
نمايان است. فقط تيتراژ نيست كه سائول باس در آن تحول 
ايجاد كرد ؛ او واقعا" گرافيك را به خدمت سينما در آورد، بعد 
كارگردانهاى باهوشى مثل هيچكاك هم متوجه شوند كه  طراح 
گرافيك براى ايجاد جاذبه و كشش در تصوير، مبانى و اصول 
چيزى را خوب بلد است كه شايد كارگردان به ايجاد آن جذابيت 
فكر نكرده باشد، در نتيجه حتى هيچكاك هم در فيلم روح از 
سائول باس براى ساخت يكى از سكانس هاى خيلى تاثيرگذار 
دعوت مى كند. سكانسى كه در آن قتلى بايد رخ دهد، هيچكاك 
كه آدم باهوشى است، فكر مى كند بايد بيان تصويرى اش را 
بدست طراح گرافيكى مثل سائول باس بسپارد. سائول باس براى 
سكانس مورد بحث،  استورى بورد تهيه مى كند و بيان تازه اى 
را مطرح مى سازد. شما مى توانيد بدون نشان دادن پرسوناژها و 
عمل قتل، بهترين و ترسناكترين جلوه هنرى را در اين سكانس 
پيدا كنيد . طراح گرافيك ديد خاصى در مقام مشاور كارگردان 
دارد. همانطور كه در مورد آقاى كيارستمى مثال زديد كه اين 
ديدگاه را درباره خودشان  دارند. كارگردانها مى توانند با طراح 
گرافيك در فريم به فريم فيلم همكارى كنند ، نه فقط براى 
صحنه آرايى كه خود تخصص خاص خود را دارد، طراح گرافيك 
مى تواند در مورد بعضى از سكانسها به كارگردان پيشنهاد بدهد 
كه با جابجايى ، تغيير نور، تغيير رنگ ،كمپوزيسيون كه جزئى 
از دانش و قدرت طراح گرافيك است، تاثير گذارى پيام را بيشتر 

كند و به شكل مكمل كارگردان در كنارش باشد.  
بنابر اين فكر مى كنم طراحان گرافيك متخصصانى هستند كه 
در جاهاى خاص مى توانند كمك كنند. فقط به كمى هوشيارى 
نياز دارند تا در بعضى جاها از طراحان گرافيك بهترين استفاده 

را بكنند  .   
  

- فرهادى: در صحبتهايتان به كلمه تكميل اشاره كرديد ، 
مى دانم كه بايد در دانشگاه آموزش كلى بدهيم. بعد از آن ، 
به آموزش هاى تكميلى و به كالج هاى كانادا كه براى يك يا 
دو سال آموزش تكميلى مى دهند اشاره كرديد،  براى كشور 
خودمان چه فكر مى كنيد؟ فكر مى كنيد زمينه هاى آموزش 

تكميلى در اينجا وجود دارد؟

- اسدالهى: بله وجود دارد... براى اينكه حس مى كنيم كمبود 
داريم، اين آموزشگاهى كه االن شما داريد بدليل نيازى بوده كه 
احساس كرديم وگرنه شايد بدنبال اين كار نمى رفتيم. اگر به 
تكميل اين آموزش ها نياز نداشتيم بدنبال آن نمى رفتيم. ما 
كمبود ها را  احساس كرديم . شما  هرجايى  كه طراح گرافيك
 مى تواند حضور داشته باشد  (كه وسعت حضورش نيز زياد 
است )  مثل مدرسه، كالج، آموزشگاه را بايد در نظر داشته باشيد،  
براى دوره هاى كوتاه مدت  مى توانيم از افرادى كه ده يا بيست 
سال سابقه كار طراحى گرافيك دارند كمك بخواهيم. مى توانيد 
براى تخصص هاى ويژه ايى كه در جامعه نياز داريم  براى

 دوره هاى 6 ماهه و يكساله از آنها استفاده كنيم. براى گرايشهاى 
خاص كه اصال" اين كار را در دانشگاه نمى شود انجام داد و 
علتش اينست كه  براى آموزش تكميلى بايد در مواردى مغزهاى 
پخته تر آموزش داده شوند، افرادى كه فكرشان منسجم تر شده 
است ، دانش بيشترى دارند كه مى توانند درس تخصصى ارائه 
شده براى گرايش خاص را در يابند ، نمى توانيد اين دروس را به 

فرد ديپلمه آموزش بدهيد.

