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Hossein Niroumand 

 We’ve started a lesson about 
“animal – human” role in cartoon 
and their mutual effects and also 
the difference between animal 
presence in the real world and 
cartoon unreal world. Here we 
divide relation between human 
animal in these shapes:
a) Human and animal adjacent.
b) Combination of parts of animal 
and human body.
c) Showing human specialties in 
animal. 
We spoke about human and 
animal adjacency before, now 
we are going to speak about 
combination of parts of human 
and animal’s body, but I should 
mention that this combination can 
be with everything around us. 
So we continue our claim about 
“Combination”.
When designer starts with 
“Replacing” he is the beginning 
of a way that usually goes to 
ward “Black Humor”. Using this 
technique is in two ways. In the 
first one designer uses every kind 
of “Combination” and “replac-
ing” in human body and events 
without limitation or logic. We 
can see such method in Roland 
Topor’s cartoons very much. 
The world that Topor crates is 
ultimately ends with “Surrealism”. 
But another kind of combination 
is by paying attention to some 
visual and logical elements. Here 
we consider some cartoon by this 
technique.

The first picture is from Tunin 
(Russian cartoonists). He drew 
“Human – Horse” picture. 
Probably you have seen such 
a picture before “Human – 
Horse” were mythical creatures 
in ancient Greece. But in fact 
if ancient Greece didn’t have 
such a myth, we hadn’t known 
it from cartoon thinking? So we 
can’t think abut this mythical 
creature in a different way. It’s 
better to consider this creature 
that has the name of “Satires’” 
or “silences”. They were gods 
or goddess of nature, and were 
attendants of Dionysus that ap-
peared in different shapes. That 
sometimes the upper or lower 
sides of their body were human 
or horse. The fables say hat they 
are always dancing drinking and 
playing in rural areas and are 
doing their carnal desires.

Greek people saw beautiful and 
mulish horses in Aten’s green 
fields. If someone wanted to 
liken mulishness and carnality of 
Greek men with an animal, which 
animal would he select” on the 
other hand, Greece man know 
himself as the most complete 
creature in universe. So he 
should find an animal to simile 
his carnal – animal specialties 
with it, so which animal could 
be better than horse? But he 
couldn’t limit all his specialties in 
a mulish horse, so he combined 
human with horse to reach to the 
desired result.
Combination of the internal factor 
is not enough, but external or 
visual factors should also be in 
such a way that joining place 
of human’s body with another 
thing be plausible foe the viewer. 
Foe example the size of human 

waist with horse’s neck make it 
possible foe this combination. 
Connecting elements are: size, 
shape, texture, sexuality, color… 
more usage of these elements 
in joining place makes the visual 
strength and eventually its plau-
sibility more in viewer’s eyes.
The second picture is a cartoon 
from Najiol Ali Palestinian mar-
tyred cartoonist. His cartoons are 
good examples abut this fact. 
This drawing is made of three 
basic elements:
1. Naked man
2. A child that put his hands on 
each other.
3. Moon crescent that shines in 
dark night.
As we said before, combination 
and replacement is usually hap-
pens with some factors that we 
mention as replacement logic.
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در گذشته، بحثي را پیرامون نقش »انسان   
حیوان« در کاریکاتور آغاز، و تاثیرات متقابل 

»انسان   حیوان« و همچنین تفاوت حضور 
حیوان در دنیاي خیالي کاریکاتور با دنیاي 

واقعي را بیان کرده، و ارتباط انسان   حیوان را 
به شکل هاي زیر تقسیم بندي نمودیم:

الف.  همجواري انسان و حیوان
ب.  درهم آمیختن بخشي از اندام انسان و 

حیوان با یکدیگر
ج.  بروز دادن ویژگي هاي انساني در حیوان
همجواري انسان و حیوان را مورد تحلیل 
و بررسي قرار دادیم. در این گفتار تالش 

مي کنیم تا گفتگویمان را پیرامون بند »ب« 
یعني »مقوله در هم آمیختن و ادغام بخشي 

از اندام انسان و حیوان با یکدیگر« ادامه 
بدهیم. اما پیش از ورود به این بحث باید 
یادآور شویم که »درهم آمیزي« نه تنها با 

اندام حیواني، بلکه با  تمامي اشیاء پیرامون ما 
مي تواند صورت پذیرد. بر همین اساس بحث 

خود را با عنوان کلي تر »درهم آمیختن« مطرح 
مي سازیم.

هنگامي که طراح با تکنیک »جایگزیني« وارد 
میدان مي شود، باید متوجه باشد که در ابتداي 
راهي است که معموال به »طنز سیاه« خواهد 

انجامید. بهره گیري از چنین روشي به طور 
معمول با دو نوع برخورد حاصل مي شود. نوع 
نخست آن است که طراح بدون هیچ منطق 

مشخصي به خود ا جازه مي دهد هر گونه 
»جایگزیني« و »درهم آمیختن« اندام هاي 

انساني با پدیده ها را در آثار خود اعمال کند. 
نمونه آشکار چنین برخوردي در آثار روالند 
توپور به فراواني یافت مي شود. دنیایي که 

توپور خلق مي کند در نهایت به سورئالیسم 
ختم مي شود. اما نوع دیگر »درهم آمیزي« که 

در این  جا بیشتر به آن توجه داریم، بر اساس 
برخي از اصول بصري و قاعده منطقي صورت 

مي گیرد. براي روشن  کردن اساس نظري 
بحث سخن را با تشریح آثار متناسب با آن 

ادامه مي دهیم.
تصویر 1 اثر هنرمند روسي، تونین است. در 

این تصویر یک »مرد   اسب« نشان داده شده 
است. احتماال شما مانند این  گونه تصاویر را 

بسیار دیده اید. اگرچه »آدم   اسب«ها موجودات 
افسانه اي بودند که در یونان باستان از آنان 
یاد شده است. ولي به راستي اگر یونانیان، 

این موجودات خیالي و افسانه اي را در چنین 
شکل و هیاتي به تاریخ افسانه هاي بشري وارد 

نمي ساختند، آیا ما پیدایش آن ها را ناشي از 
تفکري کاریکاتوري نمي دانستیم؟! به اعتقاد 
ما که چنین است به این دلیل به خود اجازه 
مي دهیم، جدا از تاریخ اساطیر یونان، به این 

موجود خیالي بنگریم و براي این ترکیب 
انساني   حیواني دالیلي را یادآور شویم. که 

بتواند ما را به منطق روش »جایگزیني« 
رهنمون گردد. پیش از آن، بهتر است شناختي 

هر چند اندك از این موجود افسانه اي داشته 
باشیم. »ساتیر«ها که آن ها را سایلنر نیز 

خوانده اند، خدایان یا الهه هاي طبیعت و از 
همراهان و ملتزمین دیونیزوس بودند که 

به صورت هاي مختلف نمود پیدا مي کردند. 
چنان که گاهي نیمه پایین بدن آن ها بدن 
است و قسمت باالي آن شبیه بدن انسان 
بود. بر طبق این نوع اساطیر آن ها همیشه 

در ییالق ها به رقص و پایکوبي سرگرم اند و 
کارشان باده نوشي و برآوردن لذت طلبي هاي 

نفساني است.
یونانیان اسب هاي زیبا، سرکش و عصیانگر را 
در دشت هاي سبز آتن دیده بودند، اگر کسي 
مي خواست صفت سرکشي و شهوت راني مرد 
یوناني را به حیوانات تشبیه کند، چه حیواني 

را براي این منظور برمي گزید؟ از طرف دیگر 
مرد یوناني خود را کاملترین موجود هستي 

مي دانست. او براي تشبیه خصوصیت شهواني 
  حیواني خود باید موجودي را مي یافت که 
تا حدي هم شان و هم مرتبه با او بود )البته 

در مقام مقایسه صفات حیواني و انساني 
با یکدیگر(. بنابراین او چه حیواني را بهتر 
از اسب مي توانست بیابد؟ با این همه وي 
نمي توانست تمامي این صفات را تنها در 

یک اسب سرکش محدود کند و به این دلیل 
در انتقال منظور خود دچار مشکل مي شد. 

این جاست که او با استفاده از ترکیب انسان و 
حیوان به نتیجه دلخواه خود دست یافت.

اما براي درهم آمیختگي تنها عوامل دروني  

آن گونه که در مثال فوق ذکر شد   کافي به 
نظر نمي رسند، بلکه عوامل بیروني و یا به 
عبارتي عوامل بصري نیز باید به گونه اي 

باشند که محل پیوند اعضاي انسان با یک 
پدیده خارجي را براي بیننده قابل باور سازد. 

به عنوان نمونه برابري نسبي قطر کمر انسان 
با گردن اسب این امکان را به وجود آورد 

که نوعي استحاله تدریجي بین این دو فرم 
ایجاد شود. 

عواملي که به عنوان عناصر پیوند دهنده 
قابل طرح اند عبارتنداز: اندازه، شکل، بافت، 

جنسیت، رنگ و عوامل دیگر ... هر چه از این 
عناصر فوق در محل پیوند استفاده بیشتري 

شود، به همان نسبت استحکام ظاهري طرح 
و در نتیجه باورپذیري آن در بیننده بیشتر 

خواهد شد.
تصویر 2 از کارهاي ناجي العلي کاریکاتوریست 

شهید فلسطیني است. آثار او نمونه هاي 
مناسبي براي بیان هر چه بهتر این موضوع  به 

شمار مي رود. این طرح از سه عنصر اساسي 
تشکیل یافته است:

1   مرد برهنه
2   کودکي که دست روي دست گذاشته است.
3   هالل ماهي که درتاریکي شب مي درخشید.

همان گونه که پیشتر گفتیم، درهم آمیزي و 
جایگزیني غالبا بر اساس برخي از عواملي 
صورت مي گیرند که ما از آن ها به عنوان 

منطق جایگزیني یاد مي کنیم. اما این منطق 
در شیوه کار ناجي العلي چیست؟ بهتر است 

براي پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا حنظله 
را بشناسیم.

حنظله همان کودکي است که پشت به ما 
ایستاده و دست بر دست گذارده است. او 

در واقع امضاي ناجي العلي است. همان گونه 
که در تصویر دیده مي شود، مرد برهنه نیز 
همانند حنظله به پشت ایستاده است. این 

امر را مي توانیم به عنوان اولین منطق این 
شیوه بپذیریم: گفتیم که دست هاي حنظله از 
جهت اعتراض غالبا روي همدیگر قرار دارند. 
دست هاي مرد برهنه نیز اینچنین است. این 
نحوه قرارگیري دست ها شاید اقدماتي باشد 

که ناجي العلي را براي گام هاي بعدي در 

جایگزیني آماده مي سازد. سئوالي که در این جا 
مطرح مي شود این است که از انبوه عناصر 
و اشیایي که طراح در اختیار دارد، کدامشان 

براي جایگزیني مناسب تر است. کدامیک 
از اشیاء و چه ترکیبي از آن ها مي تواند رنج 

یک فلسطیني در بند را دردمندانه تر به بیننده 
بنمایاند.

تصور کنید اگر به جاي سیم خاردار طناب 
مي بود، چه مي شد. طناب و سیم خاردار در 

صفت درازبودن مشترك اند. همین ویژگي این 
امکان را به طراح مي دهد تا بتواند طناب را به 
این عنوان که توانایي جایگزین شدن را دارد، 

در نظر بگیرد.
حال تصور کنید این طناب، که به جاي 

دست ها نشسته است، در هم مي تند و گره 
مي خورد. این گره اگر چه توانایي انعکاس 
پیام نسبتا مناسبي را در خود دارد، ولي آیا 

مي تواند آن گونه که ناجي العلي از سیم خاردار 
بهره گرفته است، القاي درد و رنج کند. 

بي شک سیم خاردار نسبت به طناب، شکل 
خشن تر و بي رحمانه تري دارد. همچنین تبدیل 

و استحاله اي که به سیم خاردار خاتمه یافته، 
مي تواند وسیله خوبي براي دردهاي اسارت بار، 

فلسطینیان دربند باشد.
نکته قابل اهمیت در این گونه 

»درهم آمیزي ها« این است که محل برخورد 
از نظر فرم باید آن قدر به هم نزدیک باشند 

که نوعي استحاله تدریجي را در ذهن بیننده 
به وجود آورند. به طور مثال استوانه اي شکل 
بودن سیم خاردار و ساق دست هاي مرد برهنه 

این امکان را براي طراح فراهم آورده است 
تا او بتواند سیم خاردار را به راحتي بر ساق 

دست هاي مرد پیوند زند. پیوندي که استحاله 
و تبدیل تدریجي دست ها به سیم خاردار را 
براي بیننده قابل درك و پذیرش مي سازد.

از نکات قابل ذکر دیگر در طرح یاد شده زمینه 
سیاه تصویر است که تقوت کننده فضاي 

یاس آور و ناامیدکننده است. هالل باریک ماه 
که در گوشه اي از کادر مي درخشد، بیانگر امید 

واپسین مرد اسیر است.

ح���س���ی���ن ن��ی��روم��ن��د 
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Human appearing and crea-
tion’s history formed by starting 
of human’s thinking and 
progressed till now. In this way 
intelligence, meditation, experi-
ences and memories put in 
hands together to make “idea” 
and guide to “fulfillment”.
This process in art, commu-
nication, management and 
other arts is extendable but 
what enlarged creativity’s 
role in art or perhaps made 
it ambiguous is existence of 
distinguished thinking frames 
and not limitation in the shape 
of presentation and the way of 

performance.
It seems that cartoon between 
other artistic fields has a 
specialty that made it a little 
different from other arts that 
is the multiplicity of created 
and in creation works. This 
process makes creativity a little 
complex for the artist.
We see lots of published 
cartoons in big and small pro-
fessional cartoon magazines 
every year and we are witness-
ing lots of exhibitions all over 
the world that sometimes has 
more than 5 or 10 thousand 
of cartoons from armature or 
professional cartoonists. This 
is a very big amount in contrast 
with other artistic exhibitions 
such as cinema, theatre, and 

painting of other artistic fields 
that is possible to make car-
toonists confused and worried 
in creative thinking way.
Is this big amount of artworks, 
makes an end for creating new 
artworks, makes an end for 
creating new arts? We should 
enter to a new and deep de-
bate and confess that human 
being just used a little amount 
of his unlimited creative power. 
So how we sometimes see a 
repetitive thinking of picture 
that is the mark of the end 
of creative way of an artist. 
We sometimes even see an 

aware repletion that shows the 
cartoonist still doesn’t be live in 
his great mind’s power. 
Entering this debate makes us 
to search for rules and princi-
ples that makes us progress in 
creation process, to enter una-
ware in it’s unlimited desert. 
We must confess that we can’t 
always reach to a specific 
framed and routine creativity.
Creativity process creative 
thinking means that how we 
progress this idea and put it 
in a divergent thinking and 
discover new connections. This 
is in fact the most important 
term of creativity. For passing 
the creativity process the artist 
should pass two stages:
1) Willingness to trade risks 

