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 ، مدیر مدرسه هنری ایده سلطانعلیآرش وگو با گفت

 های کاربردی استنظام آکادمیک ایران فاقد آموزش سلطانعلی:

شررو   7831با مدیریت آرش سلطانعلی، هنرمند طررا،، از خررداد « ایده»مدرسه خصوصی آموزش هنرهای تجسمی 

یر   7833مهرر سراه  83افتترا، شرده و در مهرر همراس سراه بره طرور رسرمی  83جذب هنرجو کرد. این مدرسه در به 

. ایرن مدرسره بره دلیر  جشن گرفت( پنجمین سالگرد شرو  فعالیت خود را 7837مهر امساه ) 71سالگی خود را و در 

 آرش بررا ،وگو در پیرامرروس وگرونگی فعالیررت ایررن مدرسررهکیفیرت آموزشرری خررود شررهری بسریاری دارد. برره جهررت گفررت

وگو نشستیم. این هنرمند معتقد است کره ناراآ آکادمیر  ایرراس در به گفت سه، مدیر و موسس این موسسلطانعلی

هرای کراربردی و لملری اسرت و یر  دلیر  موفقیرت بررای های هنری و به ویژه رشته گرافیر  فادرد آموزشهمه رشته

 است.محور  کاربرد های آموزش ،مدرسه ایده

 چه دالیلی باعث تاسیس و افتتاح مدرسه ایده شد؟

 نردنی که به لنواس مدرس، محقق و پژوهشگر در حوزه گرافی  فعالیت داشته به این نکته وادف اتماآ کسا

من  ترین انگیزهوجود داشته و دارد. مهمآکادمی  کشور خال بزرگ لدآ آموزش کاربردی  در نااآ آموزشکه 

 بود. این مدرسه، ارائه آموزش های کاربردی برای تاسیس

وزشرری مدرسرره ایررده بررا جرران دانارراویان و یررا دانرر  آمرروزان برنامرره آم یررا اسرراا آیررابررر ا

شرود؟ آیرا هنرجروی  ر ر و اند، شررو  میشان را بره اایران رسراندهها، که تحصیالتهنرستان

 اایرید؟ زمینه عملی در رشته گرافیک را هم میبدون ای 

باشرد، حراه ایرن  زمینره فکرری و نهنری داشرتهها نیاز است کره هنرجرو حتمرا یر  پی در برخی از رشته

ها به دست بیاید. مدرسه ایده در برخی از مروارد ها و یا در دانشکدهزمینه ممکن است یا در هنرستاسپی 

ها آموزش هنرجویان  را از پایه شرو  کرده است؛ اما لمروآ هنرجویرانی کره در رشرته گرافیر  در و رشته

 برا حورور در ایرده برهو  تی از ایرن رشرته داشرتهزمینره و اطاللرامعمرو  پی انرد، مدرسه ایده آموزش دیده

نراآ مرا بیشرتر ایرن برا توجره بره آمرار دفترر   تای پرداختنرد. تخصصی خود در زمینه کار حرفرهتکمی  دان  

ها بودنرد. تعردادی نیرز پرس از گررفتن یا دانشجویاس فارغ التحصی  و یا در حاه تحصی  در دانشکدههنرجوها 

ها به طور تخصصری ها و یا هنرستاسدهد که دانشکدهند. این مساله نشاس میه اردناآ کدیپلم در ایده   ت

 کنند. ای و ورود به بازار کار، تربیت نمیآموزش نداده و هنرجوها را برای کار حرفه

دروا آموزشرری شررما چ ونرره اسررت و ایررا دروا را بررر چرره اساسرری تعریرر  و تنظرریم  شرررح

   اید؟کرده

، معیارمراس برر ایرن های آموزشیبرنامه و محتوا و تدوین برای تعیین ،7831در ساه از هماس بدو تاسیس ما 

آموزشری در  و بررای تردوین ناراآبرر ایرن اسراس ن اشرند. ای و تکرراری دروس مرا کلیشرهمحتروای بود که 

نیرا، کلهربهرراآ  ،آنرسرمی  للیرضرا دکتررریزی آموزشری متشرک  از مدرسه هنری ایده، ی  شورای برنامره

ریزی بررای تردوین مرن، تشرکی  شرد. شرورای برنامرهوا قری و ، مینرو طراهره مح ری تابراس سرپهر،مسعود 

در ایررن پررژوه  نارراآ آموزشرری همرره داری ادررداآ کرررد. نامرره آموزشرری برره تحقیررق و پررژوه  دامنررهنااآ

