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آراد بیات

دست به مهره بازیست!

فاطمه َکرِکه آبادی

کرونا و تأثیرات آن بر آیندۀ صنف ما

ناگهانی  ظهور  است.  دشوار  کمی  گرفته ایم  قرار  آن  در  که  موقعیتی  دربارۀ  صحبت کردن 
ویروس کرونا شرایطی را پدید آورد که پیش بینی پذیر نبود و گذشته از تمام تأثیرات بد و 
مخرب خود ،زندگی ما را اسیر شتابی مضاعف کرد. اواسط دهۀ هفتاد، زمانی که تازه کارم 
را شروع کرده بودم، ورود کامپیوتر به روند کار طراحی، انقالبی بزرگ در نحوۀ کار طراحان 
گرافیک و جابه جایی ابزارها و امکانات به پا کرد و به ناگهان، شخصی موفق تر جلوه می کرد 
ابزارها و تجهیزات نوظهور استفاده کند و تسلط بر کامپیوتر  از  که می توانست به درستی 
در  حتی  خود.  ماقبل  طراحان  به  نسبت  گرافیک  طراحان  بسیاری  رشد  برای  شد  دلیلی 
خارج از ایران بسیارند طراحان گرافیِک مطرحی که شهرت خود را مدیون ابزارها و امکاناتی 
هستند که کامپیوتر برای آنها فراهم کرده بود. فرق اساسی آن دوران با زمان حال این است 
که پدیدآمدن کامپیوتر، ورود آن به حیطۀ گرافیک و تسلط بر استفاده از آن یک شبه شکل 
کامپیوتری  امکانات  و  ابزارها  به  ایران  گرافیک  همۀ  تا  کشید  طول  سال  چندین  نگرفت؛ 
مجهز شود و روزی برسد که شخصی بدون حضور کامپیوتر طراح گرافیک محسوب نشـود؛ 

چون به واقع نمی تواند از هنر طراحی خود نتیجۀ چاپی یا دیجیتالی بگیرد.
اما این بار، سرعت تغییرات و تحوالت است که ما را حیرت زده کرده است؛ تغییراتی که ما و 
تمامی جهان هم زمان در آن سهیم هستیم و منشأ آن موضوعی خارج از حوزۀ طراحی گرافیک 
است. ناگهان اکثر فعالیت های طراحی گرافیک غیرحضوری شد و وابستگی به فضای آنالین، 
شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آموزشی مجازی، موضوعی اجتناب ناپذیر. بااین حال، آیا ما 
برای این اتفاق آماده بودیم؟ سؤال های زیادی هست که شاید هنوز پاسخی برای آن نداریــم 

و البته هنوز در ابتدای راهی هستیم که کرونا دربرابر ما قرار داده است:
ـ نحوۀ تعامل طراحان گرافیک در دنیای دیجیتال، چگونه باید باشد؟

ـ آیا باتوجه به رشد حوزۀ طراحی یوآی و یوایکس، طراحی برای فضای دیجیتال و شبکه های 
اجتماعی و برگزاری کالس های تخصصی مجازی، همۀ ما باید دیگر فعالیت های طراحـــــی  

گرافیک را رها کنیم و به سمت فراگیری این نوع تخصص  ها پیش برویم؟ 
ـ در این فضا، خود را چگونه معرفی کنیم؟ آیا طراحی موفق تر است که بیشترین نمایش را 

از خود در این فضا دارد؟
ـ باتوجه به اینکه دیگر به ساعات کاری دفتر یا شرکت وابسته نیستیـــــم، آیا همیشـــه باید 

آنالین و روی خط باشیم؟
ـ نحوۀ پاسخ گویی ما در زمان دورکاری و در جهان مجازی چیست؟

البته این ها بخشی از سؤاالت است و سؤاالت بی شمار دیگری پیش روی ماست.
مسلماً ورود به این فضای جدید نیازمند تغییرات وسیع در عادت ها و مهارت های طراحان 
عملکرد  بر  حاکم  قوانین  از  آگاهی  جدید،  نرم افزار های  فراگیری  آموزش،  است:  گرافیک 
کرونا  همه گیری  که  البته  بازاریابی.  جدید  شیوه های  حتی  و  مجازی  فضای  در  مخاطب 
ناگزیر بخشی از ما را آگاهانه یا ناآگاهانه به این سمت هدایت کرد و حرکتمان در این مسیر 
را سرعت بخشید؛ اما هنوز راه زیادی داریم که هم سفارش دهندگان و هم طراحان، خــــود 

را با این وضع تطبیق بدهند و زمانه ای نو و انقالبی دیگر در حوزۀ کار گرافیک تجربه کنند.

امروزه در دسترس بودن بسیار  راحت اتفاق می افتد. کافی است شما اینترنت و یک گوشی 
تلفن همراه داشته باشید و به راحتی ارتباط خود را با هر شخص و یا بستری که می خواهید 

برقرار کنید.
عالوه بر این، وجود پلت فرم های مختلف و سوشیال مدیاها، امکان ایجاد گفتگوها و تبادل 

نظرات و به اشتراک گذاری آثار طراحان را فراهم کرده است.
با توجه به دسترسی راحت این موارد و امکانات، این مسئله هم به نفع یک طراح گرافیک 
در  جستجو  یک  با  دارید،  نیاز  که  را  اطالعاتی  هر  می توانید  شما  او.  ضرر  به  هم  می باشد، 
فضای اینترنت، ارتباط با شخص یا گروهی در یک سوشیال مدیا به دست بیاورید، تقریباً 
چیزی نیست که شما نتوانید از آن آگــاهی کسب کنید. این شرایط در گذشته مثل یک رؤیـا 

بود و بیشتر در فیلم های علمی تخیلی با آن مواجه می شدیم.
ً راه   استفاده شبانه روز از اینترنت و بر جا گذاشتن ردپای خود در محیط های مختلف، عمال
گریزی برای طراح باقی نمی گذارد. پسندیدن یه پست در اینستاگرام، گذاشتن یک بازخورد 
در زیر یک مطلب به اشتراک گذاشته شده، ارسال و اشتراک گذاری یک مطلب، مسئولیت 
یک طراح را چند برابر می کند و گویی یا باید هیچ اثــر و حرکتی را از خود به جا نگــذاری و یا 

دست به مهره بازیست.
در این میان، سفارش دهنده و یا هر شخصی که به نوعی ارتباط کاری با شما ایجاد می کند، 
هر لحظه که اراده کند پیام، درخواست و یا مطلب خود را برای شما ارسال می کند و عجیب 

اینکه همیشه سفارش دهنده از شما انتظار پاسخ سریع دارد.
حالت رسمی ارتباط در فضاهای کاری همان ایمیل کالسیک است که نه زمان به آن اندازه 
پاسخ  از  انتظاری  نه  و  داد  خواهد  قرار  تنگنا  در  را  شما  است،  مهم  پلت فرم ها  سایر  در  که 
سریع برای طرف مقابل ایجاد خواهد کرد. اما همچنان وجود یک چراغ سبز رنگ به طرف 
مقابل نشان خواهد داد که شما را می بینم و راه فراری نیست... . همچنین وجود یک وب 
سایت برای یک طراح )چه این فضا محلی برای نمایش آثار باشد و به نوعی یک گالری و 
چه راهــی ارتباطی/کاری(، اعتبــار و رسمی بودن او را در فضای دیجیتــال و یا خارج از آن به 

مراتب اثرگذارتر خواهد کرد.
اگر در گذشته راه تأثیرگذاری بر سفارش دهنده، اتمسفر فضای یک آتلیه یا دفتر کار و یا به 
صورت کلی شرایط فیزیکی و حضوری بود )که البته این موارد همچنان باقی است(، اما در 
حال حاضر این رویه کمی تغییر کرده و ارتباط، آن هم از نوع دیجیتال، حضور پر رنگ تری از 
خود به جا گذاشته است. دیگر هماهنگ کردن برای یک قرار مالقات حضوری، صحبت های 
دوستانه / کاری و... جای خود را به شنیدن صدا و دیدن تصویر، آن هم در یک قاب داده 
است و بــروز احساســات و عکس العمــل به آن با تصاویــر و نمادهــای تصویــری از پیش 

آماده انجام می شود.
حال در این فضــای شکل گرفتــه، نهادینه کردن فرهنــِگ ارتبــاط و گفتــگو، نحوۀ تعامــل، 

انتظارات و... داستان مفصلی را در پی خود خواهد داشت.
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 حامد بیدی

کسی ما را پیدا نخواهد کرد!
درباره حضور ضعیف طراحان گرافیک در فضای آنالین

یادم است وقتی برای یکی از همایش های ساالنۀ کمپین #من_طراحم در حال برنامه ریزی 
در  اینکه  مبنی بر  کردیم  سؤاالتی  کمپین  اینستاگرام  استوری  در  بودیم،  سخنران  انتخاب  و 
هر رشتۀ دیزاین چه طراح موفق و مطرحی می شناسید که دوست دارید تجربیاتش را با 
شما به اشتراک بگذارد. فهرست پیشنهادشدۀ اسامی طراحان گرافیک عجیب بود: بر صدر 
ً نمی شناختیم و پس از کمی جست وجو متوجه  پیشنهادها دوسه نام قرار داشتند که اصال
شدیم طراحان گرافیک جوانی هستند که پیج های آن ها ده هاهزار نفر دنبال کننده دارد. در 
آن فهرست بلندباال از بسیاری پیش کسوتان طراحی گرافیک ایران و طراحان صاحب سبک 
مطرح ایرانی خبری نبود یا اگر بود، تعداد پیشنهاددهندگانشان بسیار کم بود. البته که 
از  دانشگاهی ام  کالس های  در  وقتی  بودم؛  شده  مواجه  مسئله  این  با  نیز  آن  از  پیش  من 
طراحان گرافیک بنام ایرانی حرف می زدم و در کمال شگــــفتی می دیدم کمتر کسی آن هــــا 

را می شناسد.
یا  گرافیک  طراحان  انجمن  در  فعالیت  به واسطۀ  ما  که  گرافیکی  طراحان  می رسد  نظر  به 
در  نه تنها  قائلیم،  زیادی  احترام  برایشان  و  می شناسیم  را  آن ها  مجموعه آثار،  کتاب های 
از  زیادی  شناخت  تازه کار  و  جوان  طراحان  حتی  که  نشده اند،  شناخته  مردم  عموم  میان 
آن ها ندارند. من اصلی ترین علت آن را عدم حضور مؤثر آن ها در فضای آنالین می دانم. 
به نظر می رسد داشتن وب سایت شخصی باکیفیت، صفحات پورتفولیوی حرفه ای و حضور 
حرفه ای در شبکه های اجتماعی، متأسفانه جزو اولویت های اغلب طراحان نیست. این در 
حالی است که امروز می توان گفت اگر با جست وجوی نام یک طراح در گوگل نتوانیم به آثار 

و سوابق آن فرد برسیم، می توانیم ادعا کنیم او برای اغلب مردم وجود خارجی ندارد!
اعضای  از  نفر  هشتاد  دادم.  انجام  کوچکی  پژوهش  وضعیت،  واقع بینانه تر  بررسی  برای 
انجمن را مطابق فهرست موجود در وب سایت انجمن، تصادفی انتخاب کرده و نام آن ها 
انجمن  عضو  طراحان  از  ۱۱درصد  تنها  آماری،  نمونۀ  این  در  کردم.  جست وجو  گوگل  در  را 
وب سایت شخصی داشتند! از آن بدتر، در بسیاری موارد هیچ اثری از فعالیت هایشان در 
هم  نفر  یک  و  آمد  بی هانس  پورتفولیوی  نفر،  یک  جست وجوی  نتایج  در  تنها  نبود.  گوگل 
یادداشت هــایی در ویرگــول نوشته بود. این ُمشتی نمونۀ خروار از فعال نبودن طراحـــان 

ً بیشتر آن ها شغل اصلی شان طراحی گرافیک است. حرفه ای است که احتماال
در این یادداشت نمی خواهم از بدیهیات مربوط به اهمیت داشتن وب سایت شخصی برای 
تأکید  محل  نکته  این  بلکه  بنویسم؛  اجتماعی  شبکه های  در  حرفه ای  حضور  یا  طراحان 
به خصوص  آنالین،  فضای  در  حرفه ای  و  باتجربه  طراحان  فعال  حضور  عدم  که  است  من 
اجتماعی  شبکه های  از  بهتر  گوگل  در  آن ها  محتوای  )که  شخصی  وب سایت های  قالب  در 
میان  در  دیزاین  حرفۀ  جایگاه  به  که  است،  طراح  خود  به ضرر  نه تنها  می شود(،  فهرست 
مردم هم ضربه ای جدی می زند؛ زیرا امروز در غیاب محتواهای باکیفیت، با جست وجوی 
کلمات کلیدی مرتبط با رشتۀ طراحی گرافیک، با انبوهی از طراحی های ضعیف و پست های 
وبالگی سطحی مواجه می شویم. طبیعی است که هزاران کاربری که در پی یافتن یک طراح 
حرفه ای، روزانه این کلمات را در گوگل جست وجو می کنند، نتوانند از این طریق به افرادی 
برسند که ازنظر دانش و تجربه جزو بهترین ها هستند و ممکن است به صفحه ای از وبالگ 
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پارادایمی در سبک کار و زندگی روی داده است و آن طور که باید، حضور فعال و مؤثری در 
فضای دیجیتال  ندارند. این عدم حضور یا حضور ضعیف آن ها، نه تنها فرصت های زیادی 
از هر طراح می گیرد، که در تضعیف جایگاه حرفۀ دیزاین در جامعه نیز نقش بسیار مهمـی 

ایفا می کند.