2) Divergent thinking
Willingness to trade risk is the 
first stage in creativity basis, 
that separates’ us from other 
people and find a different 
thinking. This way thinking that 
means a rational contact that 
finds it’s meaning toward fear 
from failure, that can be very 
important in creating a new art.
Divergent thinking is the 
second important stage. In this 
field, the artist can expand a 
fact, and put it in an unlimited 
view point. So the cartoonist 
can find different Solutions for 
a problem and pay attention 
that even a problem can have 
lots of correct answers (other 
than its previous answer). In 
this field instead of minimizing 
the way of finding the ideas, 
we can by the help of divergent 
thinking find large specters 
of branches and connections 
and specters of branches and 
connections and by help of 
convergent thinking bring it to 
one or some limited considered 
conclusions. This way helps us 
to discover lots of logical and 
semi – logical satirical connec-
tions, that each one can make 
create an extraordinary think-
ing and a unique artwork.
Creative thinking artists that 
work in visual arts and have 
success agree in this field.
1 – Orientation. 
Creating process starts when 
the subject becomes obvious 
completely, consider all the 
elements and find the reality 
of the subject. We are ready to 
find a suitable style for creating 
arts and not to pass our time in 
wrong ways, by the help of this 
creativity.          
About the influence of an 
artwork we must say that if we 
didn’t understand the reality of 
a subject and not be aware of 
the influence of it, we can’t see 
a good reaction from people. 
The viewer can have a better 
connection with our art that 
hadn’t been confused in finding 
his direction. In the other words 
finding direction helps us to 
gain out aim more directly.
2 – Preparation
Creative people stress on the 
importance of preparation 
and they think that finding 
information pieces about the 
particular subject can help us 
to reach faster and sooner to 
our conclusion. 
For instance if our subject is 
“Cow”, the information’s about C
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cow such as it’s way of eating, 
walking and its physical behav-
iour can be very helpful. So we 
should try to know everything 
about it that can use them in 
essential time.
Information pieces are impor-
tant factors that we can learn 
many of them during our life 
time by memories and experi-
ences we also learn some part 
of it by confronting the subject 
we are working on it. So try 
gain information’s to find better 
result in our creations. 
3 – Analysis
Another step is to line all the 
things that we’ve learned in 
previous stage. It means those 
organizes and classify all our 
information that is necessary or 
sometimes unnecessary.
In fact, in this stage by consid-
ering different things such as 
cultural, social and psychologi-
cal factors and by values and 
anti values analyze the realities 
and find the most important 
ones. In this stage we must 
pay attention to technical 
aspects too that has a wide 
debate in it.
In analyzing stage, all labeled 
facts are classed step by step. 
The point opposite analysis 
is “Ideation”. This stage is op-
posite the rules and limitations 
of analysis, and mind can fly 
freely every where to confront 
meaningful, related and Some-
times unrelated patterns.
4 – Ideation
Now you are ready by a mind 
full of knowledge and realities 
from the creative ideas that 
spark at the back of a good 
work. Einstein named it 
“Composing Play”. It means 
that by the facts that you know, 
you can play with your mind to 
reach to newer relations. This 
new connection is “creativity”.
In ideation stage, a general 
style is that allows you mind 
to show what ever it has in 
its depth and record it. It’s 
essential to record ideas by 
sketching or drawing them.
Another way that is more lim-
ited, but more attention able is 
using “Analogies” style. In this 
way ideas are compared and 
conclude together.
5 – Incubation
After a very active period of 
mind in ideation stage we need 
a pause. In this stage we must 
rest our mind. It’s not just for 
tiredness of our mind, but by its 
fact our mind has an opportu-

nity to find new ideas that we 
hadn’t find at the beginning, 
and find the shortage that has 
been hidden before.
As we consider, the name of 
this stage shows that in this 
period “Idea” evaluation is in a 
hidden condition. In fact self – 
aware mind gives its activities 
to unaware mind, because 
unaware mind doesn’t have 
the activity of self – aware 
mind. So it will show a different 
result.
About the length of this time, 
no specific rule exist, and it’s 
not obvious that we need to 
give time to it for two hours or 
two weeks, and it will be distin-
guished during the work.
6 – Synthesis
In this stage, it’s possible to 
record more that hundred or 
thousand pieces of ideas that 
perhaps none of them could 
give answer to our needs. In 
one of the previous stages, 
we classified and arrange our 
information’s and we need 
to organize our ideas, and 
we should combine them if 
needed. Here we must draw 
out unrelated ideas that are not 
suitable to the subject, and we 
always search for the cases 
that have more suitable pat-
terns or relations.
7 – Evaluation
As we are combining our 
ideas, we need to start evaluat-
ing them. To separate good 
and bad ideas from each other.
Drawings and ideas should 
have 3 specialties for evalu-
ation:
1) Must be completely related 
to the aim and the subject.
2) Must be up to date and fresh, 
to be interesting or surprising 
for the others. 
3) Must have enough experi-
ence or perfection for presen-
tation.
In spite of the above tech-
niques that make new and 
fresh ideas, some specific and 
unique professional steps also 
helps the artist to make more 
creative works. This makes two 
things: personal mind skills and 
of the most important habits 
that by developing them we 
can have better creativity is 
that use the ideas and experi-
ences completely. A French 
artist says: “I need three or 
four meters of ideas each 
day.” Another artist that works 
in propaganda says: “I like to 
employ people that have fluid 

mind.”
In the other word, expand-
ing experiences and entering 
more in the world of music, 
literature and politics and all 
other human activities make us 
ready to understand the most 
complex relations and create 
arts that can search the Soul 
of works on them and design 
a relation that nobody ever 
reached to it.
During human’s life different 
facts makes people laugh 
and become happy or make 
contrast in his mind and logic, 
but what is more interesting for 
him, is first of all the matters 
that he is in relation with them 
and secondly discovering the 
facts that can bring creativity 
and Innovation and third is that 
it has an effective power.
We know many people that try 
to influence others by talking, 
writing, drawing or other be-
haviors and make people think 
in a new way, but every body 
is not successful to achieve 
this goal, because claiming a 
subject that nobody mentioned 
before is not simple and it will 
be possible in the shadow of 
effort and studying hard.
Creative man searches and 
thinks and finally satisfies him 
and the others.
It’s necessary before starting 
another debate to speak about 
the problems of contemporary 
artist for creating a great work, 
that the subject becomes cleat 
for us. Twenty first century 
cartoonist lives in a world that 
the elements and factors goes 
forward fast, and he must find 
himself between them and 
reflects himself to the world.
Today’s cartoonist in compari-
son with other artist that lived 
in hundred years ago, encoun-
tered with a change more than 
the history. Mass medias such 
as radio, TV, Cinema, news-
papers and magazines and 
internet webs confront him with 
new ideas internet webs con-
front him with new ideas that 
each one has a great spectrum 
in it’s group and artist should 
abstain repetition of what he 
sees, and also try to find new 
ideas and solutions and also 
because of great differences 
of subjects he should guess 
what he hasn’t seen before by 
his own analyzing power, and 
find something that become 
sure nobody has ever created 

before.
Thousands of artists and 
hundreds of arts has been 
created before. All these, force 
the contemporary artist to think 
in a different way and change 
his own way of thinking that 
his viewer be present in this 
change and transformation 
because they are the Jurors of 
his works, and accept it as a 
new art.
The important factors here are 
the abilities that are free from 
all the mentioned problems, 
give good chance to today car-
toonist and help him to become 
more successful.
If all the created arts be con-
sidered in another vision, it can 
be a good mind and studying 
exercise for the artist and 
improve his thinking to create 
his art. I should mention that 
this rich source is not only in 
cartoon but also in exhibitions, 
film, graphic and propaganda 
and also in satirical arts; it can 
be simply given to the artist to 
help him for expanding his in-
novation. And also by improve-
ment of technology and adding 
new elements in the world, a 
new vision will be open in front 
of him. For instance, if we see 
a catalogue from one recent 
exhibition, we will realize that 
most of these projects didn’t 
exist before, even in near past, 
but because we are in gradual 
changes, we don’t seriously 
pay attention to it.
One of the most important fac-
tors in power of contemporary 
cartoonist is the way of think-
ing. A cartoonist can also find 
new ideas and relations by a 
disciplined activity, but perhaps 
like other human activities 
that when elements should be 
followed, we run away from it 
and we only use our personal 
experiences. 
Finally by following these ele-
ments we can reach sooner 
to the best result and it’ll help 
us to find new ideas. Any way, 
an essential movement can 
have success that sometimes 
it’s unbelievable. For instance 
in past nobody could imagine 
swimming hundred meters in 
one minute, but nowadays by 
essential exercises this is eas-
ily possible.
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انسان ظهور مي كند و تاريخچه خالقيت 
با آغاز تفكر انسان شكل گرفته است. در 
اين راه، شعور، انديشه، تجارب و خاطرات 
دست به دست هم داده، »ايده« را شكل 

مي بخشند و به سوي »تحقق« هدايت 
مي كنند.

اين روند در هنر، ارتباطات، مديريت و ساير 
علوم قابل تعميم است ولي آن چه نقش 

خالقيت را در حيطه هنر گسترده تر و شايد 
به نوعي مبهم كرده، عدم وجود قالب هاي 
فكري مشخص و نيز عدم محدوديت در 

شكل ارائه و نحوه اجرا است.
در ميان رشته هاي هنري، به نظر مي رسد 
كاريكاتور داراي يك ويژگي است كه آن 
را اندكي از هنرهاي ديگر متمايز كرده و 
آن كثرت آثار به وجود آمده و در حال به 

وجود آمدن است. اين روند، عمال خالقيت 
را براي هنرمند اين رشته اندكي پيچيده 

مي كند.
ساالنه شاهد به چاپ رسيدن آثار بسياري 

از كاريكاتوريست ها در نشريات بزرگ 
و كوچك تخصصي كاريكاتوريم و نيز 

شاهد برگزاري جشنواره هاي بي شماري در 
سراسر جهان هستيم كه گاه هر يك به 

تنهايي ميزبان 5 تا 10 هزار اثر كاريكاتور 
از هنرمندان مشهور و گمنام اين رشته اند. 

اين ارقام انفجاري در مقام مقايسه با 
جشنواره هاي هنري ديگر همچون سينما، 

تئاتر، نقاشي و غيره ممكن است هنرمندان 
كاريكاتوريست را در راه انديشه خالق دچار 

ترس، نگراني و سردرگمي كند.
آيا اين طيف عظيم آثار، پاياني براي خلق 

آثار تازه به شمار مي رود؟ بايد در اينجا وارد 
بحث عميق تري شويم و اعتراف كنيم كه 

انسان تنها ذره كوچكي از قدرت بي انتهاي 
خالقانه خويش را به كار گرفته است. پس 

چگونه است كه گاهي در يك اثر هنري جاي 
پايي از تفكر يا تصويري تكراري مي بينيم كه 
نشانگر پايان راه خالقت هنرمنداست. گذشته 

از تشابهاتي غيرعمدي كه گاه در خلق آثار 
پيش مي آيد و اجتناب ناپذير است، مواردي نيز 

سراغ داريم كه آگاهانه صورت گرفته اند و عملي 
بس خودناباورانه نسبت به توانايي هاي بي كران 

ذهن كاريكاتوريست به شمار مي رود.
وارد شدن در اين بحث ما را بر اين مي دارد تا به 
جستجوي اصول و قواعدي بپردازيم كه ما را در 

پروسه خالقيت به پيش مي برد تا آگاهانه به وادي 
بيكران آن گام نهيم، با اعتراف به اين كه هميشه 
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دستيابي 
به خالقيت 

در چهارچوب 
و خط مشي تعيين 

شده اي تحقق نمي يابد.
پروسه خالقيت

 Creative( تفكر خالق
Thinking( عبارت از اين 

است كه چطور بتوانيم يك  ايده 
را بسط داده، در يك تفكر واگرا 
قرار دهيم و در اين ميان ارتباطات 
جديدي را كشف كنيم. اين در واقع 

مهم ترين شرط خالقيت است. براي طي 
كردن پروسه خالقيت، هنرمند بايد اين 
دو مرحله را بگذراند: 1( تمايل به ريسك 
 )2 )Willingnoss to tade risks(
 )Derergent thinking( تفكر واگرا

تمايل به ريسك كه اولين اصل خالقيت به 
حساب مي آيد، موجب مي شود كه از يك 
جمعيت بزرگ جدا شويم و به يك تفكر 

متفاوت تر دست يابيم. اين نوع تفكر كه از 
يك نوع برخورد معقول در برابر ترس از 

شكست معني پيدا مي كند، مي تواند در امر 
خلق يك اثر نو بسيار تعيين كننده باشد.

تفكر واگرا دومين اصل مهم است. در اين 
زمينه، هنرمند مي تواند يك مورد حقيقي 
را گسترش داده، در زاويه ديدي بدون 

پايان قرار دهد. با اين كار هنرمند 
مي تواند براي يك مسئله چندين 

راه حل بيابد و توجه كند كه حتي 
يك مسئله مي تواند چند پاسخ 
صحيح داشته باشد )غير از 
پاسخي كه قبال به آن 
داده شده است( در 
اين حيطه به 
جاي آن 
كه 

از 
همان ابتدايي درنگ 
مسير دستيابي به ايده ها را تنگ 

كنيم، مي توانيم با تفكر واگرا به طيف 
وسيعي از ارتباط ها و انشعاب ها دست بيابيم و 
 convergent( آن ها را توسط تفكر هم گرا

thinking( به يك يا چند نتيجه محدود 
كه موردنظر ماست، برسانيم. اين روش به ما 

اجازه كشف مجموعه اي از ارتباط هاي منطقي 
و نيمه منطقي طنزآميز را مي دهد كه هر كدام 
مي تواند موجب زايش يك تفكر خارق العاده و 

يك اثر بي نظير شود.
براي درك بيشتر اهميت تفكر واگرا كافي 

است تصور كنيد كه هر كسي صرفا با انتخاب 
تفكر هم گرا در مقابل جهات زيادي از تفكرات 

قرار مي گيرد كه گاه ممكن است او را دچار 
مشكل كند. در حقيقت، تفكر واگرا نه تنها در 

هنر، بلكه در رياضيات و موضوعات منطقي 
ديگر نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. در 
اين خصوص، روش شخصي من طبقه بندي 

موضوع هاي مختلف و فهرست برداري از 
مواردي است كه مي تواند به صورت مرتبط و 
يا حتي غيرمرتبط در مقابل اصل موضوع قرار 
گيرد. به طور مثال، كلمه »درخت« مي تواند با 

مفاهيم مختلفي به صورت مرتبط، نيمه مرتبط و 
غيرمرتبط مورد بررسي قرار گيرد: 

مرتبط: آب، خاك، نور، تير، و ...
نيمه مرتبط: سايه، باد، زمستان، صندلي و ...
غيرمرتبط: اتومبيل، هواپيما، عابر، سبد و ...

درخت: تفكر واگرا
تفكر همگرا: دستيابي به بهترين نتيجه ممكن

در مجاورت يك مفهوم با مفاهيم ديگر و 
تجزيه تحليل آن ها، به خوبي به ارتباط تازه تري 

دست مي يابيم كه به جرات مي توان گفت 
كمتر لذتي در دنيا به پاي كشف آن ها مي رسد. 

و باالخره اين كه با تفكر همگرا مي توانيم 
جمع بندي و نتيجه گيري خوبي از مجموع 

ارتباط هاي به دست آمده در مرحله تفكر واگرا 
داشته باشيم.

حاال موقع آن رسيده كه طنزآميزترين ارتباط ها 
را در همگرايي بيابيم و اين جا نقطه تولد 

طنز خالق است. ما به لحاظ روان شناختي 
روحيات انسان ها را با موشكافي مورد بررسي 

قرار مي دهيم و مي دانيم كه چه چيز براي او 
مضحك و خنده دار و چه چيز جدي 
و قابل تامل است، چه 

چيزي او 
را به وجد مي آورد و چه 

چيزي او را غمگين مي كند و اين شيوه 
شخصي شماست.

بر اساس آمارهاي به دست آمده اكثر 
هنرمنداني كه در زمينه هنرهاي تجسمي 

موفقيت هايي را كسب كرده اند، در موارد زير 
اتفاق نظر دارند.

)Orientaion( 1 – جهت يابي
پروسه خالق زماني آغاز خواهد شد كه مسئله 

موردنظر خود را كامال شفاف كرده، حقايق 
پيرامون آن را در نظر بگيريم و به كليد حقيقت 
دست يابيم. از اين طريق ما آماده ايم با دريافت 

حقيقت يك موضوع، به خوبي جهت مناسبي 
را به خلق اثر خود بدهيم و وقت خود را در 
مسيرهاي گمراه كننده و يا كم اثر از دست 

ندهيم.
درباره اثربخشي يك اثر طنز بايد گفت در 

صورتي كه واقعيت موضوع موردنظر خود را 
به خوبي نشناخته  باشيم و از تاثيرات آن آگاه 

نباشيم، بي ترديد نمي توانيم از طريق آن به 
واكنش مثبتي از سوي مردم برسيم. مخاطب 

در صورتي با اثر ما ارتباط بهتري برقرار خواهد 
كرد كه در جهت يابي كار خود دچار سردرگمي 
نشده باشيم. به عبارت ديگر، جهت يابي باعث 
خواهد شد زوائدي كه در شروع كار مي تواند 

تفكر ما را از رسيدن به هدف دور سازد، از 
بين برود.

)preparation( 2 – آماده سازي
افراد خالق به شدت بر ضرورت آماده سازي 

تاكيد دارند و معتقدند به دست آوردن قطعات 
اطالعاتي در مورد موضوع مورد بحث مي تواند 

ما را به نتيجه گيري هاي سريع تر و مطلوب تر 
هدايت كند. بخشي از اين موارد را در شماره 

قبلي مطرح كرده ايم.
به طور مثال، اگر موضوع كار ما »گاو« 

باشد، اطالعاتي از قبيل نوع غذا خوردن، 
حركت هاي مخصوص اين حيوان و يا هر نوع 

ويژگي فيزيكي و رفتاري آن مي تواند بسيار 
كمك كننده باشد. بنابراين بايد سعي كنيم هر 

چيزي را در مورد آن بدانيم تا در موقع ضرورت 
بتوانيم از آن استفاده كنيم.

قطعات اطالعاتي از جمله موارد مهمي است 
كه بخشي از آن را ما در طول دوره هاي 

مختلف زندگي به صورت خاطره و 
تجربه و يا آموخته  

به 
دست 

مي آوريم 
و بخشي از آن 

را با روبرو شدن 
با موضوعي كه قرار 

است بر روي آن كار كنيم، 
حاصل مي كنيم، سعي كنيم بر 

اطالعات خود بيفزاييم تا شانس 
ما را در رسيدن به نتيجه خالقانه 

بيش تر كند.
)Analysis( 3 – تجزيه و تحليل
گام بعدي شكستن همه چيزهايي 

است كه در مرحله قبل )آماده سازي( 
به آن پرداخته ايم. بدين معني كه كليه 

يافته هاي خود را كه به صورت پراكنده و گاه 
غيرضروري به دست آورده ايم، سازماندهي و 

الويت بندي كنيم.
در واقع در اين مرحله با رعايت عوامل 

بسياري از جمله مسائل فرهنگي، اجتماعي و 
روانشناختي و بر اساس ارزش ها و ضدارزش ها 

حقايق را تجزيه و تحليل كرده و الويت ها 
را به دست مي آوريم. عالوه بر اين، در اين 

مرحله مي بايست به جزئيات تكنيكي كار نيز 
پرداخت كه به نوبه خود بحث گسترده اي 

را در بر دارد.
در مرحله تجزيه و تحليل، حقايق به 
اصطالح برچسب خورده، طبقه بندي 

مي شوند و مراحل گام به گام 
در نظر گرفته مي شود. نقطه 
مقابل تجزيه و تحليل، يعني 
»ايده يابي« مرحله اي است 
كه در آن برخالف قواعد و 

محدوديت هاي تجزيه 
و تحليلي، ذهن به 

صورت كامال 
فعال به 

پرواز 
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درمي آيد تا با الگوهاي بامعني و مرتبط و گاه 
غيرمرتبط برخورد كند.

