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اسب بی سوار امانوئل زاپاتا

بازطراحی نشان سازمان ملی استاندارد ایران خبرساز شد
از بازطراحی تا تغییر

«اســب بی ســوار امانوئل زاپاتا» نام  داوود شهیدی: 
نقشــی است از گرافیســت مردمی و بنام مکزیکی که 
دوســت و هم یار انقالبی امانوئل زاپاتــا، رهبر فقید 
انقالب آزادی بخش مکزیک اســت. نام و کار او حتی 
ســتاره پیشــتاز جنبش انقالبی هنر مکزیک و سینمای 
موسوم به سینمای ســوم حاوی آثار سینمای انقالبی 
آمریــکای التین نیز هســت. اما... خوســه گوادالوپه 

پوسادا که او را در ردیف فرازهای زیر خالصه می کنم.

او نمود تبادل فرهنگی و روایت ســاده و فروتن از مردم هم رنگ و هم  قبیله ما ست. 
او نمود هم زمانی با تحول های مشــابه تاریخی با جهان تحت ســلطه اســت. او نمود 
سرشــاری از ایماژهای ظریف و ســرزنده از ارواح مردگان بازحیات یافته اســت و خیلی 
سر راست و صمیمی، مرگ را در قالب ارتباطات انسانی، نمادین کرده است. در خاتمه او 
به نوعی یک بیان طنز ســیاه گســتاخ و دالور را نمایندگی می کند و او بر مبنای نمادهای 
محوری هنــر بومی، هنر گرافیک را پی ریــزی می کند. ارتباط کاریکاتــور و تولد تاریخی 
آن با صنعت چاپ و ســپس سیســتم های رسانه ای اســت و ... . در نهایت، کار او خلق 
یک نظام زیباشناســی و یک زبــان جدید برای انجام این مهم یا رســالت اجتماعی هنر 
اســت. در عرصه فرهنگ هنرهای ویژوال و با عنصر خط به مثابه الفبای اصلی تکنیک 

در کار او شروع می کنم.
خط، در عرصه شــیوه تولید کالن در هنر یا هم در هنر رسانه ای، زبان جدید بصری را 
طلب می کند که آن حصول به ایجاد آن ســطح کیفیت در ترکیب بندی خطی است که 
کمال دیده شــدن و فهمیده شدن و تشخیص داده شدن است. و این است که پوسادا خط 
را می سازد و کمپوزیســیون را ساخت وساز می دهد و انگار که با جسم سخت (یا میخ)، 

طراحی می کند و خط را با حک کردن است که خلق می کند.
او باسمه طرح نمی زند و یک طراح ولنگار و بی اختیار نیست و در کار او خط، دیزاین 
می شــود. او احساســات پراکنی نمی کند و رمانس بی هدف و بی ریشه ارائه نمی دهد. او 
«روکوکو» نیســت، بلکه خالق رئالیسم اجتماعی اســت. او آرت نوو نیست، زیرا خط او 
انحنا نیســت و خط او خود را مستقر می کند و مثل انحنا، خود را در رمانس فضای لوور 
رها نمی کند، اما ســاختار خطی او چنان که در آرت نوو نیز چنین است، با تاش و بافت یا 

تکستور است که کامل می شود.
دریافت فرم استلیزه برای طرح الگوهای کلی در هنر چاپ و کلیشه سازی در آرت نوو 

از موتیف های گیاهی مطرح در بافته های ایرانی است که انجام می شود.
پوسادا اما فرم استلیزه را از آناتومی استخوانی اسکلت یا پرسوناژهای کارتونیک خود 
اخــذ می کند. درک خالص از فرم و ترکیب بندی و بیان ناراتیــو یا روایتگر را از بافته های 

