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حسن همایون

عکس :ایران

ناصرنصیریسال 1357درمراغهبهدنیاآمدهاست.ویکارشناسارشدگرافیک
و عضو انجمن طراحان گرافیک ایران است .او  20سال است در عرصه گرافیک
فعالیـــتمیکند،عـــاوهبرطراحی،صدهاجلدکتابوپوســـتردرهنرســـتانو
دانشـــگاه نیز تدریس کرده اســـت .در رقابتهای متعددی برگزیده شده است،
از آن جمله میتوان اشـــاره کرد به «برنده لوح افتخار و جایـــزه ویژ ه هیأت داوران
از نخستین جشـــنواره هفته طراحی گرافیک ایران»« ،برنده تندیس و جایزه اثر
منتخب بازدیدکنندگان در جشـــنواره طراحی پوســـتر طلوع»« ،دیپلم افتخار
در سومین جشـــنواره رشـــد» و ...با این هنرمند عرصه گرافیک درباره وضعیت
طراحیجلدکتابوهمچنینوضعیتگرافیکدراینسالهاگفتوگوکردیم.
اومعتقداســـت«:گرافیکهنرارتباطیاســـتاینیعنیبرایایجادیکارتباط
تولید میشود ،ارتباط حامل پیام است و پیام زبان و فرم مشخصی دارد تا درک و
دریافت شود .وقتی به زبانی صحبت می کنید که مخاطب از تمامی موتیفها و
مؤلفههایآنبیخبر استچگونهانتظارداریدمخاطبپیامرادریافتکند.در
گالریها پوسترهایی به نمایش گذاشته میشود که اصالً نمیتوان گفت این آثار
در ایران تولید شده است .هرچقدر هم از لحاظ پیامرسانی و اجرا موفق باشند .از
طرفیخیلیازاینپوسترها اساساً گرافیکنیستند».

این پوسترها گرافیک نیستند .گاه کلمهای
را مینویســـند و به فرمهـــای مختلفی در
میآورنـــد و آن را به نمایـــش میگذارند و
در واقع ســـلیقه هنرجویان و عالقهمندان
را دارند تقلیل میدهند .پوســـتر عالوه بر
عملکرد اطالعرســـانی یکـــی از مؤثرترین
رســـانههایی اســـت که بر ســـلیقه بصری
مخاطبانش تأثیر میگذارد .یعنی رفتاری
تربیتینیزدارد.طراحگرافیکمسئولیتش
بیش از باقـــی هنرمندان اســـت چرا که با
آثـــاری که تولیـــد میکند در واقع ســـلیقه
عموم را تحـــت تأثیر قـــرار میدهد .مثالً
یک نقاش شـــعاع عملکرد ذهن و اثرش
ممکن است از گالری و عالقهمندان بسیار
جدینقاشیبیشترنروداماهراثرگرافیکی
به محض تولید منتشر میشود و به دست
طیف وسیعی از مردم میرسد .به همین
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وقتیبهزبانیصحبت
کنیدکهمخاطبازتمامی
موتیفهاومؤلفههای
آن بیخبر است چگونه
انتظارداریدمخاطب
پیام را دریافت کند .در
گالریهاپوسترهاییبه
نمایشگذاشتهمیشود
که اصالً نمیتوان گفت
این آثار در ایران تولید
شده است .هرچقدر هم
از لحاظ پیامرسانی و اجرا
موفقباشند

ëëآیا طـــراح گرافیـــک حکماًبایـــد کتاب را
بخواندتاجلدشراطراحیکند؟
بله طـ ــراح باید بـ ــرای طراحـ ــی کتاب را
بخواند ،حتی اگر به هر دلیلی نتواند این کار
را بکند باید با نویسـ ــنده یا مترجم صحبتی
داشته باشـ ــد تا متوجه بشود ماجرا چیست
و محتـ ــوای کتـ ــاب از چـ ــه قـ ــرار اسـ ــت .امـ ــا
عمالً اینطور نیسـ ــت و بـ ــرای پایین آوردن
هزینههایتولیدکتابمعموالًناشرانوحتی
طراحان تن به یک یونیفرم ثابت میدهند
و با طرحهای سـ ــاده و فاقـ ــد جذابیت جلد
کتابها را نهایی میکنند و حتی ناشرهایی
داریم که با یک یونیفرم ثابت همه نوع کتاب
چاپ میکنند .این رفتارها اشـ ــتباه است و از
طرفی بسـ ــیاری از ناشرها مدام در کار طراح
گرافیک دخالت میکنند در حالی که درک
درستی از این هنر ندارند.

