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تبادل اين تجربه و به گوش سپردن آن ها در كجاست؟ 
ياران هنر حتماً به خوبي آگاه اند كه ديري  است گروه هاي 
آموزشي با نشست هاي هم افزايي و همفكري، گوشه اي از 
مسائل درس هنر را در آيينة مرور روش هاي تدريس كه 
با هدف ايجاد بالندگي در دانش آموزان صورت مي گيرد، 
عهده دار بوده و گره گشايي هاي ارزشمندي را در فرآيند 

آموزشي هنر رقم زده اند.
گروه هاي  به  هنر»  «رشد  اصلي  توجه  امسال 
آموزشي به عنوان هنربانان تعليم و تربيت است و از اين 
رهگذر پاگرفتن و راه اندازي يك نهضت آموزش هنر و 
فرهنگ سازي براي آن را دنبال خواهد كرد. اين همان 
ظرافت  و  روح  لطافت  انتقال  آن،  غايت  كه  است  راهي 

انديشه در قالب پيام هنري به دانش آموزان خواهد بود.
شايد تصور شود نهضت آموزش هنر فقط يك فرايند 
انتزاعي و يك موضوع لوكس فرازميني است. اما واقعيت 
اين است كه اين فرايند با عناصر اصلي خود يعني معلم 

آغاز مهرماه، نشانة برپا شدن دوبارة خيمه گاه تعليم 
و تربيت است. چه بسيار استعدادهاي تازه رسته اي كه 
كالس و مدرسه را براي جلب توجه معلم و هم شاگردي ها 
و طرح كردن توانايي و ذوق و هنر خويش مهم ترين جا 
مي دانند و براي اين كه اثري از نقش خيال خود را به 
منصة ظهور درآورند، در انتظار لحظات جانفزاي كالس 

هنراند. زيرا آنان به جان دريافته اند كه: 
گوش من نشنيده هرگز در تمام زندگي 

خوش تر از آواي زنگ آشناي مدرسه 
به همين سان در آغاز سال جديد، شماري از همكاران 
و دبيران هنر، نخستين سال تدريس خود را آغاز مي كنند. 
ضمن تبريك اين تقارن بهار در پاييز به آنان، اين نكته را 
يادآور مي شويم كه بهره گيري از تجربة دبيران باسابقه را 
سرلوحة كار خود قرار دهند. اگر تجربه را علم محك خورده 
بدانيم، بي گمان اين گوهر ارزنده براي نورهروان آموزش 
هنر بسيار ذي قيمت است. اما سؤال اين است كه محل 

 س   ر   م    ق    ا    ل   ه



و  هنرپرور  مدرسه  مشتاق،  دانش آموز  عاشق، 
جهت دهندة اصلي آن يعني گروه هاي آموزشي، امري 
عيني و زميني و قابل تحقق است. زيرا هنر هميشه جاري 

و ساري بوده و تأثير خود را برجاي مي گذارد.
براي فرهنگ سازي آموزش هنر كه در شرايط فعلي 
يكي از نيازهاي پايه براي تقويت نظام شخصيت و مقوم 
روح و روان و انديشة فراگيران به شمار مي آيد، به گروه هاي 
آموزشي فعال هنر نيازمنديم كه كانوني براي تبادل تجربه، 
نقد و نظر هنري و ارائة آراء و ديدگاه ها، و بهره گيري از 
پيشنهادها به شمار مي آيد. لذا نهادينه كردن اين گروه ها 
يك ضرورت است. به خاطر مي آورم در سال اول معلمي، 
وقتي براي شركت در گروه آموزشي هنر به مركز بخش 
رفته بودم، مجبور شدم به عنوان تنها شركت كننده اين 
گروه، با سروسامان دادن صورت جلسه اي آن را عيني كنم. 
بعدها همان حركت اوليه پر و بال بيش تري گرفت و با 
از  تعدادي  خوش ذوق،  معلمان  از  چند  تني  همراه شدن 

دانش آموزان، هنر را به عنوان رشتة تحصيلي خود انتخاب 
به  و  گرفت  شكل  آرام آرام  نخستين  غنچة  آن  و  كردند 
گل نشست. اعتقاد و باور به كاركرد مثبت و سازندة گروه 
آموزشي هنر موجب مي شود حركت هاي جمعي مهمي 
چون نمايشگاه و مسابقات هنري طراحي شود. و از اين 
تأثيرگذار  و  هدفمند  وجود  ابراز  براي  عرصه اي  رهگذر 
و  دبيران  و  همكاران  بر  لذا  بگيرد.  شكل  دانش آموزان 
هنربانان آموزش وپرورش فرض است كه مسئلة گروه هاي 
آموزشي را امري كليشه اي و روالي اداري تلقي نكنند. بلكه 
آن را با ذوق سليم و درك عميق خود به كانوني ثمرآفرين 
تبديل سازند. مهر، ماه رنگين كمان رنگ هاي طبيعت است 
كه جلوه اي از عظمت آفرينش را به نمايش مي گذارد و 
گوشه اي از كلك نقاش ازل را با خود به ارمغان مي آورد. 
اين همه زيبايي باعث مي شود اهل هنر به خوبي دريابند كه 
مهر و هنر و هنر و مهر همدل و همدم و همره يكديگرند.
                                                               سردبير

مـهر وهنر، 
بهاردرپاييز



رشــد آموزش

دورة  نهــــم
شمـــــارة 1
پـــاييز 390 1

27

4

پاى صحبت 
دكترمحمود مهرمحمدي

دكتر محمود مهرمحمدي، 
متولد سال 1337 در تهران 
است. وي پس از گذراندن 
دوران تحصيل در رشتة 
رياضي فارغ التحصيل و در 
سال 1355 عازم كشور آمريكا 
شد و ظرف مدت سه سال در 
رشتة تكنولوژي ساختمان 
ليسانس خود را كسب كرد. در 
سال هاي انقالب، تحت تأثير 
فضاي داخلي كشور براي مقطع 
فوق ليسانس به رشتة علوم 
تربيتي و تكنولوژي آموزشي 
گرايش پيدا كرد و در بدو ورود 
به كشور به عنوان كارشناس در 
وزارت علوم مشغول به كار شد. 
بعد از چند سال دوباره براي 
كسب دكتراي برنامه ريزي به 
آمريكا مراجعت كرد و با فراغت 
از تحصيل و بازگشت به ايران، 
تاكنون سمت هاي بسياري را 
برعهده داشته است.
مسئوليت مركز برنامه 
درسي و آموزشي، مشاور وزير 
آموزش وپرورش در سال 1368، 
سرپرست مدارس جمهوري 
اسالمي در اروپا، مديريت گروه 
تعليم و تربيت و اجراي دورة 
دكتري برنامه ريزي درسي، 
عضويت در شوراي عالي 
آموزش وپرورش و سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي و مدرس 
دانشگاه هاي متعدد از جمله 
تربيت مدرس از سمت هاي 
ايشان به شمار مي رود.
وي در حال حاضر در 
دانشگاه تربيت مدرس، 
عضو هيئت علمي بوده
 و به كار تدريس نيز 
مي پردازد.

معلم 
هنرمند،   

معلم 
خالق
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گفت وگو: حميد قاسم زادگان جهرمي
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 براي تقويت و توانمندسازي معلمان در درس 
هنر چه رويكردهايى قابل پيشنهاد است؟

 همان طور كه مي دانيم، معلمان با سيستم و برنامه هاي 
برنامه ها  اين  كه  هستند  مواجه  شده اي  پيش تعيين  از 
به صورت متمركز در تمام رشته ها توليد مي شود. لذا در 
تعريف نقش معلم بايد به برنامة درسي توجه داشت. و اين كه 
مطالبات برنامه هاي درسي است كه براي ما انتظارات از يك 
معلم را تعيين مي كند. معلمان ما اگر پاسخگوي انتظارات 
برنامه باشند، مي شود گفت كه اجماالً از كارآيي و كفايت نيز 
برخوردارند؛ اما اگر پاسخگو نباشند، در اين زمينه با نقصان 
مواجه اند. بنابراين بايد از انتظارات برنامة درسي نسبت به 

معلمان آگاه شد.
را  متفاوتي  رويكردهاي  آن،  آموزش  و  هنر  عرصة  در 
در  را  درسي  برنامه هاي  از  يك  هر  و  كرد  تعريف  مي توان 
نمود.  تحليل  معلمان  توانمندي  به  نسبت  هنري  تربيت 
معلمان  كه  داشت  توجه  بايد  هم  نكته  اين  به  طرفي  از 
توانمند هنر نيازمند آموزش تخصصي در حوزه هاي مختلف 
آموزشي  نظام  در  هنر  حوزه هاي  كه  اين  و  هستند  هنري 
حدي  در  بايد  توانمند  معلم  كدام اند.  آن ها  اولويت هاي  و 
از مهارت و كارشناسي در چنين حوزه هايي باشد تا واجد 
دو  ارزشيابي  و  آموزش  هم چنين  آيد.  به حساب  صالحيت 
مقولة مهم است كه عالوه بر موارد ذكر شده مي توان به آن 

اهميت بااليي داد.
آموزش هنر از حيث توانمندي هاي حرفه اي، مهارت  هاي 
ويژه اي را طلب مي كند و اين به دليل پيچيدگي هاي اين 
شيوه هاي  با  بايد  آزموده  معلم  يك  بنابراين  است.  عرصه 
نيز  دانش آموز  عملكرد  از  ارزشيابي  و  آموزش  مختلف 
مواجه  اختصاصاتي  با  ما  نيز  سنجش  در  زيرا  باشد.  آشنا 
هستيم. در سنجش دانش آموزان هنر، آزمون قلم و كاغذي 
و يا شيوه هاي متعارف به سرانجام نمي رسد و اين نيز به 
مهارت هاي معلم برمي گردد كه چگونه بتواند به ارزشيابي 
مناسب از دانش آموز در رشتة خاصي از هنر بپردازد. به طور 
كلي نكتة قابل توجه در توانمندي معلمان رفع نياز آن ها براي 
رسيدن به صالحيت هاي تخصصي و حرفه اي برمي گردد. در 
بخش صالحيت هاي حرفه اي دو نكته حائز اهميت است: اول 
صالحيت هاي مربوط به آموزش و دوم شيوه هاي ارزشيابي 
و سنجش دانش آموزان. براي ارتقاي كيفيت آموزشي هنر 
در مقطع ابتدايي بايد به تربيت معلم تخصصي و حرفه اي 
در دورة ابتدايي توجه زيادي داشت كه ما از اين جهت با 
كمبود فراواني روبه رو هستيم. در حال حاضر معلمان ابتدايي 

ما نمي توانند اين نياز را در برنامه درسي رفع كنند.
 بين معلم هنرمند و هنرمند معلم چه تفاوت ها 
نظام  در  كدام يك  و  مي كنيد  مشاهده  تشابه هايي  و 

آموزشي برترند؟
 معلم هنرمند، همان معلم خالق است كه به شكل 
كليشه اي انجام وظيفه نمي كند. صرف نظر از موضوع آموزش، 
معلم هنرمند بايد هوشمندانه عمل كند و داراي سياست 
ذهني و انعطاف  باشد. معلم هنرمند نه تنها در حوزة هنر بلكه 
در تمام مقاطع موردنياز است و اگر از كليشه ها فاصله بگيرد، 
بيش تر از اين ويژگي برخوردار مي شود. اما هنرمند معلم، 
فردي است كه در شاخه اي از هنر خبره و كارشناس بوده و 
از آن طريق نقش معلم را كسب كرده است. البته در عرصة 
هنر ما نيازمند فردي هستيم كه هر دو ويژگي را در كنار هم 
دارا باشد و اين كه معلمان ما بايد داراي صالحيت دانشي 
و تخصصي الزم باشند (هنرمند معلم) و نيز از آنان انتظار 

مي رود كه كليشه اي و قالبي عمل نكنند (معلم هنرمند).
 وضعيت آموزش هنر در مدارس چگونه است؟

بنده  طرف  از  سؤال  اين  مورد  در  قطعي  اظهارنظر   
صحيح نيست؛ زيرا ما به صورت مستقيم با اين موضوعات 
در  كه  عمومي  وضعيت  به  توجه  با  اما  نيستم،  ارتباط  در 
آموزش وپرورش سراغ دارم، مي توانم قضاوت كلي در اين باره 

داشته باشم.
ما به طور كلي در زمينة تربيت و جذب نيروهاي داراي 
استعداد برتر موفق نيستيم، چون اين قاعده كلي را باور دارم 
اين  در  ضعف  از  حكايت  كه  دارد  وجود  شواهدي  حتي  و 

سيستم مي كند.
 با توجه به آن كه در حال حاضر مشكل اصلي 
هنر  دبيران  است،  درسي  ساعات  كمبود  هنر  درس 
پاسخگو  را  خالء  اين  خالقيت  با  مي توانند  چگونه 

باشند؟
 ابتدا الزم است از انتظاراتي كه بايد از معلمان داشت 
آگاهي پيدا كرد و پيش از هر چيزي يك معلم هنر را تعريف 
نمود. مسلماً تمركز روي دبيران هنر نتيجة مثبتي به همراه 
شاياني  كمك  ضعف ها  كردن  برطرف  در  و  داشت  خواهد 
خواهد كرد. اما در پاسخ بايد كمي فراتر از موضع دبيران 
و نقش آن ها رفت. همة دست اندركاران آموزشي بايد نسبت 
به برطرف كردن كاستي ها در اين زمينه متعهد باشند و به 
عبارتي همه بايد در تربيت هنري به نوعي خادم اين امر 
گردند. حتي براي ايجاد بصيرت بايد به دبيران ديگر حوزه ها 
نيز تا حدي آموزش داده شود، تا سواد بصري آن ها باعث 
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بايد براي معلمان مان كامًال احراز 
گردد كه تربيت هنري امري خطير 

است و تحقق اهداف مربوطه به 
تنهايي از دبيران هنر ساخته نيست، 

پس براي رفع كمبود زمان در 
درس هنر بايد از معلمين دروس 

ديگر نيز براي تربيت هنري 
استفاده كرد

آموزش هنر از حيث 
توانمندي هاي حرفه اي، 
مهارت  هاي ويژه اي را 
طلب مي كند و اين به دليل 
پيچيدگي هاي اين عرصه است. 
بنابراين يك معلم آزموده بايد 
با شيوه هاي مختلف آموزش و 
ارزشيابي از عملكرد دانش آموز نيز 
آشنا باشد

معلم هنرمند، همان معلم خالق 
است كه به شكل كليشه اي انجام 

وظيفه نمي كند. صرف نظر از 
موضوع آموزش، معلم هنرمند بايد 

هوشمندانه عمل كند و داراي 
سياست ذهني و انعطاف  باشد

در عرصة هنر و آموزش آن، 
رويكردهاي متفاوتي را مي توان 
تعريف كرد و هر يك از برنامه هاي 
درسي را در تربيت هنري نسبت به 
توانمندي معلمان تحليل نمود

پيشرفت و رشد در عرصة آموزش و تربيت گردد. البته ما 
از  يكي  شايد  و  مي بينيم  دبيري  كمتر  در  را  بصيرت  اين 
رسالت هاي مجلة شما مي تواند اين نكته باشد كه جايگاه 
پيچيدة  جامعة  و  كشور  تراز  انسان  مطلوب  تربيت  و  هنر 
امروز را بتوانيم به درستي تبيين كنيم و مخاطبان مان را از 
اين نگاه محدود دور سازيم. هم چنين بايد براي معلمان مان 
كامًال احراز گردد كه تربيت هنري امري خطير است و تحقق 
اهداف مربوطه به تنهايي از دبيران هنر ساخته نيست، پس 
براي رفع كمبود زمان در درس هنر بايد از معلمين دروس 

ديگر نيز براي تربيت هنري استفاده كرد.
خدمت رساني  امر  اين  مي توانند  دروس  ساير  دبيران 
به تربيت دروس را از طريق طراحي فعاليت هاي هنري و 
توليدات هنري پيش بگيرند. راه ديگر، آشنايي با دروس و 
ارتباط آن ها با امر زيبايي شناختي و استفاده از فرصت هاي 
ناب براي آموزش است؛ مثل درس رياضي و فرمول هاي آن، 
تصاوير هندسي و يا بحث زيبايي شناسي در تصاوير روايت هاي 
تاريخي و موارد بسياري ديگر كه توجة دانش آموزان را از 

طريق زيبايي شناسي هنري به درس مربوطه جلب نمايند.
است  اين  بر  اعتقاد  درسي  برنامه ريزي  در   
هنر گنجانده  درس  در  اصيل بايد  هنرهاي بومي  كه 
شوند؛آيا حذف بعضي شاخه هاي هنري منطقي است؟
جريان  در  و  هنر  درس  در  هنري  حوزة  با  بايد  ما   
تربيت هنري بايد به صورت جامع برخورد نماييم و از آن جا 
كه اين برنامة درسي بايد برنامة جامعي باشد، پس بومي و 
غيربومي كردن آن مفيد نيست. هر اثر و مادة هنري حاوي 
پيام زيباشناختي خاصي بوده و هر يك از حوزه هاي هنر 
معرف يك نظام نمادين است. رمزگشايي نمادها، نياز به سواد 
دارد و اگر اين سواد را نداشته باشيم، از بخشي از تجربيات 
را  آن  سواد  اگر  كه  موسيقي  مثل  هستيم.  محروم  بصري 
نداشته باشيم، فقط يك قطعه از اصوات آهنگين بي معنا را 
مي شنويم. پس در حال حاضر سواد محدود به خواندن و 
نوشتن نيست. بنابراين اگر نظام آموزشي دانش آموزان را تنها 
با همان زبان نوشتاري تربيت نمايد، در اين مقطع زماني كافي 
و پذيرفته نيست و به هر ميزان اين سيستم در مورد موضوع 
تربيت بصري و هنري بي اهميت باشد، خروجي هايمان نيز 

افراد و معلميني مورد انتظار نخواهند بود.
 معلمان هنر چگونه مي توانند در تربيت هنري 
و معرفي چهره هاي جديد دانش آموزان هنرمند موفق 

شوند؟
 معلمان با مطالعة تاريخ هنر و كمك گرفتن از آثار 
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مهم در تاريخ هنر، مي توانند زمينة آموزش را جذاب تر 
كنند؛ چنان كه دانش آموز از نگاه كاربردي و زيباشناختي 
به هنر توجه نمايد. رويكردهاي مختلفي در تربيت وجود 
دارد كه معلم بايد هوشمندانه رويكرد مناسب را انتخاب 

كند.
 آسيب شناسي در زمينة توانمندسازي معلمان 

هنر از چه مسيرهايي مي تواند صورت گيرد؟
 اين كه به آسيب شناسي معلمان از طريق بررسي 
عملكرد دانش آموزان بپردازيم، كاري بسيار منطقي است، 
كه بايد در سطوح مختلف مثل ملي، منطقه اي و استاني 
به  دانش آموز  هنري  عملكرد  سنجش  با  گيرد.  صورت 
عنوان حوزه كامًال حياتي در سطح تعليم و تربيت به آن 
دسته از آسيب ها و ضعف ها كه در بحث آموزش مطرح 

است تا حدي خواهيم رسيد.
در كشورهاي ديگر براي سنجش عملكرد دانش آموزان 
و تأثير آن در حوزه هاي ملي به تدارك برنامه هاي مختلف 
به  ملي  سنجش  در  بايد  نيز  ما  مي پردازند.  سنجش 
ضعيف  عملكرد  صورت  در  و  بپردازيم  هنر  تربيت  امر 
دانش آموزان به دنبال ارائة دليل و راه حل آن باشيم تا 
به جايي برسيم كه تربيت هنري در نظام آموزشي مورد 

عنايت واقع شود.
البته تنها آسيب شناسي معلمان كافي نيست؛ چرا كه 
نظام آموزشي نيز كامًال قوي نيست. اما نه تنها سنجش 
بلكه توجه به برنامه درسي و بررسي آن و دستيابي به 
و  معلمان  توانمندسازي  به  مي تواند  نيز  ضعف هايش 

كامل كردن برنامة درسي راه بهينه اي باشد.
 چگونه مي توان در زمينة پژوهش در معلمان 

ايجاد انگيزه كرد؟
 معلمان براي باالبردن سطح آگاهي خود مي توانند 
حتي  و  نمايند  طي  را  راه  اين  مطالعه  و  پژوهش  با 
دانش آموزان را درگير فعاليت هاي پژوهشي كنند. براي 
ايجاد انگيزه ما نيز بايد توجه داشته باشيم كه تا چه اندازه 
براي هنر در نظام آموزشي اهميت قائل مي شوند. مجموعة 
تصميمات گرفته شده در نظام آموزشي حامل پيام براي 
معلمان، والدين و دانش آموزان بوده و اگر هنر جايگاه خود 
را در حاشيه نگه دارد و تغيير ندهد، فعاليت هاي پژوهشي 
هيچ ارزشي ندارد. بايد بدانيم پژوهش در راستاي هنر 
نيز  افراد  ديگر  براي  هنري  اطالعات  كسب  بر  عالوه 

مي تواند در زندگي نقش بسزايي داشته باشد.
 با توجه به آن كه در كتاب تان اشاره كرده ايد: 

«نگريستن به دنيا از دريچة زيباشناسي، توانمندي 
پرورش  دانش آموزان  در  هنر  كه  است  ديگري 
و  چيست؟  زيبايي شناسي  اين  مفهوم  مي دهد» 
را  معلمان  در  زيبايي شناسي  تقويت  چگونگي 

توضيح دهيد.
 زيباشناسي يعني درك زيبايي ها و لذت بردن از 
آن. يكي از مهم ترين كاركردها اين است كه آحاد انسان ها 
بتوانند به اين جنبه جامه عمل بپوشانند. اين از ابعاد مهم 
وجودي انسان است و نظام آموزشي كه نسبت به تربيت 
هنر غفلت مي كند، نسبت به بعد انساني نيز چشم پوشي 

كرده است. اين زيباشناسي جنبة عام و خاص دارد.
صورت  زماني  عام  شكل  در  زيبايي  از  لذت بردن 
يا  و  طبيعي  پديده هاي  مقابل  در  انسان  كه  مي گيرد 
مصنوعي كاربردي نگاه زيباشناسي داشته باشد. بنابراين 
بايد اين نگاه زيباشناسانه را در دانش آموزان رشد دهيم و 
كساني كه در ساخت محيط تأثير زيادي دارند، الزم است 
در تصميمات خود بُعد زيبايي را رعايت كنند. در سطح 
خاص نيز دانش آموز بايد در تربيت هنري مورد توجه قرار 
بتواند  شده  شناخته  و  هنري  اثر  يك  ديدن  با  تا  گيرد 

مالك هاي زيباشناسانة آن اثر را درك نمايد.
تا  است  الزم  ما  مجلة  براي  كه  ويژه  اي  كار   
بتواند به وسيلة آن ها به تربيت هنري كمك كند، 

چيست؟
حوزة  در  خالق  معلمان  عملي  تجارب  انعكاس   
هنر و معلماني كه در حوزه هاي ديگر تدريس مي كنند و 
خدمت رسان و ياري رسان هنر بوده اند، يكي از كارويژه هاست. 
بايد سراغ آن ها رفت تا جايگاهي در مجله داشته باشند. 
طرح ايده ها و انديشه هاي جديد معلمان از جمله آموزشي و 
سنجشي چه در كشور و چه در خارج از كشور، كه بايد به 
نقد و بررسي و بحث در اين باره بپردازيد. هم چنين انعكاس 
آثار و انديشه هاي دانش آموز نه تنها آثار هنري، بلكه نقد 
هنري بايد در مجلة شما از جايگاه خاصي برخوردار باشد. 
از سوي ديگر، مجلة شما بايد معرف مراكز مهم و مفيد 
بوده و يكي از كارويژه هاي مجلة رشد، جلب توجه مديران 
و سياست گذاران به عرصه هنر باشد تا با حمايت منطقي 
جايگاه هنر را تقويت نمايند و اين را باور داشته باشند كه 
هنر محروم است و با كمك معرفي منابع فراوان كه در 
حوزه هنر موجود است، به بررسي ضعف هاي برنامة درسي 
هنر بپردازند. بدين ترتيب، مجله مي تواند نقش كوچكي در 

بازگرداندن هنر به متن نظام آموزشي داشته باشد.
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نيم نگاهي به تفسير نقاشي كودكان
رضا عباسي
دبير هنر

نقاشي كودكان را چگونه تفسير كنيم؟
نقاشي زبان كودك است. با بزرگساالن تفاوت دارند. آن ها از طريق نقاشي كشيدن، قصه گويي، 
بازي كردن و... شناخته مي شوند. نقاشي به ما كمك مي كند تا به دنياي دروني و روح كودك پي 
ببريم؛ بدانيم چه نيازهايي دارد، آيا كودكي ناسازگار يا بيمار است؟ در بزرگسالي مي خواهد چه كاره 

شود و... 
بدين ترتيب، به دليل اهميت موضوع نقاشي كودكان، به مفاهيم آن به صورت كامًال خالصه اشاره 
مي كنيم. مفاهيم خورشيد، ماه، آسمان، زمين، اتومبيل و حيوانات را در اين مقاله با يكديگر بررسي 
مي كنيم، لطفاً توجه داشته باشيد كه شما به كودك، موضوع نقاشي نمي دهيد و او خودش آزادانه 

نقاشي مي كند.
خورشيد و ماه در اغلب نقاشي هاي كودكان، خورشيد ديده مي شود. خورشيد نشانة امنيت، 
خوشحالي، گرما، قدرت و به قول روان شناسان به معني پدر است. وقتي رابطة كودك و پدر خوب 
است، كودك خورشيد را در حال درخشيدن مي كشد و وقتي رابطة آن دو مطلوب نيست، كودك 
خورشيد را در پشت كوه ناپديد مي كند. ترس كودك از پدر به رنگ قرمز تند و يا سياه در نقاشي اش 
ديده مي شود. البته صرفاً با يك نقاشي نمي شود به قضاوت پرداخت بلكه بايد چندين نقاشي كودك 
را بررسي كرد. ماه نشانة نيستي است. اغلب كودكان ماه را كنار قبر و قبرستان مي كشند. كودكان در 

نقاشي خود ماه را با مرگ معني مي بخشند.
آسمان و زمين هم در كار كودكان ديده مي شود. آسمان به معني الهام و پاكي ولي زمين به معني 
ثبات و امنيت است. كودكان خيلي كوچك هيچ وقت براي نشان دادن زمين خطي ترسيم نمي كنند، 
ولي در سن 5 يا 6 سالگي كه كم كم داليل منطقي را درك مي كنند، به كشيدن زمين نيز مي پردازند.
در جامعة امروزي ماشين نشانه قدرت است؛ به همين دليل در نقاشي هاي كودكان مخصوصاً 
پسربچه ها ماشين زياد ديده مي شود. وقتي يكي از اعضاي خانواده كه اغلب پدر و گاهي خود 
كودك است، رانندگي مي كند، از ديدگاه برون فكني اهميت مي يابد. بيش تر نوجوانان به بهانه اين كه 

 د   ى   د   گ    ا    ه
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كشيدن تصوير آدم حوصله شان را سرمي برد يا سخت است، از آن خودداري مي كنند. اما به اعتقاد 
پژوهشگران، ترجيح دادن كشيدن ماشين در اين دوره، خودبه خود نشان دهندة وابسته  بودن شخص 
به دنياي خارج و زندگي ماشيني است. البته اين مسائل بستگي به سن، فرهنگ و عوامل ذهني و... 