- فرهادى: سوال شيطنت آميزى به ذهنم رسيد. آقاى اسدالهى 
شما با اين تجربه بسيار وسيعى كه در كار گرافيك چه پيش از 
انقالب و چه بعد از آن داشتيد و سالهاى مستمرى كه در امر 
آموزش فعال بوده و  كالسهايتان هميشه براى دانشجويان بياد 
ماندنى بوده است اگر در حوزه اى از كار گرافيك ، دوره دو سه 
ماهه اى ارائه شود كه فكر كنيد در اين زمينه احتياج به تخصص 

زياد است ، بخش هاى زيادى وجود دارد كه هر كدام 
عملكرد خاصى دارند و اصال" گرافيك به سمتى مى رود 
كه دنياى خيلى گسترده اى را پيش رو دارد.  اگر بخواهيم 
اين پروسه را تكميل كنيم و بهترين برنامه ها را هم در 
نظر بگيريم باز در آخر كار بايد براى  بخشهايى به صورت 
فوق تخصصى و جداگانه برنامه ريزى كنيم. در سفرى 
كه به تورنتوى كانادا كردم، برنامه كالج ها را ديدم ، اين 
برنامه ها در كانادا يا امريكا دوره هاى كوتاه مدت را پيش 
بينى مى كنند اما وقتى به سر فصل هاى اين دوره ها 
نگاه مى كنيد مى بينيد براى هر بخش از كار طراحى 
گرافيك در گرايشهاى مختلف مثل بخش تبليغات ، نشر 
و مطبوعات، تلويزيون ، سينما ، گرافيك محيطى و معمارى 
و هر گرايشى كه مرز مشترك بين طراحى گرافيك و علوم 
و فنون مختلف دارد، چقدر به جزئيات مى پردازند.  امروز 
با توجه به اين شاخه ها ، دوره هاى تخصصى شش ماهه، 
يكساله و دوساله در نظر گرفته اند. فرض كنيد فرد در 
يك دوره چهار ماهه يك گرايش خاص را مى خواند ، 
پيش زمينه هايى هم از قبل دارد يا فرض كنيد بيرون بطور 
تجربى كار كرده است يا تحصيال ت دانشگاهى هم دارد اما 
اين گرايش خاص را بايد آنجا دقيق تر ياد بگيرد. دانشگاهها 
هنوز هم به صورت كلى برنامه ارائه مى كنند ، ما بايد مثل 
كالج هاى آنجا تمام نيازهايمان را شناسايى بكنيم وبراى 
هر كدام جداگانه دوره هاى تخصصى كوتاه مدت طراحى 
كنيم اين طرح رد خور ندارد همه جاى دنيا معمول است.

براى آموزش هاى تكميلى در مواردى بايد 
مغز هاى پخته تر آموزش داده شوند. افرادى 
كه فكرشان منسجم تر شده و دانش 

بيشترى دارند 
-  فرهادى : با  اين گفته شما ياد دوران آموزش خودمان 
در دانشگاه  افتادم  كه  دو سال   دروس كلى  داشتيم ،  
طراحى مى كرديم ، واحد هاى گرافيك و مجسمه سازى و 
نقاشى را مى گذرانديم  و  بعد از دو سال  تازه رشته انتخاب 
مى كرديم  و بطور تخصصى نقاشى ،  مجسمه سازى يا 
گرافيك  و .  .  .  مى خوانديم؛ فكر نمى كنيد اين شيوه كه 

در آن زمان برگزار مى شد شيوه بهترى بود؟

- اسدالهى: چرا . آن شيوه اى كه آن زمان گذرانديم 
خيلى عميق تر بود ، دليلش هم اين بود كه در آن دوره در 
هر صورت مى توانستيد گستردگى كار را حس كنيد بعد 
درباره ارتباطاتى كه طراحى گرافيك با ديگر هنرها و علوم 
و فنون داشت بيشتر ياد مى گرفتيد و يك نوع همه جانبه 
نگرى به پختگى ذهن شما كمك مى كرد ، فرض كنيد 

