
  

 
 

  

  نگاري بحران؛  گرافيك و روزنامه

 *وگو با استاد قباد شيوا گفت      

  

  :كنندگان مصاحبه  

  نژاد    محمدرضا  خطيبي  

       رسول انبارداران  

  

  

 و  يمچند روز جلوتر با استاد هماهنگ كرد. گو كنيمو نگاري بحران گفت گرافيك در روزنامه ةقرار است دربار

گرماي هوا .كند كه روز است يا شب ديگر تفاوتي نمي. ميانه تيرماه است. اي ايشان فرستاديمسؤاالت را هم بر

بعد از  2 ساعت(ما درست در اوج گرما . نيز غير قابل تحمل شده است 87مرداد حتي در نبود خورشيد 

                                                 
  طراح، گرافيست مطبوعاتي و مدرس گرافيك  *



رسيم،  قيقه دير ميده د .افتيم استاد قباد شيوا است راه مي يبه سوي محل قرارمان كه همان دفتر آموزش) ظهر

و  كنيم مطرح ميدر گرماگرم پذيرايي مان را  السؤاولين . ندنك رويي تمام از ما استقبال مي اما ايشان با خوش

  .يابد وگو تا دو ساعت ادامه مي اين گفت

التحصيل شدن از رشته نقاشي، وارد حوزه طراحي و گرافيك شده  سال پيش، پس از فارغ 45استاد قباد شيوا از 

شاگردان بسياري را . هاي كتاب، مجله و پوستر چاپ و منتشر شده است از استاد، كارهاي فراواني در بخش. است

  براي ديدن بخشي از كارهاي او كافي است سري به آدرس اينترنت. اند نيز آموزش داده

www.shivadesign.com  بزنيد.  

هايي  استاد كار است مانند ساير استادكارينظر استاد قباد شيوا طراحي مطبوعاتي هنر نيست بلكه يك  به     

وي همچنين . هاي ذاتي يك هنرمند باشد ، مگر آنكه طراح داراي ويژگيكنند كه در مشاغل گوناگون كار مي

. ها، دارد حران، در روزنامهفضاي ب يبيشترين كاربرد را در القا  )Anomaly(آنومالي  ةمعتقد است، قاعد

 براي جلب توجه بيننده،  يك شاخصه وان قالي گكه بافند و ظريفي است همان ابتكار جالب ”نقش غلط“

قواعد  ةاستاد دربار. يكي از معاني اين واژه است ،گذاشتند اشتباه عمدي در بافت فرش از خود به جاي مي

  .... ديگري نيز سخن گفته است

  

خواهيم بدانيم اساساً  گرافيك مطبوعاتي توضيحاتي ارائه كنيد، مي ةا درباريد ابتدا موافق •

   شود؟ گرافيك مطبوعاتي گفته مي به چه چيزي

 اي دورهبه صورت  ابتدا الزم است توضيح بدهم كه منظور ما از مطبوعات، مطبوعاتي است كه 

گرافيك  و... فتگي يا ، دو هيعني روزانه، هفتگي .شوند منتشر مي )periodical(درپي  و پي

 و درك يعني آن چيزي كه با چشم ديده. بصري نشريه است شخصيتمطبوعاتي در واقع 



ژورناليسم بصري، يعني  .يك طراح در مطبوعات نقش يك ژورناليست بصري را دارد. شود مي

تمامي آنچه در يك روزنامه  با طراحي گرافيك خبري را از راه چشم منتقل كردن؛ و به نوعي 

 ةعرضخصوصيات يكي از اين  بنابر. نمودنعرضه  مطلوب داريم، در يك قالب بصري

، )، تاروپودشالوده، Texture( عكس، تكستچر. است آن (Layout) اوت چگونگي ليمطبوعات 

كليتي است همچون يك  ،و تعادل كاغذ كه شامل عكس و متن و ديگر عناصر بصري است،

خصوصيات  طراح گرافيك،توان گفت كه  ترتيب مي ينبد؛ پرده نقاشي در جلوي چشم مخاطب

صورت شديد يا ضعيف متوجه خبر  ها را به نگاه دهد و بصري هرصفحه روزنامه را شكل مي

    .كند بحران مي

ها جدا كنيم، يعني بگوييم  توانيم گرافيك مطبوعاتي را از گرافيك ديگر حوزه آيا مي •

گونه است و گرافيك مطبوعات  يك پوستر اينها را دارد و گراف گرافيك كتاب اين شاخصه

  ها باشد؟ آيا عناصر متفاوتي دارد؟  هم بايد داراي اين ويژگي

 ،روزنامه طراحيكند كه  تفاوتي نمي ،ش طراحي گرافيك استا طور كلي فردي كه تخصص به

 حي را هر سط او بايد بتواند انرژي بصري .ي به او بدهند يا طراحي جلد كتابي راپوستر يامجله 

  .تقويت كند

و اگر چنين  هاي گرافيكي تفاوت دارد آيا متخصص گرافيك مطبوعاتي با ساير رشته •

  ؟هايي باشد بايد داراي چه ويژگي اين تفاوت در چيست و چنين گرافيكي  است 

چرا كه قواعد و . در يك اثر يا انطباق قالب و محتوي شناسي به مبحث زيبايي گردد  باز مي اين

با پوستر و بروشور  در اينجا . كند شناسي يك ماهنامه با يك روزنامه فرق مي زيباييخصوصيات 



وت ا لي“ يا  آرا صفحهفرض كنيد . اي دارد هر ديزايني در دنيا دوره .كنيم اش نمي مقايسه

را  ترتيب قرارگرفتن عكس و نوشتهدر نشريه وظيفه دارد  ، يعني فردي كه[Layout man”من

طراح،  حتي. كند، وقت زيادي ندارد مي چيدمان كه يك روزنامه را ،]كندمشخص يا كنترل 

اگر ماهيانه باشد  اما  داردكمي در اختيار  كند زمان وقتي كه يك مجله هفتگي طراحي مي

، بازنگري  و اجراي مجدد [Redisginديزاين  فرصت دارد براي ري. بيشتري داردفرصت 

 بيشتري دارد و ]ورى كنش=  [Activity آن معنا كه اكتيويته به ها روزنامهاما در  .]طراحي نشريه

، شود گرافيك استفاده ميماهرزمان توليدش خيلي كم است، معموالً از بهترين طراحان فرصت 

  .يعني طراحي كه بتواند سريع اجرا كند و به مسائل فني چاپ كامالً احاطه داشته باشد

   ؟گونه است در همه جاي دنيا اين •

در . خواهد مهارت بيشتري مي اين كار يعني كار در مطبوعات چون .ته به غير از ايرانبله، الب

حروفش  ةرا در گارس مطالببند خودش  ها اصالً طراح گرافيك نداشتند، صفحه قديم روزنامه