)Ideation( 4 – ايده يابي
حال با ذهني پر از حقايق و دانش به دست 
آمده، شما آماده ايد تا به ايده خالقي كه در 

پس يك اثر خوب جرقه مي زند، شكل دهيد. 
انيشتين اين جريان را »بازي تلفيقي« ناميده 

است، بدين معني كه شما با حقايقي كه در 
دست داريد و با انديشه خود بازي مي كنيد تا از 
اين طريق به ارتباط هاي تازه تري برسيد. حال 

ارتباط جديد همان خالقيت است.
در مرحله ايده پردازي، يك روش عمومي اين 
است كه به ذهن خود اجازه دهيم به سادگي 
هر آن چه را كه در اعماق خود دارد، به سطح 

آورد و به ثبت برساند. ثبت ايده ها گاه به 
صورت يادداشت و گاه به صورت طراحي هاي 

سريع بسيار ضروري به نظر مي رسد.
روش ديگري كه با محدوديت بيش ترين 
همراه بوده، ولي بسيار قابل توجه است، 
 )analogies( استفاده از روش قياسي

است. در اين روش، ايده ها با يكديگر مقايسه 
مي شوند و در كنار هم به يك نتيجه واحد 

مي رسند.
)Incubation( 5 – نهفتگي يا كمون

پس از دوره فعاليت ذهن در مرحله 
»ايده يابي« نياز به يك توقف خواهيم داشت. 
در اين مرحله، مي بايست به ذهن استراحتي 

داد. اين امر صرفا به خاطر خستگي ذهن 
نيست، بلكه با اين عمل ذهن فرصتي پيدا 

مي كند تا چيزهايي كه در ابتدا به آن پي نبرده 
بود و به دليل تازه بودن  ايده، اشكاالت آن 

پنهان شده بود را ببيند.
همچنان كه از نام اين مرحله پيداست، 

مي توان به خوبي به اين مطلب پي برد كه در 
طي اين مدت »ايده« در يك حالت نهفته سير 

تكاملي خود را مي پيمايد. در واقع، خودآگاه 
فعاليت خود را به ذهن ناخودآگاه مي سپرد. 

چون ذهن ناخودآگاه مشغله هاي ذهن خودآگاه 
را ندارد، نتيجه متفاوت تري را نشان خواهد 

داد.

در مورد طول اين زمان، هيچ قانون مشخص 
و ثابتي وجود ندارد و اين كه مي بايست 2 
ساعت براي آن فرصت قائل شويم و يا 2 
هفته، مشخص نيست. طي كار مشخص 

مي شود.
)Synthesis( 6 – تركيب كردن

در اين مرحله، ممكن است بيش از صدها 
و هزاران قطعه ايده مختلف را ثبت كرده 
باشيم كه شايد هيچ يك به تنهايي نتواند 
جوابگوي نيازمان باشد. در يكي از مراحل 

قبل، ما قطعات اطالعاتي خود را طبقه بندي 
و مرتب كرده ايم و اكنون نيازمند اين هستيم 

كه ايده هاي خود را سازماندهي كنيم. الزم 
است در همين مرحله ايده هايي را كه ارتباط 
نامناسبي با كار پيدا نمي كنند، بيرون بكشيم 
و مرتبا نگاهمان به مواردي باشد كه داراي 

الگوها و يا ارتباط مناسب تري اند.
)Evaluation( 7 – ارزش گذاري

همچنان كه در حال تركيب كردن قطعات و 
ايده ها هستيم، نيازمنديم عمليات ارزش گذاري 

را بر روي آن ها آغاز كنيم تا بتوانيم موارد 
خوب را از آن هايي كه چندان مناسب نيستند، 

جدا نمائيم. 
طرح ها و ايده ها مي بايست براي ارزش گذاري 

حداقل داراي 3 مشخصه زير باشند:
الف( مي بايست به خوبي با هدف و موضوع 

كار ما مرتبط باشند.
ب( مي بايست به اندازه كافي نو و جديد باشند 

كه موجب تعجب و يا مورد عالقه ديگران 
قرار گيرد. 

پ( مي بايست پختگي و تكامل كافي را براي 
ارائه داشته باشند.

عالوه بر تكنيك هاي فوق كه به وجود 
آورنده ايده هاي تازه و نواند، برخي گام هاي 

اختصاصي و انفرادي حرفه اي نيز كمك 
مي كند تا هنرمند خروجي آثار خالقانه خود 

را افزايش دهد. اين دربرگيرنده دو چيز است: 
مهارت هاي فكري شخصي و ساختارهاي 

محيطي.
يكي از مهم ترين عادت هايي كه مي توان با 

پرورش آن به خالقيت بيش تر دست يافت، 
اين است كه به صورت سيري ناپذيري از 
ايده ها و تجربيات استفاده كنيم. يكي از 

هنرمندان فرانسه مي گويد: »من در روز به 
سه تا چهار فوت مكعب ايده نياز دارم« و فرد 
ديگري كه در زمينه تبليغات فعاليت مي كند، 

مي گويد: »دوست دارم افرادي را استخدام كنم 
كه ذهن آن ها سيال باشد.«

به عبارت ديگر، وسيع تر كردن تجربيات و 
بيش تر قرار دادن خود در دنياي موسيقي، 
ادبيات، سياست و همه فعاليت هاي انساني 
ديگر ما را آماده مي كند تا از پيچيده ترين 

ارتباطات سر درآوريم و دست به خلق آثاري 
بزنيم كه بتوان روح كار را در آن جستجو كرد 

و ارتباطاتي را طراحي كنيم كه هرگز دست 
كسي به آن نرسيده است.

در طول حيات بشري اصوال عواملي موجب 
خنده و شادي و يا بروز تضاد در انديشه و 

منطق انسان گرديده است، ولي آن چه كه در 
اين زمينه مي تواند بيش تر از هر چيزي براي 

او جالب باشد، اوال مسائلي است كه در زمان با 
آن در ارتباط است و ثانيا كشف مواردي است 
كه بتواند داراي نوآوري و خالقيت باشد و ثالثا 

نيروي اثربخش خوبي داشته باشد.
افراد زيادي را مي شناسيم كه قصد دارند با 

حرف زدن، نوشتن، طراحي كردن و يا ساير 
رفتار خود ديگران را تحت تاثير قرار دهند و 
يا شرايط انديشيدن جديدي را براي ديگران 

فراهم آورند. ولي همه آن ها به خوبي به انجام 
اين كار موفق نمي شوند. زيرا بيان مطلبي كه 

تابه حال كسي آن را مطرح نكرده باشد، كار 
ساده اي نيست و در سايه كنكاش و مطالعه 

بسيار امكان پذير خواهد بود. انسان خالق 
مي كاود و مي انديشد تا سرانجام بتواند در وهله 

اول رضايت خود را جلب كند و سپس از اين 
طريق به رضايت ديگران نيز برسد.

شايد الزم باشد پيش از اين كه بحث ديگري 
آغاز شود، درباره مشكالت هنرمند امروز 

براي خلق يك اثر بديع صحبت كنيم تا اصل 
موضوع برايمان بيش تر روشن شود. 
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كاريكاتوريست 
قرن بيست و يكم در دنيايي 

زندگي مي كند كه عوامل و عناصر اطرافش به 
سرعت به پيش مي روند و او مي بايست خود 

را در كثرت آن ها كشف كند و به جهانيان 
منعكس كند.

كاريكاتوريست هاي امروز شايد در مقايسه با 
هنرمندان ديگري كه در يك صد سال پيش 

مي زيستند، با تحولي چند برابر طول تاريخ 
روبرو شده اند. وسايل ارتباط جمعي همچون 
راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه ها و مجالت 
و شبكه هاي اينترنتي در اين دوره ذهن او را 
با ايده هاي جديدي روبرو كرده است كه هر 

يك از آن ها داراي طيف گسترده اي در گروه 
خود است و هنرمند نه تنها مي بايست از تكرار 

آن چه كه ديده است بپرهيزد و به دنبال 
ايده ها و راه حل هاي جديد باشد، بلكه به دليل 

گستردگي مطالب بايد با قدرتي موشكافانه 
بتواند هر آن چه را كه نيز ممكن است نديده 
باشيم با توجه به مشاهدات خود حدس بزند 
و به سراغ چيزي برود كه به يقين بداند به  

وجود آورنده آن است.
هزاران هنرمند و صدها اثر به وجود آمده 

است، اين همه، هنرمند معاصر را وادار مي كند 
به نحو ديگري بينديشد و سازماندهي ذهن 
خود را تغيير دهد تا مخاطبان او نيز كه خود 

در جريات اين تكامل و تحول حضور داشته اند 

و 
در اين مورد 

داوري خواهند كرد، آن را به عنوان 
يك  اثر جديد بپذيرند.

حال آن چه مطرح است قابليت هايي است كه 
فارغ از مشكالت باال، بتواند شانس خوبي را 
در اختيار هنرمند كاريكاتوريست امروز قرار 
دهد تا بتواند موفقيت بيشتري را كسب كند.
انبوه آثار به وجود آمده، اگر از زاويه ديگري 
بررسي شوند، مي توانند يك تمرين ذهني و 
مطالعاتي خوب براي هنرمند باشند و تفكر 

وي را در جهت خلق اثر خود پرورش دهند. 
الزم به ذكر است اين منابع غني تنها در 

كاريكاتورها موجود نيست، بلكه نمايشنامه ها، 
فيلم ها، آثار گرافيكي و تبليغاتي و همينطور 

ادبيات طنز، همگي به راحتي در اختيار هنرمند 
قرار مي گيرند تا وي بتواند بر نوآوري خود 
بيفزايد. از طرفي، با پيشرفت تكنولوژي و 
اضافه شدن عناصر جديد تشكيل دهنده 
جهان، دريچه جديدي نيز بر وي گشوده 

خواهد شد. براي نمونه، اگر كتاب يكي از 
جشنواره هاي اخير را ورق بزنيم، متوجه 

خواهيم شد كه بيش تر اين سوژه ها شايد 
در گذشته نه چندان دور اصال وجود خارجي 

نداشته اند ولي با توجه به اين كه ما در جريان 

تغييرات 
تدريجي آن قرار 

داريم، معموال آن را به صورت جدي 
متوجه نمي شويم.

مهم ترين عامل توانمندي يك كاريكاتوريست 
معاصر چگونه انديشيدن است. كاريكاتوريست 

مي تواند با يك عملكرد نظام مند به ارتباط ها 
و ايده هاي جديدي دست يابد، ولي شايد 
همچون اكثر فعاليت هاي بشري هنگامي 
كه قرار است اصول و ضوابط رعايت شود 

از آن گريزان مي شود و صرفا به روش هاي 
شخصي اكتفا مي كند. در نهايت رعايت اين 

اصول مي تواند ما را سريع تر به نتيجه برساند 
و شايد هم به خوبي بتواند در كشف ايده هاي 
جديد ياريمان دهد. به هر حال، يك حركت 
اصولي همواره مي تواند موفقيت هايي را به 

همراه داشته باشد كه براي ما گاه بسيار 
باورنكردني است. زماني نه چندان دور براي 
بشر شنا كردن مسافت 100 متر در كم تر از 

يك دقيقه امري كامال محال به نظر مي رسيد، 
ولي امروزه با رعايت اصول تمريني خاص به 

راحتي امكان پذير شده است.
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كارتون دنباله دار »يا چندمرحله اي« نوعي از كارتون است كه 
موضوع در آن با چند تصوير متوالي ارائه مي شود. از آن جا 

كه اين تصاوير به شكل نوار به يكديگر مربوط اند به آن 
اصطالحا كارتون استريپ يا كميك استريپ اطالق مي شود. 

اين نوع كارتون هاي دنباله دار در واقع منشاء پيدايش فيلم 
نقاشي متحرك بودند كه در آن تصاوير به تعدادي زياد 

افزايش يافت و نوعي حركت و زمان بندي نيز در آن وارد 
گرديد.

اگر چه داستان هاي مصور با مضامين مذهبي قدمتي چند 
صد ساله دارند، ولي قديمي ترين نمونه ها كارتون دنباله دار 

در قرن نوزدهم به وسيله ويلهلم بوش )1832 1908( به كار 
گرفته شد. در آثار اين هنرمند شهير آلماني اغلب از مضامين 

مذهبي، اجتماعي و قصه هاي فولكلوريك استفاده شده  است. 
امروزه ويلهلم بوش به واسطه داستان هاي مصور كودكانه اش 
تحت عنوان »ماكس و موريتز« در جهان يا حداقل در آلمان 

كامال شناخته شده است.
با اين همه موفقيت بوش بيش تر مرهون كارتون هاي 

مبتكرانه اي است كه او از ناپلئون و فردريك كبير ترسيم 
كرده است. كارتون هايي كه در آن ها حركت هاي آزاد خط 

تبديل به چهره هايي مشخص شده است. تصاوير اين شماره، 
شاهد طراحي هاي خطي سيال و راحت بوش هستيم كه 

سرانجام به چهره فردريك كبير مي انجامد. در طراحي اين 
تصوير با نوعي صراحت و آزادي مواجهيم كه در اواخر قرن 

نوزدهم نوعي بدعت و نوآوري محسوب مي شد. با وجود 

Protracted or “interval” cartoon is a kind of cartoon 
that shows a subject in some continuous pictures. 
Because these cartoons are related together like 
a ribbon we call them cartoon stripe, comic strip 
or caricature stripe. These kinds of continuous 
cartoons were the source of moving film painting 
that their pictures are increased a lot, and a kind 
of movement and duration enters in it.
The pictured stories by religious contents have 
oldness about hundred years, but the oldest 
continuous cartoon was in the 19th century 
(18321908 ) by Wilhelm Bosch. In the works of this 
famous German cartoonist the religious and social 
contents and folkloric stories are used. Wilhelm 
Bosch is famous for his childish painted stories by 
title of “Max and Moritz” in the world or at least in 
Germany.
But Bosch’s success is more depended on his in-
novative cartoons that he drew from Great Napo-
leon Frederick. Cartoons that free line movements 
in them made distinguished Faces.
As you see in picture of this page, Bosch by draw-
ing free lines made the picture of Great Frederick. 
In these lines we see a kina of freedom and clear-
ness that was an innovation at the end of 19th 
century. By creating this cartoon, we can mention 
Bosch as one of the first modern drawers. In this 

The First Modernist
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picture simple and graphic line move-
ment is like quick writing and sign that he 
reached to the Frederick’s picture.
Bosch for showing his mind withdrawal 
from events and characters around him to 
the viewer uses line movement in simple 
and pure shape, and he gained this aim 
without entering to details and durable 
performance. By attention to this picture 
and his working style in continued pictures, 
we can understand that he always wishes 
to find a live and quick motion in his works. 
Something that became true many dec-
ades after his death in animation films. 
Bosch at first educated as an academic 
painter, but they started to draw funny 
illustrations in 1859 for Caspar Braun to 
be published in Fliegende Blatter weekly 
Munchen magazine.
A magazine that was the best satirical illus-
tration magazine in Germany of that time. 
Thus Bosch has a high place in history of 
cartoon Art.

چنین اثري به جرات مي توان بوش را در زمره نخستین طراحان 
مدرن به حساب آورد، در این تصویر او با حرکات ساده و 

گرافیکي خط، که تا حدي شبیه به تندنویسي و امضا است به 
چهره قابل تشخیص فردریک دست یافته است.

بوش براي تفهیم برداشت هاي ذهني خود از رویدادها و 
شخصیت هیا اطرافش به بیننده اغلب از حرکت هاي خط به 
شکل ساده و ناب مدد مي گرفت و بدون ورود به جزئیات و 
پرکاري در اجرا به مقصود خود نائل مي آمد. از توجه به این 

تصاویر و سبک کار او در تصاویر دنباله دار مي توان نتیجه 
گرفت که وي همواره در آرزوي رسیدن به حرکتي زنده و پویا 
در آثارش بود. کاري که چند دهه پس از مرگ او در فیلم هاي 

انیمیشن صورت واقعیت یافت.
بوش ابتدا به عنوان یک نقاش به تحصیالت آکادمیک پرداخت. 
اما در سال 1859 شروع به رسم طرح هاي طنزآمیز براي کاسپار 

براون در هفته نامه مونیخي »Filegende Blatter« کرد. 
هفته نامه اي که در آن زمان پیشرو مجالت فکاهي مصور آلمان 

بود. بعدها او با نشریات دیگر نیز همکار یکرد. به این ترتیب 
بوش به لحاظ خالقیت ها و ابتکاراتش در ارائه مجموعه هاي 

کارتون دنباله دار از جایگاه ویژه اي در تاریخ هنر کاریکاتور 
برخوردار است.
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Before starting, I have to mention that 
our Lessons are about finding Pure 
Ideas. The given ideas can be a gen-
eral pattern, but you should develop 
your creativity by your own efforts.
The discussing technique here that 
is mentioned for cartoon lovers is the 
subject of “Great Turmoil for nothing”. 
In this technique, designer makes lots 
of elements ready to reach to a very 
small result. The result that has no 
proportion with these elements.
Usually for readiness of these ele-
ments designer uses visual skills or 
other various devices, that for viewer 
for perception of the artwork, needs 
to think a lot. The used energies in 
these kinds of projects! Is most of the 
time brilliant, and their materials are 
also deliberate. As we know transition 
of such meanings by visual patterns 
is always in our training. We will 
describe cartoons here and discuss 
about the mentioned techniques on 
them: The first picture is a cartoon 
from Argentinean cartoonist Mordillo. 
In this cartoon we see a woman by 
connecting meters of pipes with great 
attention and Long time. She used 
lots of switches, chassis and special 
channels for water entrance and exit. 
Apparently he used all her life experi-
ences for making this instrument, but 
what’s the result of all these arrange-
ments? A small water pipe! The result 
of all these pipes and years of experi-
ences is a small water pipe that warms 
by a kettle’s help.
The very important fact in “dispropor-
tionate element” is that the distance of 
“beginning and the Result” should be 
as long as possible. If we can show 
the beginning of your cartoon with 
embellish and extend and show the 
result trivial and small, we gain the 
best conclusion from out cartoon.
In fact the delicacy of the subject 
is in here. We make a detailed and 
expanded programmer to gain a very 
small result. This “expansion” and 
“smallness” are in a complete contrary 
together. If we can make the great 
beginning to reach to a small result, 
these expansion and smallness in the 
their relation are Contrary Compara-
tive Creator.
If we can make the expansion of the 
beginning maximum and the small-
ness of result to the minimum we don’t 
have any problem.