یک چاپخانه یا به سایت های فروش قالب های آماده هدایت شوند.
نکتۀ  گرافیک،  طراحان  شخصی  وب سایت های  کم  بسیار  تعداد  عجیب  مسئلۀ  از  غیر 
استثنائاً  که  طراحانی  اکثر  متأسفانه  آن هاست.  محتوایی  کیفیت  دیگر  درخورتوجه 
دیزاین  خاص بودن  بر  بیشتر  تمرکزشان  کرده اند،  راه اندازی  خود  حرفۀ  برای  وب سایتی 
نتیجه  آن.  محتوای  نه  است،  بوده  چاپی  گرافیک  معیارهای  با  اغلب  آن هم  وب سایت، 
نمایش  به  است  شده  محدود  آن ها  محتوای  که  مواجهیم  وب سایت هایی  با  اغلب  آنکه 
در  این  دیزاین.  فرایند  از  توضیحاتی  و  اطالعات  هیچ  بدون  نمونه کارها،  از  تصویر  چند 
حالی است که همه می دانیم هر اثر دیزاین، بدون درنظرگرفتن بریف و زمینۀ خلق اثر و 
پورتفولیوی  در  را  مسئله ای  چنین  متأسفانه  می شود.  درک  ناقص  بسیار  آن،  کاربردهای 
طراحان در شبکه های اجتماعی نیز شاهدیم. ازنظر من یکی از دالیل اصلی اینکه بسیاری 
مشتریان طراحی گرافیک، چنان که باید متوجه »فرایند« دیزاین نیستند و گاه حتی آن را 
به مهارت کار با نرم افزار تقلیل می دهند، همین موضوع است؛ زیرا کمتر می شود ذیل یک 
اثر طراحی، اطالعات بیشتری از زمان و نام سفارش دهنده ببینیم و خبری از شرح فرایند 
تجربۀ  از  روایتی  اثر،  تصویر  کنار  در  وقتی  می دانم  شخصی،  تجربۀ  به  بنا  نیست.  دیزاین 
کرده،  حل  اثر  آن  که  مسئله ای  نظیر  مختلفی  نکات  از  و  می کنیم  ضمیمه  نیز  را  آن  خلق 
و...  ابتکارات  محدودیت ها،  رقبا،  تحلیل  نتایج  فرمی،  ارجاعات  آن،  طراحی  چالش های 
می نویسیم، تأثیر آن بر مخاطب چندین برابر می شود. این گونه توضیحات عالوه بر ایجاد 
اعتماد و اطمینان به کار طراح، موجب می شود سفارش دهنده زوایای مختلف کار طراحان 
را نیز متوجه شود. متأسفانه امروز با بحران کمبود روایت داستان های موفقیت در حــــوزۀ 

دیزاین مواجه هستیم و این لطمات عمیقی بر جامعۀ طراحان ایران وارد ساخته است.
دارند.  نیز  دیگری  جدی  مشکالت  طراحان  وب سایت های  معدود  این  محتوا،  عالوه بر  اما 
اغلب  است،  کاربری   رابط  طراحی  مهارت  همسایۀ  مهارتشان  گرافیک  طراحان  ازآنجاکه 
ترجیح می دهند خودشان کار طراحی وب سایت را انجام دهند یا الاقل در کار طراح رابط 
اجرا  طراح  شخصی  سبک  با  مطابق  و  خالقانه  خاص،  طرحی  تا  می کنند  دخالت  کاربری 
و  زبان  به  نه تنها  که  وب سایتی  جز  نیست  چیزی  نتیجه  موارد  اغلب  در  شوربختانه  شود. 
سبک روز رابط کاربری محصوالت دیجیتال طراحی نشده است و لحن و لهجۀ دنیای چاپی 
اغلب  ناآشنایی  هست.  نیز   Usability یا  کاربردپذیری  جدی  مشکالت  دچار  که  دارد،  را 
 ،)UX Design( کاربری  تجربۀ  طراحی  کاربردپذیری،  استانداردهای  با  گرافیک  طراحان 
سئو  به  مربوط  نکات  همچنین  و  موبایل  برای   Responsive طراحی  اطالعات،  معماری 
باعث می شود خروجی نهایْی وب سایتی باشد که بازدیدکنندۀ چندانی جذب نکند و برای 
تخصص های  دیگر  امروزه  نکند.  خلق  مناسبی  تجربۀ  نیز  اندک  بازدیدکنندگان  همان 
یک  داشت  توقع  نباید  به هیچ وجه  که  شده اند  گسترده  و  عمیق  چنان  حوزه  این  مختلف 
طراح گرافیک با دانش و تجربۀ دنیای چاپی بتواند وب سایتی کارآمد و مؤثر طراحی کند. 
به نظر می رسد اگر طراحان به وب سایتشان به عنوان محصولی کاربردپذیر نگاه کنند و حتی 
از قالب های آمادۀ وردپرسی استاندارد استفاده کنند، اما به صورت مستمر با نمونه کارهای 
جدید و شرح مفصل آن ها وب سایت را به روز نگه دارند، در اغلب موارد می توانند بهــره ای 

بسیار بیشتر از وب سایت های آرتیستیک فعلی شان ببرند!
دیده  مشابهی  مشکالت  متأسفانه  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  طراحان  حضور  دربارۀ 
جامعۀ  در   Private اینستاگرامی  پروفایل های  درک نشدنی  و  عجیب  پدیدۀ  از  می شود؛ 
در  پرسونال برندینگ  برای  مشخصی  استراتژی  طراحان  بسیاری  بگذریم،  که  طراحان 
فضای دیجیتال ندارند. نداشتن پورتفولیوی حرفه ای، نبود توضیحات کافی ذیل نمایش 
طراحی ها در پورتفولیوها، عدم انتشار مقاالت و یادداشت های تخصصی، نداشتن تعامل 
یک طرفه  کاتالوگ  به مثابۀ  اجتماعی  شبکۀ  پروفایل  درنظرگرفتن  و  مخاطبان  با  مناسب 
کرده  تضعیف  را  حرفه ای  طراحان  بسیاری  مؤثر  حضور  که  است  مسائلی  از  بخشی  و... 
است؛ درحالی که همه می دانیم مسئلۀ پرسونال برندینگ و ارائۀ باکیفیت نمونه کارها، برای 

طراحان گرافیک چقدر ضروری و در موفقیت تجاری طراح چقدر مؤثر است.
تغییر  چه  نشده اند  متوجه  هنوز  حرفه ای،  گرافیک  طراحان  می رسد  نظر  به  آنکه  خالصه 
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طراحان گرافیک؛ غول های چراغ جادو
اونیش امین الهی

- جمعۀ یک شب پاییزی، ساعت ۱۱:4۵، صدای نوتیفیکیشن واتَسپ و پیغام سفارش دهنده: 
- سفارش دهندۀ اول

- سفارش دهندۀ دوم

- سفارش دهندۀ سوم

- سفارش دهندۀ چهارم

- جمعه، ساعت ۱0 صبح:

- 2۶ اسفند، ساعت ۸ شب:

- پنجشنبه، ساعت ۹:۱۵ شب، بهمن ماه: 

- طراح، با احترام و تواضع: 

آقــا، االن یکهــو بــه فکــرم رســید، بهتــر نیســت رنــگ زمینــۀ کار 
ً ســرمه ای؟ را تیــره بذاریــم، مثــال

ســالم خــوب هســتید؟ ممکنــه فایــل اســتیکرهای مــا رو االن 
بــه ایــن آدرس بفرســتید؟

11:45 PM

10:00 AM

08:00 PM 09:15 PM

11:45 PM

10:00 AM

08:00 PM

09:15 PM

مجموعۀ  هویت  براساس  فعلی  رنگ  بخیر.  شبتون  و  سالم 
شما گذاشته شده و با تعریف برند شما هماهنگ تره. حاال 

بااین حال، فردا حتماً چک می کنیم.

متأســفانه االن دفتــر نیســتیم و دسترســی بــه فایل هــای 
نهایــی نــدارم. ان شــاءهللا شــنبه می فرســتیم خدمتتــون.

ان شاءهللا.  شادی  و  خیر  به  بهاری تون  آدینۀ  صبح  سالم، 
ببخشید روز تعطیل پیام می دم. خواستم بگم بهتره عکس 
خودمون   ً قبال که  خانمی  اون  از  و  کنیم  عوض  رو  پرسوناژ 
بهتون معرفی کرده بودیم که از اقوام هستند استفاده کنیم؛ 
چون به لحاظ ظاهر و قیمت خیلی مناسب تر هستند! البته 

نظر همکاران هم همینه.

سـالم و احتـرام. خواسـتم خواهش کنم حتمـاً محصوالتی که 
امـروز براتـون ارسـال شـد تـا قبـل از عیـد عکاسـی بشـن و به 
دسـت مـا برسـن. چـون بچه هـای سـایت می خـوان روز اول 
عیـد سـایت جدیـد رو باال بیارن و بـه این عکس ها نیـاز دارن! 
و مدیـر مارکتینـگ سـالم رسـوندن و تأکید کردن که تـا قبل از 

سـال نـو عکس هاتـون به دسـت ما رسـیده باشـه.

کردیم.  شروع  که  وقته  خیلی  رو  پروژه  این  کار  ما  سالم. 
محتوای  با  نظر  هر  از  شده  استفاده  ایشون  از  که  خانمی 
از  ما  دارن.  همخوانی  کنه  بیان  قراره  شما  آگهی  که  پیامی 
ً تست گرفتیم. متأسفانه سن و چهرۀ  خانم فامیل شما قبال
ایشون با عمل های زیبایی که انجام دادن، هیچ سنخیتی با 

محصول شما و ردۀ سنی مخاطبتون نداره.

سالم. همون طور که می دونید، برای این عکاسی ها ما سناریو 
تو  بتونیم  که  محاله  الزمه.  دکورسازی  و  چیدمان  نوشتیم، 

سه روز این تعداد عکس رو به دست شما برسونیم.

G
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- روز سوم عید، ساعت ۹ صبح:

ــد و  ــی نکردی ــا را نهای ــن طرح ه ــروز ای ــا ام ــال ت ــاه پارس ــما از دی م ــودش: ش ــراح در دل خ - ط
ــتید  ــاً نمی دونس ــد. واقع ــران کار می کنی ــارج از ای ــا خ ــه ب ــتید ک ــم می دونس ــدت ه ــن م ــام ای تم

کــه مــا تعطیلیــم؟

- 2۵ اردیبهشت، ساعت ۵:30 عصر، مسجد الغدیر، مجلس ختم یکی از عزیزان:

- طراح در میان اشک و آه، فقط پیغام را روی گوشی می خواند...

09:00 AM

05:30 PM

09:00 AM

: بله. چشم. تمام سعیمون رو می کنیم...
و رو بـه خانـوادۀ خـودش می گویـد: بچه ها یه کـم دیرتر باید 

بریم سـفر. بایـد کار تحویل بدم.

استاد عزیز، سالم. مجدداً سال نوی شما مبارک. امیدوارم 
که تا امروز به شما خوش گذشته باشه و خستگی کار از تنتون 
در رفته باشه. جسارتاً امکانش هست که فایل های کاتالوگ 
و طرح نمایشگاه ما را تا ششم یا هفتم به ما تحویل بدید؟ 
ببخشید دیگه، این خارجی ها با تعطیالت ما آشنا نیستند. 
از سمت ما بوده و پیشاپیش  البته می دونم قصور و تأخیر 

عذرخواهی می کنم.

ســالم و احتــرام و تســلیت مجــدد خدمــت شــما. ان شــاءهللا 
می کنــم  عذرخواهــی  باشــه.  جناب عالــی  عمــر  بقــای  کــه 
ــکر  ــدا رو ش ــم خ ــرض کن ــتم ع ــیم. خواس ــت برس ــد خدم نش
تمامــی طرح هــای ارســالی شــما مــورد تأییــد دوســتان بــود 
ــه  ــریع تر ب ــه س ــا رو هرچ ــد فایل ه ــتور بدی ــه دس ــر ممکن و اگ
مــا برســونن کــه بفرســتیم بــرای چــاپ ان شــاءهللا. بــاز هــم 

ــد! ــریک بدونی ــون ش ــا رو در غمت ــم و م ــلیت می گ تس

00:00
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- یکی از روزهای هفته، ساعت ۷ عصر در اسنپ، وسط ترافیک و دود 
)دو ماه پس از تحویل طرح های نهایی به مشتری(:

- طراح در حالی که به زمین و زمان لعنت می فرستد: 

- ساعت ۱2:۱۵ نیمه شب: 

ـــط دو  ـــا االن فق ـــا ت ـــد: م ـــش می گوی ـــد، در دل ـــواب ده ـــت ج ـــا عصبانی ـــد ب ـــه نمی خواه ـــراح ک ط
ـــم  ـــام دادی ـــو انج ـــان را موبه م ـــات ایش ـــتیم و اصالح ـــوری داش ـــۀ حض ـــل جلس ـــا مدیرعام ـــار ب ب
ــالش  ــختی تـ ــا سـ ــد و بـ ــوش می کنـ ــی اش را خامـ ــپس گوشـ ــد! سـ ــی درآمـ ــکل فعلـ ــا به شـ تـ

می کنـــد بـــه خـــواب رود.

07:00 PM

12:15 AM

07:00 PM

ـــای  ـــم؟ بچه ه ـــت کنی ـــی صحب ـــم تلفن ـــه االن باه ـــالم. ممکن س
مالـــی می گـــن اون پیش فاکتـــوری کـــه شـــما چهـــار مـــاه 
ـــش  ـــود، مبلغ ـــده ب ـــم ش ـــد ه ـــراً تأیی ـــه ظاه ـــن ک ـــش دادی پی
نســـبت بـــه تعرفـــۀ مصـــوب مـــا در ســـازمان بیشـــتره و 

ــن. ــش رو گرفتـ ــوی پرداختـ جلـ

واقعاً عذرخواهی می کنم این وقت شب پیام می دم. اما فکر 
خودشون  ما  مدیرعامل  ظاهراً  بهتره.  بدونید  زودتر  کردم 
و  داده اند  سفارش  بستگانشون  از  یکی  به  رو  کار  شخصاً 
درمورد  و  می کنم  عذرخواهی  واقعاً  من  شده.  رد  شما  کار 

پرداختش هم هر دستوری بفرمایید همون خواهد شد.

چطـور ممکنه؟! شـما تأییـد کرده بودیـد، مهر و امضا شـده! 
مـا تمامـی فایل هـا را دو مـاه پیـش به صـورت کامـل تحویـل 

دادیم و شـما چـاپ کردیـد و اسـتفاده کردید...

D

- سفارش دهندۀ هفتم- سفارش دهندۀ پنجم

- سفارش دهندۀ هشتم

- سفارش دهندۀ ششم
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- تعطیالت عید فطر )بین التعطیلین( ساعت ۱۱ صبح، جنگل سیسنگان: 

- طراح پیغام را روی گوشی می بیند و آفالین می کند و به سیخ کشیدن جوجه ها ادامه می دهد!

- دو هفته قبل از نمایشگاه، ساعت ۹ شب، وسط شام مورد عالقه: 

ــط  ــم وس ــه اعصاب ــردم ک ــک نمی ک ــیم رو چ ــل االن گوش ــد: کاش حداق ــود می گوی ــا خ ــراح ب - ط
ــد: ــواب می ده ــفارش دهنده ج ــه س ــد و ب ــور می کن ــودش را جمع وج ــه و خ ــرد بش ــام خ ش

11:00 AM

09:00 PM

09:00 PM

قربــان، عیدتــون مبــارک و طاعاتتــون قبــول درگاه حــق. 
جســارتاً خواســتم بپرســم ممکنــه تــا فــردا ادیت هــای مــا 
ــد  ــه بای ــده ک ــش اوم ــی پی ــه تغییرات ــه؟ ی ــتمون برس ــه دس ب

هرچــه ســریع تر ایــن کار رو نهایــی کنیــم.

از  یکی  شدم.  شریف  اوقات  مصدع  بدموقع  ببخشید  سالم. 
همکاران ما در بخش فروش که البته خودشان معماری داخلی 
خواندند، طراحی های آتلیۀ شما را دیدند و چون دستی در کار 
دارند، مجدد غرفه را طراحی کردند. خواستم عرض کنم اگر 
زحمت نیست فایلش را برایتان بفرستم، لطفاً بررسی بفرمایید 
کنید؛  استفاده  آن  از  ممکن  جای  تا  و  کنید  اعالم  را  نظرتان  و 

چون ایشان خیلی با سیاست های کاری ما آشنا هستند.

سـالم. مـا یـک ماهـی هسـت کـه درمـورد طراحـی غرفـه در 
هیئت مدیـره به نتیجه رسـیده ایم و همگـی آن را تأیید کردید 
و طراحـی آن تمام شـده و آمادۀ اجراسـت و البتـه همان طور 

کـه می دانیـد، وقـت زیـادی هـم نداریم.

00:00
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- شب اول قبر، ساعت یک شب، یکی از شب های برفی زمستان: 

- روح طراح جواب می دهد: 

01:00 AM

01:00 AM

ــه  ــم ب ــلیت می گ ــاد... تس ــم ش ــرزدت، روحت ــدا بیام ــا، خ آق
خانــواده ات... امــا دو هفتــه شــده داریــد بــرای مــا یــه لوگــو 
طراحــی می کنیــد. بــه نظرتــون یــه کــم طوالنــی نشــده؟! مــا 
ــه  ــه دون ــن ی ــر ای ــم و گی ــی داری ــا بدبخت ــد ت ــدا ص ــه خ ــم ب ه
موندیــم. خواهشــاً یــه فشــاری بیــار و زودتــر تمومــش کنیــد. 

