـرده اسـت گفتنـد آقـای کاتوزیـان، گفتـه اسـت کـه شـما تـازه از آمریـکا آمـده ایـد و بسـیار 
حرفـه ای هسـتید و شـرایط خوبـی بـرای انجـام کار داریـد. ایشـان گفتـه بودنـد که مـن یک سـری از کارهای شـما را 
انجـام مـی دهـم ولـی بقیـه بسـته بندی هایتـان را بـه آقـای جنـاب بدهیـد. ایـن موضـوع بـرای من بسـیار بـا ارزش 
بـود و آن را هیـچ وقـت فرامـوش نمـی کنـم.  چـون شـرایط کاری بسـیار بد بـود، بعـد از انقاب بـود و هنـوز تبلیغات 
و بسـته بنـدی رشـد نکـرده بـود. بـه هـر حـال دوسـت عزیـز مـن آقـای کاتوزیـان از نظـر روانـی بسـیار به مـن کمک 
کردنـد و مـن هنـوز هـم مدیـون ایشـان هسـتم و در هـر حـال مـن شـروع کـردم بـه کار طراحـی بسـته بنـدی و بـه 
ترتیـب شـرکت نرمـه آمـد شـرکت حریـر آمـد و خیلـی هـای دیگـر آمدنـد و یـک مسـیری در دفتر من باز شـد بـه نام 
بسـته بنـدی و پوسـتر کـه در واقـع انتظـار داشـتم کـه کار کنـم بسـیار کـم بود تـا اینکه یـک روزی آقـای مخملبـاف با 
مـن تمـاس گرفتنـد و  گفتند فیلم بایسـیکل ران را سـاخته اند و اگر می شـود شـما بیایید و فیلم را  ببینید و پوسـتر 
آن را طراحـی کنیـد. مـن فیلـم را بـا ایشـان  دیدم و بعدش هم بـا ایربراش برای این پوسـتر کار کـردم و  آن زمان هم  
بسـیار کـم بـا ایربراش کار شـده بود. در نهایت من کار پوسـتر بایسـیکل ران را انجـام دادم و خیلی امیـدوار بودم که 

کار بیشـتری در ایـن زمینـه بـه من سـفارش داده شـود.

• پوستر فیلم بایسیکل ران کار شما است؟

٠ بله آن که دوچرخه درون یک مربع شیشه ای است کار من است.
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و بعــد از آن یکســری پوســتر دیگــر هــم انجــام دادم ولــی کا بــرای فیلــم دو کار بیشــتر انجــام نــدادم یکــی بایســیکل ران 
هســت و دیگــری جشــنواره فیلــم فجــر کــه آخریــن پوســتری بــود کــه مــن کار کــردم ولــی بیشــتر مســیر کاری من بســته 
بنــدی بــود. بــرای مــن بســته بنــدی بســیار جــذاب اســت بــرای اینکــه هــم دو بعــدی و هــم ســه بعــدی اســت و شــما 
وقتــی مــی خواهــی بســته بنــدی بســازی بایــد حجــم را خــوب بشناســی، بایــد تــا یــه حــدودی ســه بعــدی کــردن را 
بدانــی و هــم چنیــن مجســمه ســازی را. ایــن کار بــرای مــن بســیار هیجــان انگیــز اســت و هــر بســته بنــدی  تجربــه ای 
جدیــد و پــر از انــرژی اســت. یعنــی شــما وقتــی یــک بســته بندی را طراحــی مــی کنیــد و آن بســته تولیــد مــی شــود و 
مــی بینیــد کــه در ســوپر مارکــت جــا گرفتــه و مخصوصــا اینکــه  فــروش خــوب داشــته باشــد و شــرایط بســیار خــوب 

بــرای مشــتری ایجــاد کــرده اســت بســیار راضــی مــی شــوی.

ــب اش  ــه مخاط ــت ک ــن اس ــه دارد ای ــی ک ــر فرق ــای دیگ ــفارش ه ــه س ــا بقی ــته بندی ب ــه بس ــاً ک ــاً، مخصوص • دقیق
بســیار گســترده اســت شــاید کمتــر ســفارش گرافیکــی باشــد کــه بــا ایــن حجــم از افــراد در تمــاس اســت و بــه قــول 
شــما وقتــی هــم کــه یــک بســته بنــدی موفــق مــی شــود حتمــا ایــن موفقیــت بــرای یــک طــراح تاثیــر گــذار اســت و 

ــه راه. ــرای ادام ــد ب ــتاق می کن او را مش
ــر  ــی فک ــوده ول ــه نب ــدا آگاهان ــد در ابت ــام دهی ــدی انج ــته بن ــه کار بس ــاب اینک ــه انتخ ــت ک ــخص اس ــب مش خ
ً آگاهانــه و از روی عاقــه ادامــه دادیــد، در حــال حاضرفکــر می کنیــد چــه چیــزی کار شــما  می کنــم بعدهــا کامــا
را ایــن چنیــن منحصــر بــه فــرد کــرده کــه خیلــی از افــراد شــما را بــه عنــوان یــک طــراح شــاخص در زمینــه بســته 

بنــدی مــی شناســند؟

٠ چنــد عامــل هســت کــه باعــث شــده مــن بــه ایــن نقطــه برســم حــاال چــه در رابطــه بــا بســته بنــدی و چــه بــا بقیــه 
کارهــا، مــی توانــم موضــوع موفقیــت خــودم را در چنــد بخــش توضیــح دهــم، اولیــن موضــوع خانــواده ام اســت. من 
فکــر می کنــم کــه هــر طراحــی اگــر در یــک محیــط آرام و دوســت داشــتنی در کنــار خانــواده باشــد موفــق خواهــد 
ــزم، در  ــری عزی ــرم ش ــاً همس ــتنی دارم مخصوص ــت داش ــوب و دوس ــی خ ــواده خیل ــک خان ــن ی ــر م ــن نظ ــد از ای ش
ــه در  ــم و چ ــران می رفت ــگاه ته ــه دانش ــودم و ب ــجو ب ــه دانش ــی ک ــت، از زمان ــوده اس ــن ب ــار م ــع در کن ــام مقاط تم
آمریــکا ایشــان بــا مــن بودنــد تــا امــروز. پــس بخشــی از کار مــن بــا مشــارکت ایشــان شــکل گرفتــه. ایشــان همیشــه 
هــم مشــوق و هــم منتقــد مــن بودنــد، هــر جایــی کــه بایــد در جهــت مثبــت صحبــت کنــد صحبــت مــی کنــد یــا اگــر 
انتقــادی دارد می گویــد و اصــا تعارفــی در ایــن زمینــه بــا هــم نداریــم. نقدهایــی کــه روی کارهایــم مــی کنــد گاهــی 
وقــت هــا بســیار منطقــی و درســت اســت و بعــد هــم دخترانــم هســتند کــه آنهــا هــم راه مــن را رفتنــد و ایــن بــرای 
مــن خیلــی دوســت داشــتنی اســت و خوشــحالم کــه بچه هایــم نیــز عاقــه و اســتعداد مــن را دارنــد و مســیر مــن در 