ناصر نصیری  ،گرافیست در گفتوگو با «ایران»:

گرافیک ما از ارزشهای زیباییشناسی ایرانی خالی شده است

 ëëآقای نصیری شما 20سال است بهعنوان
یک طراح گرافیـــک در حوزههای مختلف
صنعتوفرهنگکارکردهایدودرهنرستان
و دانشـــگاه درس دادهایـــد .ارزیابی شـــما از
وضعیتگرافیکچیست؟
من در آغـ ــاز کار ،عالقه خیلی زیادی به
نقاشیوطراحیوهنرهایتصویریداشتم
و از بچگی خوشنویسی و نقاشی میکردم .با
مهاجرتبهتهران،واردهنروحرفهگرافیک
شدم واقعاً چاپ شدن یک کار و دیده شدن
آن و رفتن به دسـ ــت مـ ــردم آرزویم بود .به
اعتقاد من آن سـ ــالها گرافیک عملکردی
کمتر از االن داشت یعنی مردم خیلی کمتر
با گرافیک آشـ ــنا بودند و در عوض گرافیک
هنر بود ،یعنی پوشـ ــش دهنده بسـ ــیاری از
نیازهای تصویـ ــری جامعه ما بود .گرافیک
بهطورمستقلیکرفتارهنرمندانهداشت،
طراحانگرافیکباسوادبودند.آثارگرافیکی
زیبا بودنـ ــد ،همچنین عملکرد رسـ ــانهای
مؤثری داشـ ــتند .گرافیک هم مثل روزنامه
و رادیو و تلویزیون یک رسـ ــانه است .در این
سالها به نسبت بیست سال پیش گرافیک
شناخته شدهتر است و بسیاری این حرفه و

هنر و اهمیت آن را میدانند ،اما بیقدرتر از
بیستسالپیششدهاست.گرافیستهای
جوان خیلی سـ ــطحی و سـ ــاده بـ ــا گرافیک
برخـ ــورد میکنند .گرافیک توانسـ ــته میان
مردم جایگاه پیدا کند و بسیاری از صاحبان
مشـ ــاغل خرد هم به اهمیت این موضوع
در کسب و کار و فعالیتهای تبلیغیشان
پی بردهاند و هرچه این توجه و بهتر بگویم
تقاضا در بازار گرافیک بیشتر شده است،
عمالً گرافیک ارزشهای هنری خودش را از
دسـ ــت داده و بدل به یک رسانه دم دستی
شده است .عوامل متعددی عالوه بر تقاضا
درشکلگرفتناینوضعیتدخیلهست.
ëëشما دورهای شـــاگرد قباد شـــیوا بودهاید؛
او بهعنـــوان هنرمنـــدی کـــه درک درســـتی
از ســـنتهای تصویـــری نگارگـــری و خط و
خوشنویســـی ایرانـــی دارد از آموزههای هنر
مدرنغافلنمیشـــود .شـــماچقدرمتأثراز
ایدههایقبادشیوابودهاید؟
شیوا نخسـ ــتین و آخرین عشق و عالقه
مفـ ــرط من به هنر و گرافیک بود و هسـ ــت.
آن سالها من خیلی دوست داشتم ایشان
را ببینم و در کنارشـ ــان باشم .آن دورهای که