شش واحد فنى معمارى و تعدادى واحد در نقاشى داشتيم كه هر 
كدام از اين كارگاهها به تنهايى مفيد بودند و برروى طراحى كه 
پايه همه اينها بود تاكيد بيشتر مى شد كه متاسفانه االن نمى شود. 
چنين آموزش جامع نگرى  به ما ياد مى داد كه وقتى طراحى در 
قرن بيستم بوجود آمد افراد توانستند نيازهاى اجتماعى شان را 
حس كنند ،  اينكه كجا طراحى جا مى افتد و حرفى  براى گفتن  
پيدا مى كند. وقتى به معمارى نگاه مى كنيد متوجه مى شويد 
كه در اين زمينه  چقدر مى توانيد  مفيد باشيد ،  براى اين بخش 
چقدر مى توانيد كار كنيد، همين آموزش خوشنويسى از آنجا 
شروع مى شود كه شما با خط و اهميت آن در گرافيك كه عنصر 
خيلى گسترده ايى  است  ، آشنا  شويد  .  خط ،  گرافيك  وسيعى اى  
را   مى طلبد ،   دنياى  خاص  خود  را  دارد  ،  آن  واحد  را  هم 
مى گذراندند بعدكارهايى كه ما در حجم سازى مى كرديم چقدر 
مى توانست به ما آموزش بدهد كه گرافيك دو بعدى است ، بعد 
از فضاى دو بعدى خارج و سه بعدى مى شود.  شرايط سه بعدى 
شدن  و پروسه برقرار كردن ارتباط در موقعيت سه بعدى مى تواند 
چه شرايطى داشته باشد.  فكر مى كنم شيوه كارسازى بود كه 
متاسفانه اين شيوه را از دست داديم. آمديم به لحاظ اينكه بگوييم 
چهار سال دوره تخصصى براى گرافيك بگذاريم در حقيقت پايه را 
از زير كار كشيديم ، تماس دانشجو با فونداسيون از بين رفت يعنى 
جايى كه بايد پايمان را محكم روى آن مى گذاشتيم را از دست 

داديم و دانشجو معلق ماند . با شما موافقم.

خدمت  در  اينجا  كه  كالسهايى  از  يكى  در  فرهادى:   -
آقاى كيارستمى بوديم با قاطعيت معتقد بودند. " كسى كه 
گرافيك بداند در تمامى حوزه هاى هنرى مى تواند بهترين 
كارائى را داشته باشد" و گفتند : " چون نقاشى مى دانم و 
بعد كار گرافيك كرده ام االن در كار سينما به بهترين شكل 
دارم از آن بهره مى برم" . تمامى حوزه هاى كار سينما را از 
طراحى صحنه تا كارگردانى را مثال مى زدند و مى گفتند در 
موسيقى و حتى در معمارى هم همينطور است . نظر شما 

در اين باره چيست ؟

آدمهاى  ، سرنوشت  است  نظر من هم همين  -اسدالهى: 
سرشناس طراحى گرافيك را بايد الگو قرار بدهيم  و در آموزش از 
آن استفاده كنيم ،  فرض كنيد، فردى مثل سائول باس  را  مثال 
مى زنم كه  همه مى شناسند ، تا  اسم سائول باس  را  مى آوريم 
مى گوييم پدر تيتراژ است ، به سائول باس در سينما جور ديگرى 
نگاه مى كنيم ، سائول باس كسى است كه تمام اصول و تكنيكهاى 
طراحى و نقاشى  پايه را بخوبى مى دانست ، در طول عمر 
حرفه اى اش كتابى دارد كه بسيار علمى است، يكبار براى 
كودكان تصوير سازى كرده است كه اگر به اين كتاب نگاه 
كنيد مى بينيد چقدر اين شخص در طراحى فوق العاده بوده 
است و خالصه سازى و بيان گرافيك اش در اين كتاب به روشنى 