ــم. ــران کنی ــا جب ــاءهللا اون دنی ــرم و ان ش ــما گ دم ش

: چشـم قربـان. حتمـاً... . فقط اگر اشـکال نـداره، االن نکیر و 
منکـر دارن میـان و باید جواب اون ها رو بدم. ان شـاءهللا کار 

اون هـا انجام شـد می رسـم خدمتتون.
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- سفارش دهندۀ یازدهم- سفارش دهندۀ نهم

- سفارش دهندۀ دهم



بشیر بهشتی

سخنی در ارتباط با پلتفرم های شخصی

طراحان گرافیک

PERSONAL
  GRAPHIC
   DESIGNERS
PLATFORMS

P

G

D

P
17 16

بلـــه دوســـتان... این هـــا تنهـــا بخشـــی از گفت وگوهـــای آنالیـــن و البتـــه وقـــت و بی وقـــت 
اســـت کـــه هـــر روز بـــرای همـــۀ مـــا طراحـــان گرافیـــک اتفـــاق می افتـــد. به خصـــوص 
فریلنســـرها کـــه بایـــد تمـــام کار را شـــخصاً به عهـــده بگیرنـــد و وظیفـــۀ صحبت کـــردن بـــا 

مشتری هم بر دوش خودشان است.
متأســـفانه یـــا خوشـــبختانه، دنیـــای امـــروز مـــا سراســـر پـــر از اخبـــار اســـت؛ خبرهـــای خـــوب و بـــد کـــه 
در لحظـــه و ثانیـــه بـــه گـــوش مـــا می رســـد و ذهـــن را پـــر می کنـــد از موضوعـــات ناراحت کننـــــــده و 

گاه بی ربط که توان ما را برای چند ساعت یا حتی چند روز می گیرد.
در ایـــن میـــان، متأســـفانه خـــود مـــا نیـــز برحســـب نیـــاز یـــا اجبـــار، در کنـــار ایـــن 
ملغمـــۀ خبـــری، عـــادت کرده ایـــم بـــه همیشـــه گوش به زنگ بـــودن، بـــه 24ســـاعته 
ــدون  ــگار بـ ــان. انـ ــراد پیرامونمـ ــه افـ ــه بـ ــفارش دهنده و چـ ــه سـ ــه بـ ــخ گو بودن، چـ پاسـ
گوشـــی تلفـــن هوشـــمندمان، بخشـــی از ذهـــن و قلبمـــان خالـــی می شـــود و دائــــــم 

احساس می کنیم چیزی کم داریم.
بلـــه... مـــا غول هـــای کوچـــک و بـــزرگ چـــراغ جـــادو هســـتیم؛ چراغ هایـــی کـــه خودمـــان 
بـــه دســـت مشـــتری هایمان داده ایـــم تـــا هـــر زمـــان کـــه احتیـــاج داشـــتند، آن را لمـــس 
ـــی،  ـــر دلیل ـــه ه ـــر ب ـــه اگ ـــدر ک ـــرورم!« آن ق ـــردارم س ـــم: »فرمان ب ـــه بگویی ـــا بالفاصل ـــد و م کنن
چنـــد ســـاعت دیرتـــر پاســـخ دهیـــم، گاه ســـوءتفاهم های جـــدی در پـــی خواهـــد داشـــت 

که رفعشان مدت ها زمان می برد.
انـــگار دیگـــر مغـــز و زمانمـــان در اختیـــار خـــود و خانواده مـــان نیســـت و در سراســـر 
ـــفارش دهندگان  ـــی و س ـــات طراح ـــه سفارش ـــم ب ـــذار کرده ای ـــاً واگ ـــا را تمام ـــبانه روز، آن ه ش

و پاسخ گویی به آن ها.
ـــوب  ـــان چارچ ـــی خودم ـــن یعن ـــت. ای ـــان اس ـــراد از خودم ـــه ای ـــت و صدالبت ـــه اس ـــن فاجع ای
ــده  ــل آن را نادیـ ــزاران دلیـ ــه هـ ــم و بـ ــل نبوده ایـ ــان قائـ ــایش و کارمـ ــرای آسـ ــرزی بـ و مـ
ــفارش دهندگانمان  ــا و سـ ــن مـ ــه ای بیـ ــه نظام نامـ ــت کـ ــت آن اسـ ــاید وقـ ــم. شـ گرفته ایـ
تدویـــن شـــود یـــا بنـــدی در قراردادهایمـــان ذکـــر گـــردد مبنی بـــر اینکـــه صحبـــت دربـــارۀ 
ـــرد و  ـــورت گی ـــن ص ـــق طرفی ـــورد تواف ـــخص و م ـــاعتی مش ـــان و س ـــد در زم ـــفارش بای کار و س
خـــارج از آن زمـــان تعیین شـــده، ســـفارش دهنده و طـــراح وظیفـــه ای بـــرای پاســـخ گویی 
ـــای  ـــه نیازهـــــ ـــترس کاری، ب ـــای پراس ـــه دور از فض ـــم ب ـــاید بتوانی ـــا ش ـــد، ت ـــر ندارن ـــه یکدیگ ب

شخصی خود و خانواده هایمان برسیم. 

از خودمان شروع کنیم.
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امروزه ارتباطات و نگرش ما به یکدیگر حاصل از یک درگاه رشته ای و بین المللی است. حال 
باتوجه به مجازی بودن این فضا سؤال پیش می آید که این برداشت و نگرش چقدر ممکــن 

است صحیح یا اشتباه باشد.
رسانۀ اجتماعی اکنون در نحوۀ برقراری ارتباط بین زندگی بیشتر قشرهـــای جامعه تـــأثیر 

مهمی دارد. طراحان گرافیک نیز از این قافله مستثنا نیستند.
ایـــن منطقـــه جایـــی اســـت کـــه افـــراد بـــا یکدیگـــر مالقـــات می کننـــد، بـــه اشـــتراک 
می گذارنـــد، ابـــراز می کننـــد و از آن لـــذت می برنـــد. میلیون هـــا نفـــر از طراحـــان گرافیـــک 
ـــایر  ـــن و س ـــر، لینکدی ـــتاگرام، توییت ـــس، اینس ـــرت در بی هان ـــق معاش ـــا، عاش ـــر دنی در سراس
رســـانه های اجتماعـــی هســـتند؛ امـــا آیـــا واقعـــاً عملکـــرد آن هـــا در ایـــن فضاهـــا صحیـــح 
اســـت؟ آیـــا ایـــن فضاهـــا بـــه درآمدزایـــی و شناخته شـــدن آن هـــا کمکـــی می کنـــد؟ آیـــــا 

این فضاها باعث پسرفت ذهنی و زمانی آن ها نمی شود؟
ـــر  ـــتند. اگ ـــرفت هس ـــال پیش ـــدام در ح ـــاغل م ـــراد و مش ـــوژی، اف ـــریع تکنول ـــترش س ـــا گس ب
ـــد،  ـــته باشیـــ ـــود داش ـــلی خ ـــۀ شغــــــ ـــی در عرص ـــور پررنگ ـــد حض ـــدی می خواهی ـــور ج به ط

باید کاری را انجام دهید که اکثر مشتریان انجام می دهند.
ــلوغی  ــز ش ــی ج ــۀ مثبت ــچ نتیج ــاً هی ــی قطع ــانه های اجتماع ــدف در رس ــدون ه ــور ب حض
حــواس بــرای شــما در بــر نخواهــد داشــت؛ مگــر آنکــه از طریــق برنامه ریــزی دقیــق و 
ــید. در  ــته باش ــور داش ــانه ها حض ــن رس ــی، در ای ــتراتژی های دیجیتال ــن اس ــی و تدوی واقع
ایــن صــورت مطمئنــاً به ســود شــما خواهــد بــود و عالوه بــر افزایــش درآمــد، به دلیــل 

فضای رقابتی پرازدحام به ارتقای تخصص شما کمک بسزایی خواهد کرد.
بخشـــی از فعالیت هـــای کســـب وکارها بـــر بســـتر رســـانه های اجتماعـــی و شـــبکه های 
اجتماعـــی انجـــام می شـــود. رســـانۀ اجتماعـــی بـــه چگونگـــی تعامـــل و درک افـــراد از 
شـــخص یـــا ســـازمان و آنچـــه او ارائـــه می دهـــد می پـــردازد. به عبـــارت دیگـــر، رســـانۀ 
ـــد  ـــل دارن ـــه تمای ـــی ک ـــه مخاطبان ـــد ب ـــازمان باش ـــا س ـــخص ی ـــدگاه ش ـــه دی ـــی هرآنچ اجتماع
بـــا آن شـــخص یـــا ســـازمان در تعامـــل باشـــند ارائـــه می دهـــد و هـــر شـــخص می توانـــد 
ــر  ــا شـــبکه های اجتماعـــی را در چارچـــوب اینکـــه کاربـ رســـانۀ خـــود را داشـــته باشـــد؛ امـ
ــه  ــی بـ ــبکه های اجتماعـ ــد. شـ ــر بگیریـ ــد در نظـ ــت می کنـ ــوا دریافـ ــرادی محتـ ــه افـ از چـ
بســـتری عمومـــی نیـــاز دارنـــد کـــه متداول تریـــن آن هـــا توئیتـــر، بی هانـــس، اینســـتاگرام، 

لینکدین، پینترست و فیس بوک هستند.
ـــرف  ـــه مص ـــه ب ـــد ک ـــاز دارن ـــرادی نی ـــه اف ـــود ب ـــب خ ـــۀ مطال ـــرای ارائ ـــی ب ـــانه های اجتماع رس
افـــکار آن هـــا مایـــل هســـتند و بـــرای یافتـــن ایـــن افـــراد بـــه شـــبکه های جتماعـــی نیـــاز 
دارنـــد. بنابرایـــن، شـــبکه های اجتماعـــی گونـــه ای فنـــاوری اساســـی و تعاملـــی بیـــن 
انســـان ها هســـتند کـــه رســـانه های اجتماعـــی بـــرای افزایـــش ســـرعت پیشـــرفت، بایـــد 

بر آنچه در بستر این شبکه ها منتشر و مصرف می شود تمرکز کنند.
درواقـــع رســـانه های اجتماعـــی، در شـــبکه های اجتماعـــی می تواننـــد خـــط فکـــری و 
خـــوراک مـــورد نیـــاز افـــراد جامعـــه را تحلیـــل کننـــد و از آن هـــا بـــرای افزایـــش تعـــــــداد 

مخاطبان خود بهره ببرند.
ــی  ــبکه های اجتماع ــد ش ــزان بازدی ــش می ــاهد افزای ــته ش ــال گذش ــه در دو س ــور ک همان ط
به دلیــل پاندمــی کرونــا بودیــم، ذهنیــت افــراد ایــن شــد کــه داشــتن شــبکۀ اجتماعــی بــرای 
معرفــی و توســعۀ کســب وکار خــود کافــی اســت و دیگــر بــه وب ســایت شــخصی و حرفــه ای 
ــان و  ــر جه ــر در سراس ــارد نف ــش از 3میلی ــه بی ــان ب ــترس آس ــی، دس ــت. از طرف ــازی نیس نی
اســتفاده از ابــزار اشــتراک گذاری بــرای تبلیغــات، هــم بســیار جــذاب اســت و هــم بــه دانــش 
ــوع آگاه  ــن موض ــم از ای ــی ه ــبکه های اجتماع ــای ش ــدارد. غول ه ــاز ن ــادی نی ــص زی و تخص
هســتند و بــا ایجــاد ابزارهایــی بــرای فــروش و نمایــش کاال در سیســتم های خــود، عمـــــوم 

مردم را به استفاده از شبکه های اجتماعی مجاب می کنند.
توضیحات باال شاید این سؤال را به وجود بیاورد: آیا دیگر به وب سایت یا رسانۀ شخصــــی 

نیازی هست؟
می شــود.  شــما  بــه  مخاطبــان  اعتمــاد  افزایــش  باعــث  کــه  اســت  ابــزاری  وب ســایت 

شــبکه های اجتماعــی، میــدان مینــی از کاله بــرداران و شــرکت های ســایه هســتند کــه 
در بســیاری مــوارد باعــث ســلب اعتمــاد مخاطبــان از خیلــی از برندهــا و کســب وکارها 
شــده اند. وب ســایت حرفــه ای بــه مخاطبانــش اطمینــان می دهــد و بــه شــما ایــن فرصــت 
ــد. ــرار دهی ــان ق ــار مخاطبانت ــود را در اختی ــابقۀ خ ــار و س ــص و اعتب ــا تخص ــد ت را می ده
یکــی دیگــر از ضعف هــای شــبکه های اجتماعــی ایــن اســت کــه در نتایــج جســت وجوی 
گــوگل دفــن می شــوند. زمانــی کــه شــما نــام یــک طــراح متوســط را در گــوگل جســت وجو 
می کنیــد، اگــر وب ســایت داشــته باشــد، به احتمــال زیــاد آن را در صفحــۀ اول گــوگل 
خواهیــد دیــد. یافتــن یــا در اصطــالح گرفتــن کلمــۀ کلیــدی در شــبکه های اجتماعــی 
ممکــن نیســت و مشــاغلی کــه فقــط در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت دارنــد، در هــر ثانیــه 

حدود 40000 جست وجو را از دست می دهند. این یعنی مشتری و اعتبار کمتر.
داشـــتن وب ســـایت بـــه شـــما امـــکان تجـــارت الکترونیـــک را می دهـــد. در ســـال های 
ــود  ــه خـ ــن بـ ــد آنالیـ ــاد خریـ ــرای ایجـ ــی را بـ ــتاگرام ویژگی هایـ ــوک و اینسـ ــر، فیس بـ اخیـ
افزوده انـــد؛ امـــا به هیچ وجـــه انعطـــاف و سفارشـــی کردن بخـــش خریـــد ســـایت تجـــارت 
الکترونیـــک را ندارنـــد. البتـــه ایـــن ویژگی هـــای خریـــد اینســـتاگرام و فیس بـــــــوک بـــرای 

فروش محصوالت فیزیکی بهتر عمل می کند تا محصوالت خدماتی.
ـــن  ـــای آنالی ـــتقل در فض ـــرقفلی مس ـــتن س ـــک نداش ـــان گرافی ـــج طراح ـــتباهات رای ـــی از اش یک
اســـت. جملـــۀ معروفـــی می گویـــد: »هیچ وقـــت در زمیـــن اســـتیجاری، ســـاختمان خـــود 
ــا بـــه شـــبکه های اجتماعـــی بســـنده کنیـــد و بـــرای خـــود  ــا نکـــن.« زمانـــی کـــه تنهـ را بنـ
ـــا  ـــاره ای بن ـــن اج ـــود را روی زمی ـــاختمان خ ـــع س ـــید، درواق ـــته باش ـــخصی نداش ـــایت ش وب س
ـــه  ـــد ادام ـــف نتوان ـــل مختل ـــه دالی ـــا ب ـــد ی ـــن نخواه ـــب زمی ـــه صاح ـــان ک ـــر زم ـــد و ه کرده ای

دهد، قطعاً تمام اندوخته و ساختۀ شما از بین خواهد رفت.
بــرای اتصــال بــه مخاطــب هــدف، بایــد الگــوی رفتــاری مخاطــب یــا مشــتری خــود را در نظــر 
بگیریــد. مخاطــب شــما کمتــر پیــش می آید کــه در بی هانـــــس یــا اینستــــــاگرام به دنبـــــال 

تخصص مورد نیاز خود بگردد. قطعاً در گوگل آن را جست وجو خواهد کرد.
بازاریابـــی تجـــاری و ارزیابـــی بازاریابـــی شـــما هیچ وقـــت از طریـــق شـــبکه های اجتماعـــی 
ـــد  ـــوع کنی ـــود رج ـــایت خ ـــۀ وب س ـــه و ثانوی ـــد اولی ـــه بازدی ـــد ب ـــاً بای ـــرد. حتم ـــورت نمی گی ص

و باتوجه به رفتار مخاطبان، استراتژی های متفاوتی در پیش بگیرید.
شـــبکه های اجتماعـــی بـــه شـــما اعتبـــار می بخشـــند. درواقـــع شـــما می توانیـــد خدمـــات 
ـــخصی  ـــایت ش ـــود را در وب س ـــرارداد خ ـــد و ق ـــی کنی ـــی معرف ـــبکه های اجتماع ـــود را در ش خ

خود ببندید.
ـــر  ـــایت، اگ ـــی و وب س ـــبکه های اجتماع ـــه ش ـــم ک ـــرض کن ـــد ع ـــی، بای ـــۀ تکمیل ـــوان نکت به عن
ـــار  ـــرفت کسب وکــــ ـــل پیش ـــد عام ـــر دو می توانن ـــود، ه ـــتفاده ش ـــر اس ـــا یکدیگ ـــل ب در تعام

طراح گرافیک باشند.



