گرافیک ،هنری از دیرباز تاکنىن
از زنانی کٌ تصهیو بٌ ادانٌ تحصیل در رشتٌ ارتباط تصَیری – گرافیک گرفتو یعنی از زنان ٍرٍد بٌ
ينرستان تا بٌ انرٍز کٌ بعد از گذراندن تحصیالت دانشگايی در این زنینٌ نشغَل بٌ کار يستو
بٌعنَان یک دانش آنَختٌ ٍ شاغل در این رشتٌ يهَارى با چالش يایی رٍبٌرٍ بَدى ٍ يستو ،این
چالش يا نٌ تنًا گریبان گیر نن بلکٌ برای تهانی دٍستان يو رشتٌ ام نیز يهَارى ٍجَد داشتٌ!
ينَز
اٍلین چالش عدم آگايی ٍ شناخت درست دیگران از رشتٌی تحصیلیام بَدى کٌ ينَز کٌ
ِ
گايا باید پاسخگَی افرادی باشو کٌ نی خَايند بدانند رشتٌ تحصیلی نن چٌ بَدى ٍ چٌ کاربردی
دارد؟ یادم نی آید اٍایل ٍرٍدم بٌ ينرستان با پرسش يای نکرر اقَام ٍ آشنایانی رٍبٌرٍ نی شدم کٌ
نیپرسیدند :چٌ رشتٌ ای را انتخاب کردىای؟ نیگفتو :گرافیک ،بالفاصلٌ پاسخشان با تعجبی کٌ بر
نقاشی؟!! برای نن شاید
چًرى داشتند بٌ سؤال دیگری ختو نی شد کٌ :چی يست این گرافیک؟
ِ
دیدن اینکٌ بٌ غلط این رشتٌ تحصیلی نقاشی تلقی نی شد يهیشٌ دردناک تر از عدم آگايی افراد
نسبت بٌ رشتٌی تحصیلی ام بَد ٍ این گَنٌ بنا شد تا انرٍز بخَايو نطلبی راجع بٌ رشتٌ
تحصیلی ام یعنی ارتباط تصَیری یا يهان طراحی گرافیک در گَیش عام بنَیسو.
بشر از آن سان کٌ خَد را شناخت عالقٌ اش را بٌ تصَیرگری بر دیَارى غاريا ٍ سنگ يا ٍ صخرىيا ٍ
ابزارآالت دست ساز خَیش نشان دادى ،اٍ از تصىیرگری بٌ عنَان رايی برای شناخت يرچٌ بیشتر
نحیط اطرافش ٍ غلبٌ بر ير آنچٌ نهی تَانست چیرى اش شَد استفادى نیکرد! در برخی نَارد يو
يدف پیامرسا نی بٌ آیندگانش ٍ قرار دادن تجربٌ اش در اختیار نسل يای بعد از خَیش جًت
تسریع آگايی شان بَدى ،آنچٌ اٍ نقش نی کردى را چیزی فراتر از نقاشی باید دانست! اٍ ذينی
خالق ٍ کنجکاٍ داشت ٍ از يیچ فرصتی برای پیادى سازی آنچٌ در ذين داشت دریغ نهیکرد.
بشر آن رٍزگاران حتی از ينر تصَیرگری اش جًت شفابخشی نیز استفادى نیکرد! اٍ در تکنیک يای

ً
صرفا در ٍاقعیت نیدید نبَد ٍ
نَرداستفادى اش يهیشٌ درگیر طبیعتپردازی ٍ نشان دادن آنچٌ
در خیلی از آجار بجای ناندى از دٍران پارینٌ سنگی ٍ بعدازآن نا شايد نقَش ٍ رنگ يایی يستیو کٌ
از ترکیبيای سهبلیک ٍ خالق ٍ رنزگرایانٌ ی خارقالعادى ای برخَردارند ،نهی تَان نبَغ آن يا را در