حدوداً سي يا چهل سالي است  .نبودطراحي مطبوعات و ارجاع به طراح گرافيك  اصالً. چيد مي

من يادم  .عنوان طراح گرافيك روزنامه را طراحي كند ت يك نفر بايد بيايد بهكه مطرح شده اس

حروفچيني در گذشته اگر يادتان باشد . ”مسطر“ها يك چيزي داشتند به اسم  هست كه روزنامه

آنكه طرح مكتوبي در  بياو . شاهكار بودكار و تبحرش واقعاً . گفتند مي” دبير“به او بود كه 

ها و  گفتند و كليشة عكس مي” خبر“مجموعه حروفي را كه اصطالحاً به آن  اختيار داشته باشد

البته گاهي هم . داد و در حقيقت طراحي صفحه را برعهده داشت ها را در صفحه جاي مي طرح

ن در الاما خب اَداد  انجام مي...) اقتصاد، ورزش يا هنر مثالً (اين كار را سردبير يا مسئول بخش 



براي . كنند خيلي كم است دعوت مي زمان توليدشان را براي مطبوعاتي كه  راحانط  دنيا ماهرترين

طول سطر  و بداند كه اندازه و نوع حروف و ه بتواند تصميم بگيرد و اعتماد به نفس داشته باشدكاين

در  .استرا انتخاب كرده  ها ها و فضا و بهترين گزينه بهترين عكس و كرده تعيين را درست

  .استها  شاخصه ترين مهم سرعت يكي از اين مطبوعات

  ؟ را هم مي توان برشمرد ديگري  آيا ويژگي •

قدر  آنها  سوپرماركت در. سوپرماركت دانست نوعي توان مطبوعات را در يك تعريف ديگر مي

به همراه خرد و  مي دارد و مي بر اما ندارد،نيازي  به همة آن انسان مسلماًوجود دارد كه  كاال

صفحات  اوت لي با اين نگاه. ماست بخردفقط ال آنكه در ابتدا قصد داشته مثالً ح. برد مي 

كنار هم چيده  در مطالب گوناگون :كند خصوصيات خاص خودش را پيدا مي مطبوعات

اطالعات  كه ما در مطبوعات سوپرماركت تعريفبا اين  .د، درست مثل سوپرماركتنشو مي 

  .داريم

. ست كه طراح گرافيك اين سوپرماركت را درست بچينددر واقع ويژگي دوم در اين ا •

  .ًدقيقا

  توان نام برد؟ هم ميرا آيا ويژگي ديگري  •

اي در  هيچ روزنامه. دانستمطبوعات كيفيت كاغذ و چاپ  درتوان  مي سومين مشخصه را هم

و نوع كاغذ چاپ  در عين حال. چاپ، چاپ انبوه است و شود چاپ نمي گالسه با كاغذ دنيا

  .كامالً تفاوت دارد اليفبا مجله  تايمز نيويوركامه روزن



دانست، آن هم به كاغذ و نوع چاپ كيفيت  چگونگي توان  بنابراين ويژگي سوم را مي •

 هم با ديگري شان مصرفي مصالح  و در نظر داشته باشيم كه بله،. ها دليل توليد انبوه روزنامه

  . فرق دارد

  .صددرصد ؟گذارد ر ميبر روي كار گرافيست تأثي و اين همه •

  .ما سه شاخص براي گرافيك مطبوعاتي در نظر گرفتيم ،بسيار خوب •

و تيتر ، شده اينكه در مقاله چه نوشته به شود، حاال البته اينها چيزهايي است كه با چشم ديده مي

شود اين  رد مي دكة فروش مطبوعاتكاري نداريم، فردي كه از كنار و عنوان مطلب چيست 

فهمد كه آن يكي  فهمد كه اين روزنامه است، مي بيند و مي را به صورت بصري مي ها مشخصه

  .هفتگي است ةمجل

يا   مقاله ةهاي گوناگون وجود دارد، مثالً در حوز هاي مختلف، شيوه در حوزه •

يم توان گرافيك مطبوعاتي هم مي ةدر حوز... داستان و  يا رمان و نويسي گزارش ،خبرنويسي

دو شيوه يا سه شيوه وجود دارد؟   :ها را بيان كنيم؟ مثالً بگوييم ز شيوهدو مورد اـ يكي 

كند و  بيند، بنابراين به اين شكل عمل مي گونه مي اي، گرافيك مطبوعاتي را اين شيوه

  هاي ديگر به نحوي ديگر؟  شيوه

ن شود به سردبيري، ممكن است سردبيري بگويد كه م گوييد بيشتر مربوط مي اين چيزي كه مي

حق ندارد بگويد نه،  طراح گرافيكبنابراين . باالي صفحه اول را تصوير بگذارم ةخواهم نيم مي

   .است) در اينجا سردبير( دهنده در واقع سفارش



درستي مطرح نشد، منظور اين است كه فرض كنيد، در  كنم كه سؤال به تصور مي •

مطبوعاتي هم دو روش  خبرنويسي دو روش داريم، نرم خبر و سخت خبر، آيا در گرافيك

  و شيوه متفاوت وجود دارد؟ 

، سيال است و به خواست و سفارش سردبير و اقدام ”شيوه“نه در اينجا فرم و يا به تعبير شما 

مختلف  هاي سردبيرهاي مختلف سفارش طور بگويم، اين. اجرايي گرافيست بستگي دارد

ممكن است همان  .چيند رش را ميكا ” قالب“، ردهند و طراح گرافيك براساس نظر سردبي مي

   .ش قرار دهدكار دستماية ديگري را ”قالب“ديگر،  ةطراح در يك روزنام

؟ خاص گرافيكي داريم ”فرمت يا قالب“توانيم بگوييم، دو نوع يا سه نوع  در واقع نمي •

  اصالً

  .كند گرافيكي هم تفاوت مي ةافراد، شيو و تخيل تفكر ميزان در واقع به تعداد •

  .اند و در طرف ديگر نيز گرافيست يكي است ها مختلف سردبير ون كه در يك سوچ بله،

به تعبير ديگر، در ساختار  ؟اي در گرافيك مطبوعاتي چيست جايگاه عكاسي روزنامه •

  است؟ صفحات يك روزنامه، تصوير و عكس داراي چه جايگاهي به لحاظ گرافيكي

اي  عكس خبري است، و عده ةشان تهي كه مهارتاي هستند  ن هم اگر در دنيا نگاه كنيم عدهالاَ

فرق تو : بايد از عكاس كرد و گفت پس اين سؤال را مي. گيرند ديگر مثالً از مانكن عكس مي

