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چکیده
از ســالهای آغازیــن دهــۀ هشــتاد در ایــران ،میتــوان برخــی کتابهــا را –هرچنــد انــدک
و هرچنــد دارای نقــد -کــه بــه مباحــث تئــوری طراحــی گرافیــک پرداختهانــد ســراغ
گرفــت .امــا در چنــد ســال اخیــر توجــه بــه ایــن موضــوع از ســوی تعــدادی از مترجمــان،
طراحــان ،و اســاتید دانشــگاه شــکل جدیتــری گرفتــه اســت .پژوهــش حاضــر ضمــن
بررســی و ارایــۀ شــرحی مختصــر از محتــوای کتابــی ترجمــه در ایــن زمینــه ،نگاهــی از ســر
نقــد بــه مطالــب آن داشــته و کوشــش میکنــد تــا برخــی ویژگیهــا و کاســتیهای آن
را از منظــر پژوهشــی و چالشهــای مباحــث تئــوری ،مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .نتایــج
حاصــل گویــای آن اســت کــه موضوعــات مــورد گزینــش ،دســتهبندی مباحــث ،انتخــاب
نمونههــای موفقــی از تصاویــر آثــار طراحــان و توصیــف و تحلیــل آنهــا از ویژگیهــای
کتــاب در توضیــح طراحــی گرافیــک و تفســیر مســائل تئــوری آن اســت؛ در عیــن حــال،
وجــود مشــکالت پژوهشــی و کلیگویــی در بیــان مباحــث را میتــوان از مهمتریــن
ضعفهــای کتــاب حاضــر برشــمرد.
کلیدواژه
طراحی گرافیک ،تئوری طراحی ،چالشهای هنرپژوهی در ایران ،کوئنتین نیوآرک
مقدمه
کتابــی کــه در ایــن مقالــه بــه بررســی آن پرداخت ـهام ،از معــدود کتابهــای ترجمــه
اســت کــه در ســالهای اخیــر دربــارۀ تئــوری طراحــی گرافیــک ،در ایــران منتشــر شــده 
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اســت .گرچــه برخــی مطالــب ایــن کتــاب نیازمنــد نقــادی درونــی اســت و یــا ضعفهایــی
پژوهشــی در آن بــه چشــم میخــورد امــا بــه همــان ترتیــب ،مجموعــۀ بحثهــای آن
در بســتری گســترده از نمونههــای موفــق آثــار طراحــی  -مجموع ـهای قابــل توجــه کــه
از تمبــر گرفتــه تــا تبلیغــات چاپــی ،تیتــراژ فیلــم و عالئــم محیطــی را شــامل میشــود-
نــکات آموزنــده و باارزشــی را ارائــه کــرده اســت؛ و البتــه بــه ایــن همــه بایــد ترجمــۀ قابــل
قبــول و علمــی مترجــم را نیــز افــزود.
در بررســی اغلــب کتابهــای طراحــی گرافیــک در ایــران ،عــدم وجــود مباحــث
ـوری پیشرفتــه ،نقدهایــی را –در ســالهای اخیــر -بــا خــود
نظــری و تحلیلهــای تئـ ِ
بــه همــراه داشــته اســت .ایــن نقدهــا از ســویی بــا توجــه بــه نبــود دانــش نظــری و بــه
تعبیــری عمـ ِـل بــدون پشــتوانۀ علمــی ،قابــل تأمــل و بهجــا هســتند و از ســوی دیگــر
بــه دلیــل نادیدهگرفتــن ویژگــی گــردآوری ،ثبــت و انتشــار آثــار طراحــی کــه در جــای
خــود اســنادی ضــروری و کارآمــد در رونــد مباحــث تئــوری اســت ،افراطــی و همــراه بــا
سوگیری میباشند.
ا گــر دقیــق بنگریــم میــان مباحــث عملــی و تئــوری طراحــی گرافیــک ،خــط فاصلــی
نیســت .طراحــان ،خــواه ناخــواه بــا تئــوری ســروکار دارنــد زیــرا رونــد طراحـ ِـی هــر اثــر بنــا بــه
ضــرورت بــا مطالعــه و جس ـتوجو آمیختــه اســت« .یــک تئــوری مجموع ـهای از ایدههــا
اســت :خوانشــی خــاص از تاریــخ ،گمانهزنــی ،قضاوتهــای ارزشــی و ایدههایــی توأمــان
دربــارۀی آینــده .همــۀ مــا بــر اســاس مجموع ـهای از ایدههــا عمــل میکنیــم کــه پــی و
ً
پشــتوانهای اســت بــرای آنچــه انجــام میدهیــم .معمــوال آن را تئــوری نمینامیــم»
(نیــوآرک )81 ،1394 ،امــا در واقــع گون ـهای تئــوری اســت.
در کنــار ایــن دیــدگاه ،از جانــب دیگــر نیــز بایســتی بــه مســألۀ حاضــر نگریســت و از
ً
اهمیــت نقدهــای وارد بــه کتابهــای منتشرشــده در ایــران مبنــی بــر اینکــه صرفــا
آلبومهایــی تصویــری هســتند – حتــی ا گــر تئــوری را در معنــای یادشــده در بــاال در خــود
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ی جــدا از درک و دریافتهــای
داشــته باشــند  -کــم نکــرد .فقــدان ادبیــات نظــری و تئــور ِ
فــردی ،خــاء اساســی کتابهــا و پیــش از آن ،طراحــی گرافیــک معاصــر ایــران اســت کــه
بــرای رفــع آن پژوهشهایــی جــدی الزم اســت .پژوهشهایــی فراتــر از کتــاب :طراحــی
گرافیــک چیســت؟ کــه امیــد اســت دریچ ـهای بــه ایــن چش ـمانداز باشــد.
 -1طراحی گرافیک چیست؟
 -1-1موضوع کتاب :موضوع کتاب به طور صریحی در عنوان آن دیده میشود .انتخاب
عنوان  WHAT IS GRAPHIC DESIGNدر کنار مواردی نظیر GRAPHIC DESIGN
یــا  AN INTRODUCTION TO GRAPHIC DESIGNبیــان م ـیدارد کــه مؤلــف بــه
همــان میــزان کــه ســعی دارد بگویــد طراحــی گرافیــک چیســت ،تالشــی بــرای توضیــح و
تفســیر ایــن مطلــب دارد کــه چــه چیــزی طراحــی گرافیــک نیســت و لــذا رویکــرد چالشــی
او بــه موضــوع از ابتــدا مشــخص اســت.
 -2-1هــدف کتــاب :هــدف کتــاب بحــث دربــارۀ طراحــی گرافیــک (نــک :ص )12 .بــه
مثابــه امــری مهــم در زندگــی انســان اســت .چــرا کــه «طراحــی گرافیــک ،جامعتریــن هنــر
در میــان هنرهاســت .تمــام ابعــاد زندگــی مــا را در بــر گرفتــه اســت( »...ص .)13 .از ایــن
رهگــذر ،کتــاب ســعی دارد بــه ارایــۀ «نکاتــی کــه اشــاراتی بــه یــک تعریــف ()definition
دارنــد» (ص )19 .بپــردازد .همچنیــن نویســنده اهــداف حرفـهای و قابــل تأمــل دیگــری
نیــز دارد .او مینویســد ...« :تاریــخ و تئــوری طراحــی بهواقــع تــازه آغــاز گشــته اســت،
آنهــا کــودک هســتند و زمانــی خواهــد رســید کــه تاریــخ و تئــوری طراحــی بتوانــد بــه
ـوری پیشرفتــه ،همتــراز حوزههایــی همچــون هنــر و معمــاری ،دســت
تحلیلهــای تئـ ِ
ـزان ســالهای اخیــر بــه گســترش و توســعۀ خــود ادامــه
یابــد .امــا ا گــر طراحــی بــه میـ ِ
دهــد و تــاش مــا بــرای توضیــح طراحــی تــا آنجــا ادامــه پیــدا کنــد کــه درک مــا را از آن بــه
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عنــوان یــک پدیــدۀ فرهنگــی عمیــق ســازد ،شــاید ِ[ارنســت] گمبریــش بعــدی ،طراحــی
گرافیــک را مشــابه دیگــر هنرهــا محتــرم بشــمارد» (ص .)56 .بنابــر ایــن ،او ســعی میکنــد
تئــوری را محتــرم بشــمارد و در اهمیــت آن بحــث کنــد« :مــا گرایــش داریــم کــه تئــوری را
پدیــدهای ســراپا متعلــق بــه و شــکلگرفته در یــک کتــاب بدانیــم ،امــا تمــام طراحیهــا
پای ـهای تئوریــک دارنــد ،حتــا ا گــر توســط طراحــی خلــق شــده باشــد کــه هرگــز کتابــی
نخوانــده اســت» (ص .)81 .در مجمــوع ،پرداختــن بــه مباحــث تئــوری و ارایــۀ نظریــه
هــدف نهایــی کتــاب اســت.
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 -3-1مطالــب کتــاب :بــر اســاس فهرســت کتــاب (ص 10 .و  ،)9مطالــب آن بــه دو بخــش
( )partجامــع و مفصــل تقســیم شــدهاند .بخــش اول ( )issuesبــه مباحــث تئــوری و
ُ
ـرآغاز ایــن بخــش ،جملـهای از اســکار
نظریــه در طراحــی گرافیــک پرداختــه اســت .در سـ ِ
وایلــد  Dscar Wildeآمــده کــه میگویــد «حــرفزدن دربــارۀ چیــزی بســیار دشــوارتر از
انجامدادن آن است» (ص )12 .و پس از آن ،مطالب این بخش شروع میشود .بخش
دوم ( )Anatomyبــه توضیــح و تشــریح مفاهیــم رایــج در طراحــی گرافیــک اختصــاص
یافته است.
