
دانشجويى كه امروز در رشته گرافيك درس مى خوانند،  بتوانيم 
خروجى چشمگير داشته باشيم كه اين مسئله  بسيار دردناك 
است و نشان دهنده توسعه بيمارى بسيار سنگين و بسيار جدى  
و بنيانى  است . براى  حل  اين  مشكل  اصال " نمى خواهيم به 
جنگ نظام دانشگاهى برويم.  در آن طرف قضيه،  آموزشگاه هاى 
خصوصى،كالسهاى كنكور و كالسهاى مشابه آن ، بيشتر شبيه به 
يك كسب و كار بوده و هستند. اما ، اين دوره را با اين طرز فكر 
برنامه ريزى كرده ايم كه برنامه محور باشد يعنى اعالم كند كه من 
آخر كار  را  ديده ام  و مى دانم به كدام سفر آموزشى مى روم اما در 
عين حال تجربه گرا، يعنى تمام آن كليشه ها و سنتهايى كه در 
آموزش مدرسه اى وجود دارد با سرفصل بسيار دقيق و تعيين 
شده اينجا قرار است با تجربه، طرز فكر بوجود بيايد تا راه و روش 
طراحى كردن با پى بردن به قانونمندى هاى طراحى با محوريت 
تجربه شكل بگيرد . اينجا قرار است با طرز فكر، طرز كار  بوجود 
بيايد تا مجموعه اى منسجم تر شكل بگيرد.  مجموعه اى كه 
خيلى چيزها را خيلى دقيق تر  تعريف كرده ،  به نظر من آقاى 
فرهادى و  دوستان در مدرسه ويژه يك جور دل بزرگترى پيدا 
كردند كه اين هم پيمانى را بوجود آورده اند و شرايط تحقق اين 
جور آرزوها را فراهم ساخته اند .  مى توان  پيش بينى كرد كه 
اگر مراكز خصوصى ما به اين چيزها نزديك بشوند، اگر اين ديوارها 
بزرگتر شوند و آدمهاى بيشترى بيايند و اگر گنجايشهاى كيفى و 
كمى گسترش پيدا كنند،  در دراز مدت بعد از سه يا چهار سال 
آن افرادى  كه انتظارشان را  مى كشيديم  و نظام دانشگاهى 
بيرون نمى داد از مدرسه  ويژه بيرون بيايند. واقعا" اين اتفاق را 
دور نمى بينم . در مدرسه  ويژه مى خواهيم اين را بوجود بياوريم.  
آقاى ُجّدى كه با وسواس و ارزش گذارى بسيار به همكارى با اين 
مدرسه دعوت شده اند  تا دستى كه مى خواهد روى كاغذ كاركند 
با  كندى و تاخير طراحى آشنا شود تا بداند كندى و تاخير،  باعث 
شكل گيرى   احساس   و   انديشه   و  طرز بوجود آوردن  طرح 
مى شود ، آن  چيزى كه  در مدارس ديگر از دستش داده ايم . 

آموزش  دوره  اين  در  ما  هدف   : كلهرنيا 
را  ديزاين  و  طراحى  كه  است  هنرجويانى 
به مفهوم عام آن ياد بگيرند  ، مى خواهيم  
بنيان وجودى آنان را با محور فرهنگ ايرانى 

بسازيم.  
كامپيوتر ابزار بسيار سودمندى است كه  در آموزش اختالل بوجود 
آورده است ، آموزش نياز به كامپيوتر ندارد  به  بارها  آزمايش كردن  
با دست و چشم نياز دارد. قرار است در مدرسه ويژه اين كار انجام 
بگيرد و خيلى ديرتر كامپيوتر را به عنوان يك ابزار خوب وارد كار 
كنيم و با آن آشنا بشويم . هدف ما در اين دوره آموزش بچه هاست 
تا طراحى و ديزاين را به مفهوم عام آن ياد بگيرند بدون اينكه نام 
طراح گرافيك داشته باشند ، مى خواهيم  بنيان وجودى بچه ها را 

