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) با سپاس و تشکر فراوان از حمایت این عزیزان (

پائیز پرشور ویژه . . . !
تابستان امسال فرصتی بود که بتوانیم یک جمع بندی کلی از عملکرد 3 سال گذشته مان داشته باشیم چرا که پاییز 87 

همزمان است با آغاز چهارمین سال فعالیت مدرسه ویژه .
گرچه طی 3 سال گذشته بیش از 1400 هنرجوی عالقه مند و مشتاق  از 83  عنوان درسی کالسهای ویژه بهره برده اند اما 

با شهامت می گوئیم؛ آن طور که دلمان می خواست و انتظار داشتیم توفیق حاصل نشد !
دالیل آن زیاد است و البته از حوصله این نوشتار هم خارج . اما همین امر باعث شد تا تمام تابستان را به یاری و لطف دوستان 
و همراهان بزرگوارمان ) که تقریباً همگی از اساتید مدرسه هستند(  و همچنین بهره گیری از کارشناسی تحلیل گران حرفه 
ای حوزه آموزش به نتایج درخشانی برسیم که در پاییز امسال به کار بستیم و در فصل زمستان و سالهای آتی نیز ادامه 

خواهیم داد.

رئوس کلی نتایج بدست آمده عبارتند از :
1-  باالتر بردن کیفیت  و غنی تر ساختن مباحث آموزشی از حیث محتوا 

2- تکّثر و تنوع سرفصل های درسی مرتبط مورد نیاز هنرجویان 
3- تخصصی تر کردن برخی از عناوین درسی برحسب مهارت های حرفه ای مورد نیاز جامعه 

4- مصاحبه ، مشاوره و راهنمائی داوطلبان برای گزینش درست دروس مورد نیازشان 
5- طراحی و برنامه ریزی دوره های بلند مدت یکساله تخصصی 

بر این اساس، عالوه بر فعال تر کردن و توسعه دوره های مستقل ناپیوسته با 47 عنوان درسی و دوره پیوسته تخصصی گرافیک 
87 ، آغاز به کار 2 دوره یکساله دیگر با عنوان های دوره پیوسته تخصصی " مدیریت تبلیغات " و دوره " پایه و اصول طراحی 

گرافیک " شور و هیجان خاصی را در فضای آموزشی کوچکمان ایجاد کرد که تابحال سابقه نداشت .
بازخوردهای ارزشمند و خوشدل کننده این تالشها از طرف هنر جویان مشتاق و اساتید و بزرگان مان هم جان تازه ای به 

جمع مان بخشید .
از سوی دیگر، به دلیل حساسیت ها در گزینش داوطلبان و تخصصی تر کردن مباحث آموزشی تا حدی از تعداد هنرجویانمان 

کاسته شد.
مثالً؛ 20 دانشجوی خاص را از میان 56 داوطلب تقریباً واجد شرایط ) در پی 114 تماس و مراجعه حضوری ( برای دوره 
تخصصی " مدیریت تبلیغات " و 20 هنرجوی جوان را از میان 34  داوطلب واجد شرایط ) در پی  116 تماس و مراجعه 

حضوری ( برای دوره" پایه و اصول طراحی گرافیک " برگزیدیم . 

اما خرسندیم که علیرغم مشکالت فراوان توانسته ایم جایگاه و مرتبت مدرسه ویژه را کماکان در حدی که در خور آن است 
حفظ کرده و بر ارزش های آن بیفزائیم و این همان رسالتی است که باید یک مدرسه تخصصی برای تکمیل و ارتقاء سطح 

دانش و مهارت های پویندگان و جویندگان داشته باشد .



- فرهادی : در باره آموزش صحبت می کنیم بخصوص آموزش 
طراحی گرافیک، فکر می کنم از آنجا شروع کنیم که ببینیم 
آموزش طراحی گرافیک را بر چه منباهای می توانیم  بنا کنیم و 

بعد،  روی این زیر بنا چه ساختمانهایی را می توانیم  بسازیم؟

-  اسدالهی : به عقیده من بهتر است به پروسه طراحی گرافیک 
نگاه کنیم که از طراحی یک فکر شروع  می کنیم و به فکر 
مخاطب  آن  هستیم . این پروسۀ طوالنی ای است که در 
حقیقت بخشهای مختلفی را شامل می شود. اول تفکر است 
بعد ازآنکه تفکر پذیرفته شد ، قالبی برایش تعیین می شود. بعد 
از انتخاب قالب ، سراغ ساخت کار می رویم ، بعد از ساخته شدن 
حاال باید ببینیم با چه شیوه هایی باید آنرا تکثیر کنیم ، تکنیکها 
که به کار اضافه شد می رسیم به این که کار کجا  و چگونه به 

مخاطب برسد.
اگر به این پروسه دقت کنیم در حقیقت تکلیف مان با آموزش تا 
حدی روشن می شود. در یک سو طراح ، در سوی دیگر مقوله 
پیام و پیام رسانی و در نهایت مخاطبان را داریم ، برای برنامه 
ریزی در هر یک از این بخشها باید ببینیم برنامه های ما به کدام 
سمت و سو حرکت می کند. بهتر است اول راجع به مقوله طراح 

گرافیک وبعد درباره پیام و سپس مخاطب صحبت کنیم. 
همیشه گفته ام، این مقوله مسیری است بین طراح و مخاطب و 
ابزار اصلی ای که باید در باره سرنوشت آنها فکر کنیم پیام است. 
اگر پیام را خط عمودی بین طراح و گرافیک فرض کنیم و بین 
طراح و مخاطب نیز خط افقی در نظر بگیریم ، اتصال این خطوط 
به هم، با کار طراح صورت خواهد گرفت،  تا با انتخاب ابزارهای 
مناسب  پیام را به مخاطب منتقل کند. اگر به خط عمودی 
خطوطی وصل کنیم ، این خطوط اندازه های متفاوتی خواهد 
داشت، در واقع ،  نزدیکترین خط همان خط مستقیمی 
است که  می تواند درکوتاهترین و سریع ترین زمان پیام را به 
مخاطب برساند و اگر از باال و پایین خطوط دیگری را به خط 
عمودی وصل کنیم و بعد خط ها را به مخاطب متصل کنیم 
طول این پاره خط ها بیشتر خواهد شد. این وضعیت در انتقال  
پیام های تصویری که باید در سریعترین زمان ممکن منتقل 
شوند و زمانیکه باید بوسیله ابزارها و بیان تصویری غیر مستقیمتر 
به مخاطب انتقال داده شوند ، رخ می دهد. اگر به مجموعه این 
ساختار نگاه کنیم جایگاه ما در زمینه آموزش به کسانی که به 
طراحی گرافیک عالقه مند هستند ، مشخص تر خواهد شد.  
چون هر بخش اهمیت فوق العاده ای دارد و باید مشخص شود 

که به کدام بخش از این پروسه باید توجه کنیم.
بنابر این باید پروسه تاریخی این رشته را برای هنرجوی آن شرح 
دهیم ، در واقع طراحی گرافیک یکی از رشته های هنرهای 
تجسمی است که بنا به ضروریا ت اجتماعی و ماشینی شدن 
زندگی و احساس نیاز به انتقال پیام ها در کوتاهترین زمان ، از 
نقاشی جدا می شود. فردی که می خواهد در این رشته آموزش 

ببیند باید بداند چه شیوه هائی را باید فرابگیرد تا بتواند از عهده 
طراحی موضوعی که به  او  داده اند  برآید . باید به  بخشهایی که 
می خواهیم آموزش دهیم و به مقاطع آن توجه داشته باشیم ، هر 
یک از این بخشها گرایش های مختلفی دارند. درنظام آموزشی 
مقاطع متعددی مثل هنرستانها و مقاطعی قبل از پایان دوره 
متوسطه وجود دارد که طراحی گرافیک را آموزش می دهند . 
مقاطعی به نام فوق دیپلم طراحی گرافیک بعد لیسانس یا همان 
کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد وجود دارد . این مقاطع در 
ابتدا برای آن بوده که مشخص کنیم چه گروههایی را برای طراحی 

گرافیک می خواهیم تربیت کنیم.
ولی امروز نیازمند تدوین برنامه ای هستیم تا ببینیم قبل از ورود به 
هنرستان و پیش از ورود به دانشگاه با توجه به سن و نیازهایی که 
پروسه طراحی گرافیک دارد چه افرادی باید در این بخش آموزش 
ببینند .  آیا  باید برنامه ها  همانی  باشد  که  در  دانشگاه تدریس 
می شود یا اساسا" در این مقطع حلقه مفقوده ای وجود دارد 
که باید پیدا شود. ما به کسانی نیاز داریم که بتوانند فکری را به 
خوبی پیاده کنند. طراح با تجربه که چندین سال است به طراحی 
مشغول است نیاز به فردی داردکه بتواند فکر و ایده کاری که باید 
انجام شود را به نحو احسن پیاده کند. پس به افرادی  نیاز داریم که 
برای پیاده کردن و اجرای مناسب آن بتوانند در مقطعی به طراح 
کمک کنند. از سوی دیگر زمانی که فکری آماده و اجرا می شود 
به جای خالی حلقه ای دیگر پی می بریم ، بخشی که کار باید 
اجرا شود. برای چاپ ، به افرادی نیاز داریم که در لیتوگرافی آماده 
باشند، آنها باید طرح را بگیرند ودر لیتوگرافی آن را اجرا کنند . به 
جای آنکه یک دوره را در هنرستان ، دانشگاه و کارشناسی ارشد 
مرتب تکرار کنیم ، ببینیم واقعا" چه مسیری باید طی شود و به 
چه تخصص هایی نیاز داریم. ضروریات را مشخص کنیم و هر 
کدام را در شرایط خاص خود و با توجه به طول دوره ای که در 
وزارت آموزش و پرورش و بعد در وزارت آموزش عالی تعیین شده 

است، آموزش بدهیم.

دانشگاه ها هنوز هم به صورت کلی برنامه ارائه 
می کنند، ما باید مثل کالج های دنیا، نیازهایمان 
را شناسایی کنیم و برای هر کدام دوره های 

تخصصی کوتاه مدت طراحی کنیم.

 باید این مجموعه را از شروع تا به انتها برنامه ریزی کنیم. مشکل 
اینست که در دوره قبل از دانشگاه یعنی در رشته های 
هنرستانی ، طی سه سال،  و بعد در دانشگاه برنامه های درسی 
خیلی شبیه به هم هستند، می شود گفت یکی هستند. ولی در 
انتها باز هم به دوره های تکمیلی نیاز پیدا می کنیم ، افرادی که 
در این دوره ها آموزش دیده اند برای تخصص ویژه بدنبال 
آموزشهای ویژه می گردند. اکنون نیاز به این آموزش ها حس 
می شود ، افراد زیادی هستند که برای این تخصص های 

خاص ارزش قائل می شوند ، وقت صرف می کنند ، 
کار را تخصصی تر آموزش می دهند . صحبت سر اینست 
که طراح گرافیک ما در دوره های مختلف حرفه ای اش، 
در سالهای شروع کارش و بعد در حین مجرب شدن ، 
همانطور که به جلو می رود،  مسیرهای مختلفی را طی 
می کند. شاید بهتر باشد از هم تفکیک شوند و برای هر 
کدام از بخشها برنامه ریزی خاص صورت بگیرد. کلیاتی که 
در بخش آموزش گرافیک داریم بهم ریخته است آنقدر که 
نمی توانیم دوره ها را از هم جدا و اهم و فی االهم کنیم ، 
بخصوص  اینکه  با  توجه   به  نیاز ،  شرایط  و  حلقه های 
مفقوده ای که گفتم باید برای مقطع برنامه ریزی بکنیم ، 
نمی دانیم هدف مان از آموزش طراحی گرافیک چیست ؟

 
- فرهادی:  در حقیقت اینطور متوجه شدم که می گوئید؛ 
آموزش باید هدف مند باشد و حتما" بر اساس برنامه ریزی 
دقیق  ، مقطع به مقطع پیش برود که در آن صورت، 
آموزش ما که  هنرجوی  گرافیک  را  از  یک  نقطه  
به  نقطه  دیگری می خواهیم  برسانیم ، برنامه محور 
می شود نه تجربی.  حاال سوال این است که آیا فکر 
می کنید این آموزشهای مقطع به مقطع از هنرستان 
به دانشگاه ، از دانشگاه به دوره کارشناسی و  ارشد و 
حتی دکترا می تواند تمامی فراگرفته های هنرجو را 
که در آینده می خواهد طراح گرافیک حرفه ای شود، 
کامل کند؟ اگر نمی تواند به چه چیزی برای کامل 

کردن آموزش نیاز داریم؟

- اسدالهی : طراحی گرافیک بسیار گسترده است و به 
تخصصهای بی شماری نیاز دارد، تعداد گرایش ها خیلی 

آموزش های تخصصی،   
نیاز مبرم جامعه 
گفت و گو با مصطفی اسداللهی؛ 
طراح گرافیک پیشگام- استاد دانشگاه



نمایان است. فقط تیتراژ نیست که سائول باس در آن تحول 
ایجاد کرد ؛ او واقعا" گرافیک را به خدمت سینما در آورد، بعد 
کارگردانهای باهوشی مثل هیچکاک هم متوجه شوند که  طراح 
گرافیک برای ایجاد جاذبه و کشش در تصویر، مبانی و اصول 
چیزی را خوب بلد است که شاید کارگردان به ایجاد آن جذابیت 
فکر نکرده باشد، در نتیجه حتی هیچکاک هم در فیلم روح از 
سائول باس برای ساخت یکی از سکانس های خیلی تاثیرگذار 
دعوت می کند. سکانسی که در آن قتلی باید رخ دهد، هیچکاک 
که آدم باهوشی است، فکر می کند باید بیان تصویری اش را 
بدست طراح گرافیکی مثل سائول باس بسپارد. سائول باس برای 
سکانس مورد بحث،  استوری بورد تهیه می کند و بیان تازه ای 
را مطرح می سازد. شما می توانید بدون نشان دادن پرسوناژها و 
عمل قتل، بهترین و ترسناکترین جلوه هنری را در این سکانس 
پیدا کنید . طراح گرافیک دید خاصی در مقام مشاور کارگردان 
دارد. همانطور که در مورد آقای کیارستمی مثال زدید که این 
دیدگاه را درباره خودشان  دارند. کارگردانها می توانند با طراح 
گرافیک در فریم به فریم فیلم همکاری کنند ، نه فقط برای 
صحنه آرایی که خود تخصص خاص خود را دارد، طراح گرافیک 
می تواند در مورد بعضی از سکانسها به کارگردان پیشنهاد بدهد 
که با جابجایی ، تغییر نور، تغییر رنگ ،کمپوزیسیون که جزئی 
از دانش و قدرت طراح گرافیک است، تاثیر گذاری پیام را بیشتر 

کند و به شکل مکمل کارگردان در کنارش باشد.  
بنابر این فکر می کنم طراحان گرافیک متخصصانی هستند که 
در جاهای خاص می توانند کمک کنند. فقط به کمی هوشیاری 
نیاز دارند تا در بعضی جاها از طراحان گرافیک بهترین استفاده 

را بکنند  .   
  