سر کالسهای ایشان بودم زیباترین دوران
زندگی من بود .هرچه االن هم دارم و تالش
میکنـ ــم آنها را حفـ ــظ کنم از همـ ــان دوره
بود .قباد شـ ــیوا نگاه خیلی درسـ ــتی به هنر
بخصوص گرافیک دارند .او فرهنگ و نگاه
ایرانـ ــی را خیلی خوب میتوانـ ــد در آثارش
به نمایـ ــش بگـ ــذارد ،یعنی یـ ــک فرهنگ
را برسـ ــاند در کاری کـ ــه تولیـ ــد میکنـ ــد .در
پوسترهاییکهبرایجشنهنرشیرازساخته
و همینطور پوسترهایی که برای کنسرتها
و موسـ ــیقی ساخته است و خیلی از کارهای
دیگر که همه بیرقیب اند.
ëëپسشمامتأثرازقبادشیوا،سعیمیکنید
از آموزههای سنت تصویری فرهنگ ایرانی
برایاجـــرایآثارگرافیکیخـــاقومدرنو
تأثیرگذاربهرهبگیرید؟
بله همینطور است .شیوا و زرین کلک
و اســـتادان دیگر از همان نسل پوسترهای
خیلی خوبـــی با اســـتفاده از فرهنگ غنی
تصویـــری ایران ســـاختهاند .مـــن چون با
این تفکر و نـــگاه ،بزرگ شـــدم و گرافیک
را اینطـــور شـــناختم هنوز بـــه آن احترام
قائلم و هنوز هم بـــه این امر اعتقاد کامل

دارم .یعنـــی نمیتوانم بپذیـــرم گرافیک
،هنـــری غیر تصویری باشـــد یـــا تصویر در
جایگاه پایینتر از باقی عوامل قرار بگیرد.
گرافیـــک رســـانهای اســـت کـــه بـــا تصویر
مخاطـــب را جـــذب و هدایـــت میکند و
اطالعـــات میدهـــد .اگر عناصـــری مانند
نوشـــتار و تایپوگرافـــی و کالیگرافـــی یا هر
چیزی که االن باب شـــده در گرافیک بیاید
و عملکرد داشـــته باشـــد اول باید رفتاری
تصویـــری به خـــود بگیـــرد؛ از طرفی باید
فرهنگ جامعه هدف دیده شـــود و مردم
مؤلفههایفرهنگیوهنرخودشانرادرآن
اثر هنری و پوســـتر ببینند .وقتی میگوییم
فرهنگ منظورمـــان مجموعهای از باورها
و تجربههـــای تاریخ بصری مردم اســـت،
مینیاتورها و نقاشیهای سقاخانه و طرح
فرشها و گلیمها و ...همـــه آن چیزی که
چشـــم و ذائقه مـــردم با آنها آشناســـت،
اینها باید در آثار باشـــند با هر لحن و فرم
و اجرایی .شـــما مکتـــب گرافیـــک ژاپن را
ببینید اصالً فرم غربی نـــدارد .من با فرم
غربیمخالفنیستمامابایددرنظرداشته
باشـــیم گرافیک هنری برای مردم اســـت

پسمیبایستعطروطعممردممنطقه
خود را بازتـــاب دهد.گرافیک عمقاش را
دارد از دســـت میدهـــد .البته چهرههایی
هستند که در این زمینه جدی کار میکنند
و خیلی قوی هســـتند ،مانند فـــرزاد ادیبی
که آثـــارش هنرمندانه و خالقانه اســـت و
همیشه در کارهایش تصویر و رفتار شرقی
دیده میشـــود و من بسیار دوستشان دارم
اما متأسفانه این اتفاق بســـیار نادر است.
گرافیـــک هنـــر ارتباطی اســـت این یعنی
بـــرای ایجاد یـــک ارتباط تولید میشـــود،
ارتباط حامل پیام اســـت و پیام زبان و فرم
مشـــخصی دارد تا درک و دریافت شـــود.
وقتـــی به زبانی صحبت کنید که مخاطب
از تمامی موتیفها و مؤلفههای آن بیخبر
است چگونه انتظار دارید مخاطب پیام را
دریافـــت کند .در گالریها پوســـترهایی به
نمایش گذاشته میشود که اصالً نمیتوان
گفت این آثار در ایران تولید شـــده اســـت.
هرچقدر هـــم از لحاظ پیامرســـانی و اجرا
موفقباشند.ازطرفیخیلیازاینپوسترها
گرافیک نیســـتند .هر چقدر هـــم از لحاظ
پیامرســـانی و اجرا موفق باشـــند .خیلی از