A few times ago I was invited in the 
house of one of my friends. They make 
the table ready, by bringing salt – cel-
lar, pepper pot ice box, spoons, forks, 
knives, plates, napkins, and a big plate 
of vegetables! I was waiting for the 
food! But at last I saw two Fried eggs 
brought by the housewife in the middle 
of the table.
It shows the “great noise for nothing” is 
the same as this.
In this technique the drawer should 
consider different Situations and the 
elements smaller and bigger to find the 
disproportionate.
We must find a contrast between 
words and images for “Disproportion-
ate Element”, especially differences 
and problems of visual expression. To 
enter this debate, review my invitation 
again. When you read something, you 
see words after words but till the end 
of the subject you can’t reach to the 
result. So the writer that uses this tech-
nique can be sure that the results of 
all his premises is together and simple 
to gain for the drawers, because when 
you see a picture, it shows itself imme-
diately. So the drawer encounters an 
important question that how can make 
a distance between beginning and the 
result of a picture?
To answer this question I should say 
that the fact of seeing is not immedi-
ately, I mean that that when we see 
a picture, we don’t see everything at 
the same time because the seeing 
act is by speed and in the shape of 
connected points. This eye action is 
proved by scientific researches’, now. 
There is progressed machinery that 
can record eye movement on the 
picture. These kinds of machines put 
in front of the eye and machines put in 
front of the eye and the viewer looks at 
the picture, and the machine records 
the points that the eye is dazzled on 
them. The interesting point is that each 
point that number of dazzling on it is 
more, can be mentioned as a more 
important place,
By these discussions we can result 
that the spacing and premising is 
possible in any picture, just should 
be careful where to out them on the 
paper.
Now we continue to consider the pic-
ture again to see how Mordillo makes 
space between beginning and result.
Look at the cartoon very fast, each 

part of picture that you remember 
is the most important point on the 
picture, that the eye usually starts from 
that point or points and goes to see 
another points, If the number of the 
points be a lot, the viewer becomes 
confused, So it’s better to have Just 
one important point in any picture, and 
the other points set in order by their 
importance. Till the viewer don’t be 
confused and starts from one point 
and Continue to view. This point or the 
important element in Mordillo’s cartoon 
is woman character!
You may ask the reason, why the 
woman in the cartoon draws our atten-
tion? The answer is that when we see 
a picture, we see the human on that 
picture, because he is the central point 
and the axis of the actions.
After seeing the musician, Mordillo’s 
premise begins and continues till our 
eye waits for a big result, but we sud-
denly encounter a small result. Here 
Mordillo plays with us and we see an 
unexpected result. And our reaction 
after this accident is very funny.
“Big Noise for Nothing” can be men-
tioned as an independent technique 
for us, that a great introduction is sacri-
ficed for a small result.
In the second picture, we see a Jockey 
that runs his horse very fast to reach 
the toilet on the peak of a mountain. 
He’s on a hurry to reach to the final 
destination soon! He runs, Circles and 
makes the bridle fast and loose, he 
sweats and looses energy and rides 
the horse for … what? In fact, what’s 
the reason of all these tumults? Wasn’t 
he able to go to the toilet under the 
mountain and don’t try so hard?
Now compare cartoon I and 2 together, 
which one is more disproportionate? 
It Seems that the second one is more 
disproportionate, and the mentioned 
technique can be seen better in the 
second cartoon perhaps you want to 
know that each cartoon should be how 
much proportion or disproportion? 
The answer is that, such cartoons is 
created by two elements of introduc-
tion and result if the result becomes 
unimportant in comparison with 
introduction, our drawing has more 
disproportionate and is much near to 
our discussed technique, but if the 
result and introduction be correlative, 
this drawing has no proportionate and 
Looses it’s importance.

Disproportionate
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قبل از شروع بحث، الزم است یک بار دیگر  این 
نکته را یادآور شویم که بحث هاي ما پیرامون 

چگونگي دست یابي به ایده هاي بکر است. 
روش هایي که تاکنون ارائه شده است تنها مي تواند 
یک الگوي کلي به شمار آید، این شمایید که باید 

با تالش و کار هر چه بیشتر خالقیت را در خود 
پرورش دهید.

اما تکنیکي که در این شماره براي عالقه مندان هنر 
کاریکاتور مطرح مي شود، روشي است که پیرامون 
اصل »هیاهوي بسیار بر سر هیچ« دور مي زند. در 
این تکنیک، طراح مقدمات و تمهیدات فراواني را 
براي دست یابي به یک نتیجه بسیار جزیي فراهم 

مي آورد. نتیجه اي که هیچ تناسبي با آن همه 
مقدمات و تمهیدات ندارد. معموال براي تهیه این 

مقدمات از به کارگیري تمهیدات بصري، یا ابزارهاي 
متنوع دیگري استفاده مي شود، آن چنان که براي 
درك اثر، مخاطب ناچار باشد زمان نسبتا زیادي 

صرف کند. انرژي مصرفي در این گونه پروژه ها! غالبا 
چشمگیر و ماده اولیه به کار رفته در آن ها نیز قابل 

تامل است. با توجه به این که انتقال این گونه مفاهیم 
به وسیله نمونه هاي تصویري جزء روال همیشگي 

ماست، این بار نیز مطالب خود را با بررسي آثار 
کاریکاتوري که این تکنیک در آن ها به کار رفته 

است، دنبال مي کنیم.
تصویر )1( یکي دیگر از آثار هنرمند برجسته 

آرژانتیني موردیلو است. در این تصویر یک خانم 
با گردآوري و اتصال ده ها متر لوله برنجي  سازه 

عظیمي را که با حوصله بسیار زیاد و البد و با صرف 
زماني طوالني ساخته به دست دارد. او در این سازه 

عظیم الجثه خود کلیدها، شاسي ها، و کانال هاي ویژه 
ورود و خروج آب تعبیه کرده است. او ظاهرا تمام 
تجربه زندگي خود را وقف تکوین آن کرده است، 

ولي سرانجام این همه تمهیدات چیست و نتیجه کار 
کدام است؟ شیر آب سرد! که مجبور است با این 
همه تمهیدات با قدري آب گرم آب را ولرم سازد! 

ارمغان آن همه لوله برنجي پیچ در پیچ و آغشته به 
تجربه سالیان کاري که یک شیر آب کوچک نیز 

مي توانست انجام دهد.
نکته بسیار مهمي که باید در نظر داشت این است 
که »اصل عدم  تناسب« را باید به صورتي مورد 

استفاده قرار داد که فاصله »مقدمه تا نتیجه« تا آن جا 
که امکان دارد، افزایش یابد. اگر ما بتوانیم مقدمات 

کار را شاخ و برگ بدهیم و از سوي دیگر نتیجه 
عمل را خرد و ناچیز جلوه گر سازیم، در آن صورت به 

بهترین نتیجه از طرح خود دست یافته ایم.
در واقع لطافت موضوع در همین جاست. ما 

برنامه ریزي مفصل و گسترده اي را براي دستیابي به 
نتیجه اي ناچیز تدارك مي بینیم. این، »گستردگي« 
و »ناچیزي« در ارتباط با یک دیگر آفریننده نسبتي 

کامال معکوس اند.
اگر ما بتوانیم گستردگي مقدمات را به حداکثر و 
ناچیزي نتایج را به حداقل برسانیم دیگر مشکلي 

نخواهیم داشت.
چندي پیش میهمان آشنایي بودیم. باالخره پس 
از حال و احوال پرسي، سفره را پهن کردند، بعد 

نمکدان ها را آوردند، بعد فلفل دان ها را سپس 
یخدان ها را، بعد قاشق ها را، بعد کارد و چنگال ها 

را، بعد پیش دستي ها را بعد لیوان ها را، بعد پارچ ها 
را بعد دستمال کاغذي ها را و آخر سر هم یک ظرف 

سبزي بزرگي که چند برگ ریحان، بي حال افتاده 
بودند! خالصه سفره به ظرفیت تکمیل رسیده بود. 
ما پیش خود گفتیم دیگر جایي نمانده است! این ها 
مي خواهند غذا را کجاي سفره بگذارند؟ باري، پس 
از سپري شدن لحظات سرنوشت ساز، سرانجام دو 

جفت تخم مرغ نیمرو توسط کدبانوي خانه در مرکز 
سفره گذاشته شد.

این ضرب المثل مشهور بین مردم که »آفتابه لگن 
هفت دست، شام و ناهار هیچي« دقیقا به همین 
معناست و روي هم رفته بیان گر اصل »هیاهوي 

بسیار بر سر هیچ« است.
در این تکنیک طراح وظیفه دارد موقعیت هاي 

گوناگون را به دقت بررسي کرده، آن قدر عناصر 
را کم و زیاد کند تا به بهترین شکل از اصل عدم 

تناسب دست یابد.
در این جا الزم است مقایسه اي بین بیان کالمي 

و بیان تصویري »اصل عدم تناسب« انجام دهیم 
و به ویژه تفاوت ها و مشکالت بیان تصویري این 

اصل را بازگو کنیم. براي ورود به این مبحث یک بار 
دیگر به مثال مهماني دقت کنید. شما وقتي مطلبي 
را مي خوانید، کلمات یکي پس از دیگري از مقابل 

چشم شما مي گذرد به نحوي که اگر جمله و یا مطلب 
تمام نشده باشد از نتیجه آن نمي توانید باخبر شوید. 

به همین دلیل نویسنده اي که این تکنیک را به 
کار مي برد در هنگام نوشتن مي تواند مطمئن باشد 
که نتیجه مقدمه چیني هاي او به صورت یک جا و 

غیرقابل انتظار براي خواننده باشد، ولي براي طراحان 
ایجاد این امکان به راحتي در دسترس نیست. زیرا 
زماني که شما به تصویري نگاه مي کنید، به نظر 

مي رسد کل اثر یک باره خود را به شما مي نمایاند. 
بنابراین طراح با این سئوال مهم و اساسي روبروست 
که چگونه مي توان، با این تکنیک، در تصویري که 

یک جا رویت مي شود، بین مقدمه و نتیجه فاصله 
ایجاد کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که عمل دیدن 
به یک باره صورت نمي گیرد. یعني چشم زماني 
که تصویري را مي نگرد در آن واحد کل گستره 

آن را دریافت نمي کند. زیرا عمل دیدن به صورت 
نقاط پیوسته و با سرعت زیاد صورت مي پذیرد. این 
عملکرد چشم امروزه به وسیله پژوهش هاي علمي 
ثابت شده است. دستگاه هاي پیشرفته اي نیز وجود 

دارند که قادر به ثبت حرکات چشم بر روي تصاویر 
است. این گونه دستگاه ها را مقابل چشم بیننده قرار 
مي دهند و از او مي خواهند تا تصویري را نگاه کند. 

در این حال دستگاه به ثبت نقاطي مي پردازد که 
چشم به روي آن خیره مي شود. نکته جالب این که 

هر چقدر نقاط  ثبت شده بیشتر باشد، مي توان نتیجه 
گرفت که آن نقطه تصویر از نقطه دیداري داراي 

ارزش بیشتري است.
از آن چه که گفته شد مي توان چنین نتیجه گرفت 

که امکان فاصله گذاري و مقدمه چیني در تصویر نیز 
وجود دارد. تنها باید در هنگام ترکیب عناصر و چیدن 

آن ها بر روي کاغذ دقت الزم را به خرج داد. حال 
بار دیگر به بررسي تصویر )1( بازمي گردیم تا ببینیم 

موردیلو چگونه بین مقدمه و نتیجه فاصله ایجاد 

کرده است.
شما یک بار به سرعت این تصویر موردیلو را از 

مقابل چشمان خود عبور دهید. هر جزئي از تصویر 
که در این لحظه در ذهن بنشیند، مي توان یک جزء 

بااهمیت تصویر تلقي شود. که معموال چشم در 
هنگام دیدن تصویر از آن نقطه و یا نقاط شروع به 

دیدن مي کند. البته اگر این تعداد نقاط بااهمیت زیاد 
باشد، بیننده سردرگم مي شود. براي پرهیز از این 

سردرگمي الزم است طراح در هر تصویر تنها یک 
نقطه بااهمیت داشته باشد و نقاط دیگر به ترتیب 

اهمیت در مراتب بعدي چیده شود، تا ببیند در هنگام 
رویت تصویر از آن نقطه شروع به دیدن کرده، تمام 
گستره تصویر را مرور کند. این نقطه تاکید یا عنصر 

برتر در اثر موردیلو همان کاراکتر زن مي باشد!
شاید بپرسید چه عواملي باعث مي شود که این زن به 

عنوان عنصر برتر در تصویر خودنمایي کند؟ جواب 
این است که اوال انسان در میان اشیا چشم را بیشتر 

به سوي خود جلب مي کند. به دلیل این که انسان 
موضوع اصلي است و اوست که محور عمل است. 
بعد از آن که مکانیزم دیدن از کاراکتر زن آغاز شده 
مقدمه چیني موردیلو شروع مي شود و آن قدر ادامه 

مي یابد که چشم منتظر یک نتیجه بسیار بزرگ 
باشد، ولي ناگهان با ناچیزي به دست آمده، روبرو 

مي شود. اینجاست که موردیلو ما را به بازي مي گیرد 
و با واقعه اي روبرویمان مي کند که انتظارش را هرگز 

نداشتیم. عکس العمل ما بعد از وقوع این حادثه به 
شکل خنده بروز مي کند.

»هیاهوي بسیار بر سر هیچ« مي توان به عنوان یک 
تکنیک مستقل براي ما مطرح باشد، تکنیکي که 

مقدمه اي بس سترگ را فداي نتیجه اي بس ناچیز 
مي کند. به مثال دیگر دقت کنید.