21 20



23 22

مهرُدخت دارابی

گفتگو با  الیزابت رِسنیک
طراح  گرافیک و کیوریتور معتبر بین المللی

- الیزابــت رســنیک، طــراح گرافیــک و کیوریتــور معتبــر بین المللــی! بــه برنامــۀ مــا 
خــوش آمدیــد.

- ممنونم بابت دعوتتان. 

- کارکردن در دنیایی که بیشتر مردانه است چه جوری است؟
بـه  ایـن مـدت چـه  از رنـگ موهـا]ی یکدسـت سـفید[م می توانیـد متوجـه شـوید کـه در   -
سـرم آمـده! در ایـن پنجـاه سـالی کـه در ایـن حرفـه بـوده ام، موهایم این طور سـفید شـده. 
خوش شـانس  خیلـی  امـا  داشـته ام؛  حـوزه  ایـن  در  زیـادی  خیلـی  مشـکالت  و  چالش هـا 
را داشـته ام. مـادری داشـتم کـه خیلـی تمایـالت  بـوده ام کـه همـواره حمایـت خانـواده ام 
هنـری داشـت، امـا نتوانسـته بـود بـه خواسـته هایش برسـد؛ چـون کودکـی او در دهـۀ سـی 
در آمریـکا گذشـت کـه دوران افسـردگی بـزرگ بـود و او مجبـور بـود کار کند. همچنیـن پدرم 
کـه در زمینـۀ تبلیغـات کار می کـرد، از مـن حمایـت می کـرد. به دلیـل همیـن حمایت ها بود 
کـه توانسـتم به دبیرسـتان هنـر و طراحـی در منهتن نیویـورک بـروم. بعد از آن به دانشـگاه 
دیزایـن رودآیلنـد رفتـم. ایـن تجربـه و آموزش هایـی کـه دیـدم خیلـی بـه مـن کمک کـرد که 

بتوانم در این حرفه ادامه بدهم.
بعد از اینکه از کالج فارغ التحصیل شـدم، حدود سـال ۱۹۷0 به نیویورک برگشـتم که بتوانم 
شـغلی داشـته باشـم؛ اما در آن مقطـع، آمریکا در رکود اقتصـادی بود که واقعاً نمی شـد کار 
پیـدا کـرد. اوضـاع خیلـی سـخت و پیچیـده ای بـود آن دهـه. بعـد کـه برگشـتم، توانسـتم در 
فروشـگاه جی سـی پنی شـغلی پیـدا کنم کـه افتضـاح بـود! در قسـمت لـی اوت کار می کردم. 
در آن دوران کامپیوتـر وجـود نداشـت و مجبـور بودیـم کارهـا را دسـتی انجـام دهیـم؛ بـرای 
مثـال شـکل ماشـین لباس شـویی و یخچـال را می گرفتیـم و روی کاغذ می چسـباندیم و بعد 

تیتر و لی اوت را می چسباندیم و این می شد آگهی.

- چرا گفتید که کار در جی سی پنی افتضاح بود؟
- شـــیوۀ کار در آنجـــا بـــه ایـــن ترتیـــب بـــود کـــه بایـــد از ۸ صبـــح تـــا ۵ بعدظهـــر بـــه میـــز کارت 
می چســـبیدی و غیـــر از یکـــی دو تـــا وقـــت اســـتراحت چنددقیقـــه ای، نمی توانســـتی بلنـــد 
ً بـــرای صحبت کـــردن بـــا یـــک همـــکار یـــا حتـــی بـــرای دست شـــویی رفتـــن،  شـــوی؛ مثـــال
ـــردی. ـــب کار می ک ـــق و مرت ـــد دقی ـــه، بای ـــر کارخان ـــل کارگ ـــد! مث ـــاب می کردن ـــت را حس زمان

ایـن همـان تابسـتانی بـود کـه تـازه فارغ التحصیـل شـده بـودم و چنـد وقت بعـدش نجات 
پیـدا کـردم؛ چـون از شـرکت بـزرگ هالمـارک در کانـزاس میسـوری ]کـه کارت پسـتال تولیـد 
می کنـد[ دعوت نامـه ای بـرای مصاحبـه ای کاری دریافـت کـردم. بایـد بـه آنجـا می رفتـم کـه 

به عنوان کارمند هنرمند در دپارتمان خطاطی خالق کار کنم. 

- خب پس نجات پیدا کردید.
- ابتـدا فکـر می کـردم نجـات پیدا کـرده ام؛ امـا دوباره گیر یک شـرکت بـد دیگر افتـاده بودم؛ 
بـه کار می چسـبیدی.  تـا ۵  از ۸  بایـد  بـاز  بـزرگ زنجیـره ای کـه  از همـان شـرکت های  یکـی 
فقـط هفـت مـاه آنجـا بـودم. در آنجـا همـۀ رئیس هـا مـرد بودنـد و فقـط مـن و کارمندهـای 
پایین دسـتی خانـم بودیـم؛ امـا خوبی هالمـارک برای مـن این بـود که خطاطی های دسـتی 
یـا همـان تایپوگرافـی را بـه من یـاد داد کـه خیلی ارزشـمند بود و تجربـۀ خیلـی جالبی بود.

- پس ارزشش را داشت!
- وقتـی زن جوانـی هسـتی و جاه طلبـی داری و هـر چالشـی را کـه سـر راهـت قـرار می دهنـد 
به سـرعت بـه سـرانجام می رسـانی، آن هـا دیگـر نمی داننـد بـا تو چـه کار کننـد. بـرای همین، 
خیلـی عصبانـی می شـدند؛ امـا مـن می خواسـتم باالتـر بـروم و بنابرایـن چـاره ای نداشـتم؛ 
کارم را رهـا کـردم و برگشـتم بـه منهتـن. در آن زمـان اوضـاع بهتر شـده بـود و من توانسـتم 
شـغلی بگیـرم با عنوان دسـتیار اسـتودیو که بـا دو طراح گرافیک مرد در قسـمت انتشـارات 

کار می کردم.
در آنجـا هـم شـش مـاه ماندم. البتـه از آن هـا خیلی چیزهـای خوبی یـاد گرفتم. آن هـا افراد 
خیلـی خـوب و مهربانـی بودنـد و بـه مـن اعتمـاد می کردند کـه کارهـای زیادی انجـام دهم؛ 
امـا نکتـه اینجا بـود کـه در آن دوران، اکثر کارها را مـن انجام می دادم، ولی به اندازۀ دسـتیار 
پـول می گرفتـم. بااینکـه به انـدازۀ آن هـا و در همـان سـطح حرفـه ای بـودم، از مـردان حقوق 
کمتـری دریافـت می کردم. احسـاس می کردم از من سوءاستفـــــاده می شـود؛ به همیـــــن 

دلیل آن کار را رها کردم.
بعـد، همسـرم کـه هنـوز باهـم ازدواج نکـرده بودیـم بـه بوسـتون رفـت. مـن هـم بـا او رفتـم 
و اسـتودیوی شـخصی خـودم را راه انداختـم و کار واقعـی را شـروع کـردم. مـن از اصطـالح 
فریلنـس خوشـم نمی آیـد؛ پـس نمی گویم به صـورت فریلنـس کار می کـردم، بلکـه می گویم 

استودیوی شخصی خودم را داشتم.

- چرا از »فریلنس« خوشتان نمی آید؟ چه فرقی می کند؟
- چـون فریلنسـربودن بـه نظـر یـک کار موقـت می آیـد؛ درصورتی که وقتی شـما اسـتودیوی 
خـود را داریـد، کارتـان موقـت نیسـت. دنبال مشـتری می روید و بـرای مشـتری ها زمان های 

مختلفی اختصاص می دهید و به صورت جدی کار می کنید؛ پس فریلنسر نیستید.

- به عنوان زن چه چالش هایی داشتید؟ آیا باید برای حقتان می جنگیدید؟
ــت  ــر پرداخ ــم کمت ــوز ه ــده و هن ــت می ش ــر پرداخ ــتمزد کمت ــان دس ــا زن ــه م ــه ب - همیش
ــا  ــم؛ ام ــا کار کنی ــتر از آن ه ــی بیش ــا حت ــردان ی ــدازۀ م ــان ان ــه هم ــم ب ــا می توانی ــود. م می ش

همیشه با پرداخت پول کمتر، عقب نگه داشته می شویم.

- برگردیم به مسیر حرفه ای تان.
- به عنوان بخشی از کارم، به عنوان کار پاره وقــــت، به بزرگ ساالن درس می دادم. در هفتـــه 

یک کالس داشتم و بعدها در کالج هم درس می دادم.
از همـان ابتـدا می دانسـتم کـه خیلـی دوسـت دارم مـادر بشـوم و ایـن حـس مادرانـه در 
ً نمیخواسـتم کـه بچه هایـم را بـه مهدکـودک بفرسـتم. بـرای  وجـودم خیلـی قـوی بـود. اصـال
همیـن می خواسـتم بیشـتر در خانـه و در کنـار بچه هایـم باشـم؛ پـس اسـتودیویم را کـه در 

- خــب پــس شــما یــک مــادر بودیــد بــا مســئولیت های دو فرزنــد، شــغل و بیزنــس 
خودتــان، تدریــس در کالــج و... . چطــور مدیریــت می کردیــد؟ 

- همیشـه خسـته بـودم. خیلـی خسـته بـودم؛ امـا خیلـی خوشـبخت بـودم کـه به میـزان 
بسـیار زیـادی انـرژی و شـور و اشـتیاق داشـتم. شـغلم بـرای مـن فقـط شـغل نبـود، بلکه 

بود. زندگی ام 
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ــاس را دارد.  ــن احسـ ــم همیـ ــرم هـ ــتند. همسـ ــا هسـ ــی مـ ــروژۀ زندگـ ــمندترین پـ و ارزشـ
ــا درک  ــانی، بـ ــای انسـ ــا ویژگی هـ ــه  بـ ــا بچـ ــتیم دو تـ ــه توانسـ ــم کـ ــی خوش حالیـ ــا خیلـ مـ
زیـــاد، تحویـــل دنیـــا بدهیـــم. هـــم خـــودم و هـــم همســـرم، خیلـــی از ایـــن بچه دارشـــدن و 
ــار می کنیـــم. مهـــم  ــا احســـاس افتخـ ــه ایـــن دنیـ اضافه کـــردن دو انســـان فوق العـــاده بـ
ـــت  ـــت، بچه های ـــام داده ای. درنهای ـــق انج ـــروژۀ موف ـــا پ ـــد ت ـــهرتی داری و چن ـــه ش ـــت چ نیس

مهم ترین دارایی تو هستند.

- برای من هم همین طور است و من هم همین احساس را نسبت به پســرم دارم و فکـر 
می کنم بچه های ما مهم ترین و ارزشمندترین بخش زندگی ما هستند.

- مهــم اســت کــه آدم هــا وقتــی می خواهنــد تشــکیل خانــواده بدهنــد و زندگــی مشترکشــان 
را شــروع کننــد، بداننــد کــه بــدون حمایــت نمی تواننــد کاری پیــش ببرنــد؛ چــه آن حمایــت 
از طــرف یــارت باشــد، چــه خانــواده، چــه از طریــق اســتخدام کردن فــردی دیگــر مثــل 
ــن  ــۀ ای ــد هم ــد و بتوان ــان باش ــه ابرانس ــک زن ک ــتن از ی ــت، توقع داش ــدون حمای ــتار. ب پرس

کارها را به تنهایی و درست انجام دهد، واقعاً انتظار بجایی نیست.

-  حاال لطفاً از اولین نمایشگاهی بگویید که کیوریتور آن بودید و کار خیلی بزرگ و مهمی بود.
- همیشـــه فکر می کـــردم طراحـــی گرافیـــک موضوعـــی نمایشـــگاهی اســـت و قابلیت 
به نمایش گذاشـــتن را دارد؛ امـــا در آمریـــکا، قبـــل از دهۀ نـــود، هیچ وقـــت این طور فکر 
نمی شـــد. در آمریکا، ما طراحی فشـــن و تصویرســـازی داشـــتیم، معماری داشـــتیم؛ اما 
هیچ وقـــت فکـــر نمی شـــد طراحـــی گرافیک بـــرای بـــه نمایش گذاشته شـــدن مناســـب 
باشـــد، یا حداقل در گالری های دانشـــگاه ها هیچ وقـــت نمایش داده نمی شـــد؛ چراکه 
ً اســـتادان و گروه گرافیک در دانشـــگاه ها از افـــرادی بودند که بـــا زمینۀ هنرهای  معموال

زیبا وارد عرصۀ گرافیک شده بودند، مانند نقاشی و عکاسی و مجسمه سازی.
زمانــی کــه می خواســتم ایــن نمایشــگاه را برگــزار کنــم، مــن تنهــا اســتاد »طراحــی« بــودم. 
ــس، در  ــجویان در انگلی ــرای دانش ــی ب ــی خارج ــۀ تحصیل ــک برنام ــه در ی ــانس آوردم ک ش
ســال ۱۹۹0، بــا راســل میلــز آشــنا شــدم. آقــای راســل میلــز هنرمنــد تصویرســاز انگلیســی 
هســتند کــه کالژهــای هنــری خیلــی زیبایــی طراحــی می کننــد. نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه از 
ایــن کالژهــای زیبــا صرفــاً بــرای هنرهــای زیبــا اســتفاده نمی کننــد و آن هــا را در جلــد کتــاب 

و تقویم و سایر اقالم تبلیغاتی به کار می برند.
 کار زیرکانـــه ای کـــه مـــن انجـــام دادم ایـــن بـــود کـــه در نمایشـــگاه، یـــک ســـمت گالـــری را کامـــل 
ـــان  ـــری، کاربردش ـــر گال ـــمت دیگ ـــاص دادم و در س ـــان اختص ـــای ایش ـــی زیب ـــای خیل ـــه کالژه ب
ـــت،  ـــن حرک ـــان دادم. ای ـــر نش ـــی دیگ ـــالم تبلیغات ـــا را در اق ـــتم. آن کالژه ـــش گذاش ـــه نمای را ب
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــود. ب ـــه ب ـــی خالقان ـــک، خیل ـــی گرافی ـــگاه طراح ـــن نمایش ـــزاری اولی ـــرای برگ ب
توانســـتم بـــه دانشــــــجوها نشـــان دهـــم کـــه کاری کـــه تولیـــــــد می کننـــد، چــــــه آرت باشـــد و 

چه تصویرسـازی، ممکــن است در رسانۀ دیگــــری و برای هــــدف دیگری به کار رود.
موقعیـــت را مناســـب دیـــدم کـــه از طریـــق کمیتـــۀ نمایشـــگاه ها، نمایشـــگاهی انفـــرادی 
بـــرای راســـل میلـــز ترتیـــب دهـــم؛ چـــون چیـــزی کـــه آن هـــا می دیدنـــد، کالژهـــای زیبـــا و 

بافت دار او بود که به عنوان »هنرهای زیبا« پذیرفته می شد.
بعد از موفقیت بسیار نمایشگاه اول، جدی تر گرفته می شدم و توانستم درها را برای کارهای 
بعد باز کنم و برگزاری نمایشگاه های بعدی برعهدۀ من قرار گرفت تا نمایشــگاه های خیلی 

باکیفیت، چه نمایشــگاه هنرهــــای زیبا و چه تبلیغاتــــی، برگزار کنم.
ـــال های  ـــن س ـــدی بی ـــای هلن ـــود از کاره ـــگاهی ب ـــردم، نمایش ـــزار ک ـــه برگ ـــدی ک ـــگاه بع نمایش
۱۹۱۸ تـــا ۱۹4۵؛ یعنـــی بین جنــــــگ جهانـــی اول تا جنــــــگ جهانــــــــی دوم. کارها آن قـــــــــدر 

باکیفیت بودنـد که آن روزها فقط می شد در موزه ها آن ها را دید.