بومی دریافت می کند.
تعبیــر و روایتــی از دفرماســیون کارتونیک در کارهای او، اســکلت ها هســتند؛ اما 
اســکلت ها بیان حاالت انسانی تشدید شده هســتند. بااین حال، این پرسوناژ گستاخ و در 
لباس طنز دالور و ســیاه، در قصه های عامیانه و کارناوال ها منزل دارد و همراه با مراسم 
آیینی و فولکلوریک جشن مردگان است که حضور مذهبی تاریخی دارد. اسکلت این بار 

ارائه وجه معنوی انسان است و بیان عرصه های روح و متافیزیک .
و بدین ســان اســت که پوســادا در کارهایش با زبان مردم و کلمات و عبارات مردم، 

دشمن مردم را می ستیزد و نقد می کند.
حقیقت انسان (پرسوناژ) ها هســتند که توان و نیروی گرافیک حکاکی شده را آشکار 
می کنند و واقعیت بصری محض و گرافیک ناب پرســوناژ در کارتون یا اغراق را در خود 
منعکس می کنند. نگاه پوسادا به مردم و فرهنگ فولکلوریک، نگاه از باال و بیرون نیست 

و نگاه همراه و از درون است و نگاه برادر، رفیق، هم قبیله و هم خون است.

متفاوت از نگاه پیکاســو به هنر آفریقا که نگاه انســان اروپایی و بدوی اســت و هنر 
خالــص او را موضوع مطالعه قرار می دهد و اگر چند از آن بروتالیســم و درک انتزاع را 

می آموزد، اما نگاهی فروتن نیست و سرد و روشنفکری به نظر می آید.
نگاه پوســادا، نگاه یک پیشــتاز اســت که طبیعت ترکیب بندی هندسی یا شیوه های 
بزرگ نمایــی را همراه با درک نو و مجرد، از بافته های بومی و عشــایری دریافت می کند. 

می داند که مردم بی ســواد نیستند و قالی بافی سواد اســت و تولید صنایع دستی سواد 
اســت و آن را باید در توده های خلق دید، فهمید، دانست، دریافت، سامان داد و عرضه 
کرد. هنر پوســادا با انقالب است که شکل می گیرد و کمال پیدا می کند و این یک تحول 
بزرگ در جهان تحت سلطه است که مردم آن صنعت و ماشین چاپ را در خدمت ندارند 

و تنها سرمایه شان روح خالق فرهنگ جمعی است.
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حســام محجوب: همه چیز با یک توییت آغاز شد: «تغییر 
نشــان ملی استاندارد ایران؛ ســازمان ملی استاندارد ایران 
طرح جدید نشــان ملی اســتاندارد ایران را با درج عالمت 