با محور فرهنگ ايرانى بسازيم.  
مسعود سپهر: من دو موضوع و جريان خاص در اين برنامه ريزى 
مى بينم ، يكى توجه ويژه به فرهنگ و تاريخ ، و ديگرى  به قلم و 
نوشتار فارسى ، براى اين دو ويژگى خاص در اين دوره مى خواهم 
توجه تان  را  به نكاتى جلب كنم: در حال حاضر فرهنگ براى 
همه مسئله است ، خالصه كالم ، فرهنگ براى ما فرهنگ هست،  
يا فرهنگ داريم و با آن زندگى كرده ايم يا نداريم  يا اصال" چيز 
ديگرى داريم ، عالوه بر روزمرگى و معيشت، آنچه كه متفكرين 
معاصر يا جامعه دارد،  فرهنگ است.  اگر ما بخواهيم يك فرانسوى 
را با فرهنگ جامعه  آشنا كنيم مى گوييم برو سر كالس بنشين يا 
كتابش را بخوان ولى آن فرانسوى صاحب آن فرهنگ نمى شود . 
چيزى كه ما االن داريم  صفوى نيست ، قاجارى نيست ، عباسى 
هم نيست  ، يك چيزى همين االن وجود دارد  و  آنهايى كه  فكر 
مى كنند يك چيزى دارند اضافه بر ديگران، آن فرهنگ است ، 

بيائيم به جنبه معاصريت فرهنگ نگاه كنيم، يك گرافيست 
خوب حرف اضافه اش ميزان فرهنگ دانى يا فرهنگى 
بودنش است. فايده اين كالس درنتيجه آن است كه باعث 
مى شود، هنرجوى شيرازى شما تفاوت  الجورد شيراز را  
با  الجورد كرمانى بداند ،  باعث مى شود تفريحگاهش موزه اى 
باشد  كه   دارد  زير  خاك  مدفون   مى شو د. ا گر  بتوانيم   با 
كالسهايى كه گرايش فرهنگى دارد فردى را كه دور شده و دارد 
زير آسفالت تمدن مدفون مى شود   (كه ما همه داريم مدفون 
مى شويم)  را به كمى فرهنگ آغشته كنيم و فرهنگ را به 

زندگى اش برگردانيم ،   موفق بوده ايم.
دومين ويژگى اين دوره ، خط شاخص قلم و فونت فارسى 
است. از سى ، چهل سال پيش  نوعى سرخوردگى ، فقر و 
ندارى در قلم فارسى ما وجود دارد ، علت اينكه در نسل آقاى 
مميز شابلون و لتراست استفاده مى شده اين است كه فونت 
وجود نداشت، وقتى ما يك خانواده قلم نداريم يعنى هيچى 
نداريم ، اجازه بدهيد در اين دوره ، صورت مسئله هايى كه 
بر زمين مانده و  وسيع هستند و مسئله زبان فارسى نيز 
بشمار مى روند را همين گروه عزيزى كه مشغول طراحى 

قلم هستند  در سخنرانى ها و گفتگوها مطرح كنند.

كه  هايى  با كالس  بتوانيم  اگر  سپهر: 
گرايش فرهنگى دارند فردى را كه دور 
شده و دارد زير آسفالت تمدن مدفون 
مى شود را به كمى فرهنگ آغشته كنيم 
و فرهنگ را به زندگى اش برگردانيم، 

موفق بوده ايم.
آريا كسايى:  اگر بخواهم از موضع كسى كه مى خواهد 
ياد بگيرد و وارد فضاى طراحى بشود به موضوع نگاه كنم ، 
به شخصه مديون استادهايى هستم كه فضا را برايم جذاب 
كردند. يعنى براى من قضيه را  جذاب كردند ، فهميدم 
چطور مى توانم از كارى كه مى كنم ، لذت ببرم. چون 
لذت مى بردم ، بعد از مدتى شروع كردم مبانى و اصول آن 
را بيشتر ياد بگيرم ،  سواد خيلى مهم است و به آن  خيلى 
احتياج داريم. اينجا تنها فضايى است كه بچه ها مى توانند 
ياد بگيرند ، بچه ها در اين يكى دو سال مى توانند طراحى 
گرافيك را ياد بگيرند تا سواد بتواند در كنار جذابيت قرار 

بگيرد  .
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درسى تدوين شده از 21 دى ماه آغاز شده است.
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