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بيانیۀ دبير سرو نقره ای
محسن سلیمانی

سرو نقره ای
آیینۀ تمام نمای انجمن

ســرو نقــره ای را می تــوان آینــۀ تمام نمــای دو ســال فعالیــت اعضــای انجمــن 
صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران دانســت. زمانــی بــه مطلــوب مدنظــر دســت 
امــا  پیــدا خواهیــم کــرد کــه مشــارکت حداکثــر اعضــا را شــاهد باشــیم؛ 

ــم.  ــه داری ــان فاصل ــا ایدئالم ــان ب همچن
الزم اســت بدانیــد انجمــن در حــال حاضــر بالــغ بــر 1۷۰۰ عضــو دارد کــه از این 
ــر  ــم، ۳۰۰ نف ــره ای شش ــرو نق ــد. در س ــو فعال ان ــر عض ــا ۸۰۰ نف ــداد ۷۰۰ ت تع
ــتر  ــه در بیش ــود. البت ــامل می ش ــد را ش ــا ۵۰درص ــه ۴۰ ت ــد ک ــرکت کرده ان ش

ــود دارد. ــرکت کننده ها وج ــان ش ــن نوس ــا ای دوره ه
اینکــه چــرا اعضــای )به طــور مشــخص( فعــال شــرکت نمی کننــد، دالیــل 
مختلفــی دارد: ممکــن اســت نــوع اجــرا مطلــوب ایــن قشــر نکته بیــن نباشــد؛ 
ممکــن اســت عــدم انتخــاب آثــار باعــث تغییــر نــوع نــگاه شــرکت کننده ها بــه 
ــن  ــودن ای ــؤال دارد و متوقع ب ــای س ــود ج ــن خ ــه ای ــد )ک ــده باش ــن ش انجم
گــروه را پررنــگ می کنــد(؛ ممکــن اســت طراحــان گرافیــک دچــار اشباع شــدگی 
در دیده شــدن کارهایشــان شــده باشــند، یعنــی اینکــه چــون در موقعیت هــا 
مختلــف(  رســانه های  در  چــه  و  بینال هــا  در  )چــه  متفــاوت  بســترهای  و 
ــد  ــداد نمی بینن ــن روی ــرکت در ای ــرای ش ــی ب ــده، دلیل ــده ش ــان دی کارهایش
)شــاید هــم تعبیــر ظــرف و مقیــاس کوچــک را در ذهــن خــود مــرور می کننــد(.

ازلحــاظ محتوایــی هــم نکتــه ای وجــود دارد و آن اینکــه ایــن ذهنیــت )البتــه 
در مــواردی کتمان نشــدنی اســت( کــه نــوع کارهایــی کــه در ســرو نقــره ای 
ــت  ــردی )درس ــر کارب ــری دارد و کمت ــۀ آرت و هن ــتر جنب ــود، بیش ــه می ش ارائ
ــه  ــادی ب ــدود زی ــا ح ــه ت ــی دارد ک ــای متفاوت ــوع درصده ــن موض ــط ای و غل
سیاســت گذاری های هیئت مدیره هــای مختلــف در انتخــاب و بــه نمایــش 
درآمــدن آن آثــار در ادوار گوناگــون بســتگی دارد. هرچــه ایــن انتخــاب و 
نگاه هــا ایزوله تــر در نــگاه شــخصی شــود، نــگاه آرت تــری پیــدا می کنــد و 
مواضــع دیگــران درقبــال ســرو نقــرهای خصوصی تــر خواهــد شــد و کمتــر بــه 

ــت(. ــد یاف ــت خواهن ــی آن دس ــرد عموم کارک
بــه حــد نصــاب نرســیدن مجمــع عمومــی و دغدغــۀ هیئت مدیــرۀ انجمــن هــم 
ــم؛  ــخن گفتی ــارۀ آن س ــر درب ــه پیش ت ــد ک ــئله باش ــن مس ــی از همی ــاید ناش ش
ــیده  ــه دور آن کش ــاری ب ــان حص ــا چن ــود، ام ــته می ش ــذری کاش ــی ب ــی گاه یعن
می شــود و دیــواری آن چنــان بلنــد وجــود دارد کــه نه تنهــا اســتفاده از محصول 

را ســخت می کنــد، بلکــه حتــی زیبایــی مســتتر در آن پوشــیده می مانــد.
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به طــور کلــی مشــارکت اعضــا بــه پویاترشــدن و فعال شــدن انجمــن خواهــد 
انجامیــد، چــه در مجمــع عمومــی و چــه در برنامه هــای جنبــی انجمــن صنفــی 
طراحــان گرافیــک؛ امــا بــرای بهترشــدن و دورشــدن از جریان هــای ثابتــی 
مثــل ســرو نقــره ای، بایــد در طــول ســال برنامه هایــی مجــازی اجــرا کنیــم تــا 
ــی  ــه معرف ــگاه ب ــن ن ــم. ای ــاد کنی ــتیاق ایج ــا اش ــم در گرافیک دیزاینره بتوانی
آن هــا  خــود  همچنیــن  و  شناخته شــده  کمتــر  گرافیک دیزاینرهــای  آثــار 
خواهــد انجامیــد کــه هــم بــرای طراحــان عضــو و هــم بــرای انجمــن، دســتاورد 
ــه  ــد ب ــفارش دهنده ها می توانن ــه س ــت ک ــی اس ــع محل ــت. در واق ــی اس مثبت
اعضــا ســفارش کار بدهنــد؛ چراکــه ایــن رویکرد هــای نــو در عصــر حاضــر 

مطالبه گر تــر خواهــد بــود.
اینکــه موقعیــت بیــرون از انجمــن بــرای عــده ای از طراحــان گرافیــک مطلــوب 
اســت و رویکــرد بــه انجمــن و ایفــای نقــش در آن و همچنین مشارکت داشــتن 
را بی اهمیــت جلــوه می دهــد، نتیجه گیــری و دوراندیشــی را در کار ســخت 
خواهــد کــرد؛ امــا وجــود تســهیالت صنفــی، مالیاتــی، رفاهــی و... شــاید راه 
را بــرای دوســتان هم صنــف امــا ســخت گیر همــوار کنــد. به هرحــال ظرفیتــی 
ــان  ــه پای ــره ب ــت و ذخی ــن ظرفی ــا، روزی ای ــۀ زمینه ه ــل هم ــود دارد و مث وج
نزدیــک می شــود. بــرای آن زمــان بایــد پیش بینــی کــرد و در بزنگاه هــای 
مختلــف فکــر چــاره و راهــکار بــود. ایــن نــوع کارهــا بــه شأنیت بخشــیدن بــه 

انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک کمــک خواهــد کــرد.
پویابــودن و حضــور همیشــگی در صحنــه اســت کــه توجــه آدم هــای خــارج از 
ــرح  ــی مط ــر محصول ــع، اگ ــیاری مواق ــی در بس ــد؛ حت ــب می کن ــن را جل انجم
داشــته باشــید، بــرای اینکــه نهایــت اســتفاده را از ظرفیــت خــود بکنیــد بایــد 
ــوی در  ــه به نح ــانی ک ــورد کس ــن درم ــد. ای ــالم کنی ــود را اع ــال خ ــور فع حض
فضــای انجمــن نبوده انــد )حــال یــا در ایــران نبوده انــد یــا از انجمــن فاصلــۀ 

ــد.  ــدق می کن ــتر ص ــد(، بیش ــادی گرفته ان زی
ــوع  ــن موض ــت. ای ــودن اس ــرد به روزب ــاره ک ــه آن اش ــد ب ــه بای ــری ک ــۀ دیگ نکت
ــور  ــد. تص ــاق بیفت ــگاه اتف ــد دانش ــک مانن ــیرهای آکادمی ــد از مس ــاً بای قاعدت
اینکــه بعــد از دانشــگاه بــرای طــراح گرافیــک چــه پیــش خواهــد آمــد، کمــی 
نگران کننــده اســت. انجمــن صنفــی بــا ورود خــود و ایجــاد بســتری پویــا 
ــام  ــا تم ــیر را ب ــن مس ــا ای ــد ت ــد کن ــب و انگیزه من ــروه را ترغی ــن گ ــد ای می توان
و  به روزبــودن  بــا  جــز  نمی شــود،  میســر  ایــن  دهنــد؛  ادامــه  مشــکالتش 
همراه شــدن بــا موقعیــت روز )کــه ایــن موضــوع جریانــات داخلــی و خارجــی 
ــده و در  ــزار می ش ــته برگ ــی از گذش ــای تخصص ــود(. کارگاه ه ــامل می ش را ش
ــه  ــه ب ــت ک ــاز اس ــی نی ــت کنون ــا در موقعی ــد؛ ام ــد ش ــزار خواه ــم برگ ــه ه ادام
مدیا هــای جدیــد ماننــد موشــن گرافیک یــا تایپ فیــس کــه کمتــر از ســایر 
دســته بندی های گرافیک دیزایــن بــه آن پرداختــه شــده اســت، رویکــردی 
ــم و  ــره ای شش ــرو نق ــزاری س ــالل برگ ــده در خ ــعی ش ــیم )س ــته باش ــژه داش وی

ــود(. ــه ش ــات توج ــن موضوع ــه ای ــم ب ــد از آن ه بع
پــاره ای موضوعــات هــم در دورۀ هیئت مدیــرۀ جدیــد، جدی تــر شــروع و پیگیری 
شــد کــه البتــه بــه حمایــت و همفکــری بقیــۀ دوســتان نیــاز دارد، چراکــه مســیر 
ــای  ــرای اعض ــری ب ــت فک ــاه و امنی ــودگی و رف ــۀ آن آس ــا نتیج ــت؛ ام ــختی اس س

انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران خواهــد بــود.
امیدواریــم مفهــوم خانــواده را در انجمــن پررنگ تــر ببینیــم؛ زیــرا انجمــن 
ــه  ــد ک ــن راه می مانن ــانی در ای ــا کس ــت و تنه ــده اس ــختی گذران ــال های س س

ــد. ــت دهن ــود اهمی ــوادۀ خ ــه خان ب



دبير تحریریه
علی [آراد] بیات

در نظر بازی ما
 بی خبران حیرانند

ــذرد،  ــوم می گ ــن مرزوب ــن در ای ــر گرافیک دیزای ــه از عم ــال هایی ک ــام س در تم
و  آمده انــد  گرفتــه،  شــکل  سرگذشــت هایی  آمــده،  وجــود  بــه  تجربیاتــی 
رفته انــد و ایــن چرخــه بــه حیــات خــود ادامــه خواهــد داد. چیــزی کــه باقــی 

خواهــد مانــد میــراث به جای مانــده اســت.
ماســت،  همــۀ  مطلــوب  پرثمــر  میراثــی  به جای گذاشــتن  بــرای  تــالش 
ــی  ــی فرهنگ ــود خط مش ــۀ خ ــرای جامع ــت ب ــرار اس ــه ق ــانی ک ــوان کس به عن
رقــم بزنیــم. عناویــن و کرســیها عمــر بلنــدی ندارنــد؛ حتــی در گــذر ســالیان، 
اندیشه ســازان  مانــد  خواهــد  تاریخ نگاری شــده  کتاب هــای  در  آنچــه 

اندیشــه گویان. نــه  بودهانــد، 
رســیدن بــه اندیشــه در گرافیــک ایــران بی شــباهت بــه فتــح اورســت نیســت؛ 
داده  هــم  زیــادی  تلفــات  دارد،  وجــود  راه  در  زیــادی  ســختی های  چــون 
ــور  ــک در کش ــند. گرافی ــه برس ــه قّل ــته اند ب ــانی توانس ــدرت کس ــت و به ن اس
ــذر  ــاً در گ ــود را طبع ــت خ ــبات درس ــدارد و مناس ــدی ن ــر بلن ــت، عم ــا نوپاس م

ــناخت. ــد ش ــالیان خواه س
به قول فردوسی:

بِه روز نخستین یکی بزمگاه
بسازد، شما را دهد پیشگاه

ــن  ــی عبث تری ــوی بزمگاه ــن هیاه ــردن در ای ــت جمع ک ــان، غنیم ــن می در ای
ــود  ــد ب ــش خواه ــی لذت بخ ــعف زمان ــادی و ش ــه ش ــت؛ چراک ــن اس کار ممک
کــه همه گیــر باشــد، نــه اینکــه خصوصــی شــود و مصــادره ای بــه مثــل شــود. 
ــت،  ــده اس ــران ش ــک ای ــرای گرافی ــال ها ب ــن س ــه در ای ــی را ک ــام تالش های تم
ــود  ــه وج ــه ک ــکل گرفت ــزی ش ــرا چی ــرد؛ زی ــر ک ــوب فیلت ــت خ ــا نی ــوان ب می ت
نداشــته و آن، چیــزی اســت کــه مــا مشــاهده می کنیــم. هنردوســتان بســیاری 
در تــالش بــرای خلــق آثــاری هســتند، اســتادانی پــا گرفته انــد و مطالــب 