- این نمایشگاه هم موفق بود. درسته؟
- بلـه. آن هـم نمایشـگاه خیلـی موفقیت آمیـزی بـود. بعـد از اینکـه ایـن نمایشـگاه برگـزار 

- موتور محرک شما فقط انرژی و عالقه بود یا حمایت و کمک هم داشتید؟
- خوشـبختانه همسری داشـتم که من را خیلی حمایت می کرد. او خوب می دانسـت با کی ازدواج 
کرده. همسـرم در زمینۀ موسـیقی فعالیت می کند و این چیزی بود که ما را به هم متصل می کرد. 
جالـب اسـت کـه من و همسـرم هیچ وقت در زمینـۀ کاری با هـم رقابت نمی کردیم، چـون حرفۀ ما 
از هـم جـدا بـود؛ امـا اینکه هـر دو در دنیای هنـر بودیم، باعث می شـد وضع وحال همدیگـر را بهتر 
بفهمیم و برای رشـد و پیشـرفت به هم کمک کنیم. الزمۀ بودن در دنیای هنر این اسـت که بخشـی 
از زمانـت را بـرای خودت نگه داری. به نظر خودخواهانه می رسـد؛ اما باید فضایی را برای خـــودت 

حفظ کنی و هر یاری داشته باشی، باید این را درک کند.

- خیلــی دیــده می شــود کــه از خانم هایــی کــه هــم شــاغل هســتند و هــم فرزنــد دارنــد 
ــند  ــان باش ــی رود اََبرانس ــار م ــد، انتظ ــام می دهن ــان انج ــد تــا کار را هم زم و در واقــع چن

و انرژی زیادی داشته باشند.  
ـــش  ـــاوت انجام ـــتم، متف ـــته برمی گش ـــه گذش ـــر ب ـــن اگ ـــی م ـــرد؛ ول ـــادی می ب ـــی زی - کار خیل
نمـــی دادم و بـــاز همـــان کارهـــا را می کـــردم. چیـــزی کـــه بعـــد از به دنیاآمـــدن بچـــۀ اولـــم 
ــن  ــا و مهم تریـ ــه دنیـ ــا بـ ــۀ مـ ــن هدیـ ــا بزرگ تریـ ــای مـ ــه بچه هـ ــود کـ ــن بـ ــدم، ایـ فهمیـ
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شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما 
منتشـر شـد و درمورد آن در آن نشـریه گزارشـی نوشـته شـد. این کاری بود که به سـادگی انجام 

نمی شد و اتفاق خیلی مهمی بود. البته االن آن نشریه بخشی از نیویورکر شده است.

ـ بعد از آن هم نمایشگاه انفرادی دیگری برگزار کردید؟
بــه  ســفری  مــن  داشــتم.  دیگــر  نمایشــگاه  یــک  آن  از  بعــد  بلــه. 
ــای  ــا فرهنگ ه ــنایی ب ــرای آش ــه ب ــی ک ــی از روش های ــم و یک ــن رفت ژاپ
ــم  ــت می کن ــا صحب ــا آدم ه ــت. ب ــفررفتن اس ــن س ــف دارم همی مختل
ــال  ــه در س ــی ک ــی از طراحان ــی روم. یک ــان م ــتودیوی طراح ــه اس و ب
۱۹۹۸ در توکیــو شــناختم، ماکوتــو ســایتو بــود کــه در آن زمــان طــراح 
بــود. کارهــای ایشــان خیلــی  گرافیــک بســیار معــروف و جوانــی 
ــت. ــز داش ــی نی ــرد تبلیغات ــال کارب ــا به هرح ــری دارد؛ ام ــۀ هنـــ جنب

- به نظــرم جالــب اســت کــه بدانیــم روش کیوریتوری کــردن در خــارج 
ــت.  ــاوت اس ــود متف ــاده می ش ــا پی ــه اینج ــتمی ک ــا سیس ــران ب از ای
شــما از یــک طــراح بــزرگ دعــوت می کنیــد کــه نمایشــگاهی انفــرادی 
در یــک گالــــری در دانشگــــــاه برگــزار کنــد و این طــــور نیســت کــه آن 

طراح هرچه بخواهد بفرستد و شما فقط نمایش بدهید.
ـــتش  ـــم. درس ـــت کنی ـــوع صحب ـــن موض ـــه ای ـــع ب ـــه راج ـــت ک ـــوب اس - خ
ــب را  ــور، مخاطـ ــوان کیوریتـ ــما به عنـ ــه شـ ــت کـ ــکل اسـ ــن شـ ــه ایـ بـ
می شناســـید، دانشـــگاه را می شناســـید. بایـــد طـــراح را بشناســـید 
و بـــه کارهایـــش عالقه منـــد باشـــید و کارش را بشناســـید، قبـــل از 
اینکـــه دعوتـــش کنیـــد. همچنیـــن، قبـــل از دعـــوت اول بایـــد بـــا کمیتـــۀ 
ــه را جلـــب کنیـــد و مطمئـــن  ــر کمیتـ دانشـــگاه صحبـــت کنیـــد و نظـ
باشـــید کـــه بـــا دعـــوت از آن طـــراح موافـــق هســـتند. دعوت نامـــه را 
از طریـــق کمیتـــه می فرســـتید و بعـــد از اینکـــه همـــه چیـــز پذیرفتـــه 
ـــور  ـــوان کیوریت ـــه عن ـــما ب ـــن ش ـــود بی ـــترک می ش ـــروژۀ مش ـــک پ ـــد، ی ش

و طراح گرافیک.
چـــون ایشـــان عالقـــه دارنـــد کـــه برخـــی از آثارشـــان حتمـــاً در 
ـــد.  ـــی شناس ـــر م ـــش را بهت ـــور مخاطب ـــا کیوریت ـــد، ام ـــگاه باش نمایش
ــره،  ــل و مذاکـ ــا تعامـ ــت بـ ــد و در نهایـ ــه می زنیـ ــم چانـ ــا هـ ــس بـ پـ

به نتیجه می رســـید.

ــت  ــران الزم اس ــا در ای ــرای خیلی ه ــل ب ــش تعام ــن بخ ــرم ای ـ به نظ
ــا ایــن بخــش  و بایــد راجــع بــه آن کار کنیــم؛ چراکــه خیلــی وقت هــ

کیوریتوری در ایران برعکس می شود.
- این را دلم می خواهد بگویـــم: زمانی که شمــا دارید برای دانشـــگاه 
کیوریتوری می کنید، طبیعتاً هیچ پولـــی به شما پرداخت نمی شـــود و 
آن را رایگان انجــام می دهید. شما بابت تدریــس حقوق مـــی گیرید؛ 
اما کیوریتــوری کاری داوطلبانــه برای دانشگاه و دانشجوهـــاست. 

من بدون مزدومواجب کار می کردم.

ـ     دربـــــــارۀ پوســـــــتر »پروانه های مشتعــل« که ماکوتو سایتو به شما  داد برایمان 
بگویید. داستان خیلی جالبی دارد.

 بعــد از اینکــه ایــن نمایشــگاه تمــام شــد، حــــــدود پنــــــج ســـــال بعد، ســال 2004، داشــتم 
ــک«  ــات گرافی ــش »ضروری ــه نام ــردم ک ــم کار می ک ــتر چهارم ــگاه پوس ــی نمایش ــرای برپای ب

پوســــترهای  بــــــود. 
عی  جتمــــــا سی ا سیا
صلــح  محوریــــت  بــا 
پوســــتر  یــک  و  بــود 
خیلــی  کــه  را  خــاص 
دلـــــم می خواســـــت 
نمایشـــــگاه  ایـــن  در 
باشــد، به هیچ وجـــــه 
نســــــــــتم  ا نــــمی تو
مـــن  نمایشـــگاه هــــای  تمــــام  کنـم.  پیــــدا 
را  کـاتالــوگ و وب ســــایت مخصــــــوص خـود 
دارنــــد. یــــــک پوستر را خیــلی دوسـت داشتم 
که در این نمایشگاه باشد: پوســتر »پروانه های 
در حــال سوخــتن« که به هیروشیـــما مربـــوط 
می شـــود. در آن زمان، همۀ پوستـــرها افـــست 
چاپ می شـــدند و مــن نســـخۀ فـــیزیـکی آن را 
الزم داشتـــم که هیــچ جوره نـــمی شد به دسـت 
بیـــاورم؛ به دلیل اینـــکه طـراحش آقای کاماکو 
فــوت کرده بودند و آرشیــو شخصــی ایــشان از 

ً ژاپنـی صحبت  طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال
می کـرد، نتوانسـته بـودم بـا ایشـان ارتبـاط برقـرار کنـم. پـس بـا ماکوتـو 
سـایتو تمـاس گرفتم و از ایشـان خواسـتم به مـن بگویند یک نسـخه از این 
پوسـتر را از کجـا می توانـم بـه دسـت بیـاورم. دو روز بعـد، آقـای ماکوتو این 
پوسـتر را از ژاپـن بـه دسـت مـن در بوسـتون رسـاند و زحمـات مـن را بـرای 
آن نمایشـگاه به خوبـی جبـران کرد. در طول نمایشـگاه چهارمـم که اولین 
سـری از نمایشـگاه پوسـترهای سیاسـی فرهنگی اجتماعی بـود، بـا فرهنگ 
غنـی ایرانـی آشـنا شـدم و پوسـترهایی دیـدم کـه بااینکـه زبان نوشته شـده 
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شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما شـد هـم در نشـریۀ بوسـتون گلـوب که نشـریۀ خیلـی مهم بوسـتون بـود، اخبـار نمایشـگاه ما 
منتشـر شـد و درمورد آن در آن نشـریه گزارشـی نوشـته شـد. این کاری بود که به سـادگی انجام 

نمی شد و اتفاق خیلی مهمی بود. البته االن آن نشریه بخشی از نیویورکر شده است.

ـ     دربـــــــارۀ پوســـــــتر »پروانه های مشتعــل« که ماکوتو سایتو به شما  داد برایمان 

 بعــد از اینکــه ایــن نمایشــگاه تمــام شــد، حــــــدود پنــــــج ســـــال بعد، ســال 2004، داشــتم 
ــک«  ــات گرافی ــش »ضروری ــه نام ــردم ک ــم کار می ک ــتر چهارم ــگاه پوس ــی نمایش ــرای برپای ب

پوســــترهای  بــــــود. 
عی  جتمــــــا سی ا سیا
صلــح  محوریــــت  بــا 
پوســــتر  یــک  و  بــود 
خیلــی  کــه  را  خــاص 
دلـــــم می خواســـــت 
نمایشـــــگاه  ایـــن  در 
باشــد، به هیچ وجـــــه 
نســــــــــتم  ا نــــمی تو
مـــن  نمایشـــگاه هــــای  تمــــام  کنـم.  پیــــدا 
را  کـاتالــوگ و وب ســــایت مخصــــــوص خـود 
دارنــــد. یــــــک پوستر را خیــلی دوسـت داشتم 
که در این نمایشگاه باشد: پوســتر »پروانه های 
در حــال سوخــتن« که به هیروشیـــما مربـــوط 
می شـــود. در آن زمان، همۀ پوستـــرها افـــست می شـــود. در آن زمان، همۀ پوستـــرها افـــست 
چاپ می شـــدند و مــن نســـخۀ فـــیزیـکی آن را چاپ می شـــدند و مــن نســـخۀ فـــیزیـکی آن را 
الزم داشتـــم که هیــچ جوره نـــمی شد به دسـت 
بیـــاورم؛ به دلیل اینـــکه طـراحش آقای کاماکو 
فــوت کرده بودند و آرشیــو شخصــی ایــشان از 

ً ژاپنـی صحبت  ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال ً ژاپنـی صحبت طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال
فــوت کرده بودند و آرشیــو شخصــی ایــشان از 

ً ژاپنـی صحبت  طریـق کسـی اداره می شـد کـه مـن نمی شـناختم و چـون کال
فــوت کرده بودند و آرشیــو شخصــی ایــشان از 

می کـرد، نتوانسـته بـودم بـا ایشـان ارتبـاط برقـرار کنـم. پـس بـا ماکوتـو 
سـایتو تمـاس گرفتم و از ایشـان خواسـتم به مـن بگویند یک نسـخه از این 
پوسـتر را از کجـا می توانـم بـه دسـت بیـاورم. دو روز بعـد، آقـای ماکوتو این 
پوسـتر را از ژاپـن بـه دسـت مـن در بوسـتون رسـاند و زحمـات مـن را بـرای 
آن نمایشـگاه به خوبـی جبـران کرد. در طول نمایشـگاه چهارمـم که اولین 
سـری از نمایشـگاه پوسـترهای سیاسـی فرهنگی اجتماعی بـود، بـا فرهنگ 
غنـی ایرانـی آشـنا شـدم و پوسـترهایی دیـدم کـه بااینکـه زبان نوشته شـده 
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در آن هـا را متوجـه نمی شـدم، بـا 
آن ها به خوبی ارتباط برقرار کردم.

این نمایشگاه از همۀ نمایشگاه هایم برایم ارزشمندتر است؛ زیرا این نمایشگاه فقط کارهای یک 
نفر خاص را نشان نمی دهد، بلکه طراح های مختلف از سراسر دنیا که انسان های متعهدی 
هستند و می خواهند حرفشــان را دربارۀ آن موضوع خـــاص به گوش جهانیان برسانند، در این 
مجموعه جمع شده اند. بعد از آن احساس کردم مسیر خودم را پیدا کرده ام و دلم می خواست 
زمان  سالی  همین طور پوسترهای اجتماعی فرهنگی را کیوریت کنم؛ اما این موضوع یکی دو 
برد، چون این جور کارها وقت و انرژی زیادی می برند. تا اینکه آقای جیمز لوپیدیس که یک 
کلکسیونر پوستر بود با من تماس گرفت و گفت حدود 3هزار و 300 پوستر معروف مرتبط 
با آگاهی بخشی درمورد ایدز را خریده است. از من پرسید که آیا می خواهم نمایشــــــگاهی از 

آن هـــا برگزار کنم. من هم با عالقــه این نمایشگاه را برگزار کردم که شد نمایشگاه بعدی ام. 
سـومین نمایشـگاهم از سـری نمایشـگاه هایی کـه گفتـم، راجـع به موضـوع ۱۱ سـپتامبر بود 
کـه بـرای آمریکایی هـا موضـوع خیلـی ترسـناکی بـه حسـاب می آمـد؛ حتـی ترسـناک تر از 
صحنـه ای بـود کـه در دهـۀ شـصت، همـه در تلویزیـون دیدنـد کـه کنـدی کشـته شـد. ایـن 
خیلـی ترسـناک تر بـود؛ چـون در داخل کشـور اتفاق افتاده بـود. دفتر AIGA کـه در نزدیکی 
برج هـای دوقلـو بـود، احسـاس کـرد مـردم احتیـاج دارند دربـارۀ ایـن موضـوع کاری انجام 
شـود و پیامـی به همـه بدهند. پیشـنهاد دادند مـا که آدم های بصـری هسـتیم کاری بکنیم. 
 IAGA من نمایشـگاهی برای یادبود ۱۱ سـپتامبر برگزار کردم و پوسـترهای آن را در وب سایت
آپلـود کـردم. در آن زمـان، آپلودکـردن یـک تصویـر jpg کوچـک دو سـاعت طول می  کشـید.