لهــای کتــاب :همانطــور کــه گفتــه شــد ،بخــش اول کتــاب
 -4-1بحثهــا و جد 
بــه طــرح مباحــث نظــری اختصــاص یافتــه اســت .یــک نــگاه کلــی بــه مطالــب ایــن
فصــل مشــخص میســازد کــه مباحــث آن -اغلــب -مرتبــط بــا یکدیگــر طــرح شــدهاند
و نویســنده کوشــش کــرده تــا بــه زعــم خویــش مهمتریــن چالشهــای نظــری بــرای
تحققیافتــن هــدف کتــاب را مــورد بررســی قــرار دهــد .در ادامــه ،نگاهــی از ســر
نقــد بــه مطالــب ایــن فصــل داشــته ،ویژگیهــا و کاســتیهای آنهــا را مــورد غــور
قرار میدهیم.
 -1-4-1کوئنتیــن نیــوآرک بحــث خــود را در ذیــل عنــوان «طراحــی گرافیــک چیســت؟»
(ص )13-15 .بــا ایــن جملــه آغــاز میکنــد کــه «طراحــی گرافیــک ،جامعتریــن هنــر در
میــان هنرهاســت» (ص .)13 .او شــواهدش را بــرای اثبــات اعتبــار ایــن تــز ،بالفاصلــه
م ـیآورد و مینویســد «تمــام ابعــاد زندگــی مــا را در بــر گرفتــه اســت ،توضیــح میدهــد،
تزییــن میکنــد ،هویــت میبخشــد .»...نیــوآرک ،ادامــۀ مطلــب را بــا ایــن موضــوع
بحثبرانگیــز پیمیگیــرد کــه« :طراحــی گرافیــک فقــط یــک پدیــدۀ مــدرن یــا وابســته
بــه ســرمایهداری نیســت» (ص .)13 .البتــه در ایــن عبــارت ،بایســتی بــه کاربــرد
واژۀ «فقــط» توجــه داشــت ،زیــرا نویســنده بــر آن اســت کــه مدرنیتــه ،تنهــا موجــب
گســترش طراحــی شــده اســت و اصــل ایــن پدیــده ،مربــوط بــه پیــش از مدرنیتــه و
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نظــام ســرمایهداری اســت .خــود او توضیــح میدهــد« :خیابانهــای ُپــر از تابلوهــا،
عالمتهــا ،برچس ـبهای قیمــت ،اعالنهــای حــراج ،اعالمیههــا و اخبــار رســمی،
بــرای مصریهــای باســتان ،ایتالیاییهــای ســدههای میانــه یــا مــردم اتحــاد جماهیــر
شــوروی هــم بــه همــان انــدازه آشــنا بــوده اســت» .از آنجــا کــه ایــن موضــوع بحثــی
اســت کــه در دوران اخیــر بــه چالــش بســیاری کشــیده شــده ،لــذا نیازمنــد منبــع
و ارجــاع بــه بررس ـیهای تاریخپژوهــی اســت و نمیتــوان بــه اســتنباط شــخصی
نویســنده ا کتفــا نمــود .بنابرایــن بــه نظــر میرســد ،الزم اســت کاربــرد ایــن اصطــاح
(طراحــی گرافیــک) در مــورد آثــاری متعلــق بــه دوران پیشــامدرن را از اطــاق خــاص
آن بــه پدیــدهای در دوران مــدرن متمایــز کنیــم .قابــل ذ کــر اســت کــه تاریخنگارنــی
همچــون جیمــز کرایــک و بــروس برتــون ( ،)1987 ,Craig and Bartonریچــارد
هولیــس (هولیــس )1381 ،و برخــی دیگــر ،ســیر ایــن رونــد را بــا واژههایــی همچــون
هنرهــای گرافیــک ( )Graphic Artsو طراحــی گرافیــک تفکیــک کــرده و مــورد بحــث
قرار دادهاند.
در ادامــه ،نویســنده بــه درســتی بــر اهمیــت طراحــی گرافیــک تأ کیــد م ـیورزد و
مینویســد« :تصــور کنیــد ا گــر طراحــی گرافیــک یکشــبه ممنــوع یــا ناپدیــد شــده
بــود ،دیگــر هیــچ کالم مکتــوب ،روزنامــه ،مجلــه ،اینترنــت و علمــی وجــود نداشــت»...
(ص .)14 .او دفــاع نهایــی خــود را از ایــن بحــث بــه ایــن صــورت پایــان میبــرد« :طراحــی
گرافیــک نهتنهــا امــر بیهــودهای نیســت ،بلکــه کاربردهــا و اهدافــی دارد کــه بــرای جهــان
مــدرن مــا -تمــدن -بســیار ســازنده هســتند تــا آنجــا کــه مارشــال مکلوهــان از مــا بــه
عنــوان انســان تایپوگرافیــک یــاد میکنــد» (همــان).
 -2-4-1در پیونــد بــا مطالــب پیشــین ،بحــث دیگــری بــا عنــوان «کارکــرد در برابــر
زیباییشــناختی» (ص )16-18 .مطــرح میشــود .نیــوآرک مینویســد :در ایــن دو واژه
ـش موجــود در طراحــی روبهرویــم .یــک موضــع میگویــد طراحــی
«بــا بنیادیتریــن تنـ ِ
در اصــل یــک فعالیــت کاربــردی اســت کــه در درجــۀ نخســت بــه ســفارشدهنده نیــاز
دارد .دیــدگاه مقابــل ،طراحــی را بســیار بااهمیتتــر از آن میدانــد کــه بــا چنیــن عباراتــی
بیــان شــود و عنــوان میکنــد کــه بایــد بــه شــیوههایی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه
توجو کنــد :کارکــرد در مقابــل امــکان
ـوان بیانگــرش تأ کیــد ورزد و آن را جس ـ 
بــر تـ ِ
زیباییشناســانه .ایــن دو طــرز فکــر ،هــم در عرصــۀ طراحــی گرافیــک و هــم در عرصــۀ
ـرد طــراح گرافیــک ،همــواره بــا یکدیگــر در اصطــکا ک هســتند .طراحــان گرافیــک
هــر فـ ِ
ـراح
ـراح هنرمنــد و الگــوی طـ ِ
پیوســته بــا ایــن دو الگــو در کشــا کش هســتند :الگــوی طـ ِ
صنعتگــر (ص ...)17 .ایــن دو الگــو نمایانگـ ِـر دو قطبانــد کــه طــراح گرافیــک بایــد
جایــگاه خــود را میــان آن دو انتخــاب کنــد» (ص .)18 .نــگاه غیــر جزمــی نویســنده قابــل
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تأمــل اســت .او بــه نفــع یــک الگــو ،دیگــری را نفــی نمیکنــد بلکــه بــر اهمیــت مؤثــر هــر
ً
دو تأ کیــد م ـیورزد .ایــن موضــع محتمــا بــه منزلــۀ وا کنشــی علیــه رویکــرد اثباتگــرا
( )positivismمبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه واقعیــت اجتماعــی بــه وســیلۀ افــراد
مختلفــی ســاخته میشــود کــه در آن مشــارکت دارنــد.
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 -3-4-1موضــوع قابــل توجــه دیگــری کــه نویســنده در ذیــل عنــوان «تعاریــف»
(ص )19-22 .بــه آن میپــردازد طــرح ایــن بحــث اســت کــه «بخــش زیــادی از وقــت یــک
طــراح صــرف آمادهســازی مــواد بــرای تولیــد میشــود و در اینجــا یــک تمایــز بســیار
مهــم نهفتــه اســت .آیــا طراحــی گرافیــک محصــول نهایــی اســت یــا فراینــدی اســت کــه
بــه تولیــد میانجامــد؟ یکــی تمامشــده اســت و ایســتا و دیگــری سرشــار از شــک ،امیــد،
انتخــاب ،امــکان و عمــل اســت» (ص .)20 .در برابــر ایــن پرســش ،خــود نویســنده ابتــدا
موضعهــای متفاوتــی دارد ،در جایــی مینویســد« :یکــی از شــیوههای نگریســتن بــه
طراحــی ،دیــدن آن نــه بــه عنــوان یــک محصــول نهایــی ،کــه بــه عنــوان یــک فراینــد
اســت» (ص )23 .و در جــای دیگــری مـیآورد« :طراحــی ،ساختاربخشــی مــادهای اســت
کــه خریــداری ،لمــس و طلبیــده میشــود .طراحــی ،محصــول اســت» (ص .)38 .بــا ایــن
همــه ،بــه نظــر میرســد نا گزیــر اســت کــه یکــی از ایــن ابعــاد را بپذیــرد و دیگــری را وا نهــد؛
چــرا کــه ایــن موضــوع بنیــان بســیاری از اســتدال لهای او را در سرتاســر کتــاب تشــکیل
میدهــد .لــذا مینویســد« :طراحــی فراینـ ِـد خلقکــردن اســت» (ص)84 .؛ یــا «طراحــی
فراینــدی از ســاختن اســت» (ص .)132 .حتــی هنگامــی کــه توضیــح میدهــد« :طراحــی
در اســاس یــک فعالیــت عملــی اســت ،ســاختن محصــول» (ص )80 .بــر ُبعــد «ســاختن»
یــا بــه عبارتــی بــر یــک رونــد تأ کیــد م ـیورزد کــه پویــا و زنــده اســت و در مقابــل تقلیــل
طراحــی بــه مثابــه یــک کاال قــرار دارد.