ــدارد؟! ــی ن ــای خوش حال ــن ج ــا ای ــت. آی ــده اس ــه ش ــم گفت ــیاری ه بس
ــام  ــک انج ــان گرافی ــی طراح ــن صنف ــایۀ انجم ــه در س ــک ک ــای گرافی بینال ه
ــی در  ــه، تالش های ــکل گرفت ــر ش ــال های اخی ــه در س ــرهای ک ــرو نق ــده و س ش
همیــن راســتا بــوده اســت تــا گرافیک دیزایــن، موجودیــت خــود را در تریبونــی 
رســمی بیــان کنــد. اگــر ظریفــی نکتــه ای می گویــد بــرای ثمربخش بــودن 
اســت، کــه شــک در آن جایــز نیســت؛ در غیــر ایــن صــورت چیــزی بــرای اعتمــاد 
ــاز  ــت نی ــه حمای ــه ب ــه و هم ــکل گرفت ــواده ای ش ــت. خان ــد داش ــود نخواه وج
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ــد. ــش باش ــد و کارش نتیجه بخ ــت برس ــه موفقی ــا ب ــم ت داری
ــو و  ــه دور از هیاه ــری، ب ــای هن ــن کارناوال ه ــئله در ای ــن مس ــاید مهم تری ش
اســت؛  جامعــه  در  گرافیک دیزایــن  تأثیرگذاربــودن  لــذت  شــادی هایش، 
ــت و  ــردم اس ــری م ــۀ بص ــت دادن ذائق ــال جه ــه در ح ــری فرهیخت ــه قش چراک
چــه بهتــر کــه آثــار آن را در جامعــه ببینیــم )کــه تمــام هــدف هــم بایــد همیــن 

ــد(. باش
از زمانــی کــه ســرو نقــره ای بــا هــدف نشــان دادن آثــار اعضــای انجمــن 
آثــار  ایزوله کــردِن  اســت،  گرفتــه  شــکل  ایــران  گرافیــک  طراحــان  صنفــی 
)به عقیــدۀ  بــوده  انجمــن  اعضــای  مختــص  کــه  را  به نمایش درآمــده 
صاحب ذوقــان ایــن عرصــه( رویکــردی مناســب دیده انــد؛ زیــرا عالوه بــر 
رســمی  نهــاد  تنهــا  به عنــوان  صنفــی  انجمــن  بــه  اعتباربخشــیدن 
گرافیک دیزایــن در کشــور، شــاید ســایر گرافیک دیزاینرهــای خــارج از انجمــن 
را بــه ورود بــه ایــن محفــل تشــویق کنــد و مشــکالت بــا گفت وگو هــای جدیــد 
از آدم هــای جدیــد مرتفــع شــود )یــا دســت کم کاهــش یابــد(، در ســایۀ تجربــۀ 
گذشــتگان تریبون هــای بصــری جدیــدی بــه وجــود آیــد و بــه اُتوپیــای ایرانــی 

شــویم. داده  ســوق  گرافیک دیزایــن  عرصــۀ  در 
همــۀ مــا امیدواریــم و امیــد برخــالف تصــور آنتاگونیســت های روشــن فکرمآب 

کــه آن را ســراب می داننــد، چیــز بــدی نیســت.



مسعود سپهر

گرافیک، هنری تأثیرگذار 
و آسیب پذیر 

در زمینه اقتصاد

ــالع  ــی اط ــا نگران ــران ب ــک ای ــان گرافی ــی طراح ــن صنف ــش، انجم ــدی پی چن
یافــت کــه در متــن پیش نویــس الیحــۀ اصــالح برخــی قوانیــن و مقــررات 
مالیاتــی، موضــوع بخشــودگی مالیاتــی طراحــان گرافیــک همــراه بــا بعضــی 
ــت؛  ــده اس ــذف ش ــد ل( ح ــادۀ 1۳۹، بن ــری )م ــای فرهنگی هن ــر از حرفه ه دیگ
امــا روز دوشــنبه، 11 آذر 1۳۹۸، بــا کمــال مســرت خبــر یافتیــم کــه ایــن مــادۀ 
قانونــی بســیار ارشــمند و حامــی فرهنــگ و هنــر، بــا تصویــب دولــت همچــون 
ــع  ــر وض ــار دیگ ــک ب ــم ی ــاره، الزم دیدی ــود. دراین ب ــد ب ــدار خواه ــته پای گذش
حرفــه ای و معیشــتی دشــوار متخصصــان و فعــاالن شــاغل در حرفــۀ طراحــی 
گرافیــک را بیــان کنیــم تــا به عنــوان یکــی از انجمن هــای صنفی فرهنگــی 
ــزاِن ارزش  ــمی، می ــت رس ــال فعالی ــو و ۲۲ س ــه ۲۰۰۰ عض ــک ب ــا نزدی ــور، ب کش
بخشــودگی قانونــِی مالیاتــی بــرای اهالــی ایــن حرفــه و نیــز مراتــب خشــنودی 
ــه  ــئوالن عالی رتب ــالع مس ــه اط ــتر ب ــنی بیش ــا روش ــن را ب ــن انجم ــای ای اعض

ــیم. ــانده باش رس

یک

گرافیــک حرفــه ای تأثیرگــذار در اقتصــاد اســت کــه خــود، اقتصــادی شــکننده 
حرفــۀ طراحــی گرافیــک بااینکــه ازنظــر  دارد. ازنظــر مــا طراحــان گرافیــک،
اقتصــادی بســیار آســیب پذیر و شــکننده اســت، بیــش از همــۀ شــاخه های 
ــرا  ــت؛ زی ــر اس ــور مؤث ــاد کش ــرفت اقتص ــعه و پیش ــمی در توس ــای تجس هنره
ــود در  ــردی خ ــرِی کارب ــت هن ــا فعالی ــه ب ــن حرف ــد، ای ــه می دانن ــه هم چنان ک
ارائــه و بســته بندی انــواع محصــوالت و کاالهــا، اعــم از تجــاری و فرهنگــی، نشــر 
کتــاب و دیگــر نشــریات، طراحــی محیطــی و راهنماهــای شــهری و هویت ســازی 
بصــری بــرای نهادهــا، مؤسســات، صنایــع و کســب وکارها اعــم از دولتــی و 
از  اســتفاده  و  گســترش  ازایــن رو  دارد.  تعیین کننــده ای  نقــش  خصوصــی، 
تخصــص طراحــی گرافیــک و ارتقــای کمــی و کیفــی این حرفه ســهم چشــمگیری 
ــه  ــن حرف ــی ای ــان و اهال ــی متخصص ــگ دارد؛ ول ــاد و فرهن ــرفت اقتص در پیش

سال هاســت از آســیب های اقتصــادی در شــغل خــود رنــج می برنــد.

دو

زیــاد  بســیار  ســال ها  ایــن  در  گرافیــک  طراحــی  شــغل  از  گریــز  و  خــروج 
ــتر  ــک در بیش ــان گرافی ــه طراح ــت ک ــرن اس ــک ق ــه ی ــک ب ــت. نزدی ــده اس ش
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ــب  ــن، برحس ــود ای ــا وج ــد؛ ب ــور دارن ــادی حض ــی و اقتص ــای فرهنگ عرصه ه
آمــار و اطالعــات ایــن انجمــن، متوســط ســنی فعــاالن حرفــه ای در ایــن 
ــر از  ــه ۲۰۰۰ نف ــک ب ــه نزدی ــن ک ــای انجم ــنی اعض ــار س ــاس آم ــته )براس رش
جدی تریــن و عالقه مندتریــن افــراد ایــن حرفــه هســتند(، کمتــر از ۳۵ ســال 
ــی  ــک وقت ــان گرافی ــتر طراح ــه بیش ــت ک ــی از آن اس ــوع حاک ــن موض ــت. ای اس
ــت  ــتی از فعالی ــای معیش ــل تنگناه ــوند، به دلی ــک می ش ــالگی نزدی ــه ۳۵ س ب
حرفــه ای در ایــن زمینــه چشم پوشــی می کننــد و به تدریــج بــه مشــاغل دیگــر 
رو می آورنــد؛ درنتیجــه تــا بــه امــروز کوشــش ها و فعالیت هــای فرهنگــی 
خالقانــۀ  مهارت هــای  و  دانــش  کمبــود  بــا  همچنــان  کشــور  اقتصــادی  و 
ــیب هایی  ــیاری آس ــت بس ــئله عل ــن مس ــت. ای ــه اس ــه مواج ــاِن باتجرب طراح
اســت کــه در نحــوۀ ارائــه و نشــر و عرضــۀ انــواع کاالهــای فرهنگــی و صنعتــی 
ــاری  ــورت ج ــل به ص ــن دلی ــه همی ــم. ب ــاهده می کنی ــور مش ــاری در کش و تج
ــا ورود  ــه ب ــه البت ــتیم ک ــر هس ــه ای و ماه ــراد حرف ــیاری اف ــروج بس ــاهد خ ش
ــاب  ــت. در غی ــراه اس ــه هم ــه حرف ــد ب ــالن جدی ــجویان و فارغ التحصی دانش
ــداد  ــا، تع ــماربودن آن ه ــا کم ش ــه ی ــن عرص ــر در ای ــه و ماه ــان باتجرب طراح
ــب  ــی بر حس ــات فن ــر خدم ــا دفات ــد ی ــاپ و تولی ــز چ ــی از مراک ــور توجه درخ
ــد  ــه می دهن ــک ارائ ــی  گرافی ــات طراح ــی خدم ــی، نوع ــای اجتماع ضرورت ه
تــا ایــن کار مهــم بــه هــر صــورت انجــام پذیــرد. بدیهــی اســت کیفیــت خدمــات 
طراحــی ایــن مراکــز بســیار نــازل اســت و در ارتباطــات تصویــری به طــور کلــی، 
آســیب های تدریجــی فراوانــی وارد می شــود )جــدول آمــاری پیوســت ۳(.

سه

دفتــر کار اکثــر اعضــای ایــن انجمــن در اماکــن مســکونی اســتقرار یافتــه 
مکان هــای  هزینه هــای  ســنگین بودن  موضــوع  ایــن  علــت  تنهــا  اســت. 
ــا  ــن دفتره ــۀ همی ــت. هزین ــه اس ــن حرف ــاغالن ای ــرای ش ــاری ب ــا تج اداری ی
ــر  ــه نف ــا س ــکاری دو ت ــا هم ــط ب ــور متوس ــود، به ط ــکل خ ــن ش ــز در بهتری را نی
طــراح می تــوان تأمیــن کــرد )بــر ایــن اســاس، کم بــودن میــزان امکانــات 
مالــی طراحــان غیرعضــو در انجمــن کــه تعــدادی به مراتــب بیــش از اعضــای 
انجمــن را تشــکیل می دهنــد، تخمین زدنــی و تصورپذیــر اســت(. درآمــد 
ناخالــص ســاالنه و متوســط اعضــای ایــن انجمــن کمتــر از ۲۰میلیــون تــا 
ــن  ــا ای ــت 1 و ۲(. ب ــاری پیوس ــدول آم ــت )ج ــال اس ــان در س ــون توم ۶۰میلی
ــزار  ــن اب ــانی و تأمی ــل، به روزرس ــای مح ــوان هزینه ه ــواری می ت ــد به دش درآم

ــرد. ــن ک کار را تأمی

گرافیــک،  طراحــی  رشــتۀ  بــرای  آموزش عالــی  هزینه هــای  کم ثمرمانــدن 
ــت.  ــرده اس ــرح ک ــن مط ــرۀ انجم ــه هیئت مدی ــت ک ــی اس ــن موضوع چهارمی

چهار

ــی در  ــر و طراح ــت هن ــه اهمی ــتی ب ــاوری به درس ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــی  ــگ و...( پ ــاد، فرهن ــت، اقتص ــر، صنع ــور )نش ــف کش ــعۀ ارکان مختل توس
ــی  ــه طراح ــش از هم ــته ها و بی ــن رش ــترش ای ــه گس ــن رو ب ــت؛ ازای ــرده اس ب
گســترش  بــه  توجهــی  درخــور  بودجــۀ  و  کــرده  خــاص  توجهــی  گرافیــک 
و  دانشــگاه ها  در  گرافیــک،  طراحــی  به خصــوص  رشــته ها،  ایــن  آمــوزش 
مراکــز آمــوزش عالــی، در ســطح کارشــناس و کارشــناس ارشــد تخصیــص 
ــی  ــتۀ طراح ــا در رش ــی تنه ــز آموزش ــن مراک ــالن ای ــت. فارغ التحصی داده اس
گرافیــک )ارتبــاط تصویــری( در چنــد ســال اخیــر نزدیــک بــه نیم میلیــون نفــر 
ــارت  ــا مه ــی ب ــالن حت ــن فارغ التحصی ــتر ای ــه بیش ــود ک ــه س ــی چ ــتند؛ ول هس



محدودیت هــای  و  مخاطــرات  پیش بینــی  به علــت  کافــی،  اســتعداد  و 
زمینــۀ  در  حرفــه ای  کار  بــه  می دهنــد  ترجیــح  شــغل،  ایــن  در  اقتصــادی 
ــن  ــرای ای ــی ب ــت مالیات ــون معافی ــاده قان ــوند. م ــک وارد نش ــی گرافی طراح
حرفــه به منزلــۀ تســهیلگری و حمایــت و تشــویق بــرای تــداوم ایــن نــوع 

مشــاغل فرهنگی هنــری وضــع شــده اســت.