یــک نقطــه تمــام نمی شــود و همینطــور ادامــه دارد و از ایــن نظــر از همــه ی آنهــا سپاســگزارم.
و بعــد بخــش آموزشــی، مــن همیشــه دوســت داشــتم کــه یــک معلــم باشــم، در همــه ســطوح نــه فقــط در رشــته 
ــش را  ــر دانش ــودش  اگ ــته خ ــم در رش ــی توان ــه م ــی ک ــا آنجای ــد ت ــن کار  کن ــرای م ــد ب ــه می آی ــری ک ــی کارگ ــر، حت هن
ــود.  ــی ب ــم دوران زیبای ــردم و برای ــس ک ــگاه تدری ــال در دانش ــن 1۲ س ــم. م ــی ده ــوزش م ــه او آم ــم ب ــته باش داش

ــتند. ــی هس ــاتید بزرگ ــا اس ــی از انه ــه االن خیل ــته ام ک ــی داش ــیار خوب ــای بس ــجو ه دانش

• مـن اتفاقـا مـی خواسـتم بگویـم که چـه حیف که ایـن روزها تدریـس نمی کنیـد حاال دلیلـش را دقیقـا نمی دانم 
ولـی شـخصا فکـر می کنـم کـه حیـف اسـت کسـانی کـه دانـش و توانایـی دارنـد و طراحـان تاثیرگـذاری هسـتند 
تدریـس را کنـار بگذارنـد چـون به هر حال جوان ها تشـنه دانسـتن هسـتند و حیـف تجربه و دانش شماسـت که 

منتقـل نشـود اگـر در مـورد ایـن وقت بـود لطفـاً توضیح دهیـد و راجع بـه آن صحبـت کنیم.

Comment

51841h LIVEfa_karkehabadi
bijanjenab



97

Comment

٠ دو ســـال پیـــش بـــرای یـــک ســـخنرانی رفتـــه بـــودم دانشـــگاه الزهـــرا و دیـــدم کـــه اســـاتیدی کـــه ردیـــف جلـــو 
ـــه  ـــود ک ـــده ب ـــحال کنن ـــی خوش ـــن خیل ـــرای م ـــن ب ـــتند و ای ـــن هس ـــابق م ـــجوهای س ـــه دانش ـــد هم ـــته بودن نشس
همـــراه بـــا آنهـــا نشســـته بـــودم وچقـــدر آنهـــا  از حضـــور مـــن در دانشـــگاه الزهـــرا لـــدذت بردنـــد و ایـــن یکـــی از 

لـــذت هـــای تدریـــس و آمـــوزش اســـت.
ـــر  ـــور را در نظ ـــد فاکت ـــردم چن ـــه کار ک ـــروع ب ـــه ش ـــی ک ـــن از اول ـــتند. م ـــتریانم هس ـــن مش ـــت م ـــر در موفقی ـــل دیگ عام
ـــت  ـــه قیم ـــی اینک ـــم. یک ـــر گرفت ـــور را در نظ ـــن فاکت ـــرا ای ـــم چ ـــم. نمیدان ـــش را نمیدان ـــرا واقعیت ـــید چ ـــاال بپرس ـــم ح گرفت
مناســـب و خـــوب بدهـــم. شـــاید تاثیـــر دوســـت عزیـــزم آقـــای علیرضـــا اســـپهبد بـــود کـــه خـــدا رحمتـــش کنـــد. 
ـــوب  ـــت خ ـــده، قیم ـــی  ن ـــه کس ـــت ارزان ب ـــه قیم ـــد ک ـــن گفتن ـــه م ـــان ب ـــم ایش ـــی کردی ـــت م ـــم صحب ـــا ه ـــه ب ـــک روز ک ی
ـــتری های  ـــه مش ـــر اینک ـــتم. دیگ ـــه ای داش ـــن برنام ـــل چنی ـــودم از قب ـــا خ ـــود ی ـــان ب ـــر ایش ـــم تاثی ـــاال نمی دان ـــده. ح ب
ـــت  ـــد  لیس ـــه کنی ـــتریان مراجع ـــش مش ـــه بخ ـــد و ب ـــن را ببینی ـــایت م ـــر وب س ـــش اگ ـــم، واقعیت ـــاب کن ـــی انتخ خوب
ـــه  ـــارات، چ ـــه انتش ـــه در زمین ـــتند چ ـــا هس ـــه ه ـــا کارخان ـــکیات ی ـــا تش ـــراد ی ـــن اف ـــد بهتری ـــه می بینی ـــتری هایی ک مش
ـــف  ـــای مختل ـــا  وزارت خانه ه ـــه ت ـــوم گرفت ـــش  پترولی ـــی از بریتی ـــن الملل ـــط بی ـــه رواب ـــه در زمین ـــد، چ ـــه تولی در زمین
ـــاب  ـــه انتخ ـــردم ک ـــی ک ـــعی م ـــردم و س ـــی ک ـــاب م ـــا را انتخ ـــن آن ه ـــی. م ـــای خصوص ـــش ه ـــاد و بخ ـــل وزارت ارش مث
هـــای خوبـــی داشـــته باشـــم و رزومـــه خوبـــی بـــرای خـــودم درســـت کنـــم و همیـــن رزومـــه خـــوب باعـــث شـــد کـــه 

ـــد. ـــه کنن ـــن مراجع ـــه م ـــز ب ـــری نی ـــوب دیگ ـــای خ ـــتری ه مش

• البتــه حتمــا اخــاق و رفتــار حرفــه ای و  بســیار خــوب شــما هــم تاثیرگــذار بــوده اســت بــرای جلــب مشــتری ولــی 
چیــزی کــه شــما می گوییــد درســت اســت.

ــا  ــت ه ــی وق ــرم و خیل ــی گی ــاد م ــاگرد کار ی ــک ش ــل ی ــم مث ــتری های ــن از مش ــا م ــی وقته ــم خیل ــت را بگوی ٠ واقعی
ــکلی  ــتریانم مش ــا مش ــه ب ــرده ام ک ــعی ک ــرده ام و س ــتری داری ک ــه مش ــد ،همیش ــاد می گیرن ــن کار ی ــا از م ــم آنه ه
نداشــته باشــم. برعکــس شــایعاتی کــه همیشــه پشــت ســر مــن اســت کــه ایشــان خیلــی ســخت گیــر هســتند و کار 
ــرای  ــیه ب ــه در حاش ــائل ک ــن مس ــد و از ای ــام می ده ــان انج ــد و شاگردانش ــی دهن ــام نم ــان انج ــی را خودش طراح
همــه هســت، ولــی ســعی کــرده ام کــه مشــتری هایــم را خوشــحال نگــه دارم و ایــن یکــی از شــاخصه هایی بــوده کــه 

باعــث موفقیــت مــن شــده اســت .
ایــن ســه موضــوع عوامــل مهمــی بــرای مــن بودنــد کــه خیلــی روی آن پافشــاری کــرده ام و باعــث شــده کــه امــروز 

در جایگاهــی کــه هســتم باشــم.

