
جلسات دوره افزوده شد . كليات آموزشى اين درس بشرح زير 
است : 

آگاهى از تاثير شرايط اجتماعى بر گرافيك مى تواند در تحليل 
اوضاع و احوال و جايگاه امروز كمك مان كند تا  آگاه باشيم كه 
كجا ايستاده ايم و بدانيم  چگونه رويدادهاى اجتماعى جهانى، 
دوره هاى ركود يا رفاه اقتصادى و ... بر مسير گرافيك تاثير 

گذاشته و مى گذارند.  
از سوى ديگر شناخت هنرمندان پيشرو، جنبش ها و مكاتب 
كه بدنه گرافيك معاصر را شكل داده اند ، براى طراحان گرافيك 
امر مهمى بشمار مى رود . اين شناخت كمك مى كند تا از 
دستاورد ها و تجربيات تصويرى كه تا امروز حاصل شده است،  

آگاه شويم.
از اينرو در اين درس ،  تاريخ گرافيك جهان از قرن پانزدهم 
ميالدى / نهم هجرى خورشيدى كه مصادف با اختراع ماشين 
چاپ حروف متحرك است تا  دوره ى حاضر مرور شد . البته سير 
بررسى آن منطبق با كتاب تاريخ گرافيك جهان نوشته ى فيليپ 
مگز و كتاب تاريخ نوين طراحى گرافيك اسكيلسون بود. در اين 
ميان در برخى جلسات به بررسى گرافيك در كشورهاى خاور دور، 
آمريكاى التين و ... پرداخته شد كه جاى آن در كتاب هاى رايج 

در اين زمينه خالى به نظر مى رسيد. 

   آشنايى با خط و خوشنويسى
دامون خانجان زاده ، خوشنويس،  طراح گرافيك و مدرس 
دانشگاه كه قرار بود طى 4 جلسه هنرجويان دوره پيوسته 
گرافيك 87 را با كليات خط و خوشنويسى اشنا سازد ، با عالقه 
مندى و استقبال بسيار زياد هنرجويان مواجه شد . به همين 
دليل ، عالوه بر 4 جلسه ياد شده يك جلسه درسى اضافه و يك 

جلسه كارگاه عملى 5 ساعته را نيز به دنبال آورد. 
   

   آشنايى با ساختار و كليات معمارى ايران

براى  هنرجويان گرافيك 87  جذابيت اين مبحث نيز همانند 
دروس ديگر به حدى بود كه عالوه بر دو جلسه پيش بينى شده 

چهار جلسه ديگر به آن افزوده شد . 
    محمود ارژمند مهندس معمار – استاد دانشگاه طى دو جلسه 
هنرجويان را با كليات و اصول كلى حاكم بر طرح هاى معمارى 
ايران  آشنا ساخت. براى اين منظور با بهره گيرى از مثال هاى 
تصويرى متنوع از سيماى معمارى ايران در عرصه هاى مختلف 
بصرى و تجسمى به سير تاريخى و بستر جغرافيايى آثار معمارى 

ايران پرداختند. 

    مهندس بابك زيرك و مهندس توحيد احدى نيز در 3 
جلسه درسى با موضوع كلى " رابطه گرافيك و معمارى" به 

ارتباط تنگاتنگ و وابستگيهاى آنها به يكديگر پرداختند. 
مهندس بابك زيرك در يك جلسه با تكيه و تأكيد بر " نشانه هاى 
شهرى" جايگاه ساختمان و معمارى هاى شاخص را در هويت 
سازى شهرى به بحث گذاشته و بر نقش عمده تصويرى آن تأكيد 
كردند.ديگر اينكه نقشه هاى شهرى مديون و مرهون كار طراحان 
گرافيك است و از اين طريق است كه طراحى گرافيك در هويت 
سازى و شاخص نمودن نشانه هاى شهرى و راهنماهاى تصويرى 
نقش مى يابد. قرار است كه اين استاد ارجمند يك جلسه ديگر را 

نيز با دانشجويان گرافيك 87 ، به بحث و تبادل نظر بنشينند.
    مهندس توحيد احدى نيز طى دو جلسه پرشور به مباحثى 

از اين دست اشاراتى داشتند:
- مهندس معمار براى بيان معمارى خود نياز به همفكرى با 
طراح گرافيك و بهره گيرى از طراحى گرافيك، تصاوير، نمادها و 

نشانه هاى گرافيكى در معمارى دارد.
- شناخت معمارى و دوره هاى مختلف تاريخى آن از طريق 

شناخت گرافيك وآرايه هاى معمارى امكان پذير است.
- تصويرى كه از معمارى دوره هاى مختلف در ذهن ما 
نقش مى بندد كه  پس از ديدن  به تجزيه  و  تحليل آنان 
مى پردازيم و درباره آن صحبت مى كنيم همگى داراى 

نشانه ها  و عالئم خاص از گرافيك در معمارى هستند.
- ما معماران از گرافيك استفاده مى كنيم تا به بناى 
سخت با مصالح زمخت و خشن روح و معناى انسانى 

بدهيم.
- معماران قديم، طراحى گرافيك را با تعريف و معناى 
و شعور  توان درك  نمى  ولى  دانستند.  نمى  امروزى 
طراحانه آنان را ناديده گرفت. نمونه شاخص آن " لئوناردو 
داوينچى" است كه  با طراحى هاى خارق العاده  و تصوير  

و تصورات بى بديل خود جهان ديگرى را رقم زد.
- اقليم شناسى ها و معمارى هاى بومى ، نقش و نگارها، 
كاشى كاريها ، سنگ تراشى ها و ... همه مواردى هستند 
به  آنان  از  با درك گرافيكى  كه يك مهندس معمار 
شناخت و بيان تصويرى معمارانه مى رسد و اين نشانه ها 

و عالئم و نقوش هستند كه نمادها را مى سازند.
- و در يك جمع بندى كلى مى فهميم كه از نظر 
معمارى، گرافيك يك هنر دو بعدى نيست و اصوالً 
معمارانى كه گرافيك مى دانستند يا مى دانند،  بسيار 

خالق تر و موفق ترند .

  تاريخ فرهنگ و تمدن ايرانى 
اولين اساتيد مدرسه ويژه است  از  آرياسب دادبه كه 
در سالهاى پيش اين مبحث درسى را طى چند ترم 
با هنرجويان دوره هاى مستقل گذرانده بود. در دوره " 
گرافيك 87" نيز با تأكيد بر درك عميق از فرهنگ ايرانى 
و مفاهيم آن ، همچنين مفهوم زمان و طرح مسئله تاريخ 
و آگاهى بشر در عصر اسطوره ها، دوران گذار و عصر 
خود باورى و تكوين فرهنگ ايرانى را تشريح و توصيف 

كردند.
جغرافياى فرهنگى، ويژگى هاى حوزه تمدن، ايران در 
عصر هنر پارس، دوران اول و دوم مكتب ايرانشهر و ... از 
جمله مباحثى هستند كه طى 5 جلسه تكميلى ( عالوه 
بر 10 جلسه گذشته ) توسط ايشان تدريس مى شود .   
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