- فرهادی: در صحبتهایتان به کلمه تکمیل اشاره کردید ، 
می دانم که باید در دانشگاه آموزش کلی بدهیم. بعد از آن ، 
به آموزش های تکمیلی و به کالج های کانادا که برای یک یا 
دو سال آموزش تکمیلی می دهند اشاره کردید،  برای کشور 
خودمان چه فکر می کنید؟ فکر می کنید زمینه های آموزش 

تکمیلی در اینجا وجود دارد؟

- اسدالهی: بله وجود دارد... برای اینکه حس می کنیم کمبود 
داریم، این آموزشگاهی که االن شما دارید بدلیل نیازی بوده که 
احساس کردیم وگرنه شاید بدنبال این کار نمی رفتیم. اگر به 
تکمیل این آموزش ها نیاز نداشتیم بدنبال آن نمی رفتیم. ما 
کمبود ها را  احساس کردیم . شما  هرجایی  که طراح گرافیک
 می تواند حضور داشته باشد  )که وسعت حضورش نیز زیاد 
است (  مثل مدرسه، کالج، آموزشگاه را باید در نظر داشته باشید،  
برای دوره های کوتاه مدت  می توانیم از افرادی که ده یا بیست 
سال سابقه کار طراحی گرافیک دارند کمک بخواهیم. می توانید 
برای تخصص های ویژه ایی که در جامعه نیاز داریم  برای

 دوره های 6 ماهه و یکساله از آنها استفاده کنیم. برای گرایشهای 
خاص که اصال" این کار را در دانشگاه نمی شود انجام داد و 
علتش اینست که  برای آموزش تکمیلی باید در مواردی مغزهای 
پخته تر آموزش داده شوند، افرادی که فکرشان منسجم تر شده 
است ، دانش بیشتری دارند که می توانند درس تخصصی ارائه 
شده برای گرایش خاص را در یابند ، نمی توانید این دروس را به 

فرد دیپلمه آموزش بدهید.

- فرهادی: سوال شیطنت آمیزی به ذهنم رسید. آقای اسدالهی 
شما با این تجربه بسیار وسیعی که در کار گرافیک چه پیش از 
انقالب و چه بعد از آن داشتید و سالهای مستمری که در امر 
آموزش فعال بوده و  کالسهایتان همیشه برای دانشجویان بیاد 
ماندنی بوده است اگر در حوزه ای از کار گرافیک ، دوره دو سه 
ماهه ای ارائه شود که فکر کنید در این زمینه احتیاج به تخصص 

زیاد است ، بخش های زیادی وجود دارد که هر کدام 
عملکرد خاصی دارند و اصال" گرافیک به سمتی می رود 
که دنیای خیلی گسترده ای را پیش رو دارد.  اگر بخواهیم 
این پروسه را تکمیل کنیم و بهترین برنامه ها را هم در 
نظر بگیریم باز در آخر کار باید برای  بخشهایی به صورت 
فوق تخصصی و جداگانه برنامه ریزی کنیم. در سفری 
که به تورنتوی کانادا کردم، برنامه کالج ها را دیدم ، این 
برنامه ها در کانادا یا امریکا دوره های کوتاه مدت را پیش 
بینی می کنند اما وقتی به سر فصل های این دوره ها 
نگاه می کنید می بینید برای هر بخش از کار طراحی 
گرافیک در گرایشهای مختلف مثل بخش تبلیغات ، نشر 
و مطبوعات، تلویزیون ، سینما ، گرافیک محیطی و معماری 
و هر گرایشی که مرز مشترک بین طراحی گرافیک و علوم 
و فنون مختلف دارد، چقدر به جزئیات می پردازند.  امروز 
با توجه به این شاخه ها ، دوره های تخصصی شش ماهه، 
یکساله و دوساله در نظر گرفته اند. فرض کنید فرد در 
یک دوره چهار ماهه یک گرایش خاص را می خواند ، 
پیش زمینه هایی هم از قبل دارد یا فرض کنید بیرون بطور 
تجربی کار کرده است یا تحصیال ت دانشگاهی هم دارد اما 
این گرایش خاص را باید آنجا دقیق تر یاد بگیرد. دانشگاهها 
هنوز هم به صورت کلی برنامه ارائه می کنند ، ما باید مثل 
کالج های آنجا تمام نیازهایمان را شناسایی بکنیم وبرای 
هر کدام جداگانه دوره های تخصصی کوتاه مدت طراحی 
کنیم این طرح رد خور ندارد همه جای دنیا معمول است.

برای آموزش های تکمیلی در مواردی باید 
مغز های پخته تر آموزش داده شوند. افرادی 
که فکرشان منسجم تر شده و دانش 

بیشتری دارند 

-  فرهادی : با  این گفته شما یاد دوران آموزش خودمان 
در دانشگاه  افتادم  که  دو سال   دروس کلی  داشتیم ،  
طراحی می کردیم ، واحد های گرافیک و مجسمه سازی و 
نقاشی را می گذراندیم  و  بعد از دو سال  تازه رشته انتخاب 
می کردیم  و بطور تخصصی نقاشی ،  مجسمه سازی یا 
گرافیک  و .  .  .  می خواندیم؛ فکر نمی کنید این شیوه که 

در آن زمان برگزار می شد شیوه بهتری بود؟

- اسدالهی: چرا . آن شیوه ای که آن زمان گذراندیم 
خیلی عمیق تر بود ، دلیلش هم این بود که در آن دوره در 
هر صورت می توانستید گستردگی کار را حس کنید بعد 
درباره ارتباطاتی که طراحی گرافیک با دیگر هنرها و علوم 
و فنون داشت بیشتر یاد می گرفتید و یک نوع همه جانبه 
نگری به پختگی ذهن شما کمک می کرد ، فرض کنید 

شش واحد فنی معماری و تعدادی واحد در نقاشی داشتیم که هر 
کدام از این کارگاهها به تنهایی مفید بودند و برروی طراحی که 
پایه همه اینها بود تاکید بیشتر می شد که متاسفانه االن نمی شود. 
چنین آموزش جامع نگری  به ما یاد می داد که وقتی طراحی در 
قرن بیستم بوجود آمد افراد توانستند نیازهای اجتماعی شان را 
حس کنند ،  اینکه کجا طراحی جا می افتد و حرفی  برای گفتن  
پیدا می کند. وقتی به معماری نگاه می کنید متوجه می شوید 
که در این زمینه  چقدر می توانید  مفید باشید ،  برای این بخش 
چقدر می توانید کار کنید، همین آموزش خوشنویسی از آنجا 
شروع می شود که شما با خط و اهمیت آن در گرافیک که عنصر 
خیلی گسترده ایی  است  ، آشنا  شوید  .  خط ،  گرافیک  وسیعی ای  
را   می طلبد ،   دنیای  خاص  خود  را  دارد  ،  آن  واحد  را  هم 
می گذراندند بعدکارهایی که ما در حجم سازی می کردیم چقدر 
می توانست به ما آموزش بدهد که گرافیک دو بعدی است ، بعد 
از فضای دو بعدی خارج و سه بعدی می شود.  شرایط سه بعدی 
شدن  و پروسه برقرار کردن ارتباط در موقعیت سه بعدی می تواند 
چه شرایطی داشته باشد.  فکر می کنم شیوه کارسازی بود که 
متاسفانه این شیوه را از دست دادیم. آمدیم به لحاظ اینکه بگوییم 
چهار سال دوره تخصصی برای گرافیک بگذاریم در حقیقت پایه را 
از زیر کار کشیدیم ، تماس دانشجو با فونداسیون از بین رفت یعنی 
جایی که باید پایمان را محکم روی آن می گذاشتیم را از دست 

دادیم و دانشجو معلق ماند . با شما موافقم.

خدمت  در  اینجا  که  کالسهایی  از  یکی  در  فرهادی:   -
آقای کیارستمی بودیم با قاطعیت معتقد بودند. " کسی که 
گرافیک بداند در تمامی حوزه های هنری می تواند بهترین 
کارائی را داشته باشد" و گفتند : " چون نقاشی می دانم و 
بعد کار گرافیک کرده ام االن در کار سینما به بهترین شکل 
دارم از آن بهره می برم" . تمامی حوزه های کار سینما را از 
طراحی صحنه تا کارگردانی را مثال می زدند و می گفتند در 
موسیقی و حتی در معماری هم همینطور است . نظر شما 

در این باره چیست ؟

آدمهای  ، سرنوشت  است  نظر من هم همین  -اسدالهی: 
سرشناس طراحی گرافیک را باید الگو قرار بدهیم  و در آموزش از 
آن استفاده کنیم ،  فرض کنید، فردی مثل سائول باس  را  مثال 
می زنم که  همه می شناسند ، تا  اسم سائول باس  را  می آوریم 
می گوییم پدر تیتراژ است ، به سائول باس در سینما جور دیگری 
نگاه می کنیم ، سائول باس کسی است که تمام اصول و تکنیکهای 
طراحی و نقاشی  پایه را بخوبی می دانست ، در طول عمر 
حرفه ای اش کتابی دارد که بسیار علمی است، یکبار برای 
کودکان تصویر سازی کرده است که اگر به این کتاب نگاه 
کنید می بینید چقدر این شخص در طراحی فوق العاده بوده 
است و خالصه سازی و بیان گرافیک اش در این کتاب به روشنی 



دارید ، آیا در آن شرکت می کنید؟  

-  اسدالهی:  صدر صد ، با کمال اشتیاق در آن دوره ها 
شرکت می کنم،  زمانهایی  احساس می کنم  چقدر  
به  مخاطب  شناسی نیاز دارم . من تکنیک ها را یاد 
در    ، کنم  انتخاب  را  قالب  توانم  می  یعنی  ام  گرفته 
مورد  ایده پروری  از عهده کار خودم بر می آیم ولی آن 
چیزی که متغییر است و در طول زندگی از دوره های 
مختلف گذر می کند ،  مخاطبان هستند که مرتب در 
حال تغییرند ، یک بخش کار که گاهی اوقات  فراموش 
می شود روانشناسی مخاطب است که تا چه حدی باید 
جلو برویم . به نظر من در آن بخش جلو بروید تازه بر 
می گردید روی قالبهای بیانی و تکنیک ها ،  متوجه می 
شوید که باید تجدید نظر کنید و به تکنیک ها و ابزار 
و بیان جدیدتری مجهز شوید، به همین دلیل فکر می 
کنم به اینکه جامعه ای که داریم با آن کار می کنیم 
االن کجاست؟ آدمهای این جامعه چه کسانی هستند؟ 
تک تک آنها در طول زندگیشان با گرایش های مختلف 
طراحی گرافیک سرو کار دارند. دلم می خواهد آنها را 
خیلی خوب بشناسم و بدانم در سر آنها چه می گذرد، 
در کالسهای مختلف  بحث همیشه  این  زنم  مثال می 
من هست. ما بعضی اوقات،  زمانی که می خواهیم اثر 
گرافیکی  بوجود بیاوریم با توجه به مخاطب، رفتارهای  
مختلف  تکنیکی  می کنیم،  در  برخی  موارد  ما بخشی 
از تفهیم پیام در مغز  مخاطب را به دانشی که  مخاطب

بعضی وقتها از بعضی از بچه ها ) هنرجویان ( 
خیلی چیزها یاد  می گیرم  .     از نکته سنجی ها   
از دقت شان  و   بعضی  اوقات  ا ز  پی گیری هایشان