های خصوصرری را بررسرری کرررده و بررا های ایرانرری و حترری مرردارس و آموزشررگاهدانشررکده ها وهنرسررتاس

شراس و شرر، دروس، مطر، در کشورهای اروپایی بررای مطلر  شردس از ناراآ آموزشیهای هنری درسهم
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های آموزشی موفق در دنیا نیز پررداختیم ترا م. در این راستا ما به بومی سازی برخی سیستمارت اط گرفتی

یر  سراه حردود تماآ این مراحر   برای پیاده کردس در فوای فکری و فرهنگی جامعه ایرانی مناسب باشد.

 به طوه انجامید. 

 تریا عامل تاثیرگاار در تدویا شرح درا شما چه بود؟مهم

مرن ها بود. کاربردی بودس دروس و کالس ترین لام  تا یر گذار در تدوین برنامه آموزشی مدرسه ایده،اصلی

اربردهرای لملری بلکه باید ک کند،آموزش م احث تئوری  ویزی به دانشجویاس اضافه نمیصرف معتقدآ که 

 را بره هنرجوهرا آمروزش داد.« گریفوی و فن کوزه»های ریز و به اصطال، ها و بیاس نکای و تکنی این تئوری

هرا و بره روز برودس طرر، درس در مدرسه ایده، حتی الوای شورای آموزشی، بخراطر  زآ به نکر است که

 03غییر و استفاده از ی  سیسرتم آموزشری از لدآ ت کند.، بطور پیوسته تغییر و تحوه پیدا میآموزش نحوه

های آموزشری و حتری شرر، ها و سیسرتمباید برنامره ترین آفت دانشگاهی است.ساه پی  تاکنوس مهم

 زماس با تحو ی جهانی در این حوزه پی  رفت. دروس آموزشی را نیز ساه به ساه تغییر داده و هم

ها نرری ایرده برا شریوه آمروزش دانار اههرای آموزشری در مدرسره هسرنای دورهبه نظر هم

 به ایا مقایسه بپردازید؟  تواند درخور توجه باشد. اگر مایل هستید به اختصارمی

هرا آموزشایرده مدرسره در امرا  ،شرودتئروری ارایره می در دانشگاه محتوای آموزشی در ی  وارووب کرامالا 

یی رایج، بالث شده ترا دانشرجویاس بره دن راه متاسفانه فوای امروز جامعه و مدرک گرااست. محور  کاربرد

 مدرسره لیسانس است، امرا درن اشند و هدف اصلی رسیدس به مدارک لیسانس و یا فوقکسب معلومای 

و دانر   وادعری کسرب ی مدرسره ایردههردف هنرجرو بنرابراین مردرک باشردتوانرد نمیط یعتراا هردف ایده 

   است. معلومای

دهره  ینهاست که معمرو  متعلرق بره ونردنه و ددیمی در دانشگاههای کهو سرفص  مطالبموضو  دیگر 

شررود کرره بالررث مررداآ در دنیررای هنررر مطررر، می یها و تفکرررای جدیرردناریرره د رر  و منسرروه شررده اسررت.

 های آموزشری وسرفصر  ایده تردوینمدرسه در شود. های ایراس میهای رایج در دانشگاهناکارآمدی ناریه

 4ها در را کره امرروزه در دانشرگاه معتقد هستم آنچرههمچنین رود. به پی  می و روزآمدها پویا شر، درس

ترواس گفرت تواس در لرض یکساه آموزش داد. بر ایرن اسراس میشود، میساه دوره کارشناسی ارایه می

ی است که هنرجوها در ایده گذرد، این در حالها به بطالت میدر دانشگاهساه از زندگی دانشجویاس  8که 

در سرط  سرواد و دانر  موضرو  دیگرر  رسرند.می لملری و کراربردی کامر لرض یکسراه بره برازدهی  در

داس بسیار خوب و شرهیری حورور هاست. ال ته در دوره دانشجویی ما استااستاداس و مدرساس در دانشگاه

ند، ی شروها پیدا ممحور در دانشگاه خوب و دان استاداس برخی کردند و امروزه هم و تدریس می داشتند

صروری درستی  اصوه های هنری، جذب استاداس و مدرساس بر م نایدانشکده توسعه بی رویهاما به للت 

حتری بره  یا باسواد، اما سواد فسری  شرده و  کم و این بالث شده تا مدرسانی با سط  سواد نمی پذیرد

اسرت کره وره دانشرجویانی از  واضر  اوضرا . برا ایرن شروندپذیرفتره ها دانشرکده لنواس لوو هیای للمی

 زیردست این مدرساس بیروس خواهند آمد.