  گيرد در چيست؟  كه عكاسي خبري هستي با آنكه در استوديو عكس مي

صر ، اگر بگوييم كه در صفحه روزنامه دو عناي ديگر مطرح مي كنم گونه سؤال را به •

...) تواند طراحي باشد، كاريكاتور باشد و  تصاوير مي(وجود دارد، تصوير و متن، 



خواهم بپرسم كه عكس چه درجه و يا امتيازي دارد و در تعيين كيفيت گرافيك آن  مي

  دهيد؟  اي به عكس مي صفحه چه نمره

  در مطبوعات؟

   .بله در مطبوعات •

محتواي  در مطبوعات ، كه البتهيشتري دارداهميت ب كنم، نقش محتوا و تناسب عكس فكر مي

يكي در  :اين ديناميسم دوگونه است. برخوردار باشد تري بايد از ديناميسم بصري قوي عكس مي

سياهي و  تعادل يا عدم تعادلِ ياي است كه عكاس در نظر گرفته و ديگر يا زاويه  فرمقالب 

ه خيلي بيشتر از مجله هفتگي روزنام بصري انرژي. سفيدي است كه فيزيك اصلي عكس است

بينند و  ها را مي هاي خبري اوالً لحظه عكاس. است و مجله هفتگي خيلي بيشتر از ماهنامه است

هاي خود را قبل از اينكه بگيرند   آنها عكس. بگيرند عكس اي اند كه از چه زاويه ديگر ياد گرفته

 بندي تركيبشود به  مربوط ميو تمام اينها هم . ندنبي در روزنامه به صورت چاپ شده مي

هاي  عكس. شود ويه و كنتراست بيشتر ايجاد مياعكس، معنا و محتواي بصري كه از طريق ز

بودم كه هفتگي منتشر  پاريماجآيد زماني كه در مجله  يادم مي. ساده براي روزنامه خوب نيست

اي را كه  آن شماره دخواستند روي جل اينها مي. و ماجراي واترگيت بود نيكسوندوران . شد مي

 كه تماس گرفتند و يك جعبه عكس برايشان آمد. من آنجا بودم عكس نيكسون را چاپ كنند

پنج ـ چهار سردبير، طراح و مدير هنري. بود نيكسونهاي بزرگ از چهره  فيلم شيتدر آن تماماً 

بين  دند و با ذرهقدر باال و پايين كر و آن. گذاشتندجعبه نورروي  ها را فيلم شيت ساعت تمام 

نگاه كردند تا در يكي از آنها عكسي را پيدا كردند كه چشمان نيكسون اضطراب بيشتري 



شود و بعد  دانيم كه مطبوعات اول ديده مي و ما مي .همان را روي جلد كار كردند. داشت

پس ارزش عكس خبري چه از لحاظ محتوا يا بصري و تناسب اندازة چاپ . شود  خوانده مي

  .ز اهميت بااليي در عرضه مطبوعات برخوردار استآن ا

كنيم كه داراي  هاي خبري چندين عكس به شما بدهند، ما بايد عكسي را انتخاب  شايد عكاس

   .تري دارد تر و افزون سهم مهم زند در روزنامه حرفي كه عكس مي. حركت باشد

يك مطبوعاتي در تعريف شما از گراف .گرافيك بحران بپردازيم بهاگر اجازه بدهيد  •

  هاي دارد؟  چه ويژگي ،دوران بحران چيست

  منظور گرافيك بحران در مطبوعات است؟

  خواهيم بدانيم چه تفاوتي با شرايط عادي دارد؟  مي .بله •

نظر ديزاين، حاال سردبير يا طراح فرق  ها در دنيا، از نقطه وجود تعدد روزنامه  در هر صورت با

اين همان چيزي . بصري خاص خودش را بدهد ةاش خصيص زنامهخواهد كه به رو كند، مي نمي

  .گوييم ميثابت هر نشريه  )  Format( ” فرمت“است كه در اصطالح فني به آن 

خواننده . خودشان را دارند ”قالب بصري“هاي دنيا  در شرايط نرمال و غيربحراني، تمام روزنامه

عادت كنند، بلكه  ه نام روزنامه توجه نميها ب خواننده. عادت كرده است  ”شاخصه“هم به همان 

نظر  ، از نقطهاصل قالبها هميشه يك  “فرمت“در اين . كنند به كليت قالب روزنامه مي

يعني . ارتباطي وجود دارد و آن حاكميت اصل در عين تأكيد روي فرع استشناسي  زيبايي

ي آن را اصل وحدت اصل حاكميت اكثريت در عين تأكيد روي اقليت كه در زيباشناس(همان 

كليت حاكم در نظام . و يك اقليتي ”يفرمت“هست در هر  نظامي كليت و در واقع يك )نامند مي



مدير هنري و سردبير  خبر روز شماست كه با توجه به نظرحتماً چيست؟ صفحه اول روزنامه 

اينكه مطلب به قول خودمان، داغ جلوه كند در عين  و چه باشدشود كه مثالً تيتر  مشخص مي

  .هاي ديگر هم در صفحه اول اظهار وجود كنند خبر

خبر را بايد طوري چيد كه خواننده . اي كه فرمت دارد، احترام به خواننده است خصوصيت ويژه

اين در شرايط نرمال . آن را راحت بخواند، حروف درست باشد، تيتر به اندازه تيتر باشد و غيره

  ]متعارفساختار ،  [formal structure”مال استراكچرفر“ است كه در اين شرايط معموالً از

بحث . وجود داشته باشد گيرا، بين بافت حروف و تيتر و عكس، و بايد تعادلي شود مياستفاده 

شود به معماري  ميمربوط اولي كه  )Readability(و خوانايي متن  )legibility(حروف لجيبيليتي

چگونگي اندازه حروف و فاصله سطرها و نهايتاً اين  آن و دومي در رابطه باو نوع قلم حروف، 

ترتيب و با رعايت اين  بدين .انگيزد هر دو با هم رغبت خواننده را به خواندن متن و تيتر برمي

ها را  بعضي .داري آن را بخواني كني دوست ها را وقتي نگاه مي نكات، بعضي از روزنامه

اي است كه  مهارت طراح گرافيك حرفهوط به اينها مرب .دهد برعكس، خواندن آن آزارت مي

در شرايط بحراني اين فرمت هم بايد بحراني  ولي .چگونه كليت كار را از هر حيث كنترل كند

  .در اين مواقع نظر سردبيري است كه بايد از طريق طراح اعمال شود. بشود

، حاال در خودش را دارد ةويژ فرمتاي  گوييد در حالت عادي هر روزنامه يعني شما مي •

عنوان يك خواننده ثابت احساس كنم كه اتفاقي   شرايط بحراني بايد اتفاقي بيفتد كه من به

  .افتاده است



در واقع طبيعي است كه از نظر بصري در شرايط بحران روزنامه  .گويم بله، من دارم همين را مي

  چرا اين جوري شد؟ : بايد تغيير كند تا خواننده ما بگويد 

  هايي وجود دارد؟  دادن اين بحران چه راهبراي نشان  •

اما كاري كنيم كه . خواهم فرمت تغيير نكند گويد مي زماني سردبير مي. هاي گوناگوني است راه