• آقــای جنــاب ایــن عواملــی کــه گفتیــد ازنظرمــن عوامــل بیرونــی اســت، یعنــی عواملــی از بیــرون باعــث شــده 
کــه شــما بتوانیــد آرامــش ذهنــی داشــته باشــید و یــک کار خــوب انجــام دهیــد می خواهــم ببینــم از نظــر کیفــی و 

هنردیزایــن فکــر مــی کنیــد چــه اتفاقــی باعــث شــده کــه کار شــما شــاخص باشــد.

ـــیار  ـــری بس ـــع هن ـــک مقط ـــران ی ـــگاه ته ـــه دانش ـــم ک ـــما گفت ـــه ش ـــن ب ـــه م ـــه ک ـــای اولی ـــه صحبت ه ـــم ب ـــی گردی ٠ برم
ـــه  ـــت. البت ـــث مدیری ـــن در بح ـــرای م ـــود ب ـــوب ب ـــع خ ـــک مقط ـــکا ی ـــدن در آمری ـــود و درس خوان ـــن ب ـــرای م ـــوب ب خ
ـــید  ـــگاه باش ـــن جای ـــان در بهتری ـــص خودت ـــما در تخص ـــر ش ـــی اگ ـــته ای حت ـــر رش ـــه در ه ـــک، بلک ـــته  گرافی ـــه در رش ن
ـــم  ـــی بیاندازی ـــر نگاه ـــان اگ ـــه خودم ـــا در جامع ـــه م ـــور ک ـــوید، همانط ـــی ش ـــق نم ـــید موف ـــی نباش ـــر خوب ـــی مدی ول
مـــی بینیـــم کـــه طراحـــان بســـیار خوبـــی داریـــم امـــا متاســـفانه  خیلـــی از آنهـــا موفـــق نیســـتند و کســـی آنهـــا را 
ـــد و  روی کار  ـــداری ندارن ـــتری م ـــا مش ـــد و ی ـــی ندارن ـــی خوب ـــط عموم ـــه رواب ـــل آن ک ـــه دلی ـــاید ب ـــند. ش ـــی شناس نم
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ـــد  ـــما می بینی ـــت ش ـــم هس ـــن ه ـــس ای ـــائل و برعک ـــت مس ـــن دس ـــتند و از ای ـــاط هس ـــا بی انضب ـــد ی ـــت ندارن مدیری
ـــم و  ـــل نظ ـــه دلی ـــد ب ـــی کن ـــت و کار م ـــرح هس ـــی مط ـــت ول ـــی نیس ـــراح خوب ـــی ط ـــی خیل ـــر کیف ـــی از نظ ـــه طراح ک
ـــیار   ـــن بس ـــته م ـــد. از آن گذش ـــذار بودن ـــن تاثیرگ ـــت م ـــل در موفقی ـــن دوعام ـــر ای ـــن نظ ـــه دارد. از ای ـــی ک انضباط
ـــل  ـــر تحوی ـــروژه را زودت ـــات پ ـــی اوق ـــی گاه ـــم و حت ـــی کن ـــت م ـــدی را رعای ـــه زمانبن ـــتم و همیش ـــول هس ـــوش ق خ

ـــم. ـــی ده م

• فکر می کنم این همان منطقی و نظمی است که بر گرفته از ریاضیات است.

٠ دقیقــاً، همیشــه ایــن حــس را دارم کــه همــه چیــز را  بــا محاســبه درســت انجــام  مــی دهــم یعنــی زمانبنــدی کــه بــه 
مشــتری می دهــم کامــا دقیــق اســت وهیــچ وقــت کار دیــر نمــی شــود.

• تــا ایــن بحــث تمــام نشــده مــی خواســتم ســوال کنــم کــه شــما یــک پــروژه را چگونــه هدایــت مــی کنیــد و البتــه 
فکــر می کنــم کــه جــواب ایــن ســوال  بــرای خیلــی از افــراد جــذاب باشــد، اینکــه چگونــه ســفارش کار مــی گیریــد، 
یــک پــروژه را از کجــا شــروع مــی کنیــد و زمانبنــدی را چگونــه انجــام مــی دهیــد  و چطــور کار را تحویــل مــی دهیــد. 
می دانــم کــه مســیر انجــام کار بــرای هــر طراحــی ممکــن اســت متفــاوت باشــد. امــا فکــر کنــم ایــن یکــی از عواملــی 

اســت کــه باعــث موفقیــت شــما شــده اســت و ممنــون خواهــم شــد کــه ایــن مســیر را کامــل توضیــح بدهیــد.

٠ کاری کــه مــن در حــال حاضــر انجــام مــی دهــم  همــان کاری اســت دو دهــه پیــش هــم انجــام مــی دادم،  چــون 
یــک مــدت  در آمریــکا کار مــی کــردم یــک ســری از فــرم هــا و اســنادی کــه آنـــجا در  جریــان کار اســتفاده مــی شــد را 
برداشــتم و الگــوی آتلیــه خــودم کــردم، یــک چــارت خیلــی دقیقــی کشــیدم کــه در واقــع بــه مــن خــط مشــی مــی داد 
و شــاید مــن اولیــن کســی باشــم در ایــران کــه شــروع کــردم بــه تقســیم بنــدی کار یعنــی یــک  بخــش تصویرکــردن 
ــردم،  ــت ک ــی اوت درس ــش ل ــک بخ ــردم، ی ــت ک ــگ( درس ــری )ریتاچین ــش بازنگ ــردم، بخ ــت ک ــن( درس )ایاستریش
ــه  االن  ــانی ک ــت. کس ــوده اس ــن روال ب ــه همی ــم ب ــه ه ــردم همیش ــت ک ــینگ( درس ــی )فینیش ــش خروج ــک بخ ی
صحبت هــای مــن را گــوش می دهنــد در نظــر داشــته باشــند کــه مــی خواهنــد در آینــده چــه کاری انجــام دهنــد  و 

خــوب اســت کــه از حــاال بــه فکــر فــروش و بازایابــی خــود باشــند.