مدرسرانی پرمعلومرای، روزآمرد، دارای تجربره هرای لملری و کراربردی  اما رویکرد مدرسه ایرده همکراری برا

برودس  کراربردیو  و تحررک بیشرتر و ال تره روزآمردیمدرسراس جرواس بالرث پویرایی  حوورآ معتقدمن  است.
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ولری پرر معلومرای، پویرا و  مدرسراس جرواسمیاس از  لمدتا" بر این اساس در مدرسه ایدهشود. ها میآموزش

 .  پذیرش می شود و وسواس بسیاری انتخاب می شوندکه با ددت کار حرفه ای  درگیر در موضولای

شرود کره بالرث می شجویاس در یر  کرالس اسرت. ایرندانزیاد ها حوور تعداد بسیار مشک  دیگر دانشگاه

لردآ صررفه هرای کره در مدرسره ایرده برا وجرود  ه این دانشجویاس پایین بیاید. در صورتییدگی بکیفیت رس

بیشرتر ها محدود باشد تا مدرس بتواند به کیفیرت کالسهر د تا تعداد هنرجوها در وشمی تالش  ادتصادی،

 بگذارد.  کافی خود توجه داشته و برای هنرجوها به طور یکساس ودت و انرژی آموزش

کننرد. ایده اکنون از شهرت خا ی برخوردار است و استادان مطرحی در آن تدریس میمدرسه 

ای تا چه میزان ایا مسراله بره فعالیرت حرفرهتریا دلیل ایا همکاری چیست؟ به نظر شما مهم

برا کرار خرود شرما، بسرت ی ایرا اسرتادان  گرافیک و بالطبع آشنایی ایاریاحوزه خود شما در 

 دارد؟

در ایرن د لی من های به آشنایی  به ما پیوستند از ابتدای فعالیت مدرسه ایده انی کهرسحوور مد "دالدتا

لملکرردی را بره لنرواس یر   فعالیرت هنروزشررو  حراه در ابتردای  گرردد. بره هرربر می با آنهاحرفه و صنف 

اس فعالیت و شهری و شانی کره برر اسر وند ساه ، اما پس از گذشتارزیابی کرد شدنمی  کاری کارنامه

اس مدرسر بسریاری ازایرن مدرسره را بررای  به دست آمد، جرذابیت تردریس درمدرسه ایده  مناسبلملکرد 

 .دیگر نیز بوجود آورد

شرران از مدرسرره ایررده چ ونرره ارتبرراش شررما بررا هنرجویرران اررس از اتمررام دوره و فررار  التحصیلی

 اند؟ر ایا حوزه شدهای داست؟ اشال  دارید چه تعداد از ایا هنرجوها وارد بازار کار حرفه

پیگیرر و بره طرور مرترب معمرو " شود و مرا آموزشی دط  نمیهای ارت اط ما با هنرجوها پس از اتماآ دوره 

مدرسره ایرده، سرالگی جشرن یر ه مناس ت ای که بنامهدر ویژه ها در بازار کار هستیم.جویای وضعیت آس

در ایرن مطلرب، میرزاس سرن و رج شرده برود. هنرجوهای مرا ددرباره نخستین  تحلیلی منتشر شد گزارشی

اتماآ دوره به وه مشاغلی دست پیدا کردنرد، بررسری ساه هنرجوها و اینکه وه شغلی داشتند و پس از 

مثر  همره سرالهای امساه نیرز . ادامه پیدا کرد در طوه فعالیت مااین روش بررسی شده بود. داده و شر، 

شغلی و حرفه ای هنرجوهرای  و پیشرفت وضعیتی درباره آوری اطاللاهمکاراس من مشغوه جم  گذشته،

   ، هستند.فارغ التحصی  از مدرسه

در مدرسه هنری ایده آموزش دیدند ارت اط خود را با مدرسه حفظ کرده  اغلب کسانی که باید لرض کنماما 

 شاس را مدیوس مدرسه ایده هستند. های شغلیو به انلاس خود موفقیت

ای و موفقیرت ورود بره برازار کرار حرفرهمرد و زن شرما چ ونره اسرت؟ نسبت تعداد هنرجوهای 