 -4-4-1نویســنده در ذیــل عنــوان «طــراح گرافیــک چیســت؟( »1ص ،)23-27 .بــا
الهــام از ِارنســت گمبریــش ،اصالــت را بــه طراحــان گرافیــک میدهــد و نــه بــه طراحــی
گرافیــک .او میپرســد« :چــه چیــزی یــک طــراح گرافیــک را تعریــف میکنــد؟ ...چــه
تصمیمهایــی روشهــای کاری طراحــی را تعییــن میکننــد؟ گمــان مــن بــر ایــن
اســت کــه دو فعالیــت بنیادیــن در شــیوۀ کاری تمــام طراحــان گرافیــک میتــوان
یافــت .اولــی را «قابلفهمبــودن» مینامــم .هیــچ طراحــی ،هــر قــدر هــم مخالــف،
هرگــز نگفتــه اســت« ،میخواهــم ایــن را بیــش از آنچــه الزم اســت پیچیــده ســازم» یــا
چکــس از ایــن ســر در نیــاورد» (ص )23 .و مــورد دوم را «ایجــاد تفــاوت»
«میخواهــم هی 
مینامــم .هــر محصــول ،شــرکت یــا رویــدادی میخواهــد میــان هــزاران همنــوع ،یگانــه،
قابلتشــخیص و برجســته باشــد ...بنابرایــن طــراح گرافیــک کســی اســت کــه همــواره
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بــه مــادۀ خــود معنــا میبخشــد و آن را از طریــق فرمهــا و رمزگانهــای زبــان دیــداری،
همنشــین اندیشــه میســازد» (ص .)24 .بــه بحــث اندیشــمندانه و ظریــف نویســنده
میتــوان افــزود کــه بنیــاد دو فعالیــت نامبــرده را گرایشــی تشــکیل میدهــد کــه عبــارت
اســت از« :میــل بــه بیانکــردن و ایجــاد تعامــل» در طراحــی گرافیــک ،کــه شــاید الزم بــود
تــا پیــش از ایــن دو ،مــورد بحــث قــرار گیــرد ،زیــرا نمیتــوان قبــل از پرداختــن بــه ریشــه،
از ســاقه ســخن گفــت.
 -5-4-1نویســنده در بحثــی بــا عنــوان «معضـ ِـل ســبک» (ص )28-30 .و «ســبک ،بــه
مثابــه سیاســت» (ص )31-33 .بــا آنکــه بــه مــوارد قابــل توجهــی میپــردازد –در پایــان
همیــن قســمت صحبــت خواهــد شــد -امــا در برخــی مــوارد دچــار اشــتباهاتی نیــز شــده
اســت .نخســت در تعریــف ســبک ( )styleمینویســدَ :
«ســبک در طراحــی گرافیــک
ـرای کلــی ( )overall effectاســت ،ترکیــب تمامـ ِـی گزینههــا بــرای انتخــاب
همــان اجـ ِ
2
ـری فضــا ،رنــگ و غیــره .بهتریــن اصطــاح " "mise-en-pageاســت
تایپفیــس ،بهکارگیـ ِ
کــه بــه «جا گــذاری چیزهــا روی صفحــه» ترجمــه میشــود» (ص .)28 .در ایــن تعریــف،
او بــه جــای پرداختــن بــه خصوصیتهــای متمایزکننــدۀ دیــداری و ویژگیهــای
قابــل تأمــل در فــرم آثــار (« ،)2001 ,Heller and Chwastســیاق اجــرای اثــر» و «نحــوۀ
ســازمانبندی آن» را مــورد تأ کیــد قــرار میدهــد کــه موجــب شــده تعریــف او از ســبک بــا
تکنیــک ( )techniqueاشــتباه شــود (پا کبــاز .)298 ،1385 ،بــه عبــارت دیگــر ،تعریــف او
متوجــه مناســبت میــان عوامــل اســت 3و نــه خــود عوامــل و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن.
البتــه ایــن مطلــب کــه ســعی میکنــد ســبک را در طراحــی گرافیــک تعریــف کنــد قابــل
ً
توجــه اســت 4امــا محتمــا بــه ایــن جهــت از عوامــل اصلــی بحــث دور شــده کــه بیــش از
انــدازه بــه تفاوتهــای میــان طراحــی گرافیــک و هنرهــای دیگــر توجــه داشــته اســت.5
نکتــۀ چالشبرانگیــز دیگــر در گفتــار نیــوآرک شــامل مــورد ذیــل اســت« :از آنجــا کــه
ســبکهای مختلــف را میتــوان بــرای یــک محتــوای یکســان بــه کار گرفــت ،بنابرایــن
ســبک میتوانــد از محتــوا متمایــز باشــد» (ص .)30 .آیــا واقعـ ًـا میتــوان ســبک ُ
آرنــوو
( )Art Nouveauرا بــرای محتــوای َســرخوردگیهای ناشــی از جنــگ جهانــی اول بــه کار
بــرد6؟ یــا در یــک مقایســۀ دیگــر ،آیــا عناصــر بیمعنــی و اتفاقــی آثــار گرافیــک دادا ()Dada
(مگــز )287 ،1384 ،بــا منطقگریــزی و قاعدهگریــزیاش ،قابــل مقایســه بــا ســنتهای
ســبک گوتیــک ( ،)Gothicبــا «بهکارگیــری یــک تایپفیــس متحدالشــکل معقــول
کــه بــر روی گریــد قــرار گرفتــه ...از رســم زمانــه پیــروی میکنــد و بــه هیچوجــه حــس
زیباییشناســی خاصــی از خــود نشــان نمیدهــد» (نیــوآرک )26 ،1394 ،هســتند؟
نویســنده ادامــه میدهــد« :جس ـتوجو بــرای ســبک اســت کــه بــه نظــر میرســد
معنایــی دارد و بــه نظــر میرســد بــر ارزشــی واقعــی دال لــت میکنــد» (ص .)30 .چهطــور
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میتــوان هدفــی را بیمعنــا و یــک معضــل معرفــی کــرد ،امــا جس ـتوجوی رســیدن بــه
آن هــدف را دارای معنــا و ارزش واقعــی دانســت؟
بحــث نیــوآرک دربــارۀ ســبک ،مشــکالت دیگــری نیــز دارد .بــه عنــوان مثــال ،در
بحــث او هیــچ نشــانی از فرهنــگ و جامعــه نیســت؛ یــا اشــارهای –و ایجــاد تمایــزی-
بــه ســبکهای تثبیتشــده کــه طراحــان از آن پیــروی میکننــد و ســبک شــخصی کــه
خــاص یــک طــراح اســت نمیشــود؛ همچنیــن بــا اینکــه او بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته
اســت کــه در طــول تاریــخ طراحــی گرافیــک ،طراحــان بــه شــیوههای متفــاوت بــه مقولــۀ
ســبک نگریســتهاند (نــک :ص 30 .و  )31امــا بــاز دچــار ســوگیری شــده ،ماهیــت و
ویژگیهــای ایــن تفــاوت را نادیــده میگیــرد بهطــوری کــه از آن بــه عنــوان «بیهودگــی
ـان انســانی بــه یــک فــرم خــاص»
ـردن بیـ ِ
تــاش بــرای مقیدکــردن تاریــخ و محدودکـ ِ
(ص )30 .یــاد میکنــد و از ســوی دیگــر خــود بــر آن اســت تــا «بنانهــادن یــک اســتاندارد
ً
جهانـ ِـی همگانــی و پای ـهای» (ص )32 .را محتمــا تحــت تأثیــر نظریــه جهانیســازی
حمایت نماید.
علیرغــم ایــن مــوارد ،بحــث نیــوآرک از ویژگیهای قابــل توجهی نیز برخوردار اســت.
گرچــه او در کل بحــث خــود ســبک را نفــی کــرده اســت امــا بــه درســتی از زوال همــوارۀ
سرزندگی و اعتبار تعریفها و تالشهایی یاد میکند (ص )31 .که به جای پرداختن به
امــور اساسـیتر و ضروریتــر ،خــود را در چارچوبهــای تنــگ حبــس کردهانــد (ص.)32 .
او دو نقــل قــول انتقــادی و قابــل تأمــل از رودی َوندرلنــس Rudy Vanderlans
و همچنیــن مایــکل بیــروت را در الب ـهالی نوشــتههایش م ـیآورد کــه بــر اهمیــت
مســئولیت اجتماعــی طراحــان تأ کیــد کردهانــد« .مشــکل پیــش روی طراحــی
ً
ایــن اســت کــه کموبیــش جــرأت میکنــد تــا از آنچــه واقعــا در حــال ر خدادن اســت
چشمپوشــی کنــد ،چشمبســتن بــر مشــارکتاش در ُجــرم ،بــر شکســت آشــکارش در
رویــارو شــدن بــا مســئولیتهایش و ایــن اســتدالل کــه طراحــی ممکــن اســت چیــزی
بیــش از خدمتگــذاری بــرای مصالــح تجــاری باشــد» َ(وندرلنــس) (ص .)32 .مجمــوع
بحــث نویســنده میافزایــد :گرچــه طراحــی خدمتگــزاری بــرای محتواســت ،امــا آنچــه
کــه بــا آن روبهروســت متأســفانه محتوایــی انــدک شــامل شــرکتهای غیــر اخالقــی
(ص ،)13 .مصالح تجاری (ص ،)32 .سیاست (همان) و غیره است.
« -6-4-1آیــا طراحــی گرافیــک همــان تبلیغــات ( )Advertisingاســت؟» (ص.)34-42 .