نتیجه

معافیــت مالیاتــی فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری کــه به موجــب مجــوز وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی انجــام می شــوند )مــادۀ 1۳۹، بنــد ل( موجــود 
ــت از  ــر حمای ــر ب ــتی ناظ ــت و به درس ــا دق ــی، ب ــررات مالیات ــن و مق در قوانی
طراحــان و هنرمنــدان اســت کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم در افزایــش کیفیــت 
ارائــه و عرضــۀ محصــوالت و کاالهــای کشــور، از فرهنگــی تــا اقتصــادی، ســهم 
ــود  ــیع، خ ــی وس ــا در مقیاس ــن حرفه ه ــرا ای ــد؛ زی ــی ادا می کنن ــور توجه درخ
ــود  ــهم خ ــذار به س ــتند. قانونگ ــکننده هس ــیب پذیر و ش ــادی آس ــار اقتص گرفت
ــت  ــیده اس ــاغل، کوش ــن مش ــرای ای ــی ب ــودگی مالیات ــون بخش ــع قان ــا وض ب
اجتماعــی  فعالیت هــای  مختلــف  ارکان  در  را  هنــر  و  طراحــی  از  اســتفاده 
حمایــت، ترویــج و تشــویق کنــد کــه مثــال بــارز آن حمایــت از فعالیــت حرفه ای 
طراحــان گرافیــک اســت؛ ازایــن رو، انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران از 
ــاده  ــن م ــظ ای ــتمرار و حف ــر اس ــه ب ــه ای ک ــئوالن عالی رتب ــه مس ــت و توج دق
ــاندند،  ــدد رس ــب مج ــه تصوی ــد و آن را ب ــاری کردن ــی پافش ــن مالیات از قوانی

ــد. ــی می کن ــه قدردان صمیمان

درآمد شما در سال گذشته از راه طراحی گرافیک چقدر بوده است؟

پیوست [١]



پیوست [٢]

درآمد شما در سال گذشته از راه طراحی گرافیک چقدر بوده است؟

درآمد شما در سال گذشته از راه طراحی گرافیک چقدر بوده است؟

گروه های سنی

کمتر از ٢٠ میلیون تومان

بین 20 تا 60 میلیون تومان

بین 60 تا 120 میلیون تومان

بیش از 120 میلیون تومان

زیر ۳0 سال

بین ۳0 تا ۵0 سال

باالتر از ۵0 سال

پیوست [٣]

241 responses

241 responses



در هنر
راه میانُبر وجود ندارد

 ً اجازه بدهید ابتدا در این باره صحبت کنیم که خأل مباحث نظری درمورد گرافیک دیزاین کامال
حس می شود و این جای نگرانی دارد. در حال حاضر، نشان تنها نشریه )فصلنامه( در حوزۀ

 گرافیک دیزاین است )البته اینکه به عنوان تنها تریبون موجود درمورد مباحث گرافیک دیزاین است
 خوبی ها و بدی های خود را هم دارد(. این نشریه سیاست های معرفی طراحان گرافیک صاحب نام

 اما ناشناختۀ بین المللی، رویکرد به نگاه گرافیک دیزاین ملی، آموزش و... را دنبال می کند. 
»کتاب اردیبهشت« را که فراخوان مقاالت پژوهشی درمورد گرافیک ایران است و انجمن گرافیک آن را

 منتشر کرد، شما برنامه ریزی کردید. لطفاً بفرمایید ضرورت طرح مباحث نظری در حیطۀ گرافیک دیزاین 
را چطور ارزیابی می کنید و به چه دلیل آن فراخوان )نشان اردیبهشت( ادامه پیدا نکرد؟

ـ گمان می کنم غیر از نشان، یکی دو مجلۀ دیگر هم به گرافیک می پردازند. 
البته نشریاتی هم هستند که هرازگاهی ویژه نامۀ گرافیک منتشر می کنند؛ 

اما من هم مثل شما معتقدم که نشان، وزانت حرفه ای خود را دارد و 
دوستش دارم. 

درمورد »کتاب اردیبهشت« باید عرض کنم که در دورۀ چهارم انجمن که 
ابراهیم حقیقی رئیس هیئت مدیره بودند، بنده به عنوان سرپرست کمیتۀ 

فرهنگی کارهایی کردم که یکی از آن ها برگزاری مسابقۀ پژوهشی در دو 
بخش تألیف و ترجمه بود با عنوان »مسابقۀ پژوهشی نشان اردیبهشت«. 

قرار بود به یک اثر برگزیده در بخش تألیف و یک اثر برگزیده در بخش 
ترجمه، به قضاوت هیئت داوران، نشان عالی انجمن اهدا شود. آن نشان 
به پیشنهاد ساعد مشکی و مجید عباسی، »نشان اردیبهشت« نام گرفت؛ 

اما این نشان فقط به »کتاب اردیبهشت« اختصاص یافت و بعدها هم فقط 
نام معنوی اش ماند، گرچه خوِد مسابقۀ اردیبهشت ادامه یافت.

این مسابقه دوساالنه است و تاکنون پنج دورۀ آن برگزار شده. حاصل آن 
هم کتابی است با همین عنواِن »کتاب اردیبهشت«. جلد کتاب اول را خودم 
طراحی کرده بودم و عنوانش را دامون خانجانزاده نوشته بود؛ اما در آتلیۀ 

یکی از دوستان، بدون اطالع من و دامون خانجانزاده، آن خوش نویسی 
زیبا به فونت زر استحاله یافته بود که کل جلد، موجودی ناساز و بی اندام 

ً اسمش را هم تغییر دادند و شد  شده بود. بعد در کتاب دوم، اصال
»مجموعه مقاالت طراحی گرافیک«.

دبیر دورۀ یکم و سوم من بودم و در دورۀ دوم و چهارم هم مقاله ای به این 

فرزاد ادیبی
علی [آراد] بیات

گفتگو
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کتاب هدیه کردم. آخرین کتاب هم حاصل مسابقۀ دورۀ پنجم است که 
بنده قبول کردم دبیرش باشم، اما بعد به دالیلی انصراف دادم.

در ادامۀ پرسش قبل، مایلم کمی بیشتر به این مسئله بپردازیم که چرا در ایران خأل مباحث نظری وجود
 دارد؟ بیشتر منابع ما ترجمه است و منابع تألیفی مان یا اندک هستند یا برمبنای همان منابع خارجی 

تألیف شده اند. این خأل ازنظر شما چگونه ُپر می شود؟ آیا سازوکار مشخصی دارد که در کشورهای غربی 
وجود دارد و ما از آن بی اطالعیم یا اینکه باید مثل بسیاری کارهای ساختاری و اداری در کشور، در این 

قسمت هم به کپی برداری و ادامۀ آن قانع باشیم؟

ـ این بحث، بحث دامنه داری است که ریشه در جامعه و فرهنگ ما دارد. 
چنان که می دانید مباحث نظری در حرفۀ گرافیک به دو صورت ممکن است 

ادامه یابد: در رویکرد نخست، مثل خیلی از مباحث، فقط به بحث های 
انتزاعی می پردازیم که به قدری پیچیده و مغلق هستند که طراحان 

معمولی رغبتی به دانستن آن ها ندارند؛ در رویکرد دوم، مباحث کاربردی 
و عمل گرایانه هستند که می توانند حرفه و دانش گرافیک را ارتقا دهند. 
این مباحث را اهل علم، تجربه و نیز نگارش باید بنویسند و البته چنین 

طراحانی را کمتر می توان یافت. طراحان ترجیح می دهند به جای نوشتن 
مقاله به کار گرافیک بپردازند که هم بیشتر دیده می شود و هم درآمد 
بیشتری دارد. اگر بخواهیم ریشۀ این نقصان را دریابیم، به بحث های 

دیگری در جامعه شناسی و... کشیده می شویم.

الکسی برادوویچ در دنیای طراحی مجله، آن هم مدرن، مخزن شناخته می شود. او جملۀ معروفی
 دارد با این مضمون که »مرا شگفت زده کن«.

این نوع تفکر، دست کم در اقلیم ما، با تأثیرگذاری آنی در چند صفحه ظاهر می شود و صفحات دیگر از 
آن خالی می ماند. در استفاده از تایپ فیس، از کارکردی استفاده می شود که انگار هرچه 

عجیب غریب تر و دشوارتر، بهتر؛ یا هرچه دیده نشده تر، بهتر! اما گاهی بهای سنگین و جبران ناپذیری
 برای مخاطب به عنوان میراث تصویری به جا می گذارد. به نظر شما این گونه تفکر در کشور ما چگونه

 پرداخته می شود؟

ـ حدود صد ســـال پیش، بئاتریس وارد مقاله ای نوشـــته که برای امروز 
هم ممکن اســـت تازه باشـــد. ترجمه اش تقریباً می شـــود »چینش جام 

شیشـــه ای«. این پژوهشـــگر و تایپوگرافر امریکایـــی معتقد بود که مطلب و 
مفهوم باید به راحتی از طریق نوشـــتار منتقل شـــود و خـــود فونت، خیلی به 

چشـــم نیاید و جلب توجه نکند. نوشـــتار باید مثل شیشـــه، محتوای داخل 
جام را نشان دهد.

نوشـــتار باید زیبا و درعین حال ســـاده باشـــد؛ مثل جاده ای صاف که 
به راحتی و با ســـرعت از آن بگذریم. چشـــم هم باید به راحتی و بدون 

خســـتگی از خطـــوط بگذرد و به مفاهیم برســـد. البته این موضوع با 
تایپوگرافـــی پوســـتر یا جلد کتاب یا... فرق دارد. در جلد کتاب و پوســـتر 
به ســـاختار و تصویر می رســـیم و این تصویر ممکن اســـت گاهی با حروف 

درست شـــود و تایپوگرافی باشد.
ناگفتـــه پیداســـت که همان طور که حافظ می گوید، »هر ســـخن وقتی و هر 

نکته مکانی دارد«. هر نوعی از نوشـــتار، اعم از خوش نویســـی ها و فونت ها 
ً خط تعلیق، امروزه برای متن  و...، برای کاربردی مناســـب اســـت. مثال



ً مناســـب نیســـت؛ اما یکی از شـــیرین ترین خطوط است و می توان آن  اصال
را در تایپوگرافـــی یا خط نقاشـــی به زیبایی به کار بـــرد. فونت ها هم همین 

گونه انـــد: برخی برای متن مناســـب اند و برخی برای عنوان و... .
اشـــاره کردیـــد به اینکه صفحات یک کتاب یـــا مجله گاهی دارای انرژی 

یکســـانی نیســـتند. درست اســـت، هر ُمجلد یک مجموعه است که باید 
ترکیب بندی شـــود و مثل ســـمفونی، فراز و فرود داشـــته باشد. این تضادها 

و تباین ها بـــه هم هویت می دهند.

مایلم کمی در باب سلیقه صحبت کنیم. در گرافیک دیزاین، به ویژه در کشور ما، سلیقه البی بزرگ و 
تأثیرگذاری در جریان سازی دارد. گاهی تزریق تفکرات زیستِی فکری و تصویری یک طراح گرافیک به بایدها
 منتهی شده و به ناچار برای مخاطبان خود منبع تلقی می شود و اعتبار فن و دانش )در حیطۀ دیزاین( به 

حاشیه رانده می شود. نظر شما در این باره چیست؟

ـ می دانیم که بخشی از هنر، همیشه ذوقی و سلیقه ای است و با تغییر زمان 
و مکان هم دستخوِش تغییر می شود، مثل زیبایی؛ اما هنرهای کاربردی با 

دیزاین مفهوم پیدا می کنند و هنگامی که از دیزاین صحبت می کنیم، ورای 
زیبایی به عملکرد می اندیشیم. عملکرد ممکن نیست سلیقه ای باشد؛ 

نوعی مهندسی است که باید پاسخ گوی نیاز کارفرما، مخاطب هدف و 
همچنین کل جامعه باشد. این عملکرد محدود به حدود تکنیک های تولید 

و نشر نیز هست. بخش زیبایی شناسانۀ هنرهای کاربردی نیز قاعده مند 
است. فرم و رنگ و ترکیب بندی، اصول و قواعدی دارد که درسش را مثل 

دستور زبان می خوانیم؛ اما بخش اندکی از روند تولید و پیکرۀ اثر گرافیکی 
ً سلیقۀ غالب را شیوه هایی تعیین  ممکن است سلیقه ای باشد. معموال

می کنند که جریان ساز یا محل توجه مجامع هنری هستند. بیشتر مواقع، 
این نوع سالیق به قدری آگراندیسمان می شوند که بر همه چیز سایه 

می افکنند و به انحراف کشیده می شوند.
بله، شما به درستی به این نکته اشاره کردید.