ــه در  ــی ک ــن موضوعات ــاید در بی ــفانه ش ــا متاس ــم ام ــه از آن آگاهی ــه هم ــت ک ــی اس ــوع مهم ــا موض ــن اتفاق • ای
رشــته گرافیــک تدریــس می شــود مغفــول مانــده و عمــا وقتــی کــه بــه عنــوان طــراح گرافیــک از دانشــگاه فــارغ 
ــه  ــم ک ــویم و می بین ــی ش ــازار کار م ــازه وارد ب ــم و ت ــوع نداری ــن موض ــی از ای ــچ اطاعات ــویم هی ــی ش ــل م التحصی
ً چــه طــور بایــد مشــتری جــذب کنــم و چــه  اتفاقــاً مفیدتریــن چیــزی کــه بایــد یــاد مــی گرفتیــم ایــن بــود کــه اصــا

طــور بایــد اثــرم را بــه فــروش برســانم.

٠ خــب تــا اینجــا مــا بــا یــک سیســتم ســنتی کار کــرده ایــم کــه باعــث مــی شــود مشــتری بــه ســراغ مــا بیایــد ولــی 
همیشــه اینطــور نیســت یعنــی زمانــی هــم هســت کــه  بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی یــا مشــکات دیگــر بایــد منتظــر 
مشــتری بنشــینید، ولــی تــا کــی بایــد منتظــر شــوید ؟ مــن همیشــه توصیــه مــی کنــم کــه در کنــار کار طراحــی بخــش 
فــروش و بازایابــی داشــته باشــید. مشــتری هــای مــن وقتــی ســراغ مــن مــی آینــد ابتــدا در مــورد کار گفتگــو مــی 
کنیــم و در واقــع شــرایط را برایشــان توضیــح  مــی دهــم و بعــد هزینه هــای کار را برایشــان ایمیــل مــی کنــم تــا بــا 
قیمــت مــن آشــنا شــوند و یــا اگــر توضیحاتــی خواســتند کامــل برایشــان توضیــح مــی دهــم و حــاال ممکــن اســت 

Comment

51841h LIVEfa_karkehabadi
bijanjenab



99

Comment

کــه هزینــه هــا را قبــول کننــد و یــا نکنند.اگــر قبــول کننــد مــا برایشــان فــرم پرســش ارســال مــی کنیــم و آنهــا آن را 
پــر می کننــد و مــا شــروع می کنیــم بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــردن و کامــل کــردن فــرم، نظراتشــان را مــی گیریــم و 
جاهایــی کــه کامــل نیســت را خودمــان پــر مــی کنیــم. بخشــی کــه امــور مشــتریان را انجــام مــی دهــد از اطاعــات 
ــه  ــا بدبختان ــبختانه ی ــه خوش ــم ک ــما بگوی ــه ش ــا ب ــد. اینج ــی ده ــن م ــه م ــد و ب ــی کن ــت م ــی درس ــی، بریف دریافت
ــه  ــم. ب ــی کن ــان را طراح ــخصا کارش ــن ش ــه م ــد ک ــی خواهن ــد م ــی آین ــن م ــراغ م ــه س ــه ب ــی ک ــتری های ــر مش اکث
دلیــل اینکــه دفتــر مــن، دفتــر یــک شــخص حقیقــی اســت. مــن بــر طبــق بریــف دریافتــی کار را شــروع  مــی کنــم 
و البتــه اگــر پــروژه خیلــی بــزرگ باشــد کــه نیــاز بــه تدویــن اســتراتژی بــرای آن داریــم و  تنظیــم اســتراتژی هــم 

نیــاز بــه زمــان دارد.

• قاعدتاً برای ارائه استراتژی از تیم دیگری کمک می گیرید درست است؟

٠ بلـــه درســـت اســـت یـــک تیـــم دیگـــر هـــم کمـــک مـــی کنـــد. آنهـــا اســـتراتژی را در اختیـــار مـــن قـــرار مـــی دهنـــد 
ـــرح  ـــو دو ط ـــرای لوگ ـــم، ب ـــی ده ـــرح م ـــا ط ـــته بندی دو ت ـــرای بس ً ب ـــوال ـــم، معم ـــی کن ـــی م ـــه طراح ـــروع ب ـــن ش و م
ـــر  ـــز اگ ـــی نی ـــم. گاه ـــی ده ـــرح م ـــک ط ـــط ی ـــاب فق ـــا کت ـــور ی ـــتر، بروش ـــل پوس ـــا مث ـــه کاره ـــرای بقی ـــی ب ـــم ول می ده
نیـــاز باشـــد  بـــرای بســـته بنـــدی حتـــی 3 طـــرح نیـــز ارائـــه مـــی دهـــم. مشـــتری بـــا  میلیاردهـــا تومـــان ســـرمایه 
گـــذاری آمـــده اســـت و امیـــدش بـــه بســـته بنـــدی اســـت و وجدانـــا مـــن هـــم هیـــچ گاه نمـــی خواهـــم کـــه کار بـــه 
ـــم  ـــی خواه ـــتری م ـــان بیش ـــا زم ـــروژه ه ـــی پ ـــورد بعض ـــور در م ـــم همینط ـــو ه ـــورد لوگ ـــود. در م ـــام نش ـــتی انج درس
ـــته  ـــا بس ـــه ب ـــا در رابط ـــای م ـــده ه ـــوز تولیدکنن ـــفانه هن ـــه متاس ـــذرم. البت ـــی از کار بگ ـــه راحت ـــه ب ـــدارم ک ـــت ن و دوس
بنـــدی چـــه از نظـــر کمیـــت و چـــه از نظـــر کیفیـــت روی مارکتینـــگ کار نمـــی کننـــد و اطاعاتـــی کـــه مـــی دهنـــد 
ـــت  ـــم خدم ـــی را ه ـــک موضوع ـــد.  ی ـــی کنن ـــان کار م ـــلیقه خودش ـــه س ـــبت ب ـــت  و نس ـــان اس ـــخصی ش ـــات ش اطاع
ـــد  ـــدی دارن ـــته بن ـــاره بس ـــی درب ـــش خوب ـــرا دان ـــه زدم اکث ـــی ک ـــود حرف ـــا وج ـــا ب ـــدگان م ـــه تولیدکنن ـــم ک ـــما بگوی ش
یعنـــی گاهـــی اوقـــات طرحـــی را انتخـــاب مـــی کننـــد  کـــه مـــن تعجـــب مـــی کنـــم کـــه چـــه طـــور ایـــن طـــرح را  انتخـــاب 
ـــه دارد  ـــی ک ـــی فاکتورهای ـــد ول ـــاب نکن ـــرح را انتخ ـــد آن ط ـــادی باش ـــخص ع ـــک ش ـــر ی ـــاید اگ ـــون ش ـــت چ ـــرده اس ک
بـــرای انتخـــاب بـــه خاطـــر اینکـــه همـــه چیـــز را خـــودش ســـاخته، خـــودش کارخانـــه را راه انداختـــه اســـت و خـــودش 
فـــروش را در دســـت دارد انتخـــاب درســـتی اســـت، ولـــی اگـــر همیـــن انتخـــاب را بـــه مدیـــران فـــروش واگـــذار 
ـــتند و  ـــق نیس ـــته بندی مواف ـــر بس ـــا تغیی ـــروش ب ـــران ف ـــه مدی ـــر اینک ـــه خاط ـــود ب ـــی ش ـــخت م ـــیار س ـــم کار بس کنی

مشـــکات زیـــاد می شـــود.