نوجوان دارد.
اگر در نقاشي كودك شما تصاوير حيوانات ديده مي شود، ممكن است داليل مختلفي وجود داشته 
باشد كه شما با صحبت كردن با كودك مي توانيد به آن پي بريد. كودكي كه در روستا زندگي مي كند، 
يا حيوانات خانگي دارد، يا عاشق حيوانات باشد و يا حتي زياد به باغ وحش برود، طبيعي است كه 
حيوان بكشد. نتيجه مي گيريم كه فرهنگ و طرز زندگي كودك در خانواده از اهميت زيادي برخوردار 
است. اگر كودك به نوعي با حيوانات رابطه نداشته باشد و حيواني در دسترس او نباشد، تصوير حيوان 
در نقاشي اش اهميت خاصي پيدا مي كند. گاهي ممكن است كودك احساس گناه و تقصيري را كه 
تجربه كرده و جرئت نيافته تا آن را ابراز كند، به واسطة نقاشي و در قالب حيوان نشان دهد. مثًال 
كودكي ممكن است به دليل اين كه شب گذشته جايش را خيس كرده و سرزنش شده، احساس گناه 
كرده باشد و در نقاشي اش شكل حيوان خاصي مثل مارمولك را بكشد. كشيدن حيوانات درنده نشانة 
فشارهاي دروني و مخفي كودك است. مثًال كودكي كه نسبت به برادر كوچك تر تازه به دنيا آمده اش 
حسادت مي كند، در نقاشي ممكن است گرگ بكشد كه اين نشان دهندة ترس و دلهرة كودك از 
تازه وارد كوچولوست. بايد توجه داشته باشيم كه در تجزيه و تحليل نقاشي كودكان كه كاري بسيار 
ظريف و حساس است چون يك كار تخصصي و تجربي محسوب مي شود، رأي ما قطعي نخواهد بود. 
كودك بايد به ميل خود موضوع نقاشي اش را انتخاب كند. نبايد باالي سرش بنشينيم و به سليقة 

خودمان به او مداد رنگي بدهيم. كودك در نقاشي كردن بايد از آزادي كامل برخوردار باشد.
در پايان نقاشي الزم است از كودك بخواهيم كه در مورد تصاوير كشيده شده براي ما صحبت 
كند. اين گونه اطالعات در تجزيه و تحليل نقاشي كودك به ما كمك مي كند. كودكان را به كشيدن 

تشويق كنيم اما آن ها را مجبور نكنيم كه همين االن براي ما نقاشي بكشند.

اگر در نقاشي 
كودك شما 

تصاوير حيوانات 
ديده مي شود، 

ممكن است 
داليل مختلفي 

وجود داشته 
باشد كه شما با 
صحبت كردن 

با كودك 
مي توانيد به آن 

پي بريد
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اشاره 
صورتي  در  و  است  تخيل  قوه  پرورش دهندة  هنر 
تجربه هاي  فراواني  و  پرورش  با  كه  مي يابد  بروز  امكان 
حسي (المسه، بينايي و...) توأم باشد و هرچه اين امكانات 
وسيع تر باشد، قوة خالقه و قدرت تخيل آن نيز افزايش 
مي يابد. تجزيه و تحليل و قدرت انتقاد را مي توان از ابتدا 
در مقوله هاي هنري به هنرجويان آموزش داد تا بتوانند 
به ارزش و كيفيت آثار پي ببرند و به آن آگاهي كامل 
يابند. در اين باره به مدد پژوهش اسنادي و كتابخانه اي 
براي يافتن روشي مبتني بر قابليت هاي فرهنگي ايراني 
اسالمي تالش شده است تا روش هاي انطباقي و برگرفته 
از فرهنگ آموزشي هنر غرب به شيوه اي مستقل تبديل 

شود.

كليدواژه ها: آموزش هنر، توليد هنرى، تزيين گرايي، 
هوش، تعليم و تربيت.

در اوايل دهة 1970، طبقه بندي استاندارد بين المللي 
هدف  با  يونسكو  سازمان  توسط   1(ISCED) آموزش 
تهية  و  جمع آوري  براي  كشورها  براي  مناسب  ابزاري 
آمارهاي آموزش در سطوح داخلي و بين المللي طراحي 
شد. اين طبقه بندي در كنفرانس بين المللي ژنو (1975) 
يونسكو  سازمان  عمومي  كنفرانس  و  رسيد  تصويب  به 
پس از انجام اصالحاتي در سال 1978 آن را تأييد كرد. 
تجربه هاي فراوان كشورها و سازمان هاي بين المللي دربارة 
كاربرد اين طرح نشان داد كه طبقه بندي آن به تجديد 
نظر نياز دارد تا تغيير و تحوالت به وجود آمده در آموزش 
را نيز در نظر بگيرد. بنابراين در بيست و نهمين كنفرانس 
يونسكو در سال 1997 نسخة تجديد نظر اين طرح به 

تصويب رسيد. 
اين طبقه بندي، مجموعة گسترده اي از تعريف ها و 
مالك هاي گردآوري شده اي است كه امكان مقايسه و 
طبقه بندي برنامه هاي آموزشي را در سطح بين المللي بر 
براساس  مي كند.  فراهم  آموزشي  رشتة  و  سطح  مبناي 
تربيتي همة  اين نظام، فرصت و شيوه هاي آموزشي – 
سنين در كشورهاي مختلف دسته بندي مي شود و تمام 

هنر؛ 
پرورش 
قوة
 تخيل

درآمدى بر آموزش هنر

شرشــدآـد آموزشموزش
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فعاليت هاي آموزشي را در بر مي گيرد. سطوح آموزشي 
پيشنهادي اين طرح هفت سطح است: 
ـ سطح (0) آموزش پيش دبستاني؛

ـ سطح (1) آموزش ابتدايي (اولين مرحلة آموزش پايه)؛
ـ سطح (2) آموزش متوسطة اوليه (دومين مرحلة 

آموزش پايه)؛
ـ سطح (3) آموزش متوسطة دوم؛

ـ  سطح (4) آموزش پس از متوسطه (غير دانشگاهي)؛
ـ سطح (5) اولين مرحلة آموزش عالي؛

ـ سطح (6) دومين مرحلة آموزش عالي. 
به طور كلي اين طرح، شامل 9 گروه تحصيلي، 25 
است.  تحصيلي  رشتة   80 حدود  و  تحصيلي  زيرگروه 
چنين  با  بنابراين   (Farenga, 2005: 329-40)
آموزش،  كه  است  اين   گفت  مي توان  آن چه  رويكردي، 
مفهوم  درك  و  تحليل  آموزش  بلكه  نيست؛  هنر  توليد 
هنر است و هدف هنر، قضاوت كردن نيست؛ بلكه هدايت 
است. زيرا قضاوت منجر به پايان آن مي شود و هدايت، 

ادامه دهنده و رهنماست. 
طرح دو پرسش دربارة اهداف آموزشي الزامي است. 

ـ آموزش هاي هنري و صنايع دستي، چگونه مي تواند 
در پرورش هنرجويان و زندگي ديگر افراد تأثيرگذار باشد؟ 
ـ  چگونه مي توان براي اقشار گوناگون برنامة آموزشي 

صحيحي در زمينة صنايع دستي و هنر ايجاد كرد. 
با توجه به قابليت هاي انسان، نياز به چهار مهارت 
كه  ـ  هنر  و  كردن  حساب  نوشتن،  خواندن،  اساسي، 
مهم ترين آن هاستـ   در تفكر و يادگيري نقش دارد. يك 

اثري هنري را از سه جنبه مي توان بررسي كرد:
1. حسي كه دربر گيرندة دريافت بافت، رنگ، خط و 

تكنيك است؛
2. صوري كه دربر دارندة وحدت، هارموني، كنتراست، 

تقارن و... است؛
3. ابراز معنا كه مفهوم و انديشه يا حسي را در هنرمند 

به بيان درمي آورد. 
مي توان موارد زير را هم در نظر گرفت: 
1. تداوم تاريخي و ارتباط با پيشينيان؛

2. ارتباط معنايي كه با گذشته برقرار مي شود؛

3. قواي ذهني خاصي را در آن ها پرورش داده كه 
بدون هنر ممكن نيست. 

در اين جا نقش هنر در پرورش عزت نفس و اتكابه نفس 
بسيار اهميت دارد. 

مي توان  نظريه ها  اين  جمع بندي  در  كلي  به طور 
نتيجه گرفت كه آيندة يك مملكت در گرو فضايي است 
و  شده  فراهم  آن  هنرجويان  پرورش  و  رشد  براي  كه 
جايگاهي كه به هنر و صنايع دستي داده است. توانايي 
سبب  تاريخي  ادوار  در  هنري  آفرينش هاي  در  ايرانيان 
شد كه زمينة خلق و آفريدن در زمينه هاي صنايع دستي، 
صنايع مستظرفه و صنايع ادبي و ديگر قابليت هاي هنري 
فراهم شود و شاهكارهايي پديد آيد. اين خالقيت هنري 
دو  در  بود،  رسيده  ابداع  مرحلة  به  انديشه  براساس  كه 
وجه تفكر و تجربه، توانست مراحل تكامل و تكوين خود 
را در مسير تاريخ بر مبناي نيازهاي زيستي و محيطي و 
بازتاب هايي كه باورها و فرهنگ گذشته را نشان مي دهد، 

طي كند. 
توليد آثار هنري و صنايع دستي كه بر هر دو وجه 
متكي بود، اگر با يك سويه نگري روبه رو مي شد، روبه زوال 
مي رفت. نگرش كاربردي و عوامل و عناصر زيبايي شناسي 
از نوع تزيين گرايي بسيار اهميت دارد و هر چيز روزمره اي، 
اگرچه بسيار ساده، نيز از اين قابليت بايد بهره مند مي شد. 
اين تزيينات، جهان پيرامون و قابليت هاي هنري را در 
برمي گرفت كه الزاماً طرح و نقش مبتني بر درك هندسه 

و گياه و جانور و غيره مي بود. 
نگريستن به هنر و صنايع دستي مبتني بر جايگاه، 
درك كاربردي آن را ضروري مي كرد و بنابراين روزمره گي، 
اعتقادات، جهان دست و اهداف ساختن را نيز دربرمي گرفت؛ 
هرچند با تغيير هر يك از اين عوامل و عناصر توليد اثر 
هنري و صنايع دستي باعث تغييراتي مي شود كه ممكن 
است به تغيير كلي محصول يا كيفيت سازي و تنزل آن 
منجر شود. در اين جا پرسشي مطرح است: هنر و تفكر 
چه ارتباطي مي توانند با يكديگر داشته باشند؟ زيرا برخي 
اعتقاد دارند: از آن جا كه هنر حسي است، پس نمي توان 
آن را در مقولة فكري قرار داد؛ اما مي توان در يك محيط 

آموزشي سه نوع برنامه ريزي كرد:

همچنين اعتقاد 
بر اين است 

كه رشد و 
بقاي انسان به 

رشد هر دو 
هوش تجربي و 
فكورانه بستگي 

دارد؛ هوش 
فكورانه در 

وجود انسان 
دورافتاده و 
معطل مانده 
است و رشد 

نمي يابد؛ مگر با 
نگاه هوشمندانه 

كه به آثار هنري 
و يا آموزش 
هنري است
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1. برنامه ريزي آموزشي صريح2؛
2. برنامه ريزي آموزشي ضمني (تلويحي، پنهان)3؛

3. برنامه ريزي آموزشي پوچ (تهي)4.
براساس منابع موجود مي توان براي انسان سه نوع 

هوش در نظر گرفت: 
الف. هوش عصبي5، موروثي غيرقابل دست كاري؛

ب. هوش تجربي6، ظرفيت تغييرپذير در حد محدود؛
ج. هوش فكورانه (تأملي)7، ظرفيت تغييرپذير در حد 

فراگير.
همچنين اعتقاد بر اين است كه رشد و بقاي انسان 
به رشد هر دو هوش تجربي و فكورانه بستگي دارد؛ هوش 
فكورانه در وجود انسان دورافتاده و معطل مانده است و 
رشد نمي يابد؛ مگر با نگاه هوشمندانه كه به آثار هنري و 

(Gardner, 1985: 74) .يا آموزش هنري است
از ديدگاهي ديگر، هنر ابزاري است كه براي انسان 
به  بنا  هرچند  مي كند.  توليد  احساس  با  توأم  شناخت 
نظرية پياژه درك در قالب علم تجربي است و بر مبناي 
بنيان تفكري فكر منطقي است؛ ولي گاردنر هوش را 
ُجستن تعريف مي كند: «هوش عبارت است از توانايي حل 
مسئله يا توليد و خلق يك محصول، ساختن چيزي كه 
دست كم در يك فرهنگ ارزش تلقي مي شود». بنا به اين 
تعريف، هوش مبتني بر توليد يك محصول است. وي 

اقسام هوش را به ده نوع تقسيم كرده است:
1. هوش زباني: شاعران، اديبان، وكال، رمان نويسان و 
روزنامه نگاران توانايي و برجستگي خاصي در هوش زباني 

دارند. 
قدرت  افراد  اين  رياضي:  يا  منطقي  هوش   .2
تحليلي خوبي دارند. قابليت درك روابط منطقي بين اجزا 
را دارند؛ مانند علماي منطق، دانشمندان علوم تجربي و 

رياضي دانان. 
فهم  و  درك  ريتميك:  يا  موسيقيايي  هوش   .3

ريتم و موسيقي، موسيقي دانان. 
كه  فضايي  روابط  درك  قدرت  فضايي:  هوش   .4
و  دريانوردي  معماري،  شطرنج،  نقاشي،  در  آن  تبلور 

جراحي است. 
5. هوش حركتي: در حوزة ورزشي قابليت فراوان 

مي يابد. ورزشكاران، هنرپيشگان، رقصندگان و ...
ديگران  رفتار  درك  قدرت  ميان فردي:  هوش   .6
را به خوبي دارند و روابط پيچيدة ميان فردي را به خوبي 
ايجاد مي كنند و عواطف و احساسات ديگران را به خوبي 
روان كاوان،  درمانگران،  معلمين،  مانند  مي كنند؛  درك 

فروشندگان، سياستمداران. 
فردي  شناخت  قدرت  درون فردي:  هوش   .7
بااليي دارند و از توان برنامه ريزي دقيق فردي بر اساس 
توانايي هاي خود و قدرت برقراري ارتباط خوب با خويشتن 

برخوردارند. 
8. هوش معنوي.

9. هوش طبيعت گرايانه.
10. هوش وجودگرايانه.

را  هوش  انواع   همة  كه  ندارد  ادعا  گاردنر  هرچند 
استعدادها  اين  همة  كه  نيست  تأكيدي  است.  دريافته 
تفكر  حاصل  را  آن ها  بلكه  باشد؛  (ناآموخته)8  فطرى 
(اكتسابى)9 انساني  مي داند. اين نظريه ها در حوزة هنر 
و خالقيت موضوع توجه است و گفته مي شود كه هريك 
از اين هوش ها به تنهايي نمي تواند در هنر قابليت داشته 
باشد؛ بلكه تعامل بين چندين هوش مي تواند در هنر به 
كار گرفته شود؛ به عبارت ديگر، هر كدام از اين هوش ها 
نمي تواند ماهيت هنري داشته باشد. خالقيت نيز همچون 
بلكه  شود؛  تصور  يك بعدي  و  تك ساحتي  نبايد  هوش 
خالقيت منحصر به حوزة خاصي است كه هر فردي در 
هر حوزه اي مي تواند خّالق باشد. براي به وجود آوردن 
راه حل مناسب در شيوة تعليم و تربيت، مي توان به دو 

اصل كلي اشاره داشت: 
الف. افراد ذهن هاي مشابهي ندارند و چون مجموعة 
ثابت  افراد  هوش  توانايي  است،  مختلف  افراد  ذهنيات 

نيست و مي تواند تغيير يابد. 
ب. حيات بشر كوتاه است و امكان فراگيري همه چيز 
وجود ندارد؛ بنابراين در يك مقطع مشخص و مناسب 
فرد  به  آموزش  از  پس  شود.  مناسب  گزينش  يك  بايد 
محوري جهت مي يابد كه همان شيوة مراكز تخصصي 
اهميت  فردي  تفاوت هاي  به  هرگاه  تعبيري  (به  است. 
چه  هر  و  است  انسان گرايانه  آموزش  نظام هاي  بدهيم، 

آيندة يك 
مملكت در 
گرو فضايي 
است كه براي 
رشد و پرورش 
هنرجويان آن 
فراهم شده 
و جايگاهي 
كه به هنر و 
صنايع دستي 
داده است
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به سمت يكساني و يكنواختي جهت يابد، از نگاه انساني 
كه  است  فرآيندي  هوش  صورت  اين  در  مي شود.)  دور 
عوامل،  ديگر  و  غيررسمي  يا  رسمي  آموزش  تأثير  زير 
امكان رشد يا تغيير دارد كه يك بستر ژنتيكي است و 
بر آن اثر مي گذارد و با يك سنجش متناسب با هوش 
چندگانه، قابليت ها و استعدادهاي هنري شكوفا مي شود. 

(Gardner, 1982: 83-5)
در اين جا پرسشي مطرح است كه آيا هنر و صنايع 
است  تربيت  و  تعليم  آموزش  پيشرفت  وسيلة  دستي، 
اين  در  باشد؟  داشته  اهميت  في نفسه  مي تواند  خود  يا 
پرسش در بخش اول يك نگاه ابزاري به هنر و صنايع 
دستي وجود دارد كه مي خواهد حقانيت آن را به اين 
شكل اثبات كند؛ هرچند كه برخي نظريه پردازان اين نوع 
مشروعيت را نمي پذيرند و آن را نقض غرض مي دانند؛ 
اما قابليت هاي شناخت هنر و صنايع دستي توانايي هاي 

ديگري را به وجود مي آورد. هرچند در شيوه هاي آموزشي 
دوران  آموزش  به  كمك  براي  ديگري  مؤثر  ابزارهاي  از 
تحصيلي استفاده مي كنند؛ رويكرد به هنر و صنايع دستي 

را مي توان به دو گونه نيز تقسيم كرد: 
الف. راهبردهاي دروني و ذاتي هنر و صنايع دستي؛

ب. رويكرد ابزاري. 
هرچند هنر و صنايع دستي منش و عادات ممتاز 
فكري است و هر محصول هنري در نگاه اول كلية رمز و 
رازهاي خود را آشكار نمي كند و شايد اساساً از آن جهت 
هنر خوانده مي شود كه از معاني معلق و منتظر به كشف 
سرشار است و هدف تربيت ادراكي دارد. در اين جا نيز اين 
نياز به وجود مي آيد كه مالك معقول بودن يا ايجاد اثر 
با عقالنيت سنجش شود كه در واقع معقول بودن كامًال 
دروني است و عقالنيت، بر موضوع اجماع داشتن است. 
از نظر پركينز هم هوش فكورانه، يعني همان ظرفيت 

آموزش، توليد هنر 
نيست؛ بلكه آموزش 

تحليل و درك 
مفهوم هنر است و 

هدف هنر، قضاوت 
كردن نيست؛ بلكه 

هدايت است. زيرا 
قضاوت منجر به 

پايان آن مي شود و 
هدايت، ادامه دهنده 

و رهنماست
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فراشناخت ذهن است و چون همواره به صورت كليشه اي 
با پديده ها برخورد مي كنيم، ضعف كار ما شناخته مي شود. 
و  هنري  تربيت  گذشته  ادوار  در  كه  همان گونه 
مصرف كننده  حتي  و  شاگرد  استاد،  براي  آداب المشق، 
محصول وجود داشته، سواد هم يك قابليت دو جانبه است 
كه داد و ستد معنا تلقي مي شود و تنها انتقال معنا منحصر 
به متن (نوشته) نيست و متن، تنها ابزار انتقال معنايي 

محسوب نمي شود؛ بلكه مواد مكتوب و تنها بخشي از انتقال 
معناست و سواد معناي گسترده تري را در بر مي گيرد. 

به بيان ديگر، سواد عبارت است از: قابليت رمزگشايي 
و رمزگرداني از معنا و مفهوم، صرف نظر از قالب يا فرم 
اجتماعي كه معنا با استفاده از آن ابراز شده است؛ حتي 
همان  بگيريم،  نظر  در  آن  رايج  معناي  در  اگر  را  سواد 
متن و نمادها را نيز در قالب هاي گوناگون مي توان بيان 
منطبق  بايد  مصداق  بر  دقيقاً  نماد،  گزاره اِي  زبان  كرد. 
باشد؛ اما در زبان غيرگزاره اي وجود ابهام بر زيبايي آن 
مي افزايد، همانند شعر. اين زمان قابليت تفسير و بيان هاي 
گوناگون پيدا مي كند. بنا به نظر آيزنر هر نوع شناخت، 
يك نوع سواد است و كاربردهاي گوناگون زباني سبب بروز 
شناخت هاي گوناگوني نيز مي شود و بنا به همين نظر، 
علّت توجه به آموزش چندگانة سواد از نظر وي سه نكته 

است كه بايد به آن توجه داشت:
1. تنوع و عمق بخشيدن معنا براي افراد در زندگي؛

2. پرورش قابليت ها و استعدادهاي شناختي يا ذهني 
هنرجويان در ابعاد مختلف؛

3. دست يابي به عدالت آموزشي يا برابري فرصت هاي 
آموزشي. 

از  قوم  يك  تحليل  از  است  نقشه اي  واقع،  در  زبان 
جهان پيرامون خود كه بستگي به دريافت و ادراك آن 
قوم از محيط اطراف خود دارد. نتيجة تفكر و شناخت 
و يادگيري مفهومي زباني، مبدأ ژنتيكي دارد و در زمينة 
هنر بسيار بااهميت است. يكي از كاركردهاي خاص هنر 
و هنرمند توجه به ويژگي هاي پديده ها و ادراكات حسي 
و غنا بخشيدن به تصور و تّخيل آن هاست. پرهيز از نگاه 
سطحي به پديده ها، از قابليت هايي است كه در حوزة هنر 
اتفاق مي افتد. ذهن تحت تأثير شرايط محيطي و فرهنگي 
است و مغز تحت تأثير رشد فيزيولوژيكي. اشكال مختلف 
بازنمايي دانش (نظام هاي معنايي مختلف) كاركردهاي 
ويژه و خاص خود دارند. اين قضيه از نظر فلسفي از طرف 
فالسفة معروف بررسي شده و به اين نتيجه رسيده اند 
كه موسيقي، شعر، تئاتر و ... هر يك شناخت خاص خود 
دست  به  موسيقي  طريق  از  كه  شناختي  يعني  دارند؛ 
مي آوريم، همان شناختي نيست كه از راه هنر و صنايع 
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دستي به دست مي آوريم. چون اگر چنين بود، گونه هاي 
هنري در طول تاريخ دوام نمي آوردند و به حذف منجر 

مي شدند و امكان بقا برايشان وجود نداشت. 
بنا به نظرية آيزنر بدفهمي ها دربارة هنر در پنج محور 

جاي مي گيرند: 
1. تفكر انساني مستلزم به كارگيري زبان است. 

2. تجربه هاي حسي در سلسله مراتب دماغي، ذهني 
انسان جايگاه نازلي دارد. 

3. هوش و هوشمندي متوقف بر به كارگيري منطق 
است. 

و  رويدادها  از  عاطفي  گسست  و  گرفتن  فاصله   .4
پديده ها، شرط اساسي و ضروري درك صحيح و درست 

آن هاست. 
و  معتبر  تعميم هاي  به  دست يابي  روش  يگانه   .5

مشروع در مورد جهان هستي، روش علمي است. 
علم و هنر دو منبع معتبرند كه از يافته هاي متكي بر 
فرآيندهاي زيبايي شناسي در تعليم و تربيت نيز استفاده 
مي توان كرد؛ همچنين ديويي بيان مي كند كه هنر منبع 
هدايت و دانش فرآيند ارزش هاي زيبايي شناختي است. 
پركينز نيز عاداتي را مطرح مي كند كه در ساية رويارويي 
با آثار هنري در نتيجة تالش براي درك آن هاست كه 
در توليد هنري10 و ارزش گذاري11 در به كارگيري هوش 
تأملي قابليت هايي به وجود مي آيد كه نه در حوزة هنر، 
 (Farenga, .بلكه در تمام عرصه هاي زندگي كاربرد دارند

2005: 148-9)
به نظر آرنهايم نيز هنرمند در فرآيند توليد هنري 
به انگاره هايي مسلح مي شود كه در خلق اثر به كمك 
مربي مي آيد و باعث ايجاد تجربه هاي پربارتري در خلق 
آثار هنري بعدي مي شود. وي تعميم پذيري را فقط در 
حوزة خلق اثر هنري مي داند. توماس كوهن در كتاب 
«ساختارهاي انقالب هاي علمي» بيان مي كند در فرازهايي 
از علوم، انقالب هايي رخ مي دهد و اين تحوالت بنيادين 
باعث تغيير مسير حركت آن رشتة علمي مي شود. در 
اين انقالب هاي علمي كه در رشته ها و حوزه هاي مختلف 
علمي پيش مي آيد، كساني نقش بيش تري داشته اند كه 
از حوزه هاي ديگر وارد اين حوزة علمي شده اند؛ براي مثال 

پياژه كه از حوزة ديگري وارد حوزة تعليم و تربيت شده 
است و نظرية تحول شناخت او از نافذترين و اثرگذارترين 
نظريه هاي مطرح شده در زمينة تعليم و تربيت است. 

(Arnheim, 1982: 47)
مي توانيم  آيا  كه  مي شود  مطرح  سؤالي  اين جا  در 
احساسات و عواطف12 و حس ها13 را تقويت كنيم؟ در 
بستر آموزش هنري خواهيم توانست، هم حواس و هم 
احساسات و عواطف را كه موضوع پرورش و تربيت قرار 
گرفته اند، تقويت كنيم. جايگاه آموزش هنر به مادة هنر 
نيست؛ بلكه مي تواند فراتر از آن باشد و به توانايي هايي در 
هنر دست يافت كه نتيجة آن ها در زندگي نيز تأثيرگذار 
باشد و ايجادكنندة نگاهي نو به روش هاي نوين در زندگي 
شود. به نظر آيزنر آن چه مي توانيم از آموزش هنر دريابيم، 
چندين پيامد است كه قابليت ها و اهداف هنر و آموزش 

آن را مي توان در سه سطح بيان كرد: 
1. اهداف سطح اول: قابليت هايي كه توليد، كاربرد و 

كاربست آن در وجوه آثار هنري ديده مي شود. 
آموزش  از  كه  قابليت هايي  دوم:  سطح  اهداف   .2
هنر حاصل مي شود و در روياي خود با پديده هاي متفاوت 
موجود در محيط به وي توانايي هاي جديدي مي بخشد و با 
ايجاد نگاه زيبايي شناسانه به فرد به صورت زيبايي شناسي 
و  پديده ها  زيبايي شناسي  و  موجود  طبيعي  پديده هاي 

مصنوعات دست ساختة بشر تجلي مي يابد. 
3. اهداف سطح سوم يا اهداف حاشيه اي: باعث 
ايجاد قابليت هايي است كه در زمينة تحصيلي ديگر و 

علوم ديگر تاثيرگذار است. 

آموزش هنر
1. هنرجويان را براي درك معنا بين فرم و محتوا آشنا 
مي كند كه با بستر اصلي هر اثر ارتباط و اتصال وجود دارد. 
2. هنرجويان را توانا مي كند كه در ديدن و شنيدن 
بهره  زيبايي شناختي  ويژگي هاي  از  مختلف  پديده هاي 

ببرند و پديده ها را صرفاً از جنبه علمي آن ها نبينند. 
3. هنرجويان را توانا مي كند تا با تبديل انديشه ها، 
در  را  آن  بيان،  و  فرم  قالب  در  احساسات  و  انگاره ها 

جلوه هاي هنري عميقاً حس و لمس كنند. 

