
داريد ، آيا در آن شركت مى كنيد؟  

-  اسدالهى:  صدر صد ، با كمال اشتياق در آن دوره ها 
شركت مى كنم،  زمانهايى  احساس مى كنم  چقدر  
به  مخاطب  شناسى نياز دارم . من تكنيك ها را ياد 
در    ، كنم  انتخاب  را  قالب  توانم  مى  يعنى  ام  گرفته 
مورد  ايده پرورى  از عهده كار خودم بر مى آيم ولى آن 
چيزى كه متغيير است و در طول زندگى از دوره هاى 
مختلف گذر مى كند ،  مخاطبان هستند كه مرتب در 
حال تغييرند ، يك بخش كار كه گاهى اوقات  فراموش 
مى شود روانشناسى مخاطب است كه تا چه حدى بايد 
جلو برويم . به نظر من در آن بخش جلو برويد تازه بر 
مى گرديد روى قالبهاى بيانى و تكنيك ها ،  متوجه مى 
شويد كه بايد تجديد نظر كنيد و به تكنيك ها و ابزار 
و بيان جديدترى مجهز شويد، به همين دليل فكر مى 
كنم به اينكه جامعه اى كه داريم با آن كار مى كنيم 
االن كجاست؟ آدمهاى اين جامعه چه كسانى هستند؟ 
تك تك آنها در طول زندگيشان با گرايش هاى مختلف 
طراحى گرافيك سرو كار دارند. دلم مى خواهد آنها را 
خيلى خوب بشناسم و بدانم در سر آنها چه مى گذرد، 
در كالسهاى مختلف  بحث هميشه  اين  زنم  مثال مى 
من هست. ما بعضى اوقات،  زمانى كه مى خواهيم اثر 
گرافيكى  بوجود بياوريم با توجه به مخاطب، رفتارهاى  
مختلف  تكنيكى  مى كنيم،  در  برخى  موارد  ما بخشى 
از تفهيم پيام در مغز  مخاطب را به دانشى كه  مخاطب

بعضى وقتها از بعضى از بچه ها ( هنرجويان ) 
خيلى چيزها ياد  مى گيرم  .     از نكته سنجى ها   
از دقت شان  و   بعضى  اوقات  ا ز  پى گيرى هايشان

دارد واگذار مى كنيم يعنى اثرى بوجود مى آوريد و مى گوييد 
كه  دلم مى خواهد بخشى از گسترش معنايى كه بايد در مغز 
مخاطب انجام بگيرد را در اختيار فكر و دانش و درك مخاطبم 
بگذارم. ولى تا چه حد مى توانيد از اين قضيه مطمئن باشيد مگر 
اينكه در باره مخاطب  اطالعات داشته باشيد. االن خودم بيشتر 
روى استيليزاسيونى كار مى كنم كه دارم بكار مى برم ،  دلم  
مى خواهد در بعضى از آثارم، پيام يك مقدارى مستقيم و در 
بعضى ديگر غير مستقيم و با رمز خاصى دريافت شود چرا؟ 
چون بعضى اوقات فكر مى كنم كه در بعضى آثار حرف كليشه اى 
زدن ممكن است كسالت آور باشد پس چگونه مى توانم  از فكر 
مخاطبم اطمينان حاصل كنم كه گسترش معنا در آن بخش را 
بعهده او بگذارم پس چگونه بايد نماد سازى كنم ، چگونه نشانه سازى 
كنم ، چگونه رفتارهاى تازه ترى انجام بدهم كه بتوانم... چند زمينه 
است كه بايد براى آنها كالس تخصصى داير كنيم، شايد اصال" دوباره 
ادبيات را مطرح كنيم اما بايد اينكار را با ديد تازه تر و متصل به طراحى 
گرافيك انجام دهيم ، يعنى اگر قرار است در يك كالس درس، درباره 
سعدى صحبت كنيم درباره زبان تصويرى سعدى نيز صحبت كنيم ، 
بنابراين، من در اين كالس شركت مى كنم .  پس بيائيم ادبيات را جزء  
واحدهاى درسى طراحى گرافيك قرار دهيم. در مدارس مان ادبيات 
تدريس كنيم ، تاريخ ياد مى دهيم، اصال" بيائيم موسيقى بگذاريم. اما 
همراه با متخصص موسيقى بنشينيم و فكر كنيم اگر بخواهيم  
تجريد يا آبستره را در فضاى تكنيكى تجربه كنيم و كار را ارتقا 
بدهيم، چگونه مى توانيم تجريد را از موسيقى ياد بگيريم؟ به 
نظرم بايد در آموزشهاى تكميلى مان روى اينها فكر كنيم ، همان 
طور كه شما داريد خيلى خوب به آن توجه مى كنيد . خيلى 
چيزها هست، شايد ما بايد درباره نگاهمان به رياضيات، ادبيات و 
موسيقى تجديد نظر كنيم. چيزى كه من االن در دانشگاهاى 
معتبر دنيا مى بينم كه واقعا"  از آنجا شروع مى كنند و 

درس ها را جلو مى برند .
- فرهادى: يكى دو تا سوال كوچك؛ چه جور دانشجوهايى در 
طول سالهاى تدريس شما بازده خوبى داشتند و شما را به شوق 