در تصویر )2( سوارکار، براي رسیدن به توالتي که 
در قله کوه قرار داد، اسب خود را چهارنعل به سوي 

قله مي راند. سوارکار مرتب دامنه را دور مي زند و 
افسار را شل و سفت مي کند تا خود را به مقصد 
نهایي! نزدیک تر سازد. او همچنان دور مي زند و 

عرق مي ریزد و انرژي مصرف مي کند و اسب دواني 
مي کند تا ... چي؟ به راستي این همه هیاهو براي 

چیست؟ آیا سوارکار نمي توانست در همان دامنه به 
اصطالح کارش را انجام دهد و از این همه مقدمات 

و تمهیدات صرف نظر کند؟
حال همین طرح را با طرح )1( مقایسه کنید، 

کدام یک از عدم تناسب بیشتري برخوردارند؟ به نظر 
مي رسد که طرح از این عدم تناسب، بهره بیشتري 
برده باشد. بنابراین به تکنیک مورد اشاره نزدیک تر 

است. بي شک بعضي مي خواهند بدانند که یک طرح 
چه اندازه باید از تناسب یا عدم تناسب برخوردار 

است؟ در پاسخ به این سئوال به توضیح کوتاهي نیاز 
خواهیم داشت. این گونه طرح ها تماما از دو عنصر 

مقدمه و نتیجه تکوین مي یابند. هر چه نتیجه نسبت 
به مقدمه نیاز کمتري داشته باشد، طرح ما از عدم 

تناسب بیشتري برخوردار خواهد بود و این به تکنیک 
مورد بحث نزدیک تر است. برعکس، اگر نتیجه و 
مقدمه الزم و ملزوم یکدیگر باشند، در این حالت 

طرح فاقد تکنیک یاد شده است و ارزش خود را از 
دست خواهد داد.
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Mind 
Mizansens

Cartoon is a kind of visual 
art that has two important 
specialties: “Exaggeration” 
and “Content Importance” 
that separates it from 
other visual arts. We have 
seen many essays about 
exaggeration in cartoon, 
but less spoken about 
the importance of content 
and meaning about the 
importance of content and 
meaning in cartoon. As we 
mentioned and meaning in 
cartoon. As we mentioned 
before, cartoon is a picto-
rial language, it means that 
visual elements of each 
picture is a tool for ex-
pressing meaning, content 
and artist’s thinking. In this 
art, each pictorial element 
must be chosen by aim 
and draw in the paper by 
cooperation with other ele-
ments final aim for using 

pictorial elements is just 
transferring the meaning. 
Using of elements must 
be so that the meaning by 
the best way transfers to 
the viewer, we mean that 
we want to have all the 
elements inside the picture 
of drawing “Mizansen” for 
the character that have the 
important role in meaning.
When we speak about 
“Mizansen”, we imagine a 
show scene or a film. 
And we remind the actor’s 
motions in the scene. But 
does Mizansen exist in 
a cartoon that has 
no motion and the 
time is stopped 
in it?
 Mizansen 
in cartoon 
exists 
too, but 
with a 

great difference that viewer 
in a show sees the direc-
tion of character’s mov-
ing on the scene, but in 
cartoon the viewer makes 
character’s motion in his 
mind, so a mind movement 
takes place, but how is this 
possible?
When primitive men looked 
at the stars, imagined them 
as animals and human, 
so he made constellation. 
But why he similar zed this 
bright points in the sky’s 

darkness to 
animals and 

hu-
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man? Answering this 
question is human’s need to 
know everything. Ambigu-
ity always brings a kind of 
mental unbalance, so ten-
dency to find the answers is 
a psychological specialty in 
human. He wants to know 
the best answer for each 
question. When we see a 
picture, first of all we make 
a question in our mind that 
what these elements want 
to say, why they are struc-
tured in this way, and many 
other questions. When such 
questions come in to human 
mind, he tries to find the 
answer by his experiences 
and his mind’s sketches. 
His mind combines the 
elements and draws a 
conclusion then selects 
the best answer. Human’s 
mind by using experiences 
and answer. Human’s mind 
by using experiences and 
by his know ledge fore 

sight some events for main 
characters and for find-
ing a more logical answer, 
predicts the process of 
event. This course of events 
ends with retelling a kind of 
event and story. The story 
that transfers to the viewer 
by the elements inside 
the picture. And like other 
stores starts with an event 
and finishes with revealing 
of the most important event 
and resolution. Perhaps we 
can find difference between 
writing and drawing stories, 
and the difference is that in 
pictorial stories artist piece 
of the story (that is picture 
itself) brings in front of the 
viewer and wants him to ac-
tive his mind and complete 
the story.
I mentioned this to insure 
that cartoon characters are 
standstill in time just like the 
picture itself, but they are 
moving in the mind of the 

viewer. Objects move in the 
mind of the viewers and go 
every where and each of 
them performs its special 
role to gain the original 
meaning of the story. 
I mentioned this to insure 
that cartoon characters are 
standstill in time just like 
the picture itself, but they 
are moving in the picture 
itself, but they are moving 
in the mind of the viewer. 
Objects move in the mind 
of the viewers and go every 
where and each of them 
performs its special role to 
gain the original meaning of 
the story. 
If it’s so, all the cartoon-
ists must make exact mind 
Mizansen for each major 
character, so the viewer 
by seeing the cartoon can 
understand the aim of the 
artist that is the “them” of 
the cartoon.
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کاریکاتور نوعي هنر تجسمي است که 
دو ویژگي مهم »اغراق« و »اهمیت 

مضمون« آن را از سایر هنرهاي 
تجسمي متمایز مي کند. تاکنون درباره 
اغراق در کاریکاتور بسیار سخن گفته 
شده، اما کم تر به اهمیت مضمون و 

معنا در کاریکاتور پرداخته شده است. 
همان طور که بارها یادآور شده ایم، 

کاریکاتور یک زبان تصویري است، یعني 
عناصر بصري هر تصویر وسیله اي براي 

بیان معنا، مضمون و اندیشه هنرمند 
است. در این هنر، هر عنصر تصویري 
باید هدفمند برگزیده شود و بر گستره 
کاغذ در ارتباط متقابل با دیگر عناصر 
در خدمت معناي اثر سازمان یابد. به 

عبارت دیگر، هدف نهایي از به کارگیري 
عناصر تصویري در هر طرح تنها انتقال 

معناست.

ایران کارتون طي مقاالت مختلفي که 
تاکنون به چاپ رسانده؛ در حد الزم 

)البته نه کافي( به راه کارهایي که یک 
ایده ذهني را به یک طرح عیني تبدیل 
مي کند، اشاره کرده است – اما نکته اي 

که کمتر به آن توجه مي شود اهمیت 
قرارگیري عناصر در موقعیت هاي خاص 

است. به این معني که چیدن عناصر 
به نحوي باشد که بتواند حداکثر انتظار 
هنرمند را براي انتقال معنا به مخاطب 

برآورده سازد. به زباني دیگر، مقصود ما 
چیدن عناصر درون تصویر یا طراحي 

»میزانسن« براي شخصیت هایي است 
که نقش اصلي را در موضوع ایفا 

مي کنند.
وقتي سخن از »میزانسن« به میان 
مي آید، احتماال تصویر یک صحنه 

نمایش و یا یک فیلم در ذهن ما مجسم 

مي شود و نحوه حرکت بازیگران را درون 
صحنه به یاد مي آورد. اما آیا ممکن است 

در کاریکاتوري که عناصر تصویري آن 
فاقد حرکت اند و زمان در آن متوقف 
است، میزانسن نیز وجود داشته باشد؟

میزانسن در کاریکاتور هم مي تواند وجود 
داشته باشد، البته با یک تفاوت اساسي 

که در نمایش بیننده مسیر حرکت 
شخصیت هاي روي صحنه را مي بیند، اما 
در کاریکاتور بیننده شخصیت هاي درون 
تصویر را در ذهن خود متحرك ساخته، 

در نتیجه تصویري ذهني از حرکت آن ها 
پدید مي آید. اما چرا این گونه است؟
وقتي بشر اولیه شب ها به ستارگان 

مي نگریست، آن ها را در هیئت حیوانات 
و انسان ها مجسم مي کرد و بدین سان 

صور فلکي پدید آمد. اما چرا او این 
مجموعه نقاط نوراني را در گستره تاریک 
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آسمان به انسان و حیوان تشبیه مي کرد؟ پاسخ 
این پرسش به نیاز دروني انسان که همانا نیاز 

به آگاهي و دانستن در مورد هر چیز است، 
باز مي گردد. ابهام همواره براي انسان نوعي 

عدم تعادل روحي را به دنبال مي آورد. بنابراین 
تمایل به پاسخ گویي در انسان که ویژگي 

روانشناسانه است. رویکرد دروني به انسان 
به گونه اي است که مایل است تا بهترین 

پاسخ ممکن را براي هر پرسشي بیابد. وقتي 
تصویري در مقابل انسان قرار مي گیرد، این 

سئوال در ذهنش ایجاد مي شود که این عناصر 
قصد بیان چه موضوعي را دارند و چرا این گونه 

سازمان  یافته اند و سئوال هاي دیگر.
وقتي چنین پرسش هایي براي انسان مطرح 
شد، ذهن او بر مبناي پیش طرح هاي ذهني 
و تجربیات گذشته خود اقدام به پاسخ گویي 

مي کند. در این حال، ذهن، عناصر را در 
موقعیت هاي گوناگون با یکدیگر مربوط 

مي سازد و موضوعات گوناگوني را از ارتباط 
متقابل آن ها استنتاج مي کند و سپس بهترین 

پاسخ را برمي گزیند. هم چنین ذهن آدمي 
با استفاده از تجربیات و میزان دانش خود 

برخي از حوادث را براي شخصیت هاي اصلي 
پیش بیني مي کند و حتي براي دست یابي به 
پاسخي معقول تر، جریان قبل از وقوع ماجرا 
را نیز حدس مي زند. این جریان در واقع به 
بازگویي نوعي ماجرا و داستان مي انجامد. 
داستاني که توسط عناصر درون تصویر به 

بیننده منتقل مي شود و مانند همه داستان هاي 
دیگر ابتدا با ماجرا آغاز شده، سرانجام با 

برمال شدن رویداد اصلي و گره گشایي به 
پایان مي رسد. شاید بتوان میان داستان سرایي 

مکتوب و تصویري یک تفاوت اساسي قائل 
شد و آن این که در داستان هایي تصویري 

هنرمند قطعه اي از داستان را )که همان تصویر 
باشد( پیش روي مخاطب قرار مي دهد و از او 

مي خواهد تا ذهن خود را فعال سازد و داستان 
را کامل کند. به نظر مي رسد کمي از بحث 
اصلي دور شده ایم. همه آن چه که گفته شد 

در واقع مقوله اي بود براي این که اثبات کنیم 
شخصیت هاي کاریکاتور گرچه ظاهرا همانند 
خود تصویر در زمان متوقف اند، اما همه آن ها 

در ذهن بیننده متحرك و پویا هستند. اشیا 
در ذهن مخاطبانشان جان مي گیرند و به 
هر سویي سر مي کشند و هر یک از آن ها 
نقش ویژه خود را براي رسیدن به معناي 
اصلي داستان ایفا مي کند. اگر چنین باشد 

که به اعتقاد نگارنده چنین است، هر هنرمند 
کاریکاتوریست باید از قبل میزانسن هاي ذهني 

درستي براي شخصیت هاي اصلي خود ایجاد 
کند، به گونه اي که مخاطب با دیدن اثر بتواند 

به هدف اصلي هنرمند که همانا موضوع اثر 
است، دست یابد.
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John Adkins Richardson
By hearing cartoon idiom we imagine a 
single picture that is naturally satirical 
or is distinguished by its caption. The 
word “cartoon” is taken from Italian 
root “cartoon” that means heavy paper. 
From origins this word refers to a very 
big paper for painting that is now just 
remained in fine Arts. It seems that this 
word has found its common meaning in 
eighteen century that cartoon entered 
to England from Italy as an aristocratic 
fun. It became a medium in amusement 
collection of aristocrats. After this period 
new cartoon started to appear, although 
from the beginning the stories that were 
made by picture sequence, were part 

of this tradition, but single pictures pre-
vailed them. The cartoons that explain 
a Joke are the most pleasing and the 
political ones are more dwelled on the 
mind. We’ll start with gag cartoon.
Many years ago gag cartoons were in 
the hands of creative talented cartoon-
ists. That time famous newspapers 
tended to publish pictorial jokes in a 
full column if a cartoonist couldn’t sell 
his gag cartoon to new younker, he 
could sell it to other newspapers such 
as Saturday Evening Post, Esquire or 
Colliers. If none of them bought it you 
could sell it to Farers, True or Compan-
ion weekly magazines. There were lots 
of other magazines that if all rejected 

your cartoon, you could find commercial 
magazines. 
Today in USA there is one reliable 
newspaper for gag cartoon that is New 
Yorker. They give good money and they 
select only the best cartoons. There 
is also many other newspapers and 
magazines that publish such cartoons, 
but today it’s only less that hundred 
newspapers instead of thousand, and 
they publish less cartoons that before.
Cartoon magazines such as mad and 
National Lampoon publish Just cartoons 
of their own cartoonists. It seems that 
New Yorker insists in protection of gag 
cartoon as an essential graphic from, 
and has published cartoons of many 

Periodical cartoon
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new talented cartoonists. But cartoons 
of Wayne Booth and Neil Hamilton are 
two exceptions between thousands of 
talented cartoonists that their works has 
not published yet.
Because New Yorker today is the final 
scale to measure success in American 
gag cartoon, we rely on this magazine 
and use its witty sense. This magazine 
won’t mislead you.
The first thing you should pay attention 
in presenting a gag cartoon is the viewer. 
A cartoon that draws the attention of 
subscriber of other magazines, will not 
essentially attract New Yorker’s satire are 
middle class and equivocation of modern 
life. They are before being intellectual, 
are complicated. This kind of schizo-
phrenia for satirical intellect and sagacity 
creates a field to blossom. New Yorker 
uses a liberal vision for a minority, and 
encounters other life styles in a subtle 
way. These ways of living becomes rarely 
ridiculous. 
In spite of difference in tastes we can 
divide gag cartoon in to different kinds 
by elements hidden in their back. The 
elements that all are obvious in their 
appearances, without considering where 
they are published. This artistic vision 
wants specific things from the viewers. 
We can analyze them in a reverse order 
that is viewer’s behavior, appearance 
and kind of gag cartoon. The first thing 
that cartoonist can expect from the view-
er is that he understand what is seeing 
is a Joke. We can mention one famous 
pattern of mixed up as one of Charles 
Adam’s cartoons that showed years of 
1940’s. This cartoon that published again 
after world war two in Germany was a 
cartoon without caption that shows two 
skier that are coming down a forest’s 
slope. The first man is standing at the 
top and looking by surprise to the second 
man that is continuing his way to down 
the hill and the lines of his skies are 
passed from two sides of a tree!!
It was a cartoon matter that goes out 
of its content frame, and also specific 
cultural origins about this tat impos-
sible conditions seems funny and each 
of these opportunities are puzzling in 
spite of being simple. Such differences 
are like varieties of Languages. In one 
French Comic stripes we see a rooster 
that says. “Ka lo edodel Do”. I think he 
is singing “Corico”, and in German he 
says “kilkirukey”, in such specializes 
the words that shows rooster’s voice is 
pronounced “Kia o Kia o” in china. But all 
these rooster’s voices doesn’t seem cor-
rect in Spain Thailand or Norway. As you 
see when voices are different in various 
countries, how we can expect that one 
satire can have the same effect all over 
the world.
If we assume that the viewer knows what 

is in front of him is a Joke, still the prob-
lem of how we understand a cartoon is 
remained. Many people are not aware of 
what reaction others expect from them. 
Do you first look at cartoon and then red 
it’s caption? Many cartoons even if we of 
the reverse make us laugh, but usually if 
we start by looking at cartoon and then 
go to caption, it makes us laugh. One 
sample to show this example is a cartoon 
from James Turber. This cartoon has 
mutual effects, but if we first read the 
caption, it is less shocking. 
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با شنیدن اصطالح کارتون، بیشتر ما در ذهنمان یک تصویر 
مجرد را تجسم مي کنیم که یا در طبیعت خود، طنزآلود است و 
یا به وسیله زیرنویسي که زیر آن نوشته شده رنگ و بوي طنز 

مي گیرد. هر چند خود کلمه از ریشه Cartoone ایتالیایي 
به معني کاغذ سنگین گرفته شده است. از نظر ریشه این 

واژه اشاره اي به یک کاغذ بسیار بزرگ براي ترسیم نقاشي 
بوده است که امروزه تنها در محدوده هنرهاي زیبا باقي مانده 

است. به نظر مي رسد که این واژه معناي عامیانه اش را در 
طول قرن هجدهم که کاریکاتور از ایتالیا به انگلستان به 

عنوان یک تفریح اشرافي وارد شد، حفظ کرده باشد. وسیله اي 
که جزو مجموعه اي از تفریحات اشراقي شد. پس از این 

دوره است که کارتون جدید پدید مي آید. و اگرچه از همان 
آغاز داستان هایي که از توالي تصاویر تشکیل شده بودند، 

جزیي از سنت این کار به شمار مي رفتند، اما قطعات تصویري 
تک بر آن ها غلبه داشت. کارتون هایي که لطیفه اي را بیان 

مي کنند لذت بخش ترین اند و آن ها که بیاني سیاسي دارند به 
یادماندني تر هستند. ما با لطیفه شروع مي کنیم.

زماني کارتون هاي خنده آور در دسترس استعداهاي خالق بود. 
بیست و پنج سال پیش اشتهاي مجالت پرتیراژ به یک ستون 

پرکن شوخي هاي تصویري بسیار زیاد بود. اگر نمي توانستید 
یک کارتون خنده آور را به نیویورکر بفروشید در عوض 

مجالت ساتردي ایونینگ پست، اسکوایر یا کولیر احتماال 
مي خریدند. اگر هیچ کدام از آن ها کاالي شما را نمي خریدند، 

شاید هفته نامه فارمرز یا ترو یا ومنز هوم کامنتیون آن را 
مي خریدند که در رقابت احتمال دارد پیش بیاید، مجالت 

تجارتي هم بودند.
در ایاالت متحده امروزه، یک بازار قابل اتکا براي کارتون هاي 

خنده آور وجود دارد و آن نیویورکر است. آن ها خوب پول 
مي دهند و تنها بهترین ها را بر مي گزینند. البته بسیاري 

مجالت دیگر هم در روزنامه فروشي ها یافت مي شود که از 
این نوع کارتون چاپ مي کنند. اما در جایي که یک وقت 

هزار عنوان مجله چاپ مي شد، اکنون کمتر از یک صد عنوان 
مجله چاپ مي شود که اکثرا کمتر از کارتون استفاده مي کنند. 

)البته در مقایسه با سال هاي پیشین(
مجالت طنزي مانند مد و نسنال المپون بر کارهاي مداوم 

هنرمنداني تکیه دارند که تنها براي آن ها کار مي کنند. به نظر 
مي رسد که نیویورکر مصرانه در تالش براي حفظ کارتون 

خنده آور به عنوان یک شکل ضروري گرافیک است. و تاکنون 

کارهاي بسیار جدیدي از استعدادهاي نو را به چاپ رسانده 
است. اما کارهاي وین بوث و نیل هامیلتون دو استثنا در میان 

هزاران کارتونیست با استعدادي است که کارهایشان هنوز چاپ 
نشده است.

از آن جا که به درستي نیویورکر به عنوان مقیاس نهایي سنجش 
موفقیت در کارتون خنده آور آمریکایي شناخته شده است ما به 
این مجله تکیه کرده، و از حس لطیفه پرداز آن بهره مي بریم. 