سواد عبارت 
است از: قابليت 

رمزگشايي و 
رمزگرداني از معنا 
و مفهوم، صرف نظر 

از قالب يا فرم 
اجتماعي كه معنا با 
استفاده از آن ابراز 

شده است؛ حتي 
سواد را اگر در 

معناي رايج آن در 
نظر بگيريم، همان 

متن و نمادها را 
نيز در قالب هاي 

گوناگون مي توان 
بيان كرد
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به ايجاد عادت و منش هاي ممتاز كمك مي كند تا 
تمايل به تصور امور ممكن را كه در حال حاضر وجود 
خارجي ندارند، به وجود آورند. به عبارتي تمايل به امور 
نامعين كه گرايش به كاوش هايي است كه هنوز شكل 

خاصي به خود نگرفته اند. 
ادراك،  ويژگي  سه  زيبايي شناسي  مراحل  بيان  در 
مفهوم پردازي (تفسير و ارزيابي) و خلق يا توليد اثر هنري 

اهميت دارد. 
پارسونز با يك برداشت مبتني بر تحول شناخت 
زيبايي شناسي معتقد است و در آن در هر مرحلة سّني 
را  آن  و  مي كند  بيان  زيبايي شناسي  امر  در  را  مسيري 
مبتني بر رشد بيولوژيكي مي داند و به عوامل فرهنگي و 
محيطي توجهي ندارد. اين مراحل از نظر وي به مراحل 

پنج گانه تقسيم مي شود:

1. خوشايندگرايي14
لذت بردن شهودي يا آموخته نشده از هر اثر هنري 
است كه واكنشي مبتني بر تداعي آزاد است و ديدن يك 
اثر هنري هر چيزي را ممكن است در ذهن فرد تداعي 
آگاهي  مرحله  اين  در  افراد  روان شناختي،  نظر  از  كند. 
ناچيزي از ديدگاه هاي ديگران دارند، چنان كه موضوع و 

سبك اهميت ندارد. 

2. زيبايي و واقعي گرايي15
اين مرحله بر اساس بازنمايي سازمان يافته اي شكل 
مي گيرد؛ يعني بروز يك چيز واقعي كه بازنمايي شده است 
با فاصله گرفتن از اثر تداعي و ذهني بروز مي يابد و توانايي 
كند  برقرار  ارتباط  نامربوط  و  مربوط  ابعاد  بين  كه  دارد 

(مربوط: تصوير شده ها، نامربوط: تصوير كشيده نشده ها). 

3. درك و دريافت انديشه و احساس16
و  معنا  درك  محور  حول  مرحله،  اين  قابليت هاي 
احساس سازمان يافته به وجود مي آيد. انديشه يا احساس 
دريافت و درك شده ممكن است به هنرمند مربوطه باشد 
يا احساسي است كه در ديگران پديد مي آورد. در اين 
صورت ارج نهادن به خالقيت پديد مي آيد؛ هرچند ممكن 

است، اثر نازيبا نيز به نظر رسد كه در هر صورت بر فرد 
تأثير مي گذارد. 

4. سبك و قالب و شكل17
يك  ديدة  به  هنري  اثر  به  فرد  نگاه  مرحله  اين  در 
توليد و دست آورد اجتماعي است و ابعاد و جنبه هايي 
از اثر هنري دارد كه در قالب و شكل و سبك، خود را 
عينيت بخشد و بررسي  كند. اين مرحله، همان اتفاقي 
است كه بسياري آن را در قالب سّنت هاي هنري منطقي 
مي پندارند و آن چه را از لحاظ معنا در اثر هنري نهفته 
است، با اصول و قواعد سبك ها تطبيق مي دهند. همين 
به فرد مي آموزد كه آن را به صورت يك مجموعه واحد 

بنگرد.

5. استقالل18
درك استقالل و قضاوت دربارة هنري كه جنبه هاي 

فردي و اجتماعي دارد. 
هرگاه در اين مرحله فرد دربارة يك سنت قضاوت 
مي كند، آن را از ديدگاه خويش بررسي مي كند و چون 
نگاهي  بنابراين  است،  اجتماع  يك  از  برخاسته  فرد 
اجتماعي نيز دارد؛ درست است كه فرد در اين مرحله 
امر قضاوت را هم چون كاري فردي پذيرفته است ولي 
احساس مسئوليت در برابر رهنمود دادن جامعه نيز در 

وي شكل گرفته است. 
و  خالق  ظرفيت هاي  آزادسازي  امكان  اصل،  در  هنر 
آفرينش گرايانة هنرجويان را فراهم مي كند كه در اصل در 
منابع غربي و روش هاي تعليم و تربيت منسوخ شده است؛ 
به اين معنا كه هنر به آموزش هم نيازي ندارد؛ بلكه مي تواند 
به خودي خود به صورتي خودجوش در افراد پديد آيد. اين 
نوع نگاه، هنر و آموزش را در آموزش هاي مدرسه اي مهم 
نمي داند؛ به همين دليل اين اعتقاد به وجود مي آيد كه هنر 

(Farenga, 2005: 152-5) .به حاشيه خواهد رفت
بيش ترين توجه در روش هاي آموزش صحيح نوين 
در ايجاد مقررات و نظم آموزش هستند كه در دهه هاي 
اخير به عنوان رويكرد D.B.A.E  19 معرفي شده است. از 
ديدگاه جنس هر مقررات، آموزش هنر بايد دربردارندة 

توانايي ايرانيان در 
آفرينش هاي هنري 
در ادوار تاريخي 
سبب شد كه زمينة 
خلق و آفريدن 
در زمينه هاي 
صنايع دستي، 
صنايع مستظرفه 
و صنايع ادبي و 
ديگر قابليت هاي 
هنري فراهم شود و 
شاهكارهايي پديد 
آيد
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ويژگي باشد كه در دستور كار برنامه ريزي درسي آموزش 
قرار مي گيرد: 

1. سنجش پذير بودن (سنجش پذيري): چالش هاي 
اصلي آموزش هنر است و سنجش و ارزيابي بايد شود. 

2. مغز بنياد بودن (زمينة فكري): در اصل مشخص 
كردن ويژگي هاي مغز با قابليت هاي فردي است كه در 
اين جا منظور آن است كه مغز، هدف بنيادي در هنر است. 
رشد  زمينة  كلي  به طور  فرهنگي:  ضرورت   .3
فرهنگي بشري يا بومي را فراهم مي كند و نوعي سواد 
فرهنگي است كه براي تقويت فرهنگ و تبادل آن كمك 

مي كند. 
4. كشش ريسك: در حوزه هاي ديگر است و در 
اصل مانع ايجاد نكردن در برابر ديگر روش ها و آموزش ها. 
5. شمول پذيري: براي رّد نخبه گرايي است و امكان 
فراگيري گسترده اي را در همة افراد ايجاد مي كند كه 

فراتر از جغرافيا، سطح مالي و فرهنگي است. 
6. مؤثر و مفيد براي بقا: اكنون اين گونه به نظر 
مي رسد كه زبان، علم و تكنولوژي، خاص و بقا و ادامة 
حيات بشري است؛ اما ضرورت اصلي در دوام و بقاي هنر 

بوده و اين بقا به هنر جوامع وابسته است. 
7. گستردگي ميدان آموزش در حوزة محتوايي 
و موضوعي: مطالب محتوايي و موضوعي و تعيين سطح 

گستردگي ميدان آموزش را دربرمي گيرد. 
مبناي  بر  متفاوتي  برنامه ريزي هاي  صورت  هر  در 
روش هاي آموزشي مبتني بر مقررات با شيوه هاي تلفيقي 
موضوع توجه است كه مي توان آن ها را با بررسي سطح 

آن ها و مزايا و معايبشان بررسي كرد.
از ديدگاهي ديگر، همان گونه كه خرد و عقل گرايي 
ويژگي متمايزكنندة انسان با ساير موجودات است، زيبايي 
و هنر نيز در ذات انسان وجود دارد. آن چه براي جوامع 
انساني اهميت دارد و مقصود نيز جاودانه نگه داشتن آن 
است، در قالب هاي مختلف هنري پديد مي آيد و باعث 

تضمين ماندگاري آن مي شود.  

پي نوشت
1. International Standard Classification Education 
2. Expplicit Curiculum        3. Implicit Curiculum 

4. Nul Curiculum       5. Neural         6. Expereatial 
7. Reflective    8. Human Tallance   9. Human Intelligence 
10. Art production  11. Art 12. emotions  13. Sences 
14. Haveritism    15. Beauty and Realism 
16. Expressiveness 17. Style and form 18. Autenomy 
19. Disipline Based Art Education

منابع
1. Collingwood, R.G, 1958, The principls of Art, Oxford 
2. Dewey, john, 1988, Art as Experience, New York
3. Eisner, Elliot.W, 2000, Benjamin Bloom, prospects, 
unesco
4. Farenga, Stephan j, 2005, Encyclopedia of Education 
an Human Development, New York
5. Gargner, Howard, 1982, Art, Mind and Brain, New 
York
6. Gargner, Howard, 1985, Frames of Mind, New York
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اشاره 
زبان  از  هنر  آموزش  وضعيت  مورد  در  نظر  و  نقد 
دارند،  قرار  هنر  تدريس  فرايند  متن  در  كه  كساني 
حرفه اي  دلسوزي  و  معنوي  شيفتگي  يك  با  همواره 
همراه بوده است. نوشتار ذيل نيز كه حاصل كنكاش 
شده  ذكر  مقولة  از  مي باشد  هنر  دبيران  از  يكي 
بي بهره نيست. در عين حال «رشد آموزش هنر» براي 
برقراركردن شيوه گفت وگو و مفاهمه بين همكاران هنر 
و برنامه ريزان آموزشي بويژه در گروه تأليف كتاب هاي 
هنري، آن را به چاپ مي رساند تا براساس روال منطقي 
پاسخ گروه هنر دفتر برنامه ريزي را پس از دريافت به 

چاپ برساند.

كليدواژه ها: درس هنر، آموزش هنر، هنر در مدارس.

آموزش هنردرمدارس
مهدي غني پارسا
دبير هنر اسدآباد همدان

غير از هنر كه تاج سر آفرينش است، 
بنياد هيچ منزلتي پايدار نيست!

هنر واژه اي است كه از زبان «سانسكريت»ـ  با ساختار 
«سونر يا سونره» به معناي نيك و خوب و هر آن چه كه 
داراي فضيلت و كماالتي است ـ وارد زبان فارسي شده و 
در اوستا «هونر» آمده كه از صفات اهورامزدا بوده و به 

معناي نيك و خوب به كار رفته است.
واژة هنر در گذر زمان دربرگيرندة مفاهيم مختلفي 
بوده و بزرگان علم و ادب نيز آن  را گاه به همان مفهوم 
نيك و خوب و گاه براي بيان فنون و توانايي هاي خاص 

فيزيكي به كار برده اند. 
به هر  حال، هنر بيانگر فضايل و كماالت و توانايي هاي 
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بيان افكار، احساسات و تخيالت به شكلي زيبا و متعالي 
است كه ماندگارترين حاالت را در مخاطبان خود ايجاد و 

جاودانه مي سازد.
تفريح  با  كه  احساسات  و  افكار  بيان  بر  عالوه  هنر 
خور  در  بسيار  نقش  داراي  است،  همراه  نيز  لذت  و 
توجهي بوده و مي تواند در يادگيري و آموزش وپرورش 
و رشد شخصيت افراد جامعه، بهبود رفتارهاي اخالقي 
و اجتماعي و رهاشدن فشارها و تعارضات رواني در خود 
هنرمند و مخاطب و به عبارتي بهداشت رواني جامعه، 
شعري  «قطعه  چنان كه  باشد؛  داشته  بي بديل  نقشي 
زيبا و پرمعني مي تواند عواطف آدمي را تحت تأثير قرار 
داده و وجدان خفته را بيدار سازد، حيات را در نگاهش 
جلوه اي ديگر بخشد، گرايش ويژه اي را در وي ايجاد و 
تقويت نمايد، به رفتارش شكل بخشد و آن را در جهت 
هدف هاي مشخص سوق دهد. قطعه اي موسيقي مي تواند 
به سهم خود، احساسات ويژه اي را بارور سازد و به انسان 
مطلوب  شعري  شدن  توأم  گاه  و  بخشد  حركت  و  شور 
با آهنگ و صدايي دلنشين، همراه با موسيقي مناسب، 
تودة  براي  كه  نمايد  عرضه  را  مفيد  و  جذاب  سرودي 
جامعه، از تأثيري عميق تر و كارآمدتر برخوردار خواهد 
بود... از اين رو، ضمن تأكيد بر نقش هنر و ضرورت كاربرد 
و  آموزش وپرورش  در  آن  شدة  برنامه ريزي  و  سنجيده 
بهداشت رواني، به مفهوم كلي، بر استفادة مناسب از هنر 
در جهت پرورش ابعاد اخالقي و معنوي شخصيت انسان، 
تقويت ايمان مذهبي و روحية اعتقادي، نگرش توحيدي و 

گرايش به ارزش هاي اصيل آن تأكيد مي گردد.»
اين كه احساس هنري امري فطري است و به صورت 
بالقوه و به ميزان هاي متفاوتي در افراد وجود دارد، شكي 
بي شك  شدن،  بالفعل  و  آن  پرورش  براي  اما  نيست؛ 
به شناسايي و آموزش نياز است كه به يقين از همان 
سال هاي آغازين حضور كودكان در محيط هاي آموزشي 
آخر  سال هاي  پايان  تا  آن  از  پس  و  (كودكستان ها) 
دورة متوسطه، به عهدة آموزش وپرورش است. هر چند 
نهادهاي ديگري مانند كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمي، حوزة هنري سازمان 
موازات  به  و...  خصوصي  نهادهاي  اسالمي،  تبليغات 

هنر عالوه بر بيان افكار و احساسات كه با تفريح و لذت نيز همراه است، 
و  يادگيري  در  مي تواند  و  بوده  توجهي  درخور  بسيار  نقش  داراي 
آموزش وپرورش و رشد شخصيت افراد جامعه، بهبود رفتارهاي اخالقي 
و اجتماعي و رهاشدن فشارها و تعارضات رواني در خود هنرمند و 
مخاطب و به عبارتي بهداشت رواني جامعه، نقشي بي بديل داشته باشد
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اما  مي پردازند،  اشاره  مورد  اهداف  به  آموزش وپرورش، 
نبايد فراموش كرد كه در همة شهرها و به ويژه در روستاها 

چنين امكاناتي وجود ندارد.
با آن كه برنامه ريزان آموزش وپرورش در مقدمة چند 
«اهداف  و  آن ها  راهنماي  و  كنوني  هنر  درسي  كتاب 
تدريس هنر در مدارس»، در مجموع به اين موارد تأكيد 

بيشتري دارند: 
 شناخت و پرورش استعدادهاي هنري دانش آموزان 
و فراهم ساختن زمينة مناسب براي رشد و شكوفايي اين 

استعدادها؛
 ايجاد مهارت و تقويت آن؛

 تربيت دقت در دانش آموزان؛
 ايجاد اعتماد به نفس؛

 آشنايي با ميراث غني و با ارزش فرهنگي ايران اسالمي؛
 ايجاد زمينه هاي مناسب براي استفاده از اوقات 

فراغت و داشتن سرگرمي هاي سالم؛
و  ابداع  نوآوري،  به  رسيدن  براي  زمينه  ايجاد   

خودكفايي هنري؛
 آشنايي با اصول و فنون زيباشناسي.

اما براي رسيدن به اين هدف ها چه ميزان برنامه ريزي 
صورت گرفته و نتايج آن چگونه قابل لمس است؟

تأليف  و  تدوين  برنامه ريزي،  اجمالي  بررسي  در 
مدارس  در  درس  اين  تدريس  و  هنر  درسي  كتاب هاي 

ايران، موارد زير بيش از هر چيز جلب توجه مي كند: 

ـ ساعت هاي اختصاص يافتة هفتگي به هنر در سه دورة 
آموزشى در برنامه ريزي درسي كنوني عبارت اند از: 

حضور  ساعت  حدود 120  از  ابتدايي  سالة  پنج    *
هفتگي در كالس، 8/5 ساعت درس هنر (پايه هاي اول 
و دوم ابتدايي 2 ساعت و پايه هاي سوم، چهارم و پنجم، 

1/5 ساعت در هفته)
حضور  ساعت   102 حدود  از  راهنمايي  سالة  سه   *
هفتگي در كالس، 4 ساعت درس هنر (پاية اول راهنمايي 2 

ساعت و پايه هاي دوم و سوم 1 ساعت در هفته)
* سه سال متوسطة نظري و پيش دانشگاهي در نظام 
جديد (سالي واحدي)، از حدود 132 ساعت حضور هفتگي 
در كالس، 2 ساعت درس هنر در هفته، آن هم به صورت 
انتخابي ـ از بين چند درس ـ كه معموالً به داليل متعدد، 

هنر انتخاب   نمي گردد.
پس در مجموع، يك دانش آموز در طي دوران تحصيل 
12 ساله و به عبارتي از حدود 354 ساعت حضور هفتگي 
هنر  درس  هفته،  در  ساعت   12/5 تنها  مدرسه،  در  خود 
را  اشاره  مورد  ساعت  كل  از  درصد  حدود 3/53  كه  دارد، 
دربرمي گيرد. اين ميزان با توجه به اهداف مشخص شده و 

تأثيرات بي بديل هنر بسيار ناچيز است.
ـ بيش تر آموزگاران دورة ابتدايي، از شيوه هاي ارائة درس 
هنر آگاهي كافي ندارند و همواره فكر مي كنند بايد خودشان 
طراح، نقاش، خوش نويس، موسيقي دان و خالصه هنرمند 
باشند تا بتوانند در ساعت هنر به دانش آموزان آموزش دهند؛ 
توسط  نيز  اكنون  و  نيست  درستي  تصور  اين  حالي كه  در 
گروه پژوهش و تأليف، كتاب «راهنماي درس هنر» براي 
آموزگاران تدوين گرديده تا كمكي براي برنامه ريزي و تدريس 
هنر باشد. اما هم چنان بعضي از معلمان از وجود اين كتاب در 
آموزشگاه ها بي اطالع اند و يا آن  را به كار نمي گيرند. و ديگر 
اين كه چند سالي است گروه برنامه ريزي و تأليف دروس هنر 
دوره ابتدايي، اقدام به برگزاري دوره هاي بازآموزي متمركز 
كشوري و سپس شهرستاني نموده است، اما تعداد بسيار 
زيادي از آموزگاران در اين دوره ها شركت نكرده اند و اغلب 
شركت كنندگان در دوره نيز شيوة نوين تدريس هنر را اجرا 
نمي نمايند؛ هر چند علت اين كار نهادينه  نشدن درس هنر 
و كمبود وقت است اما شايد عدم نظارت بر اين درس علت 
مهم تري باشد؛ چرا كه بعضي آموزگاران، در ساعت هنر، 

اين كه احساس 
هنري امري 
فطري  است و به 
صورت بالقوه و به 
ميزان هاي متفاوتي 
در افراد وجود 
دارد، شكي نيست؛ 
اما براي پرورش 
آن و بالفعل شدن، 
بي شك به شناسايي 
و آموزش نياز است
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ساير دروس ـ به ويژه رياضي ـ را تدريس مي كنند. با اين 
كار، عالوه بر اين كه دانش آموزان از اهداف تربيت هنري باز 
مي مانند، از دروس جايگزين نيز گريزان مي شوند و آثار سوء 
آن را در كالس هاي باالتر و حتي بعد از تحصيل نيز مي توان 
مشاهده نمود؛ در حالي كه اگر آموزگار به شيوة تدريس هنر 
و به عبارتي با چگونگي «تربيت هنري» آشنا باشد، نه تنها 
آن مشكل را ايجاد نمي نمايد بلكه با برقراري ارتباط بين 

هنر و ساير دروس، كالسي پربار و جذاب خواهد داشت.
ـ در دورة راهنمايي، عالوه بر ساعات ناچيز درس هنر، 
كتاب هاي آموزش هنر نيز نه تنها جامع نبوده، و هيچ نشاني 
از هنرهاي آوايي و نوايي و نمايشي در آن ها نيست، بلكه از 
سه دهه پيش كه تأليف گرديده اند، تغييري نيز در آن ها 

ايجاد نشده است.
و  (طراحي  هنر  كتاب هاي  اول  بخش  هم چنين 
نقاشي) به گونه اي تأليف شده اند كه براي تدريس حتماً 
نياز به دبير ويژة هنر دارند؛ در حالي كه با توجه به زمان 
بسيار اندك و كمبود دبير در بسياري از مدارس، هنر 
اين  در  مي گردد.  تدريس  غيرمتخصص  دبيران  توسط 
تا  بتوانند  آن ها  كه  باشد  گونه اي  به  بايد  كتاب  شرايط 
حدي به اهداف موردنظر برسند و مهم تر اين كه بعد از 
سه دهه تأليف كتاب هاي آموزش هنر در راهنمايي، هنوز 
در پايه هاي دوم و سوم، كتاب راهنماي معلم وجود ندارد.
ـ توانايي تدريس بعضي از دبيران هنر در راهنمايي، به 
دليل آشنايي و تخصص تنها در يك رشته يا رشته هايي خاص 
(مانند موسيقي، نمايش، عكاسي و...) كه در تأليف كتاب ها 
جزو برنامه ها نيست، با اهداف كتاب هاي كنوني فاصله دارد و 
اغلب با توجه به نگرشي كه در دانش آموزان ايجاد شده (هنر 
= خط و نقاشي)، آن ها (دبيران هنر) در تدريس كتاب ها دچار 
مشكل هستند و انتظار مي رود با توجه به مطالب و اهداف 

كتاب ها به پذيرش و آموزش دبيران هنر اقدام شود.
ـ آموزش هنر در دورة راهنمايي، به دو بخش انفرادي 
و گروهي تقسيم شده است: بخش انفرادي داراي كتاب 
درسي «آموزش هنر» و شامل دو قسمت طراحي و نقاشي 
و خوش نويسي است، كه تدريس آن ها بايد توسط دبيران 
هنر انجام شود و بخش گروهي، كه كتاب درسي و منبع 
ندارد و شامل هنرهاي نمايشي، تئاتر، سرود و آهنگ هاي 
انقالبي، روزنامه نگاري، عكاسي و... مي شود و ارائة آن ها 

بايد توسط مربيان پرورشي صورت گيرد. نكتة مهم در 
گروه دوم، اين است كه بسياري از مربيان پرورشي (ضمن 
احترام به مربيان هنرمند و توانمند) اطالعات و توانايي 
كافي براي ارائة رشته هاي مذكور را ندارند؛ چرا كه براي 
تحصيل در رشتة پرورشي در مراكز دانشگاهي و تربيت 
معلم، آزمون ورودي هنر گرفته نمي شود و دروس هنري 
هم كه در دورة تحصيل براي آنان ارائه شده، به گونه اي 
اجرايي  محيط  در  مربيان  نياز  پاسخگوي  كه  نيست 
(مدرسه) باشد. و مهم تر اين كه در طي چند سال گذشته 
گرفت،  صورت  پرورشي  معاونت  در  كه  تغييراتي  با  و 
آموزگاران و دبيران دروس ديگر، تغيير رسته از آموزشي 
به پرورشي داده و اكنون به عنوان مربي پرورشي فعاليت 
دارند و در انجام وظيفه دچار مشكالت زيادي هستند. 
انتظار  هنر،  درس  شدة  تعيين  اهداف  به  رسيدن  براي 
كتاب،  تدوين  بر  عالوه  آموزش وپرورش  وزارت  مي رود 
 ويژة گروه دوم، در تربيت و به كارگيري مربيان پرورشي و 
هم چنين برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي (ضمن 
خدمت) مورد نياز اين گروه، اقدامات الزم را به عمل آورد.
ـ همان گونه كه اشاره شد، در نظام آموزشي جديد دورة 
متوسطه (سالي واحدي)، تنها دو ساعت درس هنر در پاية 
امكانات  و  شرايط  به  توجه  با  كه  است  شده  گنجانده  اول 
آموزشگاه و عالقة دانش آموزان و مهم تر آن كه موافقت مدير 
آموزشگاه، يكي از گرايش هاي هنر (خوش نويسي، طراحي و 
نقاشي و عكاسي)، بايد از بين چند درس انتخاب گردد، كه 

اغلب به داليل متعدد، هنر مورد انتخاب قرار نمي گيرد.

در برنامه ريزي 
درسي ـ در دورة 
12 سالة تحصيلي 

ـ تنها 3/53 
درصد از كل 
ساعات حضور 

دانش آموزان در 
مدرسه، به «هنر» 
اختصاص دارد
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اشاره
«ني قلم» گياهي است كه سرچشمة آفرينش دو هنر 
گران قدر خوش نگاري و ني نوازي است. اين چوب ميان 
تهي با تمام سادگي خود در گذر زمان به اسطوره اي بََدل 
شده كه از هفت بند آن نوايي آتشين سرمي زند و از زبانة 
سربريده آن شاهكارهاي زيباي هنر خط تراوش مي يابد. 
تازه شكرافشاني ني قلم كه كام همگان را شيرين مي كند 
وصفي دگر دارد كه در اين نوشتار نمي گنجد. شايد در 
مواردي از فرط دلدادگي به قلم چه درگاه نگارش و چه 
درگاه ني نوازي يادمان رفته كه از خود سؤال كنيم اين 
گياه هنرپرور و هنرآفرين از مرحلة تولد تا مرحلة پختگي 
چه مراحلي را طي مي كند و چه مسيري را پشت سر 
مي گذارد و مهم تر اين كه چه مشقاتي را از سر مي گذراند؟ 
تا شايد بعد از اين مرحله خود را آماده خدمت گذاري 
براي انگشتان خوش نگاري كند كه پنجه هاي با لطافت 
او با استوانة صيقلي قلم آرامش مي گيرند و اين قلم است 
كه در موقع نگارش به ادامة انگشتان او تبديل مي شود 
و احساس پاك و آيينة روح خط نگار را با زبانة خويش 
آرام آرام بر صفحه متجلي مي كند. اين جاست كه خط نگار 
نيز با حركت قلم به او جان تازه اي مي بخشد تا او نيز 
بوي نيستان را كه خاستگاه وجودي اش بوده با احساسي 

خوشايند به صفحه منتقل كند:
بنويسيد كتابت كه قلم جان گيرد

صفحه احساس كند بوي نيستان گيرد 
و اين قلم متواضعانه با اين كه بر سينة نازك و استخواني 
خود شكافي دردآلود را با نام «فاق قلم» احساس مي كند 
درمي آيد.  حركت  به  قلم  صاحب  فرمان  به  صبورانه  باز 
به راستي اين همه ايثار از قلم، گويي لطيفه اي است نهاني 

كه در ذات وي نهفته است. سعدي گفته: 

هديه دوست نكوست
قلمي خوش بَروروست
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نبوت نريماني
دبير هنر

 م    ق    ا    ل   ه
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قلم خاصيتي دارد كه سر تا سينه بشكافي
دگر بارش چو فرمايي به فرق سر دوان آيد

و  نوشتن  من  سرنوشت  برمي آورد  بانگ  قلم  گويي 
ناليدن از ناي آتشين است: 

نواي ني، نوايي آتشين است
بگو از سر بگيرد، دلنشين است

خدا چون دست بر لوح و قلم زد 
سر او را به خط ني رقم زد 

خوشا از ني خوشا از سر سرودن 
خوشا ني نامه اي ديگر سرودن 

اين بار دبيري هنرمند «ني نامه اي» از آفرينش «ني 
قلم» ساخته و پرداخته و با رفتن به ني زارها و كشتزارهاي 
پرورش ني گواهي داده كه همچون قلم، در او نيز ناله هاي 
اين گونه  قلم  گوش  در  نيز  او  تا  و  دارد  وجود  بيقراري 

بخواند: 
«يك نيستان ناله در من خفته است.»

