
- فرهادى : در باره آموزش صحبت مى كنيم بخصوص آموزش 
طراحى گرافيك، فكر مى كنم از آنجا شروع كنيم كه ببينيم 
آموزش طراحى گرافيك را بر چه منباهاى مى توانيم  بنا كنيم و 

بعد،  روى اين زير بنا چه ساختمانهايى را مى توانيم  بسازيم؟

-  اسدالهى : به عقيده من بهتر است به پروسه طراحى گرافيك 
نگاه كنيم كه از طراحى يك فكر شروع  مى كنيم و به فكر 
مخاطب  آن  هستيم . اين پروسة طوالنى اى است كه در 
حقيقت بخشهاى مختلفى را شامل مى شود. اول تفكر است 
بعد ازآنكه تفكر پذيرفته شد ، قالبى برايش تعيين مى شود. بعد 
از انتخاب قالب ، سراغ ساخت كار مى رويم ، بعد از ساخته شدن 
حاال بايد ببينيم با چه شيوه هايى بايد آنرا تكثير كنيم ، تكنيكها 
كه به كار اضافه شد مى رسيم به اين كه كار كجا  و چگونه به 

مخاطب برسد.
اگر به اين پروسه دقت كنيم در حقيقت تكليف مان با آموزش تا 
حدى روشن مى شود. در يك سو طراح ، در سوى ديگر مقوله 
پيام و پيام رسانى و در نهايت مخاطبان را داريم ، براى برنامه 
ريزى در هر يك از اين بخشها بايد ببينيم برنامه هاى ما به كدام 
سمت و سو حركت مى كند. بهتر است اول راجع به مقوله طراح 

گرافيك وبعد درباره پيام و سپس مخاطب صحبت كنيم. 
هميشه گفته ام، اين مقوله مسيرى است بين طراح و مخاطب و 
ابزار اصلى اى كه بايد در باره سرنوشت آنها فكر كنيم پيام است. 
اگر پيام را خط عمودى بين طراح و گرافيك فرض كنيم و بين 
طراح و مخاطب نيز خط افقى در نظر بگيريم ، اتصال اين خطوط 
به هم، با كار طراح صورت خواهد گرفت،  تا با انتخاب ابزارهاى 
مناسب  پيام را به مخاطب منتقل كند. اگر به خط عمودى 
خطوطى وصل كنيم ، اين خطوط اندازه هاى متفاوتى خواهد 
داشت، در واقع ،  نزديكترين خط همان خط مستقيمى 
است كه  مى تواند دركوتاهترين و سريع ترين زمان پيام را به 
مخاطب برساند و اگر از باال و پايين خطوط ديگرى را به خط 
عمودى وصل كنيم و بعد خط ها را به مخاطب متصل كنيم 
طول اين پاره خط ها بيشتر خواهد شد. اين وضعيت در انتقال  
پيام هاى تصويرى كه بايد در سريعترين زمان ممكن منتقل 
شوند و زمانيكه بايد بوسيله ابزارها و بيان تصويرى غير مستقيمتر 
به مخاطب انتقال داده شوند ، رخ مى دهد. اگر به مجموعه اين 
ساختار نگاه كنيم جايگاه ما در زمينه آموزش به كسانى كه به 
طراحى گرافيك عالقه مند هستند ، مشخص تر خواهد شد.  
چون هر بخش اهميت فوق العاده اى دارد و بايد مشخص شود 

كه به كدام بخش از اين پروسه بايد توجه كنيم.
بنابر اين بايد پروسه تاريخى اين رشته را براى هنرجوى آن شرح 
دهيم ، در واقع طراحى گرافيك يكى از رشته هاى هنرهاى 
تجسمى است كه بنا به ضروريا ت اجتماعى و ماشينى شدن 
زندگى و احساس نياز به انتقال پيام ها در كوتاهترين زمان ، از 
نقاشى جدا مى شود. فردى كه مى خواهد در اين رشته آموزش 

ببيند بايد بداند چه شيوه هائى را بايد فرابگيرد تا بتواند از عهده 
طراحى موضوعى كه به  او  داده اند  برآيد . بايد به  بخشهايى كه 
مى خواهيم آموزش دهيم و به مقاطع آن توجه داشته باشيم ، هر 
يك از اين بخشها گرايش هاى مختلفى دارند. درنظام آموزشى 
مقاطع متعددى مثل هنرستانها و مقاطعى قبل از پايان دوره 
متوسطه وجود دارد كه طراحى گرافيك را آموزش مى دهند . 
مقاطعى به نام فوق ديپلم طراحى گرافيك بعد ليسانس يا همان 
كارشناسى و سپس كارشناسى ارشد وجود دارد . اين مقاطع در 
ابتدا براى آن بوده كه مشخص كنيم چه گروههايى را براى طراحى 