مى آوردند و بعد از آن هم طراحان كارآمد و كار بلدى شدند؟
- اسدالهى: در دوره هاى مختلف از اين دانشجويان خوب داشتم، 
اول اينكه در سر كالس يك بده بستان دو طرفه اتفاق مى افتد 
بعضى وقتها از بعضى بچه ها خيلى چيزها ياد مى گيريم . از 
نكته سنجى ها، از دقت شان و بعضى اوقات ازپيگيرى هايشان در 
رساندن كارى از نقطه اى به نقطه ديگر.  حاضرند وقت بگذارند تا 
كار با كيفيت انجام بشود و البته از اينجور دانشجوها زياد داشته ام  
و خيلى هم از آنها لذت مى بردم و خيلى هم ياد مى گيرم و بعد 
مى بينم دارند كار حرفه اى مى كنند كه روزى شاگرد هاى من 
بودند ولى االن خودشان يلى شده اند ، آدم واقعا" لذت مى برد . 
اين جور دانشجو ها آدم را به چالش مى كشند ، معلم را وابسته 
مى كنند ، پاى بند مى كنند ، دانشجوى خوب زندگى را از آدم 
مى گيرد. در واقع چيزى كه ما را مجبور مى كند تدريس را كنار 
نگذاريم و نرويم در آتليه خودمان بنشينيم و كار خودمان را انجام 
دهيم همين دانشجوهاى خوب هستند كه واقعا" خيلى انگيزه 
ايجاد مى كنند . گاهى تلنگرهايى مى زنند كه آدم را از خواب 
روزمرگى بيدار مى كند. بعد هم آموزش چيزى است كه به ازاى 
هر يك ساعتى كه تدريس مى كنيد، بايد سه ساعت خودتان را 
آماده كنيد، اين آمادگى بايد مستمر باشد. يعنى شما نمى توانيد 
بگوييد كه من امسال اين مقدار كتاب ديده ام يا خوانده ام و اين 
كارها را انجام داده ام ،كفايت مى كند. چيزى كه من را خيلى سر 
زنده نگه مى دارد اين است كه براى هر ترم برنامه هايم را عوض 
مى كنم يعنى شايد اصول اوليه يكى باشد ولى روش پرداخت به 
اصل موضوع را عوض مى كنم براى انكه خودم را وادار به مطالعه و 
جستجو مى كند ، تنوع را و به روز بودن را به من ياد آور 

مى شود .
به بيان ديگر ، گرافيك االن آنقدر زنده و پويا است كه كارش 
به ثانيه و دقيقه كشيده است وقتى داريد  روى شاهراه هاى 
اطالعاتى، روى سايت ها مى رويد ، مى بينيد كه چه مسائلى 
هست! من در اين يكساله سايت آقاى اوباما را خيلى نگاه مى كردم،  
گروه عظيمى روى اين سايت كار مى كردند و نتيجه اش هم 
حيرت انگيز بود، اينها در نقاطى كه هميشه در طول تاريخ دست 
نخورده بود ، توانستند با كار روابط عمومى ، مخاطب شناسى ، 
همين بحثى كه االن داشتيم، تغيير ايجاد كنند . على رغم تمام 
پيرمردانى كه فكر مى كردند نمى شود تغيير ايجاد كرد، ، ولى اينها 

تغيير ايجاد كردند.

- فرهادى: خوب اگر بخواهيد توصيه اى براى مدرسه ما داشته 
باشيد چه مى گوييد؟

- اسدالهى: مدرسه شما به نظر من خيلى خوب است ، خيلى 
لذت مى برم چون اوال" كسانى كه آمده اند و اينجا كار مى كنند 
درست همان كسانى هستند كه صحبت اش را مى كرديم، 
آدمهاى متخصصى كه حساسيت اين كار را درك كرده اند، 
دغدغه هاى تخصص پردازى و تخصص گرايى را دارند. اين 
مدرسه نياز جامعه ماست و به نظر من خيلى فوق العاده 
است. بايد توسعه اش داد و صبر و تحمل كرد. صبر و تحمل 
در آموزش خيلى مهم است. چيزى كه خيلى مهم است صبورى 
و حوصله  آموزش دهنده ها است كه افراد را در گرايش 
و رشته هاى خودشان آماده مى كند تا هر جمله و هر 
كلمه تخصصى را در جاى خود استفاده بكنند. صبورى بى حد 
و اندازه است كه در آموزش مى تواند به يك اصل خيلى مهم 
جواب بدهد . االن در دانشگاه داريم روى كلمات و جمالت در 
متون ادبيات نوشتارى و ادبيات تصويرى فكر مى كنيم، يعنى كلمه   به 
كلمه   جمالت را تجزيه و تحليل مى كنيم .  هر كس هر كتابى را 

دوست دارد مى آورد مى خوانيم.  اينها را  از مبنا تجزيه تحليل 
مى كنيم ، ببينيم كداميك  از كلمات  بار تصويرى خوبى دارند 
كداميك ندارند.  بايد به عهده ادبيات بگذاريم ، ادبيات است كه از 
عهده ه اش بر مى آيد . يك جايى تجسم شما مى تواند ادبى و 
يك جايى تصويرى باشد، سوال  اينست ، بايد روى كدام انگشت 

بگذاريم ،  داريم  با دقت روى آن كار مى كنيم.

اين مدرسه (مدرسه ويژه) نياز جامعه 
ماست و به نظر من خيلى فوق العاده 
و  و صبر  داد  اش  توسعه  بايد  است، 

تحمل كرد. 

- فرهادى: ممنونم. اميدوارم با لطف و حمايت بزرگانى 
مثل شما ....!

- اسدالهى: خوشحالم كه اين مدسه دارد پا مى گيرد و 
با دقت و ظرافتى هم كه در كار شما هست فكر مى كنم 
مسير خيلى خوبى را مى رويد. اين كه ما در مسير درستى 
باشيم خيلى مهم است شايد دير برسيم اما وقتى در جاده 

درستى در حركتيم جاى تامل و خوشحالى است.