• لطفاً توضیح دهید نحوه پرزنت کارتان به مشتری چگونه است ؟

٠ یکــی از نــکات کــه در زمــان حضــورم در آمریــکا در مــن تاثیرگــذار بــود پرزنــت کــردن  کار بــود یعنــی بــه قــدری آنهــا 
روی پرزنــت کــردن کار حساســیت و دقــت و بــه آن ایمــان و اعتقــاد دارنــد کــه شــاید بــه انــدازه خــود کار نباشــد. 
ــم.  ــان می دهی ــتری نش ــه مش ــم و ب ــی کنی ــرح م ــن ط ــر ت ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــاس اصل ــع لب ــردن کار در واق ــت ک پرزن
ــه کار  ــم  ب ــما ه ــن کار ش ــا ای ــم ب ــی کن ــیاری م ــه ی بس ــرای آن هزین ــیت دارم و ب ــوع حساس ــن موض ــخصا روی ای ش
مشــتری ارزش می دهیــد وهــم بــه  کار خودتــان. حتــی اگــر نیــاز باشــد بــرای بعضــی جلســات از طــرح هــا چندیــن 
ــا  ــرح ه ــت  ط ــه ماک ــدارم  ک ــت ن ــون دوس ــند چ ــوت باش ــر دع ــه 8 نف ــک جلس ــر در ی ً اگ ــا ــم.  مث ــی کن ــه م ــی تهی کپ
دســت بــه دســت بچرخــد تعــداد بیشــتری از آنهــا تهیــه مــی کنــم و در اختیــار افــراد قــرار مــی دهــم. بــرای همیــن 

پرزنــت کــردن در دفتــر مــن بســیار مهــم اســت.
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• البتـــه طراحـــی بســـته بنـــدی حســـاس تـــر از ســـایر موضوعـــات طراحـــی اســـت و مشـــتری بایـــد  بـــا آنچـــه کـــه 
ـــیار  ـــت بس ـــت درس ـــما پرزن ـــول ش ـــه ق ـــد و ب ـــس کن ـــود و آن را لم ـــه ش ـــت مواج ـــن اس ـــی نزدیکتری ـــرح نهای ـــه ط ب

تاثیرگـــذار اســـت.

٠ بســته بنــدی را تــا جــای ممکــن شــبیه طــرح نهایــی ماکــت مــی کنیــم و آن را بــه مشــتری ارائــه مــی دهیــم و اصــا 
راضــی بــه تصویــر کــردن ایــده بــه صــورت ســه بعــدی نیســتیم. همیشــه ازیــن کار نتیحــه خوبــی گرفتــه ایــم چــرا کــه 

در ایــن حالــت هــم مــا و هــم مشــتری مــی دانیــم کــه طــرح چطــور بــه بــازار ارائــه خواهــد شــد.

• ســوالی کــه االن می خواهــم بپرســم شــاید ســوال اکثــر کســانی باشــد کــه در حــوزه هــای تجــاری و تبلیغاتــی کار 
مــی کننــد. آیــا شــما بــه عنــوان یــک طــراح حرفــه ای تفاوتــی بیــن طراحــی یــک ســفارش در حــوزه تجــاری بــا یــک 
ســفارش در حــوزه هنــری قائــل مــی شــوید یــا خیــر؟ مــی دانــم کــه تجاربــی در زمینــه سفارشــات هنــری داریــد 
ــی و  ــه فرهنگ ــک مجل ــه ی ــاووس ک ــه ط ــودم مجل ــرده ب ــه کار ک ــروع ب ــازه ش ــه ت ــی ک ــه در زمان ــت ک ــادم اس ــا ی مث

هنــری بــا طراحــی درجــه یــک بــود و بــه دو زبــان منتشــر مــی شــد توســط شــما طراحــی مــی شــد. 

ــد  ــاوت دارن ــر تف ــا همدیگ ــازاری ب ــا ب ــاری ی ــک تج ــی گرافی ــری و طراح ــک هن ــی گرافی ــه طراح ــن اینک ــر م ــه نظ ٠ ب
چیــزی اســت کــه در کشــور مــا مطــرح اســت کــه متاســفانه مــن هنــوز متوجــه نیســتم چــه کســی ایــن تقســیم بنــدی 
ــفارش  ــتیم و س ــراح هس ــا ط ــون اگرم ــت چ ــده اس ــده ش ــن ای ــد ای ــث رش ــری باع ــل دیگ ــه عوام ــام داده و چ را انج
می گیریــم یعنــی بــرای فــروش طراحــی می کنیــم و در واقــع اصــل قضیــه ایــن اســت حــاال هــر نــوع طراحــی 
باشــد طراحــی لبــاس یــا جواهــر یــا حتــی طراحــی صنعتــی باشــد فرقــی نمــی کنــد و نهایتــا طــرح هــای مــا بــرای 
فــروش محصــول اســتفاده مــی شــود، طراحــی جلــد کتــاب و بســته بنــدی نیــز همیــن اســت، امــا امــروز مــی بینیــم 
ــک  ً گرافی ــا ــی مث ــتر از طراح ــما بیش ــتید ارزش کار ش ــری هس ــراح هن ــما ط ــر ش ــا اگ ــه مث ــود ک ــی ش ــوان م ــه عن ک
تجــاری اســت و مــن ایــن موضــوع را درک نمــی کنــم،  مــن خــودم شــخصا در ایــران بــرای ایــن مطــرح هســتم کــه 
کار طراحــی بــرای موضوعــات تجــاری مــی کنــم امــا در کنــار آن 3۵ کتــاب نیــز بــرای اســطوره هــای هنــر ایــران کار 
کــرده ام، اســطوره هایــی مثــل آقــای کیارســتمی، آیدیــن آغداشــلو، اکبــر صادقــی،  پرویــز  تناولــی، فرشــچیان و .... 
ــدرت  ــه ن ــود و ب ــد ب ــای هنرمن ــوم کاره ــا  آلب ــی از آنه ــتند و یک ــه هس ــک ۷۰۰ صفح ــا نزدی ــاب ه ــن کت ــی از ای بعض
دیــده ام کــه ایــن افــراد کارهایشــان را بــه یــک طراحــی کــه عنــوان هنــری دارد بدهنــد و بــه غیــر از ایــن خیلــی از 