دو تعریف کلیدی در طراحی گرافیک وجود دارد: قابل فهم بودن و همچنین ایجاد تفاوت. این بدین
 معنی است که در کار دیزاین شده، گاهی این دیکتاتوری دیده و شنیده می شود که مشکل از مخاطب 

است که کار را نمی فهمد؛ یا طراح برای اینکه جایگاه خود را رفیع نشان دهد، عمداً تالش می کند کسی 
کار او را نفهمد. در واقع کار خود را مانند یک »نمایش شعار است« می بیند که باید جار زده و دیده 

شود )خودبیانگری و ایجاد تفاوت(. ازنظر شما این مشکالت چگونه در کشور ما به وجود آمده است و 
بیان می شود؟

- کار گرافیک با نقاشی و هنرهای زیبا فرق دارد. به بیانی، رسانه بودن 
گرافیک بر هنربودنش مقدم است. رسانه باید به زبانی قابل فهم با 

مخاطبش ارتباط برقرار کند. هنوز هم نام رشتۀ ما در دانشگاه، »ارتباط 
تصویری« است. هرچه طیف مخاطبان رسانه گسترده تر و بیشتر باشد، 

ـ رسانه«ی  آن رسانه قوی تر است. البته این بدان معنی نیست که »هنرـ فن 
گرافیک سطح خود را تا قامت مخاطب عام تنزل دهد؛ باید به زبانی صحبت 

کرد که همه بدانند و بفهمند، اما برای دانستن و ارتباط برقرارکردن چند 
پله ای هم باالتر بیایند.

سال 1۳۹۷، روز حافظ در شهر کتاب سخنرانی کردم. در آنجا گفتم که طراح 
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گرافیک باید مثل حافظ شعر بگوید: مخاطبان عام با غزلش فال بگیرند و 
مخاطبان خاص برای تفسیر و تأویل یک مصرعش کتاب ها بنویسند. 

کار موفق، کاری است که همه با آن ارتباط برقرار کنند؛ اما ذاتش 
هنرمندانه، فرهیخته و نخبه گرا باشد.

تعبیر »نوآوری در هنر« گاهی ممکن است با هجمه ها و طرف داری هایی روبه رو شود که درنهایت و در طی
 سالیان به کلیدواژۀ مؤلف متصل گردد. 

تفکر مکتب رمانتیسیسم این بود که فرد به طور ذاتی خالق است و کافی است احساس خود را نشان دهد؛ 
بنابراین هر خلق و اثری با دیگری متفاوت است. در حیطۀ گرافیک دیزاین هم )به طبع همۀ گرایش ها( این

 حالت روی می دهد؛ اما ساختارهای متفاوت و گاهی رسیدن به حرف جدید و ساختار نو از روی ساختاری 
قبلی که خود ماحصل ساختار فردی بوده، ممکن است لزوماً به معنای نوآوری نباشد.

ـ مشکل ما در گرافیک دیزاین برآمده از ساختاری است که در جایی دیگر 
اندیشیده شده و ما بدون توجه به فرهنگمان، آن را به ساختار جدید 

می رسانیم و... .

تجربۀ دیداری و شنیداری شما در این زمینه چه می گوید؟

ً سبک ها و حتی شیوه های هنری، یا در تناقض با شیوۀ پیشین است  ـ معموال
یا تکامل آن، که در هر دو بخِش ساختار و محتوا روی می دهد و حاصل 

این رویدادها زایش طبیعی سبک و شیوه در بستر زمانی و مکانی خودش 
است؛ حتی اگر جریانی شبیه خروس جنگی در ایران باشد یا حرکت هایی با 

عنوان موج نو در دیگر نقاط. اما اگر بخواهیم جریانی را سزارین کنیم، دیگر 
طبیعی رفتار نکرده ایم. جامعه آن را پس می زند و چیزی ناچسب خواهد 

شد. گرته برداری از نمونۀ بیگانه، بی اینکه آن را با فرهنگ خودمان هماهنگ 
کنیم، حرکتی شتاب زده و به دور از تعقل است. این رفتارها را در بخش های 

دیگر جامعه و در سیاست و فرهنگ هم می بینیم. نتیجه اش هم اتالف وقت 
و توانایی و سرمایه است. گرچه ذات هنر خالقیت و نوآوری است، به قول 

تولستوی »در هنر راه میان بر وجود ندارد«.

بین طراحی گرافیک و تبلیغات تفاوت هایی هست. شاید بتوان گفت در طراحی گرافیک با صاحبان
 مشاغلی سروکار داریم که در مقام مشاوره با آنان در ارتباطیم؛ ولی در تبلیغات، مصرف کننده و مخاطب

 هدف اصلی است. البته در بخش طراحی ساختار فرم و محتوا در جهت سازمان دهی محصوالت انجام 
می شود و در تبلیغات، هدف گسترش محصول است.

نظر شما در این باره چیست و شباهت و تفاوت آن ها را در چه می بینید؟

ـ اگر پرسش شما را درست فهمیده باشم، پاسخ این است که تبلیغات از 
طراحی گرافیک بهره می برد با پیام های فرهنگی، سیاسی و تجاری؛ اما 

خروجی گرافیک حتماً فرهنگی است.

»فرهنگی« در گرافیک دقیقاً چه زیرشاخه هایی را در بر می گیرد؟ آیا هدف تولید، آن نوع خروجی است 
که جریان ساز و در زندگی مردم و جامعه تأثیرگذار باشد، یا اینکه منظورتان صرفاً فضای خط کشی شدۀ 



بخش های مختلف گرافیک است؟ هدفم از طرح این پرسش بیشتر این است که بدانم اندیشه در کدام یک
 پررنگ تر است؟ یعنی باید گرافیک را اندیشه ساز و تبلیغات را مصرفی و فاقد تفکر ببینیم یا این دو مکمل 

هم هستند؟

ـ خروجی هر رسانه ای فرهنگ ساز است. مگر غیر از این است که تبلیغات 
باید از مسیر رسانه بگذرد و به مخاطب برسد؟ رسانه هایی مثل تلویزیون، 

رادیو، شبکه های اجتماعی، نشریات، سطوح تابلوها، بسته بندی ها و... . 
گرافیک ممکن است در خدمت این رسانه ها باشد؛ درحالی که محصوالت 

خودش مانند پوستر و اسکناس نیز رسانه اند. موضوع تبلیغات ممکن 
است سیاسی، اجتماعی، تجاری، مذهبی یا هر چیز دیگری باشد؛ اما کار 
ما به عنوان طراح گرافیک یا دیگران به عنوان متخصص تبلیغات، کاری 

فرهنگی و فرهنگ ساز است. ممکن است تبلیغ روی یک بستۀ کبریت یا یک 
تمبر، تا کوره دهی هم برود، اما یک پوستر نمایش فقط در محدودۀ چهارراه 

ولی عصر تا دانشگاه تهران بماند؛ ممکن است همان پوستر نمایش چنان 
گُنگ باشد که با مخاطب خودش نیز ارتباط برقرار نکند، اما آن قوطی 

کبریت با مخاطب خاص و عام بسیاری ارتباط برقرار کند و بسیار هنرمندانه 
و فرهنگی هم طراحی شده باشد. این مرزها و خط کشی ها در ذهن ماست. 

اگر واقع نگر باشیم، هر کاری برای هنرمند، بهانه ای است برای آفرینش 
هنری و فرهنگی.

 

بپردازیم به بسترهایی که به عنوان ویترین و استیج برای معرفی آثار و خالقان آن ها وجود دارد. در ایران، 
به طور مشخص، سرو نقره ای بستری برای این موضوع است. شما عضوی از این مجموعه بوده اید و 

به اصطالح، دستی بر آتش دارید. ضعف و قوتش را در چه می دانید؟ این سؤال هم همیشه پیش آمده 
است که آیا این رویدادها در ایران شیوه ای مرسوم برای خودنمایی است یا اینکه به اتفاقات مثبت در 

شکل گیری یک خود گرافیک دیزایِن )جغرافیایی( منجر می شود؟

ـ اصل »سرو نقره ای« با این نیت کاشته شد که »انجمن صنفی طراحان 
گرافیک ایران«، مستقل از دوساالنۀ دولتی، نمایشگاه دوساالنۀ خودش را 

داشته باشد. گرچه وزارت ارشاد موظف است همۀ دوساالنه های هنری را 
برگزار کند، انجمن ما روی پای خود ایستاده و سرو خودش را دارد. گاهی 

دولت با ما همسو بوده و به خواسته های ما احترام گذاشته و گاهی نه.
در دورۀ پنجِم انجمن، به دبیرِی تهمتن امینیان، ســـرو نقره ای در ســـال 8۹ 

ایجاد شـــد تا لُطف سایه ســـارش برای اعضای انجمن دائم باشد. 
به قول حافظ:

بندۀ پیر خراباتم که لطفش دائم است
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

در ادامۀ پاسخ، باید بگویم که عرض هنر یا به قول شما خودنمایی، جزو 
ذات هنر و هنرمندی است. ما تولید هنری داریم و این تولیدات در وهلۀ 

اول باید دیده شوند. به قول جامی:
نکو رو تاب مستوری ندارد
ببندی در ز روزن سر برآرد

در وهلۀ دوم، با سرو نقره ای، اعضا و آثار و انجمن در معرض نقد قرار 
می گیرند. در وهلۀ سوم، تبلیغی برای انجمن و سپس اعضای شرکت کننده 

است. البته هنوز با استانداردهای واقعی خیلی فاصله داریم؛ اما در ایراِن 
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کنونی، دقیق ترین و درست ترین رویکرد با برگزاری نمایشگاه و مسابقه را 
در همین رویدادهای سرو نقره ای می بینیم.

برگزاری دوساالنۀ سرو نقره ای الزمۀ حرفۀ ماست و خوب است که همۀ اعضا 
در این نمایشگاه و البته در همۀ رویدادهای انجمن حضور داشته باشند. 

حتی اگر با سلیقۀ ما همسو نباشند، قوت انجمْن قدر و قدرت اعضاست.

ً استانداردسازی و ایزوایسمی که در غرب به وجود آمده،  منظورتان چه استانداردهایی است؟ اصال
ماحصل چه فرایندی بوده که ما بتوانیم به آن برسیم؟ آیا ما می توانیم استانداردی تعیین کنیم که منبعی

 برای دیگران )غرب( باشد؟

ـ از تشکیل هستۀ مرکزی شورای سیاست گذاری گرفته تا انتشار کارنمای 
آثار، همه زیر نظر هیئت مدیره ای است که توسط اعضای انجمن انتخاب 

شده اند و همه اهل گرافیک اند و به دور از سیاست و تجارت، به کار درست 
و بی نقص می اندیشند. اینکه چه کارهایی روی دیوار برود و آن دیزاین های 
چاپِی روی دیوار چگونه دوباره در کنار هم دیزاین شوند، تبلیغاتش چگونه 

باشد، آیین گشایش نمایشگاهش چه آدابی داشته باشد و...، همه در 
دوره های پیش، از سطحی قابل پذیرش و الگوسازی بوده اند. ایمان دارم 
این دوره نیز منتخبان ما در هیئت مدیره، این رویداد را به خوبی مدیریت 
و برگزار خواهند کرد. البته گاهی ممکن است برخی کارهایی که خودمان 

انجام می دهیم، به مذاق خودمان خوش نیاید؛ اما اصول و اخالق حرفه ای 
ً در  این است که به خود و سلیقه های اعضای دیگر احترام بگذاریم. مثال
دوره ای که من عضو هیئت مدیره بودم، طراحی گرافیک چهارمین سرو 

نقره ای را به فرهاد فزونی سپردیم که مورد نقد تعدادی از اعضا و استادان 
هم قرار گرفت؛ اما اخالق حرفه ای ایجاب می کرد که به تخصص، تجربه و 

وقت طراح احترام بگذاریم. این یعنی رعایت استاندارد.
اینکه می فرمایید استانداردهای ما الگویی برای دیگران باشد هم بستگی 

دارد به رویکرد ما دربارۀ پژوهش، برنامه ریزی و اجرا. اگر درست عمل کنیم، 
می توانیم در درجۀ نخست کارمان را درست انجام بدهیم و سپس الگو 

باشیم. االن با چنین سازوکاری شاید نتوانیم به استانداردی برسیم که با 
نمایشگاه های خارجی رقابت کنیم؛ اما چنان که عرض کردم، در ایران کنونی 

بهترین رویکرد را داشته ایم.



