


ا��ا��� ����� | ا���� ۱۳۹۲

���� ���� از ��م ا��اری ���� 
�� �� از  �ـــ��س ��ار ���ـــ�� 
و   ������ د�� �� ��ری  ��ر�� ����،  ��م ا��ار��ی  در   ����� و  ر���  ��اوری  ���د  ��ل �� 
��ده و ��  ��را را ��ای ����� ��ا��ن روا�� ��زار  ������ زد و ��ا���م ��م ا��اری ������� و 

ارا�� ��� ���� د��اری ��ی ������ ��ِ� رو در ��ر�� ����� را زدوده ا��. 
�� ���� ��رگ  ���ر ا��  ��آوری ������ د���، ارا�� ��� ��ی ���� از ��ا��ن ������ 
����د��ی ��� ��ر�� ا��. ��� ��ا��ن و روز���� ���ران و ����ان ا��ا�� �� ����  در ر�� 
�� �� ��ر�� در ����� ��ی ��م ا��اری ���� و ���� ��� ��ر�� در ���  ��ه ا��  �� دا��� و آ
�� ��ا��ن ����� �� د�� �� ��ر ��ا�� ����  �� ا �� �� �� ��د. ��ل ��ی ����ری ا�� 
���� آن را �����ن در آر��� ��د ���ه دا��� ا�� و ��� ��ه ���� �� ���� �� �� ��ه ا��، ��
�� ��� �� د����دی ������ ز���ت ������� ��ای ��ا�� �� ���   ��زار ���ه ا��، ��ا
��ر از و���� ا��� آ��ن ا��، ��� ��  �� ا��  را ��دا�� ��� ���، و �����ت دو��� �� 
�� در ��� ��ل ا��� ا��ا��  در��ا�� �� و ���� ��ی ���ر �� ا��ا�� ������ ���د��. ا
��ا��� و��ه و ����� �� ����� ���� �����  �� از ���� آ��ز���ه ����� ��ا�� 
روا��   �� ��ان  ��ا��ن  ��زه  ��ا�� ��ی   ،�� ��� ا���م   ���� ��م ا��اری  ����ری   ��
���� ��ی  از  دوم،   .����� �� ��ا��� ��  و  ����ه ��   ����  �� و   �� �� ���و����� �� 
�� �� آرا�� و ���ری ���� �� ��ا�� ����ری ��� ��ی ��  ��د  د���ز دا����ه �� ���� ��د 

�� در �������ه ��و ���ه ای ���� ��ش ا���ن ��د��.  ��ه ا�� 
��د  ��م، از دو ���� و ��اح ��ر��ار و �����، ����� او�� و ا��ا� ���ه ��داز، ���� ��د 
��ر آ��زش ��ا�� ��� ��ر�� در دا����ه ����� و  �� در  �� ��د�� �� �� و��� ��ل ا�� 
��ده ا�� و  ������ ای ��� �� ��ا��   ��� ��د ���ده ا�� و �� ����، ��د  را ��  ����� ��ن 

ا��وز �� ��� ��م ا��اری ����، ���� ���ر و ���ر ا�� ��� �����. 
�� ا��ون ��  ���� ���د  و در آ��، د�� ��اح و ���� ��ان، دا��ن �������اده را ���� �� 
��ده ا��.  ����� و را���ی ��ا��ن ��اح ��ذوق و ������، ��د ��� ��� ��ی ����� را ���� 
��دان ����� ������ش  ���ر ����ری از ��� ��ی را�� ��ه ا��وزی ����� ��ش او و ��
 �� ��� �� د�� �� ��ر ��� و �����ه ��ا�� ��� ��ر�� ��ه ا�� �� ���� روزی،   �����

���� �� ����� ای ��ر ������ و ����ار ��د. 
ا�� ارا�� و ���ر ���رک را �� ��ل ��� �� ����� و ��� �� راه ���� ��ی �� ��ای آ���ه ای ������.