ــتند. ــن هس ــتریان م ــور مش ــای کش ــاراتی ه انتش
ــوده و  ــن ب ــاخص م ــار ش ــی از آث ــن یک ــر م ــه نظ ــه ب ــرده ام ک ــم کار ک ــاووس را ه ــه ط ــا، مجل ــاب ه ــن کت ــار ای در کن
تحــول بســیار بزرگــی در سیســتم دفتــر مــن ایجــاد کــرد.1۰ شــماره از آن را کار کــردم کــه ۴ تــای آن چــاپ شــد. البتــه 
متاســفانه دوران مجلــه طــاووس دوران کوتاهــی بــود ولــی اعتقــاد دارم کــه بــا طراحــی ایــن مجلــه تحولــی را در 
زمینــه طراحــی مطبوعــات و نشــریات ایجــاد کــردم. ایــن مجلــه بــه دو زبــان طراحــی مــی شــد و مشــتریان زیــادی 

از سراســر دنیــا داشــت. 

• جا دارد که در اینجا یادی هم از خدمات خانم منیژه میرعمادی بکنیم.

٠ بله خانم میرعمادی خانمی استثنایی بودند و این نشریه نیز نشریه ای خاص و استثنایی بود.
ــر کاری  ــا ه ــت. ام ــن نیس ــن کاری م ً در الی ــا ــه اص ــم ن ــپیر کار بکن ــش شکس ــتر نمای ــن روی پوس ً م ــا ــه مث ــاال اینک ح
ــر از آن در  ــه غی ــوده، ب ــی ب ــق و خوب ــا کار موف ــه ام قطع ــه گرفت ــه از جامع ــی ک ــه بازخوردهای ــه ب ــا توج ــرده ام ب ک

Comment
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Comment

هنــگام طراحــی مجلــه  طــاووس همزمــان روی موضوعــات دیگــری مثــل بســته بنــدی هــم کار کــرده ام و نکتــه ای 
کــه بایــد بــه شــما بگویــم و خیلــی جالــب اســت ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات  بــه طــور اتفاقــی در دفتــر همزمــان 
روی چنــد پــروژه متفــاوت کار مــی کنــم. یعنــی روی یــک لوگــو و بســته بنــدی توامــان. از نظــر روحیــه  و انــرژی انجــام  
ایــن کار بــه خــود مــن بســیار کمــک مــی کنــد یعنــی هــر وقــت کــه می بینــم کــه طراحــی لوگــو خســته ام کــرده اســت 
ــن  ــه م ــد و ب ــی کن ــازه م ــه ام را ت ــوع روحی ــن موض ــردازم و همی ــی پ ــدی م ــته بن ــی بس ــه کار طراح ــردم و ب ــر می گ ب
انــرژی مــی دهــد بــرای اینکــه دوبــاره بــاز گــردم بــه ســراغ طراحــی لوگــو، بــرای همیــن یــک کار هنــری را کنــار یــک کار 

تجــاری و همزمــان انجــام مــی دهــم و هیــچ مشــکلی هــم نــدارم.

• در واقـع ماهیـت کار تفـاوت چندانـی نمـی کنـد تنهـا نـوع سـفارش متفـاوت اسـت چـون نهایتـاً مـا کار دیزایـن 
می کنیـم و حـل مسـئله سـفارش دهنـده و موضـوع تاثیـر گـذاری طرح اسـت البتـه شـخصا معتقدم کـه خیلی از 
مواقـع تاثیـر یـک کار تجـاری خـوب می تواند بسـیار بیشـتر باشـد چون مخاطب بیشـتری بـا آن در تماس اسـت.

٠ بلــه بــه نظــر مــن هــم بیشــتر اســت. بــه شــما طراحــی یــک بســته بنــدی را می دهنــد کــه قــرار اســت در ســال 1۰ 
میلیــون از آن چــاپ شــود شــما ببینیــد کــه چــه بــار ســنگینی روی دوش شــما خواهــد بــود و چــه مســئولیتی بزرگــی 
ــن  ــد. م ــه دهی ــی ارائ ــی خوب ــن زیبایی شناس ــه مخاطبی ــم ب ــد و ه ــن کنی ــروش را تضمی ــد ف ــم بتوانی ــه ه ــد ک داری
ــازی  ــئول فرهنگس ــما مس ــه ش ــم ک ــت می گوی ــن دس ــی از ای ــفارش دهندگان ــا و س ــه ه ــران کارخان ــه مدی ــه ب همیش
هســتید و  فقــط بــه فــروش فکــر نکنیــد چــرا کــه بــا انتخــاب یــک طــرح خــوب از ســمت شــما ســلیقه و دیــد زیبایــی 
شناســی مــردم تغییــر خواهــد کــرد و طراحــی روی ســلیقه آن هــا تاثیرگــذار خواهــد بــود و حتــی اصــرار دارم کــه 
آنهــا طرحــی را انتخــاب کننــد کــه بتوانــد ده درصــد نگــرش مــردم را نســبت بــه دیزایــن و زیبایــی شناســی تغییــر 

بدهــد و فقــط بــه فــروش فکــر نکننــد.  

ــم  ــر می کن ــه فک ــه ک ــن قضی ــارز ای ــای ب ــال ه ــی از مث ــد، یک ــرح کردی ــوع را مط ــن موض ــه ای ــت ک ــب اس ــاال جال • ح
تحولــی در زمینــه بســته بنــدی مــواد غذایــی مخصوصــا بــرای بســته بنــدی پاســتا و ماکارونــی بــود بســته بنــدی 
تــک مــاکارون بــود کــه قطعــا روی ســلیقه تصویــری مــردم مــا تاثیــر گــذار بــوده اســت یــا مــن یــادم مــی آیــد کــه 
اولــی کــه شــروع بــه کار کــرده بــودم تمــام بــازار زعفــران تحــت تاثیــر رنــگ و دیزایــن بســته بنــدی نویــن زعفــران 
بــود و همــه برندهــای زعفــران دوســت داشــتند کــه شــبیه آن باشــند و البتــه همانطــور کــه شــما گفتیــد شــاید 
ایــن مســئولیت زیــادی بــرای یــک طــراح مــی آورد. البتــه ایــن بســیار بحــث جذابــی اســت و می شــود ســاعت هــا 

راجــع بــه آن صحبــت کــرد ممنــون کــه نظرتــان را گفتیــد.
 امــا ســوالی دیگــری کــه دارم ایــن اســت کــه آیــا ایــن روزهــا کاری انجــام مــی دهیــد کــه همیشــه آرزویــش را داشــته 