دارد واگذار می کنیم یعنی اثری بوجود می آورید و می گویید 
که  دلم می خواهد بخشی از گسترش معنایی که باید در مغز 
مخاطب انجام بگیرد را در اختیار فکر و دانش و درک مخاطبم 
بگذارم. ولی تا چه حد می توانید از این قضیه مطمئن باشید مگر 
اینکه در باره مخاطب  اطالعات داشته باشید. االن خودم بیشتر 
روی استیلیزاسیونی کار می کنم که دارم بکار می برم ،  دلم  
می خواهد در بعضی از آثارم، پیام یک مقداری مستقیم و در 
بعضی دیگر غیر مستقیم و با رمز خاصی دریافت شود چرا؟ 
چون بعضی اوقات فکر می کنم که در بعضی آثار حرف کلیشه ای 
زدن ممکن است کسالت آور باشد پس چگونه می توانم  از فکر 
مخاطبم اطمینان حاصل کنم که گسترش معنا در آن بخش را 
بعهده او بگذارم پس چگونه باید نماد سازی کنم ، چگونه نشانه سازی 
توانم... چند زمینه  کنم ، چگونه رفتارهای تازه تری انجام بدهم که ب
است که باید برای آنها کالس تخصصی دایر کنیم، شاید اصال" دوباره 
ادبیات را مطرح کنیم اما باید اینکار را با دید تازه تر و متصل به طراحی 
گرافیک انجام دهیم ، یعنی اگر قرار است در یک کالس درس، درباره 
سعدی صحبت کنیم درباره زبان تصویری سعدی نیز صحبت کنیم ، 
بنابراین، من در این کالس شرکت می کنم .  پس بیائیم ادبیات را جزء  
واحدهای درسی طراحی گرافیک قرار دهیم. در مدارس مان ادبیات 
تدریس کنیم ، تاریخ یاد می دهیم، اصال" بیائیم موسیقی بگذاریم. اما 
همراه با متخصص موسیقی بنشینیم و فکر کنیم اگر بخواهیم  
تجرید یا آبستره را در فضای تکنیکی تجربه کنیم و کار را ارتقا 
بدهیم، چگونه می توانیم تجرید را از موسیقی یاد بگیریم؟ به 
نظرم باید در آموزشهای تکمیلی مان روی اینها فکر کنیم ، همان 
طور که شما دارید خیلی خوب به آن توجه می کنید . خیلی 
چیزها هست، شاید ما باید درباره نگاهمان به ریاضیات، ادبیات و 
موسیقی تجدید نظر کنیم. چیزی که من االن در دانشگاهای 
معتبر دنیا می بینم که واقعا"  از آنجا شروع می کنند و 

درس ها را جلو می برند .
- فرهادی: یکی دو تا سوال کوچک؛ چه جور دانشجوهایی در 
طول سالهای تدریس شما بازده خوبی داشتند و شما را به شوق 

می آوردند و بعد از آن هم طراحان کارآمد و کار بلدی شدند؟
- اسدالهی: در دوره های مختلف از این دانشجویان خوب داشتم، 
اول اینکه در سر کالس یک بده بستان دو طرفه اتفاق می افتد 
بعضی وقتها از بعضی بچه ها خیلی چیزها یاد می گیریم . از 
نکته سنجی ها، از دقت شان و بعضی اوقات ازپیگیری هایشان در 
رساندن کاری از نقطه ای به نقطه دیگر.  حاضرند وقت بگذارند تا 
کار با کیفیت انجام بشود و البته از اینجور دانشجوها زیاد داشته ام  
و خیلی هم از آنها لذت می بردم و خیلی هم یاد می گیرم و بعد 
می بینم دارند کار حرفه ای می کنند که روزی شاگرد های من 
بودند ولی االن خودشان یلی شده اند ، آدم واقعا" لذت می برد . 
این جور دانشجو ها آدم را به چالش می کشند ، معلم را وابسته 
می کنند ، پای بند می کنند ، دانشجوی خوب زندگی را از آدم 
می گیرد. در واقع چیزی که ما را مجبور می کند تدریس را کنار 
نگذاریم و نرویم در آتلیه خودمان بنشینیم و کار خودمان را انجام 
دهیم همین دانشجوهای خوب هستند که واقعا" خیلی انگیزه 
ایجاد می کنند . گاهی تلنگرهایی می زنند که آدم را از خواب 
روزمرگی بیدار می کند. بعد هم آموزش چیزی است که به ازای 
هر یک ساعتی که تدریس می کنید، باید سه ساعت خودتان را 
آماده کنید، این آمادگی باید مستمر باشد. یعنی شما نمی توانید 
بگویید که من امسال این مقدار کتاب دیده ام یا خوانده ام و این 
کارها را انجام داده ام ،کفایت می کند. چیزی که من را خیلی سر 
زنده نگه می دارد این است که برای هر ترم برنامه هایم را عوض 
می کنم یعنی شاید اصول اولیه یکی باشد ولی روش پرداخت به 
اصل موضوع را عوض می کنم برای انکه خودم را وادار به مطالعه و 
جستجو می کند ، تنوع را و به روز بودن را به من یاد آور 

می شود .
به بیان دیگر ، گرافیک االن آنقدر زنده و پویا است که کارش 
به ثانیه و دقیقه کشیده است وقتی دارید  روی شاهراه های 
اطالعاتی، روی سایت ها می روید ، می بینید که چه مسائلی 
هست! من در این یکساله سایت آقای اوباما را خیلی نگاه می کردم،  
گروه عظیمی روی این سایت کار می کردند و نتیجه اش هم 
حیرت انگیز بود، اینها در نقاطی که همیشه در طول تاریخ دست 
نخورده بود ، توانستند با کار روابط عمومی ، مخاطب شناسی ، 
همین بحثی که االن داشتیم، تغییر ایجاد کنند . علی رغم تمام 
پیرمردانی که فکر می کردند نمی شود تغییر ایجاد کرد، ، ولی اینها 

تغییر ایجاد کردند.

- فرهادی: خوب اگر بخواهید توصیه ای برای مدرسه ما داشته 
باشید چه می گویید؟

- اسدالهی: مدرسه شما به نظر من خیلی خوب است ، خیلی 
لذت می برم چون اوال" کسانی که آمده اند و اینجا کار می کنند 
درست همان کسانی هستند که صحبت اش را می کردیم، 
آدمهای متخصصی که حساسیت این کار را درک کرده اند، 
دغدغه های تخصص پردازی و تخصص گرایی را دارند. این 
مدرسه نیاز جامعه ماست و به نظر من خیلی فوق العاده 
است. باید توسعه اش داد و صبر و تحمل کرد. صبر و تحمل 
در آموزش خیلی مهم است. چیزی که خیلی مهم است صبوری 
و حوصله  آموزش دهنده ها است که افراد را در گرایش 
تا هر جمله و هر  و رشته های خودشان آماده می کند 
کلمه تخصصی را در جای خود استفاده بکنند. صبوری بی حد 
و اندازه است که در آموزش می تواند به یک اصل خیلی مهم 
جواب بدهد . االن در دانشگاه داریم روی کلمات و جمالت در 
متون ادبیات نوشتاری و ادبیات تصویری فکر می کنیم، یعنی کلمه   به 
کلمه   جمالت را تجزیه و تحلیل می کنیم .  هر کس هر کتابی را 

دوست دارد می آورد می خوانیم.  اینها را  از مبنا تجزیه تحلیل 
می کنیم ، ببینیم کدامیک  از کلمات  بار تصویری خوبی دارند 
کدامیک ندارند.  باید به عهده ادبیات بگذاریم ، ادبیات است که از 
عهده ه اش بر می آید . یک جایی تجسم شما می تواند ادبی و 
یک جایی تصویری باشد، سوال  اینست ، باید روی کدام انگشت 

بگذاریم ،  داریم  با دقت روی آن کار می کنیم.

این مدرسه )مدرسه ویژه( نیاز جامعه 
ماست و به نظر من خیلی فوق العاده 
و  و صبر  داد  اش  توسعه  باید  است، 

تحمل کرد. 

- فرهادی: ممنونم. امیدوارم با لطف و حمایت بزرگانی 
مثل شما ....!

- اسدالهی: خوشحالم که این مدسه دارد پا می گیرد و 
با دقت و ظرافتی هم که در کار شما هست فکر می کنم 
مسیر خیلی خوبی را می روید. این که ما در مسیر درستی 
باشیم خیلی مهم است شاید دیر برسیم اما وقتی در جاده 

درستی در حرکتیم جای تامل و خوشحالی است.



اعم از اساتید بزرگوار و ارجمندی که قبول زحمت  کرده اند و 
دانشجویانی که با درک درستی از نیازمندی هایشان به جمع ما 
پیوسته اند ، امروز  را  سر آغاز  میمونی  برای  آینده  مدرسه ویژه 
می دانم. چرا که به گونه ای به بخشی از  رویاهای چند ساله 
دست یافته ایم . رویاهایی که از سالها پیش در کنار عزیزانی 
همچون خانم اسفرجانی ، دکتر صدر محمدی ، افشین آشتی ، 
مجید دوخته چی زاده و .... در انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی ، 
با عنوان مدرسه تبلیغات در سر داشتیم و بیش از همه خوشحالم 
که امروز توانسته ایم عالوه بر حاصل 70-60 ساله دانش و تجربه 
کاری خودمان ، عزیزان دیگری را نیز به عنوان استاد مدرس به 
مدرسه ویژه دعوت کنیم تا از دانش و تجربیات حرفه ای به روز 

آنان بهره بگیریم.

به شما عالقه مندان پویا و مشتاق هم تبریک می گویم ، چرا که 
برای اولین بار این شانس را داشته اید تا از چنین دوره حرفه ای 
آکادمیکی بهره مند شوید. از طرف دیگر غبطه می خورم ، چرا که 
در دوران و سن و سال ما هیچگاه چنین امکان و اعتباری وجود 
نداشت . ماهمواره مانند تشنگان کویر طی این  30  سال گذشته

 له له زدیم و سعی کردیم از هر امکان دست نیافتنی و  دست 
یافتنی نصیبی ببریم تا بلکه کارهایمان حرفه ای تر و علمی تر 
شود. به هر تقدیر امروز اینجائیم؛ با کوله باری از تجربه ، دانش و 
معلوماتی در حد وسع مان ، اما مشتاق و دل سپرده به یاد دادن .

با تشکر بیکران از حمایت و حضور اساتید گرانقدر وشور و شوق 
شما  دانشجویان  عزیز.

شهرزاد اسفرجانی: در خصوص این دوره ،  برنامه ریزی کردیم تا 
پروژه هر مدرس به وسیله مدرس دیگر دنبال شود.  خانم صدری 
دارند این شیوه  را محقق می کنند،  یعنی مورد مطالعاتی ای  که در 
کالس اول به عنوان تحققیات بازاریابی انتخاب می شود  در کالس های 

بعدی  هم  همان  موضوع   مورد  مطالعه  قرار خواهد گرفت.  
اجازه بدهید اول توضیح بدهم که چه کار کرده ایم و در این مدت 
چه فعالیت هایی داشتیم ،  تمرکز اصلی ما روی مطالب و محتوا، 
در آوردن و هماهنگ کردن آنها  با الگوهای بین المللی بود. چون 
این کار بیشترین وقت ما را گرفت ، کمی از نظر بازاریابی،  عقب 
ماندیم و کمی هم دست تنها شدیم این چند موضوع باعث شد 
که کالس گروه دوم ما با  کیفیتی که هدفمان بود،  شکل نگیرد. 
به همین دلیل، خواستیم کالسی با کیفیت خوب داشته باشیم. 
با پر کردن فرم های 1 و 2 و با مصاحبه از بین بیش از پنجاه 
نفر ، دانشجویان فعلی را انتخاب کردیم . االن بیست و چند 
نفر دانشجوی منتخب داریم. در صحبتهایی که با آقای فرهادی 
داشتیم و تصمیم گرفتیم که هدف ما کیفیت باشد نه منافع مالی.  
فکر می کنیم در ایران برای اولین بار گروه مدرسان و محتوایی 
که  ارائه می کنیم،  دارای چنین کیفیتی باشد. برای آموزش ،  

ازمدرسه بازرگانی استفاده نکردیم بلکه خواستیم از یک مدرسه 
گرافیک  یک شاخه تبلیغات جدا کنیم،  چاره دیگری نداشتیم 
و آقای فرهادی هم با  تمام توان شان از این امر حمایت کردند. 
سعی کردیم از بهترین اساتیدی که دارند کار می کنند یا حرف 
تازه ای برای گفتن دارند، انتخاب کنیم . به هر صورت موانع برای 
شروع خیلی زیاد بود . شاید به نظر نمی رسد ولی فکر می کنم 
اگر مدیریت  تبلیغات  در این مدرسه کوچک بخواهد پا بگیرد به 
حمایت واقعی دست اندرکاران این حرفه نیاز دارد و ما می توانیم 
این مدرسه کوچک را تبدیل به جایی بکنیم که هم همکاران 

خودمان و هم مشتریان مان از آن بهترین بهره  را بگیرند.