کتـاب بعـدی عصـر دیجیتال بـود که پوسـترهای 200۱ تا 20۱2 اسـت و اسـتیون هلـر مقدمۀ 
آن را نوشـت. در آن سـال ها، دیگر مجبور نبودید پوسـترهایتان را چاپ کنید و می توانسـتید 
از فضـای آنالیـن اسـتفاده کنیـد. در ایـن کتابـی کـه االن نشـان دادم کـه تنهـا کیوریتـورش 
بـودم، راجـع بـه موضوعـات مختلفی کار شـده بـود؛ از جمله فاجعه هایی که به دسـت بشـر 
انجـام شـده یـا فاجعه هایی کـه به طور طبیعـی رخ داده، از قبیل حادثۀ ۱۱ سـپتامبر یا سـال 
۸۸ مربـوط بـه انتخابـات ایران، پوسـترهای طوفـان کاترینا کـه نیوارلئان را در هـم نوردید، 
حقـوق زنـان، جنـگ و مسـائل این چنینـی. این گونـه پوسـترها را طراحـان گاهـی طراحـی 
بـه حـل مسـائل  بابـت کارهـای انسان دوسـتانه و کمـک  بـرای پـول جمع کـردن  می کننـد 
بحرانـی مـردم، گاهـی هم فقـط برای بیان نظرشـان راجـع به اتفاقـات سیاسـی اجتماعی در 
دنیـا. در ایـن نمایشـگاه، پوسـترهایی از طراحـان ایرانـی ماننـــد پریسـا تشــــکری، اونیش 
امین الهـی، مهـدی سـعیدی و مازیـار زند، در کنــــار طراحان ژاپنـی و دیگر کشـورهای جهان 

دیده می شود.
بعـد از ایـن نمایشـگاه احسـاس می کـردم دیگـر کار مـن بـا نمایشـگاه پوسـتر تمـام شـده 
اسـت، تـا اینکـه یکـی از دوسـتانم گفـت کـه می خواهـد نمایشـگاه کوچکـی از پوسـترهایی با 
موضـوع مربـوط بـه زنـان راه بینـدازد کـه در کتـاب قبلـی مـن چاپ شـده بوده اسـت؛ سـال 
20۱۵. امـا آن ازنظـر مـن نمایشـگاه نبـود. اینکـه فقـط پوسـترهای مرتبـط بـا یـک موضـوع 
را روی دیـوار نمایـش دهیـم، نمایشـگاه نمی شـود. ازنظـر مـن نمایشـگاه بایـد قصـه ای را 
تعریـف کنـد؛ پـس خـودم دسـت به کار شـدم و نمایشـگاه خـودم را ترتیـب دادم کـه در آن 
مجموعـه پوسـترهایی را که دوسـت داشـتم، کنار هم گذاشـتم و بعد با طراحانشـان تماس 

گرفتم و کار را تمام کردم.
دارند  گفتن  برای  حرفی  که  کسانی  و  طراح ها  که  است  این  می افتد  االن  که  اتفاقی 
طراحی اشان را می کنند، مانند صحبت درمورد خشونت خانــگی و خشونت برضــد زنان، و 

سریع و راحت می توانند آن را آپلود کنند و آن پوستر در همه جای دنیا دیده می شود.
دربارۀ  و  می گشتم  اینترنت  در  که  است  این  کیوریتوری  به  من  عالقۀ  دلیل  از  بخشی 
ازنظر  که  را  کارهایی  و  می کردم  جست وجو  زنان،  موضوعات  مانند  محبوبم،  موضوع های 
طراحی گرافیک کیفیت و محتوای خوبی دارد جمع می کردم؛ مخصوصاً اگر در آن استعاره ای 
به کار رفته باشد. البته بودجۀ کمی هم از طرف دانشــــگاه داشتم. این پوســـترها را جمــــع 

می کردم و با طراح هریک صحبـــت می کردم و نمایشگاه را راه می انداختم.

- آن داســتان خاصــی کــه اشــاره کردیــد هــر نمایشــگاهی بایــد داشــته باشــد تــا بتوانیــم 
بــه آن بگوییــم نمایشــگاه چیســت؟ لطفــاً کمــی بیشــتر درمــورد ایــن مفهــوم بفرماییــد.

ً در توضیـح پاییـن عنـوان  وقتـی عنـوان نمایشـگاه را مطـرح می کننـد، آن داسـتان معمـوال
قـرار دارد. اسـم اصلـی نمایشـگاه »حقـوق زنـان همان حقوق بشـر اسـت« بـود و جملۀ زیر 
عنـوان ایـن بـود: »پوسـترهای بین المللی دربـارۀ نابرابری جنسـیتی، خشـونت برضد زنان 
و تبعیـض در حـق زنـان«. ایـن نمایشـگاه خیلـی بـرای مـن عزیـز اسـت؛ چـون می توانـم بـا 
قطعیـت ایـن جملـه را بگویـم کـه نقـش زنـان در جهـان یکسـان اسـت و در کل جهـان، هیچ 
کشـوری نیسـت کـه در آن زنـان بـا مـردان برابـر باشـند؛ فقــط یکـی دو تا کشــــور هسـت که 

حقوق زنان و مردان به هم نزدیک است، اما برابر نه! والسالم.
ایـن نمایشـگاهی کـه راجـع بـه آن صحبـت کردیـم، »حقـوق زنـان همـان حقـوق بشـر اسـت«، 
تنهـا نمایشـگاهی اسـت که هنـوز کاتالوگ کامل آن منتشـر نشـده و فقط یک فایـل پی دی اف 
ً در تابسـتان چاپـش می کنـم؛ امـا همۀ این کارهـا در وب سـایتم وجـود دارد و  دارد کـه احتمـاال
می توانیـد آن هـا را ببنیـد. ایـن پوسـترها را آنالیـن در دسـترس همـگان قـرار دادیم و اگر کسـی 
بخواهـد آن هـا را جایـی به نمایش بگـذارد، می تواند هزینـه اش را پرداخت کند تا ما پوسـترها 

را با کیفیت باال برای یک بار چاپ کردن و به نمایش گذاشتن، در اختیارشان قرار بدهیم.
این گونـه نمایشـگاه ها به دلیـل آنالین شـدن خیلـی پربازدیـد شـده و در بعضـی جا هـا آن ها 
بسته شـدن  و  فعلـی  محدودیت هـای  به دلیـل  امـا  گذاشـته اند؛  نمایـش  بـه  سـه بعدی  را 
گالری هـا در سراسـر جهـان، آن طـور کـه بایـد دیـده نشـده اند. بعـد از آنکـه نمایشـگاه ها بـاز 
شـوند، مـردم می تواننـد خیلـی خـوب و درسـت ایـن پوسـترها را روی دیـوار گالری هـا ببینند.

ممکن است این لینک ها را در صفحۀ اینستاگرامتان بگذارید تا اگر کسی خواست، بخرد؟

- تا جایی که من می دانم، اینستاگرام اجازه نمی دهد که در آن لینـــکی بگذاریم. اگر هم 
بشود، امکان کلیک کردن ندارد و فایده ای ندارد.

- من خیلی آدم اینستاگرامی نیستم و در فیس بوک بیشتر فعالیــت می کنم. فیس بــوک هم 
این امکانات را دارد.

- متأسفانه ما برای انجمن صفحۀ فیس بوک نداریم.
- می توانید از آمازون یا ای بی خرید کنید؟

کنیــم.  خریــد  خارجــی  ســایت های  از  نمی توانیــم  تحریم هــا  به دلیــل  متأســفانه   -
ــا راه  ــود. تنه ــام نمی ش ــا انج ــور م ــه کش ــه ب ــت ک ــوله اس ــال مرس ــی ارس ــکل اصل مش

خرید از کشورهای خارج از ایران برای ما، فامیل ها و آشناها هستند.
- اوه، خیلی افتضاح است! من می خواستم اطالع رسانی کافی کرده باشم.

- به عنوان آخرین کالم، چه نکته یا توصیه ای دارید؟
- هـر جنسـیتی کـه داریـد، زن یـا مرد یـا هر چیـز دیگـری، و در حـوزۀ طراحی گرافیـک فعالیت 
می کنیـد کـه هـر روز اسـمش دارد تغییـر می کنـد )طراحـی گرافیـک، ارتبـاط بصری یـا هر چیز 
این چنینی(، اگر خیلی عالقه مند و مشـتاق باشـید و آن را به شـکل کار نبینید و عالقه ببینید، 
توانایـی انجـام دادن هـر کاری را داریـد؛ چـون کار چیـزی اسـت کـه شـما سـر سـاعت خاصـی 
مـن،  شـخص  بـرای  می زنیـد.  کارت  و  برمی گردیـد  سـاعتی  سـر  و  می زنیـد  کارت  و  می رویـد 
چیـزی کـه هسـتم و کاری کـه انجـام می دهـم آن قـدر درهم آمیخته شـده اسـت کـه نمی توانم 
آن هـا را از هـم تفکیـک کنـم. اگر بـه کاری که می کنیـد این قدر عالقه مند باشـید، قطعـاً کارتان 

تأثیرگذار و ماندگار خواهد شد.

- نصیحــت خیلــی خوبــی بــود. خیلــی ممنــون که دعــوت مــا را پذیرفتیــد. ســالم بمانید. 
امیــدوارم شــما را دوبــاره  ببینیم.

- ممنونم که مرا دعوت کردید و خدا نگهدار.
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فرید یاحقی ]تنظیم متن/ آراد بیات[

رَِدپای طراح در فضای دیجیتال
درباره نحوۀ حضور یک طراح گرافیک در فضای مجازی و دیجیتال

را  مختلفــی  سیاســت های  و  ارزش گذاری هــا  وب ســایت،  ماننــد  پلتفرمــی  -امــروزه 
دنبــال می کنــد. باتوجه بــه نــوع رویکــردی کــه در بخــش UX-UI ســایت پیش بینــی 
ــایت ها از  ــی وب س ــت. بعض ــد داش ــز بای ــی نی ــش متفاوت ــار واکن ــود، انتظ ــرا می ش و اج
اســتاندارد مشــخصی پیــروی می کننــد؛ ماننــد اینکــه منویــی در بــاالی صفحــه بــه کاربــر 
ــاد  ــایت ایج ــای وب س ــدا و انته ــرای ابت ــز ب ــر نی ــک فوت ــدر و ی ــک ِه ــد، ی ــترس می ده دس
می شــود و نمونه هایــی از ایــن دســت کــه در بی شــمار ســایت می تــوان دیــد. تفــاوت در 
ایــن قســمت شــاید صرفــاً برمبنــای نــوع دیزاینــی اســت کــه صــورت گرفتــه و تعاملــی کــه 
 )User Friendly( ایــن صفحــات بــا یکدیگــر ایجــاد کرده انــد و در اصطــالح کاربرپســند
هســتند؛ امــا بعضــی طراحــان و گروه هــای طراحــی یــا افــرادی کــه روحیــۀ خــالق و 
آفرینندگــی دارنــد، کمــی فضــای وب ســایت را بــرای مخاطبــان خــود دچــار چالــش 
می کننــد تــا شــاید حتــی به راحتــی، بــه چیــزی کــه از ریخــت یــک ســایت انتظــار دارنــد، 
ــن  ــه ای ــه. البت ــوز و معماگون ــی مرم ــدی و به نوع ــه طبقه بن ــو، ن ــه من ــد؛ ن ــورد نکنن برخ
حالــت نتایــج منفــی خــود را خواهــد داشــت؛ امــا چیــزی را فــدای چیــز دیگــر می کننــد.

پرســش درخــور تأمــل ایــن اســت: چنددرصــد از کاربران بــه خود زحمــت خواهنــد داد و 
وارد ایــن بــازی خواهنــد شــد؟ فضــای اینترنــت کــه هــر روز ســاده تر و دســترس پذیرتر 
می شــود، از شــبکه های مجــازی گرفتــه تــا وب ســایت های رنگارنــگ، چــه نــوع کاربرانــی 
تربیــت کرده انــد؟ بــه نظــر می رســد فراگیرشــدن فرهنــگ مصرف گرایــی در دنیــای 
ــان و  ــایتی پریش ــن وب س ــا چنی ــه ب ــه را در مواجه ــول و کم حوصل ــران عج ــازی، کارب مج
ــازوکار  ــی س ــا طراح ــایت ها ب ــوع وب س ــن ن ــه ای ــی ک ــش اساس ــد. پرس ــته می کن سرگش
وب ســایت خــود مطــرح کــرده ایــن اســت: در آخــر، رســالت طراحــی )دیزایــن( چــه بایــد 

باشد؟ در خدمت مخاطب باشد یا او را به حرکت وادارد؟
هــر طــراح یــا گــروه گرافیــک، پرســونالیته ای شــخصی در کار خــود دارد و شــاخصه ای از 
تصویــر ذهنــی خــود را نســبت بــه آنچــه در مدیــوم گرافیــک وجــود دارد، ارائــه می کنــد. 
ــل  ــی مث ــونالیته را در پلتفرم ــن پرس ــا ای ــت: آی ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــی ک پرسش
ــوب  ــری محس ــک گال ــاً ی ــایت صرف ــاً وب س ــر؟ اساس ــا خی ــد ی ــه ده ــد ارائ ــایت بای وب س

می شــود یــا قــرار اســت کارکــرد دیگــری داشــته باشــد؟ مــا طراحــان صاحب نامــی 
داریــم کــه در خــارج از پلتفرمــی مثــل وب ســایت، اصــول و لهجــۀ مختــص خود را نشــان 
ــیتی  ــن حساس ــم، چنی ــه می کنی ــا مراجع ــایت آن ه ــه وب س ــه ب ــی ک ــا زمان ــد؛ ام داده ان
ــری در آن  ــذرد و تغیی ــدن آن می گ ــادی از به روزش ــان زی ــم زم ــی ه ــود. گاه ــده نمی ش دی
دیــده نمی شــود. چــرا طــراح گرافیکــی کــه شناخته شــده هــم هســت، در عصــر جدیــد و 
همه گیــری پلتفرم هــای دیجیتــال، یــا وب ســایت نــدارد یــا اینکــه به انــدازۀ کار خــود در 