استفاده كند كه  )Anomaly( ”آنومالي“در اينجا طراح امكان دارد از قاعده . بحران ديده شود

اگر يادتان باشد در روزنامه . معني كرد ”تغراب“آن را،  از نظر مفهومي شايد در فارسي بتوان

، آن يكي منتشر و توزيع شدعكوس م«        »   گ««كلمه شاه در تيتر ،بدون تغيير فرمت كيهان

  )1. (آنوماليمنتهي با روش  ؛از شاهكارهاي انتقال بحران بود

•  

  

  بافي گفتيد خيلي روشنگر بود؟  قالي ةآن لغتي كه دربار •

در اينجا بحث نظام  .ش اين است كه خروج از نظام در حضور نظاماما توضيح ؛نقش غلط

اما در . است كه خواننده به آن عادت كرده است روزنامه، يك فرمتآن كه  بصري مطرح است

اگر سردبير تشخيص دهد كه . مواقع بحراني خير يا شر، چون مواقع بحراني خير هم هست

توانيد با  عنوان طراح مي شما به. دناستفاده ك اليآنوم قاعدة بايد از مي. ندهد را تغيير فرمت

 . »شاه رفت«مثل همان  ؛آن نظامي كه خواننده به آن عادت كرده بحران را منتقل كنيد ات درتغيير

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

ها، كه  دان ت داريم، مثل موسيقيسري نُ ما به عنوان اشخاصي كه كارشان بصري است، يك

گاهي تبديل به مطربي . كنند ها درست مي يا را با همين نتهاي دن بهترين و بدترين آهنگ

همان خط، سطح، نقطه، . هاي خودمان را داريم آثار بتهون، ما هم نت همانندشود و گاهي  مي

حاال سردبير گفته كه فرمت را عوض نكن اما اين خبر بيشتر  .جهت، عملكرد، عرضه و غيره

  .ديده شود

  .را منتقل كنيم بحران فرمتدر واقع بدون تغيير  •

 ةيا مثالً اگر نوشت. ميمثالً ممكن است جهت را تغيير بده. مجبوريم از غرابت استفاده كنيم .بله

ممكن است سايز را تغيير . اين همان نقش غلط است .هميشه افقي بوده كمي شيب به آن بدهيم

. رنگ را تغيير بدهيم. تر كنيم درشت) كه البته در اينجا منطق دارد(لغتي را غيرمنطقي . ميبده



حتي ممكن است خأل بگذاريم، يعني جايي را كه هميشه عادت ديده شدن عكس در آن بوده، 

  .هيچ چيزي نگذاريم

  شود تيتر نگذاشت و به جاي آن يك طرح گرافيكي گذاشت؟  مي •

باشد و ما در آن تغييري ايجاد كنيم كه ديده  فرمترا عوض كنيم، قرار است  فرمتقرار نيست 

جور آن بصري  يك. دوگونه است آنومالي. هايمان بازي كنيم توانيم با نت مي آنوماليدر . دشو

. بصري است» شاه رفت«در تيتر » شاه«مثالً همان لغت معكوس شده . است و ديگري ذهني

خواننده را قلقلك  ذهني، نظام ذهنيِ آنومالياما در . راست بوده كج شده، سياه بوده، قرمز شده

خودكارش را . كنيم مثالً با يك چهره بازي مي. كه بيشتر در قالب عكس استدهيم  مي

كنيم و نظام ذهني را  جديد درست مي) image(با اين كار يك ايميج .گذاريم باالي عينكش مي

 .شود كرد خيلي كارها مي. دهيم يا براي او سه چشم قرار مي. دهيم تحت تأثير قرار مي

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

                                                            

 

  

  

                                     

  

  



  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هايي كه در اين مصاحبه ارائه شده است حاصل فعاليت كارآموزان كالس طراحي استاد  طرح

  شيوا است

  مهسا مختاري فرد؛ فرهاد حسيني ؛ محمد رضا حافظي :ها از طرح

  گذارد؟ يك تأثير بيشتري مي كدام •

 

  .ايم بحراني مواجه شدهبا  هبايد ببينيم چگون. گردد وع بحران باز ميچون به موض .هر دو

نظام شما چيست؟ از  ةمثالً زلزله يا سيل، توصي. اگر بحران يك بحران طبيعي باشد •

  بصري استفاده كنيم يا ذهني؟ 

در . گذاشتند بمب مي ها آن اوايل انقالب، در اتوبوس ،زماني اگر يادتان باشد. بستگي دارد

شيربچه آن ميان  ةاما يك شيش ، داد كه اتوبوس كامالً از بين رفته، ذوب شده نشان مي عكسي

  .تميز مانده است

اين امكان ندارد كه اتوبوس ذوب شده  ممكن است؟ چگونه. ريزد هم مي اين نظام ذهني مرا به

  .باشد و آن شيشه شير باقي مانده باشد

  .درست كرده است ”يجايم“ حتماً، يك  در واقع اين كار طراح است؟ •

  



بستگي دارد به نوع  .توانيم بگويم از آنومالي بايد به اين شكل استفاده كرد بنابراين نمي •

توانيم قالبي  هاي اجتماعي هم نمي در بحران. بحران، كه يا از ذهني استفاده كنيم و يا بصري

  بستگي به موضوع، فضا و نظر گرافيست دارد؟. برخورد كنيم

طراح در واقع . هر نشريه ”آرت دايركتور“بايد جوابگو باشد و بعد  رود كه سردبيريادتان ن .بله

 اوت ليچون داريم درباره . دكن  مي ]، بصري كردن[visualize”ويژوااليز“تصميمات اين دو را 

ها  روزنامه ةهست كه در شرايط عادي هم فرمتگوييم يك  كنيم پس مي بحران صحبت مي

اگر سردبير نخواهد فرمت را  ،شود اما هنگامي كه بحث بحران مي ،تندداراي فرمت خودشان هس

  .ذهني يا بصري ؛آنومالي استفاده كنيم ةتغيير دهد بايد از قاعد

  ؟توانيم از تكنيك ديگري به غير از آنومالي استفاده كنيم آيا مي •

آنومالي  به تكنيك دگرد هر كاري انجام دهيم در صورتي كه فرمت ثابت باشد، باز مي .خير

  .دارد طراح گرافيكفانتزي و كار خالقه  ميزان و بستگي به) نقش غلط(

 و طور كلي، چه روزنامه باشد چه پوستر به. رويم چهار نيت داريم ما وقتي به سراغ آنومالي مي

نومال آخواهيم توجه خواننده را به قسمتي از روزنامه جلب كنيم، بنابراين عامل  يك وقت مي... 