��ا��ن �� �� ��وف ��ر��



۱۳۲۹ ���� در ��� ���از | ۱۳۴۹ آ��ز ������ 
����ن  ���ــ� ای در ��زه ����ــ� ����ک در 
�ــ�د��ن و ����ا�ــ�ن | ۱۳۵۰ ������ ���ــ� ای در �ــ�زه ی ��ا�� ��ا��� در  �ــ�ورش ��ــ�ی 
��ا��� از  ��د��ن و ����ا��ن | ۱۳۵۳ ا�� ��رک ���ــ��� در ر�ــ�� ی  ����ن ��ورش ���ی 
دا��ــ��ه ی �����ی ز���ی دا��ــ��ه ���ان | ۱۳۵۴-۱۳۵۹ ����ری �� Jock Kinneir در آ����

 ی K.C.T ���ن | ۱۳۵۴ ا����ب آ��ر ������ه ��ای ��پ در ���� ی Novum | ۱۳۵۴ ا����ب 
��و�� ��  ���ب Modern Publicity | ۱۳۵۶ ���� در �������ه  ����� ������ه ��ای ��پ در 
����ی Spenser ���ن | ۱۳۵۷ ا�� ��رک ��ق ������ در ر��� ی ��ا�� ����� ��اب در 

���ــ� �ــ����� ����ــ�ی ��ــ�ن Royal College of Arts | ۱۳۵۷ ��ا�ــ� �ــ�وف   ��ا��ــ� از 
���ب  ��ا��� ��ای �ــ��� Dymo International در آ���� ی K.C.T ���ن | ۱۳۵۷ ����� ی 
��ــ� | ۱۳۵۷ ����ه ی �� آت ������ه در �����ــ��ه  �ــ������ �ــ� ��ــ� ��اد ���� ا�� د���� ��
��� | ۱۳۶۲ ��ر��  ���ب �ــ������ �� ��� ��اد ���� ا�� د���� �� �ــ���� ی D&AD ��ای 
 Annual ــ�ب�� در دا��ــ��ه ��ی ��را�ــ� ��ــ�ان | ۱۳۶۳ ا���ــ�ب ا�ــ� �����ــ�ه �ــ�ای �ــ�پ در 
��ا��� ا��ان | ۱۳۷۰ ����ه ی ����ه Graphis | ۱۳۶۶ �ــ��� در او��� دو�ــ���� ی ��ا��ن 

��ا��� ا�ــ�ان | ۱۳۷۱ ا����ب   ی �����ــ� ��ا�ــ� ��وف در �ــ���� دو�ــ���� ی ��ا�ــ�ن 
��ــ�ب ��ا�ــ�ن  ��ــ�ب Poster Graphis | ۱۳۷۱ ����ــ� در  ���ــ�� �����ــ�ه �ــ�ای �ــ�پ در 

��ا��� �����رک

�ـــــــــــــــــ���� او��



���� �� ��� و ��وس و ��ه ی ���ر���� اش ز����  �����دی ���� و ر���ر ����� 
��م ���� ��دد و ��زان ��د.  ��، ������ ��ر ��ه ��د و  ���. د���ن �����د �� ���

ا���ی ����اده �� �� ��ای ��ردن ��م د�ر �� ��� �� ���� ا�� د���ن ��زان 
�����رگ و ��� ������ ��ردن ��ا را ��ا�� ���� �� ����. ���د ����� �� از 

�����. �� و��� ���ان را �� ���� ��� از  ��ی ����� �� �� ��رد�� و ��ی ز��� �� �
���. ��� و ��و�� از آن ��� دا��  آن �� ��ی ��� �� �

 ��� ��� ���� ���ی ��ای �����رگ �  ��� .���� ���� و ��ش 
���� ��ا ��د. �� ��ر  ���� ��� و ��ا ��ردن �� ��و��ا و � � ����

���� ای از �� ��ی ز��� را ����  ��ده ام. �� �ن و ���� ��ای ��� ��د در 
����� ��ار  ��� ��� ��د �� ������ ��ا�� را ��ا��ق ���   داد��. در آ

 �� ���� ا���ی ����اده �� ��� از ��ا���ن ��ت ����رد. در ���� 
 ��� ���� ای ��د�� و از آ �� �����د ��� دو ��ف را ����� ��د، ��� در 

�� �����ن �� �����د �� ا���د و ����� �� ����ه آن ��  ���� �� او ��ا �� داد��. 
�� در ������ ��ا �� ��رد، ������ �� از ا�� ا��. ا�� ���� ���ی   ���� �����ن 

�� ���� ا���دن  ����ه ��د  �� ا�� ��� و ��وس �� ���ن �� آ�رد�� ������ی ��� و 
��دک ۴ ���� ��ن در ���ت ���� ���م آن  ���� ��ا �� او �� داد��. ا��  ����ل �� �

ر���ر �� ��د. �� �� ��� از ��م ��د ��ان ���ش را ����م ���ی �� ��� ��ی ���� د�� 

��رش ادا��  ����. �� و��� ��رگ ��م �� ا�ن �� �� و ����ن ��ا ��م. و ��� �����ی زد و �� 
���� �� ��� و ��وس و ��ه ی ���ر���� اش ز����  داد. �����دی ���� و ر���ر ����� 

��م ���� ��دد و ��زان ��د. ا���ی  ���. د���ن �����د �� �����، ������ ��ر ��ه ��د و 
����اده �� �� ��ای ��ردن ��م د�ر �� ��� �� ���� ا�� د���ن ��زان �����رگ و 

��� ������ ��ردن ��ا را ��ا�� ���� �� ����. ���د ����� �� از ��ی ����� 
�� �� ��رد�� و ��ی ز��� �� ������. �� و��� ���ان را �� ���� ��� از دا�� آن �� ��ی 

��� ���� ���ی   ��� .���� ���� ��� �� ����. ��� و ��و�� از آن ��� ���� و ��ش 
���� ����� ��� و ��ا ��ردن �� ��و��ا و ����� ��ا �� ��ی  ��د. �� ��ر  ��ای �����رگ 

��ده ام. �� �ن و ���� ��ای  ���� ای از ا��ق ز��� را ����  ��� ��د در 
����� ��ار داد��. در آ��� ��� ��د ��   ������ ��ا�� را ����� 

�� ���� ا���ی ����اده �� ���   از ��ا���ن ��ت ����رد. در ���� 
�� �����د ��� دو ��ف را �����  ���� ای ��د�� و از آ���  ��د، ��� در 

�� �����ن ��  ����ه آن ��  �����د �� ا���د و ���� �� او ��ا �� داد��. 
�� در ������ ��ا �� ��رد،  ������ �� از ا�� ����� �� ���� �����ن 
�� ا�� ��� و ��وس �� ���ن ��  آ�رد�� ������ی ��� و ا��. ا�� ���� ���ی 

��دک ۴ ���� ��ن در  �� ���� ا���دن ����ل �� ����� ��ا �� او �� داد��. ا��  ����ه ��د 

آذر | ����� او��

دا��� | ����� او��



���ره ۳ | ����� او��

���ره ۲ | ����� او��

���ره ۵ | ����� او��



��رش  ن �� �� و ����ن ��ا ��م. و ��� �����ی زد و ��  رگ ��م �� ا� ����. �� و��� ��
وس و ��ه ی ���ر���� اش  ���� �� ��� و �� ادا�� داد. �����دی ���� و ر���ر ����� 

زان  ��م ���� ��دد و �� ��، ������ ��ر ��ه ��د و  � ���. د���ن �����د �� �� ز���� 
��د. ا���ی ����اده �� �� ��ای ��ردن ��م د�ر �� ��� �� ���� ا�� د���ن 
رگ و ��� ������ ��ردن ��ا را ��ا�� ���� �� ����. ���د  �� زان ��� ��

�����. �� و��� ���ان را �� ���� ��� از  ی ز��� �� � � ی ����� �� �� ��رد�� و � ����� �� از ��
 ���  ��� .���� ���� ��� و ��ش  و�� از آن ��� � ���. ��� و �� ی ��� �� � � دا�� آن �� �

���� ��ا ��  و��ا و � ���� ��� و ��ا ��ردن �� �� � ���� ��د. �� ��ر  رگ  �� ی ��ای ��� ��� ����
����� ��ار  ���� ای از ا��ق ���  ن و ���� ��ای ��� ��د در  ��ده ام. �� � ی ز��� را ����  � �

�� ���� ا���ی ����اده �� ��� از  داد��. در آ��� ��� ��د �� ������ ��ا�� را �� ��رد. در ���� 

��رش ادا�� داد.  ����. �� و��� ��رگ ��م �� ا�ن �� �� و ����ن ��ا ��م. و ��� �����ی زد و �� 
���. د���ن  ���� �� ��� و ��وس و ��ه ی ���ر���� اش ز����  �����دی ���� و ر���ر ����� 