در  قلم  پرورش  نحوة  از  رازگشايي  همان  ناله  اين 
قلمستان دزفول است تا خاطر ارباب قلم جمع شود كه 
قلم براي رسيدن به دستان آن ها چه سير و سلوك پر 
رياضتي را از سر مي گذراند. با هم بخوانيم حكايت پرورش 

ني قلم دزفولي را: 

دزفولي،  قلم  ني  پرورش  قلم،  ني  كليدواژه ها: 
خوش نويسي.

مقدمه 
ابتدا مناسب ديدم نظر اجمالي بر شكل گيري قلم ني 
و  بود  خودرو  گياه  يك  ني قلم  گذشته  در  باشم.  داشته 
هيچ گونه حّد و مرزي برايش در زمين هاي اطراف شهر 

وجود نداشت، ولي پس از مدتي كه بازاري پيدا كرد و 
خريدارانش قد علم كردند، اين گياه را كم كم تصرف و 
به صورت مزرعه درآوردند، اين كار چند دهه ادامه پيدا 
كرد تا اين كه جنگ تحميلي آغاز شد. از طرفي به مزارع 
كشتزارهاي قلم ني بر اثر حضور رقيبان و ايجاد بازارهاي 

مخفيانه لطمه وارد شد.
تا اين كه جنگ ايران و عراق به پايان رسيد و هركس 
به زندگي عادي و مشغلة پيشين خود بازگشت. جهت 
تحقيق و بررسي در همين زمينه به دزفول كه رفته بودم، 
تمام اطراف شهر را چند روز گشته و هيچ گونه  تقريباً 
بعضي  در  فقط  نديدم.  ني قلم  خودروي  مزارع  از  آثاري 
ديده  بوته هايي  باير  زمين هاي  و  جاده ها  كنار  در  موارد 
مي شد كه به صورت وحشي رشد كرده بودند و خاصيت 

خود را از دست داده بودند.
چند  بين  در  شهر  ورودي  پل  زير  ديگر  جاي  در 
زمين كشاورزي حدود پنجاه و پنج بوته از اين محصول 
ديده مي شد كه آن هم از دوران گذشته باقي مانده بود و 
كشاورزي به عنوان حفاظ زمين خود از آن ها نگهداري 
مي كرد. بعدها آن بوته ها را نيز شخصي با اندك وجهي 
خريداري نموده و كًال از ريشه درآورد تا در مكاني دورتر 
به صورت يك مزرعه درآورد. در حال حاضر در دزفول دو 
مزرعه از اين محصول باقي مانده كه يكي بسيار بزرگ و 

ديگري از همين پنجاه و چند بوته تشكيل شده است.
بدين گونه بود كه قلم ها به انحصار درآمد و هم اكنون 

بايد براي يك قلم بعضي از جاها را گشت.

شكل گيري قلم و نحوة عمل آوري قلم 
كامًال پيداست كه قلم خوب و با كيفيت به چه نوع 
علمي  نظر  از  خصوصيات  اين  اما  مي شود،  گفته  قلمي 

علت كندن 
پوست قلم ني ها 

اين است كه 
در معرض تابش 
نور آفتاب قرار 
بگيرند تا سخت 

و استخواني شده 
رنگ مناسبي 

پيدا كنند
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و تخصصي مراحلي دارد كه بايد طي شود. و آن، اين 
است كه هر گياه و محصول يا هر كاري زمان بهره دهي 
و محصول دهي خاصي دارد و آن زمان، بايد از راه ها و 
روش هاي مخصوصي گذر كند تا تمام خواص طبيعي و 
بهره دهي خوب را داشته باشد. شكل گيري اين عمل را 
اگر در قلم بخواهيم دنبال كنيم، بايد نظري بر رويش و 

برداشت اين محصول بيفكنيم.

مراحل رشد
مراحل رشد اين گياه از اوايل بهار آغاز شده و بسيار 
سريع است. چنان چه در طول روز بخواهيم عالمت گذاري 

كنيم، حتي مي توان رشد جوانه ها را مشاهده كرد.
اين رشد به مرور زمان و با افزايش بندهاي قلم  ني 
(ني قلم) كم شده تا تعداد آن ها به 7 و 9، 11 و 13 بند 
مي رسد. پس از اتمام زمان رشد، محصول در تابستان 
به گل مي نشيند. از اين مرحله، تجزيه و تركيب سخت  
شدن، و رنگ گرفتن آغاز مي شود. اما نه به صورت كامل 
بلكه ابتدا آن هايي كه بيش تر در معرض آفتاب يا جاي 

مناسب هستند رنگ گرفته و سخت مي شوند.
در اين زمان اگر كشاورز كارآزموده و مجرب باشد، 
شروع به كندن پوست بيروني نهال مي كند. اين كار بر 
روي محصولي كه درشت بوده و ضخامت خوبي داشته 
باشد، انجام مي شود. تا شكل ظاهري آن خوب و قهوه اي 
باشد. اين عمل در بندهاي سوم و چهارم و پنجم و ششم 

هم انجام مي گيرد.
علت كندن پوست قلم ني ها اين است كه در معرض 
تابش نور آفتاب قرار بگيرند تا سخت و استخواني شده 

رنگ مناسبي پيدا كنند.
پس از سپري شدن دوران رشد، نهال را حدود سه ماه 
در معرض تابش نهايي نور خورشيد قرار مي دهند. سپس 
دوران برداشت فرامي رسد و اين زمان، زمان طاليي نهال  

ني مصادف است با آذرماه نهمين ماه سال.

با وجود اين پس از برداشت قلم ني، محصول را به 
هيچ  عنوان به بازار عرضه نمي كنند مگر سودجويان و 

فرصت طلبان. 
اما كساني كه مي خواهند محصول بهتر و مرغوب تري 
به بازار ارائه دهند، مي كوشند پس از برداشت، محصول 
خود را در اتاق هايي بدون هرگونه منفذ قرار دهند كه 
تا اسفند يا فروردين ماه نگهداري شود. البته با شرايط 

خاص.
پس از تعيين شدن محل نگهداري محصول يعني 
اتاق هاي مخصوص، آن ها را به صورت افقي روي هم قرار 
مي دهند. هر بسته در جاي خود به طوري كه هيچ بسته 
از رديف خود خارج نشوند در هر بسته هم ني ها به هم 
نچسبند (چپ و راست) اين كار حدود سه ماه تا چهار ماه 
طول مي كشد. در اين مدت محصول در داخل اتاق هايي 
از  به خوبي  شد  داده  جاي  منفذي  هر  بدون  (انبار)  كه 
گرماي سوزان آن منطقه بهره مندشده  و بخار حاصل 
از تبخير آن ها نيز عمل مضاعف بر اين كار مي شود كه 
باعث تجزيه و تركيب در پوست بيروني شده و تغيير رنگ 

مي دهد.
اگر در اين مدت هم نتوان به قلم ها رنگ داد، ديگر 
باقي  صورت  همان  به  و  نمي گيرند  رنگ  هيچ عنوان  به 

مي مانند.
يا  انبارها  از  محصول  برداشت  مرحلة  بعد.  مرحلة 
برداشت نهايي است كه در اسفندماه يا فروردين انجام 
مي شود. و پس از بيرون آوردن كل محصول و جدا كردن 

زائده ها از آن، عرضة به بازار صورت مي گيرد.
حال نحوة شناخت بهترين نوع قلم از بين محصول 
دوم  بند  از  مي توان  كه  چنان  فرارسيده؛  شده  برداشت 
بهترين  كه  داد  ادامه  هشتم  بند  تا  كرد  شروع  سوم  و 
برخوردار  خوبي  كيفيت  از  بقيه  حالي كه  در  آن هاست. 

نيستند .
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    كشف چند بارة     كشف چند بارة 
    «    «كودكى ِ» خودكودكى ِ» خود

     دردنياى رنگ ها     دردنياى رنگ ها
نگاهى به گزيدة آثار نقاشى و تصويرگرى استاد  غالمعلى مكتبى
محمد على اشرفى

 م    ق    ا    ل   ه
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دنياى پر رمز و راز
خواندن و ديدن «هنرنامه مكتبى» كه همان نگريستن 
ــرى» وى در يك دورة  ــى و تصويرگ به «گزيدة آثار نقاش
پنجاه ساله است، عالقه مندان و اهل هنرهاى تجسمى را 
به وجد مى آورد؛ به ويژه آن كه بخش قابل توجه اين آثار، 
در گستره و قلمرو دنياى پر رمز و راز كودكان و نوجوانان 
ــت. بى دليل نيست كه خودش در  خلعت وجود يافته اس
مقدمة كتاب گفته است: «من خوش آب و رنگ و شاد در 
ــى كه در روزگار  ميان قفس رنگ ها مانده ام. آن هم قفس

كودكى با مدادهاى رنگى به دور خود ساخته ام.»1
اين گزيدة آثار، سلوك هنرمندانة استادى را پيش روى 
عالقه مندان نقاشى و تصويرگرى قرار مى دهد و بايد اذعان 
ــوس   ــه اى از لحظات عمر وى در آن به افس ــت، لحظ داش
نرفته است. بى ترديد «استاد مكتبى» وقتى به اين كارنامه 
ــاعته از خاطره هاى  پُر برگ و بار مى نگرد، با تأملى يك س
پنجاه سال كار مداوم هنرى، ره توشه اى از شكر و سپاس 
ــق خدمت به كودكان و  ــه خاطر يافتن اين همه توفي را ب
نوجوانان اين ديار، در ذهن و ضمير خود جارى مى سازد. 

احساس زندگى
ــت: «با جديت  آيينة ذهنى او در اين باره خواندنى اس
و عالقه خاصى كه به دنياى بچه ها داشتم، همة زندگى ام 
ــى كودكان و نوجوانان، از پيش از  ــتم براى نقاش را گذاش
دبستان تا دبيرستان. هنگام كار، احساس زندگى مى كنم 

و خوش حالم از اين كه دارم كار مفيدى انجام مى دهم.»2
بى ترديد، ُخرسند بودن از زندگى و گذران عمر شريف، 
ــنود بودن از راه رفته و زمان طى شده و كارهايى  همانا خش
است كه رضايت باطنى فرد را بر انگيخته است؛ همان عشق 
و رضايت باطنى است كه استاد مكتبى را هنوز در سن باال، 
ــهر و به اتاق هنرى دفتر  ــا با طراوت و انرژى به مركز ش ام
ــوزش و پرورش مى آورد. در  ــى وزارت آم امور كمك آموزش
ــتالى به خط  يكى از همين روزها،  او را خيره در كارت پس
نستعليق ديدم كه چگونه محو گردش دواير آن شده بود و 
ــين مى كرد. با وجود اين كه بر اين  خوش نويس آن را تحس
ــى  تصور بودم كه اهالى تصويرگرى را با مقولة خوش نويس
ــتاد ديگرگون شد  ــت، اّما باورم با نگاه عميق اس كارى نيس
ــاس  و ديدم او  مانند هنرمندان اصيل به گوهر زيبايى حس

است و آن را در هر لباس مى ستايد. به قول موالنا:
ديده اى بايد كه باشد شه شناس

تا شناسد شاه را در هر لباس

همذات پندارى با راوى
با ديدن آثار تصويرگرى استاد مكتبى از دوره هاى آغازين 
وى تا دوره هاى كمال و پختگى، بيننده يك وجه مشترك 
ــاس  ــت دادن احس ــاس مى كند و آن دس را به خوبى احس
ــت كه گويى تمام  ــدارى با راوى اين تصاوير اس همذات پن
تالش خود را در تازه نگه داشتن كودك درون به كار گرفته 
است. او با ترسيم رنگين كمان ها و كمان هاى رنگين ذهن، 
به دنياى درون كودكان وارد مى شود و بنيان طرح هاى خود 
را در منتهى اليه نزديكى به روح آن ها بنا مى نهد. نمادهاى 
كودكانه، در كنار چهار فصل رنگى سال، حال و هواى فصل 
ــى آورد و حتى خطوط ناهنجار و ضخيم در  ــه ارمغان م را ب

طراحى كارهاى وى، در كليت كار دلنشين مى نمايد.
ــعرهاى مجسم اند و در   تصويرگرى هاى او گويى ش
ــق تصويرگر موج مى زند، زيرا  آن ها انرژى سرشار از عش
ــه نوك قلم موى خيال انگيز  ــاى درون خويش را ب او غوغ
ــيم كنندة لطافت مهر مادرى و  خويش مى سپارد تا ترس
ــد. اين كه در ديدگاه هاى  ــق فرزندى باش عطوفت و عش
ــمارند،  ــناختى متكى بر عاطفه مى ش تئوريك، هنر را ش
ــت كه هنر استاد مكتبى را مى توان در  سخن بجايى اس
اين قلمرو عاطفى ارزيابى هنرمندانه كرد، و از اين طريق، 
ــناخت درون ماية عميق هنر او دست يافت. تصوير  به ش
خواب هاى كودكانه، حضور شورآفرين فرشته ها، تاب بازى 
و نشاط كودكانه و صدها موضوع دل انگيز ديگر به تخيل 
بيننده بال پرواز مى دهد تا جايى كه حتى بزرگساالن در 

آن لحظات رويايى زير لب زمزمه مى كنند:
كاش بر مى گشت روزى روزگار كودكى 
كاش مى رفتم به شهر زرنگار كودكى 

جهان رنگارنگ كودكان
ــتاد در هنر، تحليلى و آفرينشگرانه است و  نگاه اس
به همين دليل، در آثار او، بيش از آن كه او دنبال اقامة 
ــت. هنر او عين  ــد، روايت گر احوال دل اس دليل باش
زندگى ساده و زيباست و بى واسطه، كودك و نوجوان 
ــادى بچه ها و  را به واقعيت ها نيز متصل مى كند. ش

ــك و همانندسازى رفتار مادرانه  عطوفت كودك و عروس
ــت و اين تجلى با  ــتاد مكتبى متجلى اس در طرح هاى اس
شادى هاى كودكانه اوج مى گيرد و با دنيايى از شور و جست 
ــدار و متحرك مى كند و  ــز، صفحه هاى كتاب را جان و خي
ــار با رفتن در جهان رنگارنگ كودكان و غرق  نگرنده اين ب

شدن در حّسى نوستالوژيك با خود چنين مى خواند:

نگاه استاد در 
هنر، تحليلى و 

آفرينشگرانه است 
و به همين دليل، 
در آثار او، بيش 

از آن كه او دنبال 
اقامة دليل باشد، 

روايت گر احوال 
دل است
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چون به ياد آرم نشاط و جست خيز آن زمان
مى شوم مدهوش و مست بيقرار كودكى

قصه سرايى درويش دوره گرد براى كودكان زير بازارچه 
نيز خود عالمى دارد و تصاوير داستان هاى پهلوانان، عياران 
و جوانمردان محل نيز بسيار شوق انگيز است. به راستى اگر 
تصاوير را شرح دهيم، گويى قصه هاى مّصورند كه مى توان 
به نوشته هاى شعر گونه آن ها را ترجمه كرد.  استاد مكتبى 
مرد هنرمندى است كه از دوره هاى كودكى تا نوجوانى به 
ــت. به  زواياى روح مخاطبان آثار تصويرگرانه خود آشناس
ــاده و صميمى او در روى  طورى كه با ديدن طرح هاى س
جلدهاى كتاب، راه ارتباط با كودكان بسيار نزديك مى شود. 

بازى هاى تصويرى
در اين باره او معتقد است: «بايد همواره در نظر داشت 
ــودك را به ديدن ارضا  كه هر تصويرى نمى تواند ميل ك
كند و بنابراين، بايد درخور ادراك، سليقه و ذهنيت هاى او 
باشد و اين امكان را به او بدهد كه در خيال خود سير كند 
و ناديده ها را ببيند و آموختنى ها را هم بياموزد. هنرمندى 

كه سعى مى كند افكار و انديشه هاى خود را در قالب هنر 
ــد و از اين طريق نتيجه بگيرد، همواره  خويش اظهار كن
ــناخت مخاطبان خود دارد و هميشه در اين  سعى در ش
انديشه است كه چگونه بايد عمل كند و چه راهى را براى 

رسيدن به هدف برگزيند.»3
ــات در تصاوير و بُردن  ــين كردن حيوان وى با هم نش
ــا به دنياى آن ها الفتى بين فرهنگ و طبيعت رقم  بچه ه
مى زند. و يا با رونق دادن بازى هاى تصويرى و برانگيختن 
ــدن فيل به پرواز  ــاى كودكان مثل بالدار ش كنجكاوى ه

ذهن و پاگرفتن تخيل خالق در آن ها كمك مى كند.
تاثير نمادهايى كه گويى مؤيد دوران گذار عصر آهن 
ــت كه از منظر  ــتند، به گونه اى اس ــين هس به دورة ماش
جامعه شناسى هنر مى توان پيام هايى مانند سيطره ماشين 
ــنى از آن ها  ــدا و ده ها پيام ديگر را به روش ــى ص و آلودگ
ــوالت اجتماعى را در  ــير تح ــان س دريافت. به همين س

كارهاى او نيز مى توان به تماشا نشست.
ــم نگران آهو، هم  نگاه مضطرب دختر چوپان تا چش

خواندنى و هم ديدنى است.

استاد مكتبى 
مرد هنرمندى 
است كه از 
دوره هاى كودكى 
تا نوجوانى به 
زواياى روح 
مخاطبان آثار 
تصويرگرانه خود 
آشناست
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گزين گويه ها
ترسيم كاراكترهاى منحصر به فرد كه به راحتى از روى 
چهره مى توان آنها را روانكاوى كرد و يا ديالوگ چشمى و 
رو در روى  سنجاقك و قورباغه در روى برگى كه در مرداب 

روان است، از لحظات ناب هنر استاد به شمار مى آيد. 
ايشان الگوى شايسته اى است در پركارى و كار رنگين 
و پر و پيمان براى معلمان هنر كه از وسعت بى انتهاى رنگ 
و طرح به خوبى بهره برده است. و اين تجربه ارزشمند را در 
گزين گويه هاى پر معنا براى رهروان تصويرسازى كودكان 
ــه در اين باره  ــت به طورى ك ــان روايت كرده اس و نوجوان
مى گويد: «با گذشت 45 سال از كار تصويرگرى كتاب هاى 
درسى و مجالت كمك آموزشى و كتاب هاى شعر و قصه 
براى كودكان و نوجوانان، توانسته ام تجربه هايى كسب كنم 
ــى و منطقى به نظر مى آيند. تصويرى كه براى  كه اساس
كودك نقاشى مى شود، ضمن رعايت برداشت شخصى از 
موضوع، بايد به ايجاد ارتباطى حسى و منطقى بين خط و 
رنگ و تركيب بندى، و نوعى هماهنگى و ارتباط بين متن و 
تصوير به شكلى عينى و حسى با كمك گرفتن از رنگ هاى 
شاد و زنده و دل پذير و در عين حال متناسب با سطح فهم 
ــاده و راحت و در عين  مخاطب بينجامد. خطوط، بايد س
حال پويا و تأثيرگذار باشند تا مخاطب كم سن و سال اين 
ــانى با آن ها ارتباط حسى برقرار كند  تصاوير بتواند به آس
ــت، از نگاه كردن به آن ها لذت ببرد و به تخيل،  و در نهاي
ــود. يكى ديگر از نكات مورد نظر، ايجاد نوعى  ــويق ش تش
ــكيل دهندة تصوير  ــين بين عناصر تش هماهنگى دل نش
است؛ به گونه اى كه هر جزء آن تركيب بندى، كامل كنندة 
ــيون باشد. در كمپوزيسيون رنگى يك  باقى آن كمپوزيس

تصوير موفق، چنين ضرورتى نيز وجود دارد.»4
 از البه الى اين نكته ها دستورنامه هاى هنرى مفيد و 
ــت مى آيد كه الجرم هنرمندان رهرو همه  كاربُردى بدس

چيز را در ورطه آزمون و خطا نياموزند.
ــود كه در طرح هاى سياه و سفيد  گاهى ديده مى ش
ــتاد فقط با تعدادى خطوط ساده، طرح هاى پر معنا و  اس
جاندارى رسم مى شود كه مى تواند تأمل و دقت موشكافانه 
ــتاد مكتبى قلمرو  هر بيننده اى را برانگيزد. طرح هاى اس

انسانى گسترده اى دارد.
فرم هاى بديع او عالم تخيل كودكان را وسيع و اذهان 
آن ها را به مهربانى دعوت مى كند. به همين سان رفت و آمد 
از عالم محسوس به عالم خيال، كودكان را براى ايفاى نقش 
در عالم واقع آماده پذيرش و نقش پذيرى بيشترى مى كند.

اين طرح ها بدون شك رّسامى را 
مى طلبد كه به لطايف روان شناسنانه 
دنياى كودك و ادراك او از طرح ها در 
يك نگاه پيش انديشانه و نگريستن از 
امروز به آينده وقوف داشته باشد. و 
استاد مكتبى كسى است كه از اين 

توانايى بهره مند است.

در سايه سار درخت هنر
ــر با دنياى  او در همين پيرانه س
ــرا خودش  ــت زي ــودكان خوش اس ك
ــر برايم  ــه اين اواخ ــد: «آن چ مى گوي
ــان دنياى كودكان  مهم مى نمايد، هم
ــمش را گذاشته ام دنياى  است كه اس
ــر  ــه خاط ــودكان. ب ــى ك رنگين كمان
ــه اين دنياى پاك و بى غل  صداقتى ك
ــاس  ــن احس ــا اي ــش دارد.»5 او ب و غ

خوشايند، خوشنود و خوشحال است.
بايد از چاپ نفيس و خوش تدوينى اين اثر ارزشمند 
ــيار مناسب، جلد  ــتى بزرگ با كاغذ بس كه در قطع خش
ــيده تقدير كرد.  ــه به طبع رس گالينگور و روكش گالس
ــا نژاد و هدايت فنى كاظم  مديريت هنرى كوروش پارس
ــا اين كار  ــن از هنرمندانى كه ب ــه عنوان دو ت طاليى ب
ــوتانى در اين طراز قدردانى  هنرمندانه خود، از پيش كس
ــر چند كه بايد بنابر وظيفه  ــت. ه نمودند قابل تقدير اس
ــت اندركاران هنرى و فنى اين كار ارزشمند  از كليه دس
تقدير كرد زيرا در درجة نخست چنين كارى در سايه يك 
همكارى گروهى و داشتن روحيه جمعى باال قابل انجام 
ــتاد مكتبى كه اينك مى تواند گذر  ــت. براى اس بوده اس
50 ساله خدمات هنرى خويش را در يك ورق زدن يك 
ــاعته در اين هنرنامه به تأمل و تماشا بنشيند، آرزوى  س
ــته و اميدواريم در سايه سار درخت  توفيق مضاعف داش
ــل جويندة فعلى، خوشه چين تجربيات و  هنر ايشان نس

قدرت و بينش باالى هنرى استاد باشند. 
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مطالعه موردي:
 پوسترهاي گرافيگي

جايگاه
 پيام بصري در 
ايجاد فرهنگ 
صرفه جوني آب

مقدمه 
در تعريف پيام بصري به طور كلي مي توان گفت كه 
ــكل تصويري در مقابل چشم ظاهر  هر چيزي كه به ش
مي شود و داراي مفهوم است، يك پيام بصري است: ابر، 
گل، يك طرح فني، كفش، يك اعالن، يك سنجاقك، يك 
ــكل ظاهري)، يك پرچم و تصاويري  تلگرام (از لحاظ ش
ــتند و اطالعات مختلفي را  ــه مانند تصاوير ديگر هس ك
ــال مي دهند. پيام هايي را كه در موقعيت هاي  به ما انتق
ــذرد، مي توان به دو  ــمان ما مي گ متفاوت از مقابل چش
دسته تقسيم كرد؛ يكي پيام بصري اتفاقي و ديگري پيام 

بصري عمدي.
پيام ها از طريق وسايل انتقال بصري در معرض ديد 
ــرار مي گيرند. اين عناصر بايد به منظور ايجاد حداكثر  ق
ــناخته  هماهنگي بين آن ها با اطالعات بصري عميقاً ش
شوند و مورد استفاده قرار گيرند كه عبارت اند از: بافت، 

شكل، ساختار ابزار، نمونه هاي قابل تكرار و حركت.
ــار بصري به هر  ــا اقدام به ايجاد آث ــه عمل ي هرگون
صورتي كه باشد، ساده يا پيچيده، مستلزم ايجاد چيزي 
است محسوس، چيزي كه تاكنون وجود نداشته است. و 
در اين كار، الهامات ناگهاني و نسنجيده جايز نيست؛ زيرا 
ــق و آزمايش هاي آگاهانه و دانش فني،  برنامه ريزي دقي
ــاختن يك اثر بصري  از لوازم اصلي برنامه ريزي اوليه س

است.

ــترهاي گرافيكي،  ــام بصري، پوس كليدواژه هـا: پي
فرهنگ صرفه جويي.

كاركرد پيام بصري
ــاي بصري،  ــراي خلق پيام ه ــن عامل محرك ب اولي
نيازهاي انسان است. ولي نيازهاي انسان بسيار متنوع اند. 
ــيار ساده و ضروري روزمره اند و  برخي از آن ها حوايج بس
ــان، نظير نياز  برخي ديگر نيازهاي عالي تر و معنوي انس

مهديه كنعاني
سجاد باغبان ماهر

مورد مطالعه

مهديه كن
سجاد باغبان

 م    ق    ا    ل   ه



ــات و افكار خود. مثًال عشق به زيبايي  او به بيان احساس
ــان را بر آن مي دارد كه چيزهايي را تزيين كند. اين  انس
كار ممكن است به صورتي بسيار عمومي و شخصي انجام 
گيرد ولي در نهايت پيامي بصري را شكل دهد. بسياري از 
اشيا و پديده هاي بصري براي گرامي داشت و يادبود يك 
ــخاصي به وجود مي آيند. اين مورد  واقعه يا شخص يا اش
ــد، اما  ــت مختصر و معمولي يا عظيم باش نيز ممكن اس
مهم ترين كاركرد يك پديدة بصري مي تواند انتقال پيامي 
ــد. اين عمل يا به صورت  ــي خاص باش ويژه و يا احساس
ناخودآگاه و غيرمستقيم به شكل محصول فرعي در كنار 
ــتفاده از پديدة بصري صورت مي گيرد و يا مستقيماً  اس
ــاخته مي شود. يك  و آگاهانه پديدة بصري به خاطر آن س
ــت كه  ــز را با قطعيت مي توان بيان كرد و آن اين اس چي
ــن نوع آن گرفته  ــانه هاي بصري از معمولي تري تمام رس
ــيار هنرمندانه همگي كم  و بيش حاوي  تا شكل هاي بس
مقداري خبر هستند. تمام انواع آثار بصري خواه آن ها كه 
ــاي كاربردي قرار گرفته اند و خواه آن ها كه  در ردة هنره
در ردة هنرهاي زيبا هستند و به طور كلي در هر نوع قابل 
تصوري از شكل هاي بصري، قابليتي وجود دارد كه عبارت 
ــا جهان اطرافش و يا  ــاني دربارة خود آن اثر ي از خبررس

نقاط و زمان هاي متفاوت است.
مهم ترين نكته دربارة زبان بصري همانند زبان گفتاري 
اين است كه بايد در آن از ابهام پرهيز نمود و منظور خود 
ــادگي و صراحت بيان كرد.  را تا حد ممكن با وضوح و س
ــمبل ها يا رمزهاي پيچيده و تصاوير بغرنج در  انتخاب س
ارتباط بصري مشكالت مشابهي در همة فرهنگ ها پديد 

مي آورد.
گاهي دريافت و فهم پيام بصري به مراتب سهل تر از 
ــت، زيرا نيازي به ترجمة  فهم معاني در جمالت زبان اس
ــتقيماً قابل ديدن است.  ــت و معنا مس ذهني آن ها نيس
ــه صورت تصوير  ــرعت انتقال پيام هايي كه ب بنابراين س
سازمان يافته باشد، بسيار زياد است و نه فقط فهم آن ها 

ــداري و  ــوده، بلكه نگه ــان تر ب آس
ضبط شان براي استفاده هاي بصري 

نيز راحت تر است.
ــه  س از  ــري  بص ــاي  پيام ه
ــوند:  ــان و دريافت مي ش طريق بي
1. بازنمايي يا شبيه سازي طبيعت 
ــاهدات، صورت  كه از راه ثبت مش
ــاي انتزاعي؛ 3.  مي گيرد؛ 2. پيام ه
ــمبليك يا نمادين. اين  پيام هاي س
سطوح سه گانه اخبار بصري با هم 
ارتباط داشته و يكديگر را پوشش 

مي دهند.
يك رسانة بصري مي تواند نقش هاي مختلفي ايفا 
كند. براي مثال يك پوستر كه در آن برگزاري نمايشي 
اعالم شده، ممكن است سال ها زينت بخش ديوار اتاق 
كار بعضي از افراد باشد، يعني عمًال چنين پوستري از 
وظيفه و منظور اوليه اش فراتر مي رود، و يا يك نقاشي 
ــول ذهن هنرمند بوده و براي  انتزاعي كه كامًال محص
ــود آمده، ممكن  ــف او به وج ــات و عواط بيان احساس
است به عنوان زمينة پشت جلد كتابچة راهنماي يك 
مؤسسة خيريه به كار رود. در نتيجه، مقاصد آثار بصري 
بسيار متنوع و متغيرند و گاه چند منظور همگي درهم 
ادغام مي شوند. بنابراين براي فهم آن ها نيز بايد دانشي 

بسيار گسترده گرد آورد.