این مجله شما را گمراه نخواهد کرد. اولین چیزي که به هنگام 
عرضه یک کارتون خنده آور باید مورد توجه قرار گیرد خواننده 

است. تصویري که توجه یک مشتري مجله دیگر را به خود 
جلب مي کند، لزوما یک خواننده نیویورکر را سرگرم نخواهد 

کرد. هدف طنز نیویورکر طبقات متوسط و تحصیلکرده جامعه 
است که به میزان زیادي نسبت به دوپهلو بودن زندگي مدرن 
حساس اند. آن ها قبل از آن که روشنفکر باشند، پیچیده اند. این 

نوع شیزوفرني براي هوش و ذکاوت طنزآلود در زمینه شکوفایي 

مهیا مي کند. نیویورکر چیزي تحت عنوان دیدگاه لیبرال را در 
مورد اقلیت ها به کار مي گیرد. نیویورکر با شیوه هاي زندگي 

دیگر به طرز ظریفي برخورد مي کند. این شیوه هاي زندگي به 
ندرت مسخره مي شوند.  

علي رغم تنوع زیاد سلیقه ها، مي توان بر اساس اصولي که 
در پشت لطیفه ها مخفي است کارتون خنده آور را در چند 

نوع طبقه بندي کرد. همه این کارتون هاي خنده آور با هم در 
صنعتي که در ظاهر آن ها پدیدار است، بدون در نظر گرفتن 

این که کجا چاپ مي شوند، شریک اند. همچنین این دید هنري 
چیزهاي مشخصي را از خوانندگان مي خواهند. اجازه بدهید 
این چیزها را با نظمي معکوس مورد بررسي قرار دهیم که 

شامل رفتار بیننده، ظاهر و نوع کارتون خنده آور مي شود. اولین 
چیزي که کارتونیست حق دارد از خواننده انتظار داشته باشد 

این است که وي متوجه شود چیزي را که مي بیند یک شوخي 
است. به عنوان یک نمونه مشهور از سردرگمي در این مورد 

جان ادکینز ریچاردسون
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مي توان از یکي از کارتون هاي چارلز آدامز که سال  1940 را 
تصویر مي کرد، نام برد. این طرح که پس از جنگ جهاني دوم 
دوباره در آلمان چاپ و منتشر شد، کارتون بدون شرحي شامل 

طرح دو اسکي باز است که از شیب جنگلي پایین مي روند. در 
این طرح به نظر مي رسد مردي که در باال قرار دارد در حین 

اسکي غافلگیر شده و ایستاده است. چشمان مرد مانند چشمان 
سوسکي است که بر حالت حیرت او مي افزاید و این در حالي 
است که نفر دوم در پایین تپه به راه خود ادامه مي دهد و رد 

اسکي هاي او در دو سوي درخت مشخص است!
مسئله، مسئله کارتوني بود که از چهارچوب محتوایي خود بیرون 
رفته بود و همچنین مایه هاي مشخص فرهنگي در مورد این که 

موقعیت هاي غیرممکن مسخره به نظر مي آیند و هر یک از 
این موقعیت ها به طور ساده معماگونه است. چنین تفاوت هایي 
مانند تفاوت زبان اساسي اند. در یک کمیک  استریپ فرانسوي 

خروسي که صدایش مي گوید: »کاله ادودل دو« به نظر من دارد 
مي خواند: »کوریکو« و به آلماني مي گوید: »کیلکریکي« و در 

چنین خصوصیاتي صداهایي که این خروس خواني را مشخص 
مي کند، این گونه تلفظ مي شود: کیا اوکیا او، یعني براي کساني 

که زبان مادریشان چیني است، صداي خروس این گونه شنیده 
مي شود. اما هیچ یک از این تلفظ ها به نظر یک اسپانیایي، تایلندي 
و یا یک نروژي درست نمي رسد. بنابراین وقتي که صداها به نظر 
یکسان نمي ر سند، مشکل بتوان انتظار داشت که یک نوع لطیفه 

بتواند یک صداي یک دست خنده در نظمي جهاني تولید کند.
اگر فرض کنیم که خواننده مي داند چیزي که در مقابلش قرار 
دارد یک جوك است، هنوز مسئله داشتن این که چگونه یک 

کارتون خنده آور را بخوانیم، باقي مي ماند. بسیاري از مردم نسبت 
به عکس العمل ویژه اي که از آن ها انتظار مي رود، آگاه نیستند. آیا 

اول به یک تصویر نگاه مي کنید سپس زیرنویس آن را مي خوانید؟ 
بیشتر کارتون ها حتي اگر عکس این عمل را انجام دهید، باز هم 

خنده دارند، اما معموال اگر از تصویر به زیرنویس برویم فرایند 
خنده به دست مي آید. یک نمونه از این که این عمل چگونه انجام 

مي گیرد در شکل که اثري از جیمز توربر مي باشد، نمایش داده 
شده است. این عکس برداشتي دوگانه اي را ارائه مي دهد. اما اثر 
لطیفه در صورتي که زیرنویس را اول بخوانیم، کمتر تکان دهنده 

است.
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I was acquainted with car-
toons of Turhan Selcuk by 
the essays of Mrs. Irandokht 
Mohases about him, and I was 
so enchanted by his works that 
by passing of the years I’m still 
under his influence.
My aim for traveling to Turkey 
was to visit Turkish cartoon-
ists, especially Turhan Selcuk 
when I reached to Turkey I 
tried to see Turhan Selcuk, but 
I discovered that he was not a 
social person, so I spoke with 
Semih Balji Oglou his near 
friend, and I became successful 
to see Turhan Selcuk .We went 
to the house of Turhan Selcuk 
.He lived in the second floor of 
a nice apartment; he saw us 
cheerfully and showed us his 
atelier.
All parts of his house, even on 

the doors, walls, tables and 
chairs were full of his nice 
cartoons.
He was born in north east of 
Turkey in 1922,and died in 
2010, and because his father 
worked in army, they have 
to travel to different cities of 
Turkey.
His First cartoon published in 
“Turk Suz” newspaper when he 
was 19 year old. When he be-
came 21 years old “Agh Baba” 
Satirical magazine invited him 
to work there.
In 1949 he started his work in 
“Yeni” newspaper in Istanbul 
as cartoonist and satirist of this 
newspaper. Selcuk wrote some 
essays about cartoon in the 
newspaper. He used the word 
“Illustrative Satire” for the first 
time and mentioned cartoon as 

a global expression in visual 
arts.
In 1952 he started to publish 
“Bochuk” magazine by the help 
of his brother Ayhan Selcuk, 
and he started to publish “Del-
mosh” Magazine”.
He started to work with “Mel-
liat” newspaper on 1957 and 
worked with them till his death. 
He created a cartoon character 
by the name of “Abdol Janbaz” 
and made many cartoons about 
his simple minded and clever 
behavior. He even made a 
theatre by this character.
Abdoljanbaz is still a native 
character in culture of Turkey 
and his drawings publish in the 
shape of cards, stamps, and 
poster and …
One of his most important 
activities was help for establish-

ment of Turkish cartoonist’s 
syndicate and starting of two 
international cartoon exhibitions 
by the name of Mollanasredin 
and Simavi.
We can see collection of his 
works in museums of Florida, 
America – Folentino, Italy – 
Gabrovo, Bulgaria – Bazel, and 
Swiss and cartoon Museum of 
Poland.
Abdi Ipakchi famous Turkish 
journalist said about Turhan 
Selcuk that: “He showed a 
new shape in Turkish cartoon, 
nobody guessed that he could 
change the simple and com-
monplace thinking of Turkish 
cartoons. Nobody believed that 
he could excite people by picto-
rial satire, but he was success-
ful to do so and despite of this 
his works are really popular.”

Turhan 
Selcuk
Massoud Shojaei Tabatabaei
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Italian critic Jianni Finlanda “told about 
him:” Suglu was the creator of soft and 
round lines in cartoons of Turkey and 
Turhan Selcuk was discoverer of sharp and 
direct lines. In my opinion the strength and 
precious of his cartoon was most depend-
ed on his satire and consideration of social 
problems. We can mention Turhan Selcuk 
as another Honore Daumier.
Alexander Alexander French critic said that: 
“Turhan Selcuk was the master of modern 
illustrative satire school in the world.
Adam Sanat one of Turkish critics said that 
“elegance and fineness was the specialty 
of his works and we can’t see it in the 
works of any other cartoonist in the world. 
In his cartoons magical lines of east art 
became in the shape of modern art.”
Turhan Selcuk by more than half a century 
professional cartoons was one of the best 
contemporary cartoonists. He won lots of 
prizes in the world contests such as: First 
prize of Journalists association of Turkey 
(1955), Gold palm of Burdigra, Italy (1956, 
1962), first prize of Vastou, Italy (1970), 
and Second prize of Vercelli, Italy cartoon 
Biennial (1975), First prize of Turkish 
Journalists for 5 years. And eventually 
receiving the honorary PHD from Jomhoriat 
University in 1992.
This is an interview that Massoud Shojai 
made with Torhan Selcuk in 1992.
1- Mr. Turhan Selcuk I first acquainted 
with you about 17 years ago that I saw 
your biography and some of your car-
toons in one of Iran magazines. I saw a 
very nice cartoon about a man that gave 
speech for demonstrators and took his 
hands to the sky, in the second picture 
we saw him in prison by the same shape 
of hands. Technique, subject and mes-
sage of this works made it a nice and 
unique work that after passing so many 
years it is still new and charming, what’s 
your opinion about it? 
Turhan Selcuk: I tried to make a kind of 
political cartoon that can be alive. I had a 

nice memory about it. I was invited to Saint 
Petersburg to establish an exhibition. A 
woman came to visit my cartoons. I didn’t 
decide to sell any of the cartoons. But she 
bought it by lots of persistence. I think that 
one of her family members had such a bad 
experience. I love such cartoons because I 
always think that I’m in fight.

2- In your cartoons we see a kind of 
black humor?
I don’t like satire cartoons. I think that car-
toon should have a special idea that makes 
people think and learn him something. I 
think that the aim of cartoon is not to make 
people laugh but to have a deep thinking. 
Some people use my cartoons for their 
political aims, I have a special way in most 
of my cartoons and I love to make people 
think and also give him a bitter smile. I 
love it because this kind of cartoon finds 
its viewers and also becomes a dignified 
art. Cartoon could proof itself as an art. I 
prefer dignity of cartoon art to deepness of 
thinking.

3- What’s your policy to create a cartoon 
and what steps do you follow for it?
 Turhan Selcuk: I believe in constant 
search and consideration. We should 
always observe. I’m not working 24 hours 
a day, but I always think and see. When I 
find a project I remember it and I even think 
about it in the bed. Some times I find a 
project at night, and I rapidly write the sub-
ject. I read newspapers, magazines and 
different books constantly and follow the 
political problems of the world. Most of the 
time I’m like an athlete that tries to stay in 
his record. I think good cartoonists must be 
always active, so he can reach to whatever 
he wants in the best shape. A cartoonist 
should be like an athlete that practices all 
the time.
I use a special device “Faramajo” for draw-
ing that can draw thin and thick lines; I 
work with it about 50 years.

I get up early in the mornings; I listen to the 
news and read newspapers and magazines 
and when I sit to draw I review the subjects 
that I wrote before. I think about the matter 
that draws people’s attention. I always work 
in this frame. I don’t believe in inspiration, I 
believe in thinking and pondering. I choose 
the best subject and I work on it. I have to 
say that my style is changed.
Before 1950 cartoonists thought about a 
special subject and drew cartoons, but now 
modern cartoonists first think about the 
form and project and then start to draw, the 
cartoonists before drew two characters that 
spoke together about a subject, but now 
they draw just one character without any 
word or description, and they are so strong 
that can easily express their feelings.
When I finish a cartoon I send it by fax to 
the newspaper to publish it.

4 – Describe about using color in your 
works?
I prefer black and white cartoons, and I 
use colors just in my exhibition cartoons, 
and I also try to use less colors even in my 
exhibition cartoons. In my last exhibition 
that was in Europe I used small colors, and 
most of my cartoons were black and white, 
and I even thought that if I use less line I 
can better express my feelings. 

5 – How many books have you pub-
lished? And how I can have them?
I published 7 cartoon books and 36 books 
of Abdoljanbaz series. If you give your ad-
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dress I’ll send you some of them.

6 – Thanks a lot for your kindness. And 
please tell us which cartoonist’s works 
do you prefer and why?
I have to say that we have many strong 
cartoonists in our country and abroad, for 
example I love works of Rolandson, Flora 
(that his graphic design is very good) and 
also Bosek and Sine (that their drawings 
are subtle and also meaningful). But all the 
cartoonists are good because each one 
has a special style and we can’t choose 
one of them.
I love Chavel (that his works makes us to 
think), and I also love cartoons of Andre 
Fransois. Cartoons were in the hands of 
French cartoonists, but now good cartoon-

ist are from East Asia, Czech, Bulgaria, 
Yugoslavia, East Europe, Turkey and Iran 
… I mean that French cartoonists became 
a little weaker.

7 – What’s your idea about Turkish 
cartoonists?
Young cartoonist has strong ideas, but 
because their drawings are weak, their 
works can’t be published in newspapers, 
but some of them is good, such as Asad 
Louyaz, Jamal Nader and Ramiz.
We have two different groups of cartoon-
ists, one group follows the old styles and 
another group that changed the old style 
and completes it. Jamal Nader was be-
tween the second groups, but unfortunately 
he died very soon. But we can’t see any 

improvement in cartoons of Ramiz and he 
follows his old style.

8 – Tell us about your other activities?
I had exhibition in Germany and France. 
I published a cartoon book that I worked 30 
years on it. 

9 – What’s your opinion about Iran’s 
cartoon?
Its 50 years that I draw cartoon, at first I 
didn’t know anything about Iran, but its 
many years that I know Iranian cartoonists 
because of International contests in Turkey. 
In 6 or 7 years I saw unbelievable progress 
in the works of Iranian cartoonists. 

10 – What’s your idea about Iranian 
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biennials?
I congratulate you for your International 
exhibitions. Such contests are very perfect 
for young cartoonists and make cartoonists 
of the world near and encourage young 
artists. Its many years that I don’t partici-
pate in cartoon contest, because of young 
cartoonists.
We have two cartoon contest in Turkey 
“Mola Nasredin” and “Simavi” that are very 
great and give good awards.

11 – You and Mr. Balji oglou are perfect 
Turkish cartoonists. Why young Turkish 
cartoonists can’t reach to your limit?
I think it’s an international problem; it’s 
even in French cartoonist. I saw Sine (a 
French cartoonist) in Simavi contest and 
I told him that you have good French car-
toonists from 1950, such as Chaval, Andre 
Fransois, Bosc but we don’t see any young 
perfect cartoonists now.
I want to say that it’s not the problem of 
Turkey.

12 – Tell us about illustrative satire and 
its start in Turkey?
Stainberg was a Romanian cartoonist 
that immigrated to America; he made a 
revolution in world cartoon in 1940. This 
wave received to Turkey in 50’s because 
the media was not so fast in that time. After 
that we started to follow this Style.
At the beginning I was in doubt to continue 
my work as a cartoonist or not. At that time 
I worked in “Ay Dada” and “Agh Baba” 
magazines, but then a business magazine 
offered me a good amount of money for my 
cartoons, So I started to work in the style 
of foreign magazines, at first I thought it’s 

a very simple method but after that I saw 
it’s not simple and this kind of drawing 
can express feelings better. So I tried a 
lot to learn this style and I could find my 
special style. This method had different 
reaction between people and newspaper. 
I tried to show the graphic and funny side 
of cartoon, but they were accustomed to 
the style of Jamal Nader and Ramiz, so 
they couldn’t accept it at the beginning but 
then they were familiar with this style that 
was started by Steinberg, and it had a big 
growth in Turkey. I followed this style in 
magazines “41/5” (in Turkey 41/5 means 
very nice people) and “Dolmosh” (means 
riding a Taxi) that it became an ordinary 
style in Turkey, so I was the one who 
started this style in Turkey.

13 – When did you start this style?
My first cartoon published in Adana in 1941 
and I drew cartoons for sports magazines 
of Istanbul. Then I started to work with Agh 
Baba and Ay Dada magazine, and I started 
to work with New Istanbul in 1949 that 
many famous cartoonists worked there, 
from then I became an adorer of cartoon. 
In 1952 I started to work in “Melliat” maga-
zine. I created a cartoon character in 1957 
by the name of Abdoljanbaz (Janbaz in 
Turkey means a person that walks on the 
rope). I drew cartoons and Rafat olghaz 
wrote the descriptions, it became series 
of cartoon, but then I continued the work 
alone because Rafat couldn’t continue 
the work. It’s about 30 years that I draw 
cartoons of Abdoljanbaz. I draw cartoons 
everyday to continue my works but in west-
ern countries, such works done by group 
of cartoonist, photographer and graphist. 

Some of my friends are surprised to see 
that I do it alone. At Last I became tired 
and I had to choose caricature or Abdol-
janbaz, and at last I decided to choose 
Abdoljanbaz, and now I want to make 
another book about it, because it can 
show the real hero.