��م ���� ��دد و ��زان ��د. ا���ی ����اده �� ��  �����د �� �����، ������ ��ر ��ه ��د و 
��� ������ ��ردن ��ای ��ردن ��م د�ر �� ��� �� ���� ا�� د���ن ��زان �����رگ و 

 ��ی ����� �� ����ا را ��ا�� ���� �� ����. ���د ����� �� از 
 ���� ��� از دا�� آن ��رد�� و ��ی ز��� �� ������. �� و��� ���ان را ��

���� �� ��ی ��� �� ����. ��� و ��و�� از آن ���  ���� و ��ش 
 ���� ��د. �� ��ر  ی ��ای �����رگ  ��� ���� ��� ����� ��� و ��ا ��ردن �� ����. ��� 

ن و  ��ده ام. �� � ���� ای ��و��ا و ����� ��ا �� ��ی ز��� را ����  ���� ��ای ��� ��د در 
 ���� �� ����� ��ار داد��. در آ��� ��� ��د �� ������ ��ا�� را �� ��رد. در ����  از ا��ق ��� 

���ره | ����� او��

���� | ����� او��

���ره ۴ | ����� او��



����� ۳ | ����� او��

����� | ����� او��



��ر��� | ����� او��

���� اوت ��� | ����� او��



����� ۲ | ����� او��

دا��� ۲ اوت ��� | ����� او��



� ا�����ــ� ر�ــ��  ����ــ� ۱۳۲۸ ����ــ� | ��ر
��ا��� از دا��ــ��ه ��� ۱۳۵۸ | ��� ر��� 
��ا���) از ۱۳۶۷  ���ر (ر���  ��ا��� ا��ان | ��رس دا����ه ��ی  ا���� ���� ��ا��ن 
���ن |  ��ا��� �� ���� و��ه ��ا�� ���� ��� و ��ــ��� از �ــ�ل ۱۳۵۶ ��  ���ن | ��اح  ��
ک ��ی  ���ن | �ــ�اح ���� (��� ۲) ��ای �� ��ا���) از�ــ�ل ۱۳۵۶ ��  ���ــ� ���ی (��ا�� 
��ر���� ر��ــ����  �ــ�م �����ن �ــ�ی ا�ــ�ان ۱۳۷۲ | �ــ�اح ���ــ� (��� ۳) �ــ��رش د��ــ�ه: 
و������� ��د��� ���� | ا��اع روش �� در ��ا�� ��وف ��ر�ــ� ۱۳۵۸ | ��� ���ت داوری 
و ا����ب آ��ر ����اره �� و ����ل ��ی ���ی | ����ا�� در ����� دا������ | ��پ آ��ر در 
��ا���  ��ا��� و���ب ��ی در�ــ� | �ــ��� در ��ــ� دوره �������ه دو�����  ���ب ��ی 
ا�ــ�ان | �ــ��� در �����ــ��ه ��زل �ــ��� (����ه �ــ�ل ��ا�ــ� �������ا�� ا�ــ�ان) | ��ا�� 
��ا��� ا��ان ۱۳۶۶  ���ن | ا����ب ا�� در او��� �����ــ��ه دو�ــ����  ��ا�� از �ــ�ل ۱۳۷۹ ��
| ���م اول ��ا�� ���� در �������ه ��� ا����� ����� آ���ن ۱۳۷۰ | ا����ب اول ��ا�� 