پریسا پروشانی : ابتدا می پرسم رسالت ما چیست؟ در این 
آموزشگاه چه کسانی تربیت می شوند؟ چه کاره خواهند شد؟ 
آیا در آژانس های تبلیغاتی  کار خواهند کرد؟ از نظر مشتریان  
آنها باز هم مشتری ما خواهند بود منتها با دید بازتری که نسبت 

به تبلغات دارند؟ 

شهرزاد اسفرجانی: فکر می کنم ، بین دو بخش مشتری و 
آژانس پخش خواهند شد. ولی به شرطی که آدمهای با کیفیت، 
موثر و متفکری باشند  نه فقط مجری. در حال حاضر  تعریفی 
که از مدیران پروژه  داریم ، غالبا" همان مسئوالن اجرایی هستند 
که کار را اجرا می کنند، فقط کمی هم انگلیسی می دانند و فکر 
می کنند هیچ نیازی به اطالعات بیشتر ندارند. مطلوب ما این 
نیست ، هدف ما  پرورش دادن یکسری افراد است که  مفید تر 
از اینها باشند، شرط ما در کالس اول، دانستن انگلیسی پیشرفته 
است. امیدواریم خروجی این مدرسه، به هر گوشه این صنعت که 
برود کارش را درست انجام بدهد. اینها می توانند خروجی های 
نهایی این مجموعه باشند. مشتری در حال حاضر دارد تمایل 
پیدا می کند که استودیو درون سازمانی خودش را قوی کند . 
چرا؟ در آنجا چه می گذرد ؟ خودش دارد تصمیم می گیرد. پس 
اگر کسی را می فرستد یا کسی را می گیرد باید کسی باشد که 
تعلیم دیده باشد و درست عمل کند . فکر می کنیم اینها نیازها 
و خال ء هایی هستند که اگر بوسیله افراد حرفه ایی پر شود، 

درست تر عمل خواهد کرد.

اسفرجانی :  امیدواریم خروجی این مدرسه،          
به هر گوشه  این صنعت که برود اعم از 
مشتری یا آژانس تبلیغاتی، کارش را درست 

انجام بدهد.

اولین دوره پیوسته » مدیریت تبلیغات  « بر اساس برنامه 
درسی تدوین شده که در خبرنامه شماره 10 آمده بود . در 
مهر ماه 1387  در یک کالس بیست نفره در مدرسه ویژه 

آغاز به کار کرد.
در این دوره ، اساتید مدرسه ویژه، عناوین درسی تخصصی 

را بشرح زیر طی یکسال تدریس خواهند کرد:

  مبانی و اصول بازاریابی:  علی قدس 
  مبانی و اصول تبلیغات :  شهرزاد اسفرجانی - 

رضا رستم پیشه و احمد علی افخمی 
  تحقیقات بازاریابی و مطالعات رفتار مصرف کننده: 
دکتر منصور احسان - پریسا پروشانی - شهرزاد اسفرجانی 

  نوشتن خالقانه برای تبلیغات /  نشانه شناسی : 
پیام بهتاش -  احسان رضوانی 

  طراحی و برنامه ریزی تبلیغ در رسانه ها / رسانه 
های نوین :   صفا صیرفی - علی بخشی 

  مبانی و اصول طراحی:  امراله فرهادی - 
مهرداد محمد زاده - هومن مرتضوی - سیامک فیلی زاده 

- علی رشیدی ) استاد  میهمان ( 
یونس  - دکتر  فریور صدری  یلدا    روابط عمومی: 

شکرخواه  ) استاد میهمان ( 
  تبلیغات نام تجاری و طراحی هویت سازمانی:  

نژده هوانسیان 
  ارتباطات منسجم ) یکپارچه ( بازاریابی: 

علی قدس -   صبا کامکا ر  
 

دانشجویانی که بعد از پاسخگویی و تکمیل پرسشنامه های 
تخصصی و مصاحبه حضوری در این دوره پذیرفته شده 

اند عبارتند از : 

  بهروز اصالحی   امیرمصطفی اعرابی پور  
  ایمان ایزدیان   الهام بدل زاده    ساراپرنیان پور

  نجمه تسلیمی    تیام تقوی پویا    وحید رئیس زاده       
  شهرزاد روحانی    سید جالل سید صالحی  

  شهرام سیف هاشمی   ترالن شش بلوکی 
  ستاره شفیعی   سعاده عجمی نژاد    یونس فقیهی  

  آتوسا قریشی    نیکی کریمی     بابک معدندار
   احمد نوروزی مطلق    شیرین هاشمی ورجه 

چند روز پیش از شروع کالس ها اساتید دوره به همراه 
دانشجویان پذیرفته شده در یک نشست شرکت کرده و 
پس از معارفه های الزم به بحث و تبادل نظر پرداختند . 

بخشهایی از این گفتگو ها بشرح زیر است : 
-امراله فرهادی ضمن خوش آمد گویی به همع عزیزان، 

آغاز به کار دوره پیوسته یکساله تخصصی
 مدیریت   تبلیغات

جلسه معارفه  دانشجویان " دوره مدیریت تبلیغات"



دکتر صدر محمدی: 19 سال است که تعدادی از اعضا جامعه 
تبلیغات در ایران، عضو سازمان جهانی تبلیغات )IAA( شده اند 
که من هم از همان زمان رئیس بخش ایران این سازمان هستم. 
این بدان معناست که تمام اعضا این صنف در جهان به یک نخ 
ریسمان به نام  IAA مرتبط اند و 95 درصد از بودجه های تبلیغاتی 
جهان را در اختیار داشته و آن را اداره می کنند. از این بودجه بسیار 
کالن جهانی تنها 700 میلیارد تومان آن به ایران تخصیص 
می   یابد که بخش عمده ای از آن هم توسط آژانس های تبلیغاتی 
چند ملیتی کشورهای اطراف ما به هدر می رود و به ما نمی رسد. 
و این در حالی است که سهم مملکت ما بر اساس میزان کاالهایی 
که از جهان وارد آن می شود حداقل بیش از 5 برابر 700 میلیارد 

تومان است.
بنابراین با توجه به اینکه دانش تبلیغات در حال حاضر در جهان، 
دیگر سالهاست که به صورت تئوریک نیست و همه بزرگان و 
پیشگامان این صنعت بر اساس تجربه های ارزشمند خود کار 
را پیش می برند، من به شما عالقه مندانی که شجاعت به خرج 
داده و در این کالسهای ارزشمند شرکت کرده اید )که در حقیقت 
مدرسه ویژه هم شجاعت به خرج داده و این دوره را راه انداخته ( 
توصیه می کنم ؛ عزیزترین موضوع تان وقت تان باشد. سعی کنید 
با بهره گیری از این کالسها و اساتید آن که حکم کاتالیزور را  دارند 
از وقت تان بهترین استفاده را کرده و حرفه ای بار بیائید. یاد بگیرید 
که حرفه ای حرف بزنید، حرفه ای برخورد کنید و حرفه ای هم 
کار کنید. که در اینصورت درست رفتار می کنید، بودجه های 
بیشتری را جذب می کنید، کار بیشتری تولید می کنید و رونق 
بیشتری هم به اقتصاد و صنعت می دهید که طبعاً در نهایت پول 

بیشتری در می آوریدو راحت تر زندگی می کنید.   

دکتر صدر محمدی:  توصیه می کنم    عزیزترین 
موضوع وقت تان باشد . از وقت تان بهترین 
استفاده را بکنیدو حرفه ای بار بیا ئید تا حرفه 

ای کار کنید  و  نتیجه   بگیرید. 

یلدا فریور صدری: یکی دیگر از اهداف ما  این بود که فرض 
بگیریم ، کسی که در کار خودش تقریباً حرفه ایی است ولی در هر 
حال احتیاج دارد ادبیات دقیقتری را در بخشهای مختلف بداند، 
پس این دوره می تواند به او کمک کند. مشتری نمی داند از 
بخش طراحی یک آژانس تبلیغاتی چه انتظاری باید داشته باشد، 
چه چیزی باید بخواهد و بالعکس.  ما در حقیقت در این دوره 
داریم یک چیز یکپارچه ای را به هر متخصص در بخش 
خودش می گوییم که بداند  چه طور برخورد کند و هم بعدا" 
بتواند آن چیزی را که گرفته است،  تحلیل بکند. یا همین رابطه 
چگونه بین یک بازاریاب و بخش طراحی یک آژانس باید اتفاق 

بیافتد  .
شهرزاد اسفرجانی : این کالسها به هم متصل هستند و شروع و 

پایان شان دلیل منطقی دارد.  در حقیقت در این مسیر ما 
پنج مقوله داریم،  سرویس) خدمات رسانی(  که محصول 
هم در آن قرار دارد . هر گروهی که یکی از مقوله ها را 
انتخاب می کند با همان مقوله در مطالعه بازار، در اصول 
بازاریابی آشنا می شود و موارد مطالعاتی اش را دنبال می کند و 
در  تبلیغات  هم  همان  مقوله  را  بهتر  می فهمد  بقیه  را  هم 
می شنود  ولی  اگر در سرویس  )  خدمات رسانی     (  کار 
می کند  و فروش محصول ندارد می تواند  تمرینا تش را 

در سرویس انجام  بدهد. 
یلدا فریور صدری: در ابتدا این دوره با دو تا کالس هم 
زمان روز دوشنبه شروع می شود اصول بازاریابی با تدریس 
آقای قدس و اصول تبلیغات با تدریس خانم اسفرجانی. من 
بخش آقای قدس را که حضور ندارند توضیح می دهم. 
در این بخش کتاب کاتلر تدریس می شود . آقای قدس 
هم لطف کرده اند یکسری موارد مطالعاتی به روز دنیا از 
2006 تا 2008 را آماده و قسمت بندی کرده اند که با 
الگوی کاتلر آنها را تدریس می کنند. در پایان این کالس، 
گروه های مختلف باید یک market  plan  واقعی را با 
محدودیت هایی که برایشان تعریف می کنیم در یک دوره 
زمانی از یک محصول بدهند . این market  plan که آماده 
شود دانشجویان اواسط کالس اصول بازاریابی خواهند بود. 
درست زمانی که حرف های مهم تبلیغات گفته شده 
است و گروه  ها  باید با همان مقوله اول که انتخاب کرده 
یک campaign خلق کنند.  در جلسه های  اول دوره 
تبلیغات،  تاریخچه و اینکه چگونه یک کمپین شکل 
می گیرد و استراتژی  آن چه است تدریس می شود .

امراله فرهادی:  در درس مبانی و اصول طراحی، به هیچ 
وجه نمی خواهیم طراح و دیزاینر تربیت کنیم . طراحان 
اصوال" فروشنده های خوبی نیستند .  وقتی  با  مشتری  
مواجه می شوند  به ندرت پیش می آید که در جایگاهی 
غیر از طراح صحبت نکنند . بنابراین با توجه به اینکه تبدیل 
فکر مشتری به بیان تصویری مسئله فوق العاده حائز اهمیتی 
است،  درک درست از کار خوب یکی از اصلی ترین چیز 
هایی است که وجود دارد .کاری که درست عمل بکند و 
جواب بدهد.عالوه بر این سخنان ، اساتید دیگر دوره که در 
این جلسه معارفه حضور داشتند به تشریح و توضیح طرح و 
برنامه درسی خود پرداختندو به سواالت دانشجویان پاسخ 
گفتند. در شماره بعدی ویژه نامه ، انشا...گزارش پیشرفت 

بیشتر  این دوره ارزشمند را ارائه خواهیم کرد.

جلسه معارفه  دانشجویان " دوره مدیریت تبلیغات"

کالس تبلیغات -   شهرزاد اسفرجانی

کالس بازاریابی -   علی قدس

پیام بهتاش -  نوشتن خالقانه . . .

دکتر منصور احسان - مدرس تحقیقات بازاریابی



  

اولین دوره پیوسته » پایه واصول طراحی گرافیک « بر 
اساس برنامه درسی تدوین شده که در خبرنامه شماره 
11آمده بود . در مهر ماه  1387  در دو کالس در مدرسه 
ویژه آغاز به کار کرد . دروس تدریس شده و اسامی مدرسین 

در ترم اول این دوره عبارتست  از :

•  علیرضا جدی  طراحی:	
• مریم کهوند فرم 1:	

بهرام کلهر نیا  • تفکر در فرهنگ ایرانی:  	
• آریا کسایی  پیدایی گرافیک: 	

الزم به ذکر است ، هنرجویان این دوره افرادی هستندکه 
پس از شرکت در مصاحبه حضوری و ارزیابی های جدی در 

این دروه پذیرفته شده اند. 