14 – Your cartoons have special char-
acters and are recognizable between 
hundred cartoons, what’s your idea 
about that?
It’s natural that all cartoonists decide to 
draw but the responsibility of cartoonists 
is to find a special world that can express 
his ideas there. Most cartoonists have 
their special methods and can easily 
express their feelings and ideas, those 
cartoonists that didn’t find their world, 
express it very hard. I tried a lot of find 
a special character so I can’t make any 
different between my old and new car-
toons. At first I drew thick lines but after 
that I influenced by western cartoonists, 
and I saw that each one has it’s special 
methods and I tried a lot to find my own 
style, But I still think that I’m an amateur 
cartoonist and when I see my cartoons I 
always try to find their mistakes and make 
it better.

15 – What’s your suggestion for Iranian 
young cartoonists?
I suggest them to read and consider a 
lot. See the world cartoons and drawings 
and practice all the time. Participate in 
International contest because there are 
the competition feelings there and makes 
them to improve 
Thanks a lot for giving your time.
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با آثار تورهان سلجوق سال ها قبل از طریق مقاله هایي که 
خانم ایراندخت محصص مي نوشت، آشنا شده بودم. با دیدن 
چند اثر از او آن  چنان مجذوب قدرت قلم و زیبایي مضامینش 

شدم که هنوز با گذشت سال ها تاثیرش بر جاي است.
در واقع یکي از اهداف سفر به ترکیه دیدن هنرمندان برجسته 

ترك بود که در راس آن ها آقاي تورهان سلجوق قرار داشت. پس 
از رسیدن به استانبول دائما مترصد فرصتي بودم تا با این هنرمند 

دیداري داشته باشم.
در استانبول فهمیدم که تورهان سلجوق زیاد معاشرتي نیست و به ندرت 

کسي را براي مالقات مي پذیرد. به همین دلیل از بهترین راه براي 
رسیدن به مقصود استفاده کردم، راه توصیه و سفارش! با چند نفر از 

هنرمندان کاریکاتوریست ترك در این باره صحبت کردم، همگي گفتند 
براي ایجاد ارتباط با تورهان سلجوق آقاي سمیه بالجي اوغلو، دوست و 
یار شفیق چندین ساله وي بهترین شخص است. سمیه بالجي اوغلو هم 
انصافا حق مطلب را ادا کرد و با تماس تلفني با تورهان سلجوق وقت و 

زمان دیدار با وي را مشخص کرد.
به منزل تورهان سلجوق رفتم. او در طبقه دوم آپارتماني زیبا زندگي 

مي کرد. با رویي گشاده به پیشوازمان آمد و ما را به آتلیه اش راهنمایي 
کرد.

تمام فضاي خانه او از جمله روي در، دیوار، میز و صندلي 
پر از طراحي هاي زیبا و کاریکاتور ي بود که اغلبشان 

کار خود سلجوق بودند.
پیش از ذکر مطالب مصاحبه با آقاي سلجوق 

فکر مي کنم بیان نکاتي از زندگي و 
فعالیت هاي این هنرمند براي خوانندگان 

مفید باشد.
تورهان سلجوق در 1922 در میالس در جنوب 
شرقي ترکیه به دنیا آمد. و در سال 2010 دار فاني 
را وداع گفت. به دلیل آن که پدرش نظامي بود، 
دائم  همراه با خانواده در سفر بود و دوران 

تحصیالت اولیه اش در شهرهاي مختلف 
ترکیه سپري شد.

در 19 سالگي، اولین کاریکاتورش را در روزنامه اي با عنوان »ترك 
سوزو« در آدانا به چاپ رساند. بعد از مدتي کارش آن قدر باال گرفت )در 
21 سالگي( که از او خواستند به تحریریه مجله طنز »آق بابا« )یکي از 

مشهورترین مجالت طنز ترکیه( بپیوندد.
در 1949، با شروع کار در روزنامه »یني« استانبول، وي عالوه بر طراحي 
کاریکاتور، خود را به عنوان نظریه پرداز در این زمینه مطرح کرد. سلجوق 

سلسله مقاالتي در زمینه تاریخ کاریکاتور در این نشریه به چاپ رساند. 
او براي اولین بار از اصطالح طنز ترسیمي استفاده کرد و کاریکاتور را به 

عنوان شکلي از بیاني جهاني جزء محدوده هنرهاي تجسمي دانست.
در 1952، تورهان مجله »بوچوك« را با همکاري برادرش ایهان سلجوق 
منتشر و پس از توقیف، آن مجله دیگري را با عنوان »دولموش« به زیر 

چاپ برد.
در 1957، او کارش را در روزنامه »ملیت« آغاز کرد که تا پایان حیاتش 

)2010( ادامه داشت. در آن روزنامه، وي شخصیتي کاریکاتوري با عنوان 
عبدالجانباز را خلق کرد و بر مبناي برخوردهاي ساده لوحانه و در عین 

حال تیزهوشانه این کاراکتر کاریکاتورهاي دنباله داري را به وجود آورد. 
سلجوق نمایشنامه اي را نیز بر اساس همین شخصیت در 1972 بر روي 

صفحه برد که مورد توجه عامه قرار گرفت.
اکنون شخصیت عبدالجانباز به عنوان شخصیتي ملي در فرهنگ ترکیه 

جا افتاده است که طرح هاي تورهان از این شخصیت به صورت هاي 
کارت پستال، تمبر، پوستر و غیره چاپ و منتشر مي شد.

از مهم ترین فعالیت هاي تورهان سلجوق باید از شرکت در تاسیس 
سندیکاي کاریکاتوریست هاي ترکیه و بنیان گذاري دو نمایشگاه 

بین المللي کاریکاتور مالنصرالدین 
و سیماوي نام برد.

کلکسیون آثار تورهان 
سلجوق را مي توان 
در موزه هاي ساحل 
مادریا در فلوریداي 

آمریکا، فولنتینو 
ایتالیا، گابروو 

بلغارستان، 

سیدمسعود شجاعي طباطبایي
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بازل سوئیس و موزه کاریکاتور لهستان مشاهده کرد.
عبدي ایپکچي، روزنامه نگار سرشناس ترکیه، درباره تورهان 
سلجوق گفته است: »سلجوق رویکرد نویني را از کاریکاتور 
در ترکیه ارائه کرده است. هیچ کس فکر نمي کرد که او قادر 
باشد بر تفکر بازاري و ساده انگارانه کاریکاتور که بر فضاي 

هنري ترکیه غالب بود، پیروز شود. هیچ کس باور نداشت که 
او بتواند در مورد طنز تصویري هیجان و شور همگاني را 

برانگیزند. اما او همه این کارها را کرده است. در عین حال 
موضوع و سبک وي بر مردمي بودنش اشاره دارد.«

جیاني فینالندیا، منتقد ایتالیایي، درباره او گفته است: 
»همچنان که سوگلو در ترکیه خالق خطوط نرم و مدوري 

در کاریکاتور بود، تورهان سلجوق کاشف خطوط تیز و 
مستقیم به شمار مي آید. هرچند به نظر من ارزش واقعي 

تورهان کمتر به این خطوط مستقیم و بیشتر به قدرت طنز و 
توانایي اش در کند و کاو عمیق در مشکالت اجتماعي وابسته 

است. در این مورد، مي توان تورهان را یک انوره دومیه 
دوران جدید خواند.«

الکساندر، منتقد فرانسوي معتقد است تورهان رهبر مدرسه 
جدید طنز ترسیمي، در دنیاست. 

ادام سانات، از منتقدین ترك، درباره آثار سلجوق گفته است 
»ظرافت و زیبایي از ویژگي هاي آثار سلجوق است که در 

آثار هیچ کاریکاتوریست دیگري در جهان یافت نمي شود. در 
آثار او خطوط جادویي شرق با شکل و ساخت کامال مدرن به 

بیاني جهاني تبدیل شده است.«
خالصه تورهان سلجوق با بیش از نیم قرن کار حرفه اي 

در زمینه کاریکاتور از معروف ترین و برجسته ترین 
کاریکاتوریست هاي معاصرست. این هنرمند در بسیاري از 
مسابقات جهاني جوایز معتبري را از آن خود کرده است: 

جایزه اول کاریکاتور انجمن روزنامه نگاران ترکیه )1955(، 
نخل طالیي بوردیگرا ایتالیا )در 1956 و 1962(، جایزه اول 
واستو ایتالیا )1970(، جایزه دوم دوساالنه کاریکاتور ورچلي 

ایتالیا )1975(، جایزه هاي اول پنج سال پیاپي از 1986 تا 
1990 هنرمند سال از انجمن روزنامه نگاران ترکیه و سرانجام 

گرفتن دکتراي افتخاري از دانشگاه جمهوریت در 1992 از 
جمله جوایز او بودند.

در ذیل مصاحبه اي که در سال 1371 با ایشان داشتم را 
مي خوانید.

آقاي تورهان سلجوق، زمینه آشنایي من با 
آثار شما به حدود 17 سال پیش برمي گردد 

که زندگي نامه و چند طرح از شما را در یکي از 

نشریه هاي ایران دیدم. در میان آن ها کاریکاتوري 
دومرحله اي نظرم را جلب کرد ، مردي که در 

طرح اول میان انبوه تظاهر کنندگان دستانش را 
به آسمان برده بود و حالتي از مبارزه داشت، در 

طرح دوم با همان وضعیت به چهار میخ بسته شده 
بود. صراحت تکنیک، مضمون و شیوایي پیام این 

طرح را بدل به کاري زیبا و زنده کرده که هنوز 
پس از گذشت این همه سال از تازگي و جذابیت 

آن هیچ گاه کاسته نشده است. در این باره چه 
مي گویید؟

من به دنبال نوعي از کاریکاتورهاي سیاسي ام که همیشه زنده 
بماند. درباره این طرح خاطره جالبي دارم. در سن پطرزبورگ 
براي برگزاري نمایشگاهي از کاریکاتورهایم دعوت شدم که 

این کاریکاتور هم در بین کارهایم بود. خانمي که از محل 
دوري به سن پطرزبورگ و دیدن نمایشگاه آمده بود، پس 
از دیدن آن طرح خواستار خریدنش شده بود. خوب در آن 

نمایشگاه قرار نبود اثري فروخته شود. و من هم قصد فروش 
نداشتم. ولي اصرار آن خانم سبب شد تا با مدیر آنجا در مورد 

فروختن این طرح گفتگو کنم. اما مدیر نمایشگاه با فروش 
آن موافقت نکرد و گفت: »اگر طرح را مي خواهد، پس از 
نمایشگاه به شما مراجعه کند.« ولي سرانجام آن خانم با 

سماجت و رفت و آمدهاي بسیار توانست آن کاریکاتور را از 
نمایشگاه بخرد. من هم خوشحال شدم، زیرا فکر مي کنم حتما 

بر پسر یا برادر یا کسي از وابستگان این خانم چنین ظلمي 
رفته بود که آن قدر آن طرح را مي خواست. خالصه این که 

این گونه کاریکاتورها را دوست دارم و طراحي کاریکاتور را به 
این دلیل انجام مي دهم که همیشه خودم را در حال مبارزه 

احساس مي کنم.
در کاریکاتورهاي شما، نوعي گرایش به طنز تلخ یا 

طنز سیاه وجود دارد.
من طرفدار کاریکاتورهاي فکاهي نیستم. کاریکاتور باید 

داراي ایده خاصي باشد که انسان را به تفکر وادارد و به او 
چیزي بیاموزد. از نظر من هدف از کاریکاتور خنداندن نیست، 

کاریکاتور باید بعد فکري عمیقي را در برگیرد.
بعضي ها از شیوه طنز سیاه براي اهداف سیاسي خود استفاده 

مي کنند. من در اغلب کاریکاتورهایم روشي خاص دارم و 
دوست دارم که آن ها داراي محتوایي باشند که انسان را به 

تامل و تعمق وادارد و در عین حال خنده اي تلخ یا زهرخندي 
نیز بر لب آورند. این را بیشتر دوست دارم، در این حالت 
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کاریکاتور هم مخاطب خود را پیدا مي کند و هم به صورت 
یک هنر باوقار مطرح مي شود. در مورد هنر بودن یا نبودن 
کاریکاتور سال هاي سال در جهان بحث و گفت و گو شده 
است. و در نهایت این رشته توانسته است خود را به عنوان 

یک هنر بقبوالند. من وقار هنر کاریکاتور را به سنگیني 
تفکر ترجیح مي دهم.

چه روشي براي خلق یک کاریکاتور دارید و چه 
مراحلي را براي پیاده کردن طرح هایتان دنبال 

مي کنید؟
من به تالش و مطالعه مداوم معتقدم. باید همیشه در حال 

مشاهده بود. مسلما من تمام 24 ساعت را پشت میزم 
نیستم، اما مداوم فکر مي کنم و مي بینم. وقتي سوژه اي 
به دست مي آورم، آن را به ذهنم مي سپارم. و حتي در 

رختخواب هم به آن فکر مي کنم. بعضي وقت ها شده که 
طرحي در هنگام شب به ذهنم رسیده و براي فراموش 

نکردن آن، موضوع را یادداشت کرده ام. من به طور مرتب 
روزنامه ها، مجالت و کتاب هاي مختلف را مطالعه و مسائل 

سیاسي جهان را دنبال مي کنم. بیشتر اوقات پشت میزم 
مشغول کارم. کارم به ورزشکاري مي ماند که در رشته 

پرش  با یک پرش خوب رکوردي را شکسته است. و براي 
باقیماندن در حد یک قهرمان رکوردشکن باید دائم تمرین 

کند. یک کاریکاتوریست خوب نیز باید به طور مداوم در 
حال فعالیت و تمرین باشد. در این صورت به آن چیزي که 

مي خواهد، دست مي یابد و به بهترینش هم مي رسد. یک 
کاریکاتوریست همچون یک قهرمان پرش باید دائم در 

تمرین و فکر رکوردشکني باشد.
من براي اجراي طرح هایم از وسیله اي به نام قارامااوجو 
استفاده مي کنم که داراي نوك شلي است که به هنگام 

فشار خطوط ضخیم و در حالت عادي خطوط نازك ترسیم 
مي کند. در حدود 50 سال است که با این ابزار کار مي کنم 

و به آن عادت کرده ام.
صبح ها زود از خواب بیدار مي شوم، اخبار را  گوش مي دهم 

و روزنامه ها و مجالتي را که برایم مي آید، مي خوانم و 
هنگامي که بر پشت میزم قرار مي گیرم، موضوعاتي را که 

از قبل یادداشت کرده ام، مرور مي کنم. بیشتر به مسائلي 
توجه دارم که دقت مردم را به خود جلب کند. شاید بتوان 

گفت این نوع کنکاش و پیدا کردن موضوع برایم حالت 
فرمول واري را پیدا کرده که به هر حال در چارچوب آن 
کار مي کنم. اعتقادي به الهام ندارم، آن چه به آن اعتقاد 

دارم، تفکر و اندیشه است. در میان موضوعاتي که یادداشت 
کرده ام، موضع موثرتر را انتخاب و سپس روي آن کار 

مي کنم.
البته باید بگویم روش کارم نسبت به قدیم کمي عوض 

شده است. چون تا پیش از 1950 کاریکاتوریست ها معموال 
با توجه به مطلب فکر کرده، کاري را اجرا مي کردند، 

ولي در حال حاضر یک کاریکاتوریست مدرن با توجه به 
طرح فکر مي کند. یعني براي بیان مطلب خود ابتدا فرم و 
طرحي را در نظر گرفته، سپس مزاح و طنز را در درون آن 

مي گنجاند. در قدیم، یک کاریکاتوریست بیشتر با توجه 
به نوشته هایي که در حاشیه کاریکاتورش مي نوشت، فکر 
مي کرد. یعني او براي بیان مقصودش دو نفر را مي کشید، 

یکي حرف مي زد و دیگري جواب مي داد و دوباره این 
پرسش و پاسخ تکرار مي شد. به همین دلیل بعضي 

مواقع بیان موضوع آن قدر طوالني مي شد، که از حوصله 
مخاطب خارج مي گشت. من با این شیوه از آغاز مخالف 

بودم و فکر مي کنم در ترکیه کاریکاتوریست ها نیز به این 
نتیجه رسیده اند و اکنون در نشریات عموما طرح هایي زده  

مي شود که بدون زیرنویس نیز پرکشش و بانمک اند.
معموال پس از تمام شدن طرحم، چون کار براي روزنامه 
سرعت خاص خود را مي طلبد، آن را به وسیله فاکسي که 

روزنامه به من داده است، براي چاپ مي فرستم.
در مورد به کارگیري رنگ در آثارتان توضیح دهید.

من کار سیاه و سفید را ترجیح مي دهم و از رنگ تنها در 

کارهاي نمایشگاهي استفاده مي کنم. البته قبال در کارهاي 
مربوط به نمایشگاه ها از رنگ زیاد استفاده مي کردم، ولي رفته 
رفته تالش کردم این امر را به حداقل برسانم. به طور مثال در 
نمایشگاهي که به تازگي در اروپا با موضوع حقوق بشر برگزار 

کردم از رنگ خیلي کم بهره بردم. و بیشتر کاریکاتورهایم سیاه 
و سفید بود، حتي در مورد خط هایم هم فکر مي کنم هر چه 

کمتر باشند، بهتر مي توانند مقصود را برسانند، به همین دلیل 
تالش مي کنم از خطوط کم تري استفاده کنم.