نویسنده با بررسی آرای برخی نویسندگان و منتقدان نظیر دیوید ِاستوارت ،David Stewart
اســتیون ِهلــر  ،Steven Hellerو ریــک پوینــر  Rick Poynorکــه وجــه تمایــزی میــان ایــن
دو نمیبیننــد یــا بــر آننــد کــه ایــن دو بــه طــور تنگاتنگــی در هــم تنیدهانــد ،مینویســد:
«تمایزهایــی وجــود دارد کــه دو رشــته را از یکدیگــر مجــزا میکننــد ،در غیــر ایــن صــورت

مداقهای در مباحث تئوری طراحی گرافیک

مــا دو اصطــاح نداشــتیم کــه فرهنگهــای لغــات و کاربــران و ادارۀ مالیــات آنهــا را بــه
رســمیت بشناســند» (ص .)36 .او بــه ارایــۀ یــک جــور فرمــول بــرای تمایــز میــان طراحــی
گرافیک و تبلیغات پرداخته و آن را در چهار مورد «فرم ( ،)Formماده ( ،)Materialزمان
( ،)Timeو پیــام (( »)Messageص )38 .دســتهبندی کــرده اســت .امــا در ایــن قســمت
متوجــه یــک برخــورد غیرکارشناســانۀ پژوهشــی در نحــوۀ اســتفاده از دادههــای تحقیــق
میشــویم و آن اینکــه نیــوآرک مصاحبـهاش بــا پــل ِبلفــورد ( Poul Belfordص)39-42 .
پیرامــون موضــوع تبلیغــات را بــه صــورت مســتقیم آورده اســت .در فضــای تحقیق کیفی
بایســتی دادههــای بهدســت آمــده از مصاحب ـه بــا افــراد صاحبنظــر ،تجزیــه و تحلیــل
ً
ـام مصاحبــه
شـ
ـده و در پژوهــش مطــرح شــوند نهاینکــه متــن اصلــی یــا اصطالحــا خـ ِ
ً
توگــو بــا کارشــناس یــا کارشناســان یــک
عینــا نقــل شــود .کتــاب حاضــر یــک کتــاب گف 
ً
رشــته و یــا یــک نشــریه نیســت کــه بتــوان متــن یــک مصاحبــه را عینــا بــرای خواننــدگان
مطرح کرد.
« -7-4-1آیــا طراحــی همــان هنــر اســت؟» (ص)43-47 .؛ نویســنده در اینجــا نیــز
میگویــد« :بــرای ادغــام هنــر و طراحــی ،نخســت بایــد دو موجــود مجــزا وجــود داشــته
باشــد» (ص .)43 .لــذا ای ـن دو در ابتــدا مجــزا هســتند .امــا «هــم منتقــدان و هــم
طراحــان ،آ گاهانــه و بســیار ،مــرز میــان دســتهبندیها را مخــدوش کردهانــد ،بــه ایــن
آزادی خودبیانگــری و شــاید مرتب ـهای
منظــور کــه طراحــان نیــز بــه همــان درجــه از
ِ
مــازم آن دســت یابنــد کــه هنرمنــدان از آن لــذت میبرنــد» (ص .)43 .او طراحــی را بــا
ـام واضــح
عواملــی همچــون «مقصــود و منظــور» مرتبــط میدانــد کــه در فرســتادن پیـ ِ
کارآمــد اســت امــا هنــر ،داللتکننــده ،شــرا کتپذیر و درگیرکننــده اســت و از ابهــام لــذت
یبــرد (ص .)44 .بــا اینحــال در برابــر ایــن پرســش کــه «آیــا طراحــی ،ماننــد بهتریــن
م 
اثــر هنــری ،میتوانــد قدرتمنــد ،پیچیــده ،برانگیزنــده و بــادوام باشــد؟» مینویســد:
«پاســخ بــه ایــن پرســش یــک بلــۀ خالــی از ابهــام و خدش ـهناپذیر اســت» (همــان) .در
واقــع نویســنده معتقــد اســت کــه طراحــی میتوانــد همــان کارمایــه و کارکــرد هنــر را
داشــته باشــد؛ نهاینکــه طراحــی ،هنــر باشــد.
 -8-4-1نویســنده در بحــث «طراحــی چگونــه متحــول میشــود؟» (ص-56 .
 )48میپرســد« :امــا چــه چیــز تحــول را بــه پیــش میرانــد؟» او ســه گــزاره را بــرای
پاســخ بــه ایــن پرســش مطــرح میکنــد« :نیروهــای فیزیکــی و مکانیکــی و تکنولــوژی»
(ص« ،)48 .تجــارت» (ص )54 .و «استانداردســازی» (همــان)« .گرچــه ایــن نیروهــا،
مــادۀ مــورد اســتفادۀ طراحــی را تغییــر و تحــول دادنــد ،امــا در ســطحی دیگــر -تلفیــق
بهینــۀ کیفیتهــای زیبائیشناســانه و کاربردپذیــری -مشــکالت همانــی هســتند
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کــه همیشــه بودهانــد» (ص .)56 .در واقــع ،مشــکالتی کــه طراحــی بــا آن روبهروســت
هماننــد هنــر ،هــر زمــان و هــر کجــا یکســان اســت.
 -9-4-1در ذیــل عنــوان «تغییــر جهــان» (ص ،)57-63 .نویســنده موضوعــی را بــه
بحــث میگــذارد کــه پیشتــر بــا مخاطــب کتــاب مطــرح کــرده بــود (نــک :ص.)32 .
ســابقۀ ایــن بحــث کــه در غــرب بــه دهــۀ  1950میــادی میرســد و چــون چشــمهای
اجتماعــی
کوچــک گاه و ب ـیگاه از دل خــا ک ســر برم ـیآورد ،تأ کیــد بــر مســئولیت
ِ
طراحــان گرافیــک در برابــر جامعـهای مصرفــی و انباشــته از کاالهــای بیفایــده و مبتــذل
اســت کــه نظــام ســرمایهداری بــا بــه خدمتگرفتــن طراحــی رقــم زده اســت .7نیــوآرک
امــا علیرغــم موافقــت ضمنــی ،نگاهــی از ســر نقــد دارد و گاه آنهــا را افراطــی و حتــی
ً
حقهبازانــه میدانــد ،او معتقــد اســت «طراحــی گرافیــک میتوانــد بــا امکانــات نســبتا
انــدک فیزیکــی و مالــی انجــام شــود ،امــا رســاندنش بــه دســت مــردم نیازمنــد ســرمایهای
قابــل توجــه اســت» (ص .)59 .بــر همیــن اســاس اســتدالل میکنــد «ایــن وضعیتــی
غیــر عــادی اســت ،چــرا کــه روی ایــن مجــات 8قیمــت درج شــده اســت و بــرای جلــب
پشــتیبانی تجــاری مــا بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد» (ص .)62 .پیشــنهاد نیــوآرک ایــن
اســت کــه «گرچــه طــراح نمیتوانــد صــاف و ســاده اختیــار را در دســت بگیــرد 9و بنــا بــه
میــل خــودش مــاده را تغییــر دهــد ،امــا میتوانــد ایــن پیامهــای تجــاری یــا ســازمانی را
متــری درآمیــزد و ایــن بــه طورحتــم
بــا مالحظــات سیاســی و پیچیدهگــی اجتماعــی مه 
همانجایــی اســت کــه آینــده[ی طراحــی گرافیــک] قــرار میگیــرد (ص .)59 .بــه تعبیــری
او وجهــی دمکراســی رادیــکال را راهحــل مســألۀ فــوق میدانــد.
 -10-4-1باالخــره از ورای بحثهــا و جدلهــای کتــاب دربــارۀ تئــوری طراحــی
گرافیــک ،نویســنده بــه قــدر اشــارهای بــه آبشــخور اصلــی ایــن مباحــث میپــردازد .او در
ذیــل عنــوان «زبــان دیــداری» (ص ،)64-75 .بــه پساســاختارگرایی اشــاره میکنــد و
توپنجه نــرم کــرده اســت
اذعــان م ـیدارد کــه طراحــی در دهــۀ گذشــته 10بــا آن دس ـ 
(ص .)64 .نیــوآرک معتقــد اســت در حــوزۀ طراحــی گرافیــک ،ایدههــای نخســتین
پساســاختارگرایی – 11بــه عنــوان وا کنشــی در برابــر ســاختارگرایی -هنــوز آنطــور کــه باید
درک نشــدهاند و اطــاق آن بــه گروهــی از آثــار علیرغــم وجــود ارتباطــی واقعــی ،یــا یــورش
بــه اســتفادۀ افراطــی از تئــوری ادبــی ،پیآمدهــای قابــل توجهــی را در بــر نداشــته اســت.
بحــث نیــوآرک بیشــتر ناظــر بــر پرس ـشهایی قابــل تأمــل اســت ،گرچــه ایــن پرس ـشها
در تاریــخ غــرب از ســابقهای برخوردارنــد و در هــر دوره بــه نحــوی آن را تبییــن کردهانــد.
او در مواجهــه بــا آرای ژا ک دریــدا  ،Jacques Derridaاز نقــش نــوآوری ( )originalityدر
طراحــی میپرســد و از ایــن رهگــذر نظریــات میشــل فوکــو در مقالــۀ «مؤلــف چیســت؟»
و تئــوری هنرمند-قهرمــان در جنبــش رمانتیسیســم را مــورد بازنگــری قــرار میدهــد
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(ص .)65 .زمین ـهای کــه طراحــی در آن ســاخته میشــود ،چهگونگــی آفریــدن معنــا،
چهگونگــی رابطــۀ طراحــی بــا طراحیهــای پیشــین ،بــا ســنت ،و نقــش واقعــی طراحــان
(ص )66 .پرسـشهایی هســتند کــه نیــوآرک مخاطبــان کتــاب را بــه بازاندیشــی دربــارۀ
آنها فرا میخواند.
 -11-4-1در پیونــد بــا بخــش قبلــی و در بخشــی بــا عنــوان «قانــون» (ص،)76-78 .