تنوعي،   بي=  [Monotony خواهيم از مونوتوني يك وقت مي. بريم كار مي منطقه به را در آن

  .خارج شويم ]يكنواختي

در اينجا از آنومالي براي برطرف . نهايتاً به يكنواختي برسد  چون امكان دارد هر نظام بصري

يك صفحه  يجا ينومال را در جاآبنابراين بايد عامل . گيريم بهره مياز آن كردن يكنواختي 

طوري كه وقتي  به. تغيير نظام بصري است ،كه مصرف مطبوعاتي ندارد ،كار بگيريم و ديگري هب



وقتي . شود افتد كه اين به آن ختم مي در اين خط يك اتفاقاتي مي ،دو نظام را كنار هم قرار دهيم

بقيه نظام را  و ندبي مي است، كند آنجايي را كه اين اتفاق افتاده كل مجموعه را نگاه ميخواننده 

 نيست، براي خيلي از كارهاي گرافيكي ديگرزياد كاربردي اين در مطبوعات  امنته. بيند نمي

آن هم زماني است كه . توان از نيت ديگري هم ياد كرد البته مي. شايد مورد استفاده قرار گيرد

بصري نت خشو روش تا حدياين در . شده را  بشكنيم عادت خواهيم نظام بصري فعليِ مي

ام كه براي نشان دادن خشونت در آمريكا صفحات آن را عمالً  اي را ديده نشريه مثالً. وجود دارد

و ندرتاً  دوم و سوم فرق دارد ،اول هاي اين آنومالي است اما با آن نيت .گلوله باران كرده بودند

  .براي انتقال بحران در نشريات دنيا اين شيوه ديده شده است

  جاست؟كاربردش در ك •

اول روزنامه  عكسي  ةشايد در صفح. اش بستگي به اين دارد كه موضوع بحران چه باشد همه

 چهارم آنومالياين نيت . ه روزنامه شما پاره شده استكچاپ كنيد كه در آن نشان داده شده 

شود از اين كارها  اما در مطبوعات زياد نمي شود، استفاده ميدر پوستر و آگهي خيلي . است

به اضافه اينكه، مطبوعات بايد هميشه مستند . محدوديت چاپ و زمان و غيره وجود دارد .كرد

  .و در آن نبايد به دنبال تخيل رفت. باشد

بايد كمتر  رسد كه مي نظر مي  به. ضمن آنكه نيت سوم و چهارم خيلي تأثيرگذار است •

  . دشود استفاده كر دوم خيلي بيشتر مي اول و اما از نيت. استفاده شود

  .خواهيم فرمت تغيير كند البته در مواقعي كه نمي. نيت اول را كه صددرصد بايد استفاده كنيم



شما اين است كه براي استفاده از غرابت از نيت اول و يا دوم استفاده  ةدر واقع توصي •

  .هاي سوم و چهارم نرويم راغ نيتس به كنيم و 

  . م زيادي باشدسراي ديناميشود، به شرط آنكه آن بحران دا نيت چهارم هم مي

  .باره تمام شده به سراغ بحث ديگري برويم اگر بحث در اين •

اما در شرايط بحراني گاهي الزم . يكي اين بود كه فرمت را تغيير ندهيم .، هنوز ماندهخير

اول يك عكس  شايد در تمام صفحه. شود كه در آن شماره از روزنامه فرمت را تغيير دهيم مي

   .يك عكس بزرگ به غير ازبدون نوشته و آگهي، هيچ چيز . هيمبزرگ قرار د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  محمد جواد آقا باقري:طرح از

  فيروزه شيباني:طرح از

  محمد رضا حافظي : طرح از

  مهسا مختاري فرد: طرح از

  

  گويند؟ به اين كار چه مي •

 است حتي ممكن .ممكن است در تمام صفحه چيزي نوشته نشود. ايم داده ديگر فرمت را تغيير

تا هنگامي كه بحران فروكش كند و به حالت . تمام صفحات روزنامه را تصاوير بحران بگذاريم

  .عادي بازگرديم

  ؟براي اين چه اصطالحي قرار دهيم •

  .يا قالبتغيير فرمت 

بايد  ي داراي اهميت است، طراح ميبه غير از عنصر زمان كه در شرايط عادي و بحران •

  ؟به چه نكات ديگري توجه كند



عنصر كوتاه بودن . شود، چه بحران باشد چه نباشد در هر صورت روزنامه هر روز منتشر مي

او بايد بتواند يك . اما در اين قبيل مواقع فانتزي طراح اهميت دارد. زمان هميشه حاكم است

  .الي چه در قالب تغيير فرمتفكر را عملي كند، چه در قالب آنوم

اما يك دفعه ممكن . يعني تعادل منطقي تناسبات. است” فرمال استراكچر“معموالً طراح به دنبال 

يا ساختار  ،[informal structure”فرمال استراكچر ناي“ د از قانون ياست در زمان بحران بياي

گذاشتيد و مقدار  مشخص مي مثالً اگر هميشه عكس را در يك جاي. استفاده كنيد ]نامتعارف

ها هم مشخص بود، حاال بياييد عكس را جاي ديگري بگذاريد و از چند كلمه استفاده  نوشته

  . ستا بهره گرفته ”فرمال استراكچر اين“ در اين حالت از . كند

  يعني در شرايط بحران بايد از اين قاعده هم استفاده كرد؟ •

همه در گرو سليقه سردبير،  امنته. كند لي تقويت ميبصري را خي) تحرك(م ساينها دينامي .بله

  .است و مغز خالق طراح گرافيك ”آرت دايركتور“

خواهيم اگر  كه البته پاسخش را تا حدودي فرموديد، اما مي ،است اينسؤال ديگر  •

به نظر شما گرافيك مطبوعاتي در شرايط بحراني متفاوت . يد توضيحات بيشتري بدهيدا مايل

از نظر نوع پرداخت گرافيكي از يك ) هاي اجتماعي لزله،  جنگ و بحرانمثل سيل، ز(

هاي مختلف اصول مختلف گرافيكي خاص خود را  كند يا اينكه بحران اصول پيروي مي

  دارد؟ 

بحران . يك وقت ممكن است بحران ما يك بحران شاعرانه باشد .دانم منظورتان چيست مي

. حاال ممكن است تيتر شما يك بيت شعر باشد. تهميشه خبرهاي منفي و داراي خسارت نيس



چه اشكالي دارد؟ اگر يك آهنگ خوب در كشور ساخته شود شايد بحران مرتبط با خودش را 

  .به همراه بياورد

نگاري  كه روزنامه يطور همان .گرافيك مطبوعاتي بحران ةخواهيم بپردازيم به پيشين مي •

يا در جهان كه حدود است امه پيدا كرده ما مثالً از قبل از مشروطه شروع شده و اد

اي را در  توانيم دوره براي گرافيك مطبوعاتي هم مي ،صد سال پيش اين حرفه آغاز شدچهار