تحليل چند پوستر با موضوع آب
ــه براي آن كه اهميت و جايگاه  در اين بخش از مقال
ــاي بصري در اثرگذارِي مثبت و عميق بر مخاطب  پيام ه
ــنجيده شود، تعدادي پوستر  به صورت عيني و عملي س
گرافيكي با موضوع آب انتخاب گرديده كه هر يك از آن ها 
از جهت درك و انتقال صحيح پيام بصري مورد بررسي و 

تحليل قرار مي گيرد.

هر چيزي كه به شكل 
تصويري در مقابل چشم ظاهر 
مي شود و داراي مفهوم است، 

يك پيام بصري است

يك چيز را با قطعيت مي توان 
بيان كرد و آن اين است 

كه تمام رسانه هاي بصري از 
معمولي ترين نوع آن گرفته 
تا شكل هاي بسيار هنرمندانه 

همگي كم  و بيش حاوي 
مقداري خبر هستند
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پوستر شمارة يك
ــگ بوده و  ــاپ دو رن ــتر داراي چ ــن پوس اي
ــده  ــط نصف ش تركيب بندي قرينه دارد و از وس
ــت. در قسمت باال دو دست قرار گرفته كه با  اس
آرامش و آب فراوان در حال شستن دست هاست 
ــخص ديگري  ــدون توجه به اين موضوع كه ش ب
ــمت پائين پوستر، با حالت التماس و دعا  در قس
دست هايش را گرفته و نيازمند آب است. در اين 
ــاال و نياز و التماس در  ــتر نهايت افراط در ب پوس
ــته به زبان انگليسي جدا شده  پايين با يك نوش

پوستر شمارة دو
ــتر با استفاده از ايده كليد و قفل به  اين پوس
بيان موضوع كم آبي و صرفه جويي در آب پرداخته 
است. رنگ كليد و قفل به رنگ آبي درياست، قفل 
ــير آبى وجود دارد كه  ــت و در سر قفل ش باز اس
ــت. پوستر به زباني ساده  در حال چكه كردن اس
ــل و راه حل اين  ــه ما مي گويد كه كليد اين قف ب
ــت خودمان است و با بستن قفل در  معما در دس
ــع از هدر رفتن آب جلوگيري مي كنيم. روي  واق
ــده آب را ذخيره كنيم.  ــته ش ــكل كليد نوش ش
ــتر سياه رنگ است و تأكيد روي  پس زمينه پوس
عناصر پيش زمينه است كه در مركز پوستر قرار 
گرفته اند. اين پوستر را مي توان از لحاظ ساختار 
قالب تا حدودي موفق دانست و از لحاظ محتوا و 
تأثيرگذاري پيام در حد بااليي موفق ارزيابي كرد.

نمونة پوسترهاي طراحي شده توسط مؤلف
همان گونه كه در مقدمة مقاله حاضر تشريح 

است و معني آن اين است كه «تا زماني كه شما 
دست هايتان را مي شوييد، آن ها احساس تشنگي 
ــتر  ــني گوياي مفهوم پوس مي كنند» كه به روش
است. زمينة پوستر آبي رنگ است كه به موضوع 
ــتر مي توان  ــاره دارد. در تحليل اين پوس آب اش
ــوع و ايده و همچنين  ــاختار، موض با توجه به س
ــب، آن را تا  ــري بر روي مخاط تأثيرگذاري بص
ــت. هر چند كه ايدة پيام  حد زيادي موفق دانس
داراي خالقيت زيادي نيست و مخاطب پوستر را 

مي توان مخاطب عام دانست.

پوستر شماره2پوستر شماره6

پوستر شماره4پوستر شماره3

ره1
شما

تر 
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پ
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پوستر شمارة سه
2 بدن انسان را آب تشكيل 

3
ــتر  در اين پوس

مي دهد و از طرفي انسان عامل اصلي به هدر رفتن 
و آلودگي آب است. لذا پوستر سعي دارد با اشاره 
ــن پارادوكس، بيننده را از عواقب آلودگي و  به اي
كمبود آب كه در وهلة اول خود انسان را تهديد 

مي كند، مطلع سازد.

پوستر شمارة چهار
ــدارگونه اي است به  ــتر اشارة هش اين پوس
اين نكته كه جنگ آيندگان، جنگ به خاطر آب 

خواهد بود.

پوستر شمارة پنج
چنان كه در عنوان پوستر نيز آورده شده است 
ــز ديگري در پي  ــز مرگ و نابودي، چي بي آبي ج

نخواهد داشت.

پوستر شمارة شش
ــاره به حفاظت از آب دارد؛  ــتر اش اين پوس
ــان را در مقابل آب  ــه چتر كه زماني انس چنان ك
ــت از خود آب  ــت مي كرد حال به حفاظ محافظ

برخاسته است.

پوستر شمارة هفت
اين پوستر اشاره دارد به ارزش و اهميت آب 
كه بايستي چون شيء گرانبهايي مورد حفاظت 

قرار گيرد.

ــري از جهت قدرت تأثيرگذاري  گرديد، پيام بص
عميق بر مخاطبان از اهميتي فوق العاده برخوردار 
ــدة اثرگذاري  ــش عم ــژه آن كه بخ ــت. به وي اس
ــتقيم بوده  ــه صورت غيرمس ــاي بصري ب پيام ه
ــه پيام ها  ــرات اين گون ــن جهت تأثي ــه همي و ب
ــت و در ايجاد فرهنگ  عميق و طوالني مدت اس
ــت و صحيح استفاده از آب مي تواند جايگاه  درس
ــد. در ادامة مقاله نمونه هايي  ــته باش مهمي داش
ــط يكي از مؤلفين مقاله  از پوسترهايي كه توس
ــده اند، ارايه و  ــي ش ــيـ  طراح ــه كنعان ـ مهدي

توضيحاتي دربارة آن مطرح مي شود.

ره7
شما

تر 
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پ
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رودخانه ها، درياها و درياچه ها و آبشارها با ويژگي هاي بصري 
متنوع و متفاوت در سـاعات مختلف شـبانه روز يا اوقات متفاوت 
سال، قابليت هاي عظيمي براي خلق عكس هاي زيبا فراهم مي كنند.

عكس ببينيم، عكس بگيرنم
مترجم: مهسا قبايي

انيا
سپ
در ا

ي 
تاي
وس
در ر

ري 
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ر1.
صوي

ت
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مشاهده 
ــبز تازه كه نهر زيباي  ــاخ و برگ هاي س چتري از ش
ــد، جاذبة خاصي در اين منظره  كوچك را احاطه كرده ان
ــت. طيف رنگ محدود و نور نرمي كه در  ايجاد كرده اس

فضا وجود دارد، موجب ايجاد فضايي آرام شده است.

فكر كردن 
براي اين كه بر پررمز و راز بودن منظره تأكيد بيش تري 
ــم و بيش ترين حجم آب را در رودخانه نشان  داشته باش
دهم، تصميم گرفتم كه قاب تصوير را بسيار بسته انتخاب 
ــاتر دوربين نيز كم انتخاب شده است تا  كنم. سرعت ش

تصويري نرم و دودمانند از آب جاري ارائه كنم.

عمل
نقطة ديدي كه در اين عكس انتخاب كردم به گونه اي 

ــان نهر يك خط قطري در  ــت كه اجازه مي دهد جري اس
ــك لنز تله همه چيز به  ــر ايجاد كند و با انتخاب ي تصوي
ــه آن از تصوير  ــاخ و برگ هاي نزديك ب ــر از آب و ش غي
نهايي حذف شوند. براي اين كه بتوانم از سرعت كم شاتر 
استفاده كنم، يك ديافراگم بسته انتخاب كردم و هم چنين 
ــش و  از فيلتر پوالريزه براي كاهش هرچه بيش تر درخش

انعكاس هاي آب استفاده كردم. (تصوير 1)

تكنيك
ــي از رودخانه ها  ــري كه مي توان در عكاس روش ديگ
ــك منظرة واحد  ــتفاده كرد. گرفتن چند عكس از ي اس
ــنجي  ــت. به عنوان مثال، اگر نورس بر روي يك فريم اس
ــرعت   ثانيه با ديافراگم 22 را نشان مي دهد،  ــما س ش
مي توانيد به جاي گرفتن يك عكس با اين مشخصات 8 
ــرعت        ثانيه با همان ديافراگم  ــپوز) با س عكس (اكس
ــرعت        ثانيه بگيريد.  ــا 16 عكس با س ــي 22 و ي يعن
ــه  پايه  ــت كه براي چنين كاري بايد از يك س بديهي اس
مطمئن استفاده كنيد و مراقب باشيد تا دوربين در طي 

عكاسي به هيچ وجه تكان نخورد. (تصوير 2)

8
1

60
1

125
1
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مشاهده 
آب هاي بسيار راكد و ثابت اين درياچه مانند آينه اي 
ــمان و درخت واژگون شده را منعكس مي كند. همة  آس
اين ها به عالوة رنگ هاي درخشان و تنوع غروب خورشيد 

و انعكاس آن ها در آب، مرا مسحور خود كرد.

تفكر
ــتم خورشيد را تقريباً در پشت درخت قرار  قصد داش
دهم. به اين ترتيب، هم نقطه تمركز بيش تري در پس زمينة 
درخت ايجاد مي شد هم از قدرت نوري و شدت خورشيد 
كاسته مي شد. از آن جايي كه مي خواستم بر خاصيت آينه 
ــد آب درياچه تأكيد كنم، افق را در مركز تصوير قرار  مانن
دادم تا عكس را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده باشد.

عمل
يك نقطة ديد نزديك به ساحل درياچه انتخاب كردم. 

منبع
Better Picture Guide to Travel Photography.
Michael Busselle. Rotovision. 1997

به اين ترتيب، تصوير انعكاس آسمان تا پيش زمينة تصوير 
امتداد پيدا مي كرد. در عين حال از يك لنز وايد (زاويه باز) 
استفاده كردم تا حداكثر تصوير از درخت و شاخه هاي افتادة 
ــم. تصوير را به گونه اي قاب كردم كه شكل  آن داشته باش
«L» مانند توسط درخت و شاخه هاي افتاده اش ايجاد شود 

و به اين ترتيب كل عكس به سه قسمت تقسيم مي شود.

يك قانون كلي
ــي كنيد كه خود  وقتي قصد داريد از مناظري عكاس
سرشار از رنگ هاي طبيعي هستند، بهتر است از فيلترهاي 
ــرا كه گاهي باعث ايجاد  ــتفاده نكنيد؛ چ رنگي و گرم اس

رنگ هاي غيرطبيعي و اغراق آميز مي شود. (تصوير 3)
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امتيازات ويژة ميرزاغالمرضا 
ــت ميرزاغالمرضا  ــأن و منزل ــتاد اميرخاني در ش اس

اصفهاني امتيازات ذيل را براي وي برشمرده است: 
ــي ايران چهره  ــا در تاريخ خوش نويس ميرزاغالمرض
منحصربه فردي محسوب مي شود. اين مقام نه از آن جهت 
است كه شيوة خاص او در سبك و مكتب ميرعماد جايگاه 
ــته اي دارد و به همين خاطر هر كارشناس  ويژه و برجس
هنري يا خوش نويس كارآشنا مي تواند دست نوشته هاي با 
ــته باشد،  صالبت و آبدار او را حتي بدون اين كه امضا داش
ــايي نمايد، بلكه چنين موقعيت يگانه اي به دليل  شناس
ــت كه اين خوش نويس مقتدر چند ويژگي را در  اين اس

شخصيت هنري خود يكجا جمع دارد.
اول اين كه از قلم غبار تا كتيبه، نمونه هاي درخشاني از 
او به يادگار مانده كه همگي از آثار طراز اول خوش نويسي 
محسوب مي شوند و بي گمان او را در اين موقعيت و مقام 
ــتادان برجسته اي را كه در  ــت؛ زيرا اگر آثار اس يگانه اس
ــراغ داريم مورد بررسي قرار  تاريخ خوش نويسي ايران س
ــده اند كه آثاري پرعيار  دهيم، در مركز قلم خود موفق ش
ــرده و از مركز قلم خود كه  ــود آورند و اگر تفنن ك به وج
نقطة قوت آن ها بوده است دورتر شده و خطوط ريزتر و يا 
درشت تر از آن دانگ را تجربه كرده اند، نوشتة آن ها اغلب 
ــك اثر درجة 2 يا 3 تنزل  ــدال و عيار افتاده و به ي از اعت

پيدا كرده است.
ــراوان و  ــلط ف ــا تس ــاز ميرزاغالمرض ــن امتي دومي
ــتعليق. او در اين قلم،  ــت به خط شكستة نس جانانة اوس
ــه از تركيب خط يك  ــيوه اي مخصوص به خود دارد ك ش
نستعليق نويس بسيار توانا و همچون او به روايت و اقتباس 
ــتاد بي نظير اين قلم كه درويش  ــمندانه از خط اس هوش
ــي و خوش تركيب  ــيار عال ــت، معجوني بس طالقاني اس

اشاره
«ميرزا غالمرضـا اصفهاني» در تاريخ خوش نويسـي ايران 
به شـخصيتي جامـع تبديل شـده كه پس از گذشـت يكصد و 
بيست وپنج سال از درگذشتش مي توان در آثار ماندگار وي نكات 
و ارزش هاي زيباشناختي را بازشناسي كرد و براي هميشه از آن ها 
لذت برد. از آن جا كه نام و آثار اين اسطورة پرآوازه در كتاب هاي 
درسي هنر به صورت گذرا ذكر شده، همواره در تبيين و تحليل 
هنر خوش نويسي به آثار اين هنرمند بزرگ ارجاع داده مي شود. 
در اين مقاله سعي بر آن است تا با معرفي بيش تر استاد، گوشه اي 
از مزيت هاي زيباشناسـي در آثار سياه مشق وي مورد بحث قرار 
گيرد. بي ترديد اين گام هاي اوليه مي تواند به عنوان دستمايه اي 
ارزشـمند براي همكاران هنر به حسـاب بيايد؛ به طوري كه اين 
بزرگواران، با كشـاندن مباحث نقد و نظر پيرامون آثار اسـتادان 
بزرگ به كالس، بتوانند ذهن و ضمير دانش آموزان را نسـبت به 
اين ارزش هاي نهفته حساس كنند. در اين نوشتار حتي االمكان با 

نگاهي امروزي اين موضوع مورد كاوش قرار گرفته است.

ــى، ميرزا غالمرضا اصفهانى،  كليدواژه ها: زيباشناس
شيوة خطاطى

مقدمه 
ـــ .ق) در  ــي (1304-1246 ه ــرزا غالمرضا اصفهان مي
دورة حكومت قاجاريه بخشي از دوران حكومت محمدشاه 
ــپري كرد.  ــالة خود س ــاه را در حيات 60 س و ناصرالدين ش
ــم دورة دو تن از  ــكاك و ه ــيدعلي ح ــرزا س ــاگرد مي او ش
خوش نويسان نامدار يعني ميرحسين ترك (1300 ـ ف) و 
ــخصيت هنري ميرزا  ميرزا كاظم بود. در آغاز توصيفي از ش
ــط اهل فن صورت پذيرفته ذكر مي شود،  غالمرضا كه توس
ــپس در مورد ويژگي هاي هنري شيوة اين هنرمند بحث  س

خواهد شد.

 م    ق    ا    ل   ه
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به وجود آورده است كه پيراسته از (حشو) و در حد اعالي 
ــت. دانگ جلي (باالتر از قلم مشقي)  زيبايي و شكوه اس
ــت، در خط شكسته وارد  ــابقه نداش را كه تا قبل از او س
ــت. قطعات جواهرآساي درويش آثار او سرمشق  كرده اس
ــبي بود كه سيد گلستانه (شكسته نويس برجسته)  مناس
ــت با بهره مندي از آن، آثاري در شكستة  بعد از او توانس
ــتعليق و قلم مشقي به وجود آورد، عالوه بر آن توفيق  نس
ــان جوان معاصر كه در عرصة جديد خلق  شكسته نويس
آثار نمايشگاهي در اقالم جلي ذوق آزمايي كرده اند، تا حد 

زيادي مديون ميرزاغالمرضاست.
ــراغ  ــتة ديگري كه در ميرزاغالمرضا س امتياز برجس
داريم، ايجاد موقعيت ممتاز براي خلق قطعات (با فرم) و 
شكل و شمايل (سياه مشق) است. البته اين شيوه قبل از 
ــناخته شده اي بوده  ميرزا و از دورة ميرعماد روش كار ش
است و سياه مشق را كه به قصد تمرين كلمات و پيداكردن 
بهترين برش براي رسيدن به تكنيك قلم گذاري و پيداكردن 

بهترين نسبت و قالب در كلمات از لحاظ زيبايي شناختي 
ــان قرار داشته، تجربه كرده بودند  مورد توجه خوش نويس
و از بزرگ استاد نستعليق ميرعماد نيز چنين نمونه هايي 
از سياه مشق ديده شده؛ اما ميرزاغالمرضا به «سياه مشق» 
شخصيت مستقل بخشيد؛ به طوري  كه آثار او از اين بابت 
ــت به تنهايي  ــداد در انواع اقالم ريز و درش ــوع و تع در تن
كافي است كه يك خوش نويس را در زمرة استادان طراز 
ــت كه سياه مشق  اول قرار دهد. اين نكته نيز گفتني اس
ــه در جايگاه بلندي قرار  ــان معاصر ك در آثار خوش نويس
دارد، به عنوان يك شيوة كار مستقل مديون سرمشق هاي 
برجسته و درخشان هموست. مقام عالي او در «تقليد» كه 
در هنر خوش نويسي به عنوان يكي از مراحل سلوك وادي 
ــود و توفيق در آن مرحله  ــوب مي ش طوالني طلب محس
ــيار دشوار است و چنان كه خوش نويس از اين مرحله  بس
ــناخت رموز و پس از آن به تجربه و عمل  ـ كه همان ش
رساندن آن معرفت و شناخت است ـ نگذرد و بر اين پلة 

كاوه تيموري
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رفيع كه در صورت داشتن استعداد وافر و توفيق عمل به 
منزلة سكوي پرواز او خواهد بود واصل نشود، به مرحله اي 
كه مرز بين مقلد و مرشد و صنعتگر و هنرمند را مشخص 
ــورد نيز قابل  ــار او در اين م ــيد. آث مي كند، نخواهد رس
مالحظه و بي نظير است. به عنوان نمونه، به اشعار منسوب 
ــتناد مي شود كه ميرزا از روي  به حضرت موالعلي(ع) اس
سرمشق استاد االساتيد ميرعماد بسيار ماهرانه تقليد كرده 
ــق را ادا  ــت كه انصافاً حق قلم و سرمش و بايد اذعان داش

كرده و اثري برابر يا بهتر از آب درآورده است.
ــان بزرگي در طول  در حالي كه مي دانيم خوش نويس
ــيده اند، به ندرت  ــال بعد از ميرعماد هرچه كوش 300 س
ــق استاد  ــته اند در مقام تقليد اثر خود را به سرمش توانس
ــر از آن قرار دهند و به هر حال در  ــك كرده و يا باالت نزدي

مقام شاگرد نسبت به آن بزرگوار قرار دارند.1

تكامل شيوه خطاطي ميرزا غالمرضا
در اين خصوص دكتر رامين قديمي آورده است: 

از آن جا كه ميرزاغالمرضا داراي شيوة منحصربه فردي 
ــتعليق است، شناخت و تحقيق درخصوص تكامل  در نس
ــود كه مستلزم  ــيوة خطاطي او امري محسوب مي ش ش
ــتاد  ــت. از اس ــاص به ادوار زندگاني هنري اوس توجه خ
ــكاك قطعه و يا  ــيدعلي ح ميرزاغالمرضا يعني ميرزاس
ــت. احتماالً عالقة خاص او  ــتة زيادي در دست نيس نوش

ــده تا قطعات اندكي از وي به  ــبب ش به هنر حكاكي س
ــته هاي او مالحظه مي شود و  يادگار بماند. آن چه از نوش
شيوة خوش نويسي او را به نمايش مي گذارد، تأثير فراوان 
از شيوة ميرعماد است. خطوط آقا سيدعلي به شيوة مير 
نوشته شده است. بسيار صاف، تيز و نازك؛ همان شيوه اي 
ــا در دوران جواني خود ضبط مي كند و  كه ميرزاغالمرض
سال ها ادامه مي دهد. ميرزا در دوران كودكي تا اواخر سال 
1286 هـ .ق شيوة استادان سلف خود خصوصاً ميرعماد را 
ارائه داده و بر آن سياق نوشته است. عالقة خاص ميرزا به 
سياه مشق نويسي و يافتن تركيبات بديع در سواد و بياض 
كلمات نستعليق، سبب شده تا بيش تر آثارش متشكل از 

سياه مشق هاي گوناگون در دانگ ها و اقالم مختلف شود.
در سياه مشق نويسي يك اتفاق بسيار انقالبي رخ داد: 
خطاط وجه ادبي خط را حذف كرد و به خطاطي محض 
ــاخت  روي آورد. حروف و كلماتي كه در كنار هم براي س
ــطر و كتابت مي نوشت، به  علت محدوديت هاي شديد  س
مي بايست از الگوي خاصي پيروي مي كرد. در اين مقطع 
از قيد و بند ادبيات رها شد و نوعي آزادي مطلق به دست 
ــتيابي به زمينه اي كامًال آزاد دست به  آورد. خطاط با دس
تجربه اي جديد مي زد: خلق عناصر زيباشناختي جديد كه 
تاكنون وجود نداشت... پيدايش تركيب هايي از حروف و 
كلمات ساخت فضاهاي پر و خالي و استفاده از جلوه هاي 
ــاخت و پرداخت سياه مشق  اين فضاها، آزادي عمل در س
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ــد كه ديگر در  منجر به آفرينش حروف و كلماتي مي ش
ــاب و آزاد و در  ــود. عناصري ن ــئله نب بند وجه ادبي مس
نهايت زيبايي: «عناصر سياه مشقي»؛ «سين »هاي بسيار 
پرشيب و پردور، مدات كشيده، دواير بسيار زيبا يك ضرب 
ــي پايين تر  و قوي، «دال »هاي آخر كلمه كه از خط كرس
مي نشينند، «كا»هاي بسيار پر دور و فراخ، دندانه هاي به 
ــبيده سين به صورت يك قلم و سرهم، «ر»هاي  هم چس
رها شده، «ميم »هاي اول شش دانگ و... بسياري ديگر از 
تغييراتي كه در حروف و كلمات مشاهده مي كنيم، حاصل 
ــي است. حروف و كلماتي كه تاكنون در  همين آزادنويس
ــاخت جمله و در زندان كرسي بندي براي كتابت  قيد س
به سر مي برند، بار ديگر رها شدند و رقص و سماع جديدي 
را تجربه كردند. سياه مشق از اين نظر يك گام بلند تكاملي 
ــتعليق به شمار مي آيد؛ نستعليقي كه نقطة تكامل  در نس

خطوط قبل از خود است.
ــس از پيدايش خط  ــايد مهم ترين تغييري كه پ ش
ــش عناصر  ــان آفرين ــده، هم ــتعليق در آن داده ش نس
سياه مشق است. عناصر زيبا و بي پيرايه اي كه در خطوط 
ميرحسين و ميرزاكاظم هم در نهايت صفاي قلم مشاهده 
مي شوند. پس از ميرعماد و تا به امروز هيچ تغيير مهمي 
به جز سياه مشق در نستعليق داده نشده است. از ديدگاه 
ــت از دوره ميرعماد تاكنون  ــطر و چليپا و كتاب هنري س
ــازه اي در خط  ــته و حرف ت ــيرتكاملي چنداني نداش س
ــت؛ مگر سياه مشق. از پيدايش  نستعليق گفته نشده اس
ــق تا به امروز، تحول هنري ديگري در نستعليق  سياه مش
ــي خط و جلوه هاي گرافيكي  رخ داده و آن پيدايش نقاش

ــت كه باب تازه اي را در آن گشوده.  مدرن در خطاطي اس
ــات نهفته اند كه در  ــروف و كلم ــياري در ح رازهاي بس
ــي خط پرده از آن ها برداشته مي شود. سياه مشق در  نقاش
ــت؛ راهي  حقيقت راه تكامل هنر خطاطي تا به امروز اس
كه در آن حروف تازه اي مطرح مي شود: جلوه اي گرافيكي 
ــير هرچند ممكن است از ديدگاه بعضي  خطاطي. اين س
ــير تكاملي خط   ــد اما از ديدگاه س رجوع قهقهرايي باش
اجتناب ناپذير و حركتي جبري است. سياه مشق حركت 
ــد تا هنر سنتي خطاطي با هنر مدرن امروزي  پويايي ش

پيوند بخورد.
ــق جان تازه اي به نستعليق  پيدايش و رواج سياه مش
ــن حال پنهان  ــاي واال و در عي ــد؛ زيرا ارزش ه مي بخش
ــكار مي سازد. تغييراتي  گرافيكي آن را بيش از پيش آش
كه در حروف و كلمات ميرزاغالمرضا به وجود آمد، حاصل 
همين آزادي و رهايي از چنگال ادبيات است. خوش نويسي 

در خدمت اصالت هاي آن.2

سلوك هنري ميرزاغالمرضا 
ــروف و كلمات قطعات  ــياري از ح ميرزا غالمرضا بس
خود را دورگيري مي كرد. براي دورگيري از مركب خاصي 
ــي اثر بود، كمك  ــر و مات تر از مركب اصل ــه كم رنگ ت ك
ــري حروف و كلمات، نهايت دقت و  مي گرفت. در دورگي
وسواس را براي دست يافتن به بهترين و زيباترين شكل 
ــت. به قول شادروان مرحوم استاد حسن  مبذول مي داش
ميرخاني «خط نستعليق تفاوت يك مو يك كوه است»3.