بحثــی پیــش کشــیده میشــود کــه نویســنده میکوشــد پیرامــون برخــی پرس ـشهای
مطر حشــده در بخــش قبلــی ،تأمــات خویــش را مطــرح نمایــد .نخســت از هنرمنــد و
رابط ـهاش بــا هنرمنــدان و آثــار پیشــین میگویــد و ســپس بــه بحــث از هنرمند-قهرمــان
یگــردد .او کــه پیشــتر بهکارگیــری مفاهیمــی چــون نبــوغ و خالقیــت را چــه از ســوی
بازم 
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نویســندگان هنــری و چــه از ســوی خــود طراحــان ،بــه طــور ضمنــی رد کــرده بــود (نــک:
ص ،)68 .در اینجــا بــه نقــل از مارتــا ِاســکاتفورد مینویســد« :یــک قانــون ،قهرمانهــا را
میآفرینــد ...هنــگام انتخــاب یــک طــراح یــا اثــر ممکــن اســت چشــم خــود را بــر گســترهای
کهــا و قالبهایــی ببندیــم کــه گنجینــۀ تاریــخ طراحــی
از ارتبــاط ،بیــان ،مفاهیــم ،تکنی 
یســازند ...ایــن غیرمنصفانــه ،مضــر و کوتاهبینانــه اســت» (ص 76 .و .)78
را م 
پیــکان نقــد نیــوآرک بــه ســوی طراحــان اســت ،او بــه قوانینــی -اغلــب نانوشــته -کــه
طراحــان وضــع میکننــد اشــاره دارد کــه طــی آن بــه دنبــال اثــر قــوی هســتند و بــه ایــن
طریــق ،چش ـماندازهای دیــدن تــاش همگــی طراحــان گرافیــک و مشــارکتکنندگان
ایــن حــوزه را مختــل میســازند.
 -12-4-1فصــل اول کتــاب ،بــا «ســخن آخــر» (ص )79-82 .پایــان مییابــد .نیــوآرک
ابتــدا از اهمیــت تجربــۀ اصـ ِـل طراحــی 13صحبــت میکنــد 14و میپرســد :وقتــی بــه کتــاب
یــا مجلـهای دربــارۀ طراحــی نــگاه میکنیــم ،در واقــع بــه چــه چیــز نــگاه میکنیــم؟ اثــری
کــه از یــک ســو از چارچــوب خــود جــدا شــده ،تغییــر انــدازه پیــدا کــرده ،کیفیــات فیزیکــی
خــود را از دســت داده؛ و از ســوی دیگــر مــا هیــچ نمیدانیــم ایــن اثــر چگونــه دریافــت
شــده ،شــرایط انجــام آن و وضعیــت پذیــرش آن چــه بــوده و ایــن کــه عملکــرد خوبــی
داشــته یــا خیــر (ص .)79 .بایــد دقــت داشــت کــه نویســنده بــا ارایــۀ مجــدد (بازانتشــار)
و تجربــۀ آثــار طراحــی در نمونههــای غیــر اصلــی آن از طریــق رســانهها دچــار چالــش
ـود اســتانداردها بــرای ارایــۀ تصویــری کامــل از آنهاســت
نیســت 15بلکــه بحــث اصلــی او نبـ ِ
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(ص .)80 .نیــوآرک در اهمیــت تمــاس بــا اصـ ِـل طراحــی ،از شبیهســازی یــا بازنمایـ ِـی
اســتاندارد اثــر بحــث میکنــد و عواملــی نظیــر :الــف) اســتفاده از عکــس اثــر و نــه نســخۀ
الکترونیــک آن ،ب) داشــتن اطالعاتــی دقیــق و جامــع را بــرای درک واقعــی از یــک اثـ ِـر
طراحــی مؤثــر میدانــد .امــا بحــث نیــوآرک علیرغــم ویژگیهــای قابــل تأم ـل آن ،بــا
نارســاییهایی نیــز همــراه اســت:
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ـکل تمــاس بــا نســخۀ اصلــی طراحــی توجهــی نــدارد .توضیــح ایــن
 -1-12-4-1او بــه شـ ِ
مطلــب نیازمنــد توجــه بــه دو عامــل اســت :الــف) یکــی از تفاوتهــای بــارز آثــار گرافیــک
در مقایســه بــا دیگــر هنرهــای دیــداری -بــه طــور مثــال یــک اثــر نقاشــی بــر دیــوار یــک
مــوزه یــا هــر مــکان دیگــر -در ایــن اســت کــه وقتــی از اصـ ِـل اثــر صحبــت میشــود ،بــا
یــک نســخه روب ـهرو نیســتیم تــا بــا ارایــۀ یــک فایــل فشــرده ( )zipاز انــدازۀ واقعــی آن
یــا ارایــۀ عکســی از نحــوۀ نمایــش آن بــر روی دیــوار ،بتــوان مشــکل بازانتشــار آن را در
یــک وبســایت یــا مجلــه برطــرف ســاخت .اصـ ِـل طراحــی ،شــامل همــۀ نمونههایــی
اســت کــه تکثیــر و منتشــر شــدهاند .بنابرایــن ،تجربــۀ اصـ ِـل طراحــی ،در واقــع تجربــۀ
شــکل ِ تمــاس بــا ایــن نمونههــا خواهــد بــود و از آنجــا کــه «تفــاوت در شــکل تمــاس،
داللتهــای پیــام را دگرگــون میکنــد» (احمــدی ،)452 ،1385 ،ارایــۀ یــک عکــس از
اثــر بــه همــراه اطالعاتــی دقیــق و جامــع ،بــاز هــم قــادر بــه نمایــش درک و دریافتهــای
واقعــی آن نخواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر ،گرچــه نیــوآرک ســعی کــرده اســت از «تصویــری
بســیار کوچــک بــا عنوانــی در زیــر آن» (ص )79 .فراتــر رود امــا راهحــل او نیــز بــا درجــۀ
معینــی از انتــزاع همــراه اســت .ب) مکانمنــدی آثــار گرافیــک یکــی دیگــر از ویژگیهــای
آنهاســت کــه طراحــی «= یــک شــیء فیزیکـ ِـی واقعــی» (ص )79 .را معنــا میبخشــد.
بهطــور مثــال وقتــی نیــوآرک بــه یــک پوســتر اشــاره میکنــد دربــارۀ نادرســتی بازانتشــار
آن مینویســد« :نــه در انــدازهای نزدیــک بــه ابعــاد واقعـیاش و نــه هرگــز بــر روی دیــوار»
(ص .)80 .در مقابــل بایــد پرســیده شــود :کــدام دیــوار؟ در کــدام نقطــۀ شــهر؟ در چــه
زمانــی از شــبانهروز و غیــره .بدیهــی اســت کــه مکانمنــدی طراحــی موجــب میشــود کــه
«بافــت ،تاروپــود و تمامــی رنگوبــوی» (ص )79 .اثــر در کنــار عواملــی نظیــر نوروســایه و
تأثیــرات دیگــر محیــط ،نمایــش واقعــی خــود را پیــدا کننــد.
 -2-12-4-1بــه نظــر میرســد نویســنده در بحــث خــود ،از دریافــت مخاطبــان از
طراحــی در نتیجــۀ شــکل ارایــۀ اثــر غفلــت ورزیــده اســت .آنچــه کــه بــر ایــن مطلــب
صحــه میگــذارد ایـن اســت کــه بحــث او از اهمیــت تجربــۀ «اصـ ِـل طراحــی» (ص،)79 .
در نهایــت بــه فراهـمآوردن اطالعاتــی اســتاندارد بــرای «تاریــخ و نقــد طراحــی گرافیــک»
(ص )80 .فــرو کاســته میشــود؛ یعنــی دریافــت طراحــان و منتقــدان از طراحــی و نــه
ـان واقعــی آن اثــر.
دریافــت مخاطبـ ِ
بحــث دیگــری کــه نیــوآرک در «ســخن آخــر» دنبــال میکنــد ،مربــوط بــه اهمیــت تئــوری
اســت کــه در مقدمــۀ مقالــۀ حاضــر و در بیــان هــدف کتــاب بــه آن اشــاره کردیــم .توجه به
نــکات تأملبرانگیــز و حتــی پرسـشهای نیــوآرک ،بــرای جامعــۀ طراحــان -بــه خصــوص
در کشــور مــا -ضــروری اســت .او بحــث خــود را از پرسـشهای دیرینــه و جدالبرانگیــزی
کــه تئــوری را بیاهمیــت میخواننــد آغــاز کــرده (ص )80 .و در نهایــت بــا پرسشــی دربــارۀ
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یبــرد (ص )82 .و بــه درســتی بــر ماهیــت غیــر قابــل تفکیــک
ـود طراحــان بــه پایــان م 
خـ ِ
دو مقولــه نظــری و عملــی طراحــی گرافیــک تأ کیــد مـیورزد.
 -5-1تعریــف مفاهیــم در کتــاب :مطالــب بخــش دوم کتــاب شــامل مــوارد ذیــل
اســت :آناتومــی (ص 85 .و  .)84الفبــا (ص 87 .و ُ ،)86مدولهــا (ص 89 .و ،)88
تایپفیسهــا (ص ،)90-92 .حــروف دیجیتــال (ص ،)93-95 .نشــانههای نوشــتاری
کامــل (ص 97 .و  ،)96زبانهــا (ص 99 .و  .)98تایپوگرافــی (ص 101 .و  ،)100گریــد
(ص 103 .و  ،)102سلســلهمراتب (ص 105 .و  ،)104قوانیــن و دیگــر تمهیدهــا (ص107 .