 ها؟شغلی بیاتر نصیب مردها شده است یا زن

درصررد از  03 تقری ررا" حرردودبیشررتر برروده اسررت.  هررامعمررو  تعررداد هنرجویرراس زس از مرد اخررتالف کمرری بررا

بره لقیرده مرن  صروری اسرت. ها نیز وض  به همیناند. در دانشکدهدرصد مرده بوده 43هنرجوهای ما زس و 

 ارت اط وندانی ندارد، بلکه بیشرتر برهها یا مردها به هنر به نگاه اختصاصی و لالده شخصی زساین مساله 

   .ارت اط داردالگوهای جمعیت شناختی ها و جریاس 
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س بره اآدایر ممکن است این نس ت برابر است و یا تفاوی وندانی ندارد. ال تههای شغلی موفقیت اما درباره

تر بره دن راه برازار کرار و شاس در اجتما  ممکن است به طور جردیی ط یعیهاها و مسوولیتدلی  مودعیت

 یافتن شغ  مناسب در این رشته هستند. 

هرای آموزشری را برر ، آیرا منرابع مکترون و کتانمدرسه ایده خرود ماروز انتارار کتران هرم دارد

هرا و منرابع یا به دی ر کتان کنیدمنتار میخود  ،ریزی شدههای درسی برنامهاساا سرفصل

 آموزشی نیز اشمینان دارید؟ 

از سرروی ناشررراس هررای آموزشرری مناسررب و اسررتانداردی در حرروزه گرافیرر  برره ناررر مررن در ایررن دهرره کتاب

ترواس انکررار کررد کرره منررداس دررار گرفترره اسرت. ال ترره نمیو در دسررترس مخاط راس و لالدهمنتشرر بسریاری 

یفیت نیز بره وفرور وراد شرده و در برازار موجرود اسرت. مرا بررای معرفری منراب  درسری بره کهای بیکتاب

همچنین اگر نتوانستیم در م حثری  دهیم. دانشجویاس و هنرجویاس این مدرسه ددت بسیاری را به خرج می

یم. کنادرداآ مری، خرود بره تردوین و انتشرار آس بیرابیم ی را برای معرفی به لنواس من   درسریکتاب مناس 

کتاب آموزشی مناس ی در ایراس منتشر نشده بود و برر اسراس ایرن « طراحی پوستر»لنواس مثاه در درس 

نیاز مدرسه ایده کتاب آموزشی مفیدی را تدوین و منتشر کرد تا هم دانشجویاس و هنرجوهای ایرن مدرسره 

هرای آموزشری ایرده و یرا دورههرا به دلی  گستردگی و تنو  زیاد درسو هم دیگر مخاط اس از آس بهره ب رند. 

  های آموزشی توسط انتشارای ایده وجود ندارد.امکاس انتشار تماآ کتاب

شناسان بر ایا عقیده هستند که برای اررورش وو  و خالقیرت در هنرر، بایرد از بسیاری از روان

ا  آیرا ات ر سرا  فعالیرت مدرسره ایرده، 5در ایرا  دوران کودکی فعالیت در هنرهرا را آاراز کررد.

 مدرسره ایردهدر  ،فرزندشران شروالنی مردت ساله برای آموزش 7که والدیا کودکی مثال  افتاده

سا  فراگیرری هنرر در مدرسره  01نام کرده و تقاضا داشته باشند که به عنوان مثا  اس از ثبت

ها بتواند به جز دی ر عالیق درسی و شغلی در حروزه گرافیرک نیرز وارد برازار کرار ایده، فرزند آن

 ای شود؟حرفه

نراآ ایم، امرا بودنرد والردینی کره بررای   تنکرده ناآمورد نار شما تاکنوس هنرجویی را   تنج سنی با این ر  

ال تره مند کردس کودک به هنر، به ما مراجعه کردنرد. فرزندشاس و یا درخواست مشاوره برای وگونگی لالده

ترین زمراس و دوره آموزشری کننرد و طرو نیی فکر نمیاامروزه والدین ونداس به آموزش طو نی مدی و پایه

سراله را  77و  73ک در سرنین ای هم وند هنرجوی کرودها دو تا سه ساه بوده است. ما در دورهمدنار آس

 های آموزشری آس بررای گرروه سرنی کرودکو سرفصر  ایده مدرسه از آنجایی کهپذیرفتیم، اما  به طور ک  

التحصریالس هنرسرتاس و سرنین برا تر بروده از میاس فارغمعمو   و هنرجوهای ما، مخاط اس ریزی نشدهبرنامه

 است.

 