ــد، ميرزا را بايد  ــت به توضيحاتي كه داده ش با عناي

در سياه مشق نويسي 
يك اتفاق بسيار 
انقالبي رخ داد: 

خطاط وجه ادبي 
خط را حذف 

كرد و به خطاطي 
محض روي آورد. 

حروف و كلماتي 
كه در كنار هم 

براي ساخت 
سطر و كتابت 

مي نوشت، به  علت 
محدوديت هاي 
شديد مي بايست 
از الگوي خاصي 
پيروي مي كرد
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خوش نويسي منحصربه فرد در تاريخ خطاطي ايران قلمداد 
كرد؛ هنرمندي كه در قلمرو نستعليق و شكسته نستعليق 
بي مانند و آغازگر نهضتي نو در خوش نويسي است كه تا 

به امروز ادامه داشته است.
آثار ميرزاغالمرضا با همة قلم اندازي و سردستي نويسي 

او باز هم بر استعداد هنري وي گواهي مي دهند.
ــار منحصربه فردي  ــق هاي ميرزاغالمرضا آث «سرمش
بودند كه او به شاگردان خود مي داده و نيز سياه مشق هايي 
را نيز ارتجاالً مي نوشته و معموالً مرسوم نبوده كه اين گونه 
آثار را رقم نمايد.»4 اين نكته در واقع تا اندازه اي وضعيت 
ــرزا را كه فاقد امضا  ــق هاي مي قطعات متعدد از سياه مش

هستند، مشخص مي كند.
او ذهني باز و فوق العاده تيزبين داشته و در معماري 
ــق ها توانايي  ــات و چينش آن ها به ويژه در سياه مش كلم
ــدي او داراي درك  ــي از خود بروز مي دهد. توانمن خاص
ــيماي مفردات و كلمات در خط  بصري اختصاصي از س

نستعليق بوده است.
ميرزاغالمرضا در دهة دوم عمر خود مراتب كمال را 
در خط نستعليق سپري كرده و با تعليم شاهزادگان، رجال 
و فرزندان مشاهير دورة قاجار به عنوان يك خوش نويس 
ــي به  ــده در تاريخ هنر خوش نويس ــناخته ش مطرح و ش

عنوان يك چهرة ماندگار جايگاه خاصي يافته است.
ــراي تحليل و  ــتار مجال ب ــا كه در اين نوش از آن ج

ــي  ــناختي خوش نويس ــف مفصل در مباني زيباش توصي
ــود ابعاد و  ــعي مي ش ــت، س ــم اس ــا فراه ميرزاغالمرض
ــه يكي از اين  ــي كنيم ك ــاي هنري او را بررس ويژگي ه
ويژگي ها بعد سياه مشق نويسي ايشان است. به طور تقريبي 
ميرزاغالمرضا از 1280 هـ .ق يعني 45 سالگي به مرحلة 
كمال و پختگي در نظام هندسي خط رسيده و يك شيوة 
بديع و انتزاعي را در سياه مشق هاي خود ابداع كرده است. 
ــيوه اي كه در آن وجه ادبي كم رنگ و يا حذف مي شود  ش
و فرم بندي ها و تلفيق و تنظيم حروف و كلمات در طيفي 
ــي مطلق تا درهم تنيدگي مطلق قابل رديابي  از هماهنگ
است. كشف اين ظرفيت از خط نستعليق به عنوان خطي 
ــام دار و مبتني بر قواعد  ــه همواره در يك چارچوب نظ ك
ــا محدوديت روبه رو  ــزام آور، خوش نويس را ب و قوانين ال
كرده، در حقيقت يك نوآوري در آن مقطع زماني به شمار 
ــق يعني در  ــده كه براي آن از دورة خلق سياه مش مي آم
زمان صفويه نمي توان شاهد مثال آورد. ميرزاغالمرضا در 
سياه مشق هاي خود با دستكاري در قواعد كالسيك خط 
و ناديده انگاشتن اندازه هاي كّمي حروف مثل مؤلفه ها و 
فراخ كردن دواير و اغراق هاي غيرمأنوس زيرساخت اصلي 
ــق هاي خود را بنا مي دهد و فضاهاي  ــاكلة سياه مش و ش
جديد، هارموني هاي تازه و تركيبات بديع، توده اي كردن 
حروف و كلمات و به همين سان برجسته كردن برخي از 
آن ها، در نهايت شكلي را در اين دست از آثار عرضه كرده 
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ميرزاغالمرضا در 
دهة دوم عمر خود 

مراتب كمال را 
در خط نستعليق 
سپري كرده و با 

تعليم شاهزادگان، 
رجال و فرزندان 

مشاهير دورة 
قاجار به عنوان 

يك خوش نويس 
مطرح و شناخته 

شده در تاريخ هنر 
خوش نويسي به 

عنوان يك چهرة 
ماندگار جايگاه 

خاصي يافته است

 كه همواره به عنوان يك شيوة جامع بر معاصران ميرزا و 
بر آيندگان و نظاره گران آثار او در دورة معاصر اثر پنهان و 

آشكار خود را گذاشته است.
ـــ .ش) يكي از  ــي (فـ  1361 ه ــا ماف ــوم رض مرح
ــتيابي به آثار  ــيوه بود كه به علت دس دلباختگان اين ش
ــته در آينه داري آثار  اصيل ميرزاغالمرضا اهتمامي شايس
او نمود و در همين دوره نيز شاهد گرايش خوش نويسان 
جوان به اجراي تازه اي از سياه مشق ها و قطعات با الهام از 

آثار ميرزاغالمرضا هستيم.
ــر دوره اي  ــه دورة معاص ــه بايد افزود ك ــر اين نكت ب
ــان برگرفته از مكتب  ــيوة غالب خوش نويس است كه ش
ــوده و در واقع جريان خط  ــر و محورهاي اصلي آن ب كله
ميرزاغالمرضا جرياني رنگ باخته و تقريباً بدون رهرو مانده 
است؛ اما در سي سال گذشته با ظهور و معرفي قطعات و 
سياه مشق هاي ميرزا در قالب مرقعات چاپ شده، انگيزه اي 
به وجود آمد تا اين شيوة جامع مورد توجة دوبارة رهروان 
ــي از اين آثار نفيس كه  خط قرار گيرد و كار چاپ بخش
به اهتمام استاد عاملي و ديگران فراهم شده، در واقع در 
ــاعه و شناساندن شيوة مستقل و  همين راستا، يعني اش

نوگراي ميرزاغالمرضا در دورة فعلي ارزيابي مي شود.
گويي ميرزاغالمرضا در شكل دهي قطعات سياه مشقي 
ــه عناصر و اجزاي  ــدگاه تئوريكي بوده ك ــود داراي دي خ
بصري خط و قواعد و ضوابط آن را چونان موم در دستان 
ــكل مي داده و از آن ها در ايجاد يك فرم كلي  خويش ش
استفاده مي كرده است. بديهي است اين ويژگي ناشي از 
ــتعداد فطري و ذاتي و اشراف و تسلط او بر هنر خط  اس
به شكل توأمان بوده كه هرگونه حركت قلم او از استعداد 

هنري شگرفش حكايت داشته است.
ــق «اگر تو نداني...»، ميرزا غالمرضا با  ــياه مش در س
ــريف خط، بيتي را كه  ــراف بر جايگاه خود در هنر ش اش

گويي وصف الحال بوده، نوشته است: 
اگر تو نداني عطاردم داند 

كه كيسـتم مـن و از كلك من چـكار آيد [چه 
مي بارد]

ــمار  ــق نيز مؤلفه هاي پرش ــن صفحة سياه مش در اي
ــته و نگاهدارنده  ــتون هاي افراش به موازات هم مانند س
خودنمايي مي كنند و صالبت و محكمي صفحه را تضمين 
ــز در دواير «نون» اثري  ــد. از حضور نقطه ها به ج نموده ان
ــركش هاي كاف با پنجة قوي ميرزا به شكل  نيست و س
ــوازي و فضاي  ــوط مورب م ــده و خط پرعياري اجرا ش

ــكل داده اند. قرينه سازي ها  مطلوبي را در البه الي خود ش
نيز در حالت هاي مشابه تكرار مي شوند كه «كار»، «چكار» 

و «كلك» نمونه هايي از اين دست محسوب مي گردند.
ــناختي ميرزا به  ــا اين نگاه زيباش ــت ب بي دليل نيس
سياه مشق بايد قائل به اين نكته باشيم كه بخشيدن بعد 
انتزاعي به خط نستعليق در سياه مشق هاي او تحقق يافته 
ــق در  و تداوم حركت انتزاعي امروزين در عرصة سياه مش
حقيقت از آن ريشه و انديشة اولية ميرزاغالمرضا  آبياري 

مي شود.

ميرزاغالمرضـا، ميرحسـين و ميرعمـاد؛ يك 
مقايسة تحليلي

مرحوم ميرحسين خوش نويس باشي به علت اقامت در 
تبريز و دوري از تهران در مقايسه با ميرزاغالمرضا فرصت 
بروز پيدا نكرده است. در عين حال، اين ويژگي براي وي 
ــوده تري را به ارمغان آورده و به  آرامش خاطر و خيال آس
اين لحاظ لطافت و رواني قلم ميرحسين آن گونه كه استاد 
ــت. البته  اميرخاني اعتقاد دارد، به قلم ميرزا ارجح تر اس
ــت كه ميرحسين جامعيت  اين نكته به اين مفهوم نيس
ــين سطرنويس و  ــته، زيرا ميرحس ميرزا غالمرضا را داش
سياه مشق نويس قهاري بوده؛ در حالي كه ميرزاغالمرضا 
ــي، جلي نويسي و كتيبه،  در قالب هاي كتابت، سطرنويس
ــتعليق از خط شكستة  و هم وزن با توانمندي در خط نس
نستعليق نيز بهرة وافر و استادانه اي داشته است. در واقع 
ــن شدن واژة جامعيت در قلم  تبيين اين موارد براي روش
ــت. بنابر نقل با واسطه استاد اميرخاني  ميرزاغالمرضاس
«خط ميرزاغالمرضا از سال 1280 هـ .ق به مقام رسيده 
ــده، اما با  ــناختي برخوردار ش ــارش از ارزش زيباش و آث
ــته كه جايگاه و پايگاه خط  ــن حال، خود او اذعان داش اي
ميرحسين و فتحعلي حجاب از او باالتر بوده است»5. اين 
ــت و  نقل با فرض صحت، تنها با يك نقد قابل اصالح اس
آن اين كه جامعيت ميرزاغالمرضا در دورة پختگي او يعني 
25 سال آخر عمر و ماندگاري آثار و اقبال رهروان، دال بر 
اين معناست كه ميرزاغالمرضا سرآمدترين  خوش نويس 

قاجاريه محسوب مي شود.
ــتعليق نمايان  ــاختار بصري خط نس آن گونه كه در س
است، كشيده ها و دواير بيش ترين ارتباط را با بيننده برقرار 
ــن عناصر به عنوان اركان اصلي يك  مي كنند و در واقع اي
نمونه خط نستعليق پيوند دهندة ساير عناصر ريز و خرده 
حروف شده و از اين طريق به نماياني آن ها كمك مي نمايند.
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تبحر خيره كننده ميرزاغالمرضا در خط شكسته يكي 
ــتعليق او رواني و  ــي بوده كه به خط نس ــل پنهان از عوام

لطافت و دور بيش تر بخشيده است.
ــق هاي  سياه مش «در  ــي  اميرخان ــتاد  اس ــر  نظ از 
ميرزاغالمرضا عيار و نواخت و توانايي ميرعماد را نمي بينيم. 
ــق هاي وي  كلمات و مفردات ميرعماد حتي در سياه مش
تمام عيار است و اين در حالي است كه حتي در قلم فرد 
توانايي مثل ميرزاغالمرضا زوائد و لغزش ديده مي شود»6. 
ــايد اين نكته از اين جهت قابل تأمل است كه در دورة  ش
ميرعماد، سياه مشق عاملي است براي تمرين زياد و هنوز 
ــي  ــذ يك قالب فراگير خوش نويس ــه علت كمبود كاغ ب
به شمار نمي آمده و حداقل اين كه بعد تمريني آن به بعد 

هنري اش ارجحيت داشته است.

ميرزا در آيينة كالم ديگران 
ــي از جامعيت  ــد نمود كه وقت ــه اجمال بايد تأكي ب
ميرزاغالمرضا سخن به ميان مي آيد، در واقع به زبان فني 
ــلط تام و تمام بر اقالم خط نستعليق از كتابت  يعني تس
ــدي خيره كنندة او در  ــان، توانمن تا كتيبه و به همين س
خط شكستة نستعليق است. به گونه اي كه آن بزرگوار يا 
ــه لحاظ تنگناي مالي و يا به لحاظ ابراز وجود، برخي از  ب
ــته خود را با نام درويش عبدالمجيد امضا  قطعات شكس

مي نموده است.
ــي نگارنده با  ــو و جمع بندي تحليل حاصل گفت وگ
ــير و سلوك عاشقانة او با نظام هندسي  اميرعاملي در س
ــت كه برخي از آن ها را مرور  ميرزاغالمرضا فرازهايي اس

مي كنيم: 
ــق هاي پازلي  ـ اول آن كه ميرزاغالمرضا در سياه مش
ــه و  ــه كار كرده و هندس ــر هندس ــه اما پ ــود كم كلم خ

فضاسازي سياه مشق در آثار او يك مبحث گرافيكي است 
ــري وي را در اين محدودة  ــتان هن كه تعامل و بدهـ  بس
ــين خوش نويس باشي نشان مي دهد. در  خاص با ميرحس
ــده در كنار هم  ــق هاي پازلي كلمات حساب ش سياه مش
ــوند؛ به گونه اي يا درگير مي شوند و يا از كنار  چيده مي ش
ــق هاي ميرزا چك نويس و  ــوند. در سياه مش هم رد مي ش
ــود. اما نكتة مهم آن است كه  پاك نويس نيز ديده مي ش
آن ها كمتر براي دست گرمي بوده بلكه براي هويت هنري 

نگارش مي شده اند.
ـ آزادي و رهايي ميرزاغالمرضا در سياه مشق نويسي 
به گونه اي است كه به مطلب و شعر آن تعلقي ندارد و تنها 
به تركيب بندي، توازن و مسائل زيباشناختي مي انديشد 
ــق را از كجا آغاز و در كجا پايان ببرد. او  كه يك سياه مش
ــان مي دهد كه هندسة خط را در حد اعال  با اين كار نش
شناخته است. ميرزا روح عجيبي داشته و دائماً انقالب و 
تحول را در ذهنش عبور مي داده و به دنبال خلق هنر در 

لحظه بوده است.
ــي دست خود را آماده و  ـ ميرزاغالمرضا با سطرنويس
ــپس به نگارش سياه مشق مي پرداخته  گرم مي كرده و س
ــق هاي او بعد از سطرنويسي بسيار خوب  است. سياه مش
مي شده، در عين حال در برخي از سياه مشق ها كه مقارن 
ــكي و محكمي ديده  ــوده، حالت خش ــي ب با كتيبه نويس

مي شود.
ــال درگذشتش  ــال 1298 تا س ـ ميرزاغالمرضا از س
ــد. شيب قلم ميرزا  1304 به اوج كار هنري خود مي رس
كمي محرف بوده و از َشمِره دواير معلوم مي شود كه ميدان 
ــت. در كار ميرزا،  قلم او نيز بلندتر از حد معمول بوده اس
ــه انتخابي و آگاهانه  ــودن دواير اتفاقي نبوده، بلك بزرگ ب
صورت گرفته و لذا دواير او منحصر به فردند. او با تيغ كاري 
و دورگيري و ترميم، شكل نهايي كار را در سياه مشق هايي 
كه با قلم جلي و دانگ درشت مي نگاشته باال مي برده اما 
در قلم هاي دو دانگ و سه دانگ دورگيري ديده نمي شود. 
در سطرهاي ميرزا حتي سرمشق هاي كالسي و تعليمي 
او هويت خطي اش نمايان است. سياه مشق ميرزا كه اكثراً 
تذهيب شده، بالفاصله پس از تحرير تذهيب مي شدند. و 
اين نشان مي دهد كه ارزش و عيار هنري اين آثار در زمان 

خود ميرزا بر ساير هنرمندان نيز آشكار بوده است.
ــنت گرا كه تابع  ــرزا غالمرضا برخالف جريان س ـ مي
ــط در مرحلة  ــي بوده كه فق ــت، كس مطلق ميرعماد اس
راهروي با ميرعماد همراه است. حتي در نگارش مناجات 
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هوش و تيزبيني 
ميرزاغالمرضا 
در اين است 

كه وي با 
توجه به شّم 

ادبي و قدرت 
تصويرسازي 

از كلمات، 
بهترين عناصر 
سياه مشق يا به 

عبارتي كلمات 
سياه مشق پذير را 
گزينش مي كند

ــت اما در مرحلة راهبري  حضرت علي(ع) كامًال تابع اوس
باالخره به استقبال و جامعيت مي رسد.

ـ برخالف كساني كه معتقدند ميرزاغالمرضا كتيبه ها 
ــرده و يا با دو مداد  ــكل زنده اجرا نمي ك را با قلم و به ش
ــته را طراحي مي كرده، امير عاملي معتقد  حروف و نوش
ــت كه ميرزاغالمرضا روي كاغذ سندهاي قديمي كه  اس
ــبانده شده بودند، با مركب رقيق (آب دهني)  به هم چس
كتيبه هاي مسجد سپهساالر را به نگارش درآورده و سپس 
آن نوشته ها به روي كاشي منتقل شده اند. هم اكنون نيز 

آن  نوشته ها نزد مجموعه داران موجود است7.
استاد اميرخاني به عنوان يكي از كارشناسان زبده اي 
كه تجربة به جان زيستة هنر خوش نويسي را با تمام وجود 
ــخ به اين سؤال كه شكوفاترين دورة  حس كرده، در پاس

هنر خوش نويسي چه دوره اي است، بيان مي دارد: 
«به نظرم اگر از شخصيت عظيم و عزيز «ميرعماد» 
بگذريم، مي توان اواخر دورة قاجار را نقطة اوج خوش نويسي 
نستعليق دانست. اين مسئله را ما با نمونه هاي قانع كننده اي 
مي توانيم مشاهده كنيم. مثًال كتيبه نگاري بسيار زيباي 
ــاالر به خط ميرزاغالمرضا اصفهاني كه  ــجد سپهس مس
ــت، يا در قلم  ــيار بهتر بوده اس از نمونه هاي قبلي اش بس
«جلي» نستعليق اين خوش نويس... در زمينه «كتابت» 
هم در دورة قاجار نمونه هاي خط «ميرزا محمدرضا كلهر» 
ــال گذشته  ــتگان او در 400 يا 500 س كامل تر از گذش
بوده است. ... در همين دوره، نمونه هاي اوج و حد اعالي 
قدرت و قوت قلم و توانايي در قلمراني در اندازة قلم جلي 
ــط ميرزاغالمرضا و در اندازة قلم كتابت به توسط  به توس
ــده است8. اين فرازها به طور  مرحوم ميرزاي كلهر اجرا ش

طبيعي جايگاه ميرزاغالمرضا را معرفي مي كند.

حركت هاي عمودي در سياه مشق ميرزاغالمرضا 
استوارنويسي به ويژه در مؤلفه ها و حركت هاي نزولي 
خط مثل «الف» و «ل» و «دم ميم» يكي از خصوصيات 
ــيوة ميرزاغالمرضايي است كه در قالب  بارز و نهفته در ش
سياه مشق به عنوان كانون اصلي اين جريان تجلي يافته 

است.
ــيوه، محقق را با  توصيف و تحليل آثار خط در اين ش
واژة استحكام و صالبت در خط همراه مي كند. اين نكته 
ــت كه به عنوان  به علت حضور خطوط عمود و قائمي اس
ــي مي كند. در  ــق ميرزا خودنماي نمونه در يك سياه مش
ارزش زيباشناختي اين خطوط آمده است كه «خط قائم 

به عنوان مظهر قدرت، استحكام، ثبات و استواري است. 
وقتي خط قائم تكرار شودـ  مانند رديفي از ستون ها و...ـ  
احساس قدرت و استواري بيش تر و قوي تر مي گردد... اما 
ــي كه خط قائم حالت مايل به خود مي گيرد، وضع  موقع
ــود؛ مانند برج پيزا كه با ديدن آن،  به كلي دگرگون مي ش
به علت فقدان نيروي تعديل كننده، كه بتواند مانع سقوط 
ــت  ــان دس ــويش و اضطراب به انس برج گردد، حس تش
ــت كه تماشاگر در برابر  مي دهد. [اين نكته] مبين آن اس
هر انحراف و تغييري كه به خطوط عمود تحميل مي شود، 
از خود چه عكس العملي نشان مي دهد... وقتي خط قائم 
ــود، ديگر  در انتهاي خود به منحني و يا پيچ ختم مي ش
ــاس قدرتي از آن نخواهد شد و فوراً قدهاي خميده  احس
كه توانايي و قدرت خود را از دست داده اند، در نظر مجسم 

خواهد شد»9.
با اين دستماية نظري محدود به سراغ سياه مشق هاي 
ــتعليق مي رويم. به  ــان ميرزاغالمرضايي در خط نس جري
عنوان نمونه، در يكي از سياه مشق ها (ز طرب مي شكفتم، 
ــق 54) تكرار 12 مؤلفه و حركت عمودي نزولي  سياه مش
و صعودي باعث به وجودآمدن كيفيت استحكام و قدرت 
ــده است. در اين حركت هاي عمودي عدول و  در خط ش

ناديده انگاشتن اصول كالسيك خط محسوس است: 
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ــه حركت «طر» در اندازة 3 تا 4 نقطه يعني  1. مؤلف
يك نقطه از اندازة معمولي بلندتر نگاشته شده است.

ــده، كه  ــي با اندازه 3 تا 4 نقطه تحرير ش 2. الف هاي
ــت و  ــن كار بر ميزان كمي خطوط عمودي افزوده اس اي
اين افزايش كّمي در مؤلفه حركت «لب» و ساير الف هاي 

غيرمتعارف نيز وجود دارد.
3. حركت هاي اوليه در دواير «ن» حالت كامًال عمودي 
داشته و خوش نويس سعي كرده كه بين خود مؤلفه ها نيز 
فضاي كامًال عمودي به وجود بياورد؛ مثل فضايي كه بين 
ــب» به وجود آمده و باز  ــه كلمه «گل» يا حركت «ل مؤلف
مالحظه مي شود در كلمه «گل» حركت عمودي حضوري 

غالب دارد و دواير كمتر فرصت نمود يافته است.
4. در كل سياه مشق به جز دو نقطة حرف «ن» هيچ 

نقطه اي ديده نمي شود.
ــيده «سا» در مركز  5. در حركت مؤلفه صعودي كش
ــق اغراق در ايجاد فرم عمودي كامًال محسوس  سياه مش
است و خوش نويس با مؤلفة مجاور آن فضاي عمودي تازه 

را در جهت استحكام قطعه فراهم ساخته است.
باال بودن ميزان كمي قوت و ضعف در سياه مشق هاي 
ــت كه نمي توان با  ميرزاغالمرضا يكي از داليل اصلي اس
ــاس، مالحظه مي شود كه  آن چليپا نگاري كرد. بر اين اس
ــطرها متعادل و ماليم تر  اين ويژگي در هنگام نگارش س
مي شود. ميرزاغالمرضا بر اين اساس چندگانه نويسي را در 

قالب هاي مختلف خط تجربه مي كند.
ــه دليل قدرت  ــواري و ديريابي ميرزاغالمرضا ب دش
يك ضرب نويسي و بداهه نگاري و قلمراني ماهرانه است.10 
ــت كه  مرّكب برداري ميرزاغالمرضا صفت بارزش اين اس
داراي توناليتة متفاوت است و در آن طيفي از رنگ ها در 

اثر حركت قلم  ديده مي شود.
هوش و تيزبيني ميرزاغالمرضا در اين است كه وي با 
توجه به شّم ادبي و قدرت تصويرسازي از كلمات، بهترين 
ــق يا به عبارتي كلمات سياه مشق پذير را  عناصر سياه مش
گزينش مي كند. در واقع او كلمات محوري را كه به خاطر 
ــيماي كلي سياه مشق ايفاي  داشتن شكلي خاص در س
نقش مي كنند، با ابتكار انتخاب مي كند. ميرزاغالمرضا با 
سياه مشق هاي خود بخش قابل توجهي از خوش نويسان 

اثرگذار معاصر را متوجة آثار قدما كرده است.11

خطوط افقي در سياه مشق هاي ميرزاغالمرضا 
حال با مختصري كه در بيان خطوط عمودي مطرح 

ــد، به سراغ خطوط افقي مي رويم كه در خوش نويسي  ش
ــيدة افقي قابل  ــي، حركت هاي كش ــاس خط كرس براس
ــري يك تابلو خط  ــكل دهي بص توجهي داريم كه در ش

ايفاي نقش مي كند.
«از منظر مباني تجسمي»، «پي و پاية هر جسمي كه 
بر روي زمين قرار دارد و محكم و استوار بر جاي ايستاده، 
ــد»12 تكيه گاه افقي  ــوالً به خط افقي به نظر مي رس معم
ــيده ها در خط در واقع قدرت نگاهدارندة آن ها بوده  كش
ــه و  و به بيننده اين قدرت را منتقل كرده و امكان مقايس
درك تناسبات و اندازه ها را فراهم مي كند. «خطوط افقي 
ــاس  ذاتاً آرامش بخش بوده و فعاليت زيادي از آن ها احس
ــراي قضاوت در مورد  ــود و [در واقع] اين معيار ب نمي ش
ــانه و نمايندة آرامش  ــط افقي ارزش يافته و آن را نش خ
مي داند. حال وقتي چندين خط افقي وجود داشته باشد، 
ــنگيني و يكنواختي احساس مي گردد  از اين آرامش، س
و جمع شدن اين خطوط در هرجا سنگيني فوق العاده اي 

بدان خواهد بخشيد.»13
بايد افزود ويژگي ديگر خطوط افقي، ويژگي عمق دهي 
ــت و خط افقي هنگامي كه در يكي از دو انتهاي  آن هاس
خود تمايل به دور پيدا مي كند، به شكل نهايي اثر لطافت 

و ظرافت تازه اي مي افزايد.