����� ��ر�� ��م ������� از��ف ���� داوران �� ������� ا���د ����� ����

ا�ــــ�ا� ���ه ��داز



��� ۳ | ا��ا� ���ه ��داز



��� ۲ | ا��ا� ���ه ��داز

��� ۲ اوت ��� | ا��ا� ���ه ��داز



از  ��ا��ــ�  � ا�����ــ�  ��ر  | ����ــ� ۱۳۵۴ 
ا���ــ�  ��ــ�   | ز��ــ�  ����ــ�ی  دا��ــ��ه 
���پ ��ا��ن ���� TDC | ��� �����ه ����ان ����   ��� | IGDS ا��� ا��ان�� ��ا��ن 
��ر �����  ATYPI | ��� ا���� �������ــ�ن ا��ان | ��ر�� در دا��ــ��ه ��ره در ���� 
��ر ����� ار�ــ� | ��ر�ــ� در ����ــ��ن ����ــ�ی ز��ــ� | ��ر�ــ� در ��ر�ــ� ی ����ــ�  و 
��ا��� ا�ــ�ان | ����ه ی ������  ��ا��ــ� و�ــ�ه | ������ه ی ��� ��ــ��� در �����ــ� ����ل 
��ا��� ا��ان | ����ه ی ������ه ����ــ��� در دو���  ���ــ�� ر��� ����ل در ����� ����ل 
����ل �� �ــ�ر�� | ����ه ی اول ��ا�� ���� در دو��� �����ــ��ه �ــ�و ���ه ای | ����اری 
���ر | ����اری   � ��ر��ه ��ی ���� ����د ���ا��ن ��ا�� ���� در دا�� و ��ر ����ا�� و 
��ــ�ر | ��ــ� ���ــ� داوری و   � ��و�ــ� در دا�ــ� و �ــ�ر �����ــ��ه ��ی ���ــ�د ا��ــ�ادی و 
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پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و ع�وس و نوه ی چهارساله اش زندگی 
کند. دستان پیرمرد می ل��ید، چشمانش تار شده بود و گام هایش مردد و ل�زان بود. 

اعضای خانواده هر شب برای خوردن شام دور هم جمع می شدند اما دستان ل�زان 
پد�ب�رگ و ضعف چشمانش خوردن غذا را برایش مشکل می ساخت. نخود فرنگی ها از 
توی قاشقش قل می خوردند و �وی زمین می �یختند. یا وقتی لیوان را می گرفت شیر از 

داخل آن به �وی میز می �یخت. پسر و ع�وسش از آن همه �یخت و پاش کالفه شدند. 
پسر گفت باید فک�ی برای پد�ب�رگ کرد. به قدر کافی �یختن شیر و غذا خوردن پر 

س�وصدا و �یختن غذا ب� �وی زمین را تحمل کرده ام. پس �ن و شوهر برای پیر مرد در 
گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادند. در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را می خورد. در 

حالی که سایر اعضای خانواده سر میز از غذایشان لذت می بردند و از آنجا که پیرمرد 
یکی دو ظرف را شکسته بود، حاال در کاسه ای چوبی به او غذا می دادند. گهگاه آن ها که 

چشمشان به پیرمرد می افتاد و متوجه می شدند همچنان که در تنهایی غذا می خورد، 
چشمانش پر از اشک است. اما تنها چی�ی که این پسر و ع�وس به �بان می آوردند 

تذکرهای تند و گزنده بود که موقع افتادن چنگال یا �یختن غذا به او می دادند. اما کودک 
۴ ساله شان در سکوت شاهد تمام آن رفتار ها بود. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش 

را سرگرم با�ی با تکه های چوبی دید که �وی زمین �یخته بود. پس با مه�بانی از 

پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و ع�وس و نوه ی چهارساله اش زندگی 
کند. دستان پیرمرد می ل��ید، چشمانش تار شده بود و گام هایش مردد و ل�زان بود. 

اعضای خانواده هر شب برای خوردن شام دور هم جمع می شدند اما دستان ل�زان 
پد�ب�رگ و ضعف چشمانش خوردن غذا را برایش مشکل می ساخت. نخود فرنگی ها از 

  خوردند و �وی زمین می �یختند. یا وقتی لیوان را میتوی قاشقش قل می
داخل آن به �وی میز می �یخت. پسر و ع�وسش از گرفت شیر از 

پاش کالفه شدند. پسر گفت باید فک�ی برای آن همه �یخت و 
کافی �یختن شیر و غذا خوردن پر س�وصدا و به قدر پد�ب�رگ کرد. 
�وی زمین را تحمل کرده ام. پس �ن و شوهر برای �یختن غذا بر 

گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادند. در آنجا پیر مرد در 
تنهایی غذایش را می خورد. در حالی که سایر اعضای خانواده پیر مرد به 
غذایشان لذت می بردند و از آنجا سر میز از 

ظرف را شکسته بود، حاال در کاسه ای که پیرمرد یکی دو 
گهگاه آن ها که چشمشان به پیرمرد می افتاد و چوبی به او غذا می دادند. 

متوجه می شدند همچنان که در تنهایی غذا می خورد، چشمانش پر از اشک است. اما 
تنها چی�ی که این پسر و ع�وس به �بان می آوردند تذکرهای تند و گزنده بود که موقع 

افتادن چنگال یا �یختن غذا به او می دادند. اما کودک ۴ ساله شان در سکوت شاهد تمام 
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