گرافيك مى خواهيم تربيت كنيم.
ولى امروز نيازمند تدوين برنامه اى هستيم تا ببينيم قبل از ورود به 
هنرستان و پيش از ورود به دانشگاه با توجه به سن و نيازهايى كه 
پروسه طراحى گرافيك دارد چه افرادى بايد در اين بخش آموزش 
ببينند .  آيا  بايد برنامه ها  همانى  باشد  كه  در  دانشگاه تدريس 
مى شود يا اساسا" در اين مقطع حلقه مفقوده اى وجود دارد 
كه بايد پيدا شود. ما به كسانى نياز داريم كه بتوانند فكرى را به 
خوبى پياده كنند. طراح با تجربه كه چندين سال است به طراحى 
مشغول است نياز به فردى داردكه بتواند فكر و ايده كارى كه بايد 
انجام شود را به نحو احسن پياده كند. پس به افرادى  نياز داريم كه 
براى پياده كردن و اجراى مناسب آن بتوانند در مقطعى به طراح 
كمك كنند. از سوى ديگر زمانى كه فكرى آماده و اجرا مى شود 
به جاى خالى حلقه اى ديگر پى مى بريم ، بخشى كه كار بايد 
اجرا شود. براى چاپ ، به افرادى نياز داريم كه در ليتوگرافى آماده 
باشند، آنها بايد طرح را بگيرند ودر ليتوگرافى آن را اجرا كنند . به 
جاى آنكه يك دوره را در هنرستان ، دانشگاه و كارشناسى ارشد 
مرتب تكرار كنيم ، ببينيم واقعا" چه مسيرى بايد طى شود و به 
چه تخصص هايى نياز داريم. ضروريات را مشخص كنيم و هر 
كدام را در شرايط خاص خود و با توجه به طول دوره اى كه در 
وزارت آموزش و پرورش و بعد در وزارت آموزش عالى تعيين شده 

است، آموزش بدهيم.

دانشگاه ها هنوز هم به صورت كلى برنامه ارائه 
مى كنند، ما بايد مثل كالج هاى دنيا، نيازهايمان 
را شناسايى كنيم و براى هر كدام دوره هاى 

تخصصى كوتاه مدت طراحى كنيم.
 بايد اين مجموعه را از شروع تا به انتها برنامه ريزى كنيم. مشكل 
اينست كه در دوره قبل از دانشگاه يعنى در رشته هاى 
هنرستانى ، طى سه سال،  و بعد در دانشگاه برنامه هاى درسى 
خيلى شبيه به هم هستند، مى شود گفت يكى هستند. ولى در 
انتها باز هم به دوره هاى تكميلى نياز پيدا مى كنيم ، افرادى كه 
در اين دوره ها آموزش ديده اند براى تخصص ويژه بدنبال 
آموزشهاى ويژه مى گردند. اكنون نياز به اين آموزش ها حس 
مى شود ، افراد زيادى هستند كه براى اين تخصص هاى 

خاص ارزش قائل مى شوند ، وقت صرف مى كنند ، 
كار را تخصصى تر آموزش مى دهند . صحبت سر اينست 
كه طراح گرافيك ما در دوره هاى مختلف حرفه اى اش، 
در سالهاى شروع كارش و بعد در حين مجرب شدن ، 
همانطور كه به جلو مى رود،  مسيرهاى مختلفى را طى 
مى كند. شايد بهتر باشد از هم تفكيك شوند و براى هر 
كدام از بخشها برنامه ريزى خاص صورت بگيرد. كلياتى كه 
در بخش آموزش گرافيك داريم بهم ريخته است آنقدر كه 
نمى توانيم دوره ها را از هم جدا و اهم و فى االهم كنيم ، 
بخصوص  اينكه  با  توجه   به  نياز ،  شرايط  و  حلقه هاى 
مفقوده اى كه گفتم بايد براى مقطع برنامه ريزى بكنيم ، 
نمى دانيم هدف مان از آموزش طراحى گرافيك چيست ؟

 
- فرهادى:  در حقيقت اينطور متوجه شدم كه مى گوئيد؛ 
آموزش بايد هدف مند باشد و حتما" بر اساس برنامه ريزى 
دقيق  ، مقطع به مقطع پيش برود كه در آن صورت، 
آموزش ما كه  هنرجوى  گرافيك  را  از  يك  نقطه  
به  نقطه  ديگرى مى خواهيم  برسانيم ، برنامه محور 
مى شود نه تجربى.  حاال سوال اين است كه آيا فكر 
مى كنيد اين آموزشهاى مقطع به مقطع از هنرستان 
به دانشگاه ، از دانشگاه به دوره كارشناسى و  ارشد و 
حتى دكترا مى تواند تمامى فراگرفته هاى هنرجو را 
كه در آينده مى خواهد طراح گرافيك حرفه اى شود، 
كامل كند؟ اگر نمى تواند به چه چيزى براى كامل 

كردن آموزش نياز داريم؟

- اسدالهى : طراحى گرافيك بسيار گسترده است و به 
تخصصهاى بى شمارى نياز دارد، تعداد گرايش ها خيلى 

نياز مبرم جامعه آموزش هاى تخصصى،   
گفت و گو با مصطفى اسداللهى؛ 
طراح گرافيك پيشگام- استاد دانشگاه


