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یادداشت مترجم 

سال هاست که بحث بین دیزاین و هنر محل مناقشه است؛ آیا دیزاین بخشی از هنر 
است؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی بین هنرمند و دیزاینر وجود دارند؟ روش کاری 
هریک از آنها چیست؟ فرق هنرکاربردی با محصول دیزاین درچیست؟ پرسش های از 
این دست همواره پای ثابت محافل فرهنگی هستند. اگر تا به حال با پرسش هایی 
ازاین قبیل مواجه شده اید ولی به جوابی دقیق نرسیده اید، خواندن این کتاب به شما 

توصیه می شود.

تفاوت های  ساختاری،  معیارهای  کمک  به  تا  می کند  تالش  کتاب  این  در  نویسنده 
اساسی این دو فعالیت را بیابد. تفاوت هایی که ریشه در طرز فکر، استفاده از ابزار و 
روش کار دارند. او برای رسیدن به این معیارها، در قدم اول جنبه های مطلق هر یک 
از این دو فعالیت فرهنگی را بررسی و سپس آنها را با هم مقایسه می کند. دو دنیای 
متضاد در نظر گرفته می شود: »هنر ناب«، جایی که حضور دیزاین صفر مطلق است 
و »دیزاین اصولی« که با تکیه بر قوانین و تکنیک های دیزاین به دنبال رسیدن به یک 

محصول کاربردی است. این محصول از ابهام ها و ایهام های هنری عاریست.

فعالیت،  دو  این  ساختاری  منطق  و  الزامات  شناخت  با  که  است  معتقد  نویسنده 
مخاطب آگاهانه تر ردپای هریک از آنها را در روزمرگی خود پیدا می کند. تفاوت  بین 
هنر، هنر کاربردی، استایلینگ و دیزاین واضح تر می شود. از سوی دیگر دست اندرکاران 
-هنرمند یا دیزاینر- یکی را فدای دیگری نمی کنند. هنرمند هنر تولید می کند و دیزاینر 

به نفع یک محصول اجتماعی صحیح، بداهه سرایی شخصی را کنار می گذارد.

قبل از مطالعه این کتاب ذکر دو نکته الزم به نظر می رسد: 1- آقای موناری با ترجمه 
لغوی کلمه دیزاین -از انگلیسی به ایتالیایی- موافق نبود و آنرا اشتباه می دانست. این 
ایراد به برگردان واژه دیزاین در زبان فارسی هم وارد است. این واژه در فارسی -به 
ایتالیایی  زبان  در  آن  لغوی  ترجمه  دقیقًا مشابه  ترجمه شده است،  غلط- »طراحی« 
)Disegno(. او معتقد بود که طراحی فقط بخشی از پروسه دیزاین است، پس واژه 
کاملی برای بیان جامع کلمه دیزاین نیست. پیشنهاد ایشان استفاده از عبارت »پروژه 
کردن« بود. به اعتقاد او این عبارت معادل موجه تری برای معنِی کلمه دیزاین است. 
پس اگر در جایی از متن به واژه »پروژه کردن« برخورد کردید، منظور همان دیزاین 
است ولی نویسنده تأکید داشته است که از عبارت »پروژه کردن« استفاده کند. 2- در 
بخش پیش مقدمه، نویسنده توضیح می دهد که به چه دلیل در صفحه آرایی این 
کتاب -خودخواسته و عامدانه- از هرگونه پانویسی، شماره گذاری و ارجاع صرف نظر 

کرده است. همین رویه در ترجمه کتاب نیز بکاررفته است.
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انتشار این کتاب به زبان فارسی رویای من بود. بیش و پیش از هر کس تحقق این 
رویا را مدیون سرکار خانم کیهانی فر هستم که با راهنمایی ها و توصیه های کاربردی شان 
و  امید  از خانم ها  فراوان  تقدیر  و  بودند. هم چنین سپاس  الهام بخش من  همواره 
معاف که به من اعتماد کردند و با پیشنهادهای ارزشمند خود به روشن شدن بسیاری 
نکات کمک رساندند. دوستان و همکاران دیگری هم من  را در مسیر آماده سازی این 
پریسا  قنبری،  مژگان  ساده،  محمد  مشایخ،  محسن  عزیز،  ندای  کردند:  یاری  کتاب 
سارا  رهبری،  امیرحسام  عسگری،  شکفته  ذکرگو،  وحید  حاجی شیخ،  نینا  صادقین، 
استقامتی و دوستانی دیگر. از همه آنان صمیمانه سپاسگزارم. بدون کمک و حمایت 

این عزیزان، انتشار این کتاب غیرممکن بود.

امید است که مطالعه این کتاب بتواند مرزهای باریک میان هنر و دیزاین را پررنگ تر 
کند. برطرف شدن سوء تفاهم های موجود قطعًا به نفع همه طرفین معادله است. 

  نیما فردی
زمستان ۱۴۰۰  
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یادداشتی درباره طرح گرافیکی کتاب 

پانویس های  متن،  طوالنِی  ستون هاِی  دارد؛  مشخصی  شکل  کتاب ها  صفحه بندی 
احتمالی که جایشان در قسمت زیرین صفحه است و با شماره ای که در کنار خود دارند 
به یک کلمه یا موضوعی مشخص در متن اشاره می کنند و تصاویری که در زیرشان 
به صورت  را  تصاویر  معموالً  تکنیکِی،  مسايِل  دلیل  به  دارند.  مختصری  توضیحات 
باعث  مسائل  این  همه  می کنند.  چاپ  و  دسته بندی  مجزا  در صفحاتی  و  جداگانه 
پیچیده شدن خواندن کتاب می شود: اگر عددی در بین متن دیده  شود باید در بخش 
پانویس عدد مورد نظر را جستجو کرد که در بعضی از موارد آن پانویس یا تصویر در 

صفحه دیگری غیر از صفحه متن قرار گرفته است.

برای ارائه این کتاب تالش کردم تا روش جدیدی را برای صفحه بندی امتحان کنم، 
به طوری که انگار این کتاب یک صفحه واحد به پهنای عرض کاغذ و به درازای همه 
صفحات آن است که یکی پس از دیگری قرار گرفته اند. تالش کردم که بحث ها در 
که  صورتی  به  باشند،  یکدیگر  ادامه  در  زیر نویس ها  و  پانویس ها  تصاویر،  متون، 
خواننده روش های متفاوتی را برای خواندن کتاب پیش روی خود داشته باشد: بتواند 
فقط متون اصلی که در ستون های عریض تر و با فونت 10 نوشته شده اند را در کنار 
را به   بتواند متون اصلی ذکر شده  را همراهی می کنند، بخواند؛  آنها  تصاویری که 
همراه پانویس هایی که در ستون های فشرده تر و با فونت 9 نازک تر نوشته شده اند را 
بخواند؛ بتواند همه چیز را با هم بخواند، حتی زیرنویس تصاویر که در ستون های 

کوچک تری قرار گرفته اند.

در این کتاب، متون در کنار تصاویر، پانویس ها، زیرنویس ها، نقل قول ها و مطالب 
اضافه شده بصورت خطی و ممتد، و عاری از هرگونه جهش و یا وقفه و با توجه به 
می تواند  خواننده  صورت  بدین  و  می گیرند،  قرار  چاپی  صفحات  استاندارد  اندازه 
تصمیم بگیرد به چه روشی کتاب را مطالعه کند، سریع بخواند یا کامل، هرجور که او 

می پسندد.

برونو موناری