اختصاری INSO به رنگ اعالم کرد».
خبر را مصطفی آجرلو اعالم کرد؛ مدیر کل روابط عمومی 
ســازمان ملی اســتاندارد. خبر بر روی خروجی خبرگزاری 
فارس و ایســنا قرار گرفت. واکنش های اولیه چندان مثبت 
نبود؛ به خصــوص که مرتضــی ممیز، شناخته شــده ترین 
طــراح گرافیک ایــران (۱۳۱۵ – ۱۳۸۴) لوگوی ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران را در ســال ۱۳۶۴ طراحی کرده بود. 
معترضــان نام ممیز را تکرار می کردند و تغییر نشــان را با 
تندی رد می کردند. در صفحه اینســتاگرام مجله پشت بام 
این خبر بــا درج «اعتراض قســمتی از جامعــه طراحان 
گرافیک ایران به تغییر طرح مرتضی ممیز» منتشــر شــد. 
هر چند نامی از طراحان معترض برده نشده بود، اما بهزاد 
خورشــیدی، طراح گرافیــک، در گفت وگو بــا آفتاب نیوز، 
نســبت به این تغییر واکنشی کامال منفی نشان داد و گفت: 
«نمی دانــم چه اتفاقی پیــش می آید کــه هر از  گاهی آرم 
مؤسســه ای که سال ها از قدمت آن ســپری می شود و به 
لحاظ شــناخت بصری کامال آشناســت، بــا تغییر مدیران، 
دســتخوش تغییــرات قــرار می گیــرد... . قطعــا این کار 
خطاســت و نمی دانــم چه اصراری داریم کــه در هر چیز 
زیبا و درســتی دســت ببریم و خراب کنیم؛ چرا باید قالبی 
را که آرم بر مبنای آن شــکل گرفته، خراب و ناخوانا کنیم؟ 
آن هم با رنگی که هیــچ دلیلی در طرح یک لوگو ندارد». 
خورشــیدی هم بر نام ممیز انگشــت می گذارد و این طور 
گفته بود که: «اینکه زمان زیادی از طراحی این نشــان واره 
سپری می شود، اما همچنان از دوام و قوام باالیی برخوردار 
است و بارها و بارها در مدارس و دانشکده ها به عنوان یک 
نشــان استاندارد از آن یاد می شــد. آقای ممیز تمام قواعد 
هندســی را در این آرم رعایت کرده بودند و جدای از شکل 
ظاهر بصری چشم نواز، ُحسن بزرگ این بود که بسیار خوانا 
بــود و در تمامی ابعاد قابل چاپ بود... یکی از زیبایی های 
طرح مرتضی ممیز به دلیل ســادگی آن بود. سادگی ای که 
با عوض شــدن غیرحرفه ای رنگ این نشان واره جای خود 
را به طرحی داده که انتقــادات زیادی را با خود به همراه 

داشته است».
فرهاد فزونی، طراح گرافیک، هم خیلی زود در صفحه 
شخصی اش در اینســتاگرام به این تغییر واکنش نشان داد 

و نوشــت: «نشان اســتاندارد، غیراستاندارد شــد... . نشان 
اســتاندارد ایــران که یکی از نشــانه هایی  بــود که هنگام 
آموزش طراحی لوگوتایپ و نشــانه به عنوان نمونه  ای کارا 
و با اســتاندارد باال در دانشــگاه ها و محیط های آموزشــی 
تدریس می شــد و به  ضرب المثلی بدل شده بود که دقت 
طــراح را در به کارگیری ضخامت به  اندازه خطوط نشــان 
می داد و صحبت درباره ســادگی و توجــه به جزئیات این 
نشــان برای دانشــجویان و هنرجویان گرافیک و اشاره به 
دقــت نظــر، خالقیت و ویژگی هــای فنی ای کــه مرتضی 
ممیز در نشــان اســتاندارد ایران تعبیه کــرده  بود، یکی از 
کارسازترین مباحث محسوب می شد، حاال به شکلی کامال 

غیراستاندارد تبدیل شده  است.
این نشــان که حتی در کتاب هــای هنر دوران راهنمایی 
هم برای آشنایی با گرافیک به دانش آموزان معرفی می شد 
حاال به نمونه ای پر اشــتباه، غیرقابل چــاپ در اندازه های 
کوچک، ناخوانا، نامفهوم و بی تناســب تبدیل شده  است و 
دیگــر می توان آن را به عنوان نمادی از کار غیرتخصصی یا 

تخریب و خروج از وضعیت استاندارد مثال زد.
حال ســؤال اینجاســت که آیا هنوز می توان به سازمان 
اســتانداردی که دیگر نشــانش اســتاندارد نیست، اعتماد 

داشت؟
این توضیح الزم نیســت که نشان سبز رنگ نشان جدید 
است و نشان ســیاه رنگ نشان قدیمی. در نشان قدیمی در 
وســط عالمت S، کلمه فارسی ایران را می توانید بخوانید و 
وقتی آن را می چرخانید Isiri خوانده می شــود که مخفف 
نام این ســازمان به زبان انگلیســی  اســت. در طرح جدید 

طراح تالش کرده که حروف inso را تداعی کند (به شــکل 
حروف n و o توجه کنید تا معنای خروج از اســتانداردهای 