و  .)106تصویرهــا (ص 109 .و  ،)108تصویرگــری (ص ،)110-113 .عکاســی (ص 115 .و
 ،)114کاربــرد عکاســی (ص ،)116-122 .کلمــه و تصویــر (ص .)123-131 .ابزار (ص133 .
و  ،)132مــداد (ص 135 .و  ،)134مــواد و مصالــح (ص 137 .و  ،)136کاغــذ (ص 139 .و
 ،)138رایانــه (ص 141 .و  .)140قواعــد (ص 143 .و  ،)142نشــانهها (ص،)144-147 .
هویــت (ص 149 .و  ،)148تبلیغــات چاپــی (ص 151 .و  ،)150اطالعــات چاپــی (ص.
 153و  ،)152بســتهبندی (ص155 .و  ،)154کتابهــا (ص 157 .و  ،)156مجــات (ص.
 ،)158-163غرفههــای نمایشگاهــی (ص 165 .و  ،)164تابلوهــا (ص 167 .و ،)166
وب و فیلــم (ص.)168-171 .
نویســنده در ایــن بخــش ،بــه تشــریح برخــی مفاهیــم ،اصــول ،و شــاخههای
فعالیــت طراحــی گرافیــک میپــردازد .دســتهبندی برخــی مباحــث (نــک :صــص-107 .
 ،)86مطر حکــردن یــک پرســش انتقــادی (نــک :ص ،)98 .یــک دیــدگاه اســتنتاجی
(نــک :پایــان ص ،)100 .ادعایــی قابــل توجــه (نــک :ص ،)124 .دیــدگاه تجدیدنظــر
طلــب (نــک :ص ،)142 .اســتنباط در دســتهبندی روشهــای موجــود (نــک :ص.
 )152و مــواردی مشــابه آن ،بــه همــراه تصاویــر متنــوع و موفقــی از آثــار گرافیــک همــراه
بــا توصیــف و تحلیلهــای جالــب توجــه از نــکات قــوت ایــن بخــش اســت؛ امــا متأســفانه
یکــه پــس از
ایــن مــوارد ،کوتــاه ،پرا کنــده ،غیــر قابــل تکیــه و نا کافــی هســتند .بــه طور 
مطالعــه ،چنــد چالــش مهــم در ایــن بخــش و در ارتبــاط بــا کل کتــاب دیــده میشــود:
نخســت بایــد پرســیده شــود چــرا توضیــح مفاهیــم ،پــس از یــک بحــث و جــدل
ـوری موضــوع ،ارائــه شــده اســت؟ بهتــر نبــود نویســنده ابتــدا
طوالنــی دربـ
ـارۀ مســائل تئـ ِ
ً
راجــع بــه مثــا «تایپفیــس» بــه یــک آرای مشــترک بــا خواننــده میرســید و ســپس
یکــرد (نــک :صــص 85 ،54 ،32 ،29 .و غیــره).
دربــارۀ آن در جایجــای کتــاب بحــث م 
نکــه مطالــب ایــن بخــش ،بیشــتر جنبــۀ مــروری و گــزارش دارد کــه بــه صــورت
دوم ای 
کلیگویــی ارائــه شــدهاند .گاه مشــخص نیســت کــه هــدف از ایــن گریزهــای کوتــاه،
مــرور تاریخــی (نــک :ص ،)86 .تکــرار بعضــی مســائل بدیهــی ،توصیــف ســتایشگرانه
(نــک :ص ،)132 .نقــد بیمناســبت – ا گــر چنانچــه هــدف ،توصیــف و تحلیــل یــک
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آناتومــی اســت( -نــک :ص ،)158 .و دســتهبندی بیاســاس و بیمرجــع (نــک :ص.
 )166چیســت؟ بازخوانــی دوبــارۀ آرای صاحبنظــران کــه گاه بــدون دنبالکــردن
هدفــی مشــخص (نــک :ص ،)124 .در کنــار هــم کالژ شــدهاند (نــک :ص )156 .نیــز
بحــث دیگــری اســت .در مرتبــه ســوم ایــن پرســش مطــرح اســت کــه معیــار انتخــاب
مطالــب بخــش دوم چــه بــوده اســت؟ زیــرا جــای خالــی مطالــب بســیاری دیــده میشــود
کــه از آنهــا صحبتــی بــه میــان نیامــده اســت و در مقابــل ،برخــی مطالــب بــا تفکیــک
ریزتــری مــورد اشــاره قــرار گرفتهانــد؛ نظیــر« :سلســلهمراتب» در کنــار «قوانیــن و دیگــر
تمهیدهــا»؛ «عکاســی» بــه همــراه «کاربــرد عکاســی»؛ «ابزارهــا» در کنــار «مــداد»« ،مــواد
و مصالــح»« ،کاغــذ» و «رایانــه» کــه میتوانســتند در یکدیگــر ادغــام شــوند و تحــت یــک
عنوان درآیند.
 -2نکاتی دربارۀ ترجمه کتاب:
ـردان مرجــان زاهــدی از کتــاب طراحــی گرافیــک چیســت؟ در نهایــت وضــوح و روانــی
برگـ ِ
ً
صــورت گرفتــه و ایشــان تــاش کردهانــد تــا ترجمــۀ متــن اصلــی بــه زبــان مقصــد ،کامــا
علمــی و دقیــق صــورت گیــرد .امــا در رونــد مطالعــه کتــاب بــه مــواردی برمیخوریــم کــه
گویــا از قلــم افتــاده یــا مــورد اغمــاض قــرار گرفتهانــد و شایســته اســت تــا در چاپهــای
بعــدی ،بازبینــی و اصــاح شــوند .بدیهــی اســت کــه اشــاره بــه ایــن مــوارد بــه هیــچ روی
از ارزشهــای ترجمــه ایشــان نمیکاهــد.
 -1-2در ترجمــۀ عبــارت «حتــا واژۀ تایپفیــس ( ،)typefaceدر فرهنــگ واژ گان تایــپ،
بــر چهــرهای اشــاره دارد کــه ارائــه میشــود تــا بــا مرکــب چــاپ شــود» (ص)88 .؛ بــه
نظــر میرســد تأثیــر بحــث مؤلــف در جمــات پیــش از ایــن و تأ کیــد بــر ماهیــت فیزیکــی
تایــپ ،موجــب اشــتباه مترجــم شــده اســت .زیــرا عبــارت حاضــر در جملــۀ آخــر بــه تعریــف
فونــت ( )fontو شــکل فیزیکــی آن نزدیــک شــده ()35 ،2009 ,Ambrose and Harris؛
بــرای توضیــح تایپفیــس ،ترجمــه صحیــح بایســتی بــه ایــن صــورت میآمــد« :حتــا
واژۀ تایپفیــس ،در فرهنــگ واژگان تایــپ ،بــر چهــرهای اشــاره دارد کــه بــا مرکــب چــاپ
ارائه میشود».
 -2-2دقــت در عبــارت «حالــت ُمدولــی بخشــی از یــک فراینــد اســت کــه از زمانهــای
بندی
دور ،حتــا زمانــی کــه حــروف هنــوز دس ـتنویس بودنــد ،بخشــی از ســاخت ِ
ـروف چاپــی بــوده اســت» (ص ،)88 .بــدون رجــوع بــه متــن اصلــی نیــز ایجــاد
ـوزون حـ ِ
مـ ِ
چالــش میکنــد .ترجمــه اشــتباه یــک یــا دو واژه موجــب نادیدهگرفتــن ســیر تاریخــی
بحــث و ایجــاد خدشــه در کل عبــارت شــده اســت .در ایــن جملــه ،بــه جــای ترکیــب

مداقهای در مباحث تئوری طراحی گرافیک

ـروف چاپــی»
«دس ـتنویس بودنــد»« ،بــا دســت رســامی میشــدهاند» و بــه جــای «حـ ِ
ـرم حــروف» اســتفاده میشــد.
بایســتی از «فـ ِ
ـزوی بســیاری در جهــان هســتند کــه بــه مهــارت طراحــان
 -3-2در عبــارت« :جوامــع منـ ِ
تایــپ نیــاز دارنــد و تــوان پیوســتن بــه دنیــای مــدرن را ندارنــد مگــر زمانــی کــه حــروف الفبــا،
ً
نشــان[ ،دیگــر نــه ب هصــورت متصــل ،بلکــه] جداجــدا و رقمــی نوشــته شــود»
و طبعــا زبا 
(ص ،)98 .مقصــود مؤلــف فراینــد تبدیــل اطالعــات بــه قالــب دیجیتــال ()digital format
بــوده اســت .امــا برداشــت مترجــم و افــزودن توضیــح تکمیلــی ایشــان ،موجبشــده کــه
خواننــدۀ کتــاب تصــور نمایــد دیــدگاه مؤلــف متضمــن وجهــی تبعیــض و پی ـشداوری
ـداری
نســبت بــه فرهنگهــای غیــر غربــی -چیــزی کــه ژا ک دریــدا از آن بــا نــام قوممـ ِ
( )ethnocentrismاروپایــی یــاد نمــوده و نقــد کــرده -اســت .بــه هــر صــورت ،قســمت پایانــی
ایــن عبــارت ،کافــی بــود تــا «بــه صــورت رقمــی ( )digitizedدرآیــد» ترجمــه میشــد.
ـای نکــره (یــک) در ترجمــۀ «پرتــرۀ یــک نویســنده» (ص )110 .کــه
 -4-2اســتفاده از یـ ِ
ً
اشــاره بــه نویســندهای نوعــی دارد ،احتمــاال بــه دلیــل بیاطالعــی از اختصاصداشــتن
تصویــر مــورد بحــث بــه کوئنتیــن نیــوآرک بــوده اســت .ترجمــه صحیـ ِـح «پرتــرۀ نویســندۀ
کتــاب» موجــب آشناشــدن خواننــدگان بــا نویســندۀ کتــاب میشــود.