دلیل طراحان گرافیک باید با حساســـیت
بیشـــتری کار کنند و توان خـــود را در حفظ
و انتقال مفاهیم فرهنگی ایـــران افزایش
دهنـــد .غـــرض از تولیـــد هر اثـــر گرافیکی
مطمئناً تأثیرگذاری بر گـــروه یا اجتماعی
هدفمند اســـت .همین طور نمیشود که
بنشـــینیم و کاری را تولید کنیم که عاری از
همهمؤلفههایفرهنگیماست.
ëëســـاالنهبیشاز 60هزارعنوانکتابچاپ
اول در ایران منتشـــر میشود .ارزیابی شما از
بچیست؟
وضعیتطرحجلدکتا 
در همه این ســـالها به تجربه دیدهام
که ناشـــران چنـــدان دغدغـــه جلد خوب
ندارنـــد .اقتصـــاد نقش مهمـــی در افت
کیفیت طـــرح جلـــد کتابها دارد .ناشـــر
میخواهد با کمترین هزینه کتاب را منتشر
کند .غالب ناشـــرها به فکر نشر و فرهنگ
نیستند .وقتی به این فکر نباشند نمیتوان
انتظار داشـــت از طرحها و گرافیستهای
مجـــرب و حرفـــهای کمـــک بگیرند چون
نیروهـــای با ســـابقه و خالق بـــا رقمهای
معمول کار نمیکنند .بســـیاری از ناشرها
بـــه فکر کیفیت کتاب نیســـتند؛ مـــدام به

این فکر میکنند که کتاب پرفروش شود،
بـــدون اینکه بخواهنـــد هزینههای خوب
دیده شـــدن و فروختن یک کتاب را تمام
و کمال بدهند ،یکی از مؤلفههای مهم در
دیده شـــدن کتاب و جلب توجه مخاطب
بیشـــک جلد آن است .ناشـــرها به جای
اینکه به تجربه و هنر و خالقیت طراحان
اعتماد کنند ،از ایدههای سنتی خودشان
برای جلد کتاب دفـــاع میکنند و ترجیح
میدهند کتاب به فرمی دربیاید که تجربه
خودشـــان میگویـــد .خیلـــی وقتها هم
فقط از روی دســـت دیگران نگاه میکنند
یـــا آنکـــه از روی جلدهـــای خارجی کپی
میکنند .به اشتباه فکر میکنند اگر حتماً
کتاب یونیفرم داشته باشد ،آن اثر هویت
پیدا میکنـــد ،اما لزوماً همیشـــه اینطور
نیست .بیشـــک یونیفرم یکی از راههای
ســـازمانده به ســـری کتابهای یک ناشر
اســـت .مـــا انـــواع روشها برای ســـاخت
یونیفرم یا به اصطالح پلتفرم جلد داریم.
یونیفرم بـــرای جلد کتابهـــا در ذات بد
نیست به شرطی که هویت همه کتابها
را در خودش هضم نکند.

ëëدر حوزه نشـــر ،ناشـــر خســـت بـــه خرج
میدهد؛ اما در ســـینما و تئاتر و در موسیقی
مشـــخصاًدرموســـیقیوســـینمابهعنوان
صنعت دیگر محدودیـــت منابع مالی که
ندارنـــد،بازهممیبینیمبســـیاریپوســـتر
ضعیفهست،چرا؟!
البته باید همین جا خاطرنشـــان کنیم
که حســـاب ناشـــر و تهیهکننده خوب جدا
اســـت.اما اینها انگشت شـــمارند و خوب
هم کار میکنند و کاری به هزینههای تولید
هم ندارند و به شـــعور مخاطـــب احترام
میگذارند .ولی وجه غالب کار دست تهیه
کنندهها و ناشرهایی هست که اصالً اجازه
نمیدهند یک طراح خودش فکر کند؛ در
شکلگیری این وضعیت جامعه طراحان
گرافیـــک هم بیتقصیر نیســـتند البته .در
قدیم طراحها هنرمندان جامع و به روزی
بودنـــد ،از طرفی نیاز جامعه ســـینمایی و
ادبی و موسیقایی را میشناختند و سطح
ســـلیقه عمومی را اگر باال هم نمیبردند،
دیگر تنزل نمیدادند .اما االن تهیهکننده
پوســـتر را میدهد به کسی که حرف گوش
یکند.
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