گرافیک را بهتر درک کنید)».
هر  چند سازمان ملی اســتاندارد تا این لحظه نسبت به 
این واکنش ها سکوت کرده ، اما نکاتی در مورد تغییر نشان 
ســازمان ملی اســتاندارد ناگفته مانده است. سازمان ملی 
اســتاندارد در توییتی ناگهانی در روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ خبر 
از تغییر لوگو داد. هر چند کارشناســان برند یا حتی جمعی 
دیگــر از طراحان گرافیک تغییر نشــان را بعد از گذشــت 
حــدود ۳۰ ســال از طراحی امری عــادی و گاه حتی الزم 
می دانند، اما سازمان ملی استاندارد هیچ توضیحی درباره 
علت این تغییر ارائه نکرده اســت. در عین حال نام طراحی 
که نشان قدیمی سازمان ملی استاندارد را بازطراحی کرده 
نیز اعالم نشــده است و مهم تر اینکه نحوه تغییر نشان هم 
نامشخص است؛ آیا سازمان ملی استاندارد برای انجام این 
کار فراخوانی داده بود؟ آیا این تغییر به دســت یک طراح 
گرافیک انجام شده است؟ یا تغییر رنگ نشان از رنگ سیاه 
به ســبز با در نظر گرفتن معضالت چاپ این نشان بر روی 

محصوالت بوده است؟
در توییــت مصطفی آجرلو که در ابتدا هم واکنش های 
تنــدی را دامــن زد، صحبــت از تغییر نشــان شــده بود، 
در حالی کــه آنچــه رخ داده بود بازطراحی نشــان اســت 
که شــامل تغییر رنگ، تند شــدن زوایای نشــان و تغییر در 
خط نوشــته مرکزی و اضافه شــدن نام کامل سازمان ملی 
اســتاندارد در زیر نشــان بود. پس آنچه منظــور مدیرکل 
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد بوده، بازطراحی و نه 

تغییر نشان بوده که معنی دیگری دارد و به معنی طراحی 
یک نشان جدید اســت. همین کلمه «تغییر» که در ابتدای 
توییت آمده، بیشــترین ســوءتفاهم را دامــن زد و احتماال 

اعتراض ها را بیشتر از قبل کرد.
ســابقه تغییر نشان در ایران – به خصوص در چند سال 
گذشــته – معموال واکنش های تندی را باعث شــده است. 
نمونه اش دو ســال پیش رخ داد کــه مدیریت وقت موزه 
هنرهای معاصر خبر از تغییر نشــان ایــن موزه داد. این بار 
نام طراح گرافیک و هدف از تغییر نشان هم منتشر شد که 
اتفاقا برخالف وضع کنونی روند شفاف تری بود. با این حال 
واکنش هــا در مورد تغییر نشــان موزه چنــان تند بود که 
مدیریت موزه پا پس کشید و نشان قدیمی موزه را جایگزین 
نشــان تازه کرد. این در حالی بود که نام طراح نشان جدید 
هم منتشــر شــده بود؛ رضا عابدینی کــه از طراحان بنام 
گرافیک ایران در ســطح بین المللی هم هســت و به گفته 
مدیریــت وقت موزه علت انتخــاب او هم به خاطر همین 

شهرت بین المللی بود.
هر چند واکنش ها نســبت به بازطراحی نشــان سازمان 
ملی استاندارد در مقابل تغییر نشان موزه هنرهای معاصر 
کمتــر بود، اما هــر دو انگار نشــان از دو چیــز دارند؛ اول 
اینکــه اعتماد عمومی به عملکرد مدیران این ســازمان ها 
و نهادها خدشه دار شده اســت و به خصوص تغییر چنین 
نشــانه هایی که معنــی و مفهومی بــرای مخاطبان دارد، 
معموال با واکنش های تند و مخالف خوانی همراه می شود. 
دیگر اینکه نقــش روابط عمومی در این میان همواره مهم 
است. شاید اگر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد نقش 
فعال تری را در اطالع رســانی بر عهده می گرفت یا روند و 
دلیل ایــن تغییر را توضیح می داد یا حتــی به جای کلمه 
«تغییر»، واژه بازطراحی را می نوشــت یــا حتی در توییت 
به مرتضی ممیز اشــاره می کرد، واکنش ها این چنین منفی 