چند جلد کتاب از آثار شما تاکنون به چاپ رسیده 
است و آن ها را چگونه مي توان تهیه کرد؟

هفت کتاب به شکل مجموعه هایي از کاریکاتورهایم و 36 جلد 
از ماجراهاي عبدالجانباز را تاکنون چاپ کرده ام. متاسفانه تمام 
کتاب هاي موجود در کتابخانه ام را هدیه داده ام، آدرس خودتان 

را بدهید تا بعضي از آن ها را برایتان بفرستم.
از محبت شما بي نهایت سپاسگزارم، بفرمایید به 

آثار کدام یک از کاریکاتوریست ها بیشتر عالقه مندید 
و علت آن چیست؟

البته چه در داخل و چه در خارج، هنرمندان قوي بسیاري 
هستند که فرق گذاشتن بین آن ها بسیار مشکل است. 

کاریکاتوریست هایي که من تحت تاثیر آن ها قرار دارم، از 

قدیمي ها روالندسون است که وقتي در نمایشگاهي در آلمان، 
در میزگردي که با کاریکاتوریست هاي آلماني داشتم، گفتم که 

کاریکاتورهاي روالندسون خیلي قوي اند و یکي از آن ها گفت او 
نازي بود )خنده( و ما او را دوست نداریم! 

کاریکاتوریست دیگري هم به نام فلورا هست که طرح هاي 
گرافیکي او بسیار عالي اند. بجز آن کاریکاتوریست هاي بزرگي 

مثل بوسک و سینه نیز هستند که طرح هایشان در عین ظرافت، 
داراي معاني عمیقي اند و من آن ها را  مي پسندم. البته باز 

مي گویم خیلي مشکل است که کاریکاتوریست ها را به این 
شکل از هم جدا کرد، هر کس داراي ویژگي و خالقیت خاص 

خود است و از جهاتي نیز با دیگران تفاوت دارد. به همین 
دلیل ترجیح مي دهم از بینشان انتخاب نکنم. مثال شاوال را 

بسیار دوست دارم، کارهایش دنیایي خاص دارد که انسان را به 
تفکر وامي دارد. آندره فرانسوا را هم بسیار دوست دارم. زماني 

بازار کاریکاتور در دست پاریسي ها بود. ولي االن در شرق، نزد 
هنرمندان چک، بلغارستان، یوگسالوي و به طور کلي در اروپاي 
شرقي  است. این خط ادامه پیدا مي کند به طرف ترکیه و ایران 

و ... یعني فرانسه بازار این هنر را از دست داده است.
کاریکاتوریست هاي ترکیه را چطور مي بینید؟

در بین جوانان زمینه هاي بسیار قوي دیده مي شود، ولي 
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طرح هاي آن ها به دليل ضعيف بودن تكنيك شان نمي توانند 
در روزنامه ها جايي پيدا كنند و به همين دليل پيشرفت شان 

كند است. تعدادي نيز مانند اسدلوياز وجود دارند كه گرافيك 
خوبي دارد. جمال نادر و راميز از قديمي ها بودند كه جمال 

نادر از راميز بهتر بود. به طور كلي در تركيه دو نوع هنرمند در 
اين زمينه  وجود دارد، آن هايي كه سبك هاي قديمي را دنبال 
مي كنند و ديگراني در روش هاي قديمي تغييراتي داده، آن ها 

را به تكامل رسانده اند. جمال نادر از  اين گروه دوم بود كه 
متاسفانه خيلي زود فوت كرد. او كاريكاتوريستي قوي بود، ولي 
هنوز به استانداردهاي بين المللي نرسيده بود كه درگذشت. اما 
در كاريكاتورهاي راميز تكاملي به چشم نمي خورد و او همان 

روش قديمي را ادامه داد.
در مورد فعاليت هاي ديگرتان توضيح دهيد.

در سال آينده، نمايشگاهي انفرادي در مونيخ دارم كه تا آخر 
شهريور ادامه خواهد داشت. در آن جا طرح هايي را با تكنيك 
آبرنگ ارائه خواهم داد. قبال هم در شهرهاي مختلف آلمان 

همچون نورنبرگ و ... و چند شهر ديگر نمايشگاه هايي را برگزار 
كرده ام. همچنين در پاريس در سال آينده نمايشگاهي خواهم 

داشت كه اين بروشور آن است. )بروشوري به زبان فرانسه امضا 
كرده، به من مي دهد.( اين كارها قرار است در آن جا به صورت 

كتاب چاپ شود كه برايتان خواهم فرستاد. يك رمان همراه 
با طرح هاي كاريكاتوري هم دارم كه تقريبا 30 سال روي آن 

كار كرده ام.
در مورد كاريكاتور ايران نظرتان چيست؟

من در حدود پنجاه سال است كه اين كار را دنبال مي كنم. 
اوايل در مورد كاريكاتورهاي ايراني هيچ اطالعاتي نداشتم. 

ولي االن چند سالي است كه به دليل برگزاري نمايشگاه هاي 
بين المللي در تركيه، كاريكاتورهاي ايراني را دنبال مي كنم. 

حس مي كنم دراين 6، 7 ساله اخير، جهش و تكامل بزرگي كه 
من انتظارش را نداشتم، در بين كاريكاتوريست هاي جوان ايراني 

به وقوع پيوسته است.
در اين جا، فرصتي پيش آمد تا درباره برگزاري اولين 

نمايشگاه بين المللي كاريكاتور در تهران به وي 
توضيح دهم و اين كه يكي از اعضاي هيئت داوران 

آقاي گوربوز دوغان از تركيه است.
برگزاري مسابقاتي در حد جهاني را به شما تبريك مي گويم. 

اين نوع  مسابقات براي جوانان بسيار خوب است زيرا مي توانند 
هنرشان را مطرح كنند. و اين كار سبب مي شود تا هنرمندان و 
كشورها به هم نزديك و جوانان تشويق شوند. من مدت هاست 

كه به خاطر جوان ها از مسابقات كنار كشيده ام. در تركيه دو 
مسابقه جهاني در زمينه كاريكاتور به نام هاي »مالنصرالدين« 
و »سيماوي« برگزار مي شود. مسابقه مالنصرالدين ابتدا شكل 

گرفت و پس از آن، به كوشش سادات سيماوي و به وسيله 
روزنامه »حريت« مسابقه بين المللي سيماوي نيز برگزار شد. 

هم اكنون، امكانات فراواني در اختيار برگزاركنندگان اين 
مسابقات قرار دارد و موفقيت هاي زياد به دست آمده است.

شما و آقاي بالجي اوغلو از پيشكسوتان و يكه تازان 
عرصه كاريكاتور در تركيه ايد، چرا هنرمندان جوان 

را ياراي رقابت با شما  نيست و در كارهايشان 
پيشرفت محسوسي ديده نمي شود؟

اين مسئله چيزي نيست كه ويژه تركيه باشد، اخيرا در مسابقه 
سيماوي يكي از كاريكاتوريست هاي فرانسوي به نام سينه 

آمده بود و من همين مسئله را با او در ميان گذاشتم. به 
او گفتم 1950 يك تحول عظيم در كاريكاتور فرانسه رخ 
داد و كاريكاتوريست هايي همچون شاوال، آندره فرانسوا، 

بوسك و غيره به صورت يك گروه قدرتمند ظاهر شدند كه 
كارشان بسيار موثر واقع شد. اما االن وقتي نگاه مي كنم، 

كاريكاتوريست هاي مشهوري مانند شما را نمي بينم. مي خواهم 
بگويم در تركيه نيز اوضاع همينطور است. 

لطفا كمي درباره طنز ترسيمي و شكل گيري آن در 
تركيه توضيح دهيد؟

شخصي به نام اشتاينبرگ اهل روماني كه بعدا تبعه آمريكا 
شد، انقالبي در زمينه كاريكاتور در دنيا ايجاد كرد. انقالب او 
در زمينه كاريكاتور در سال هاي 1940 به بعد روي داد. اين 

موج در دهه 50 ميالدي به تركيه رسيد. علت اين تاخير كندي 
وسايل ارتباطي در آن زمان بود. هم اكنون ارتباط به وسيله 

ماهواره، تلويزيون، ويدئو، و وسائل ديگر بسيار سريع موثر شده 
است. خوب با انعكاس اين نوع كاريكاتور، ما شروع به پيروي 

از آن كرديم. تا آن زمان، الگوهاي ما راميز و جمال نادر بودند. 
وقتي من شروع به كار در يك روزنامه كردم، واقعا مردد بودم 

كه كاريكاتوريست بشوم يا نه، البته در همان زمان به مجالتي 
مثل »آي دده« و »آق بابا« كاريكاتور مي دادم. در اين گير و دار 
بودم كه از طرف نشريه اي تجاري دستمزد بااليي براي طراحي 
كاريكاتور به من پيشنهاد شد. كار را پذيرفتم و براي آشنايي با 

طنز ترسيمي شروع به تهيه كتاب ها و مجالت غربي در اين 
زمينه كردم. ابتدا طرح هاي اين مجالت و كتاب ها به نظرم 
خيلي ضعيف، ابتدايي و بچگانه به نظر مي رسيد، ولي بعدها 

وقتي اين نوع كاريكاتورها را امتحان كردم، پي بردم كه خيلي 
هم ساده نيستند و طرح هايي از اين دست مي تواند احساسات 

دروني هنرمند را منعكس كند. براي دست يافتن به اين روش 
زمان زيادي را صرف كردم. من تالش كردم روش ويژه خود 

را پيدا كنم. ابتدا طرح هايم عكس العمل هاي زيادي را نه در 
مردم، كه در روزنامه ها موجب شد. در اين طرح ها مي كوشيدم 
جنبه گرافيكي و طنزآميز كاريكاتور را بيان كنم، چون آن ها به 

طرح هاي جمال نادر و راميز عادت كرده بودند و وقتي كه به 
يك باره با اين تغيير روبرو شدند، عكس العمل نشان دادند، كه 
اين چه جور طرح و كاريكاتوري است؟ )خنده( اما به هر حال 

مردم حمايت كردند. در طول زمان و به تدريج، كاريكاتوري كه 
الگوي آن اشتاينبرگ بود، در تركيه به صورت پيشرفته تر مطرح 
شد. به دنبال آن، در مجالت »41/5« )در تركيه به افراد زيبا به 
شوخي 41/5 مرتبه آفرين يا ماشاءاهلل مي گويند( و »دولموش« 
)در تركيه به تاكسي سواري گفته مي شود( اين روش را دنبال 

كردم كه موجب شد تا اين نوع كاريكاتور در تركيه مطرح شود. 
در واقع در تركيه من در اين زمينه پيش قدم شدم.

كاريكاتور را از كي شروع كرديد؟
در 1941، اولين كاريكاتورم در روزنامه محلي آدانا چاپ شد. 

در همان زمان، براي مجالت ورزشي استانبول كاريكاتورهاي 
ورزشي مي فرستادم. در 1943، براي ادامه تحصيل به  استانبول 

رفتم تا در رشته معماري درس بخوانم، ولي چون در درس 
رياضي نمره قبولي نگرفتم، نتوانستم به دانشكده راه بيابم. 
از طرفي چون ديگر دستم به مركب و قلم آلوده شده بود! 

كاريكاتور مي كشيدم. با مجله »آق بابا« همكاري داشتم. بعد با 
نشريه »آي دده« رفيق خالديكي، دوسالي كار كردم. در 1949، 

به روزنامه »استانبول جديد« رفتم كه كاركنان زيادي داشت 
و عده اي از مشهورترين هنرمندان و اديبان با آن همكاري 

مي كردند. در آن جا نوعي بازگشت به كاريكاتور به شكل 
عاشقانه برايم پيش آمد. حدود 1952 يا 53 بود كه »مليت« از 

من دعوت كرد تا به آن جا بروم.
در سال 1957، شخصيتي را با عنوان عبدالجانباز خلق كردم 

)جانباز در تركيه به اشخاصي مي گويند كه روي طناب راه 
مي روند.( رفعت الغاز مطلب مي نوشت و من كاريكاتورش را به 
شكل دنباله دار كار مي كردم. اما رفعت نتوانست هر روز مطالب 
اين كاريكاتورها را براي روزنامه تامين كند و من پس از مدتي 

خود به تنهايي نوشتن داستان و كشيدن كاريكاتور را با هم 
شروع كردم. پس از مدتي، كار عبدالجانباز آن قدر باال گرفت 
كه نامه هاي زيادي برايم مي آمد و مردم عالقه زيادي نشان 

مي دادند.
در حدود 30 سال و اندي است كه روي اين كاراكتر طراحي 
مي كنم. مي توانم بگويم تقريبا بدون وقفه هر روز كاريكاتور 

مي كشم. بعضي از دوستانم از من مي پرسند واقعا هر روز 
كاريكاتور مي كشي؟ چون در بين غربي ها كسي كه هر روز 

كاريكاتور بكشد، وجود ندارد. خصوصا به اين شكل كه هر روز 

سلسله كاريكاتورهايي به شكل دنباله دار با موضوعاتي بكر و 
جديد طراحي شود. در غرب، چنين كاري نياز به موسسه اي دارد 
كه گروهي شامل نويسنده، كاريكاتوريست، عكاس و گرافيست 

در آن كار مي كنند. يعني اين كار به شكل گروهي انجام 
مي شود. به طور كلي، آن ها حيران بودند كه من چگونه اين هر 
دو كار را اداره مي كردم، ولي سرانجام من هم احساس خستگي 
كردم و به اين فكر افتادم كه كدام يك را را ها كنم: عبدالجانباز 
را يا كاريكاتور را! با آن كه كاريكاتور جنبه هنري و وقار خاصي 
دارد، ولي من آن را رها كردم و االن حدود سه سال است كه 

كاريكاتور طراحي نمي كنم. قيامت به پا شده است، دانشجويان 
فشار مي آورند كه بايد ادامه بدهي و كاريكاتور بكشي و مردم 

خيلي عالقه نشان مي دهد. در 29 اكتبر سال جاري تئاتري 
دولتي يكي از رمان هاي عبدالجانباز را بر روي صحنه خواهد 
برد. همچنين من براي ساختن يك رمان كاريكاتوري 2 تا 3 

ماهه تصميم گرفته ام. رمان كاريكاتوري بسيار موثر است، چون 
با اين كار قهرمان واقعي به خوبي مطرح مي شود.

كاريكاتورهاي شما داراي شخصيت خاصي اند كه در 
بين هزاران طرح قابل تشخيص اند، در اين باره چه 

نظري داريد؟
در ابتدا، طبيعي است كه همه هنرمندان كاريكاتوريست تحت 

تاثير واقع مي شوند و هوس طراحي كنند، اما  اين كارها معموال 
خام است. وظيفه يك كاريكاتوريست اين است كه دنياي 

خاص خود را بيابد، دنيايي كه در آن بتواند نظريه خاصش را 
بيان كند. به نظر من بايد كاريكاتوريست ها تمام تالش خود 

را در اين راه صرف كنند. بيشتر كاريكاتوريست ها معموال 
سبك خاص خود را دارند و به وسيله آن خيلي راحت مي توانند 
مقصود و نظرشان را بيان كنند. آن هايي كه دنياي خاص شان 
را نيافته اند، خيلي مشكل مي توانند آن چه را مي خواهند، بيان 

كنند. من در ابتداي كارم، تمام تالشم را دراين راه صرف كردم 
كه طرح هايم داراي شخصيتي ويژه شوند و به اين دليل وقتي 
كاريكاتورهايم را با هم مقايسه مي كنم، نمي توانم بين سبك 
آن ها فرقي بگذارم )بين كاريكاتورهاي قديم و جديد(. گرچه 
در ابتدا چندان تحت تاثير جمال نادر و راميز نبودم، اما به هر 
حال مدتي كاريكاتورهاي پرخطي مي كشيدم، ولي از اين كار 
نوعي احساس ناراحتي داشتم و تالش مي كردم كه خودم را 

پيدا كنم. تا اين كه در سال هاي 1950 به بعد، كه كاريكاتورهاي 
كشورهاي شرقي هنوز از جهت تكنيك عقب بود، تحت تاثير 

كاريكاتوريست هاي غربي قرار گرفتم. ديدم كه هر كدام از آن ها 
روشي مخصوص به خود دارند. از اين رو تصميم گرفتم كه من 

نيز روش ويژه خود را جستجو كنم. از آن پس در اين زمينه 
كار كردم و مدت ها طول كشيد تا كارم ثمر بخشيد و روشم را 

يافتم، با تمام  اين ها هنوز خودم را آماتور احساس مي كنم و 
وقتي كه كاريكاتور روز پيشم را در روزنامه مي بينم، مي خواهم 

خطاهايش را پيدا كنم و اغلب مي گويم كاش اين را اين طور 
مي كشيدم و مثال اگر اينجاش فالن بود، خيلي خوب مي شد.

به عنوان آخرين سئوال، براي جوانان ايراني 
عالقه مند به كاريكاتور چه توصيه هايي داريد؟

زياد مطالعه كنند، زياد بخوانند و تحقيق كنند. كاريكاتورهاي 
جهان را از نزديك دنبال كنند. به طراحي اهميتي ويژه بدهند و 

به طور مداوم كار كنند. در مسابقات جهاني شركت كنند، زيرا 
در اين مسابقات حس رقابت وجود دارد و اگر انسان تنها در 

محدوده محيط خويش بماند، پيشرفتي به دست نمي آورد، بايد 
در سطح جهاني فعاليت و رقابت  كرد.

به خاطر اين كه وقت خودتان را در اختيار ما گذاشتيد، صميمانه 
متشكرم