هنرجویان این دوره نیز عبارتند از : 
   طاهره احمدی    گلرخ بحری    ایمان جاللی 

   الله حکیمی زاده    فاطمه خلخال    نازگل خویلو 
   علی رجبی   مریم رهنما    مرجان سلمان زاده 

   سعیده سیدزاده    سیدعمادالدین سید نا
    مهناز شوقیان    سهیال صالحی    سارا طبرستانی    
  یلدا فریور صدری    رامش عرشیان   نیما عالیی    

   محسن فروتن    شیرین فیروز دهقان 
   آسیه محمدی       شیرین نعمت زاده    

چند روز پیش از شروع کالس ها ، اساتید دوره در یک 
نشست تخصصی طوالنی شرکت کرده و دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود رابه تفصیل بیان کردند. 
عالوه بر اساتید دوره ، ) طاهره محبی تابان -  مریم کهوند-
بهرام کلهرنیا -   مسعود سپهر - علیرضا جدی - پژمان 
رحیمی زاده - مریم خونساری - آریاسب دادبه -  فرهاد 
فزونی - ایرج انواری - بهراد جوانبخت - آریا کسایی و کورش 
قاضی مراد(  آقایان ابراهیم حقیقی و مصطفی اسدالهی نیز 
به دعوت مدرسه ویژه در این جلسه شرکت کرده و سخنانی 

ایراد کردند که بخش هایی از آن را نقل می کنیم : 
 مصطفی اسدالهی : خوشحالم که این دوره را راه اندازی 
کرده اید ، از آنجائی که گرافیک زندگی حرفه ای من است 
و به این رشته خیلی عالقه دارم ، خوشحالم که گروه 
دلسوزتری تشکیل شده و می خواهد آموزش را بعهده 
بگیرد . آموزش کار دشواری است. امیدوارم و ایمان دارم که 
این دوره می تواند موفق باشد و موفق هم خواهد شد. مثل 
همه کارهای آقای فرهادی که  در گذشته حرفه ای بودند، 
در بخش آموزش هم حاال دستی باال زده اند تا وضعیتی که 
در آن هستیم و  شرایط خاصی که داریم را   بهبود ببخشند. 

صد درصد هم اینگونه خواهد شد . من در این جلسه شرکت کردم تا  
خوشحالی خودم را ابراز کنم . قطعا" برای این دروه برنامه ریزی هایی 
شده است که قرار است شروع بشود.  می دانیم برای طراحی گرافیک  
نیازمند برنامه ویژه ای هستیم  که مساله را با عمق و دقت بیشتری دنبال 
کند. متاسفانه فضای آلوده ای بر گرافیک مملکت حاکم است ، مشکالت 
اساسی در گرافیک داریم در نتیجه  یک چنین رویدادها و اتفاقهایی 
جای تامل و خوشحالی دارند. اگر از من کمکی بر می آید با کمال میل 

در خدمتتان هستم. 

اسداللهی : من در این جلسه شرکت کردم تا 
خوشحالی خودم را از راه اندازی این دوره ابراز 

کنم .

ابراهیم حقیقی: برای من این موضوع، فی نفسه خوشحال کننده 
است ، نیرویی جمع شده است و قطعا" می تواند  سنگی را تکان 
بدهد ، حاال تا چه حد می تواند این کار را انجام بدهد؟  تجربه ای که 
شخصا"  داشتم و همه شما هم تجربه کرده اید ، کال" در هنر،  در 
هرکالسی  اینطور است و می دانید شاید با  پیش نویس ها و برنامه 
ریزی ها کار درست نشود ، اما  می روید جلو و می بینید با گروهی  
کار می کنید که انرژی مضاعف به شما می دهد و بعد، سال دیگر 
گروهی  می آید که این انرژی را نمی دهد،  باید تالش کنید آنها 
را عوض کنید و آن رخوت را از آنها بگیرید . رخوتی که درکارهای 
فرهنگی و هنری جامعه حاکم است. اما بگذارید خودتان با انرژی آن 
ده دوازده نفری که دور هم  جمع می شوند،  مواجه بشوید.  صحیح 
است که انرژی را باید بسازیم انرژی را باید پر رنگ تر کنیم ، قطعا" 
با توانمندی های هر یک از شما ها  می شود یک بخش  کوچکی 
از آنها را بیرون کشید و پر رنگ کرد و یک پله باال برد، همیشه این 
تجربه به من  جواب داده است ، وقتی در آموزش هنر،  شاگردها را 

شناسایی می کنیم و دستشان را می گیریم و یک پله می بریم 
باالتر ، هفته بعد با این امید سر کالس می آیند که می دانند با 
نیرویی که در کالس هست در یکسال آینده هفت ، هشت پله را 
باال خواهند رفت. امروز، در این جمع از این نیروی جمعی مثبت،  
احساس خوشحالی می کنم . نیروی جمعی مثبتی که حتما" 

تکانی به این سنگ سنگین خواهد داد.  
 مریم کهوند: شخصا" خوشحالم از اینکه قصد داریم دوره ای 
را شروع می کنیم که اهدافش با دوره هایی که در دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی برگزار می شود،  تفاوت دارد. می دانیم که 
برای تربیت یک طراح گرافیک ، یکسال کافی نیست.  ما هم نمی 
خواهیم بعد از یکسال،  طراح گرافیک در بازار کار آماده به کار 
باشد ولی حداقل می تواند در آتلیه گرافیک از یک جایی شروع 
بکند یعنی فقط با اجرا و یا تجربه صرف شروع بکار نکند. ویژگی 
خاص این دوره، نگاه متفاوت آن  به درسهای تئوری و نظری 
است یعنی سعی شده  از دروسی  که در دانشگاه به صورت 
خیلی کالسیک برنامه ریزی شده اند، فاصله گرفته شود. خیلی 

خوشحالم که این اتفاق دارد رخ می دهد.

حقیقی:   از این نیروی جمعی مثبت احساس 
خوشحالی می کنم نیروی مثبتی که حتما 

تکانی به  این سنگ سنگین خواهد داد.

بهرام کلهرنیا: به نظر من آموزش، ارگانیسم زنده ای دارد و 
از اتفاق های بهم پیوسته بسیار نیرومند و هدفمندی شکل 
گرفته است . نظام دانشگاهی و آموزش دولتی ما مدتهاست 
این ویژگیها را از دست داده است.  گاهی اوقات به دلیل حضور 
معلمی خاص، دانشجوی خاص که جنم خاصی دارد،  اتفاق 
خاصی رخ می دهد. اما این به آن معنا نیست که با چند هزار 

آغاز به کار دوره پیوسته یکساله

کالس طراحی - علیرضا جدی 



دانشجویی که امروز در رشته گرافیک درس می خوانند،  بتوانیم 
خروجی چشمگیر داشته باشیم که این مسئله  بسیار دردناک 
است و نشان دهنده توسعه بیماری بسیار سنگین و بسیار جدی  
و بنیانی  است . برای  حل  این  مشکل  اصال " نمی خواهیم به 
جنگ نظام دانشگاهی برویم.  در آن طرف قضیه،  آموزشگاه های 
خصوصی،کالسهای کنکور و کالسهای مشابه آن ، بیشتر شبیه به 
یک کسب و کار بوده و هستند. اما ، این دوره را با این طرز فکر 
برنامه ریزی کرده ایم که برنامه محور باشد یعنی اعالم کند که من 
آخر کار  را  دیده ام  و می دانم به کدام سفر آموزشی می روم اما در 
عین حال تجربه گرا، یعنی تمام آن کلیشه ها و سنتهایی که در 
آموزش مدرسه ای وجود دارد با سرفصل بسیار دقیق و تعیین 
شده اینجا قرار است با تجربه، طرز فکر بوجود بیاید تا راه و روش 
طراحی کردن با پی بردن به قانونمندی های طراحی با محوریت 
تجربه شکل بگیرد . اینجا قرار است با طرز فکر، طرز کار  بوجود 
بیاید تا مجموعه ای منسجم تر شکل بگیرد.  مجموعه ای که 
خیلی چیزها را خیلی دقیق تر  تعریف کرده ،  به نظر من آقای 
فرهادی و  دوستان در مدرسه ویژه یک جور دل بزرگتری پیدا 
کردند که این هم پیمانی را بوجود آورده اند و شرایط تحقق این 
جور آرزوها را فراهم ساخته اند .  می توان  پیش بینی کرد که 
اگر مراکز خصوصی ما به این چیزها نزدیک بشوند، اگر این دیوارها 
بزرگتر شوند و آدمهای بیشتری بیایند و اگر گنجایشهای کیفی و 
کمی گسترش پیدا کنند،  در دراز مدت بعد از سه یا چهار سال 
آن افرادی  که انتظارشان را  می کشیدیم  و نظام دانشگاهی 
بیرون نمی داد از مدرسه  ویژه بیرون بیایند. واقعا" این اتفاق را 
دور نمی بینم . در مدرسه  ویژه می خواهیم این را بوجود بیاوریم.  
آقای ُجّدی که با وسواس و ارزش گذاری بسیار به همکاری با این 
مدرسه دعوت شده اند  تا دستی که می خواهد روی کاغذ کارکند 
با  کندی و تاخیر طراحی آشنا شود تا بداند کندی و تاخیر،  باعث 
شکل گیری   احساس   و   اندیشه   و  طرز بوجود آوردن  طرح 
می شود ، آن  چیزی که  در مدارس دیگر از دستش داده ایم . 

آموزش  دوره  این  در  ما  هدف   : کلهرنیا 
را  دیزاین  و  طراحی  که  است  هنرجویانی 
به مفهوم عام آن یاد بگیرند  ، می خواهیم  
بنیان وجودی آنان را با محور فرهنگ ایرانی 

بسازیم.  

کامپیوتر ابزار بسیار سودمندی است که  در آموزش اختالل بوجود 
آورده است ، آموزش نیاز به کامپیوتر ندارد  به  بارها  آزمایش کردن  
با دست و چشم نیاز دارد. قرار است در مدرسه ویژه این کار انجام 
بگیرد و خیلی دیرتر کامپیوتر را به عنوان یک ابزار خوب وارد کار 
کنیم و با آن آشنا بشویم . هدف ما در این دوره آموزش بچه هاست 
تا طراحی و دیزاین را به مفهوم عام آن یاد بگیرند بدون اینکه نام 
طراح گرافیک داشته باشند ، می خواهیم  بنیان وجودی بچه ها را 

با محور فرهنگ ایرانی بسازیم.  
مسعود سپهر: من دو موضوع و جریان خاص در این برنامه ریزی 
می بینم ، یکی توجه ویژه به فرهنگ و تاریخ ، و دیگری  به قلم و 
نوشتار فارسی ، برای این دو ویژگی خاص در این دوره می خواهم 
توجه تان  را  به نکاتی جلب کنم: در حال حاضر فرهنگ برای 
همه مسئله است ، خالصه کالم ، فرهنگ برای ما فرهنگ هست،  
یا فرهنگ داریم و با آن زندگی کرده ایم یا نداریم  یا اصال" چیز 
دیگری داریم ، عالوه بر روزمرگی و معیشت، آنچه که متفکرین 
معاصر یا جامعه دارد،  فرهنگ است.  اگر ما بخواهیم یک فرانسوی 
را با فرهنگ جامعه  آشنا کنیم می گوییم برو سر کالس بنشین یا 
کتابش را بخوان ولی آن فرانسوی صاحب آن فرهنگ نمی شود . 
چیزی که ما االن داریم  صفوی نیست ، قاجاری نیست ، عباسی 
هم نیست  ، یک چیزی همین االن وجود دارد  و  آنهایی که  فکر 
می کنند یک چیزی دارند اضافه بر دیگران، آن فرهنگ است ، 

بیائیم به جنبه معاصریت فرهنگ نگاه کنیم، یک گرافیست 
خوب حرف اضافه اش میزان فرهنگ دانی یا فرهنگی 
بودنش است. فایده این کالس درنتیجه آن است که باعث 
می شود، هنرجوی شیرازی شما تفاوت  الجورد شیراز را  
با  الجورد کرمانی بداند ،  باعث می شود تفریحگاهش موزه ای 
توانیم   با  باشد  که   دارد  زیر  خاک  مدفون   می شو د. ا گر  ب
کالسهایی که گرایش فرهنگی دارد فردی را که دور شده و دارد 
زیر آسفالت تمدن مدفون می شود   )که ما همه داریم مدفون 
می شویم(  را به کمی فرهنگ آغشته کنیم و فرهنگ را به 

زندگی اش برگردانیم ،   موفق بوده ایم.
دومین ویژگی این دوره ، خط شاخص قلم و فونت فارسی 
است. از سی ، چهل سال پیش  نوعی سرخوردگی ، فقر و 
نداری در قلم فارسی ما وجود دارد ، علت اینکه در نسل آقای 
ممیز شابلون و لتراست استفاده می شده این است که فونت 
وجود نداشت، وقتی ما یک خانواده قلم نداریم یعنی هیچی 
نداریم ، اجازه بدهید در این دوره ، صورت مسئله هایی که 
بر زمین مانده و  وسیع هستند و مسئله زبان فارسی نیز 
بشمار می روند را همین گروه عزیزی که مشغول طراحی 

قلم هستند  در سخنرانی ها و گفتگوها مطرح کنند.

که  هایی  با کالس  بتوانیم  اگر  سپهر: 
گرایش فرهنگی دارند فردی را که دور 
شده و دارد زیر آسفالت تمدن مدفون 
می شود را به کمی فرهنگ آغشته کنیم 
و فرهنگ را به زندگی اش برگردانیم، 

موفق بوده ایم.

آریا کسایی:  اگر بخواهم از موضع کسی که می خواهد 
یاد بگیرد و وارد فضای طراحی بشود به موضوع نگاه کنم ، 
به شخصه مدیون استادهایی هستم که فضا را برایم جذاب 
کردند. یعنی برای من قضیه را  جذاب کردند ، فهمیدم 
چطور می توانم از کاری که می کنم ، لذت ببرم. چون 
لذت می بردم ، بعد از مدتی شروع کردم مبانی و اصول آن 
را بیشتر یاد بگیرم ،  سواد خیلی مهم است و به آن  خیلی 
احتیاج داریم. اینجا تنها فضایی است که بچه ها می توانند 
یاد بگیرند ، بچه ها در این یکی دو سال می توانند طراحی 
گرافیک را یاد بگیرند تا سواد بتواند در کنار جذابیت قرار 

بگیرد  .