نبودند.
نشان سازمان ملی اســتاندارد ایران بعد از ۳۷ سال از 
طراحی اولیه با نظر مالک نشــان مجددا بازطراحی شد و 
قرار اســت از این به بعد – احتماال – شاهد چاپ این نشان 
بر روی محصوالتی باشــیم که ســازمان تأیید کرده است. 
هرچند اگر رنگ ســبز بر ســر راه چاپ این نشــان مشکلی 
ایجاد نکند و رنگ مشکی نشان دوباره – بدون سر و صدا – 
بازنگردد، اما فارغ از مســائل فنی، کاش آقای آجرلو الاقل 

در انتشار خبر کمی ظرافت به خرج می داد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

نمایشگاه آثار علی گلستانه در گالری گلستان
گلستانه در گلستان

گالــری گلســتان از روز جمعه، ۱۸ شــهریور، میزبان نمایشــگاهی از آثار علی 
گلســتانه، هنرمند نقاش با عنوان «گلستان» اســت که سال گذشته بر اثر عوارض 
ناشــی از کووید ۱۹ درگذشت. این نمایشگاه تا روز چهارشــنبه، ۳۰ شهریور ادامه 

خواهد داشت.
نمایشگاه کنونی دومین نمایشگاه متوالی است که به فاصله دو ماه از آثار علی 
گلســتانه برپا می شود. ۳۱ تیرماه گذشته، نمایشــگاهی از آثار این نقاش در گالری 
ایکس هما برگزار شــد. علی گلستانه که متولد ســال ۱۳۱۹ بود، در مهرماه سال 

۱۴۰۰ بر اثر عوارض ناشی از کووید ۱۹ در ۸۱ سالگی درگذشت. 

او فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و 
به عنوان نقاش، ده ها نمایشگاه برگزار کرده و با گالری های مختلفی همکاری کرده 
بود و بسیاری از تکنیک های نقاشی را نیز آزموده بود. مناظر طبیعی از محبوب ترین 
موضوعات در آثار او بودند و گلســتانه نقاشی های مختلفی را از مناظر طبیعی در 
طول ســال ها نقاشــی کرده بود. موضوع منظره او را به چهره ای محبوب در هنر 
ایران تبدیل کرد. چنانچه در ســال های اخیر مورد توجه مجموعه داران آثار هنری 

هم قرار گرفته بود.
نمایشــگاه «گلســتان» که مجموعــه ای از آثار علی گلســتانه اســت، از روز 
جمعه، ۱۸ شــهریور، در گالری گلســتان آغاز و تا چهارشــنبه، ۳۰ شهریور، ادامه 
خواهــد داشــت. عالقه منــدان می توانند همــه روزه، جــز روزهای پنجشــنبه، 
بــه نشــانی: خیابــان دروس، خیابــان کماســایی، شــماره ۳۴، گالری گلســتان 

مراجعه کنند.

بیانیه  انجمن صنفی طراحان گرافیک در اعتراض به تغییر نشان 
سازمان استاندارد

اعتراض در پی طراحی مجدد
انجمن صنفــی طراحان گرافیک ایران، روز گذشــته در اعتراض به بازطراحی 
نشان سازمان ملی استاندارد ایران بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده: طراحی 
نشــان مؤسسه  استاندارد ایران ســال ۱۳۶۴ توسط اســتاد مرتضی ممیز، پیشگام 
گرافیــک مدرن ایــران، بنیان گذار انجمن صنفی طراحان گرافیــک و از پایه گذاران 
آموزش گرافیک نوین در سیســتم دانشگاهی کشور طراحی و جایگزین نشانه  قبل 