 -5-2ترجمــۀ کلمــه  Signsبــه «تابلوهــا» (ص ،)166 .تمامــی ابعــاد آن را در بر نمیگیرد.
اســتفاده از «عالمتهــا» یــا «عالئــم» صحیحتــر و مصطلحتــر اســت .بایــد توجــه داشــت
کــه خــود تابلــو یــک گونــه از خانــوادۀ بــزرگ عالئــم اســت.
ـتباهات ر خداده در ارجاعــات درونمتنــی،
 -6-2مــواردی نیــز وجــود دارنــد کــه بــه اشـ
ِ
توضیحــات پانویسهــا و نظایــر آن مربــوط هســتند و در اینجــا بــه چنــد نمونــه اشــاره
میشــود:
 -1-6-2در ارجــاع کتــاب «شــمایلهای طراحــی گرافیــک» آمــده اســت کــه بــه
صفحــۀ  54نــگاه کنیــد (ص ،)69 .در حالیکــه صفحــۀ صحیــح 73 ،اســت .یــا در
ارجــاع «ســازماندهی محتــوا» بــه صفحــات  100و  128اشــاره شــده اســت (ص )164 .در
صورتیکــه صفحــات  123و  152صحیــح هســتند.
 -2-6-2اســامی کارتیــن مککــوی و مدرســۀ کرنبــروک در صفحــۀ  100کتــاب آمــده و
پانویــس (ص )101 .شــدهاند در حالیک ـه هــر دو پیشتــر در صفحــات  59و  66پانویــس
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ً
ـار آوردن پانویــس ،بــر اولینبــاری اســت کــه یــک کلمــه
شــده بودنــد .اصــوال نیــز معیـ ِ
در متــن میآیــد و بعــد از آن نیــازی بــه تکــرار نیســت زیــرا موجــب اطنــاب مــالآور در
رونــد مطالعــه میشــود .بــه همیــن ترتیــب ،تکــرار در شــرح اصطــاح «متــن بســته و متــن
گشــوده» در صفحــات  67و ســپس  101بیمــورد اســت .مگــر آنکــه مترجــم تشــخیص
دهــد بــا توجــه بــه متـ ِـن مــورد ترجمــه ،بایــد از منابــع دیگــری بــا دیدگاههایــی متفــاوت
بــه توضیــح دوبــارۀ موضــوع پرداخــت؛ حــال آنکــه در اینجــا هــر دو توضیــح یکــی بــوده
و از یــک منبــع نیــز هســتند .حتــی چنانچــه لزومــی بــر مــرور دوبــارۀ ایــن توضیــح حــس
ً
شــود  -مثــا بــرای خواننــدهای کــه خوانــدن را از میانــۀ کتــاب آغــاز کــرده اســت -
ً
میتــوان بــه نمونــۀ قبلــی ارجــاع داد نــه اینکــه یــک پارا گــراف نســبتا طوالنــی را دوبــاره
ً
عینا تکرار کرد.
 -3-6-2نحــوۀ آوردن پانویسهــای متــن ،شــرح تصاویــر و یادداشــتهای مترجــم،
ً
بــه دلیــل اســتفادهنکردن از عالمتهــای متمایــز (مثــا عــددی و حروفــی) ،ایجــاد
ســردرگمی میکنــد .بــرای نمونــه چنانچــه بــه بخــش «طراحــی چگونــه متحــول
میشــود؟» (صــص )48-56 .نــگاه کنیــم ایــن موضــوع را درمییابیــم.
 -4-6-2گاه یــک نــام بــا دو امــای متفــاوت آمــده اســت نظیــر« :مایــکل بیــروت» (ص.
 )32و «میشــل بیــرات» (ص )78 .کــه هــر دو ترجم ـهای از  Michael Bierutهســتند.
 -5-6-2متأســفانه مترجــم در شــرح توضیحــات پانویسهــا ،منابعــی کــه از آنهــا بهــره
بــرده را قیــد نکردهانــد .بــه جــز دو مــورد (صــص 67 .و  ،)101بقیــۀ توضیحــات کــه متنــوع
و تخصصــی نیــز هســتند ،بــدون منبــع آمدهانــد (صــص،59 ،48 ،46 ،42 ،32 ،18 .
.)167 ،158 ،152 ،111 ،95 ،91 ،90 ،86 ،67 ،66
 -7-2در ترجمــه کتــاب حاضــر ،دو بخــش و بــه عبارتــی نیمــی از کتــاب حــذف شــده اســت .بــه
شهــای اصلــی کتــاب عبــارت بودهانــد از،)147-62 ,Anatomy( ،)61-6 ,Issues( :
طــور دقیــق بخ 
شهــای هــر کتابــی از برنامــه و هدفــی
( )249-148 ,Portfoliosو ( .)256-250 ,Etceteraگرچــه بخ 
برخوردارنــد؛ یــا در بعضــی مــوارد ،ایــن حــذف ایجــاد خلــل کــرده اســت (نظیــر هنگامی که نویســنده
یتــوان در متــن
بــا تأ کیــد میگویــد« :و در ایــن کتــاب کویچــی ســاتو» (ص )110 .امــا هیــچ نشــانی نم 
ترجمــه یافــت زیــرا در بخــش ســوم متــن اصلــی ،از ایــن طــراح و آثــارش صحبــت شــده)؛ امــا بــاز هــم
نظــر مترجــم کــه گاه بــا مشــورت ناشــر صــورت میگیــرد در ایــن بــاره قابــل احتــرام و توجــه اســت.
ً
احتمــاال بــرای ایــن کار دلیلــی وجــود داشــته اســت امــا بیمناســبت نبــود تــا در یادداشــتی بــا عنوان
مقدمــه مترجــم یــا ســخن ناشــر ایــن موضــوع را بــا خواننــدگان نیــز مطــرح میکردنــد.
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 -8-2موجــب تعجــب اســت کــه چنــد تصویــر و شــرح آنهــا بــه کتــاب اضافــه شــده اســت!
ـس میتــرا (ص .)95 .آیــا
تصویــری از یــک ســکۀ دورۀ هخامنشــی (ص )48 .و تایپفیـ ِ
نویســنده در رونــد نــگارش کتــاب ،ایــن مــوارد را انتخــاب کــرده اســت؟ خیــر .بنابرایــن
چنیــن برخــوردی موجــب تحریــف محتــوای کتــاب میشــود و گونـهای منفــی از انتقــال
یگــردد .ا گــر مــا برآنیــم کــه مطلبــی را بــا
فرهنگــی ( )cultural transmissionمحســوب م 
خواننــده مطــرح ســازیم 17جــای آن در متــن اصلــی کتــاب نیســت بلکــه میتــوان در
پانویــس یــا در بخشــی بــا عنــوان ضمیمــه در پایــان کتــاب بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد.
در ادامــۀ همیــن بحــث ،البتــه ذ کــر ایــن مطلــب الزم اســت کــه ایــن موضــوع را نبایــد بــا
توجــه مترجــم در مــواردی نظیــر :افــزودن دو ردیــف ترجمــه بــه یــک جــدول (ص)87 .
یــا آوردن دو نمونــه قلــم متفــاوت در موقعیتــی مشــابه متــن اصلــی کتــاب (ص)92 .
اشــتباه گرفــت .در ایــن مــوارد ،برخــورد مترجــم صحیــح و بیانگــر دقــت و کوشــش او در
ترجمــه کتــاب بــرای فرهنگــی دیگــر اســت  .
نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
مقالــۀ حاضــر بــه بررســی و نقــد کتــاب طراحــی گرافیــک چیســت؟ نوشــتۀ کوئنتیــن
نیــوآرک پرداختــه اســت .جزئیــات مباحــث کتــاب ،در مقالــه مــورد وا کاوی قــرار گرفتــه،
ـرح مختصــر
از ویژگیهــا و کاســتیهای آنهــا بحــث شــده اســت و کلیــات آن در ایــن شـ ِ
بیــان میشــود کــه :الــف) طراحــی گرافیــک چیســت؟ کتابــی قابــل توجــه در حــوزۀ
تئــوری طراحــی گرافیــک و شناســاندن برخــی ابعــاد نظــری آن اســت و بایــد اذعــان
داشــت کــه نویســنده تــا حــدود زیــادی بــه هــدف کتــاب دســت یافتــه اســت .یکــی از
نــکات مثبــت کتــاب حاضــر در ایــن اســت کــه طراحــی گرافیــک را فراتــر از طراحــی آثــار
چاپــی مــورد بررســی قــرار داده و از ابعــاد دیگــر آن –گرچــه انــدک و گــذرا -یعنــی طراحــی
آثــار متحــرک (سکانســی) و طراحــی آثــار محیطــی نیــز یــاد کــرده اســت .مجموعــۀ آثــاری
کــه بــه انتخــاب نویســنده فراهــم آمــده ،نمونههــای موفــق و متنوعــی از طراحــی را
شــامل میشــود و تجزیــه و تحلیــل آنهــا همــگام بــا مباحــث کتــاب ،بــه عمــق بحثهــا
افــزوده اســت .ب) در بیــان نــکات ضعــف کتــاب نیــز اشــاره بــه ایــن مــورد الزم اســت کــه
نویســنده ،در بحثهــا گاه دچــار ســوگیری شــده اســت در حالیکــه علمیتــر بــود تــا بــه
دور از هرگونــه قطعیتنگــری ،ابعــاد موضــوع را بررســی و تحلیــل میکــرد .بــه هــر ترتیــب،
بــا آنکــه رهیافــت پژوهشــی نویســنده در کتــاب حاضــر بــا مشــکالتی روبـهرو اســت و روش
او علمــی نیســت ،امــا چش ـمانداز قابــل تأملــی از مســائل را ارائــه میدهــد کــه گامــی
اســت در رونــد رشــد «نهــال» تئــوری طراحــی   .