ایــد یــا کا بــه آنچــه آرزویــش انجامــش را داشــته ایــد رســیده ایــد؟

ــرم روی  ــر در دفت ــال حاض ــام داده ام. در ح ــته ام انج ــش را داش ــه آرزو ی انجام ــی ک ــام چیزهای ــا  تم ــن تقریب ٠ م
پــروژه هــای برندینــگ و بســته بنــدی کار مــی شــود. همیشــه در کارم اســترس داشــته ام چــون هــر چیــزی کــه در 
شــما ایجــاد اســترس کنــد یعنــی دارد بــه شــما یــاد می دهــد و شــما را مــی ســازد. هــر وقــت کــه در دفتــر می بینــم 
ــدر  ــما آنق ــم ش ــترس داری ــا اس ــه م ــی ک ــرا وقت ــه چ ــد ک ــه دارن ــوع گای ــن موض ــد و ازی ــترس دارن ــا اس ــه ه ــه بچ ک
ــن  ــه ای ــرای اینک ــت، ب ــان اس ــع خودت ــه نف ــوع ب ــن موض ــون ای ــه چ ــت ک ــن اس ــن ای ــواب م ــتید ، ج ــحال هس خوش
موضــوع دارد روی شــما کار مــی کنــد و اســترس ســاختار کاری شــما را تغییــر مــی دهــد و درســت مــی کنــد. االن کــه 
در ایــن شــرایط هســتم رنــگ و بــوی اســترس مــن عــوض شــده اســت یعنــی آن استرســی کــه بایــد در مــن باشــد 
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دیگــر وجــود نــدارد واز کارهایــی کــه در حــال انجــام آن هســتم لــذت مــی بــرم بــه دلیــل اینکــه دنبــال نــوآوری  و کار 
نــو هســتم مثــل همیشــه. ســوال شــما را مــی توانــم اینطــور جــواب بدهــم کــه همیشــه هــر کار نویــی کــه قــرار اســت 
کــه انجــام بدهــم بــا خــود فکــر مــی کنــم کــه ایــن کار چــه بایــی قراراســت بــر ســرم بیــاورد یعنــی بــا اینکــه تجربــه 
خیلــی خوبــی دارم در زمینــه  انجــام کار ولــی هنــوز ایــن اســترس را دارم کــه نتیجــه کار چــه خواهــد شــد و بنابــر ایــن 
روی آن فکــر مــی کنــم تــا بــه نتیجــه درســت و ایــده آل برســم و فکــر مــی کنــم کــه ایــن ایــده آل و کمــال گرایــی مــن 

تمــام نشــدنی اســت. 

• آقای جناب فکر می کنید که دوران کرونا تاثیری بر روی کار شما گذاشته باشد؟

٠ موضــوع کرونــا یــک موضــوع بســیار پیچیــده ای اســت کــه در همــه جــا تاثیــر گذاشــته اســت. در رابطــه بــا گرافیک 
و دیزایــن چــون مســئله کرونــا خیلــی رابطــه مســتقیم بــا خریــد و فــروش آنایــن دارد و در حــال حاضرهمــه چیــز 
ً ایــن موضــوع آنایــن بــودن موضــوع مهمــی شــده کــه خیلی هــا دارنــد بــه آن عــادت می کننــد  آنایــن شــده و اصــوال
و حتــی اگــر کرونــا هــم بــرود مــن فکــر می کنــم کــه خریــد و فــروش بــه همیــن صــورت آنایــن خواهــد مانــد و خــب 
قطعــا قشــر جــوان هــم ارتبــاط  بیشــتری بــا ایــن حرکــت برقــرار کــرده انــد از ایــن رو چیــزی کــه مــن در خــارج از ایــران 
مــی بینــم و البتــه شــاید در ایــران هــم اتفــاق بیافتــد ایــن اســت کــه بیشــتر چیزهــا دارد بــرای جــوان هــا ارائــه مــی 
شــود و بــه همیــن دلیــل ســاده تــر و بــی حاشــیه تــر شــده و کمتــر بــه لوکــس بــودن آن توجــه مــی شــود و ســاده 

ســازی دارد رواج پیــدا مــی کنــد.
و بـرای مـن جالـب اسـت کـه مثـا برندهای بسـیار بزرگ دنیـا مثل رنـو و یا کیا خیلـی سـاده و مینیمـال کار می کنند 
چـون مشـتری ها اینگونـه مـی خواهنـد و این تغییر عمده ای اسـت کـه دارد در دیزایـن اتفاق می افتد ولـی درمورد 
شـخص خـود مـن چه اتفاقـی افتاده بدترینش این اسـت کـه رابطه من با مشـتری هایـم دورادور شـده و آن حس 
ً بـا آن هـا داشـتم کمرنـگ  شـده و انـرژی زیـادی بـرای برقـراری ارتبـاط بایـد  نزدیـک بـودن و حـس پویایـی کـه قبـا
بگـذارم و چـون تمـاس هـا اکثـرا از طریـق آنایـن اسـت، سـخت اسـت که مشـتری متوجـه شـود و حس کنـد که چه 

اتفاقـی قرار اسـت بـرای کارش بیفتد.

• در هــر حــال قطعــا کرونــا تاثیــرات مثبــت و منفــی داشــته  کــه البتــه فکــر مــی کنــم کــه تاثیــرات مثبــت آن اصــا 
کــم نبــوده و شــاید یکــی از تاثیراتــش همیــن باشــد کــه مــن و شــما در حــال گفتگــو بــا همدیگــر هســتیم کــه اگــر 

شــرایط عــادی بــود شــاید آســان نبــود کــه بــا یــک طــراح مطــرح  ایــن صحبــت هــارا داشــته باشــیم.
ســوال مهــم دیگــری کــه دارم و شــاید ســوال بســیاری از دوســتان هــم باشــد ایــن اســت کــه چــه توصیــه ای بــرای 
ــک  ــه ی ــرای اینک ــه ب ــد ک ــر می کنی ــند، فک ــی شناس ــه ای م ــراح حرف ــک ط ــما را ی ــه ش ــد؟ هم ــودن داری ــه ای ب حرف

طــراح حرفــه ای محســوب شــویم چــه کاری بایــد انجــام دهیــم؟

٠ ببینیــد مــن اعتقــادم ایــن اســت کــه هــر طراحــی بــا هــر نــوع ســلیقه و کاری بایــد بــه کارش ایمــان داشــته باشــد، 
ــد  ــل باش ــرای کارش ارزش قائ ــد و ب ــاع کن ــد از آن دف ــد و بتوان ــته باش ــاد داش ــه آن اعتم ــد و ب ــودش را بکن کار خ
همیــن کاری کــه مــن طــی ســالیان ســال انجــام داده ام، کاری بــه کار کســی نداشــتم و کار خــودم را کــردم و نتیجــه 
ــر  ــود بهت ــه ای ش ــد حرف ــه می خواه ــی  ک ــر کس ــه ه ــم ک ــی کن ــنهاد م ــن پیش ــرای همی ــم و ب ــم گرفت ــی ه ــی خوب خیل