توانيم بگويم در ايران و يا جهان بحث گرافيك مطبوعاتي بحران از چه  مي. نظر بگيريم

نگاري  د كه در آن روزنامهشود؟ مثالً در يازده سپتامبر اتفاقي افتا زماني بيشتر مطرح مي

  اي برسيم؟ توانيم به چنين نقطه در ايران هم مي. تر ديده شد بحران دقيق

به همان  . اي داشته است و كمتر بعد علمي رسانه چيز حسي بود همه اينجا. خير ،در ايران

ي اينجا حس. داندرا معكوس نوشته بود اگر بگوييد آنومالي چيست نمي ”شاه“ ةطراحي كه كلم

  . است

طراح هاي آموزشي براي  عنوان پيشكسوت و استاد گرافيك، چه توصيه شما به •

  خواهند در زمينه بحران كار كنند داريد؟  كه مي ييها  گرافيك

مربوط  طراح گرافيكبه  ،است ”آرت دايركتور“اينها همه مربوط به . نشودببخشيد، اشتباه 

  .گويد اين كار را بكنيم كند و مي شورت مياست كه با سردبير م ”آرت دايركتور“. شود نمي

  داريم؟”آرت دايركتور“ها،  آيا واقعاً ما در كشورمان، در روزنامه •

  .، نداريمخير



اي  چه توصيه كلي. نداريم ”رت دايركتورآ“هاي موجود و اينكه  با توجه به واقعيت •

توصيه  هشما چ ،بحران كار كنم ةخواهم در زمين هستم و مي طراح فرض كنيد من  ؟داريد

  ؟نيدك مياساسي به من 

چون تفكر من پردازش اطالعات من  .طراح محترم اطالعاتت را زياد كن :مگويتوانم ب من مي

در نهايت يك . رسد چيزي به ذهنم نمي ،كنمناگر اطالعات نداشته باشم و مدام فكر . است

ها  در يكي از سال. است ن رايجالچيزي كه اَ. كنم زنم و از روي آن كپي مي مجله را ورق مي

  االت توجيهيؤسري س يك. را من طراحي كردم يكي از دانشگاه هاليسانس  سؤاالت كنكور فوق

كنيد تا  شما از وقتي كه سفارشي را دريافت مي: يادم هست يكي از سؤاالت اين بود كه. بود

  كنيد؟ دهيد چه مسيري را طي مي وقتي كه كار را تحويل مي

اگر پانزده نفر در اين كنكور شركت . شود شما باورتان نمي. هم آمد براي من تصحيح اين اوراق

ايده و و بعد از گرفتن  زنيم ميورق را ابتدا تعدادي كتاب : ده نفرشان نوشته بودند. كرده بودند

اصالً قباحت  مجله آن يا و كتاب كردن از اين آلن كپيجوري شده، يعني اَ ببينيد اين ...الهام 

ريشه  كهيعني . ايد يعني شما اگر الهام نگيريد، عقب مانده. شده شغل ئي از كار وجز. ندارد

اند  ليسانس كنكور بدهند از من خواسته خواهند فوق مي كه همين امروز، چند نفر. خراب است

. آرم برايشان توضيح دادم و گفتم حاال اتود بزنيد ةپيش دربار ةدفع. هايي برايشان بگذارم كالس

گفتم از ماشين . اين براي ماشين است: اتودي نشانم داد و من گفتم اين يعني چه؟ گفتانمي خ

  اتومبيلياين براي چه  :گويم مي. گويد خره معلوم شد، اتومبيل را ميمنظورت چيست؟ باأل

كدام : گويم مي. شوند قبول مي هستند كه و اينها. اتود زدم طوري دانم، همين نمي: گويد است؟ مي



: گويم مي .بله: گويد داريد؟ مي اتومبيلشما : پرسم مگر ماشين اسم دارد؟ مي: گويد مي ؟اتومبيل

 است يهمان ماشين نام اين پرايد: گويم مي .است پرايد: گويد ؟ مياي است ساخت چه كارخانه

 تا اين اندازه .شما بايد بگوييد من اين آرم را براي پرايد اتود زدم .بريد كه شما اسمش را نمي

شوند، دو سال  قبول مي نهايا. هاست كرده در حد تحصيل استضعاف تازه اين. استستضعاف ا

و شايد هم عضو علمي فالن  آيند سراغ شما مي گيرند، مي كيليسانس گراف فوق هم ديگر

گونه كه گفتم كار از پايه خراب  بينيد، همان مي. دانند در حالي كه چيزي نمي دانشگاه شوند،

  .است

 طراحان گرافيكو به صورت توصيه به  بكنيمشما  از سخنان بندي يم جمعاگر بخواه •

خالقيت دوم  ؛يكي اين است كه اول اطالعات خودشان را زياد كنند :توان گفت مي ،يميبگو

تشخيص متناسب بدهند كه  ،مچهار ؛دبير هماهنگ باشندر، با سسوم ؛خود را تقويت كنند

آيا ). غرابت(و يا در فرمت اصلي تغيير ايجاد كنند . نددر كجا بايد از اين فرمال استفاده كن

  نكته اضافه كنيد؟  چهاراي ديگر را به اين  يد نكتها مايل

و البته با توجه به  بندي روزنامه را برعهده دارد گردد به توانايي فردي كه صفحه اين بازمي

البته گرافيك به  .هشد ردااست كه از فرنگ و اي گرافيك در ايران پديده .گيري سردبير تصميم

ها اصالً  وقتي ما گرافيك داشتيم فرنگيجالب است اين نكته را نيز بگويم كه . آن امروزي معني

  .ما اسم گرافيك روي آن نگذاشته بوديم با اين توجه كه. دانستند گرافيك چيست نمي

  اسمش چه بود؟ نقاشي؟  •



اي  صفويه ما اصالً هيچ هنر موزه قبل ازتا مان نگاه كنيم، از ما قبل تاريخ  وقتي به تاريخ .خير

ها  غربي. مان يا موزه آويزان كنيم قابش كنيم و در اتاقداشته باشيم كه  ييعني يك نقاش. نداشتيم

ايراني اصالً معتقد به هنر . نداشتيم غيرهسازي به معناي مجسمه داويد و  اند، ما مجسمه داشته

  .اعتقاد داشت ]ديرب كار،  [Functionalهنر فانكشنال بلكه به زبان امروز به  ،اي نبود موزه

  ...خواني و  مثل تعزيه و پرده •

مثل هنر روي قالي، كاسه، كوزه، قاشق و كاشي كه همة اينها نوعي نياز مردم را برطرف . خير

 سازي شده كنند در تخت جمشيد مجسمه همه فكر مي .كنند، در عين حال بسيار زيبا هستند مي

دارند تاريخ . كنند ها دارند گزارش مي اين مجسمه. سمه به معناي يوناني آن نبودهاين مج. است