ترم دوم دوره پیوسته »  پایه و اصول طراحی گرافیک « 
نیز همچنان با محوریت طراحی پایه بر اساس برنامه ریزی 

درسی تدوین شده از 21 دی ماه آغاز شده است.

جلسه شورای اساتید دوره 

کالس پیدائی گرافیک -  آریا کسایی

کالس تفکر در فرهنگ ایرانی  -  بهرام کلهر نیا

کالس فرم 1 -  مریم کهوند



از  اولین دوره پیوسته طراحی گرافیک پیشرفته که 
ابتدای سال 1387 به سرپرستی » رضا عابدینی « آغاز 
به کار کرده بیش از 67 جلسه از کالسهای خود را پشت 

سر گذاشته است .
طی چند ماه گذشته ، عالوه بر دروس اصلی گرافیک 
که توسط » رضا عابدینی « تدریس می شود ، بسیاری 
از کالسهای دروس جانبی اعالم شده بر اساس برنامه 

درسی تدوین شده نیز تشکیل شده اند.

    سومین نشست هنرجویان با    عباس کیارستمی 
 ، )Five( در این نشست، 3 اپیزود از 5 اپیزود فیلم پنج
پشت صحنه و نحوه ساخت فیلم  پنج )Five ( به نمایش 

درآمد و کیارستمی به پرسشهای هنرجویان پاسخ داد. 
از هنرجویان در  سوال یکی  کیارستمی در پاسخ به 
خصوص علت ساختار ساده فیلمهایش ، پرهیز از فضاهای  
شلوغ شهری ، ثابت بودن دوربین و حرکت نکردن آن در 
پی سوژه گفت: این موضوع نوعی رویکرد وعالقه شخصی 
من است. در شلوغی و تعدد عناصر بصری ، نوعی دلهره 
و اضطراب مرا فرا می گیرید و به همین دلیل سادگی و 
عناصر اندک را ترجیح می دهم . همچنین به شوخی و 
طنز پرسید چرا شما همیشه از بقیه انتظار دارید و اگر 
انجام کاری  را خوب می دانید خودتان آن را انجام 
اندک  عناصر  سادگی،  داد،   ادامه  و  دهید!؟  نمی 
برای  پیچیدگی،  مسائلی هستند که   از  پرهیز  و 
ام می پسندم و الزم می  سازی  فیلم  نوع  و  خودم 
دانم. اگر زمانی نیاز باشد و الزم ببینم  حتما" دوربین 
را حرکت خواهم داد.  ثابت بودن دوربین برای من مثل 
نگاه کردن به منظره ثابت پشت پنجره است، در به 
حرکت درآوردن دوربین ،  این سکون را تمرکز  می 
نامم نه وسواس ...در ادامه صحبت ، ایشان به قائل بودن 
حریم برای فضاهای شخصی و خصوصی آدمها و احترام 
گذاشتن به این حریم هنگام دنبال کردن سوژه ها اشاره 
کردند و گفتند : این روش نوعی پیروی از ریتم طبیعی 
زندگی و طبیعت است. همانطور که یک غریبه اجازه 
ورود به فضا های شخصی فرد دیگری را ندارد ، دوربین 
نیز چنین است و اعتقاد دارم  دوربین در حین حرکت،  
باید این مرزها را رعایت کند و با روشهای دیگر مثل 
صحبت کردن با شخص از پشت در بسته حس الزم را 

ایجاد و منتقل کند. 
کیارستمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه 
آیا بر ساخته هایش نام » فیلم« می گذارد یا نه ؟ پاسخ 

داد: 
این کار،  فیلم سازی  نام  اینکه حتماً  به  اعتقادی   "
اصاًل                                                                                                            ندارم.  باشد،  »فیلم«  کارم  خروجی  نام  و 

اصراری  ندارم که اسم این نوع کار چیست . کما اینکه در 
جاهایی،  ساخته هایم نوعی شعر تصویری لقب گرفته اند. " 

کیارستمی در پاسخ به سوال یکی دیگر از هنرجویان درخصوص  
حضور و دخیل بودن شانس وتصادف در ساخته هایش ، هنرجویان 
را به تماشای پشت صحنه فیلم Five دعوت کرد. چرا که در 
پشت صحنه پاسخ روشنی به این سوال داده می شد . هنرجویان 
در نمایش پشت صحنه فیلم دیدند که چگونه کیارستمی آنچه را 
ما اتفاق می پنداریم، با طراحی ، تفکر و هوشمندی خاصی بوجود 
می آورد و تصاویر ساخته های خود را به طرز شگفت انگیزی 
چنان می آفریند که اتفاقی بنظر بیایند. بطور مثال در قسمتی از 
پشت صحنه فیلم پنج نشان داده شد که با قرار دادن کمی ماده 
منفجره  در قطعه ای چوب و انفجار آن با دستگاه کنترل از راه دور 
در حین فیلمبرداری ، حادثه جدا شدن دو قطعه چوب در لحظه 
حساس فیلم ، در چشم و ذهن مخاطب تصادفی جلوه می کند. 

هنرجوی دیگری از ایشان پرسید اکنون نگاه و احساس شان 
نسبت به فیلم ها و ساخته های اولیه شان چگونه است و آیا گذر 
زمان از ارزش آنها نزد فیلم ساز نکاسته است ؟ کیارستمی پاسخ 
داد :" ممکن است تمایلی به دوباره دیدن بعضی از کارهای 
قدیمی ام نداشته باشم اما در مجموع ، مسیری که تا به امروز 
طی کرده ام را یک سیر به هم پیوسته می دانم  و آن را تائید 
می کنم .کل راه را ، در آنچه امروز به آن رسیده ام  موثرمی 
دانم  و عالقه و نگاه ام به کارهایم با گذشت زمان تغییر زیادی 

نکرده است."
سوال دیگری که پرسیدند این بود که چطور متوجه می شوید 
کی و چگونه کار را به پایان برسانید ؟ کیارستمی در پاسخ گفت: 
"درک و حسی که نسبت به کل کار دارم مرا به نقطه و سکانس 

پایانی کار هدایت می کند ."
هنرجویی پرسید : چرا ساخته هایتان را با دوربین حرفه ای 
فیلمبرداری نمی کنید ؟ کیارستمی پاسخ داد: " مسئله کیفیت 
تصویر چندان برایم مهم نیست بلکه حس کار و صمیمیت 
دوربین معمولی را بیشتر می پسندم و این جزئی از کار من 

است ." 
در پایان کیارستمی از هنرجویان در رابطه با عالقه شان به فیلم 
سازی سوال کرد و گفت: " کسی که واقعاً دغدغه فیلم سازی 
داشته باشد به این مسیر هدایت خواهد شد ، برای کسی که در پی 
این کار است ، نداشتن معلم و راهنما مسئله مهمی نیست. معلمان  
و   راهنماها  سر راه  شخص عالقه مند  و پیگیر قرار می گیرند." 
کیارستمی عوامل  مهم در رسیدن به نتیجه مطلوب را کنش ، 

جوشش و انگیزه قلبی و درونی  می داند.         

   آشنایی با کلیات موسیقی ایرانی 
فرید خردمند آهنگساز و نوازنده سازهای ایرانی در دو جلسه 
پیاپی که با استقبال پرشور هنرجویان مواجه شد مباحث زیر را 

همراه با نمایش اسالید های گوناگون طرح نمود.

جلسه اول: کلیاتی از تاریخ موسیقی ایران 
  پیشینه ی داستان واری از موسیقی پیش از ساسانیان 

  آشنایی با باربد و سازماندهی موسیقی او و دیگر موسیقیدان 
ها و موسیقی در دوره ساسانیان    موسیقی ایران در دوره 

اسالم از آغاز تا فارابی ، ابراهیم موصلی ، زلزل و زریاب 
  صفی الدین ارموی و سازماندهی گام صفی الدین قرن 
هفتم   عبدالقادر مراغی قرن هشتم و کتب جامع االلحان 
و مقاصد االلحان   رساله ی بنایی قرن نهم   موسیقی در 
دوران صفوی   موسیقی در دوران گذر از سیستم مقامی به 
دستگاهی ، افشاریه ، زندیه و قاجار   موسیقی دستگاهی 
آقا علی اکبر فراهانی ، میرزا عبداهلل و استادان به نام قاجار 

در هر ساز

جلسه دوم : آشنایی با مختصات و شناسه های موسیقی با 
تمرکز بر موسیقی دستگاهی ایران 

  آشنایی با تعاریفی مثل پل فنی ، تک صدایی ، گردش 
ملودی ، فواصل موسیقی ، ریتم ، سازهای موسیقی دستگاهی 
  تعریف سیستم ساسانی ، دوره ی اسالمی و دوره معاصر

  فواصل : 
-  آشنایی با معنای فاصله موسیقی ، سیستم اندازه گیری ، 

سانت موسیقی
-   تکامل فواصل در موسیقی ایران از فارابی تا امروز

-  آشنایی با فواصل مالیم و متنافر
-  فواصل اصلی و جزئی ) پنجم، چهارم، هنگام( و ) طنینی، 

مجنب و بقیه ( 
-  تبیین سیستم صفی الدین در فواصل

-  سیستم دستان بندی تار امروز در موسیقی دستگاهی
-  ربع پرده ها در موسیقی دستگاهی 

-  آشنایی با سازهای موسیقی دستگاهی 
-  مثال هایی در استفاده از نسبت طالیی در سازها و   

    فواصل موسیقی دستگاهی
-  تبیین سیستم گسترش و گردش ملودی در بیان 

    موسیقی دستگاهی
-  آشنایی با ریتم و ریتم های رایج موسیقی دستگاهی

صوتی  نیز                                         مونه های  بوطه ، ن در کنار این مباحث و تصاویر مر
پخش و اجرا شد .

   تاریخ گرافیک جهان 
آریا کسائی، طراح گرافیک ، پژوهشگر و مدرس این درس 
طبق برنامه ریزی دوره،  طی 10 جلسه در ماههای گذشته 
به تدریس تاریخ گرافیک جهان پرداخت. اما ، از آنجائیکه این 
مبحث برای اولین بار در ایران به صورت تئوری و در قالب یک 
درس پیوسته تدریس می شود، هشت جلسه دیگربه  تعداد 

پیشرفت کالس های دوره پیشرفته
گرافیک 87

نشست هنرجویان  با  عباس کیارستمی



جلسات دوره افزوده شد . کلیات آموزشی این درس بشرح زیر 
است : 

آگاهی از تاثیر شرایط اجتماعی بر گرافیک می تواند در تحلیل 
اوضاع و احوال و جایگاه امروز کمک مان کند تا  آگاه باشیم که 
کجا ایستاده ایم و بدانیم  چگونه رویدادهای اجتماعی جهانی، 
دوره های رکود یا رفاه اقتصادی و ... بر مسیر گرافیک تاثیر 

گذاشته و می گذارند.  
از سوی دیگر شناخت هنرمندان پیشرو، جنبش ها و مکاتب 
که بدنه گرافیک معاصر را شکل داده اند ، برای طراحان گرافیک 
امر مهمی بشمار می رود . این شناخت کمک می کند تا از 
دستاورد ها و تجربیات تصویری که تا امروز حاصل شده است،  

آگاه شویم.
از اینرو در این درس ،  تاریخ گرافیک جهان از قرن پانزدهم 
میالدی / نهم هجری خورشیدی که مصادف با اختراع ماشین 
چاپ حروف متحرک است تا  دوره ی حاضر مرور شد . البته سیر 
بررسی آن منطبق با کتاب تاریخ گرافیک جهان نوشته ی فیلیپ 
مگز و کتاب تاریخ نوین طراحی گرافیک اسکیلسون بود. در این 
میان در برخی جلسات به بررسی گرافیک در کشورهای خاور دور، 
آمریکای التین و ... پرداخته شد که جای آن در کتاب های رایج 

در این زمینه خالی به نظر می رسید. 

   آشنایی با خط و خوشنویسی
دامون خانجان زاده ، خوشنویس،  طراح گرافیک و مدرس 
بود طی 4 جلسه هنرجویان دوره پیوسته  دانشگاه که قرار 
گرافیک 87 را با کلیات خط و خوشنویسی اشنا سازد ، با عالقه 
مندی و استقبال بسیار زیاد هنرجویان مواجه شد . به همین 
دلیل ، عالوه بر 4 جلسه یاد شده یک جلسه درسی اضافه و یک 

جلسه کارگاه عملی 5 ساعته را نیز به دنبال آورد. 
   

   آشنایی با ساختار و کلیات معماری ایران

برای  هنرجویان گرافیک 87  جذابیت این مبحث نیز همانند 
دروس دیگر به حدی بود که عالوه بر دو جلسه پیش بینی شده 

چهار جلسه دیگر به آن افزوده شد . 
    محمود ارژمند مهندس معمار – استاد دانشگاه طی دو جلسه 
هنرجویان را با کلیات و اصول کلی حاکم بر طرح های معماری 
ایران  آشنا ساخت. برای این منظور با بهره گیری از مثال های 
تصویری متنوع از سیمای معماری ایران در عرصه های مختلف 
بصری و تجسمی به سیر تاریخی و بستر جغرافیایی آثار معماری 

ایران پرداختند. 