آداب مشق ميرزا 
ــان  ــماري از خوش نويس ميرزاغالمرضا همانند ش
ــگارش حاالت  ــاقي و تمرين ن ــق و مش نام آور، در مش
ويژه اي نيز داشته است. دوست محمدخان معيرالممالك 
ــت او در حين آموزش خط  در احوال معنوي و روحاني

آورده است: 
«هرگاه مجلس تعليم ميرزا به درازا مي كشيد و هوا 
به تاريكي مي گراييد و از اتفاق الله و شمعدان را اندكي 
دير به اتاق مي آوردند، استاد قلم را به يك سو مي نهاد و 
ما را مي گفت تا چنان كنيم. همين كه شمع به مجلس 
درمي آمد، او دگربار قلم برمي داشت، دست پيش آورده با 
نگاهي مخصوص به خود در آن مي نگريست و مي گفت: 
ــد!» منظور ميرزا اين بود كه در اندك  «دست عاري ش
ــادن و باز گرفتن گرمي و  ــه ميان قلم بر زمين نه فاصل
ــت رفته. گاه در مجلس  نرمش چند لحظة پيش از دس
تعليم كه ما سرگرم كار بوديم، ميرزا غالمرضا را ناگهان 
حالتي روي مي نمود و شور نوشتنش درمي گرفت. اين 
هنگام بدون توجه به شاگردان قلم برمي گرفت و هر ورق 
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كاغذ كه در دسترسش بود، چه آهار نخورده و نامناسب 
ــتابزده به  ــوده اختيار مي كرد و ش و چه بدقواره و فرس
ــتن يكي از دو صفحه  تحرير مي پرداخت و پس از نوش
ــه حال عادي  ــش مي يافت و رفته رفته ب ــي آرام ارتجال
ــق هاي آن چناني بدون  بازمي گشت. برخي از سياه مش
ــرح و مقدمه و بدون رقم ميرزا را كه پس از بازآمدن  ط
ــه مانندش از روي بي اعتنايي بر زمين  ــت خلس از حال
ــان مجلس تعليم من آن ها  ــي مي گذارد، پس از پاي باق
را برداشته با ذكر چگونگي به پدر عرضه مي داشتم و او 
بدين كار آفرينم مي گفت و به نگاهداري آن ها سفارش 

مي نمود.
ــياري از اوقات ميرزا به خلوت مي نشست و در به  بس
ــه آداب عبادت و اذكار فرو  ــت و زماني ب روي غير مي بس
مي شد. بنا به تأكيد پدرم نظام الدوله در آن لحظات راز و 
نياز كس را جرئت مراجعه به ميرزاغالمرضا و برهم زدن 

خلوت و خلسه اش نبود.»14

چندگانه نويسي ميرزاغالمرضا 
ــعي وافري  ميرزاغالمرضا با ذهن تركيب گر خود س
ــي از خط فرم كلمات  ــه خرج مي داد كه براي هر قالب ب
و مفردات خود را سازگار نمايد. در واقع در سطرنويسي 
ــادل بيش تري به  ــا در چليپانگاري هاي او تع ــرزا و ي مي
چشم مي خورد و آن گونه كه در سياه مشق ميرزاغالمرضا 

ــود ابتكارات و شيوة شخصي او به طرف يك  ديده مي ش
ــتاندارد حركت كرده و علت اين امر نيز اين بوده كه  اس
ــت از قالب ها همانند وجه ادبي  ــاس كار در اين دس اس
ــت. به اين ترتيب، در  كار يا وجه تعليمي آن ها بوده اس
نظام هندسي ميرزاغالمرضا يا به عبارتي جريان نوگراي 
خط كه ميرزاغالمرضا و ميرحسين و ميرزاكاظم نماد آن 
به شمار مي آيند، اصل چندگانه نويسي امري بديهي است.

ــا از دايرة  ــيوة ميرزاغالمرض اما بايد پذيرفت كه ش
ــه و به جز كتيبه هاي  ــاگردان او بيرون نرفت خواص و ش
ــجد  ــكان معروف مانند مس ــا در يك م ــدود آن ه مح
سپهساالر، اثر و تأثير اجتماعي و عمومي از خود بر جاي 
نگذاشته است. گويي ذوق جامعه به سويي ديگر متمايل 

بوده است.
ــون ميرزاغالمرضا هم در كتابت و هم در  بزرگاني چ
ــق و حتي خط شكسته تبحر  دانگ هاي جلي و سياه مش
دارند كه اين نمونه ها خود اعجاب آدمي را به دنبال دارد. 
ــازد كه خط قدما از  ــن نكته اين اصل را مبرهن مي س اي
ــقدم تر از  ــي پيش ــتحكام و جاذبه و صاف نويس ــر اس نظ

خوش نويسان معاصر است.
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آموزش از طريق تئاتر 
ــت كه براي  ــي از زندگي اس ــر، تقليد يا نمايش تئات
ــر دوره اي  ــود و در هر فرهنگ و ه ــايرين اجرا مي ش س
ــه غالباً به دنياي خيالي و  ــته و دارد. گرچ نيز وجود داش
قراردادي تئاتر به ديدة يك سرگرمي صرف مي نگرند، اما 
اين ابزار يكي از اولين راه هايي است كه كودكان به واسطة 
ــنن و باورها،  آن دربارة زندگي، اعمال و نتايج رفتارها، س

ديگران و خودشان چيز مي آموزند.
ــياري از مدارس  ــه برنامه هاي آموزش تئاتر در بس گرچ
ــطح كشور وجود دارند، تنها معدودي  ابتدايي و راهنمايي س
قادر به درك اهميت و قدرت درام در زندگي و آموزش هستند.

كودكان، بازيگران بالفطره
ــي مي توانند مدعيان نيرو  دانش آموزان در هر كالس
ــند. ما مجبور نيستيم  و نويدبخش آيندة تئاتر امروز باش
ــيم. با دادن  منتظر تجهيزات و امكانات گران قيمت باش
شانس خلق نمايشنامه به كودكان و تماشاي نمايش هاي 
سايرين، آنان مي توانند به جهان گذشته، حال و آينده و 
حد نهايي دنياي مجازي خيال سفر كنند. دانش آموزان 
به صورت غريزي به توانايي ها و قوة تخيل براي رفتن در 
ــتند كه حين كشف  قالب ديگران مجهز بوده و قادر هس
واقعيت هاي پيچيده و امكانات نامحدود جهان اطراف شان، 

به فهم و درك انسان هاي پيرامون شان نائل آيند.

نمايشنامه خالق وسيلة يادگيري
ــتان منوط به داشتن يك درام  آموزش تئاتر در دبس
ــان وانمودن هاي  ــرم قاعده مندي از هم ــت؛ ف خالق اس
ــنامه به مثابة يك فرآيند طبيعي  كودكانه كه در نمايش
ــد سازماندهي مي شود. آموزگار توانا مي تواند  و رو به رش
دراماتيزه  كردن هاي في البداهه را بر داستان ها و مفاهيم 
ــر و تخيالت  ــخ، وقايع معاص ــات، تاري ــه از ادبي برگرفت

دانش آموزان استوار كند.
ــازي اذهان  معموالً آموزش خالقانه درام با آماده س
ــتاني تعريف  ــود. چنان كه داس و ايجاد انگيزه آغاز مي ش
ــپس دانش آموزان دربارة  كرده يا ايده اي ارائه مي دهد، س
كنش هاي نمايش، تقسيم بندي نقش ها، و اين كه فضاي 
كالس چگونه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، به بحث 
ــورت گرفت،  ــه برنامه ريزي ص ــد. از زماني ك مي پردازن
ــنامه را چه به صورت بخش بخش و  دانش آموزان نمايش

تئاتر 
دانش آموزي
مسعود عظيمي
كارشناس ارشد رشته ادبيات نمايشي و 
دبير آموزش وپرورش
 شازند، اراك

فوايد ونتايج آموزش

حد
به
قال
واق
به

خال
كو
و ر
در
بر
د

و ا
كر
كن
كال
مي
دان

اشاره
اگر براي پيوند دو واژه 
«ئئاتر» و «كودكان» 

سه محور قائل باشيم 
كه همانا «تئاتر براي 
كودكان»، «تئاتر با 

كودكان» و «تئاتر 
دربارة كودكان» است، 

نوشتار حاضر دومين نوع 
ارتباط را مدنظر دارد و آن 
نگاه كوتاهي به چيستي، 
چرايي و چگونگي اين 
نوع از پيوند است. قيد 
دانش آموز در عنوان 
مقاله منظور همان 

تئاتر كودكان است كه در 
مدارس ابتدايي و راهنمايي 
اجرا مي گردد.

كليدواژه ها: تئاتر 
دانش آموزي، تئاتر، نمايشنامة 
خالق.

 د   ى   د   گ    ا    ه
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ما مجبور نيستيم 
منتظر تجهيزات 

و امكانات 
گران قيمت باشيم. 

با دادن شانس 
خلق نمايشنامه به 

كودكان و تماشاي 
نمايش هاي سايرين، 

آنان مي توانند 
به جهان گذشته، 
حال و آينده و 

حد نهايي دنياي 
مجازي خيال سفر 

كنند

چه  به صورت كامل، بازي مي كنند. آنان پس از تحليل و 
ارزيابي هر نمايشنامه، ممكن است كه هر صحنه را يك يا 

دو بار با پيرايش و يا افزايش حجم آن تكرار كنند.
ــي از برنامة تئاتر،  ــالق به عنوان بخش كامل درام خ
ــد در مقطع راهنمايي نيز ادامه يابد كه معموالً به  مي توان
صورت في البداهه برگزار مي شود. همچنان كه دانش آموزان 
ــير و اجراي متون  ــان را اصالح كرده و بر تفس ارتباط ش
ــوند، فرآيند يادگيري، مشاهده،  ــي متمركز مي ش نمايش

خلق و ارزيابي شان حالت پيچيده و دورنما مي يابد (1).

فوايد آموزش تئاتر براي كودكان 
ــالمت  ــن ابزار براي فعال و س ــر مي تواند بهتري تئات
نگه داشتن كودكان باشد؛ مي تواند احساس اعتمادبه نفس و 
توانايي سخن گفتن در جمع را افزايش داده و مكاني براي 
تمرين خالقيت به وجود بياورد. معموالً والدين دربارة فوايد 
ــنوند، اما كالس هاي  ورزش هاي گروهي چيزهايي مي ش
تئاتر و توليدات نمايشي مزايايي همچون افزايش آرامش 
ــس بيش تر، اعتماد به  ــگام صحبت در جمع، عزت نف هن
ــودن روزنة مثبتي كه به كودكان  كارهاي گروهي و گش
ــان را به  كمك كند تا ياد بگيرند كه چگونه مشكالت ش
شيوه هاي خالقانه و غيرمعمول حل كنندـ  به همراه دارند 

كه در هيچ برنامة ورزشي يافت نمي شوند.

آماده سـازي يـك نمايـش منجر بـه افزايش 
اعتمادبه نفس و احساس مقبول بودن مي شود

هر فرد به مكاني احتياج دارد كه به آن تعلق خاطر داشته 
و احساس كند كه در آن جا كامًال مي تواند خودش باشد. براي 
كودكان درونگراتر كه در فعاليت هاي گروهي مانند برنامه هاي 
سازمان يافتة ورزشي قاطعيت الزم يا توان جسماني كافي را 
ندارند، تئاتر مي تواند گزينة مناسبي براي كسب اعتمادبه نفس 
ــنين پايين تر باشد. بازي در يك نمايش يا در آغاز تنها  در س
نگريستن به نمايش ساير كودكان، شيوه هاي جديد ارتباط با 
گروه همساالن و پرورش شناخت خويشتن حين كار گروهي، 
اعتماد به يكديگر و مهم تر از همه احساس خواسته شدن را 
به كودك هديه مي كند. جو مثبت كشف استعدادهاي غريزي 
در حين يادگيري نحوة كار با ساير كودكان به شيوه اي مفيد 
ــراي افزايش عزت نفس يك  ــالق، مي تواند قدم مثبتي ب و خ
ــي موفقيت او در  ــكل بنيادين كودك بوده و همچنين به ش

مدرسه و زندگي خانوادگي را تضمين كند.

تجربة تئاتر سخنوري در جمع را جذاب مي كند
ايستادن در صحنه و خواندن خطوط، مشخصاً براي 
ــودمند است؛  ــخنوري در جمع س تمرين توانايي هاي س
ــت كه كودك نهايتاً  ــئله در اين جاس اما نكتة ظريف مس
ــاع از خود و بيان بهتر خويش به  ــن توانايي را براي دف اي
كارخواهد بست. فوايد توانايي صحبت كردن با بزرگساالن 
ــت.  ــته در جمع و در كالس قابل توجه اس به نحو شايس
ــيوه اي  ــخنوري در جمع را به ش ــه هنر س ــي ك بچه هاي
ــد، ياد مي گيرند كه در  قاعده مند (تئاتر) تمرين مي كنن
دنياي واقعي نيز (پيش از آن كه ترس تضعيف كننده اي 
ــت در مقابل جمع  ــاالن هنگام صحب كه بيش تر بزرگس
دارند، كامًال آنان را دربربگيرد) به همين شكل رفتار كنند.

ــن هنرهاي  ــك دوره يا انجم ــودك در ي ــام ك ثبت ن
ــوزش چيزهاي  ــت براي آم ــي، روش مؤثري اس نمايش
ساده اي همچون تقويت صوت، حافظه، مديريت ترس از 
صحنه و استفاده از چيزها به مثابة ابزار صحنه و افزايش 

تخيل براي قدرت بخشيدن به نيروي كلمات.

توليـدات نمايشـي بارقه هـاي خالقيـت را آزاد 
مي سازند

آلبرت انيشتن در جايي مي گويد: «ابتكار مهم تر از دانش 
است.» درست همانند هر مهارت ديگري، بر روي قوة ابتكار 
نيز بايد كار كرد تا به توانايي حل مشكل، كه در محيط هاي كار 
قرن بيست و يك مورد نياز است، بدل شود. غالباً شيوه هاي 
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سنتي آموزشي، كودكان را در چهارچوب قرار مي دهند. تئاتر 
به كودكان كمك مي كند كه وراي اين چهارچوب ها زندگي 
كرده و به خاطر آن مورد تحسين قرار بگيرند؛ در عين حال، 
راه خوبي نيز براي به كار بستن توانايي هاي خالقه شان در حل 

مشكالت، به آنان نشان مي دهد.
ــي كه در  ــراي كودكان ــي ب ــت حت ــرورش خالقي پ
ــد، اهميت دارد. به غير از  ورزش هاي گروهي نيز موفق ان
بازي و خواندن، تئاتر راه هاي زيادي براي كشف خالقيت 
ــاختن و رنگ آميزي صحنه، طراحي لباس،  ـ همچون س
طراحي نور و صدا، نمايش نامه نويسي، ساخت موسيقي، 

و... پيش پاي كودك مي گذارد.
Cindy Veri-» به عنوان نمونه سـيندي وريان
an»، مسئول و كارگردان تئاتر «ستارگان جوان» شعارش 
اين است كه من هر روز يكي از كارهايي را انجام خواهم 
داد كه از آن مي ترسم. «كودكان بايد ريسك كنند تا 
رشد يابند.» او توضيح مي دهد: «اين همان چيزي است 
كه در كالس هاي من روي آن كار مي شود. كودكان پيش 
از نمايش نزد من مي آيند و مي گويند كه ترسيده اند. من 
ــت، حاال آن انرژي مفرح را بگيريد  جواب مي دهم عاليس
ــزرگ با آن انجام دهيد!» آموزش تئاتر محل  و يك كار ب
ــك هاي شخصي  امني براي تمرين خالقيت و انجام ريس
ــراي كودكان فراهم آورده و با صدور مجوز به آنان براي  ب
ــان را چه بر  ابراز وجود در مقابل جمع، اعتماد به نفس ش

روي صحنه و چه در روابط روزمره، تقويت مي كند. (2)

نمايش پيشرفت تحصيلي را افزايش مي دهد 
ــوزان ارتباط  ــياري از دانش آم ــج تحصيلي بس نتاي
ــتغال به تئاتر و پيشرفت تحصيلي  معناداري را ميان اش
نشان مي دهد. دانش آموزاني كه به اين هنر مي پردازند، 
به غير از كسب نمرات بهتر به نسبت همكالسي هايشان، 
ــود به نمايش  ــري در خواندن از خ ــاً توانايي باالت غالب
ــان را از دست  نداده و برخالف  گذاشته، حضور ذهن ش
ــه  ــان خود، عموماً بيش تر وقت خود را در مدرس همتاي

مي گذرانند.

دانش آموزان تئاتري از همتايان شـان پيشـي 
مي گيرند

ــي در  ــون ورودي كالج ــده آزم ــت برگزاركنن هيئ
ــتفاده از اطالعات  ــنگتن گزارش مي دهد كه با اس واش
ــال هاي  ــش نامة دانش آموزاني كه در س مندرج در پرس
ــن  ــون ورودي اي 2001، 2002، 2004 و 2005 در آزم
كالج شركت كرده اند، مي توان نتايج زير را استخراج كرد: 
ــا آن زمان در اجراي يك نمايش  دانش آموزاني كه ت
همكاري كرده بودند، در مؤلفه هاي گفتاري به طور ميانگين 
ــره و در آزمون هاي رياضي 35/5 نمره بيش تر از  65/5 نم
ــب كردند. دانش آموزاني كه دوره هاي  همتايان خود كس
ــي را گذرانده بودند، در امتحان هاي  مطالعات درام شناس
ــفاهي به طور ميانگين 55 نمره و در آزمون هاي رياضي  ش
ــب كردند.  ــاير دانش آموزان كس ــره بيش تر از س 26 نم
همچنين اين تحقيق نشان مي دهد كه دانش آموزاني كه 
در معرض خطر اخراج قرار دارند، درام و كالس هاي هنري 
ديگر به انگيزه ماندن شان در مدرسه تبديل مي شود؛ چرا 
كه اينان سه برابر بيش تر از سايرين احتمال دارد جايزه اي 

را به خاطر حضورشان در مدرسه دريافت كنند.

درك خواندن 
درام از يادگيري خواندن الفبا تا مطالعة عميق ادبيات 
شكسپيري، مي تواند نقش معناداري در پيشرفت متناوب 
توانايي هاي خواندن براي دانش آموزان بازي كند. مطالعات 
ــان مي دهند كه نه تنها اجراي يك داستان و تعدادي  نش
فعاليت هاي نمايشي ديگر در كالس  به فهم دانش آموز از 
اثري كه اجرا مي شود، كمك مي كند، بلكه اين تجربيات 
ــه آنان درك بهتري نيز از آثار ادبي ديگر و همچنين از  ب

زبان و به طور كلي از نحوة بيان مي دهد (3).

آموزگار توانا 
مي تواند دراماتيزه  
كردن هاي 
في البداهه را بر 
داستان ها و مفاهيم 
برگرفته از ادبيات، 
تاريخ، وقايع 
معاصر و تخيالت 
دانش آموزان 
استوار كند
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مراحل و نحوة كاركردن با كودكان
مرحلة اول

ــؤال كنيد كه  بچه ها را دايره وار گرد آوريد. از آنان س
ــارة تئاتر چه مي دانيد و چگونه فكر مي كنند؟ به گرد  درب
ــودك بخواهيد كه چند دقيقه  ــره بچرخيد و از هر ك داي
دربارة مفهومي كه تئاتر برايش دربردارد، صحبت كند. اين 
به شما كمك مي كند بدانيد كه اين كودكان به طور اخص 

به چه چيزي براي يادگيري احتياج دارند.

مرحلة دوم
ــند،  نام كاراكترهايي را كه معموالً كودكان مي شناس
بنويسيد و در درون يك كاله بريزيد تا آن ها از ميانش به 
صورت اتفاقي بردارند. به آنان زمان دهيد تا تمرين كنند 
و اجازه دهيد تا آن را در مقابل گروه اجرا كنند. اين به هر 
ــت مي دهد تا براي لحظاتي به جاي يكي از  كودك فرص
كاراكترها باشد. اين تمرين ساده به همة شركت كنندگان 

شانس لمس نزديك تماشاچي را مي دهد.

مرحلة سوم
از هر كودك بخواهيد كه يك مونولوگ خيلي كوتاه را 
اجرا كند. اين اجرا نبايد بيش تر از 30 دقيقه طول بكشد. 
ــودمند براي كمك به حافظه است.  اين تمرين ابزاري س
هم چنين در اين تمرين صداي مطلوب براي تئاتر نيز بايد 

فراگرفته شود.

مرحلة چهارم
ــودكان براي  ــد تا ك ــي انتخاب كني ــش كوتاه نماي
والدين شان اجرا كنند. نقش را ميان شان تقسيم كنيد. در 
آماده سازي لباس و گزينش موارد مناسب به آنان كمك 
كنيد. ابزارآالت صحنه را مختصر بگيريد؛ چرا كه ممكن 

است همة والدين از عهدة مخارج آن برنيايند.

مرحلة پنجم 
ــك كالس را صرف كار كردن با كودكان  كل زمان ي
بر روي آماده سازي صحنة نمايش كنيد. آموزش تئاتر به 
ــود.  ــامل مي ش كودكان مواردي غير از بازيگري را نيز ش
ــت و پنجه نرم كردن با كلية مراحل آماده سازي يك  دس

نمايش، خود يك دورة آموزشي تمام و كمال است (4).

منابع
1. http://school.familyeducation.com/theater/
drama/38782.html
2. Written by Lynanne Fowle, in: 
http://parentingresources.suite101.com/article.
cfm/the_benefits_of_teacher_education_for_
kids#ixzz0SVaiJnMx
3. htpp://www.aate.com/content.
asp?pl=23&sl=69&contentid =69
4. Written by Jennifer Metz, 1n:
http://www.ehow.com/how_4549874_teach-theater-

children.html
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هنر در آينة پژوهش
مقدمه 

پژوهش هاي هنري در عرصة آموزش وپرورش هنر، اميدواركننده ترين تكيه گاه براي تداوم كار و دلبستگي 
دبيران و مدرسان هنر به شمار مي آيد. بسياري از اين پژوهش ها از وجود يك سرماية عظيم معنوي در ذات 
ــب در كوتاه مدت مي تواند آن را از عمق وجود به سطوح  ــتر تعليمي مناس فرزندان ما خبر مي دهد كه بس
عيني جاري سازد و هر دانش آموز و هنرجويي را از بركت تأثيرات مثبت و ابتهاج و رهايي روح بهره مند كند.

به  همين سان، تحقيق هنري تاباندن نور بر فرآيند تعليم و تربيت هنري است. چراغي است كه راه را 
روشن تر و حركت و تالش را با آگاهي بيش تر معني مضاعفي مي بخشد و بي ترديد معلمان هنر همواره 
به يافته هاي پژوهش هاي هنري نيازمندند. در اين بخش با ارائة چكيده اي از دو پژوهش انجام شده، از 
همة همراهان «رشد آموزش هنر» درخواست مي كنيم نتايج و يافته هاي مطالعات علمي خود را جهت 

درج در مجله براي ما ارسال كنند.
شايان ذكر است در انتهاي هر پژوهش تحليل مختصري با هدف كاربست يافته هاي پژوهشي ارائه 

شده كه به بهره گيري از آن ها كمك خواهد كرد.

اين مطالعه در سال تحصيلي 79-78 توسط آقاي محمدحسن حنيفي در پژوهشگاه مطالعات 
آموزش وپرورش انجام گرفته است.

 د    ر    آ       ى   ن    ه    ه   ن    ر 
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ايدة كارگاه هنر و 
يا كالس مخصوص 
هنر حرف مشترك 
بسياري از دبيران و 
همكاران فرهنگي 

است و وجود 
فضاهاي بدون 
استفاده و تغيير 

كاربري آن ها به 
كارگاه هاي هنري، 
سرآغاز مهمي براي 

شكل گيري اين 
كارگاه هاست

ــي 104 نفر از معلمين دورة  نمونة آماري اين بررس
ــتان  ــي آموزش وپرورش اس ــق و نواح ــي مناط راهنماي
كردستان بوده اند كه اطالعات آن با استفاده از پرسش نامة 
ــع آوري و با  ــده جم ــق يافته و مصاحبة هدايت ش محق
نرم افزار spss تحليل شده است. نتايج اين تحقيق نشان 

داده است: 
ــاني به درس   معلمان مرد و زن نگرش مثبت و يكس

هنر دارند.
ــايل  ــان مرد و زن معتقد بودند كه كمبود وس  معلم
آموزش هنر از قبيل قلم، كاغذ و دوات براي خوش نويسي 
ــب و مورد نياز براي نقاشي و طراحي از  ــايل مناس و وس

مهم ترين موانع اجراي مطلوب اين درس هستند.
 به نظر معلمان، حجم كتاب درسي هنر دورة راهنمايي 
ــاعات آموزشي تعيين شده، تناسب ندارد. به عبارت  با س

ديگر، زمان برنامة درس هنر كافي نيست.
ــد كه كمبود دبيران  ــان مرد و زن بر اين نظرن  معلم
متخصص و كيفي و مجرب از موانع اجراي صحيح برنامة 
درس هنر است و بر آن تأثير نامطلوب مي گذارد و از اين 

نظر تفاوتي بين نظرات مردان و زنان وجود ندارد. 
لذا براي توسعه و كيفيت بخشي به درس هنر در دورة 
ــل را ارائه كرده  ــنهادهاي ذي راهنمايي، اين پژوهش پيش

است: 
 ايجاد كارگاه ويژه آموزش درس هنر در مدارس.

ــركت تعاوني يا فروشگاه براي عرضة آسان و   ايجاد ش
ارزان وسايل و ابزار آموزش هنر به معلمان و دانش آموزان 
ــر والدين به هنر در  ــويق و توجه بيش ت در مدارس و تش

جلسات انجمن اولياء و مربيان.
ــتي و  ــگاه هاي دائمي از كارهاي دس ــي نمايش  برپاي
ــكوفايي  ــد و ش خالقيت هاي دانش آموزان به منظور رش
ــويق بيش تر از  ــتعدادهاي دانش آموزان و تش عالئق و اس

آن ها از سوي ادارات آموزش وپرورش.

ــايل  ــيمي و...) وس ــاير دروس (فيزيك، ش  همانند س
كمك آموزشي براي درس هنر در مدارس فراهم باشد.

 جهت تهية وسايل و ابزار آموزش هنر در مدارس، بودجة 
ويژه اي از طرف آموزش وپرورش استان اختصاص يابد.

ــه نمرة  ــه ب ــدون توج ــر ب ــي از درس هن  ارزش ياب
ــورت گيرد. هم چنين  ــاير دروس ص دانش آموزان در س
ــطح  آزمون درس هنر به صورت هماهنگ حداقل در س

استان برگزار شود.
ــد معلم  ــري معلمان از طريق مجله هاي رش  ذوق هن

افزايش يابد.
 آموزش منطبق با دانش روز، جهت دبيران، به صورت 

آموزش ضمن خدمت در نظر گرفته شود.
ــي براي معلماني كه در غير از رشتة   دوره هاي آموزش
خود تدريس مي كنند و با شيوة كالس داري هنر آشنايي 

ندارند، پيش بيني و اجرا شود.
 از مدل هاي زنده در آموزش نقاشي، براي فعال كردن 
ــتفاده از عكس يا آموزش  ذهن دانش آموزان به جاي اس

روي تخته سياه استفاده شود.
ــب با شرايط، حتي االمكان از رعايت   دبير هنر متناس
قوانين و مقررات اداري و معمول در كالس هنر آزاد باشد.

ــات و  ــا توضيح ــر، ب ــس هن ــاي روش تدري  كتاب ه
ــد تا دبير هنر  عكس هاي متنوع تر و بيش تري همراه باش

بتواند از آن ها استفاده كند.
ــهمية معلمان هنر در مراكز تربيت معلم و مراكز   س
ــاي ضمن خدمت  ــش يابد و دوره ه ــوزش عالي افزاي آم

كاركنان و معلمان هنر توسعه يابد.
ــه براي فعاليت هاي هنري   يكي از كالس هاي مدرس
دانش آموزان اختصاص يابد تا دانش آموزان هر كالس در 
زنگ هنر فعاليت هايشان را در آن جا انجام دهند و فضا و 
ــب با فعاليت هاي گوناگون هنري  امكانات نيز بايد متناس

كودكان در رشته هاي مختلف هنري باشد.

مشكالت اجراي برنامة درس هنر از ديدگاه معلمان هنر دورة راهنمايي استان كردستان و ارائه پيشنهادها
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ــايل دورريختني در كارگاه هنر براي   آرشيوي از وس
استفادة آزادانه دانش آموزان در مدرسه تهيه شود.