اســت کــه ایــن کار را انجــام دهــد.
امــکان دارد ســلیقه ی مــن چیــزی باشــد و طــراح دیگــری ســلیقه اش چیــز دیگــری باشــد امــا مشــتری  کــه شــما را 
انتخــاب می کنــد قطعــا نــوع کار شــما و ســلیقه شــما را انتخــاب کــرده پــس مــی توانیــد خاقیــت و ایــده خودتــان 
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را روی کار پیــاده کنیــد و نگــران دیگــران و رقابــت بــا آن هــا نباشــید. اینکــه مشــتری شــما را انتخــاب کــرده ایــن بــرای 
شــما امتیــاز اســت پــس بنــا بــر ایــن مــن توصیــه مــی کنــم هــر کســی هــر ســلیقه ای کــه دارد بــه آن ایمــان داشــته 

باشــد و فقــط  بــه فکــر  پیشــرفت در کارش باشــد. 

• جــواب شــما بســیار زیبــا بــود مــن خــودم فکــر می کــردم کــه ممکــن اســت کــه  بگوییــد کــه ایــن مســیر را برویــد 
و یــا آن کار را بکنیــد ولــی جــواب شــما بســیار مفیــد و درســت بــود کــه اگــر مــا خودمــان باشــیم و ایمــان داشــته 
ــویم  ــوب می ش ــه ای محس ــم حرف ــام بدهی ــت انج ــم و کار را درس ــی کنی ــت م ــه در آن حرک ــیری ک ــه مس ــیم ب باش

وایــن موضــوع فرمــول مشــخصی نــدارد.
ــراد  ــی از اف ــما  یک ــته بندی ش ــه بس ــه در حیط ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب ــاپ اس ــورد چ ــن در م ــی  م ــوال نهای ــب  س خ
شــاخص هســتید و عاقــه شــخصی تــان بســته بندی اســت و بــا توجــه بــه موضــوع  کرونــا و تغییراتــش در روی 
ــه  ــدی را چگون ــته بن ــته بس ــده رش ــما آین ــت، ش ــده اس ــارج ش ــی از رده خ ــای چاپ ــم ه ــیاری از آیت ــا ، بس ــی م زندگ

ــت؟ ــته اس ــاپ وابس ــه چ ــان ب ــه همچن ــد ک ــی باش ــا موضوع ــن تنه ــاید ای ــون ش ــد چ می بینی

ً کارهــای نفیــس چــاپ می کردنــد مثــا چــاپ کتــاب، چــاپ  ٠ بلــه در کشــور خودمــان اکثــر چاپخانــه هایــی کــه قبــا
کاتالــوگ همــه تغییــر جهــت داده انــد و بیشــتر در حــوزه چــاپ بســته بنــدی کار می کننــد بــرای اینکــه دیگــر امــروز 
ــات  ــا امکان ــه ب ــه ک ــا مجل ــاب ی ــا روی کت ــوارد مخصوص ــن م ــد روی ای ــاد بکن ــذاری زی ــرمایه گ ــد س ــی آی ــی نم کس
الکترونیکــی کــه امــروز وجــود دارد نیــازی بــه آن نداریــم. همــه روی آورده انــد بــه چــاپ بســته بنــدی و بســته بنــدی 
ــدی  ــته بن ــه ارزش بس ــده ک ــون فهمی ــم چ ــاپ ه ــت چ ــود صنع ــد و خ ــات ده ــاپ را نج ــه چ ــت ک ــرار اس ــه ق ــت ک اس
چــه هســت در ایــن زمینــه تکنیــک هــای جدیــدی را بــه راه انداختــه و بــه کار بســته اســت. االن شــرکت هایدلبــرگ 
آخریــن ماشــین هایــی کــه درســت کــرده فقــط مخصــوص چــاپ بســته بنــدی اســت کــه اصــا خــود چــاپ بخشــی 
از کار دیزایــن را نیــز انجــام مــی دهــد یعنــی تکنیــک هــای مثــل برجســته کردن یــا  رنــگ هــای مختلــف کــه در بــازار 
چــاپ موجــود اســت و قبــا وجــود نداشــته و بــه شــما کمــک می کنــد کــه تصمیــم بگیریــد کــه بســته بنــدی تــان 
لوکــس باشــد یــا نفیــس باشــد چــون بــه اعتقــاد مــن در آینــده تنهــا چیــزی کــه در گرافیــک مــی مانــد حــاال بــه غیــر 
از مثــا مســائل شــبکه هــای اجتماعــی کــه در حــال رشــد اســت در رابطــه بــا چــاپ و دیزایــن، بســته بندی اســت کــه 

خواهــد مانــد بــه دلیــل اینکــه صنعــت مــا احتیــاج دارد بــه بســته بندی و ایــن نیــاز همیشــگی اســت.

• فکــر می کنــم بــا ایــن توضیــح کــه دادیــد هــر طــراح گرافیــک کــه می خواهــد در زمینــه بســته بنــدی کار کنــد الزم 
اســت کــه عــاوه بــر اطــاع از اصــول دیزایــن و طراحــی صنعتــی و رنــگ و چیدمــان و خیلــی مــوارد دیگــر، درمــورد 
 ً ــا ــد عم ــته باش ــورد نداش ــن م ــی در ای ــات کاف ــر اطاع ــد و اگ ــته باش ــی داش ــل و جامع ــات کام ــم اطاع ــاپ ه چ

نمی توانــد در حیطــه طراحــی بســته بنــدی کار کنــد.

٠ قبــا ایــن طــور نبــود ولــی االن آنقــدر صنعــت چــاپ پیشــرفت کــرده کــه هــر چــه شــما بیشــتر از آن بدانیــد موفق تــر 
هســتید. گاهــی وقتهــا فکــر مــی کنــم کــه می توانیــم دانشــگاه هایی داشــته باشــیم کــه فقــط بســته بنــدی و چــاپ 

آمــوزش بدهنــد و ایــن خیلــی ایــده آل خواهــد بــود.

ــان  ــاره در خدمتت ــدوارم دوب ــود و امی ــده ب ــذاب و آموزن ــیار ج ــو بس ــن گفتگ ــخصاً ای ــن ش ــرای م ــاب ب ــای جن • آق
ــم. ــتفاده کنی ــان اس ــیم و از تجربیاتت باش
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