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 هاطراحان و ذهنیت آن

 

 کنند:د به دو نوع تقسیم می، کارهای سفارشی را در ذهن خوطراحان گرافیک اغلب

هاست که طراح با آمادگی کامل شروع به یکی کارهایی که دارای موضوعات آشنا و مطابق عالیق آن
کند. دیگری کارهایی است که دارای موضوعاتی کامالً غریبه هستند و طراحان طراحی موضوع می

وجو کرده تا با جوانب آن کامالً آشنا شوند و از اطالعات ها باید مطالعه و جستآن طراحیبرای
های مناسب را پیدا و کار طراحی را آغاز کنند. این نکته امری طبیعی است، زیرا آمده ایدهدستبه

چیز را همگان دانند. در ها دارای اطالعات کافی باشد. همهی زمینهیست که در همهکس نهیچ
-ی طراحان گراقیک های کارهای خدماتی در حرفهایران به دلیل عدم رشد و گسترگی کافی رشته

هایی بندیچنین تقسیم -بندی تخصصی استبرعکس بعضی مشاغل که کارها دارای تقسیم
اتفاق طراحان مجبورند انواع سفارشات را بپذیرند مده است. لذا اکثر قریب بهدرستی به وجود نیابه

کنند. باآنکه طراحان تیزهوشی هستند  طراحیقدر کافی و الزمی هر موضوع پیشنهادی بهو درباره
زنند، اما هر یک از که اغلب بامهارت کافی درزمینٔه های گوناگون طراحی گرافیک قلم می

طلبد و تجربیات و استعداد و ذهنیت خاصی ای میگرافیک، خود تخصص ویژهعملکردهای طراحی 
های هم تخصص حی گرافیکطرا یداشت حتمًا حرفهرا الزم دارد. اگر رشد اقتصادی کار وجود می

های تخصصی، کیفیت کار را بهتر و شد و مسلم است که کار کردن در چهارچوبمتعددی مطرح می
 کند.تر میعمیق

تر از تر و شگرفهای طراحی گرافیک، طراحی نشانه، کاری نسبتًا مشکلدر بین کاربردها و تخصص
بس تنگ و کوچک، با اشاراتی ظریف و  ایباید در محدوده طراح بقیه موضوعات گرافیکی است.

گر ها را بیشتر جلوهمانند تراشیدن جواهر به وجود آورده و صیقل زند تا معانی آنها را بهدقیق، فرم
سازد و بتواند با نقشی خالصه و مختصر، پیام مؤثر آن را به مخاطبین انتقال داده و ارتباطی مفید 

ها همیشه نقشی است که مفاهیم متعددی را به صورتی نهو دائمی را با ایشان برقرار کند. نشا
فشرده در خود جای داده است و طراح برای نمایش چنین مفاهیمی باید مراحل پژوهشی متعددی 

 را به شرح زیر انجام دهد:

 کنندهدهنده و جماعت مصرف. درک درست نظر و خواست سفارش1
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 ی شناخت و آشنایی با موضوع. مرحله2

 وی اشارات بصیری و تصویری درست از مطالبوج. جست3

 . ترکیب این اشارات در ساختمان نقش4

ی ؛ و باالخره تنظیم این مجموعه با بیان و نمایش صحیح گرافیکی از موضوع در چهارچوب نشانه5
 مورد سفارش.

 ها مراتب سیر کار طراحی و خلق یک نشانه است.این

 

رسد که طراحی آن، چنین کس نمیچون نقش و نشانه ابعادی مختصر و کوچک دارد، به نظر هیچ
نشانه کاری نیست  طراحی اشته باشد، ولی واقعیت آن است کهای دمراحل طوالنی و جستجوگرانه

ا و بارها وجوی مطلوب در هر مورد بارهبسا که طراح برای جستکه به یکباره انجام شود و چه
ترین شکل های متعددی را تکرار و یا عوض کند تا ایده را به بهترین و خالصهمطالعه و طراحی