از انقالب این مؤسسه شد.
این اثر با توجه به طراحی پیشــرو و هوشــمندانه ای که داشــت، در کنار شعار 
«عالمت استاندارد، نشانه  مرغوبیت کاالست» به سرعت به نشانه ای قابل اعتماد 

در جامعه بدل شد. 
عالمت اســتاندارد در نــگاه اول یک مونوگــرام زیبا از حــرف S را به نمایش 
می گــذارد که بــا نگاهــی خالقانه در ســاختار یک مربع طراحی شــده اســت. 
ویژگی منحصر به فرد این نشــانه حروف مخفف شــده  عنوان مؤسســه  استاندارد 
اســت که با ظرافــت تمام بــه دو زبــان در فضای میانــی این مونوگــرام جای

 گرفته  است.
در حالــت اصلی کلمــه «ایران (بــدون نقطه)» دیده می شــود و با چرخش 
۱۸۰ درجه ای آن، عبارت «ISIRI» خوانده می شود. عالوه بر طراحی زیبا و منسجم، 
این نشــانه به  عنوان یکی از بهترین لوگو های ملی همیشــه مــورد توجه مردم و 
طراحــان گرافیک داخل و خارج از کشــور بوده و در حیطه  آمــوزش گرافیک نیز 

همواره مورد تحلیل و بررسی دانشجویان و مدرسان است. 

۱۵ زن در یک نمایشگاه
زنان رزم زندگی را تصویر می کنند

نمایشگاهی با عنوان «در رزم زنده گی»، شامل آثار ۱۵ هنرمند زن، به گردآوری 
یلدا جمالی از روز جمعه، ۱۸ شــهریور، در گالری ســهراب برپا شــده اســت. این 

نمایشگاه تا روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور، ادامه خواهد یافت.
در این نمایشــگاه، آثار نقاشی و مجســمه ۱۵ هنرمند به نمایش درآمده است. 
این هنرمندان عبارت اند از: لیال بانکی، حوری بنام، بهار بینش، سمیه خدائی، پریسا 
رحمانی، پروانه رزاقی، آمنه رمضانی، بهاره روح بخش، مینا سبزی، شبنم شعبانی، 

لیال شوقی، مرضیه صالحی، الهام فاطمی، رایکا میالنیان و گلشن یکتایی.
یلدا جمالی که این نمایشــگاه را برای گالری ســهراب گردآوری کرده، پیش تر 
نیز در برگزاری نمایشــگاه های گروهی با این گالری همکاری کرده بود. او خود به 
عنوان نقاش آخرین بار آثارش را در گالری شیرین به نمایش گذاشت. همچنین در 
سال های اخیر هنرمندان زن بارها مورد توجه قرار گرفته اند و نمایشگاه های زیادی 
از آثار هنرمندان زن در گالری ها و نمایشــگاه های مختلف، به شــکل خصوصی یا 

دولتی برگزار شده است.
گالری سهراب در ســال های اخیر عالوه بر برگزاری نمایشگاه های انفرادی، در 

برگزاری نمایشگاه های گروهی هم فعال بوده است.
نمایشــگاه «در بزم زنده گی» که نمایشی از آثار نقاشــی و مجسمه هنرمندان 
زن اســت، با گردآوری یلدا جمالی از روز جمعه، ۱۸ شــهریور، در گالری سهراب 
افتتاح شده و تا روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور برپا خواهد بود. عالقه مندان می توانند 
همه روزه به جز روزهای یکشــنبه، از ساعت ۱۱ تا ۲۰ (گالری در روزهای جمعه از 
ســاعت ۱۶ تا ۲۰ باز اســت) به نشانی: خیابان ســمیه، قبل از رامسر، شماره ۱۴۲، 

گالری سهراب مراجعه کنند.


