
از  اولين دوره پيوسته طراحى گرافيك پيشرفته كه 
ابتداى سال 1387 به سرپرستى « رضا عابدينى » آغاز 
به كار كرده بيش از 67 جلسه از كالسهاى خود را پشت 

سر گذاشته است .
طى چند ماه گذشته ، عالوه بر دروس اصلى گرافيك 
كه توسط « رضا عابدينى » تدريس مى شود ، بسيارى 
از كالسهاى دروس جانبى اعالم شده بر اساس برنامه 

درسى تدوين شده نيز تشكيل شده اند.

    سومين نشست هنرجويان با    عباس كيارستمى 
 ، (Five) در اين نشست، 3 اپيزود از 5 اپيزود فيلم پنج
پشت صحنه و نحوه ساخت فيلم  پنج (Five ) به نمايش 

درآمد و كيارستمى به پرسشهاى هنرجويان پاسخ داد. 
از هنرجويان در  كيارستمى در پاسخ به سوال يكى 
خصوص علت ساختار ساده فيلمهايش ، پرهيز از فضاهاى  
شلوغ شهرى ، ثابت بودن دوربين و حركت نكردن آن در 
پى سوژه گفت: اين موضوع نوعى رويكرد وعالقه شخصى 
من است. در شلوغى و تعدد عناصر بصرى ، نوعى دلهره 
و اضطراب مرا فرا مى گيريد و به همين دليل سادگى و 
عناصر اندك را ترجيح مى دهم . همچنين به شوخى و 
طنز پرسيد چرا شما هميشه از بقيه انتظار داريد و اگر 
انجام كارى  را خوب مى دانيد خودتان آن را انجام 
اندك  عناصر  سادگى،  داد،   ادامه  و  دهيد!؟  نمى 
براى  پيچيدگى،  مسائلى هستند كه   از  پرهيز  و 
ام مى پسندم و الزم مى  سازى  فيلم  نوع  و  خودم 
دانم. اگر زمانى نياز باشد و الزم ببينم  حتما" دوربين 
را حركت خواهم داد.  ثابت بودن دوربين براى من مثل 
نگاه كردن به منظره ثابت پشت پنجره است، در به 
حركت درآوردن دوربين ،  اين سكون را تمركز  مى 
نامم نه وسواس ...در ادامه صحبت ، ايشان به قائل بودن 
حريم براى فضاهاى شخصى و خصوصى آدمها و احترام 
گذاشتن به اين حريم هنگام دنبال كردن سوژه ها اشاره 
كردند و گفتند : اين روش نوعى پيروى از ريتم طبيعى 
زندگى و طبيعت است. همانطور كه يك غريبه اجازه 
ورود به فضا هاى شخصى فرد ديگرى را ندارد ، دوربين 
نيز چنين است و اعتقاد دارم  دوربين در حين حركت،  
بايد اين مرزها را رعايت كند و با روشهاى ديگر مثل 
صحبت كردن با شخص از پشت در بسته حس الزم را 

ايجاد و منتقل كند. 
كيارستمى در پاسخ به سوال ديگرى در خصوص اينكه 
آيا بر ساخته هايش نام « فيلم» مى گذارد يا نه ؟ پاسخ 

داد: 
اين كار،  فيلم سازى  نام  اينكه حتماً  به  اعتقادى   "
اصًال                                                                                                            ندارم.  باشد،  «فيلم»  كارم  خروجى  نام  و 

اصرارى  ندارم كه اسم اين نوع كار چيست . كما اينكه در 
جاهايى،  ساخته هايم نوعى شعر تصويرى لقب گرفته اند. " 

كيارستمى در پاسخ به سوال يكى ديگر از هنرجويان درخصوص  
حضور و دخيل بودن شانس وتصادف در ساخته هايش ، هنرجويان 
را به تماشاى پشت صحنه فيلم Five دعوت كرد. چرا كه در 
پشت صحنه پاسخ روشنى به اين سوال داده مى شد . هنرجويان 
در نمايش پشت صحنه فيلم ديدند كه چگونه كيارستمى آنچه را 
ما اتفاق مى پنداريم، با طراحى ، تفكر و هوشمندى خاصى بوجود 
مى آورد و تصاوير ساخته هاى خود را به طرز شگفت انگيزى 
چنان مى آفريند كه اتفاقى بنظر بيايند. بطور مثال در قسمتى از 
پشت صحنه فيلم پنج نشان داده شد كه با قرار دادن كمى ماده 
منفجره  در قطعه اى چوب و انفجار آن با دستگاه كنترل از راه دور 
در حين فيلمبردارى ، حادثه جدا شدن دو قطعه چوب در لحظه 
حساس فيلم ، در چشم و ذهن مخاطب تصادفى جلوه مى كند. 