در حالي كه . امروزه هم گرافيك در دنيا، هنري كاربردي است. دهند آن زمان را توضيح مي

را ببينيد كه در  مينياتورهاي ما .هاي ما را ببينيد فرش. كردند ايرانيان از اول كاربردي عمل مي

هنرمندان . كنند فانكشنال نگاه مي ،ها حدود صد سال است كه به هنر غربي .يات بودهخدمت ادب

. طرز فكرش هم بايد از غرب بيايد پس آمد بتكنولوژي از غر اين كنند اگر متأسفانه فكر مي ما

  . فاجعه اينجاست

ه دست در دانشگاه اطالعاتم را ب من كنيم، بايد اطالعات كسب .سوزد براي نسل فعلي دلم مي

  .عاشق اين كار بودم، رفتم و اطالعات را به دست آوردم ،نياوردم

گرافيك بحران تأثيرگذار  و يك از عوامل بر روي گرافيك مطبوعاتي به نظر شما كدام •

آيا اين دو عامل را قبول ...) بودجه و امكانات و (ع باننيروي انساني و تخصيص م است؟

  كنيد؟  ه ميديگري را هم اضاف ةداريد و آيا گزين



خواهد تا بتواند كار  مي ]مصالح ،[Material متريال در هر جا كار كند، ”رديزاين“. صددرصد •

. را با هم كنترل كند ديگر عناصر بصريهاي عكس و  تواند رابطه او فقط مي. خوب ارائه كند

 ؟ولتيچند نشريه د از به غير ،كدام نشريه در ايران چهارتا عكاس دارد. مثل چيدن يك اتاق

نامه  انتخاب عكس در هفته ةاين را مقايسه كنيد با آن ماجرايي كه دربار .خواهند هزينه كنند نمي

  .تان گفتم براي پاريماج

  .تان در آنجا برايمان بگوييد از تجربيات •

، گرافيك را 1345تلويزيون بودم در سال ـ  ، حاال چرا رفتم؟ كارمند راديوپاريماجمن رفتم 

، اين مجله تماشاتا شد هنگام انتشار مجله . گذاري كردم اديوـ تلويزيون پايهراساساً من در 

  چرا؟ . مطبوعات ايران را تغيير داد چهرة

  .شايد به دليل استفاده زيادش از عكس بوده •

اما از . به مطالبش كاري نداريم. نداريم )Static(زيباشناسي هنوز مثل اين مجله از نظر  .خير

ي اين همه پيشرفت ژبا اينكه تكنولو. ناسي هنوز مثل آن مجله در نيامده استش يينظر زيبا  نقطه

  .اين همه هم طراح وجود دارد و كرده است

آن روزها  است،يك مجله چگونه  فرايند توليد  براي اينكه بدانم. من طراح اين مجله بودم

ولي . اطالعي نداشتم از گرافيكو نقاشي را تمام كرده بودم  ةمن در دانشگاه رشت ،دانستم نمي

 پاريماجدر اتاق مجله . كنند كار مي چگونه ببينم اينها سر زدممعروف  ةچند مجلبه . عشق داشتم

بوديم دوره ما هم رفته . كردند هشت طراح نشسته بودند و كار ميـ  هفت ،متر بود 24كه حدوداً 

آنها فقط تيتر و عكس را  .كردند خبري از مطلب نبود اوت مي در صفحاتي كه آنها  لي. ببينيم



مطلب  :خره پرسيدمتان كجاست؟ باأل شد بپرسم مطلب رويم نمي .كردند روي صفحه طراحي مي

عكس و تيتر را . دهند ما به مطلب احتياج نداريم، مساحت آن را به ما مي :كجاست؟ گفتند

ندازه يك صفحه به ا 6يا  5هم در  ها  طراح. گويند يك مترمربع حروف است دهند و مي مي

 .گذاشتند مترمربع جاي خالي مي

ما هم يك ستون جا . قرار بود يك ستون مطلب بدهد فالن آقاً مثال ،تماشاحاال ما در نشريه 

  . نوشت و نويسنده ما يك هفته زياد و يك هفته كم مي. گذاشتيم مي

نه كمتر نه . ستبينيد آن سخن سردبير هميشه يك ستون ا را نگاه كنيد، مي اريماجپ اما اگر مجله

گويند فالن مطلب را با دو  اتي ميعطبوم ةبه نويسند. شان مشخص است مساحت حروف .بيشتر

ما . سيستم وجود دارد. كند مطلب را با همان دوهزار لغت آماده مي ،هزار لغت بنويسد و او هم

 مدير هنريو  آرا صفحهه برسد به چ ،اي مطبوعات نداريم حرفه ةاي و نويسند حتي سردبير حرفه

  .اما در عين حال همه چيز هم داريم... و 

دايركتور از اهميت بسياري  به هر حال در ارتباط با موضوع گرافيك بحران و حالت عادي آرت

اينجا همه چيز را  در. كند تور و سردبير را پياده ميك داير طراح نيت آرت. برخوردار است

س اكار بايد كرد، عك هچ بد با يك عكس. ريمدان گويند عكس هم و مي عهده طراح اند به گذاشته

   .گيرد بيشتر به فكر درآمد است ميفردي كه امتياز  ،از طرفي. م كه نداريمه

را  ذ خودكاغخواهد حواله و سهم  مي. دارند و نه آشنا به كارندمطبوعاتي عموماً نه عرق 

  .ن طريقها هم به همي و مابقي كارگيرد  ميبفروشد، عكس را از اينترنت 



مطبوعاتي در هر يك از  كد تقسيم كنيم، گرافيعو ب حالاگر بحران را به سه دوره قبل،  •

  ؟ها بايد چگونه عمل كند، آيا بايد تفكيك كنند دوره

  .دنمعلوم است كه بايد تفكيك كن

  ها از نظر كار گرافيكي آيا ويژگي خاصي دارد؟  ام از اين دورهدهر ك •

چون اگر نسخه . شود براي همه چيز نسخه داد نمي. راح استيده مغز خالق آن طياينها زا

  .كنند نيازي به طراح نداريم و يك سري مجري كار را تمام ميبدهيم ديگر 

  .شما را منتقل كنيم تاين است كه تجربيانظر ما  •

ول سئبه هر حال او م. داند كه چه بايد بكند طراح ميم كن، اگويد فضا را آر وقتي سردبير مي

مثل  ؛رنگ و پررنگ كني فرمول ندارد، بايد بداني چگونه كم .دهد ميدستور  ديگري بهاست و 

  .چراغ نفتي استفتيله 

دهيم كه قبل از بحران سياستگذار روزنامه اول بايد روشن كند كه  گونه توضيح مي اين •

بايد عناصر بصري خاصي را  خواهد به بحران موجود بپردازد يا نه، در اين شرايط مي مي

  . راي نشان دادن بحران در نظر گرفتب

و در نهايت گرافيك بحران هم فرق . بحران فرق دارد نثراصالً  .زني بحران فرق دارد تيتر .بله