بٌکارگیری رنگ يا کٌ در اکحر نَارد حاصل نَاد طبیعی بَدىاند ٍ ترکیببندی يا ٍ نَضَعات
نَرداستفادى شان نادیدى بگیریو ٍ آن را نحصَل فی البدايگی بدانیوٍ ،اقعیت آن است کٌ آنيا
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درنًایت دانش تراٍشات ذينی شان را پیادى نیکردند ٍ شاید نعدٍد باشند نقش يای بجای
ناندىای کٌ بی يدف ایجادشدى باشند! با اندکی تفکر نی تَان دریافت کٌ پیشینٌ هنر گرافیک بٌ
دٍرانی کًن از يهان سان کٌ بشر رٍی بٌ تصَیرگری نًاد برنیگردد

بش ر نَشتن را آنَخت ،بشر صفحٌ آرایی آنَخت ،بشر يدفهند بٌ تزیین ٍ زیباسازی نحیط
اطرافش پرداخت ،بشر بٌ فرم ديی دست ساختٌ يایش ٍ زیباسازی آجارش رٍی آٍرد ،بشر بٌ
طراحی آنچٌ نیپَشد ٍ نی خَرد پرداخت ٍ بشر از يیچ کَششی جًت جذاب تر کردن زندگی برای
خَد از راى ينر ذاتی اش ٍ اشباع حس زیبایی طلبی اش دریغ نکرد ،ينرش آنچنان گسترش یافت
کٌ انرٍز تبدیل بٌ درختی کًن سال با يزاران شاخٌی پربار گشتٌ!
انرٍزى افراد بسیاری بٌ تحصیل ٍ اشتغال در رشتٌ يای نختلف ينری نشغَل يستند ٍ عطش
بسیاری در جَانان جًت ادانٌ نسیر زندگی شان در یک نق طع تحصیلی ينری ٍ یا آنَختن یک یا
چند شاخٌ ينری در کنار رشتٌ اصلی تحصیلی شان دیدى نی شَد! حس زیبایی دٍستی ٍ زیبایی
طلبی بشر رٍزبٌرٍز بیشتر پرٍبال نیگیرد ٍ عطشش برای داشتن بًترین يا بیشتر نی شَد! عالقٌی
نردم انرٍز بٌ این نقَلٌ ایجاد درخَاست يا ٍ نیاز بٌ ينر ٍ دانش گرافیک را نَجب نیشَد،
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بٌعنَاننحال اٍ نهی تَاند بی يدف ٍ بیقانَن خانٌ اش را ،فرٍشگايش را ٍ یا در اشل يای بزرگتر
شًرش را بچیند ،زیبا کند ٍ در عین زیبایی نًایت کاربری نفید ٍ دستاٍرد قابل تَجًش را شايد
باشد .آنچٌ درخَر تَجٌ است گستردگی دانش گرافیک است کٌ شها در تهانی زنینٌ يا شايد آن
يستید :از طراحی تهام نقَلٌ يای تبلیغاتی نانند اٍراق اداری ٍ ينر نحیطی گرفتٌ تا طراحی
سایت ٍ نشریات ٍ ژٍرنال يای علهی ٍ آگًی يای رسانٌ ای ٍ طراحی حرٍف ٍ زنینٌيای عکاسی
تبلیغاتی ٍ غیرى ،تهام ٍ تهانشان بخش يایی از تالش یک ينرنند ٍ یا یک گرٍى از
ينرنندان گرافیست نیباشد .آن يا نانند نیاکانشان ٍ با بًرىگیری از نبَغی کٌ از ایشان بٌ ارث
بردىاند سعی نی کنند تا زیبایی را در چًارچَب تراٍشات ذينی شان بنهایانند ٍ فًو آسان بشر از
نحیط زندگی ٍ نیازيایش ٍ لذت بیشتر ازآنچٌ از نعهت داشتنش برخَردار است را نَجب شَد.
باشد تا رٍزی پیشرفت این دانش زیبا ،راى گشای تجلی نا در عرصٌ يای جًانی باشد .گرافیک،
ينری از دیرباز تاکنَن!

کلمات کلیدی :چاپ ،طراحی ،گرافیک ،تصَیرگری ،زیبایی طلبی
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