خال قیت
وجود خارجی ندارد

برای شروع، لطفاً کمی دربارۀ خودتان بگویید.

ـ از دیپلم تا ارشد را در رشتۀ گرافیک خواندم. از سال 1۳8۵ وارد فضای کار 
شدم؛ اما استاپ موشن را از سال 1۳8۷ شروع کردم. در واقع یازده سال است 

که مشغول به فعالیت در این زمینه هستم. در این مدت در جشنواره های 
مختلف شرکت کرده ام و با برندهای زیادی نیز همکاری کرده ام.

گرافیک متحرک در کشور ما نوپا محسوب می شود. درمورد آن کمی صحبت کنید. این نوع دیزاین از چه 
ساختاری تشکیل شده است؟ نوع تعامل با مخاطب به چه صورت باید باشد؟ آیا زمینه های آموزشی در 

دانشگاه ها یا مدرسه های مستقل هنری به وجود آمده است؟

ـ می توانم بگویم در کشور ما حتی کسانی که گرافیک متحرک کار می کنند، 
آشنایی کافی با آن ندارند و نمی دانند چیست. برخی تصور کرده اند 

هر چیزی که با نرم افزارهایی مثل ایلستریتور یا افتر افکتس یا به طور 
کلی با کامپیوتر ساخته شود و نریشنی روی آن قرار بدهند، می شود 

موشن گرافیک؛ اما چنین تصوری اشتباه است.
موشن گرافیک زیرشاخه های مختلفی دارد. یک سری از بخش های آن ها 
مشخص تر است، مثل آرم استیشن و لوگو موشن، زیرنویس یا ووله های 
میان برنامه ها و از این قبیل. تقریباً تمام کسانی که در این حوزه هستند، 

اطالع دارند که این ها موشن گرافیک است. اما در جاهایی مرزهایی وجود 
دارد؛ مثل زمانی که شما می خواهید از مسیجی استفاده کنید که به تیزرهای 

تبلیغاتی نزدیک می شود که حالت موشن گرافیکی دارند. این موارد را می شود 
با هر تکنیکی انجام داد و در موشن گرافیک به لحاظ تکنیکال تفکیک پذیر 

نیست. به عبارتی، نمی توان به صورت قاطع گفت که این کار موشن هست 
یا خیر؛ بلکه ازلحاظ رویکرد )حوزۀ کاری( این مطلب تشخیص دادنی است. 

ً شما در حال ساخت  ممکن است این تکنیک ها خیلی به هم نزدیک باشد؛  مثال
یک موشن گرافیک هستید، اما با تکنیک استاپ موشن. در بعضی موارد 

سفارش دهنده به اشتباه، کار با اینفوگرافیک یا مشخصاً کار با افتر افکتس و 
گذاشتن نریشن را موشن گرافیک تصور می کند.

به طور مشخص، محتوا و بیانی که دارید، شما را به سمت موشن گرافیک 

عقیل حسینیان
علی [آراد] بیات / سوسن مشیریان

گفتگو



ویژۀ سرو نقره ای 1898

هدایت می کند؛ حتی با ایجاد یک پرفورمنس و اضافه کردن عنصر انسانی 
و کمک گرفتن از آن ها و ایجاد حجم )حتی رنگ کردن لباسشان( برای 

نشان دادن لوگو، این نوع پرفورمنس برای نشان دادن موشن گرافیک حق 
مطلب را ادا خواهد کرد.

مرز موشن گرافیک و انیمیشن کجاست؟ چطور می شود آن را برای مردم ملموس تر کرد؟

ـ در انیمیشن ساختار داستان و سناریو است که شالودۀ اصلی کار را تشکیل 
می دهد و جنبۀ سرگرمی رنگ واضح تری دارد. ایجاد این اتمسفر می تواند از 
استاپ موشن یا انیمیشن 2D افتر افکتس یا هر تکنیکی هم کمک بگیرد؛ اما 

هدف، بیان و روایت داستان است. ولی وقتی راجع به موشن گرافیک صحبت 
می کنیم، مشخصاً قرار است پیام یا حرفی را که سفارش دهنده برای شما 
مشخص کرده، با هر تکنیکی در قالب موشن بیان کنید. بنابراین رویکرد 

دو مدیا متفاوت است: یکی روایت داستان است و دیگری منتقل کردن پیام 
)معرفی محصول، اطالع رسانی و...( یا اینکه پیامی فرهنگی را در زمانی 

بسیار کم و در چند ثانیه منتقل کند. برای اینکه مطلب روشن شود، به این 
صورت هم بیان می کنم: بین پوستر و نقاشی تفاوت زیادی وجود دارد؛ برای 

ً نمی بینیم؛ اما در  مثال در نقاشی، نقش تایپ را پررنگ نمی بینیم یا اصال
پوستر، گاهی از تصاویر و آبجکت هایی استفاده می کنیم که در نقاشی هم 
به نوعی استفاده می شود. ممکن است تکنیک ها، المان ها یا جزئیاتی در 

هر دو مشترک باشد؛ اما موشن مانند پوستر، اطالع رسانی انجام می دهد. 
ممکن است در موشن از تایپ هم استفاده نکنید؛ کارکرد و محتوای 

تعریف شده است که مرز این دو را مشخص می کند.

این را چطور می شود برای مردم روشن کرد، طوری که برایشان قابل درک باشد؟

ـ ببینید، برای مخاطب عمومی و مردم شاید بیان اینکه این تصویری که 
می بینند موشن گرافیک است که با تکنیک استاپ موشن کار شده، سخت 

باشد. درمورد کسانی که با کامپیوتر مشغول تولید این مدیا هستند یا 
با این فضا غریبه نیستند، مشکلی پیش نمی آید؛ چون سفارش دهنده 

مشخصاً برای سفارش موشن پیش طراح موشن گرافیک می آید. بنابراین 
برای این افراد تا حدودی حل شده است )البته که ممکن است تکنیک ها را 

با خود موشن اشتباه تصور کنند(. اما راه حل، شاید آشنایی سفارش دهنده 
با اطرافیان و روشن کردن این مفاهیم از طریق آن ها برای مخاطب هایی 

است که با آن ها سروکار دارند، یا اینکه خود طراحان موشن این مفاهیم را 
برای سفارش دهنده ها توضیح دهند تا از طریق آن ها منتقل شود و آگاهی 

عمومی شکل بگیرد.

گفتید نیروهای متخصص که دانش نظری قوی هم داشته باشند کم داریم.

ـ منظورم به طور مشخص این نبود. ببینید ما چند گروه متفاوت داریم 
که در این حوزه مشغول به کار هستند: گروهی که تجربۀ فراوان دارند و 

سال هاست چه در قلمرو نظری و چه عملی، در این حوزه فعال بوده اند: 
ایمان یاری، میرصادقی و... . گروه دیگری هم هستند که به صورت تجربی 



مشغول به فعالیت هستند که باز در این طبقه بندی، گروهی به کاری که 
انجام می دهند مشرف هستند و گروهی نه و صرفاً لذت خلق اثر برایشان 

جذاب است. گروه دیگری هستند که در دانشگاه آموزش اشتباه می بینند. 
استاد به این حوزه علم نداشته )یا از روی اجبار تدریس این درس را به عهده 

گرفته بوده یا اینکه واقعاً از سواد کافی برخوردار نبوده( و دانشجو هم 
مستأصل می شود و راهش را گم می کند؛ بنابراین دسته بندی ها و 

خلط بحث های متعددی وجود دارد و این، کار را برای افراد حرفه ای سخت 
می کند؛ چون باید اول تفکر اشتباِه ایجادشده را اصالح کنند و بعد از آن به 

کار اصلی برسند.

به نظر شما موشن گرافیک ظرفیت تعریف شدن به صورت رشته ای مجزا در دانشگاه را دارد؟

ـ قطعاً این ظرفیت را دارد. حتی در مدرسۀ اینورس )که یک مدرسۀ آزاد 
هنری محسوب می شود( به عنوان یک رشته تعریف شده و زمان طول 

دوره نزدیک به یک سال و چند ماه است. ازنظر بنده حتی ظرفیت این را 
که در مقطع ارشد جایگاهی داشته باشد می توان متصور بود؛ یعنی بعد 

از گذراندن دورۀ کارشناسی گرافیک که آن را به عنوان پیش نیاز ضروری 
می دانم، این رشته در مقطع ارشد گنجانده شود. االن کسانی هستند که 

بخش اول کار را نگذرانده اند و نقصشان در این حوزه نمایان می شود و 
در بهترین حالت، برای جبران آن از سایت هایی استفاده می کنند که فایل 

آماده در اختیار کاربر قرار می دهد )مثل Freepik(. متأسفانه این تصور 
غلط هم وجود دارد که موشن گرافیک را می توان با نرم افزار به پیش برد و 

با زدن یک دکمۀ قرمز، موشن گرافیک شکل می گیرد؛ حال آنکه نرم افزار کار 
خاصی انجام نمی دهد و به شما ایده نمی دهد، بلکه ایدۀ شما را هدایت 
می کند. در واقع، بینش دیزاینر است که خروجی نهایی را ایجاد می کند. 
ً فرد باید قواعد انیمیشن یا  خود حرکات هم اصول و قواعدی دارد؛ مثال

تایپ و... را بداند. این ها به نظر بنده تصویب این رشته در مقطع ارشد را 
ضروری می کند. خود بنده که ارشد را گرافیک خوانده ام، خیلی خوش حال تر 

می شدم اگر می توانستم موشن گرافیک را در آن مقطع بخوانم.

پس جز مباحث تئوری چیزی به دانشجو اضافه نمی شود.

ـ در مقطع ارشد خیلی از مباحث تخصصی تر هم می شود. البته به این هم 
بستگی دارد که استاد چه کسی باشد. برای خودم موقعیت خیلی خوبی بود 

که با خانم صالحی کالس داشتم و رویکردم خیلی تغییر کرد. صحبت بنده 
این نیست که گرافیک در مقطع ارشد هیچ سودی ندارد؛ بلکه بر این باورم 

که رشتۀ انیمیشن حتی از مقاطع پایین تر مثل دیپلم که صحبت بسیاری 
دوستان متخصصم هم هست، تدریس شود و در مقطع ارشد شاخه ها 
تخصصی شود و مواد و مباحث دیگری هم اضافه شود؛ مثل کارگردانی 

انیمیشن، بخش انیمیت 2D یا انیمیشن استاپ موشن. این مستلزم آن 
است که بسترش آماده باشد. متأسفانه در رشتۀ انیمیشن باور غلطی رایج 

است و آن این است که هرکس فارغ التحصیل می شود مطالبۀ کارگردانی 
دارد؛ درصورتی که شاخه های متعددی مثل بک گراند یا صداگذاری وجود 
ً گم شده است، یا طراحی کاراکتر که خیلی گذرا از آن  دارد که در ایران کامال
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عبور می کنند و تمرکز و وقت کافی برای آن گذاشته نمی شود و خوب است 
که تخصصی تر باشد. در بعضی موارد هم مدرک گرایی صرف و پذیرش کّمی 

در دانشگاه ها باعث کم بودن تعداد استاد خوب شده است؛ برای مثال 
اشخاصی مثل بابک نکویی مدرک دانشگاهی هم دارند و در دانشگاه تهران 

هم تدریس می کنند. چقدر خوب می شد اگر تعداد بیشتری از این آدم ها 
داشتیم. شاید یکی از دالیل میل زیاد دانشجو برای پذیرش در تهران، وجود 

تعداد کم استاد خوب هست.

با توجه به اینکه بحث حرکت و بعد دیگر به کار اضافه می شود، رسیدن به خالقیت در موشن گرافیک چه 
پیش نیازهایی دارد؟

ـ ازنظر من، خالقیت وجود خارجی ندارد. وقتی چیزی خالق است که کمتر 
دیده شده. کتاب ها و منابعی هست که با محاسبات و تاکتیک هایی 

عملی، شما را به آن سمت هدایت می کند؛ اما من چندان با این روش 
موافق نیستم. بیشتر با این موافقم که طرز فکر و نگاه خودت را پیاده کنی. 