  .دارد

  .آرام بايد سمت و سوي روزنامه را ببرد به فضاي عادي و بعد از بحران هم آرام •



يا به علت ه خواستخب سؤال آخر اين است كه برخي مواقع طراحان به صورت نا

وء دهند كه منجر به س اي را انجام مي بندي كشند، يا صفحه گي، طرحي را ميبتجر كم

توصيه شما به طراح يا . شود كه امكان دارد خودش بحران ايجاد كند تفاهماتي مي

  دايركتور براي جلوگيري از اين مشكل چيست؟  آرت

هشياري را  اينيا سردبير  مدير هنرييد با ،جلويش را بگيرد يا مراجع ديگر تقبل از اينكه دول

  .الزمه كار استكنترل  هشياري و طور كلي به. و جلوي اشتباه را بگيرند داشته باشند

  شود عناصر هنري را كنترل كرد؟  چگونه مي •

  .د هم هنر نيستاخوب است اين مطلب را هم بگويم كه ديزاين زي

   را به معناي چيدمان مطالب گرفتيد؟ »ديزاين«شما  •

شان اين  كنند، شغل در دنيا شايد ده ميليون آدم باشد كه هم اكنون كار گرافيكي مي .نه، نه، اصالً

را كه صدسال است  اليف شما طراح مجله ؟آيا اينها هنرمند هستند. فروش عين ساندويچ. است

 در كشور ما است كه اين .كند  ؟ كارش را ميتهشناسيد؟ نمايشگاه گذاش شود مي منتشر مي

خواهد در كنكور  ي كه در سال اول است و مييدانشجو. تبديل به هنر شده است گرافيك

  .كند و جايزه هم بگيردجا هم شركت  خواهد در بينال فالن شركت كند مي

 راي دارد و ديزاين آقاي سردبير مسئله. بگيريم كن هم حل را به معني مسئله ”طراح“توانيم  مي

اگر اين كار  ،دنبايد حضور خود را داخل موضوع كن يا گرافيستطراح  .كند او را حل مي ةمسئل

وقتي . اصالً ديزاين هنر نيست. افتد براي همين هم گاهي اتفاقاتي مي. است را بكند اشتباه

در اين . اش هنرمند باشد خصوصيت ذاتي. خودش هنرمند باشدر ديزاين هنر است كه ديزاين



كار گرافيكي . پوشد هنري است مي كه را هم ياسلب. صورت اگر آبگوشت هم بپزد هنري است

فروش  ها مثل همان ساندويچ اما بعضي. شود مؤلف شناخته ميـ  طراحهم كه بكند با عنوان 

  .و خيارشور گوجه و چه اندازهكاهو بگذارند  چه اندازهدانند  هستند، مي

دش مستقالً ارد مگر اينكه خوداساساً وظيفه هنري ن ربا توجه به تعريف شما ديزاين •

   .اش دخالت دهد اما به هر حال نبايد هنرش را در كار مطبوعاتي .هنرمند باشد

  .او اگر خياطي هم بكند فرق دارد. بله، يك وقت يك آدمي اساساً خالق است

داريم، يكي همان شخصي كه به قول شما مسائل  طراحيم دو نوع يتوانيم بگو پس مي •

  .هاي هنري هم دارد كند و ديگري جنبه سردبير را حل مي

كاره  واقعاً هيچ راهميت دارد، ديزاين سياسي شناسي و نظر جامعه  در مطبوعات ما كه از نقطه •

. طور نيست جاي دنيا هم اين در هيچ. آرتيست نيست. سردبير است ةمسئل ةكنند همان حل. است

استاد . خيلي فرق است بين استاد و هنرمند البته. يك كار دقيق، فني و نهايتاً استادكارانه است

روزي كه آن نجار فكر كند كه  .مثل استاد نجار. فردي است كه در انجام يك كار مهارت دارد

شود هنرمند  مي ،كند وقتي دخالت مي ،پايه درست كرد شود مثالً با سه يا اين چهارپايه را ميآ

  .نجار

طراح بايد تنها به فكر  نگاري بحران، طور كه ما از كالم شما درك كرديم، در روزنامه آن •

  .يك كار هنرمندانه ةديزاين كردن باشد نه ارائ

اي كه  در ادامه همان نكته .براي چاپ دشود تا برو مطبوعات دنيا همه چيز چك مية در هم

. كه چقدر مشكل داريمما فهميديم گفتم بايد اضافه كنم كه در آن موقع  درباره پاريماج مي



با ... تيم بايد حروفچيني كنيم و فگ داد، مي نمي. شعرش را بدهد اعرفالن شمثالً  تانشستيم  مي

  ... .عجله نكنيد... بعداً  :گفت خونسردي مي

اي از مجله را كار  كاري نداشتند كه دارند چه شماره ها به اين موضوع پاريماجهاي آرا صفحهاما  

لبشان آماده بود، سياه سفيدهايش و اين در حالي بود كه مطا. آنها نبود شكلِماصالً اين . كنند مي

در تمام  پاريماجشنبه  اما روز پنج. رفت ديگري مي شهرها به  شد و رنگي در پاريس چاپ مي

نشست و تمام صفحات  فردي بود كه روي صندلي مي پاريماج در همان. ها بود دنيا روي دكه

رد و براي خودش ك شد را نگاه مي كه روي يك تابلو به صورت كوچك شده ديده مي مجله،

صفحه  120توجه كنيد كه  .كند كردم كه او دارد چه كار مي و من فكر مي. داشت يم بر  يادداشت

 58 تا 48بيند مثالً بين صفحه  كند و مي نگاه مي .را كوچك كرده و كنار هم گذاشته مجله

. كند مييادداشت . مطلب زياد است 140 تا 110كند، در صفحات  يادداشت مي. تصوير كم است

بيني انرژي عكس و مطلب  وقتي تمام مجله را ورق بزني مي. شود مي ”ديزاين ري“ نظرات او

  .شود اين كارها هزينه دارد و در كشورمان انجام نمي. برابر است

جناب آقاي شيوا از اين كه وقت گذاشتيد و با صبر و حوصله به سواالت ما پاسخ  •

  .داديد بسيار متشكريم

  

  نوشت پي

اره استاد به عمل خود جوش تعدادي از مردم است كه خودشان پس از اش. 1

هاي  با توجه به سابقه ديوار نويسي 1357دي ماه  26چاپ روزنامه در روز 



، كلمه شاه را معكوس كرده و با امكانات محدود آن زمان،  مرسوم دوران انقالب

      .دندبه تعداد زياد صفحه اول روزنامه را با اين تغييرات توزيع كر