راحتی جایی دائمی درآورد، زیرا نشانه سرانجام باید به شکلی ساده تبدیل شود تا ذهن بیننده به
رقرار کند. چنین جریان کننده ببیابد و در آنجا ماندنی گردد و ارتباط موردنظر و مطلوب را با مصرف

 آید.ای، البته تنها در چهارچوبی ذوقی به دست نمیعملی

طرف و تجربه و شناخت فرهنگ جامعه از طرف دیگر، نشانه از یک طراحی یهنری ویژه-دانش فنی
ای صورت بپذیرد. طبیعی است که امری الزم و واجب است تا کار ساخت نشانه به صورتی حرفه

گیرد، زیرا ی مخاطبین قرار نمیای، گاه با آسانی موردپسند اولیهپیچیده نتیجه چنین تالش
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های گوناگون کنند و یا حتی با شیوهمخاطبین چنین مراحل فنی و هنری را در ذهن خود طی نمی
طراحی  یها و ابداعات روز در حرفهطراحی روز نشانه آشنا نیستند و در جریان کیفیت و کوشش

ی مخاطبین نیست، طبیعی است که ایشان هقرار ندارند و ازآنجاکه طراحی گرافیک پیش گرافیک
های مرور پس از گرفتن اطالعات و آگهیها بهیابند. آنهمیشه ابداعات گرافیکی را بسیار دیرتر می

های ها و نشانهبرند و از نقشهای آن پی میرو شده و به ارزشکم با چنین ابداعاتی روبهمتعدد کم
ها به هنگام سفارش و بعد قضاوت و انتخاب ابراین آنکنند؛ بنجدید احساس لذت و رضایت می

کند، آشنایی ذوقی ندارند و های جدیدی که طراح برایشان مطرح میکارهای طراح، اغلب با ایده
کند. دهنده و طراح میهمراه افکار او نیستند. این نکته اغلب ایجاد مشکالتی در رابطه با سفارش

 تگی دارد:این مشکالت به چند موضوع دیگر بس

ی مشابهی برای مند به داشتن نشانه، عالقهطراحی یدهنده قبالً بر اساس مشاهدهگاه سفارش
ی ذهنی به طراح مراجعه و سفارش خود را زمینهشود و با چنین پسموسسه و یا محصول خود می

ی ذهنی خود با طراح صحبتی زمینهی پسدهندگان، دربارهکند. اغلب این سفارشمطرح می
های نو برای مشتریان خود میشه به دنبال طرحکنند، زیرا ضمنًا باور دارند که معموالً طراحان هنمی

های طراح را هم مالحظه کنند و با آنچه در ذهن دارند مقایسه مند هستند ایدههستند و عالقه
بس متفاوت  طراح دهنده وی نوگرایی بین سفارشطور که اشاره شد، میزان و نحوهکنند؛ اما همان

دهنده در چنین است، زیرا نوگرایی طراح از دیدگاه گرافیکی و تخصصی است و نوگرایی سفارش
ی فکری و تصوراتش را برای طراح زمینهدهنده پسکه اگر سفارشچهارچوب فنی نیست. درحالی

کند و میهای خود هدایت ی مطلوب در راستای خواستراحتی او را در پیدا کردن ایدهبیان کند به
دهنده را با شکلی دیگر و طرح تواند خواست سفارشای آن است که طراح میحداقل چنین تجربه

کند. پس این تجربه نشان داده است که طراحان همیشه  طراحی زیبایی درزمینٔه دلخواه مشتری
ی سلیقهی ذهن و زمینهباید به یاد داشته باشند که در مذاکرات اولیه با سؤاالتی دقیق با پس

خوبی آشنا شوند تا دچار مشکالت و یا سوء تفاهمات دیدگاهی بعدی با دهنده بهسفارش
 دهنده نشوند.سفارش

 های تجربه / مجموعه مقاالت مرتضی ممیزکتاب حرف منبع:
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