در چکیــده و مقدمــۀ مقالــه حاضــر بــه برخــی مســائل نظــری طراحــی گرافیــک
ً
در ایــران اشــاره شــد؛ نویســندۀ ایــن ســطور قبــا نیــز در همیــن فصلنامــه و در مقالــۀ
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«آموزههــای هنرپژوهــی» بــه بیــان برخــی چالشهــای هنرپژوهــی و راهکارهــای حــل آن
پرداختـه اســت .طریــق صحیــح آن اســت کــه هــدف از نقــد و بررســی کتابهــا ایجــاد پلی
میــان کتــاب و مخاطبــان و در پــی آن ،ارتقــای ســطح کیفــی جامع ـه در موضــوع مــورد
بحــث باشــد .لــذا در اینجــا بــه منظــور مرتفعســاختن برخــی مشــکالت فعلــی پژوهــش و
مباحــث نظــری طراحــی گرافیــک در جامعــۀ مــا پیشــنهاد میشــود :
 .1بــه ترجمـه و تألیــف کتابهایــی کــه بــه مبانــی پارادایمــی روش و رویکردهــای تحقیــق
میپردازنــد و بهطــور خــاص بــه طراحــی گرافیــک اختصــاص دارنــد ،توجــه بیشــتری
شــود .ایــن کتابهــا یکــی از نیازهــای اساســی دانشــجویان و فعــاالن رشــته گرافیــک
اســت تــا بتواننــد بــا ابعــاد روششناســانۀ تحقیــق و چگونگــی راهبــرد مباحــث نظــری
آشــنا شــوند .تا کنــون کتابهــای مفیــدی نظیــر« :روششناســی هنــر» نوشــتۀ لــوری
آدامــز و «راهنمــای تحقیــق و نــگارش در هنــر» نوشــتۀ ســیلوان بار ِنــت در ایــران ترجمــه
ً
و منتشــر شــده اســت امــا ایــن مــوارد اصــا کافــی نیســت و نیــاز بــه کتابهــای دیگــر و بــه
عبارتــی تخصصیتــر دیــده میشــود؛ کتابهایــی نظیــر:
“Visual Research; An Introduction to Research Methodologies in Graphic
Design” by: Ian Noble and Russell Bestley. “Introduction to Graphic Design
Methodologies and Processes: Understanding Theory and Application”.
by: John Bowers. “Design Research; Investigation for successful creative
solutions” by: Neil Leonard and Gavin Ambrose.
شهــای علمــی اهمیــت بیشــتری
 .2بــه مباحــث و رویکردهــای میانرشــتهای در پژوه 
داده شــود .مطالعــات میانرشــتهای یکــی از مهمتریــن و مؤثرتریــن راههــای توســعۀ
اندیش ـههای نظــری -در معنــای گســتردۀ آن -در رشــتههای مختلــف اســت .آنچــه کــه
طراحــی گرافیــک را بــه فراســوی مرزهــای پیشــین خــود در ســالهای اخیــر بــرده اســت ،نــه
نوجویـ ِـی صــرف گروهــی از طراحــان ،بلکــه اندیشــه و کار میانرشــتهای آنهــا بــوده اســت
کــه کرانههــای آن از علــوم تــا هنرهــا و دیگــر زمینههــای انســانی و اجتماعــی گســترده شــده
اســت؛ و ایــن همــان جایــی اســت کــه آینــدۀ تئــوری طراحــی گرافیــک قــرار میگیــرد.
پینوشتها:
 .1یادآور مقالۀ مشهوری از میشل فوکو با عنوان «مؤلف چیست؟».
 .2ایــن اصطــاح فرانســوی ،تــا حــدود زیــادی معــادل واژۀ انگلیســی  layoutدر طراحــی
گرافیــک میباشــد کــه در ایــران «صفحهآرایــی» ترجمــه شــده اســت.
 .3کارکرد سبک (ص )28 .را با هدف گرید (ص )102 .از منظر نویسنده مقایسه کنید!
 .4پیــش از ایــن ،اســتیون هلــر و ســیمور چوآســت در کتابهــای ذیــل بــه بحــث از
ســبک در طراحــی گرافیــک پرداختهانــد (Graphic Style From Victorian to Post-:
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Modern, 1994)، (Graphic Style From Victorian to Digital, 2001)، (Graphic
Style From Victorian to New Century, 2011)، (Graphic Style Lab: Develop
Your Own Style with 50 Hands-On Exercises, 2015).
 .5ایــن تفاوتهــا -در بحــث از ســبک -بــه طــور خالصــه شــامل انتخــاب موضــوع،
ً
ـدن محتــوا ،و بهکارگیــری مــواد و ابــزار میشــود کــه دو مــورد اول ،عمدتــا در
آفریـ ِ
اختیــار طــراح گرافیــک نیســت و عامــل ســوم بــه دلیــل اســتفاده از رونــد تولیــد و تکثیــر
بــا کمــک تکنولــوژی ،بــه نــدرت جنبــۀ شــخصی پیــدا میکنــد .بنابرایــن طراحــان
اغلــب بــه خصوصیتهــای متمایزکننــدۀ دیــداری و ویژگیهــای قابــل تأمــل در فــرم
آثارشــان تأ کیــد میورزنــد.
 .6ســبکی کــه بــه قــول فیلیــپ بــی .مگــز« :در خا کســتر جنــگ جهانــی اول از بیــن رفــت»
(.)250 ،1384
 .7در بخشــی از بیانیــۀ "نخســتین چیزهــا ،نخســت" نوشــتۀ ِکــن گارلنــد کــه نیــوآرک از
آن بــه عنــوان پاســخی معتــدل و مالیــم یــاد میکنــد (ص )59 .آمــده اســت« :مــا از لغــو
تبلیغــات پرفشــار بــرای جلبنظــر مصرفکننــده حمایــت نمیکنیــم :ایــن امکانپذیــر
نیســت .مــا خواهــان حــذف هیچیــک از چیزهــای خوشآینــد زندگــی هــم نیســتیم.
مــا واژگونســازی اولویتهــا را پیشــنهاد میکنیــم» (ص.)60 .
 .8مقصــود او مجالتــی اســت کــه بــا فرهنــگ تجــاری همچــون پدیــدهای از لحــاظ فکــری
مخــرب برخــورد میکننــد (ص.)62 .
 .9به دلیل وابستگی طراحی به سرمایه.
 .10چاپ نخست کتاب نیوآرک مربوط به سال  2002میالدی است.
 .11گرچــه نویســنده از ژا ک دریــدا فیلســوف الجزایری-فرانســوی یــاد کــرده اســت و تنهــا در
ـان نظریهپــردازش» (ص )64 .بــه دیگــر اندیشــمندان ایــن حــوزه اشــاره
دو کلمــۀ «همتایـ ِ
دارد امــا قابــل ذ کــر اســت کــه پساســاختارگرایی نهتنهــا ساختگشــایی دریــدا ،بلکــه نظریــۀ
ـازی ژان بودریــار و
گفتمــان میشــل فوکــو ،پستمدرنیســم فرانســوا لیوتــار ،واقعیــت مجـ ِ
اندیش ـههای فمینیســت ژولیــا کریســتوا را هــم دربــر میگیــرد (ضیمــران.)1393 ،
 .12سابقۀ این نقد به نظریات والتر بنیامین برمیگردد ،نک( :ضیمران.)290 :1393 ،
 .13با  Artworkاشتباه نشود.
 .14اهمیــت تمــاس بــا اثــر هنــری ،ریش ـههای بحثــی را تشــکیل میدهــد کــه
ـاخت آموزههــای خــود قــرار دادهانــد .نظریــۀ
اندیشــمندان مختلفــی آن را ژرفسـ ِ
گوتولــد لســینگ Gotthold Lessingدربــارۀ اینکــه هــر هنــری میبایــد بــه رســانۀ خــاص
خــود مجهــز باشــد ،نظریــۀ والتــر بنیامیــن در «اثــر هنــری در دوران تکثیــر مکانیکــی» و
باالخــره ارجــاع بــه شــکل تمــاس بــا آثــار در آرای مارشــال مکلوهــان مــواردی از ایــن
بحثانــد (احمــدی.)1385 ،
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 .15خــود او پیشتــر ،بهتریــن امیــد بــه منظــور رســیدن بــه شــناختی گســترده از طراحان
گرافیــک را در «انتشــار ،معرفــی و نمایــش پهناورتریــن گســترۀ ممکــن از آثــار گذشــته بــر
روی وب» ،عنوان کرده اســت (ص.)78 .
 .16ســابقۀ ایــن بحــث بــه واژۀ یونانــی میمســیس  ( )mimesisبازمیگــردد کــه از
آموزههــای مســلط در گســترۀ هنــر بــوده اســت .از نــگاه تاریــخ ،ایــن واژه فــراز و
نشــیبهای گونا گونــی را طــی نمــوده و در هــر دوره و عهــدی از ادوار تاریــخ غــرب ،بــار
معناشــناختی خاصــی را بــه دوش کشــیده اســت (ضیمــران.)101 ،1393 ،
ً
 .17محتمــا ایــن نکتــه :ســکۀ دستســاز یونانــی کــه نویســنده بــه عنــوان نخســتین
طراحــی گرافیــک از آن یــاد میکنــد مربــوط بــه  450ســال پیــش از میــاد مســیح اســت
و حــال آنکــه ســکۀ دورۀ هخامنشــی مربــوط بــه  485تــا  465پیــش از میــاد اســت.
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