    مهندس بابک زیرک و مهندس توحید احدی نیز در 3 
جلسه درسی با موضوع کلی " رابطه گرافیک و معماری" به 

ارتباط تنگاتنگ و وابستگیهای آنها به یکدیگر پرداختند. 
مهندس بابک زیرک در یک جلسه با تکیه و تأکید بر " نشانه های 
شهری" جایگاه ساختمان و معماری های شاخص را در هویت 
سازی شهری به بحث گذاشته و بر نقش عمده تصویری آن تأکید 
کردند.دیگر اینکه نقشه های شهری مدیون و مرهون کار طراحان 
گرافیک است و از این طریق است که طراحی گرافیک در هویت 
سازی و شاخص نمودن نشانه های شهری و راهنماهای تصویری 
نقش می یابد. قرار است که این استاد ارجمند یک جلسه دیگر را 

نیز با دانشجویان گرافیک 87 ، به بحث و تبادل نظر بنشینند.
    مهندس توحید احدی نیز طی دو جلسه پرشور به مباحثی 

از این دست اشاراتی داشتند:
- مهندس معمار برای بیان معماری خود نیاز به همفکری با 
طراح گرافیک و بهره گیری از طراحی گرافیک، تصاویر، نمادها و 

نشانه های گرافیکی در معماری دارد.
- شناخت معماری و دوره های مختلف تاریخی آن از طریق 

شناخت گرافیک وآرایه های معماری امکان پذیر است.
- تصویری که از معماری دوره های مختلف در ذهن ما 
نقش می بندد که  پس از دیدن  به تجزیه  و  تحلیل آنان 
می پردازیم و درباره آن صحبت می کنیم همگی دارای 

نشانه ها  و عالئم خاص از گرافیک در معماری هستند.
- ما معماران از گرافیک استفاده می کنیم تا به بنای 
سخت با مصالح زمخت و خشن روح و معنای انسانی 

بدهیم.
- معماران قدیم، طراحی گرافیک را با تعریف و معنای 
و شعور  توان درک  نمی  ولی  دانستند.  نمی  امروزی 
طراحانه آنان را نادیده گرفت. نمونه شاخص آن " لئوناردو 
داوینچی" است که  با طراحی های خارق العاده  و تصویر  

و تصورات بی بدیل خود جهان دیگری را رقم زد.
- اقلیم شناسی ها و معماری های بومی ، نقش و نگارها، 
کاشی کاریها ، سنگ تراشی ها و ... همه مواردی هستند 
به  آنان  از  با درک گرافیکی  که یک مهندس معمار 
شناخت و بیان تصویری معمارانه می رسد و این نشانه ها 

و عالئم و نقوش هستند که نمادها را می سازند.
- و در یک جمع بندی کلی می فهمیم که از نظر 
معماری، گرافیک یک هنر دو بعدی نیست و اصوالً 
معمارانی که گرافیک می دانستند یا می دانند،  بسیار 

خالق تر و موفق ترند .

  تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی 
اولین اساتید مدرسه ویژه است  از  آریاسب دادبه که 
در سالهای پیش این مبحث درسی را طی چند ترم 
با هنرجویان دوره های مستقل گذرانده بود. در دوره " 
گرافیک 87" نیز با تأکید بر درک عمیق از فرهنگ ایرانی 
و مفاهیم آن ، همچنین مفهوم زمان و طرح مسئله تاریخ 
و آگاهی بشر در عصر اسطوره ها، دوران گذار و عصر 
خود باوری و تکوین فرهنگ ایرانی را تشریح و توصیف 

کردند.
جغرافیای فرهنگی، ویژگی های حوزه تمدن، ایران در 
عصر هنر پارس، دوران اول و دوم مکتب ایرانشهر و ... از 
جمله مباحثی هستند که طی 5 جلسه تکمیلی ) عالوه 
بر 10 جلسه گذشته ( توسط ایشان تدریس می شود .   

فرید  خردمند

مهندس  محمود  ارژمند

مهندس  بابک زیرک

مهندس  توحید احدی

کالس دامون خانجانزاده



نامدار  طراح   ( "پیربرنار"  دستیار  زمیت،  آدریان 
مهمان  همسرش  و  او  همراه  به  که   ) فرانسوی 
آذرماه 87  پنج شنبه 7  روز  بودند،  "بنیاد ممیز" 
یک کارگاه آموزشی اختصاصی  در "مدرسه ویژه" 

برگزار کرد.
موضوع این کارگاه آموزشی 6 ساعته " احساسات 
میان  با من در   ) تهران   ( را درباره شهرتان  خود 
 " و  شده   اعالم  تر  پیش  هفته  یک   " بگذارید 
آدریان زمیت " از هنرجویان خواسته بود که یکی 
از چیزهایی را که در شهر خود دوست دارند و با 
وسیله  به  را  کنند  می  برقرار  بیشتری  ارتباط  آن 

طراحی پوستر یا ... با او در میان بگذارند .
هم چنین قرار شده بود که دانشجویان، کلیه مواد 
الزم ) اطالعات نوشتاری و تصویری و ... ( -  وسائل 
کار ) از قبیل– کاغذ –چسب – قیچی...(  و یک 
نوشته کوتاه درباره موضوع را به فارسی و انگلیسی 
همراه خود آورده و در این کارگاه  ) بدون استفاده 

از کامپیوتر (  شرکت کنند . 
هنرجویان  از  نفر   29 آموزشی  کارگاه  این  در 
پایان، حاصل  مدرسه ویژه شرکت داشتند که در 
کارشان را به معرض نمایش و قضاوت " پیر برنار 

" قرار دادند . 
" پیر برنار " نیز به مدت 2 ساعت درباره یک یک 
کارها با هر طراح و شرکت کنندگان دیگر به گفت 

و گو پرداخت و دیدگاههای  خود را بیان کرد . 
آثار  نمایشگاه  و  سخنرانی  که  است  ذکر  به  الزم 
موزه  هنری   مدیر  سال   10 قریب  که  "پیربرنار" 
لوور و همچنین مرکز فرهنگی پمپیدو پاریس بوده 
است،  از دوم تا هشتم آذر در خانه هنرمندان ایران 

در گالری مرتضی ممیز برپاگردید.
عالوه بر آن نمایشگاهی از آثار 7 گروه دانشجویی 
) برگزیدگان مدارس هنری پاریس ( نیز در گالری 

میرمیران – خانه هنرمندان ایران برپا شد . 
این نمایشگاهها – سخنرانی ها و کارگاه عملی به همت 
خانواده زنده یاد استاد ممیز در سالروز درگذشت او ، 
هر ساله با دعوت از یکی  از بزرگان گرافیک جهان در 

خانه هنرمندان ایران برپا می شود .

 
اسامی شرکت کنندگان در این کارگاه:
 گلناز اسماعیلی  بهناز بابایی  غالمرضا بیانی   
 آال جزایری  سپیده جاللی  صابر جوانمرد     

 صبا دانش  پگاه شرکت  بهروز شریفی                                                                                                                    
 فرناز شهاقی  مهدی عابدینی    

 بهرنگ عبدی خورسند   محمد حسن عزت زاده
 سمیرا عدیلی پور  مهدیار عسگری                                         

 مصطفی علیزادگان  رضا غفاری  سعید فروتن    
 گالره کاکاوند  مارال گلریز  سحر للهی

 بنفشه مدرسی  سمیه مشهدی زاده
 مینا موهبتی  شهاب الدین نجفی     

 غزال نقش بندی  شیوا نیری      
 لیال والی کردستانی  سپیده هنرمند   

کارگاه آموزشی
 "  آدریان    زمیت" 
در مدرسه ویژه

آدریان  زمیت



پیر برنار



   نشست های آزاد تخصصی مدرسه ویژه

طی چند ماه گذشته به همت تعدادی از اساتید گرانقدر،
 نشست های آزاد تخصصی زیر به طور رایگان در مدرسه ویژه 
برگزار شد که مورد استقبال و تقدیر هنرجویان واقع شد :

    2طراح ، 2 فرهنگ ، یک تصویر
)2Designer, 2Culture, 1vision (

توسط Sashcha Rossaint از آلمان با عنوان " لطفا 
تغییر را دوست بدارید" و مهرداد محمد زاده از ایران با 

 Z  تا A عنوان " دستور کار یک پروژه طراحی از
 

    طراحی گرافیک انتشارات و مطبوعات توسط  
     کوروش پارسا نژاد

   Motion Graphic توسط رضا علوی 

   طراحی فونت فارسی )Type Face( توسط 
      دامون خانجانزاده

    Comic Strip ، هنر ناشناس مانده ) مهجور( 
       توسط  دکتر نورالدین زرین کلک 

   )New Media in Art ( رسانه های نو در هنر   
     توسط  علی  بخشی

 
    ایده در گرافیک پست مدرن توسط 

      احسان  رضوانی
 

     تصویرسازی مطبوعاتی - کاریکاتور و کارتون  
       توسط هادی فراهانی 

    شناخت ادبیات و هنر معاصر ایران توسط 
      دکترجواد  مجابی

   ا  نیمیشن   
دکتر  توسط  انیمیشن  طراحی  کالسهای  دوره  اولین 
نورالدین زرین کلک در ترم پاییز امسال آغاز شد. در این 
دوره 18 هنرجوی عالقه مند شرکت کرده اند که قرار است 
دوره اول خود را در 14 جلسه 3 ساعته پشت سر گذاشته 
و دوره تکمیلی و تخصصی آن را پس ازپایان این دوره پی 

بگیرند  .

   شناخت ادبیات و هنر معاصر ایران 

دکتر جواد مجابی - نویسنده و منتقد سرشناس در حوزه 
فرهنگ و هنر ، از ابتدای ترم پائیز کالسهای شناخت ادبیات و 

هنر معاصر ایران را در مدرسه ویژه آغاز نمود.
در این کالس ها دکتر مجابی قصد دارد هنرجویان را با  ادبیات 
و هنر معاصر ایران آشنا ساخته   و ارتباط  پویایی  بین  ادبیات  
) قدیم و امروز (  ایران را با هنرهای تجسمی خاصه رشته 
گرافیک وتاثیر ات آن در تبلیغات به روشنی و دقت مشخص 
نماید. تا از این طریق عالقه مندان بتوانند با درک بهتری از 
فرهنگ و هنر غنی ایرانی در خالقیت و تولید آثار هنری خود 

بهره ببرند.

   تصویر سازی مطبوعاتی - کارتون    و کاریکاتور 

هادی فراهانی،  تصویر ساز مطبوعاتی و طراح کاریکاتور که 
پس از سال ها کار در کانادا و خلق آثار ارزشمند برای چاپ در 
مطبوعات معتبر کانادا ،  آمریکا و اروپا به ایران بازگشته است، 
پس از برگزاری نمایشگاهی بسیار موفق در خانه هنرمندان ایران 
) 25 - 20 مهرماه 87 ( و نشست آزاد در مدرسه ویژه، کالس 
های خود را با عنوان " تصویر سازی مطبوعاتی - کارتون و 

کاریکاتور" در ترم پائیز آغاز نمود.
امید است این کالسها که با  استقبال هنرجویان عالقه مند 
مواجه شده است در صورت تمدید اقامت هادی فراهانی در 

تهران ، در ترم های آینده نیز تشکیل شود. 
او امیدوار است که با همکاری چند تن از دوستان و همکاران 
خود ، دوره های پیوسته یکساله را در این شاخه از کار طراحی 

در مدرسه ویژه برنامه ریزی کند. 

   کالسهای نرم افزار گرافیک   

ریزی  برنامه  و  طرح  شورای  گیری  تصمیم  اساس  بر   
آموزشی " دوره پایه و اصول طراحی گرافیک " کالس های 
برای   InDesign, Illustrator, Photoshop افزاری  نرم 
آموزش تخصصی هنرجویان دوره یاد شده با بهره گیری 
از حضور اساتید؛ کورش قاضی مراد، مسعود نجات و فریبرز 
سیامک نژاد در ترم پائیز 87 تشکیل شد. مدرسه ویژه 
نیز با خرید 10 دستگاه کامپیوتر حرفه ای برای استفاده 
هنرجویان ، یک دستگاه کامپیوتر پیشرفته برای مدرس 
و یک دستگاه پروجکشن اقدام به تجهیز این کالسهای 

تخصصی نموده است.

   سایت الکترونیکی ویژه 

سایت الکترونیکی" موسسه فرهنگی هنری ویژه پردازان سبز"  که صاحب امتیاز رسمی " آموزشگاه آزاد  هنرهای تجسمی ویژه "  
است با آدرس www.vijecorp.com راه اندازی شد.

طراحی کلی گرافیک این سایت را "رضا عابدینی " و اجرای طراحی صفحات را " مریم صیادی" انجام داده که به لطف و همت 
"ساسان بهزادی" توسط " شرکت پارس پیک " ساخته و پرداخته شده است.

درحال حاضر در سایت ویژه ، کلیه بخش ها و دوره های " مدرسه ویژه " معرفی شده و به طور جامع کلیه اطالعات مورد نیاز را در 
دسترس عالقه مندان قرار می دهد.