شاید هدایت نشده و بکر ادامه پیدا کند مناسب تر باشد. پیش نیازهایی 
الزم دارد که بیشتر مربوط به زیست هنرمند و مواردی است که در طول 

ً فردی ممکن است از سنین کم به  زندگی فرد به وجود آمده است. مثال
نقاشی یا طراحی گرایش داشته باشد. چنین کسی وقتی به سی سالگی 

می رسد، با توجه به اندوختۀ گذشته اش، راحت تر می تواند به سمت 
طراحی کاراکتر برود تا کسی که این پیش نیاز را نداشته باشد؛ مانند والت 

دیزنی که چون زندگی اش در مزرعه سپری شده، شخصیت هایی خلق 
کرده که شخصیت های حیوانی اند و بر آن ها متمرکز بوده است؛ یا یک 

فیلم ساز در طول زندگی اش دغدغه ای داشته و آن را نگه داشته است. 
این، هستۀ شکل گیری تفکرات خالقانه اش می شود. البته ممکن است این 

برای دیگران بسیار خالقانه به نظر برسد، اما برای خود هنرمند نه؛ چون 
ً در آن مستتر بوده است. در خود  در ذهنش بوده و نگاه شخصی کامال

موشن گرافیک موضوعاتی هست که علم به آن ها الزم است؛ مثل مباحث 
موجود در گرافیک مانند فرم و رنگ و ترکیب بندی و مبانی هنرهای تجسمی 

و همچنین اصول پایۀ متحرک سازی که شاخص ترینش همان اصول 
دوازده گانۀ والت دیزنی )کتاب توهم زندگی( است. عالوه بر این، اصول علم 

به کارگردانی هم جزو پیش نیازهایی است که به طراح موشن در خروجی 
نهایی کمک بسیاری می کند.

شما توجه ویژه ای به دست سازبودن پروژه و فرایند آن دارید و اثرگذاری و لذت تأثیر آن را بیشتر 
می دانید. این نگاه در نقطۀ مقابل آثار درخشان و تأثیرگذاری قرار می گیرد که صرفاً با ابزار دیجیتال خلق 

شده اند، اما تأثیر فراوانی هم در اشتیاق مخاطب داشته اند. هرچند شاید ایدۀ اولیه به صورت مکتوب 
باشد، در اینجا پروسه کار است.

ـ ببینید، جدا از اینکه به نظر من کار دست حس بداهگی و لذت بهتری به 
مخاطب منتقل می کند، مواردی در تولید کار دست هست که در کامپیوتر 

نمی شود آن را اجرا کرد. در کار دستی خطاهایی روی می دهد که لذت و 
شاید تأثیر بهتری منتقل می کند؛ مانند خطی که شما با مداد روی کاغذ 

بکشید یا در کامپیوتر آن را ایجاد کنید. بحث بر سر خوب یا بد بودن 



هیچ یک از این ها نیست؛ هریک در جای خود اهمیت دارد. بلکه این بحث 
برمی گردد به اصطالحی به نام لوفای دیزاین. این اصطالح مربوط به ضبط 

موسیقی است. در گذشته برای ضبط موسیقی، همۀ عوامل در محلی 
موسیقی را ضبط می کردند و همان را خروجی در نظر می گرفتند )مثل 

کنسرت زنده(؛ اما در حال حاضر با تکنیِک های فای ضبط می شود؛ یعنی 
هریک از عوامل، شعر و آواز و سازهای مختلف و...، جدا ضبط می شوند و 

درنهایت میکس می شوند. این تکنیک در گرافیک و تبلیغات و آثار هنری 
هم آمده و اولین بار Google برای تبلیغش از گروه موزیک OKGO برای این 

کار استفاده کرد. این تبلیغ برمبنای تکنیک سکانس پالن جلوی دوربین 
اجرا می شود. در واقع قسمت های مختلف تبلیغی Google جلوی دوربین 

انجام شد، حتی موسیقی آن. البته بسیار زمان بر هم هست؛ ممکن است 
ماه ها وقت بگذارند برای چندین ثانیه تبلیغ )بداهه بودن(.

در کار دستی به این دلیل که با آزمون و خطا سروکار داریم، به تجربه های 
جدیدی هم می رسیم؛ جابه جایی آبجکت ها، نورها و عوض کردن زاویۀ 

دوربین ها که ممکن است با 3D متفاوت باشد. ازلحاظ زمانی، ازنظر من 
بین کار دیجیتال و دستی تفاوت چندانی نیست. کار خوب زمان بر است؛ 
ً انیمیشن های پیکسار ممکن است بین هشت تا یازده سال هم زمان  مثال

ببرد، یا انیمیشن الیکال که با تکنیک استاپ موشن ساخته شده، در همین 
حدود زمان برده است. حتی در بودجه، هر دو هزینه های زیادی انجام 

می دهند و گاهی برابری می کند. در اصل، ساخت نوعی انیمیشن یا متحرک 
به دنیای شخصی و عالقۀ سازنده بستگی دارد.

پس آن ها را نقطۀ مقابل هم نمی دانید.

ـ نه، به هیچ وجه. در مدیوم های مختلفی مثل موسیقی یا سینما هم این 
تفاوت را داریم. هیچ گروهی حیطۀ دیگری را به خطر نمی اندازد؛ حتی 

ممکن است تلفیقی از آن ها را در پروژه ای مشترک داشته باشیم.
در حال حاضر، خروجی کار چندان مهم نیست؛ چون در همان بزنگاه، 

کار شما باید یک استاندارد خروجی را داشته باشد و نهایت کار نیست. 
اهمیت قضیه در فرایندی است که طی می کنید تا به آن نقطه برسید. در 
جشنواره ها و بینال ها هم مهم این است که در بین انبوهی از موضوعات 
موجود، فرایندی که طی کرده اید تا موضوعی ساده را به یک ارزش گذاری 

رسانده اید، به چه صورتی بوده است. فیلم های کیارستمی یا سینمای 
فرهادی شاید ازنظر موضع خیلی ساده باشد؛ اما همین سادگی 

با مدیریت درست و هدایت آگاهانه که از اندیشۀ فرد نشئت می گیرد، به 
اثر خارق العاده ای تبدیل می شود که به درستی پرداخت شده و تحسین 

همگان را برمی انگیزاند.

آیا کار گروهی و تیم ورک کارکردن در پروژۀ موشن گرافیک، اصل حساب می شود یا اینکه شخص به تنهایی 
می تواند موشن خلق کند؟ دست کم در اینجا عیار این داستان تا چه حد تعریف شده و جا افتاده است؟

ـ به این بستگی دارد که چطور به این قضیه نگاه می شود؛ اگر نیت صرفاً 
ساختن است، بله می شود به تنهایی ساخت. شخصاً خودم می توانم هم 

ایده بدهم، هم انیمیت کنم و هم طراحی کنم. هرچه نیرو اضافه می شود و 
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کار تخصصی تر شود، این تعدد تخصص ها نتیجۀ کار را به مراتب مقبول تر 
می کند. اما زمانی خواهد آمد که ممکن است دو فرد انیماتور تخصصی 

یا کارگردان وجود داشته باشد که در این صورت نتیجه چندان پذیرفتنی 
نخواهد بود؛ چون هریک از این افراد دیالوگ خود را مؤثرتر می داند. 
اما وجود یک کارگردان که همۀ اعضا او را قبول داشته باشند، حرکت 

گروهی را منسجم تر و کیفیت را مطلوب تر خواهد کرد. اینکه در ایران یک 
نفر به تنهایی در چندین حوزه فعالیت می کند، برای گروه های خارج از 

ایران عجیب است و باورپذیر نیست. اینکه یک بک گراند آرتیست باشد که 
فقط غروب های آفتاب در حوزۀ تخصصش باشد، در اینجا چنین چیزی 

کیمیاست و تعریف نشده است. این ناشی از آن است که در ایران همۀ کارها 
را یک نفر باید انجام دهد. ما به تخصص دیگری اعتمادی نداریم و حتی 

به خود اجازه می دهیم در کاِر هم دخالت کنیم و نظر بدهیم و سلیقۀ خود 
را تحمیل کنیم؛ بنابراین کار گروهی یا در ایران انجام نمی شود یا به ندرت 

انجام می شود.

استفاده از احساس و اثرگذاری آنی در هنرهایی مثل نقاشی اجتناب ناپذیر است؛ اما در هنر دیجیتال آن، 
آنی که باید، به نحوی دیگر اتفاق می افتد که شاید با هنر دستی به وجود نیاید. خلط بحث هم از جایی 

شکل می گیرد که مقایسه و ارزش گذاری این دو مقوله در مقابل هم ارائه می شود. نظر شما چیست؟

ـ البته تا حدودی در پرسش های قبلی توضیح دادم. در هنر دیجیتال هم 
اتفاقات رندوم و آنی به وجود می آید؛ اما در این فقدان این ـ آن ـ کم است؛ 

برای نمونه، در آلمان دوستی دارم که دیجیتال آرت می خواند. آن ها بر 
اساس یک سری کدنویسی، نتیجه ای از آن حاصل می شود که تصاویر 

بداهه شکل می گیرد و حتی در آن هم آزمون و خطا شکل می گیرد. پس در 
دیجیتال آرت هم بداهه وجود دارد.

پس حس و اثرگذاری وجود ندارد. درست است؟

ً در هنر  ـ نمی توانیم بگوییم وجود ندارد. حس و اثرگذاری آن با آنچه مثال
دستی هست متفاوت خواهد بود.

در گرافیک دیجیتال که قابلیت کم رنگ ترشدن ارتباط و تعامل با سفارش دهنده را نسبت به گرافیک چاپی
 دارد، این مسئله ممکن است چه جنبه ای داشته باشد و چرا؟ آیا این انزوا به نفع طراح است؟

ـ خیلی مهم است که طراح چقدر کارش را دوست داشته و به آن ایمان 
داشته باشد. با تعصبی که به کارش دارد تا حدی اجازۀ دخل و تصرف 

دیگران را می دهد. همه چیز را هم نمی شود در اختیار گرفت. با توجه به 
تجربۀ خودم یا باید اجراکار بود و جنبۀ مالی قضیه برای طراح مهم باشد، 

یا به کار خودت که دغدغۀ خود طراح هم در آن نمایان است و شناخته شده 
باشی. به عنوان طراحی که صاحب اندیشه است، برای این کار باید هزینه 

داد، هم مالی و هم زمانی. موقعیتی پیش می آید که یک نفر راه را برای 
بقیه هموار می کند و در این موقعیت آدم از پا می افتد؛ پس آن نفرات بعدی 
می آیند و در این موقعیت ایجادشده طی مسیر می کنند؛ کسانی که زحمتی 

نکشیده اند و به راحتی هم نیاز مالی شان تأمین می شود. مثل بسیاری 



انسان های معروف که در زمان حیات، وضع زندگی شان بد بوده است؛ 
اما سال ها بعد از حیات، شناخته می شوند و ارزش کارشان درک می شود. 

تصور کنید در جامعه ای که هشت انسان ها در گروی نه آن هاست، مجبور به 
انجام کاری می شویم که شاید رضایت کامل هم در آن وجود ندارد. خودم 

شخصاً بسیاری از سفارش ها را انجام ندادم و گاهی دخل وخرج نمی خواند 
و ضرر هم کرده ایم یا همه چیز برابر می شود. البته متوجه شدم کسانی هم 

که می خواهند کارشان متمایز باشد هم چنین وضعی دارند.

بیشتر منظورم این است که شخصی صرفاً با داشتن نرم افزار و دورکاری، هیچ تعاملی با سفارش دهنده
 ندارد. درمورد این تعامل صحبت کنید.

– االن که Social media همه گیر شده، ازنظر من کمی راحت تر شده است. 
مقایسه کنید با چند سال قبل که قبول سفارش سختی های زیادی داشت؛ 

ولی االن به این ذهنیت برمی گردد که شخص طراح، خود را در فضای 
مجازی به چه صورت Promote کند و شاید از همین طریق هم احتیاجی 

ً سفارش دهنده را ببیند. نباشد که اصال

این مسئله طراح را به انزوا نمی کشاند؟

ـ بسیاری طراح ها انزوا را دوست دارند و این را ترجیح می دهند و از آدم ها 
فراری هستند. من به تعامل رودرو اعتقاد دارم و این را ترجیح می دهم، 

هرچند تجربۀ دورکاری را هم داشته ام و بعضاً موفق هم بوده ام؛ 
اما عده ای به این صورت کار نمی کنند و روند کارشان شخصی محور است. 
نظر بنده دربارۀ باید ها و نبایدها و قیدها نیست. معتقدم هرکس هرطور 

راحت تر است و می تواند کار را انجام بدهد، باید انجام بدهد.

گاهی این بحث پیش می آید که اعمال نظر سفارش دهنده در گرافیک دیجیتال که جذابیت بصری هست 
)صدا و حرکت و...( کمتر است و در گرافیک ایستا بیشتر.

ـ تفاوت عمده ای که در کار چاپی و دیجیتال وجود دارد )البته دیجیتال هم 
باهم فرق دارد(. اندی وارهول گفته است که عصر، عصر پانزده دقیقه ای 

است. البته این مربوط به زمان خودش بود و االن به چند ثانیه رسیده. 
حتی گوگل زمان مفید برای تأثیرگذاری در تبلیغات دیجیتال را پنج ثانیه 

اعالم کرده )مانند تبلیغاتی که در Youtube می گذارند و بعد از سه یا 
چهار ثانیه باید Skeep زد(. به واسطۀ همین، آن حساسیتی که در گرافیک 

غیرمتحرک و چاپی اشاره کردید، در گرافیک دیجیتال هم هست و شاید 
خیلی هم بیشتر باشد؛ چون حق مطلب باید در پنج ثانیه ادا شود. 