هنرجوى ديگرى از ايشان پرسيد اكنون نگاه و احساس شان 
نسبت به فيلم ها و ساخته هاى اوليه شان چگونه است و آيا گذر 
زمان از ارزش آنها نزد فيلم ساز نكاسته است ؟ كيارستمى پاسخ 
داد :" ممكن است تمايلى به دوباره ديدن بعضى از كارهاى 
قديمى ام نداشته باشم اما در مجموع ، مسيرى كه تا به امروز 
طى كرده ام را يك سير به هم پيوسته مى دانم  و آن را تائيد 
مى كنم .كل راه را ، در آنچه امروز به آن رسيده ام  موثرمى 
دانم  و عالقه و نگاه ام به كارهايم با گذشت زمان تغيير زيادى 

نكرده است."
سوال ديگرى كه پرسيدند اين بود كه چطور متوجه مى شويد 
كى و چگونه كار را به پايان برسانيد ؟ كيارستمى در پاسخ گفت: 
"درك و حسى كه نسبت به كل كار دارم مرا به نقطه و سكانس 

پايانى كار هدايت مى كند ."
هنرجويى پرسيد : چرا ساخته هايتان را با دوربين حرفه اى 
فيلمبردارى نمى كنيد ؟ كيارستمى پاسخ داد: " مسئله كيفيت 
تصوير چندان برايم مهم نيست بلكه حس كار و صميميت 
دوربين معمولى را بيشتر مى پسندم و اين جزئى از كار من 

است ." 
در پايان كيارستمى از هنرجويان در رابطه با عالقه شان به فيلم 
سازى سوال كرد و گفت: " كسى كه واقعاً دغدغه فيلم سازى 
داشته باشد به اين مسير هدايت خواهد شد ، براى كسى كه در پى 
اين كار است ، نداشتن معلم و راهنما مسئله مهمى نيست. معلمان  
و   راهنماها  سر راه  شخص عالقه مند  و پيگير قرار مى گيرند." 
كيارستمى عوامل  مهم در رسيدن به نتيجه مطلوب را كنش ، 

جوشش و انگيزه قلبى و درونى  مى داند.         

   آشنايى با كليات موسيقى ايرانى 
فريد خردمند آهنگساز و نوازنده سازهاى ايرانى در دو جلسه 
پياپى كه با استقبال پرشور هنرجويان مواجه شد مباحث زير را 

همراه با نمايش اساليد هاى گوناگون طرح نمود.

جلسه اول: كلياتى از تاريخ موسيقى ايران 
  پيشينه ى داستان وارى از موسيقى پيش از ساسانيان 

  آشنايى با باربد و سازماندهى موسيقى او و ديگر موسيقيدان 
ها و موسيقى در دوره ساسانيان    موسيقى ايران در دوره 

اسالم از آغاز تا فارابى ، ابراهيم موصلى ، زلزل و زرياب 
  صفى الدين ارموى و سازماندهى گام صفى الدين قرن 
هفتم   عبدالقادر مراغى قرن هشتم و كتب جامع االلحان 
و مقاصد االلحان   رساله ى بنايى قرن نهم   موسيقى در 
دوران صفوى   موسيقى در دوران گذر از سيستم مقامى به 
دستگاهى ، افشاريه ، زنديه و قاجار   موسيقى دستگاهى 
آقا على اكبر فراهانى ، ميرزا عبداهللا و استادان به نام قاجار 

در هر ساز

جلسه دوم : آشنايى با مختصات و شناسه هاى موسيقى با 
تمركز بر موسيقى دستگاهى ايران 

  آشنايى با تعاريفى مثل پل فنى ، تك صدايى ، گردش 
ملودى ، فواصل موسيقى ، ريتم ، سازهاى موسيقى دستگاهى 
  تعريف سيستم ساسانى ، دوره ى اسالمى و دوره معاصر

  فواصل : 
-  آشنايى با معناى فاصله موسيقى ، سيستم اندازه گيرى ، 

سانت موسيقى
-   تكامل فواصل در موسيقى ايران از فارابى تا امروز

-  آشنايى با فواصل ماليم و متنافر
-  فواصل اصلى و جزئى ( پنجم، چهارم، هنگام) و ( طنينى، 

مجنب و بقيه ) 
-  تبيين سيستم صفى الدين در فواصل

-  سيستم دستان بندى تار امروز در موسيقى دستگاهى
-  ربع پرده ها در موسيقى دستگاهى 

-  آشنايى با سازهاى موسيقى دستگاهى 
-  مثال هايى در استفاده از نسبت طاليى در سازها و   

    فواصل موسيقى دستگاهى
-  تبيين سيستم گسترش و گردش ملودى در بيان 

    موسيقى دستگاهى
-  آشنايى با ريتم و ريتم هاى رايج موسيقى دستگاهى

در كنار اين مباحث و تصاوير مربوطه ، نمونه هاى صوتى  نيز                                        
پخش و اجرا شد .

   تاريخ گرافيك جهان 
آريا كسائى، طراح گرافيك ، پژوهشگر و مدرس اين درس 
طبق برنامه ريزى دوره،  طى 10 جلسه در ماههاى گذشته 
به تدريس تاريخ گرافيك جهان پرداخت. اما ، از آنجائيكه اين 
مبحث براى اولين بار در ايران به صورت تئورى و در قالب يك 
درس پيوسته تدريس مى شود، هشت جلسه ديگربه  تعداد 

گرافيك 87پيشرفت كالس هاى دوره پيشرفته

نشست هنرجويان  با  عباس كيارستمى