خارج این چارچوب، قوی نیست؟

- نمی دانـم بایـد نظـر شـخصی را در ایـن بـاره بایـد بگویـم یـا نـه. حقیقـت ایـن اسـت کـه اگـر 
بخواهـم به صـورت کلی بگویم، انتظار نمی رود وب سـایت یا پلتفرم هایی کـه در عصر دیجیتال 
قرار اسـت در اختیار مخاطب قرار بگیرند، کاراکتر ویژه ای داشـته باشـند یا اینکه روحیۀ طراح/
آرتیسـت یا کسـی که اساسـاً کار خالقانـه انجام می دهد، بخواهـد کارش هم در این فضاسـازی 
همانندسـازی شـود. اگـر بـه وب سـایت های خارجـی هم نگاهـی بیندازیـم، می بینیـم که خیلی 
سـاده طراحـی شـده و ارتبـاط کاربـر با آن خیلی راحت و سـاده اسـت و شـاید خیلـــی از آن ها از 

تمپلیت های خیلی ساده استفاده می کنند و البته این هم دلیل دارد!
کار  این قـدر  وب سـایت  طراحـی  کـه  دور  نه چنـدان  سـال های  در  باشـد،  خاطرتـان  اگـر   -
سـاده ای نبـود و دسـترس بـه تمپلیـت مثـل حـاال نبـود، از انیمیشـن و فلـش و... اسـتفاده 
می کردنـد و حالـت تعامـل در آن زیاد بود و هر وب سـایتی شـمایل ویژه ای از خود داشـت و 
به نوعـی بایـد کشـف می کردی که چطـور با قسـمت های مختلـف آن کار بکنـی و این جذاب 
بـود؛ امـا کم کـم ایـن وضـع تغییر کـرده و ایـن مدیوم کـه ابزاری بـرای بـروز خالقیت بـود، آن 
ویژگـی را به نوعـی از دسـت داده اسـت. وب سـایت ها اکثراً شـبیه هم هسـتند، بـه  این دلیل 
کـه بسـتر آن مثـل کاتالـوگ یـا آلبـوم عمـل می کنـد و مخاطـب )چـه سـفارش دهنده و چـه 
کسـی کـه صرفـاً به قصـد کنجـکاوی بازدیـد می کنـد( خیلـی سـریع بایـد بـه اطالعات دسـت 

یابـد. مخاطـب عجـول االن فرصـت کلنجاررفتن بـا آن رویکردهـا را ندارد و این هـم به دلیل 
وجـود انبـوه اطالعـات در فضای اینترنت اسـت و در چنین وضعی نمی شـود سـاز دیگری زد 
و ریسـک کـرد؛ بنابرایـن، مانند کاری که بـرای خودمان انجـام دادیم۱ مطابق عـرف روز نبود 
و خودمـان هـم واقـف بودیـم بـه این مسـئله. وقتی مخاطبـی با سـایت ما روبه رو می شـود، 
بـا فضایـی غیرمعمـول و سـاده برخـورد می کنـد کـه نـه منـو دارد، نـه می دانـی ایـن گـروه یا 
شـخص چـه کسـی یا کسـانی هسـتند و تقریبـاً همـه چیز خیلـی مرمـوز اسـت. بنابراین این 
نـوع از وب سـایت چیـزی نیسـت کـه بخواهیـم توصیـه بکنیم بـه دوسـتان دیگر. مـا چیزی را 
فـدا کردیـم این وسـط، فقط بـرای اینکـه کاری خالقانه انجام داده باشـیم که مزایـا و معایب 
خـودش را ممکن اسـت داشـته باشـد. نکته ای که سـعی کردیم انجـام بدهیـم، بازی کردن با 
مخاطـِب کنجکاوتـر و اجـازه دادن بـه او بـرای کشـف و همچنیـن مواجهـه بـا عنصر شـانس 
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بگویـد قیمـت لوگـو چند اسـت؟! ایـن حداقل در خـارج از ایـران کارکـردی نـدارد و خنده دار 
اسـت. بـرای ارتبـاط برقرارکـردن، گزینـۀ رسـمی تر کـه همـان ایمیـل باشـد را پیـدا می کنند و 
ً اولیـن چیـزی کـه در معرفـی از شـما می خواهنـد، لینـک وب سـایت  ارتبـاط می گیرنـد. اصـال
شماسـت و بعـد از آن لینـک شـبکه های اجتماعـی کـه لینکدیـن جـزو اولویت هاسـت. البته 
بـرای دیزاینرهـا کارکـرد بیشـتر و مهم تـری دارد کـه متأسـفانه در ایـران خیلـی بـه آن توجـه 
نمی شـود و سـراغ شـبکه هایی مثـل اینسـتاگرام می رونـد کـه بـرای دیزاینـر، پلتفـرم چندان 

مناسبی نیست. 
- بنابرایـن بایـد بدانیـم کـه چه چارچوبـی برای ما مهم اسـت، چـه ارزش هایی اولویت اسـت 
و آیـا همان طـور کـه شـبکه های اجتماعـی جهانـی اسـت، تفکـری کـه بـرای وب سـایت داریم 
هـم جهانـی اسـت یا نـه. دالیل فرهنگـی، سیاسـی، محدودیت ها و مـواردی از این دسـت در 
ایـران باعث شـده که نگاه ما به وب سـایت بیشـتر جنبۀ آرشـیوی داشـته باشـد تـا کاربردی. 
شـاید ایـن دلیـل پررنگی باشـد که آرتیسـت ها، هنرمنـدان و... در ایـران به وب سـایت کمتر 
اهمیـت می دهنـد و تمایـل به شـبکه های اجتماعـی )آن هم نه شـبکه های کاربردی( بیشـتر 
باشـد. دوبـاره برمی گردیـم بـه پرسـش ناظـر بـه اهمیـت وجـود وب سـایت و چرایـی آن. 
مقایسـۀ نـوع کارکـرد وب ســـایت ها در داخل و خـارج ایران، شـاید اهمیــــت آن را در ایران 

کم رنگ و در خارج ایران پررنگ کند.

اسـت. ممکــــن اسـت با جســت وجو به نتایجــــی برسـد یا نرسـد و این کاری بود که بـــرای 
موتور جست وجو تعریف کردیم.

- زمانـی کـه مشـغول تعریـف کانسـپت بـرای ایـن وب سـایت بودیـم، در ایـن زمینـه صحبت 
کردیـم کـه آیـا بایـد کسـان دیگـری را کـه شـاید حال وحوصلـۀ ایـن کنجـکاوی را ندارنـد )و 
صرفـاً دسـترس های مرسـوم مثـل منـو را داشـته باشـند( هـم در نظـر بگیریـم یا نه. بـه این 
نتیجه رسـیدیم در این صورت مخاطب مسـلماً راه سـاده تر را انتخاب می کند و دیگر سـراغ 
قسـمت بازیگوشـانه تر نمـی رود؛ بنابرایـن الگـوی مناسـبی نیسـت و اگر بخواهـم توصیه ای 
بکنـم ایـن اسـت که رویکرد سـاده تری بـرای طراحی وب سـایت در نظر بگیرند؛ چـون در این 

شلوغی اطالعات، مخاطب فرصت کافی برای وقت گذاشتن ندارد.
- در پاسـخ بـه پرسـش شـما دربـارۀ اینکه چرا در ایـران )حداقـل( رویکرد طراحان مشـخص 
نیسـت، بـه نظـر جـواب بـه آن کمـی چالش برانگیـز اسـت؛ چـون توضیحی کـه در بـاال دادم، 
ً ایـن پرسـش را پوشـش نخواهـد داد. اینکـه چـرا طراحـان در ایـران رویکـردی دیگر  احتمـاال
دارنـد، شـاید چـون اولویتـی نمی بیننـد کـه آن رویه را هم در وب سـایت نشـان دهند. شـاید 
یکـی از دالیـل عمـدۀ آن ایـن اسـت که رسـانۀ اجتماعی حـرف آخـر را در دنیای امـروز می زند 
و افـراد از طریـق دنبال کـردن کارهـای طراحـان، برندهـا و گروه هـا در ایـن پلتفرم هـا، بـه 
جـواب خـود خواهنـد رسـید و وب سـایت جنبـۀ رسـمی تری پیـدا می کنـد و به نوعی آرشـیوی 

از کارهای طراح به وجود می آورد.

باتوجه به صحبت های شـما، وب سـایت شـما صرفاً یـک رویکرد خالقانـه را دنبال می کند 
و توصیـه ای هـم بـه دیگـران بـرای ادامـۀ ایـن رویـه نمی کنیـد. اینکـه وب سـایت ها اکنون 
رویـه ای به سـمت ساده شـدن در پیش گرفته انـد، در نوع خـود بحثی اسـت؛ اما همچنان 
وب سـایت هایی از طراحانـی داریـم کـه ردپـای کاری آن هـا در آن هـم دیـده می شـود و 
مخاطب اگر هم نداند مربوط به چه طراحی اسـت، کنجکاوی او برای آگاه شـدن از مسـیر 
طـراح برانگیختـه می شـود؛ امـا سـؤالی کـه بـه وجـود می آیـد )باتوجه بـه صحبت هـای 
شـما کـه طراحان به سـمت رسـانه های اجتماعی حرکـت می کنند و زمـان عنصری کلیدی 
اسـت( این اسـت: لزوم داشـتن وب سـایت چیسـت؟ فقط جنبۀ بایگانی دارد؟ باتوجه به 
اینکـه بـرای به وجودآمدن هر مدیوم در گرافیک باید دلیلی وجود داشـته باشـد، اساسـاً 
بایـد دنبـــال چـه نوع حساســـیتی بود تا یک شـخص یا گروه گرافیـــک به ایجاد چنیـــن 

پلتفرمی راغب شود؟   
- بایـد بگویـم ضـرورت ایجـاد وب سـایت بسـیار زیاد اسـت. البتـه من بـه فراینـد آن در ایران 
کاری نـدارم و شـاید کارکردهـا در اینجـا تطابـق کمتـری بـا اسـتانداردهای جهانـی داشـته 
باشـد. نـوع مخاطـب، سـلیقه و نـوع دسـترس بـه اطالعـات )باتوجه بـه فیلترینـگ بعضـی 
 رسـانه های اجتماعـِی البته مهم( شـاید تفاوت کنـد؛ اما اگر بخواهیم مقایسـه ای بکنیم بین 
رسـانه های اجتماعـی و وب سـایت هایی کـه حتـی در حـد پورتفولیـو هسـتند، دسترسـی بـه 
اطالعـات طبقه بندی شـده تر و نحـوۀ ارائـۀ آن در دسـکتاپ که اسـتاندارد نمایـش قوی تری 
دارد و همچنیـن از طریـق لینک هـای ارتباطـی، بـه اطالعـات بیشـتری می تـوان دسترسـی 
داشـت، کانتکت هـای مختلفـی می تـوان ارائـه و طراحـی کـرد و این هـا کارهایـی نیسـت کـه 
در رسـانه های اجتماعـی بتـوان انجـام داد؛ امـا کاری کـه رسـانۀ اجتماعـی انجـام داده ایـن 
اسـت کـه ایـن ضرورت هـا را کم کـرده و میان بری به وجـود آورده تـا هنرمند بتوانـد اثر خود 

را سریع تر و آنی تر انتشار دهد و بازخورد آن را نیز مشاهد کند. 
ایـن شـاید مقبول تر باشـد؛ درصورتـی که این حالـت تعاملی تـر را در وب سـایت نمی بینیم. 
حتـی در جایـی مثـل وب سـایت مـا کـه کاربـر فعال تـری نیـاز دارد، بازهـم کنترلـی وجـود 
آمـاده  کاربـر  بـرای  مناسـب تری  بسـتر  و  شـرایط  اجتماعـی  شـبکه های  درهرحـال،  نـدارد. 
می کنـد. ایـن مـوارد باعـث می شـود کـه التـزام بـه وب سـایت کمتـر از قبـل شـود، امـا از بین 
نخواهـد رفـت؛ چـون حداقـل در خارج از ایـران، این بسـتر بـرای وب سـایت کاربردی تر و در 
مناسـبات رسـمی مهم تـر اسـت. بـرای مثـال، در شـبکۀ اجتماعـی هـر کسـی می توانـد یـک 
پیـام یـا یـک صـوت بفرسـتد. ماننـد این اسـت کـه یکی تـوی پاسـاژ سـرش را بیـاورد داخل و 
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سعید حق زارع

مقدمه ای بر  اِن اِف تی به بیان ساده
Non fungible Token 

آن  پایه گـذاران  اصلـی  اهـداف  از  یکـی  اینترنـت،  جهانـی  شـبکۀ  شـکل گیری  زمـان  از 
برطرف شـدن موانـع تبعیـض در دسـتیابی بـه اطالعـات بـود؛ بـا امیـد بـه ایـن اصـل که هر 
انسـانی، فراتـر از منطقـۀ جغرافیایـی و سـن و دیـن و نـژاد بتوانـد بیامـوزد و آگاهـی خود را 
افزایـش دهـد تـا شـاید در پیونـد با خـرد جمعی، راهگشـای حـل بسـیاری مشـکالت زندگی 

بشر امروز، مانند تغییرات اقلیمی و فقر فرهنگی و تبعیض نژادی شود.

حضور قدرتمند در اقتصاد :
در اوایـل دهـۀ نـود میـالدی، بسـترهای اینترنتـی موجـود بـا اسـتقبال بانک ها بـرای تبادل 
سـریع و ایمـن انتقـال مالـی مواجـه شـد. گرچـه سـاختارهای ارتبـاط مالـی از پروتکل هـای 
ایمن تـری اسـتفاده می کننـد، درحقیقـت بـر همـان شـبکۀ جهانـی اسـتوار هسـتند. یکـی از 
آخریـن دسـتاوردهای ایـن پیشـرفت اقتصـاد دیجیتـال، شـکل گیری شـبکۀ بالک چیــن در 

بستر اینترنت جهانی و تولد رمزارزها و اِن اِف تی یا کوین ها و توکن هاست.
در ایـن مطلـب سـعی می کنـم در حـد تـوان، اطالعات را خالصـه و به زبان سـاده ارائـه دهم، 
به گونـه ای کـه مفیـد حـال هنرمنـدان باشـد. ابتدا الزم اسـت به تفـاوت کوین و توکن اشـاره 
کنـم. کوین هـا قابـل تولیـد نیسـتند؛ بلکـه در سـاختار الگوریتمـِی خـاص خـود اسـتخراج 
می شـوند. کلمـۀ »اسـتخراج« به معنـای سـاده، حل معادله ای اسـت کـه کسـی از آن مطلع 
نیسـت و هـر کامپیوتری توانایی حل بخش کمی از این مسـئلۀ ریاضـی را دارد. مجموعه ای 
از کامپیوترهـای متصـل بـه هـم بـه حـل ایـن معادلـۀ پیچیـده کمـک می کننـد و هرکـس 
گمـان  اگـر  می شـود.  بهره منـد  رمـزارز  یـا  حاصل شـده  سـود  از  خـود،  مشـارکت  به انـدازۀ 
می کنیـد ایـن کار دیوانگـی اسـت، می توانم بگویـم درک رمزارز هـا نیازمند دانش وسـیعی در 

حوزۀ اقتصاد و آی تی است و در پس این ایده، ظرافت های بسیاری وجود دارد.
پس کوین درواقع اطالعات دیجیتال است که استخراج می شود؛ درصورتی که توکـــن ها یا 

همان NFT تولید می شوند.