مردم از تبلیغات فراری اند و شرکت های تولیدکننده تالش زیادی می کنند 
تا بتوانند خودشان را زنده نگه دارند و محصول خود را بفروشند؛ اما 

حساسیتی که در گرافیک چاپی وجود دارد و موضوع ماندگاری، شاید به 
این مسئله برگردد که آن سفارش دهنده بخواهد برگردد و کار چاپی چند 

سال پیش را ببیند؛ حال آنکه در Social media عمر هر پست نهایتاً سه 
یا چهار روز است و عنصر تعیین کننده که سفارش دهنده مطالبه می کند، 

جذابیت و تأثیرگذاری آنی است )و جنبۀ سرگرمی از اطالع رسانی مهم تر 
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است( که آن هم باید در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد. در کار چاپی 
عالوه بر طراحی، شناخت دستگاه چاپ، تنظیم در سیستم و مسائل 

سخت افزاری هم بر دشواری کار اضافه می کند؛ اما در گرافیک دیجیتال، 
بسیاری از این مسائل با یک سیستم تقریباً حل شده است.

به نظر شما انجمن گرافیک متحرک و ایجاد آن، به جریان جدیدی که در حوزۀ دیزاین در کشور ما به وجود
 آمده است چه کمکی می کند؟ آیا بین این انجمن و انجمن طراحان گرافیک تعاملی می بینید؟

ـ متأسفانه یا خوشبختانه عضو هیچ یک از این انجمن ها نیستم؛ چون 
روند سختی را چند سال پیش برای عضویت در یکی از انجمن ها تجربه 

کردم و آن امنیتی را که عضویت در این انجمن ها باید باشد، ندیدم؛ چه در 
قیمت گذاری ها )که خوب و بد برای افراد وجود دارد( و چه در حمایت ها. 

اما این را مناسب می دانم که محیطی برای گرد هم جمع شدن به وجود 
بیاید و فعالیت هایی، چه کاری و چه حمایت هایی نظیر بیمه، انجام شود. 

البته در موقعیتی که عضونبودن در انجمنی این ذهنیت را در طراح به 
وجود بیاورد که چیزی را از دست داده است و خألیی حس شود و این قدر 

اهمیت داشته باشد و نیاز حس شود، خیلی بهتر است که فرد عضو باشد؛ 
برای مثال، وقتی سایت هایی هستند که طراح کارهای خود را آنجا قرار 
می دهد و سفارش دهنده پیدا می کنند و دیده می شوند، انجمن ها هم 

می توانند چنین بستری به وجود بیاورند. در واقع، با توجه به فضاهای 
جدید و Social media، بودن فیزیکی انجمن خیلی کاربردی ندارد. 

چرا نباید این بسترها برای طراحان عضو انجمن فراهم شود تا معرفی 
شوند؟! یک مثال مشخص این است: شما برای تهیۀ یک قطعۀ الکتریکی 

به جایی می روید که مرکز آن است. حال تصور کنید که یک نفر برای سفارش 
موشن گرافیک به مرکز و بورس آن و به جایی مراجعه کند که مشخصاً چنین 

صنفی در آن وجود دارد. این، هم برای سفارش دهنده بسیار مطلوب است 
و هم برای انجمن که به عنوان پایگاهی مشخص شده در این حوزه شناخته 

می شود. چه اشکالی دارد که انجمن مثل سایت Behance در اینجا 
فعالیت کند و همه به انواع مدیاها و طراحان دسترس داشته باشند؟ رشد 

این گونه فعالیت ها به قدری سریع اتفاق می افتد که گاهی حس نوستالژیک 
دربارۀ آن پیدا می کنیم. تا چند وقت پیش )منظورم چند دهه قبل نیست؛ 

همین دو یا سه سال پیش(، از آژانس استفاده می کردید؛ ولی االن 
به راحتی می توانید با گوشی خودتان ماشین بگیرید. این نوع فعالیت ها و 

به روزبودن ها در انجمن ها حس می شود.

اگر نکته یا موضوع دیگری هست، لطفاً بیان کنید.

 ـ تنها نکته ای که می توانم به آن اشاره کنم، این است که ممکن است از بابت 
کار و اینکه چطور به پیشرفت برسیم نگرانی به وجود بیاید. گاهی این فکر 

درونت را خالی می کند. تنها راهش این است: کار کنی و از کاری که داری 
انجام می دهی لذت ببری.



دیزاین، دو نقطه؛
قرن بیست و یکم

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری، پیوند آن با دیزاین و به طور مشخص گرافیک دیزاین چگونه است؟
 فناوری باعث به وجودآمدن چه شاخه هایی در دیزاین شده است و کارکرد متفاوت گرافیک دیزاینرها در 

مقابل این موضوع چگونه است؟ 

ـ از دهۀ نود میالدی شاهد توسعۀ سریع فناوری هستیم؛ این توسعه 
به رویدادی منجر شده  که به انقالب دیجیتال شهرت یافته است. البته 

شالودۀ این انقالب از شصت سال پیش پی ریزی شده و می توانیم از اواخر 
قرن بیستم، به وضوح حضور فناوری دیجیتال را در آثار هنرمندان و 

دیزاینرها مشاهده کنیم. امروزه، تغییرات ناشی از رشد فناوری دیجیتال و 
اینترنت در همۀ حیطه های زندگی به راحتی قابل رؤیت است. گسترش این 
فناوری های جدید، در رشتۀ گرافیک دیزاین نیز تغییرات چشمگیر و عمیقی 

به وجود آورده است و رفته رفته شاهد تغییر در میز کار گرافیک دیزاینرها 
هستیم. البته این تغییرات تنها در تکنیک یا سبک نیست؛ بلکه به نظر 

می رسد حرفه های مختلف این رشته مانند تایپوگرافی، تصویرسازی، عکاسی 
تبلیغاتی، گرافیک های اطالعاتی و آماده سازی مواد برای تولید نیز به شدت 

از آن تأثیر پذیرفته و ماهیت آن ها دگرگون شده است. شاید بتوان گفت 
امروزه دیگر اجرای پروژۀ دیزاین بدون استفاده از کامپیوتر امکان پذیر نیست.

فناوری بسیاری از مرزها را نیز در حوزۀ گرافیک دیزاین تغییر داده است. تا 
قبل از توسعۀ فناوری دیجیتال، انجام بسیاری پروژه های طراحی گرافیک 

دستی بود؛ ولی امروزه، حوزه های طراحی گرافیک متنوع تر و وسیع تر 
شده است. درحقیقت، کامپیوترها فاصلۀ ایده تا محصول را کوتاه تر و 

سریع تر و فرایند تولید اثر را ساده تر کرده اند. این ساده ترشدن البته باعث 
افزایش تعداد افرادی که به حرفۀ طراحی گرافیک وارد شده اند یا شروع 

به تحصیل در این رشته کرده اند نیز شده و معضالت بسیاری نیز در پی 
داشته است که مجال بحث آن در اینجا نیست؛ ولی به طور مختصر شاید 

بتوان گفت که افراد در وضع فعلی فکر می کنند یادگرفتن نرم افزار آسان 
است، پس گرافیک دیزاین آسان است. در واقع، تفکر غلطی رواج یافته 

است که فرایند دیزاین گرافیکی را مساوی با اجراکاری و مهارت در استفاده 
از نرم افزار می داند. دالیل ترویج این تفکر را باید عمیق و ریشه ای بررسی و 

سودابه صالحی
علی [آراد] بیات/سوسن مشیریان

گفتگو
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برایش فکری کرد. این تفکر البته بسیاری سفارش های پروژه های کوچک را 
نیز تحت الشعاع قرار داده؛ به گونه ای که افراد تصور می کنند وقتی می توان 

به راحتی و با کمک نرم افزار، برای مثال یک لوگو یا کارت ویزیت طراحی 
کرد، چرا باید به طراح سفارش داد. درحقیقت تا قبل از ظهور کامپیوتر، 

انجام پروژه های گرافیکی به مهارت هایی نیاز داشت که امروزه بسیاری از آن 
مهارت ها را با کامپیوترها می توان انجام داد.

از طرفی، فناوری دیجیتال و اینترنت با قابلیت ایجاد ارتباط جهانی، 
عالوه بر تغییر در رسانه های موجود، حوزه های جدیدی نیز به وجود 

آورده اند. یکی از این حوزه ها طراحی گرافیک رابط کاربری )GUI( است. 
با توسعه و بهبود کامپیوترهای رومیزی در طی دهه های هشتاد و نود 

میالدی، گروه کوچکی از گرافیک دیزاینرها که به طراحی گرافیک رابط کاربری 
پرداختند، هنوز تحت سیطرۀ دیزاین چاپی کار می کردند. از دهۀ نود با 

گسترش اینترنت، تلفن های هوشمند و PDAها که دیزاین تعاملی مطرح 
شد و رونق پیدا کرد، به دالیلی که شاید بتوان یکی از آن ها را پایین بودن 
رزولیشن اسکرین های کامپیوترها و کم بودن جذابیت کار برای طراحان 

دانست، آنان عرصۀ دیزاین برای وب و دستگاه های دیجیتالی را به 
developerها سپردند. در واقع، وب موقعیت ها و فرصت های جدیدی 

در اختیار طراحان گرافیک قرار می داد. متأسفانه آن ها در استفاده از این 
فرصت ها و تأثیرگذاری در این عرصه تعلل کردند. این بدین معنا بود که 
افراد از رشته های دیگر و با تخصص های متفاوت، مثل متخصصان علوم 

کامپیوتری، روان شناسی ادراکی و طراحی صنعتی، فرصت ها را تصاحب 
کردند، بی اینکه دید و توانایی گرافیک دیزاینرها را دارا باشند. بدین 

ترتیب، بااینکه طراحی تعامل )interaction design( در واقع مهم ترین 
و اصلی ترین عامل توسعۀ همۀ فرم های گرافیک های رابط کاربری شده 

است، طراحان گرافیک محوریت خود را در این حوزه از دست داده اند. 
developerها هر روز مهارت های دیزاین خود را بیشتر از روز قبل افزایش 

می دهند و این حوزه را در دست می گیرند؛ درنتیجه به نظر من، تا دیر نشده 
است طراحان گرافیک باید با کسب دانش و مهارت های تفکر دیزاین و 

دیزاین تعامل، این عقب افتادگی را جبران کنند.

در عصری که مسئلۀ تعامِل هرچه بیشتر مخاطب، چه در دنیای هنر و چه در دنیای دیزاین مطرح است، 
با توجه به نیاز پیشرفت ایران در این زمینه ها، به نظر شما با چه کمبودهایی مواجه هستیم؟ راه حل ایجاد 

بستر و رسیدن به استانداردهای جهانی در این زمینه چیست؟

ـ همۀ ما هنگام استفاده از ابزارهای مختلف در زندگی روزمره مان، لذت بردن 
از برقراری ارتباطی کارآمد را که برآمده از طراحی خوبی بوده است تجربه 
کرده ایم و برعکس، گاهی طراحی ضعیفی ما را کالفه کرده است. طراحی 

تعامل تنها بخشی از حوزۀ وسیع تعامل انسان کامپیوتر است که تا اواسط 
دهۀ نود به عنوان یک رشته در حاشیه بوده است. تا این تاریخ، مطالعه و 

طراحی رفتار در دنیای مجازی، تخصصی در حیطۀ طراحی صنعتی پنداشته 
می شد؛   اما با ظهور طراحی گرافیک رابط کاربری و با توجه به توانایی های 

طراحان گرافیک در حوزۀ لی آوت و ترکیب بندی، مسئولیت ارائۀ نظم 
بصری مناسب با صفحۀ نمایش در حوزۀ آن ها قرار گرفت. این حیطه از 



فعالیت طبیعتاً به علت نوظهوربودن برای گرافیک دیزاینرها، باآنکه زبان 
بصری طراحی تعامل بر اساس اصول به ارث رسیده از پیشینۀ طراحی گرافیک 

شکل گرفته، مشکالتی نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد طراحان، 
به خصوص در ایران، در مواجهه با پویایی رسانه های دیجیتال )در مقابل 

سکون طراحی های چاپی( و سرعت تغییرات آن، برای جلوگیری از سردرگمی 
و ازدست دادن توانایی خود در کنترل روند طراحی و عناصر بصری، لی آوت 
و ترکیب بندی در رسانه های جدید، به تقویت دانسته ها و مهارت های خود 

در این زمینه نیاز دارند. در اینجا سؤالی مطرح می شود: طراحان گرافیک 
چگونه می توانند روش های سنتی طراحی را به صورت مفید و کاربردی در 

رسانه های جدید به کار گیرند؟ به نظر من، گرافیک دیزاینرها نیاز دارند تا با 
توجه به ماهیت میان رشته ای طراحی تعامل، فقط بر نتیجۀ فرایند طراحی 

که در رابط کاربری نمود پیدا می کند، تمرکز نکرده و طراحی گرافیک را شاخۀ 
اصلی آن در نظر نگیرند؛ بلکه از سایر مراحل روند طراحی آگاهی یابند و با دیگر 

رشته  های طراحی تعامل آشنا شوند و مهارت ها و دانش الزم را کسب کنند تا 
بتوانند به عنوان طراح رابط کاربری، در تولید محصول نقش مفیدی ایفا کنند.