به زودی اطالعات واحد های دیگر زیر مجموعه این موسسه از قبیل " نشر ویژه نگار" نگارخانه ویژه" ، و یژه فیلم" و " کانون تبلیغاتی 
فرهادی"  نیز در سایت ویژه راه اندازی خواهد شد.

پست   الکترونیکی مدرسه ویژه  vsvc@vijecorp.com  و پست الکترونیکی موسسه فرهنگی هنری  ویژه پردازان سبز  
info@vijecorp.com است.

خبرها  ی  
تصویرسازی مطبوعاتی -  هادی  فراهانی

 ComicStrip دکتر نورالدین زرین کلک



   هنرجویان ویژه در شومون فرانسه

حضور یک هفته ای " پیر برنار" طراح نامدار فرانسوی در تهران، 
فرصت ارزشمندی بود که عالوه بر آشنایی هنرجویان با او و آثار 
درخشان اش و همچنین شرکت در کارگاه عملی مدرسه ویژه 
، به کمک مجید عباسی بتوانیم به مسائل وموضوعات دیگری 
مانند شرکت هنرجویان مدرسه ویژه در فستیوال گرافیک شومون 
بپردازیم. " پیر برنار" ضمن استقبال از این اندیشه، حمایت خود را 
از این برنامه اعالم کرد. به همین لحاظ پس از بازگشت به فرانسه 
موضوع را با همکاران دیگرش در شومون ) ونسان پروته ، الکس 
جوردن  و اتین برنار (  در میان گذاشت و با خشنودی و استقبال 

فراوان برنامه کار فستیوال را ارسال کرد .
بر این اساس تعدادی از هنرجویان انتخاب شده ویژه ) توسط 
اساتید محترم مدرسه ( در یک دوره کارگاه عملی جمعاً به مدت 
30 ساعت شرکت کرده و با هدایت و راهبری " مجید عباسی " 

برای موضوع " 20 سالگی "  کار کنند.
مدرسه ویژه امیدوار است که در صورت توفیق چشمگیر هنرجویان 
در کارگاه یاد شده تعدادی از آنها را به انتخاب اساتید، به فستیوال 
شومون معرفی نموده و حمایت های الزم را برای شرکت آنان در 
بیستمین دوره  فستیوال بین المللی شومون در دستور کار خود 

قرار دهد.
فستیوال گرافیک شومون هر ساله از  26 اردیبهشت ماه  تا  24 
خرداد ماه May 16( 1388 تا June 14( در دو بخش حرفه ای 

و دانشجویی در شهر شومون  فرانسه برپا می شود.

   سمانه حاج رضائی، برنده جایزه اول گرافیک 
در ششمین دوره جشن تصویر سال

حاج رضائی یکی ازهنرجویان با استعداد و خوش فکر 
مدرسه ویژه است که تا کنون چند دوره از کالسهای 

مدرسه ویژه را گذرانده است.
یکی از آثار زیبای حاج رضائی که در کالس درس استاد 
طاهره محبی تابان خلق شده بود، با عنوان " برق رسانی 
به مناطق محروم " به عنوان بهترین پوستر سال 87 در 
بخش گرافیک ششمین دوره جشن تصویر سال انتخاب 

شده است.
داوران این بخش؛ قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و مجید 

عباسی بودند.
" مدرسه ویژه " این موفقیت را به سمانه حاج رضائی 

صمیمانه تبریک می گوید.

   طراحی فونت ) قلم فارسی ( 

طراحی فونت ) قلم فارسی ( کالس تخصصی مستقل 
دیگری است که پس از برگزاری نشست آزاد دانشجویان با 
دامون خانجانزاده و همچنین برگزاری کالس های جانبی 
با عنوان " آشنایی با خط و خوشنویسی " در دوره گرافیک 
87، و به ابتکار او از ابتدای ترم پائیز 87 برنامه ریزی شد.در 
این کالس 11 نفر از هنرجویان منتخب ایشان مشغول به 
کار شده اند که امید است با سعی و تالش آنان و هدایت 
و راهبری این مدرس پر انرژی و پر دغدغه و حمایت و 
کوشش مدرسه ویژه بتوان در آینده نزدیک چند " قلم 

فارسی " درخور را تقدیم جامعه نمود . 

طراحی قلم فارسی -  دامون خانجانزاده

دکتر جواد  مجابی

 Illustrator - مسعود نجات

  Photoshop  - کورش قاضی مراد

  InDesign - فریبرز سیامک نژاد













مرتضی آکوچکیان از گروه طراحان گرافیک نسل 5 متولد 
اصفهان است که در سال 1379 در رشته گرافیک فارغ التحصیل 

شده و عضورسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک است.
کوتاه و عضویت در داوری  اما عکاسی، ساخت چند فیلم 
چهارمین جشنواره بین المللی عکس کودک و نوجوان سوره را 
از سال 1374 در پرونده خود دارد. آکوچکیان عالوه بر شرکت 
در نمایشگاه های متعدد گروهی، دوساالنه ها، جشنواره های 
فیلم های کوتاه،ویدئوآرت و ... در بسیاری از نمایشگاه ها و 
جشنواره های خارج از کشور مانند؛ جشنواره فیلم های مستقل 
یونان، ویدئو آرت آتن – نمایشگاه هنرهای اسالمی جاده ابریشم 
شارجه  شرکت کرده که در این حضور فعال جوائز ارزشمندی 
را نیز  از آن خود ساخته است. جایزه بهترین اثر ویدئو آرت 
از دهمین جشنواره فیلم های مستقل یونان 1387- برگزیده 
بخش طراحان جدید مسابقه جهانی طراحی گرافیک چین ، 
آکادمی هنر و طراحی 1387-  برگزیده دومین سوگواره پوستر 
های عاشورایی ، خانه هنرمندان ایران 1386 – برگزیده جایزه 
بخش گرافیک دومین جشنواره آثار دانشجویان تهران 1384 و 

... از آن جمله هستند .
آکوچکیان یکی از پرکارترین و فعال ترین طراحان گرافیک این 
نسل است. که تا کنون در بیش از 40 نمایشگاه و جشنواره 

داخلی و خارجی شرکت داشته است.

در نمایشگاه منتخب آثار طراحی گرافیک آکوچکیان با عنوان " 
آیینه های روبرو "، 20 پوستر و 20 لوگوتایپ از میان مجموعه 
کارهای او طی ده سال گذشته انتخاب شده، و  همچون آیینه 
ای در روبرو قرار گرفته تا تصویری از آنچه هست و آنچه پشت 

سر گذاشته را نشان دهد.

این نمایشگاه با حمایت موسسه رساگستر ) مشاور امور 
تبلیغات ( و مجتمع لیتوگرافی رایانه نگار در گالری ویژه برپا 

گردید که بدینوسیله صمیمانه از آنان سپاسگزاری می شود. 

آیینه های روبرو 
منتخب آثار طراحی گرافیک " مرتضی آکوچکیان"



در   - گرافیک  طراح  هنرمند    - حقیقی  ابراهیم 
با  اش  هنری  فعالیتهای  از  دهه  چهارمین  پایان 
حضور جمعی از هنرمندان و دوستدارانش از سوی 

فرهنگستان هنر تجلیل شد. 
در مراسمی که روز شنبه 25 آبان ماه 1387 از سوی 
فرهنگستان هنر در مرکز نقش جهان برپا شده بود؛  
محمد احصایی، مصطفی اسدالهی،  امراهلل فرهادی و 

بهرام کلهرنیا از ابراهیم حقیقی سخن گفتند.    
در این آئین ابتدا امراهلل فرهادی با اشاره به نخستین 
دیدار و آشنائی 30 سال پیش خود با حقیقی گفت؛ 
او در همه این 4 دهه، چه در شرایط سخت و نفس 
همواره  سرشار،  و  خوش  روزهای  در  چه  و  گیر 
داشته  آموزنده  و  مولف  اثرگذار،  پررنگ،  حضوری 

است.
زبان تصویری اش گویا،  شیوا و روان است. پیچیده  
نمی بیند و پیچیده هم حرف نمی زند و کار هم 
نمی سازد، اما در پس هر کارش اندیشه ای عمیق 

نهفته است.
حقیقی، تجمع ها و تشکل ها را باور دارد، به فکر و 
خرد جمعی اعتقاد دارد. ذهن حقیقی، ذهن جمع 
گرائی است و دلش همواره برای به اصالت رساندن 
جمع ، حرفه و تولیدات ذهنی آن می تپد. فرهادی 
در بخشی دیگر از سخنانش گفت؛ حقیقی سالهاست 
که نام اش، اعتبارش، دوستی ها و ارتباطاتش را به 
همراه تجربه ، وقت و انرژی کارزایش، صمیمانه و 
بی دریغ بدون هیچ چشمداشتی گذاشته تا جایگاه 
ویژه ای برای گرافیک و طراحان گرافیک ایران رقم 

زده شود.
در ادامه این نشست محمد احصایی طراح و نقاش، 
حقیقی را یکی از دردانه های گرافیک معاصر دانست 

و گفت: صحبت کردن درباره او و آثار فراوان و گران قدرش 
در ظاهر کاری سهل وساده است، اما برای من که به ارزش 
های فرهنگی او شناخت دارم و آن را آمیخته با شخصیت 
دشوار  بس  کاری  آثار  این  تحلیل  دانم  می  اش  فردی 

است.
وی گفت: هنر و فرهنگ دو سرمایه عظیم و الیزال برای 
هر ملت است و دارندگان آن را نمی توان با صحبت های 
متعارف و ادبیات رایج چنان که باید معرفی کرد، زیرا قدر 

و قیمت این دست افراد حیرت انگیز است.
افزود:  حقیقی  ابراهیم  های  نگاری  خط  به  اشاره  با  وی 
خط نگاری هایش منحصر به فرد و کارش قابل ستایش و 
تعالی بخش روح است و آثار کامال شخصی او ارتباط غیر 
مستقیمی با حرفه او ، گرافیک دارد به خصوص که طراح 

گرافیک، منتقل کننده پیام است.
نیز  دانشگاه  و مدرس  گرافیک  اسداللهی طراح  مصطفی 
گفت: حقیقی به دنبال یک لهجه بصری ناب بود که بعد از 
این 4 دهه فعالیت، آن را پیدا کرده و در این جست و جو 
ها به وضوح، مساله شناخت مخاطب را می توان مطالعه 
کرد.  زیرا او مهم ترین هدف اش شناخت صحیح مخاطب 

و ارتباط درست با او بوده است.
نیز گفت: حقیقی سخت  دیگر  نیا، سخنران  کلهر  بهرام 
گیر و پر تعصب است و در کارش انسانی راستکار است که 
در زیر جلد تمام آثارش این نکته دیده می شود، زیرا او 
قصد فرهنگ سازی دارد و گرافیک ابزار واالیی برای این 

هدف است.
 ابراهیم حقیقی نیز در بخش پایانی این آئین با اشاره به 
گفته های سخنرانان گفت: بعد از این همه تعریف و تمجید 
باید در صندلی فرو می رفتم، زیرا نمی توانستم خود را در 
برابر این سخنان قانع کنم. از طرفی توانایی تکذیب آنها را 

هم ندارم چون باید دوستانم را نادیده بگیرم!

او ادامه داد: این آئین فرصتی است  تا یادی از مرتضی 
او  از  ممیز بکنم که شاگرد مستقیم اش بودم و بسیار 
آموختم و هر گاه خواستم تصمیمی بگیرم ، ممیز درونم 

راه را به من نشان داد.
او سپس با اشاره به سخنان حاضران ، درباره رها کردن 
رشته معماری  و طراح گرافیک شدنش گفت: از آنجا که 
آدم عجولی هستم گرافیک را به جای معماری انتخاب 
کردم ، تا زودتر به بازتابی از جانب مخاطبان ام دست 
یابم . همیشه فکر می کنم که فرصت کم دارم و کارهای 
زیادی مانده تا انجام دهم و ارتباطات زیادی هست  که 
باید برقرار کنم و همه این ها ناشی از دغدغه زمان برای 

من است.
در پایان این آئین ، لوح تقدیر فرهنگستان هنر جمهوری 
اسالمی ایران به پاس 4 دهه تالش مستمر در این عرصه   
توسط محمود جوادی پور ) از پیشگامان گرافیک ایران( 

به حقیقی اهدا شد.
همچنین  رحیم پشنگ کتابی و دامون خانجانزاده نیز 

تابلویی به رسم یادبود به او تقدیم کردند.

نکوداشت ابراهیم حقیقی 
40 سال تالش پایدار



دارای 3 دوره تخصصی پیوسته یکساله ؛
   دوره  " مدیریت تبلیغات"

   دوره" پایه و اصول طراحی گرافیک" 
   دوره"  طراحی گرافیک پیشرفته 87 "

   و بیش از 47 عنوان درسی در دوره های 
      مستقل ناپیوسته  2/5 ماهه

    3/5 سال فعالیت مستمر
    همکاری 69 استاد

    آموزش بیش از 1400 هنرجو
     برپایی 12 نمایشگاه تخصصی گرافیک         

ایران و جهان در گالری ویژه

دوره های   مستقل ناپیوسته 
ترم زمستان  87  

    برگزاری کارگاه عملی ویژه برای شرکت 
هنرجویان در فستیوال گرافیک شومون -  فرانسه  

توسط :  مجید عباسی