NFT یا توکن های نامشابه:
ــل  ــر قاب ــه غی ــود ک ــامل می ش ــری را ش ــری هن ــت اث ــه مالکی ــت ک ــی اس ــع مدرک ــن درواق توک
تکــرار یــا تقلــب اســت. علــت آن اتــکای توکن هــا بــه شــبکه ای از بالک هــای متصــل بــه هــم 

به نام بالک ِچین است.
ــرکت ها  ــا و ش ــت، دولت ه ــالف اینترن ــه برخ ــت ک ــوی اس ــت ق ــا امنی ــبکه ای ب ــن ش بالک چی
قــدرت نظــارت و نفــوذ بــر آن را ندارنــد. به نوعــی، محلــی اســت بــرای تبــادالت مالــی آزاد از 
سیســتم متأثــر از روابــط سیاســی پیچیــدۀ دنیــا. ایــن شــبکه زیرســاخت اصلــی رمزارز هــا و 
NFT را می ســازد. ازنظــر هندســی بــه درخــت نامرئــی می مانــد کــه در لحظــۀ نقــل و انتقــال 

شــکل می گیــرد و ماننــد شــبکه های مالــی عــادی، شــکل اتصالــی یکســان بــا درگاه هــــــای 
تبادل ثابت ندارد.

در ایـن میـان، اگـر فقـط هنرمنـد هسـتید و حوصلـۀ آموختـن دنیـای پیچیـدۀ رمزارز هـا را 
نداریـد، شـاید بتوانیـد با کمک اِن اِف تـی و کمی اطالعـات پایه، در حراج دیجیتال سـایت ها 
ً با رمـزارز Ethereum انجــــام  شـرکت کنیـد و درآمد خوبی داشـته باشـید. ایـن کار معمـوال

می شود. در ادامه به نحوۀ انجام آن اشاره می کنم.
بـرای ورود بـه ایـن حـراج هنـری جهانی، سـایت های مختلـف با روش هـا و قوانیـن متفاوت 
وجـود دارنـد: بعضـی خودشـان آثـار هنرمنـد را ارزیابـی می کننـد و اجـازۀ عرضـه در حـراج 
را می دهنـد و بعضـی باتوجه بـه اسـتقبال بازدیدکننـدگان، اجـازۀ فـروش را صـادر می کنند؛ 
بااین حـال، مراحـل انجـام در کلیـت آن بـه ایـن ترتیـب اسـت: هنرمنـد یـا صاحب اثـر بایـد 
در یکـی از سـایت های حـراج هنـری ثبت نـام کنـد و کیـف رمـزارز خـود را فعـال یـا درصـورت 
داشـتن بـه سـایت مرتبـط متصـل کنـد؛ سـپس هزینـۀ ثبـت اثـر خـود را به صـورت رمـزارز 
اتریـوم بـا عنـوان Gas fee پرداخـت کنـد. ایـن هزینـه طبیعتـاً نوعـی هزینـۀ اولیـۀ ورود بـه 
حـراج اسـت و بعـد باتوجه به کیفیـت اثر هنـری، فرصت فـروش و درآمد زیاد رمـزارزی برای 
هنرمنـد فراهـم می شـود. به تازگـی رمـزارز ارزان تـری به نـام Cardano نیـز همیـن مسـیر را 
طـی کـرده و به دلیـل ارزان بـودن، بـرای شـروع ورود هنرمنـدان بـه ایـن بـازار مناسـب تر بـه 

نظر می رسد.

چرا هنرمندان ایرانی باید درمورد NFT بیشتر بدانند؟
ــع  ــود وض ــرای بهب ــد ب ــی جدی ــن راه ــه یافت ــک ب ــوع، کم ــن موض ــاب ای ــل انتخ ــی از دالی یک
معــاش هنرمنــدان ایرانــی در بحــران اقتصــادی فعلــی و هم زمانــی آن بــا پاندمی کروناســت 
کــه هــم فــروش آثــار را در گالری هــا دشــوار کــرده و هــم از مخاطبــان خریــدار آثــار کاســته 
اســت؛ درعین حــال، هنرمنــد ایرانــی به صــورت خــاص، بــا هــر کیفیتــی امــکان دســترس بــه 
ــه  ــت ب ــت داده و الزم اس ــی از دس ــی و اینترنت ــای مال ــت تحریم ه ــی را به عل ــای جهان بازاره
ایــن بــازار جدیــد کــه باتوجه بــه سقــــوط پــول ملــی، درآمــــد ارزی خوبـــــی ایجــاد می کنــــد، 

توجه جدی داشته باشد.
 در پایان، برای اطالع عزیزان، چند سایت معروف تولید توکن یا فروش آثار هنری را معرفی 

می کنم:

https://opensea.io
https://foundation.app
https://mintable.app
https://axieinfinity.com
https://makersplace.com
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بابک معدن دار

دیزاین و فضای دیجیتال
اشاراتی در باب کمپین های دیجیتال

کوچـک و چابـک اسـت. در سـال های اخیـر، ایـن موضـوع در سراسـر دنیا پیش آمده اسـت: 
درون سـازمانی  فرایندهـای  به دلیـل  مارکتینـگ  و  تبلیغاتـی  بـزرگ  شـرکت های  ازآنجاکـه 
و بوروکراسـی موجـود، سـرعت الزم را بـرای تولیـد محتـوای دیجیتـال ندارنـد و درمقابـل، 
تیم هـای کوچک تـر به دلیـل همـکاری روان و نبـود بوروکراسـی های سـازمانی دسـت وپاگیر، 
سـرعت اجرایـی مناسـبی دارند، سـفارش دهندگان بـزرگ تبلیغـات به تیم هـای کوچک روی 

آورده انـد. ایـن رویکـرد ظرفیت خوبـی بـرای تیم ها و استودیوهــای 
کوچک به شمار می رود.

ــخصاً  ــت. ش ــود اس ــر خ ــه اث ــر ب ــرد دیزاین ــن رویک ــوا و دیزای ــد محت ــارۀ تولی ــر درب ــۀ دیگ نکت
ــر  ــا اث ــود را ب ــه خ ــدم ک ــه رو ش ــرادی روب ــا اف ــا ب ــوزه، باره ــن ح ــت در ای ــال فعالی در 22 س
ــا  ــه آن ه ــدن ب ــه واردش ــای خدش ــر به معن ــه در اث ــاد خدش ــتند و ایج ــی می دانس ــود یک خ
بــود. ایــن نــوع نــگاه باعــث می شــد بازخــورد دیگــران را نپذیرنــد و در چارچــوب کار تیمــی 
ــند.  ــته باش ــبی داش ــاط مناس ــفارش  دهندگان ارتب ــا س ــد ب ــند و نتوانن ــته باش ــی نداش جای
ایــن رویکــرد اشــتباه بــا پدیدآمــدن فضــای دیجیتــال کمــی کم رنــگ شــد؛ زیــرا بــرای مثــال، 
پســت اینســتاگرامی کــه زمــان دیده شــدن آن در حــد چنــد ثانیــه اســت و کاربــر به راحتــی 

از آن می گذرد، دیگر دل بستن ندارد!
ــرد  ــرار می گیـ ــه قـ ــل توجـ ــتر محـ ــد بیشـ ــن به بعـ ــه از ایـ ــزی کـ ــوا، چیـ ــوع محتـ ــاظ نـ ازلحـ
ویدئـــو اســـت کـــه انـــواع گوناگونـــی دارد؛ امـــا بخشـــی کـــه بـــه طراحـــان گرافیـــک مرتبـــط 
می شـــود، موشـــن گرافیک اســـت. طراحـــان موشـــن گرافیک به واســـطۀ تنـــوع زیـــاد 
محتـــوای ســـرگرمی و آموزشـــی، امـــروزه در صـــدر جـــدول نیروهـــای مـــورد نیـــاز ســـازمان های 

فعال حوزۀ دیجیتال مارکتینگ هستند.

نکتـۀ بعـدی کـه در تولیـد محتـوای دیجیتـال بایـد بـه آن توجه کـرد، پیـام و هـدف ارتباطی 
اسـت. زبـان بصـری مناسـب بـرای انتقـال پیـام و تأثیرگـذاری کـدام اسـت؟ چگونـه هویـت 
در  تعیین شـده،  بصـری  هویـت  آیـا  می شـود؟  رعایـت  مجـازی  فضـای  در  سـازمان  بصـری 
فضـای مجـازی جذابیت الزم را بـرای مخاطب دارد؟ آیـا چارچوب های هویت سـازمانِی برند 

مانع از تولید محتوای جذاب برای مخاطب می شوند؟
باتوجه بـه ایـن سـؤاالت، متوجه می شـویم کـه تولید محتـوای دیجیتـال در تدویـن و طراحی 
هویـت بصـری برنـد نقـش مهمـی ایفـا می کنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه زبـان بصـری برنـد بایـد 
همان طـور کـه در رسـانه ای آفالیـن جذابیـت دارد و کار می کنـد، در فضای مجازی نیـز اثرگذار 
باشـد؛ ازایـن رو، در طراحـی چارچوب هـا و هویـت بصــــری برند، شـاهد قوانیـــن و شـرایطی 

هستیم که بخش زیادی از آن ها در راستای حضور برند در فضای دیجیتال است.

ــاره  ــا اش ــرای دیزاینره ــال ب ــای دیجیت ــم فض ــیار مه ــای بس ــی از جذابیت ه ــه یک ــان ب در پای
و  داده   وجــود  به دلیــل  دیجیتــال  رســانه های  اســت.  اطالعــات  و  داده  آن  و  می کنــم 
اطالعــات دقیــق از کاربــران، بــرای برندهــا جذابیــت دارنــد. در مقایســه ای کوتــاه و ابتدایــی 
می بینیــم کــه مــا از مخاطبــان یــک بیلبــورد یــا پوســتر اطالعــی نداریــم: چنــد نفــر آن هــا را 
دیده انــد؟ چــه تعــداد زن و مــرد بوده انــد؟ چــه ســنی داشــته اند؟ عالیقشــان چــه بــوده؟ 
ــه  ــر ک ــدۀ دیگ ــات ارزن ــوده؟ و اطالع ــه ب ــان چ ــد؟ نظرش ــاعتی از روز آن را دیده ان ــه س در چ
برندهــا را بــه اهدافشــان نزدیک تــر می کنــد. امــا ایــن اطالعــات نه تنهــا بــرای برندهــا 
جــذاب اســت، بلکــه بــرای تولیدکننــدگان محتــوا نیــز مهــم اســت؛ زیــرا در فضــای دیجیتــال، 
دیزاینــر بازخــورد درســتی از مخاطــب اصلــی خــود می گیــرد و می توانــد خیلــی ســریع 
ــام  ــا پی ــر؟ آی ــا خی ــت ی ــرده اس ــرار ک ــاط برق ــرح او ارتب ــده و ط ــا ای ــب ب ــا مخاط ــد: آی بفهم
بصــری یــا کالمــی به درســتی منتقــل شــده اســت؟ نظــر و واکنــش کاربــر نســبت بــه محتــوای 
طراحی شــدۀ او چــه بــوده اســت؟ این هــا و بیشــتر از این هــا، درس هــای باارزشــی هســتند 
کــه طــراح می توانــد از فضــای دیجیتــال بیامــوزد و از آن هــا در ادامــۀ مســیر اســتفاده کنــد.

ایـن روزهـا، افـراد وقـت زیـادی در فضـای مجـازی و رسـانه های دیجیتـال سـپری می کننـد. 
در گذشـته گفتـه می شـد افـراد »گاهـی« در فضای دیجیتـال هسـتند؛ ولی امـروز باید گفت 
افـراد فقـط گاهـی در فضای واقعی حضـور دارند. سـرگرمی، ارتبـاط، یادگیری، کسـب وکار و 
حتـی ورزش ایـن روزهـا از ایـن طریـق تحقـق می یابـد. بخشـی از ایـن رویکرد به علـت وقوع 
پاندمـی بـود؛ ولـی پیش بینی می شـود درصد درخورتوجهـی از این رفتار، بعـد از پاندمی هم 
ادامـه یابـد، ماننـد دیـدن فیلـم، سـریال، بازی کـردن، برگـزاری جلسـات کاری و کالس هـای 
آموزشـی کـه دور از تصـور نیسـت. باتوجه بـه این سـیر، درمی یابیم کـه اهمیت تولیـد محتوا 
روزبـه روز بیشـتر می شـود و از سـوی دیگـر، زمانـی کـه مخاطب بـرای دیدن هر محتـوا صرف 
می کنـد، کمتر می شـود. تعـداد پلتفرم هـای دیجیتال رو به افزایش اسـت و تعـداد محتوای 
متناسـب بـا هـر پلتفـرم نیـز متناسـب بـا آن رو بـه رشـد اسـت؛ ازایـن رو، موقعیـت مناسـبی 
بـرای افـراد متخصـص تولیـد محتوا فراهم شـده اسـت تـا از این بازار بزرگ سـهمی داشــته 

باشند. اما این متخصصان تولید محتوا چه کسانی هستند؟
نویسـنده، عـکاس، تصویرسـاز، طـراح گرافیـک، فیلم سـاز و تمامـی کسـانی کـه می تواننـد 
پیـام را بـا کالم و تصویـر منتقـل کنند، از متخصصان این حوزه به شـمار می آینـد و می توانند 

دستی بر آتش تولید محتوا داشته باشند.
امــا اینجــا زمیــن بــازی کمــی متفــاوت اســت. در رســانه های اجتماعــی، اگــر در همــان 
دســت  از  را  دیده شــدن  امــکان  نشــود،  محتــوا  جــذب  مخاطــب  ابتدایــْی  ثانیه هــای 
چالش هــای  از  یکــی  و  می شــود  بیشــتر  اینجــا  در  مخاطــب  اهمیــت  پــس  می دهیــم؛ 
طراحــان فضــای دیجیتــال، شــناخت درســت مخاطــب و رقابــت بــا محتــوای زردی اســت کــه 
ــدن  ــه دی ــب را ب ــری، مخاط ــر روش دیگ ــا ه ــت ی ــپ درش ــتفاده از تای ــا اس ــی، ب ــر قیمت ــه ه ب
ترغیــب می کنــد و متأســفانه طــرف داران زیــادی نیــز دارد و از آن بدتــر، مخاطــب در حــال 
عادت کــردن بــه آن اســت. اســتفادۀ درســت از ترکیب بنــدی، رنــگ، تایــپ، فــرم و انیمیشــن 
ــان  ــم طراح ــش مه ــن نق ــود و ای ــوا می ش ــت محت ــش کیفی ــث افزای ــوا باع ــد محت در تولی
گرافیــک دیجیتــال اســت تــا بــا تخصــص خــود، درک کاربــر را از محتــوای اســتاندارد تقویــت 

کنند و درمجموع باعث ارتقای کیفیت محتوای تولیدی باشند.

چالـش بعـدی طراحـان گرافیـک در فضـای دیجیتـال، ]چندرشـته ای[ بـودن اسـت. امـروزه 
افـرادی در تولید محتوا سـهم بیشـتری دارند کـه چندین قابلیت و تخصص را دارا هسـتند. 
کمـی دید کارگردانی، کمی توانایی تدوین، کمی درک موسـیقی، کمی قابلیت متحرک سـازی 
و انیمیشـن، کمـی قابلیـت سه بعدی سـازی ـ کـه البتـه کمـی از تمـام این هـا کلـی می شـود ـ 
باعـث می شـوند تا از یـک طـراح گرافیک، یک متخصـص حرفـه ای تولید محتـوای دیجیتال 
سـاخته شـود. همـۀ شـرکت ها و برندها به دنبال ایـن افراد هسـتند و آن ها جایـگاه ویژه ای 
در سـازمان خواهنـد داشـت. البتـه ایـن به معنـای تـک روی و جدابـودن از کار تیمـی نیسـت 
و بایـد توجه داشـته باشـیم کـه فراینـد فعالیت هـای ارتباطی در فضـای آنالین تیمی اسـت 
و به تنهایـی، سـخت پیـش مـی رود. ظرفیـت مناسـبی کـه ایـن فضـا بـرای تیم هـای کوچـک 
ایجـاد کـرده، توجـه برندهـا و سـفارش دهندگان بـزرگ تبلیغـات و برندینـگ بـه تیم هـای 
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