به نظر شما، آیا تأثیر این نوع مدیاهای جدید بر مخاطب، در انتقال پیام، از مدیاهای پیشین بیشتر است؟

ـ امروزه رسانه های دیجیتال و اینترنت بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان 
شده اند. اینترنت به عنوان یک رسانۀ جهانِی عظیم، در کنار رسانه های 

دیجیتال جدید، امکان تعامل میان انسان ها و رایانه ها برای  دسترسی به 
اطالعات الزم، بدون درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی، را فراهم آورده است. 

این فناورِی به سرعت در حال تغییر و تکامل راه های ارتباط با مخاطب و 
تأثیرگذاری بر او و انتشار جهانی اطالعات را به شدت گسترش داده است. 

همگام با تحول فناوری، طبیعتاً میدان عمل هنرمندان و طراحان نیز 
گسترش یافته است؛ بدین معنا که دسترسی به کاربران و مخاطبان تسهیل 

شده و ازنظر کمی نیز بسیار افزایش یافته است. درنتیجه، امروزه قادریم با 
صرف وقت و هزینۀ کمتر به طیف وسیع تری از مخاطبان دست یابیم. این 
توسعه همان طور که تسهیل کننده است ممکن است گیج کننده هم باشد. 

اشتباه در نحوۀ برقراری ارتباط با مخاطب و طراحی غیراستاندارد و خارج از 
اصول، ضمن کالفه کردن کاربر و مخاطب، او را در به دست آوردن اطالعات 

الزم دچار مشکل می کند؛ بنابراین، به نظر می رسد طراحان گرافیک راهی 
دشوارتر از گذشته پیِش رو دارند. در واقع، چالش طراح محدودیت ها و 

قواعد طراحی در رسانه های جدید دیجیتال است. این کار مستلزم آشنایی 
با استانداردهای جدید طراحی گرافیک، نیازهای مشتری و مخاطبان است. 

گرافیک دیزاینرها باید دانش خود را دربارۀ حوزه های جدید به روز کنند تا 
بتوانند با فناوری های جدید همگام شوند. 

میلتون گلیزر در جایی گفته است که فناوری باعث ازدیاد گرافیک دیزاینرها شده است. البته زمانی که 
گرافیک دیجیتال را به آن اضافه کنیم، مسئله بغرنج تر می شود. این موضوع زمانی نگران کننده 

می شود که شاید دیگر نتوان نگاه تخصصی به آن داشت؛ یعنی کسی که صرفاً مباحثی پایه از گرافیک
 را در دانشگاه یا نظیر آن آموخته، یا کسی که به صورت تجربی به فناوری علم پیدا می کند، خود را در 

حوزۀ دیزاین تعریف می کند. بر این اساس، چگونه می توان میان گرافیک دیزاینرها و کسانی که صرفاً 
از فناوری کمک می گیرند تمیز قائل شد؟
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ـ همان طور که اشاره کردم، تنها داشتن مهارت های کار با نرم افزار برای 
پیشبرد موفق پروژۀ دیزاین کافی نیست؛ بلکه امروزه برای رسیدن به 

طراحی موفق و کارآمد که قادر به برقراری ارتباط مؤثر با کاربر و مخاطب 
است، به دانش و مهارت های بین رشته ای نیاز داریم. نباید فراموش کرد که 
طراح اجراکار نیست، بلکه فردی است که فرایند ارتباط را به شکلی سودمند 

و کارآمد طراحی می کند. این عمل به فعالیت تیمی و گروهی و مهارت های 
گوناگون نیاز دارد.

در گرافیک متحرک و زیرشاخه های مختلف آن، مثل موشن گرافیک، استانداردها و تعاریف آن به چه 
صورت است؟ منظورم این است که همان طور که درگرافیک غیرمتحرک اصول رفتاری و عمل گرایی تعریف

 شده و بیشتر طراحان گرافیک با ذهنیتی از سیر این مفهوم، دست به خلق آثاری در حوزه های مختلف 
گرافیک غیرمتحرک زده اند، آیا گرافیک متحرک، رفتارشناسی در حوزۀ ارتباط و اجرایی دارد یا خیر؟

ـ در عصر معاصر، با گسترش تصاویر متحرک، پیام  رسانی در عرصۀ 
ارتباطات متحول شده است. مطالعات نشان می دهد که رغبت عمومی 
مردم جوامع مختلف به استفاده از رسانه های ارتباطی دیجیتال جدید، 

به سرعت رو به افزایش است و متعاقب آن رسانه های ارتباط جمعی در 
دنیای امروز اهمیت بسیار پیدا کرده اند. همچنین، این تحقیقات نشان 

می دهد که به واسطۀ جذابیت  بصری بسیار زیاِد رسانه های جدید و 
در گیرکردن حواس توسط آن ها، میزان جذب افراد به وب سایت هاِی دارای 

گرافیک های متحرک 1۳برابر دیگر وب سایت هایی است که فاقد این گونه 
تصاویر هستند و افراد، ۷0برابر سایر وب  سایت ها در آن ها وقت صرف 

می کنند. این کاربران حتی نشانی لینک گرافیک های متحرک را در سایت های 
گوناگون و شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، توییتر و گوگل پالس، با 

دوستان خود به اشتراک می گذارند. گفتنی است که ۹6درصد از جمعیت 
زیر ۳0 سال دنیا، عضو شبکه های اجتماعی هستند و یکی از محبوب ترین 
فعالیت ها در این شبکه ها، اشتراک گذاری لینک ویدئوهای آنالین است که 

بخش عمده ای از آن ها، تصاویر متحرک گرافیکی است. از طرفی، با توجه به 
افزایش روز افزون پهنای باند اینترنت و به تبع آن افزایش سرعت دریافت 

و ارسال داده ها بر بستر شبکۀ جهانی اینترنت، فایل های حاوی گرافیک 
متحرک به آسانی قابلیت بارگذاری و اشتراک گذاری دارند.

در طراحی تصاویر متحرک، طراحان با چهار ُبعد در حال تعامل هستند: 
1. خلق و انتخاب عناصر تصویری؛ 2. نحوۀ حرکت عناصر بصری؛ ۳. طول 

زماِن حضور هریک از عناصر تصویری؛ 4. صدایی که با تصاویر متحرک 
تلفیق می شود. در تصاویر متحرک، عالوه بر حواسی که در آثار طراحی 

گرافیک به کار گرفته می شود، حس شنوایی نیز دخیل می گردد. ُبعد 
صدا در گرافیک متحرک، نقش بسیار مهمی دارد و شامل صدای روایتگر، 

موسیقی و جلوه های ویژۀ صوتی می شود. طراحان تصاویر متحرک که 
از فناوری دیجیتال برای خلق آثار خود استفاده می کنند، بنا بر اهداف 
مختلف متحرک سازی بصری از قبیل آموزشی، اطالع رسانی، سرگرمی و 

تفریحی، دربارۀ صدا گزینه های بی شماری پیِش رو دارند. در متحرک سازی 
تصاویر با دو شاخه روبه رو هستیم: انیمیشن ها و گرافیک های  متحرک. 

ازنظر بسیاری متخصصان، مرز بین انیمیشن و گرافیک متحرک مبهم است؛ 



ولی به طور معمول در انیمیشن ها با روایتی داستانی و با شخصیت یا 
شخصیت  هایی که نقشی محوری در داستان دارند و در طول آن به مخاطب 

معرفی می شوند، روبه رو هستیم. این در حالی است که گرافیک متحرک 
ً روایتی غیرداستانی دارد و اگر شخصیتی هم داشته باشد، نقش اول  معموال

ً با ترکیبی از عناصر  و محوری متعارف در انیمیشن ها را ندارد و ما معموال
بصری مختلف مواجهیم. با این توصیف، شاید بتوان گفت که طراحی 

گرافیک  متحرک، زندگی بخشیدن به طرح های گرافیکی ثابت است. طبیعتاً 
هنگامی که عناصر گرافیکی به شکل متحرک درمی آیند، وارد دنیای متفاوتی 

می شوند؛ دنیایی که بسیار پیچیده تر و تأثیرگذارتر از آثار گرافیکی ثابت 
است و به دقت و دانش افزون تری هم نیاز دارد. 

رسانه های موجود در ایران )تلویزیون و...(، گرافیک دیجیتال را چگونه تعریف کرده اند؟ 
منظورم این است که با علم و آگاهی وارد این حوزه شده اند و استانداردهای الزم را چه در بحث نظری و چه 

خروجی به کار گرفته اند یا مرعوب استانداردهای فرنگ شده اند؟

ـ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی است؛ ولی به طور کلی به نظر 
می رسد همۀ افراد، سازمان  ها و نهادهای مرتبط باید با درایت و آگاهی 

بیشتر به این مسئله بپردازند. این بدان معناست که آموزش رسمی باید 
بازبینی و بازنگری شود و هرچه سریع تر خود را با نیازهای روز جامعه  و 

طراحی گرافیک همراه سازد. از طرفی، آموزش های غیررسمی باید نقد و 
ارزیابی شوند و تصور جامعه از این مقوله نیز باید اصالح شود.

اتفاقی در دنیای دیجیتال )به صورت گسترده تر( به وجود آمده و آن حس هم بودگی بی نهایت است؛ 
یعنی ایجاد ارتباطات بسیار گسترده میان مردم و طراحان که خود در عصر حاضر بد نیست و ویژگی های 

مثبت بسیاری هم دارد. اما موضوع این است که نبود ارتباط میان گرافیک دیزاینر و مخاطب و طبیعتاً 
لمس نکردن واقعیت، درک محتوایی کمتری نصیب این گونه از طراحان می کند. نظر شما چیست؟

ـ ازنظر من طراح گرافیک نمی تواند از مخاطب جدا باشد. دیزاین بدون 
درنظرگرفتن نیاز مخاطب و همراهی و همگامی با او بی معنی است. 

شاید تصور و تعریف ما از گرافیک دیزاین که به طور سنتی در ایران با 
بدفهمی بسیار همراه است، باید تغییر کند. 
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برگزیــــــدگان ششمین
سرو نقـــــــــــــــــــــره ای



دیپلم افتخاردیپلم افتخارسرو نقره اینام بخش

بسته بندی

دیجیتال

پوستر

تولیدات استودیوها

تایپ فیس

تبلیغات و گرافیک محیطی

نشر

نشانه

هویت بصری

جمشید دژآگاه )برشته کاری چکاد(
احسان اکبری )قهوه بن مانو(

امین منتظری 
) موشن گرافیکس پوالنسکی (

مصطفی بهزادی
)پوستر های سالنامۀ گالر ی محسن(

استودیو تابستان

سینا سنکار
)تنوع خودرو در دیوار(

محمدمنصور قنایی 
)خانواده قلم لیقه(

جواد زری نیا 
)چشم و چراغ(

مجید زارع 
)مجموعه جلدهای انتشارات شهرستان 

)مجموعه مدرسه رمان(

سیاوش یعقوبی )موشن گرافیکس 
آموزشگاه موسیقی رستاک(

احمد کریمی )نوروز 98 (

الهام غالمی 
)همراه پالس ملت(

هیرُبد لطفیان 
)قلم فارسی انجمن(

سیروس سلیمی 
)با ترانه(

میردامون میرباقری 
)جنگ نامه غالمان(

حامد حکیمی )گالری وارطان(

سیاوش تصاعدیان 
)مجموعه آثار کاتالوگ: رزیدنسی 

کوشک، فستیوال سابت، فستیوال 
صداهای نو

رضا عباسی 
 ) Biol بایول(

محصوالت آرایشی بهداشتی

جواد زری نیا 
)موشن گرافیکس نوروز(

علیرضا عسکری فر
)تئاتر میدان نبرد پیکر زن(

استودیو خالقه است

رشید رهنما 
)تکدانه؛ طبیعیه که منو می خوای(

حمیدرضا قدسی
)قلم فرادی-تیتر(

امیر مهدی مصلحی 
)نویز(

سام کشمیری 
)صد سالگی هنرستان موسیقی(

کیانوش تنها 
)منوی کافه ملی(

برگزیدگان ششمین
سرو نقره ای

انجمن صنفی 
طراحان 

گرافیک ایران

پاییز 1398
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