ــعة  ــئوليت توس ــه كه مس ــا مراكز خارج از مدرس  ب
ــا، ادارة  ــري را دارند مانند كتاب خانه ه ــاي هن آموزش ه
فرهنگ و ارشاد اسالمي، دانشكده هاي هنر و ساير مراكز 

براي آموزش هنر هماهنگ شود.
ــته كالس و مدرسه   فعاليت هاي هنري به فضاي بس

منحصر نشود.
 بازديد از موزه ها و نمايشگاه هاي هنري در دستور كار 

مدارس قرار گيرد.
بديهي است اجراي هر يك از پيشنهادهاي اشاره شده 

هنر به خاطر 
لذت آفريني و 
بصيرت بخشي و 
سروكار داشتن 
با روح و روان 
دانش آموزان، 
مي تواند راه 
اثرگذاري را 
كوتاه كند 
و با برطرف 
ساختن نيازهاي 
روحي، خود 
را به جزئي 
تفكيك ناپذير 
از شخصيت 
هركس تبديل 
سازد

افقي حركت آفرين و گامي رو به پيش براي آموزش هنر 
به حساب مي آيد. اما نكتة مهم اين است كه با پيگيرشدن 
اجراي عملي پيشنهادهاي سازندة فوق  نبايد با بروز اولين 
ــد. ايدة كارگاه هنر و يا كالس مخصوص  مانع متوقف ش
هنر حرف مشترك بسياري از دبيران و همكاران فرهنگي 
است و وجود فضاهاي بدون استفاده و تغيير كاربري آن ها 
به كارگاه هاي هنري، سرآغاز مهمي براي شكل گيري اين 
ــت و در اين خصوص همكاري مدير مدرسه  كارگاه هاس
ــد  ــمند باش ــا دبير هنر مي تواند نويدبخش كاري ارزش ب
ــاند كه در مدرسه  ــاس برس كه دانش آموز را به اين احس

جايگاهي ارزنده براي هنر وجود دارد.
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بررسي جايگاه تدريس هنر در مدارس راهنمايي استان سمنان از ديدگاه معلمان و دانش آموزان

ــط معلمان متخصص هنر از   تدريس درس هنر، توس
ــس معلمان غيراختصاصي  ــاظ كيفي و كمي بر تدري لح

برتري دارد.
ــص) در تدريس خود به   معلمان اختصاصي (متخص
ــتفاده مي كنند و در مقايسه با  ميزان باالتري از كتاب اس

ساير معلمان به اهداف آن آگاهي دارند.
ــي و آموزش ضمن خدمت در قبال   گروه هاي آموزش

درس هنر نقش بسيار ضعيفي دارند.
فرصت تحقق محورهاي مورد اشاره در حال حاضر با 
تربيت معلمان متخصص هنر تا اندازة قابل توجهي فراهم 
ــت؛ به گونه اي كه معلمان هنر عالوه بر هنرمند  شده اس
ــا و روش هاي  ــي به راه ه ــتة اختصاص ــودن در يك رش ب

آموزش هنر در سطح عمومي نيز آگاهي دارند. 
ــرة فرآيند  ــيم كه زنجي ــته باش ــد توجه داش اما باي
ــاي مختلف در كنار  ــا قرار گرفتن حلقه ه ــوزش هنر ب آم
ــه در كنار معلم  ــت. به عنوان نمون ــدني اس هم تكميل ش
اختصاصي هنر، گروه آموزشي فعال و آموزش هاي ضمن 
خدمت و به هنگام مي تواند ارزش افزوده درس هنر را در 
ــي مهم مضاعف كند  ــت آن به عنوان يك مادة درس تثبي
ــدن  و مدار اصلي آموزش هنر را كه بر محور عالقه  مندش
ــد. در عين حال، مهم  ــتوار بوده برقرار نماي دانش آموز اس
ــود را در حلقه اي از  ــت كه هركس كه جايگاه خ اين اس
ــه وظيفة خود نيز  ــره به خوبي درك مي كند، ب اين زنجي
ــيم هنر به خاطر  ــته باش به خوبي عمل كند. به خاطر داش
ــروكار داشتن با روح و  ــي و س لذت آفريني و بصيرت بخش
ــذاري را كوتاه كند  ــوزان، مي تواند راه اثرگ روان دانش آم
ــود را به جزئي  ــاختن نيازهاي روحي، خ ــا برطرف س و ب
ــخصيت هركس تبديل سازد بنابراين  تفكيك ناپذير از ش
معلمان هنر در آيينه پژوهش هاي هنري مي توانند عملكرد 
ــت مايه هاي الزم را براي  خود را به خوبي رصد كنند و دس

توفيق بيش تر در نتايج اين مطالعات جست وجو نمايند.

ــا نظارت  ــط حميـد كاظمي و ب ــن مطالعه توس اي
ــوراي  ــتفاده از اعتبارات ش محمدمهدي هراتي و با اس

تحقيقات استان انجام شده است.
حجم نمونه 2000 نفر از دانش آموزان دورة راهنمايي 
و 30 نفر از معلمان اين دوره بوده اند، نتايج تحقيق نشان 

داده است: 
 دانش آموزان و معلمان عالقة بسيار زيادي به هنر دارند 
و براي درس هنر اهميت و جايگاه ويژه اي قايل هستند. در 
عين حال، آن ها شناخت ضعيفي از اين رشتة درسي دارند.
 درس هنر به ميزان نسبتاً مطلوبي در ساعات مقرر در 

مدارس تدريس مي شود.
ــوزان و معلمان معتقدند كه معلم متخصص   دانش آم
هنر، مهم ترين نقش را در اهميت پيداكردن درس هنر و 

عالقة دانش آموزان دارد.
ــاعات درس هنر به  ــدة اختصاص يافتن س  علت عم
فعاليت غيرهنري، كمبود معلم متخصص اين درس است.

ــاعد و مطلوبي از وضعيت هنر   دانش آموزان نظر مس
در مدارس دارند و خواستار معلم اختصاصي (متخصص) 

براي درس هنر هستند.
 ساعات درس هنر از نظر كيفي، چندان مورد رضايت 

دانش آموزان نيست.
ــاعات درس هنر براي دانش آموزان پاية اول   ميزان س

راهنمايي كافي ولي براي پايه هاي دوم و سوم كم است.
ــوزان به ترتيب،  ــي دانش آم  بيش ترين فعاليت كالس
طراحي و نقاشي ـ خوش نويسي و كم ترين فعاليت انجام 

شده كاردستي است.
ــال تحصيلي:  ــكل دانش آموزان در س  مهم ترين مش
كمبود ساعات درس هنر، نداشتن معلم متخصص و گراني 

وسايل هنري بوده است.
ــه با  ــداد معلمان اختصاصي درس هنر در مقايس  تع

دروس ديگر بسيار كم است.
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مهدي الماسي

ــي و تربيت بدني  با توجه به احياي معاونت پرورش
ــوراي  ــا مصوبة مجلس ش ــرورش ب وزارت آموزش وپ
ــي برخي نگرش ها و  ــالمي، ضرورت آسيب شناس اس
روش هايي كه در گذشته در امر پرورش فكري و هنري 
ــدي بوده يا كماكان به نتايج  دانش آموزان فاقد كارآم

مطلوب نرسيده اند، احساس مي شود.
هدف اصلي از تدوين اين كتاب به زعم مؤلف آن، 
ــناكردن مربيان پرورشي با «نقش هنر در تربيت»  آش

است.
ــورد ارجاع مؤلف در تهية   از مهم ترين منابع م
ــوم دكتر  ــار و ديدگاه هاي مرح ــور، آث ــاب مذك كت
ــت كه سال هاي زيادي از عمر  رجبعلي مظلومي اس
ــس در عرصة هنر و  ــرف تحقيق و تدري ــود را ص خ
تربيت كرده اند. اين كتاب در ده بخش تنظيم شده 
كه عناوين بخش هاي دهگانة آن بدين ترتيب است: 
مفهوم و معناي هنر از ديدگاه تربيتي، اهميت و نقش 
هنر در تربيت، كارايي هاي عام هنر در تربيت، نقش 
مربيان پرورشي در فعاليت هاي هنري، توصيه هاي 
اجرايي در استفاده از هنر در فعاليت هاي پرورشي، 
تأثير هنر نقاشي در تربيت، تأثير هنر خوش نويسي 
ــرودخواني و هم آوايي در تربيت،  در تربيت، تأثير س
ــكي در تربيت، برپايي  ــده و عروس تأثير نمايش زن

نمايشگاه در مدارس.
از نظر مؤلف، مربيان پرورشي براي استفاده از هنر 

در كار تربيت، الزم است هم «هنر» را بشناسند و هم 
تا حدودي «روان شناسي» بدانند. 

ــرايط ذهني،  ــي بايد تالش كند تا ش مربي پرورش
ــا «آزادي» و «فراغت» در  ــراه ب ــي و دلي را هم عاطف
محيط پرورشي ايجاد كند. وي توفيق مربي را در گرو 
ايجاد زمينه  اي مناسب در فضاهاي آموزشي و پرورشي 
ــه در آن دانش آموزان به صورت خودجوش  مي داند ك
ــوي فعاليت هاي  ــا ميل و «رغبت» و «لذت» به س و ب
هنري جذاب تمايل پيدا كنند. در اين صورت، بستري 
مناسب براي رشد هنري، معنوي و فكري دانش آموزان 

فراهم مي شود.
ــطه»  ــم و تربيت بدون «واس ــه نظر مؤلف، تعلي ب

ممكن نيست. 
ــات» و «بازي يا فعاليت هاي بدني»  «هنر»، «ادبي
ــودكان و  ــراي تعليم و تربيت ك ــطه ها ب بهترين واس
ــه  ــمار مي روند؛ در صورتي كه اين س ــان به ش نوجوان
ــطه با هم و همراه باشند، نتيجة مطلوبي از حيث  واس

تربيتي عايد مي گردد.
نقاشي، خوش نويسي، سفالگري، نمايش، موسيقي 
و ديگر انواع هنر، با تنوع گستردة روش هاي اجرايي و 
تكنيك هاي مختلفي كه در آن ها وجود دارد، مي توانند 
در جهت ارائة مطالب آموزشي و تربيتي براي مخاطبان 

بسيار اثربخش باشند.

 نقش هنر در پيشبرد فعاليت هاي پرورشي   
     مدارس

 غالمعلي كيومرثي
  انتشارات مدرسه
  چاپ اول 1389

 136 صفحه
 2000 تومان

 د    ر   ك  ت    ا     ب  خ     ا     ن   ه   ر   ش   د
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مؤلف در طليعة كتاب آورده است: در تاريخ هنر، هيچ 
ــالمي بحث انگيز و در عين حال  ــري به اندازة هنر اس هن
ــت، از يك سو نگاه عارفانه  متعالي و حيرت انگيز نبوده اس
ــهودي هنرمندان مسلمان با تأسي بر مباني قرآني و  و ش
ــه و رياضيات، آثاري پديد  عرفاني و نيز مبتني بر هندس
ــگفت انگيز و بس زيبا و متعالي ست و  ــت كه ش آورده اس
از سوي ديگر نگاه فقهي و كالمي، احكام حرمتي بر هنر 
ــه در نظر برخي محققان و  ــته ك ـ به ضرورت ـ روا داش

مستشرقان حد اسالم است بر بطن و متن هنر... .
ــت موسيقي در  ــت اين كتاب به سرگذش بخش نخس
تمدن اسالمي اختصاص دارد. مؤلف سرگذشت موسيقي را 
ــتي مدون تر و روشن تر از ديگر  ــالمي سرگذش در تمدن اس
هنرها مي داند؛ زيرا دربارة اين هنر، حكماي اسالمي كتبي 
ــه بزرگاني چون  ــن كرده اند؛ چنان ك ــع و عميق تدوي جام
كندي، فارابي، بوعلي سينا، اخوان الصفا و... درباب موسيقي 
آثاري از خود به يادگار گذاشته اند. همچنين كتاب هايي كه 
اساتيد موسيقي از بُعد فني دربارة اين هنر به رشتة تحرير 
كشيده اند؛ بزرگاني چون: ابراهيم موصلي، اسحاق موصلي، 
ــي. مؤلف در بخش  ــوي و عبدالقادر مراغ ــن ارم صفي الدي
سرگذشت موسيقي، مروري دارد بر آثار مكتوبي كه در حوزة 
تمدن اسالمي دربارة موسيقي نوشته شده است. در اين سير 
گذرا، خواننده ضمن مرور فشردة چهره هاي موسيقي حوزة 
تمدن اسالمي با نوع نگاه متفكران، نويسندگان و هنرمندان 
نسبت به موسيقي آشنا مي شود و از فهرست آثاري كه طي 

ادوار تاريخي در اين مقوله پديد آمده، مطلع مي گردد.
بخش دوم كتاب به سرگذشت معماري در تمدن اسالمي 
ــت كه معماري  مي پردازد. در اين بخش، مؤلف بر اين باور اس
ــود؛ نه از اين رو كه اولين بناي  ــالمي با مسجد آغاز مي ش اس
ــلمين و با هدايت پيامبر  ــده در مدينه توسط مس ساخته ش
ــجد تمامي كاركردهاي  ــجد بود، بل به اين دليل كه مس مس
معماري را يك جا در خود داشت؛ يعني نه تنها محل عبادت 
ــتقيم يا  ــراي مديريت تمامي اموري بود كه مس كه مكاني ب
غيرمستقيم به دين ارتباط داشت؛ همچنين محلي بود براي 
ــايش مسافران... مؤلف  تعليم و تربيت و حتي جايي براي آس
ــالمي  ــس از مقدمه اي بر مباني عرفاني معماري در هنر اس پ
ــالمي ايران مي شود و معماري دوران  وارد بحث معماري اس
ــوي را به اختصار معرفي  ــلجوقي، ايلخاني، تيموري و صف س
مي كند. وي از معماري ايران برخي از ويژگي هاي مسجد شيخ 
لطف ا... را به شيوه اي توصيفي تبيين مي كند. معماري اسالمي 
ــف ويژگي هاي معماري تاج محل از  در هند و تبيين و توصي
ديگر مطالبي  محسوب مي شود كه در اين بخش از كتاب آمده 

است.
بخش سوم كتاب با عنوان مباني عرفاني هنر اسالمي 
ــخص شده است. در اين بخش، مؤلف مي كوشد وجوه  مش
ــده اي از نظرات  ــا توجه به گزي ــالمي را ب عرفاني هنر اس
انديشمندان و متفكران عالم هنر بيان كند. وي سپس به 
نقد نظرات برخي از منتقدان آن از جمله خانم نجيب اوغلو 
در كتاب «هندسه و تزئين در معماري اسالمي» مي پردازد.

سرگذشت هنر در تمدن اسالمي
     (موسيقيـ  معماري)      

حسن بلخاري
 انتشارات ُحسن افرا
 چاپ دوم 1383
 203 صفحه
2000 تومان
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ــت كه آشنايي ما ايرانيان با شيوه هاي  ترديدي نيس
ــيار كم تر از ميزان آشنايي عمومي ما  نقاشي شرقي بس
با شيوه هاي نقاشي غربي ا ست. اين امر داليل مختلفي 
ــه يكي از مهم ترين آن ها فقدان كتاب ها و منابع  دارد ك
ــت كه ما را به شكلي صحيح  و مراجع قابل اعتمادي اس
ــود و  ــرقي رهنمون ش ــي ش و علمي به راز و رمز نقاش
سرشت آييني هنرهاي شرقي را به زباني روشن تبيين 
كند. نكتة جالب ماجرا زماني است كه درمي يابيم اغلب 
ــرقي منتشر شده و در  كتاب هايي كه دربارة هنرهاي ش
ــط نويسندگان غربي به رشته  بازار نشر موجودند، توس
ــه نيازهاي اولية  ــد. اين كتاب ها اگرچ ــر درآمده ان تحري
ــرقي را برآورده  ــاي ش ــان عالقه مند به هنره هنرجوي
ــتند.  مي كنند اما همواره از جامعيت الزم برخوردار نيس
ــود، اهميت ترجمة كتاب هايي  ــن تذكار به خودي خ اي
ــرزمين هاي  ــرقيان دربارة انواع هنر در س را كه خود ش
خويش نوشته اند، روشن مي كند. كتاب «دائوي نقاشي» 
از معدود ترجمه هايي ست كه در آن مي توانيم راز و رمز 
آييني نقاشي چيني را با توجه به يك كتاب اصيل چيني 

تحليل و ارزيابي كنيم.
اين كتاب غير از يادداشت هاي ناشر و مترجم فارسي 
ــامل  ــي، از دو مقدمة قديمي و چهار بخش، ش و انگليس
ــي، كتاب درختان، كتاب صخره ها و  اصول بنيادين نقاش

كتاب آدم ها و اشيا تشكيل شده است.
ــي، خواننده به  با مطالعة بخش اصول بنيادين نقاش
ــاي آييني و فكري و  ــي موجز اما پرمغز با بنياده صورت
ــنا  ــي كهن چيني آش ــي و تا حدودي تاريخ نقاش عمل
ــي با اين  ــدي وقت ــد هر هنرمن ــدون تردي ــود. ب مي ش
دستورالعمل حكيمانه در صفحات آغازين كتاب مواجه 
مي گردد، متوجه مي شود كه نقاشي چيني نيز همچون 
ــرقي بر زمينه اي از تفكرات و الهامات  ديگر هنرهاي ش
ــت. اين دستورالعمل  ــكل گرفته اس دروني باليده و ش
ــت؛  ــباهت به عبارات كتاب «تائوته چينگ» نيس بي ش
ــفارش مي شود: اگر مي خواهي در  جايي كه به نقاش س
قيد روش نباشي، روش را بياموز. اگر مي خواهي آسوده 
ــختي كار كن. اگر در جست وجوي سادگي  باشي به س

هستي، در پيچيدگي استاد شو.
ــه قلم هايي كه  ــت عام ضرب ــن بخش با فهرس در اي
ــي چيني به كار مي روند، آشنا  براي پيكرنمايي در نقاش
ــردن قلم مو و  ــويم؛ همچنين با روش هاي به كار ب مي ش
ــازي  مركب، اثر قلمي و آب رنگ ها، نكاتي درباب آماده س

رنگ ها، كاغذهاي ابريشم، استفاده از زاج و... .
خالصه اين كتاب يكي از اصلي ترين آثار در آموزش 
شيوه هاي نقاشي چيني در نقش زدن از درختان، صخره ها، 

آدم ها و اشياست.

 دائوي نقاشي (پژوهشي در سرشت آييني
      نقاشي چيني)

 مايـ  ماي سه  مترجم: امير مازيار
  انتشارات فرهنگستان هنر

  چاپ اول 1384
  336 صفحه
  400 تومان
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ــت: «تصويرسازي به  در پيش گفتار كتاب آمده اس
مدد تنوع ابزاري و روش هاي متفاوتش يكي از راه هاي 
ــمار مي رود و از  ــة تصاوير براي آثار گرافيكي به ش تهي
اين حيث درسي مهم براي دانشجويان گرافيك است. 
ــت و تسلط بر  براي خلق تصاوير عالوه بر مهارت دس
ــيار مهم است.  ابزارها و روش ها، نقش ذهن خالق بس
ــس از دريافت اطالعات بصري از  زيرا ذهن هنرمند پ
ــم، آن ها را پااليش مي كند و با انديشه اش  طريق چش
درهم مي آميزد و جلوه اي ديگر به تصاوير اولية مشاهده 

شده مي بخشد...» 
ــاس  ــت كه براس ــاب از جمله آثاري اس ــن كت اي
سرفصل هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
براي دورة دو سالة كارداني فني وحرفه اي تهيه و تدوين 
ــت. «مهارت محوري» و «كاربردي» بودن از  ــده اس ش

مهم ترين ويژگي مطالب اين كتاب به شمار مي رود.
ــده،  ــه فصل تنظيم ش در بخش اول كتاب كه در س
ــازي، تاريخچة  به ترتيب مطالبي دربارة تعريف تصويرس
ــازي و انواع تصويرسازي و ارتباط آن با مخاطب  تصويرس

آمده است.
بخش دوم كتاب نيز به فنون تصويرسازي (سبك ها و 

روش ها) اختصاص دارد.
ــيوه هاي كار با پاستل روغني، چاپ  در اين بخش، ش

ــطح)، گواش يا رنگ  ــتي، اسكراچ بُرد (خراشاندن س دس
پوستر و آبرنگ همراه با تصاوير و نمونه هاي مناسب رنگي 

و سياه و سفيد به زباني روان تبيين شده است.
ــد براي هنرآموزان و  مطالعة اين كتاب بدون تردي
معلمان خوش ذوق عالقه مند به تصويرگري متون بسيار 
مفيد و دربرگيرندة مطالب آموزشي فراوان در باب انواع 
روش هاي تصويرگري است. اين معرفي را با نقل فرازي 
ــازي  از متن كتاب از فصل اول در باب تعريف تصويرس
ــم: «آن چه هنرمند نقاش و نگارگر را از  به پايان مي بري
تصويرگر يا تصويرساز متمايز مي كند، آن است كه نقاش 
ــت و اثري هنري را به  ــب تابع حس دروني خود اس اغل
صورت مستقل خلق مي كند. حال آن كه تصويرگر غالباً 
ــد. عالوه بر اين،  ــد تابع حس دروني خود باش نمي توان
ــود. ولي نقاش اغلب  ــفارش داده مي ش موضوع به او س
خود به خلق آثار بدون سفارش مي پردازد؛ بدون آن كه 
ــد. با توجه به اين موارد،  ــي به او سفارش داده باش كس
درخواهيم يافت كه تصويرسازي هنر و فني مستقل از 
ديگر هنرهاست و در عين حال، تصويرگر بايد همواره از 
ــي، تعليم و تربيت، آداب و سنن اقوام  دانش روان شناس
گوناگون، آيين و مراسم مذهبي، پوشاك اقوام، معماري، 
ــي حيوانات و ديگر فنون و دانش هنري بهره مند  طراح

باشد.»

تصويرسازي
محسن حسن پور
 انتشارات فاطمي
چاپ اول بهمن 1388 
 160 صفحه
 8400 تومان
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درانتظارارسال
 آثارهنري
 معلمان
 هنر
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معلمان هنرمند و هنرمندان معلم، سالم
آثار ارزشمند و دستاوردهاي هنري شما بزرگ ترين 
بهانه براي بازكردن باب گفت وگو با شماست. مگر نه  اين 
ــك بايد در كار  ــيد و فل ــت كه ابر و باد و مه و خورش اس
باشند كه در حيطه تعليم و تربيت هنري، معلمان گرانقدر 
ــت كه معلم  بهترين آثار را توليد كنند! و مگر نه اين  اس
ــوار تعليم و آموزش هنر را در كالس درس با  هنر راه دش
استفاده از خلق اثر هنري با كمترين مشكل طي مي كند. 
ــه عنوان يكي از  ــبختانه از بُعد توليد هنري ب خوش
ــت معلمان زحمتكش هنر  اركان اصلي مقوله هنر، دس
در يك نگاه گذرا نه تنها خالي نيست، بلكه سرمايه هاي 
ــلوك عاشقانه توليد كرده و يا در  ماندگاري را در اين س
حال توليد هستند. بهتر است از مصداق ها بگوييم، معلم 
ــاده از اين خاك گهرخيز به  ــه اي دورافت هنري در گوش
توفيق كامل مثنوي  نگاري و شاهنامه نويسي و چاپ آن 
نايل شده و آن معلم پاكدل ديگر، قرآن را به خط زيباي 
نستعليق و ديگري هم به خط شكسته نگاشته، آن معلم 
محبوب هنر نيز با برگزاري ساالنه نمايشگاه آثار نقاشي 
ــت وجوگري غفلت نكرده  ــود لحظه اي از تكاپو و جس خ
ــت. با ذكر اين نمونه ها براي آثار طراحي، سفالگري،  اس
ــاير هنرها و به ويژه  حجم، مينياتور، تذهيب، عكس و س
ــمارش  ــار هنرمندانه ادبي با موضوع هنر، احصاء و ش آث
ــگاه ها، جزوه هاي آموزشي به  مجموعه هاي چاپي نمايش
ــت و اين ها حكايت از آن  دارد كه  ــوار اس واقع كاري دش
ــض جريان هنري در عرصه تعليم و تربيت با پويايي و  نب
بينش هنرمندانه در حال تپيدن است. اما معلمان عزيز 
ــما يعني «رشد هنر» در  ــهم مجله تخصصي خود ش س
اين فرآيند چيست؟ مگر نه  اين است كه اين فصل نامه، 
ــاير همكاران از آخرين  خوان آخر براي بهره مندكردن س
تجربيات هنري هنرمندان معلم و معلمان هنرمند است؟ 
ــاي پيِش رو به موضوع نهضت  اگر ما در فصل نامه ه

آموزش هنر و بحث توانمندسازي همكاران و هنرمندان 
ــر داريم، بدون  ــاس نظ فرهنگي به عنوان يك اصل احس
شك اين كار مهم در خالء اتفاق نخواهد افتاد. گفت وگوي 
هنري در باب آثار هنري و نقد و نظر و تجزيه و تحليل آن 
حركتي است كه هنر و اثر هنري هنرمند را در آيينه نگاه 
ديگران به خوبي معرفي مي كند و اصوالً عبور دادن توليد 
هنري از فيلتر ذهني ديگران و آگاهي از نگاه و تفسير آن ها 
از ما بهترين ارمغان را براي خود هنرمند به وجود مي آورد. 
ــت كه معلمان هنر در  اين تمرين و تكرار بدون ماللي اس
انجمن هاي هنري و با در معرض ديد قرار دادن آثار خود 
بايد تجربه كنند و همين تجربه ارزشمند را در محيط هاي 
ــري دانش آموزان  ــن بزنند، كارهاي هن دانش آموزي دام
شايد عيار بااليي براي هم تراز شدن با آثار هنري را نداشته  
ــيم كه نمود در انديشه آن ها  ــند اما به ياد داشته باش باش
بوده و لذا بازتاب انديشه را كه همان اثر هنري است بايد 

با گفت وگو و نقد و نظر هنرپژوهانه قوام داد و شناخت.
از مقصد اصلي دور نشويم؛ جان كالم اين كه رشد آموزش 
ــدن  ــاندن آثار هنري معلمان و شناخته ش هنر براي شناس
معلمان هنر صفحات روي جلد و داخل جلد و پشت جلد و 
داخل را به آثار برگزيده و سلوك هاي هنري شما اختصاص 
ــد و از ارائه هرگونه نقد و نظر و ارائه ديدگاه هايي كه  مي ده
ــتقبال مي كند.  ــت، اس متكي بر تجزيه و تحليل هنري اس
رشد هنر اين اميدواري را دارد كه در كنار معرفي الگوهاي 
طراز اول هنر به عنوان ستاره هاي راهنما، رهروان و معلمان 
سختكوش هنر را نيز كه تربيت كودكان و نوجوانان جسور 
امروز را براي شكل دادن شخصيت مردمان موفق فردا وجهة 
همت خود ساخته اند، از طريق آثار هنرمندانه و خردمندانه 
آن ها معرفي كند. باشد كه در هم نشيني دل انگيز رنگ و نور 
و طرح و خط و... بتوان از منشور معجزه نماي هنر، زندگي را 
ــتني تر كرد. اين راهي است  ديدني تر و آن را پرمعني و زيس

كه با ايمان روشن بينانه اهل هنر يافتني است.
هيئت تحريريه
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تصويرساز: ميثم موسوى
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 محمد رنگچيانهنرينشرنه هايمعرفى

اشاره 
رشد هنر برخالف سنت 
معمول عالوه بر اين كه اهتمام بر 
جذب همكاران فرهنگي به عنوان 
مخاطبان پروپاقرص خود دارد 
اهتمام ديگري را با هدف بهره گيري 
همكاران هنر دنبال مي كند و آن 
معرفي نشريه هاي هنري است كه هر 
كدام نوري به دنياي هنر مي تابانند 
و نكته ها و گوشه هاي اين دنياي 
شگفت انگيز را روشن مي كنند. اين 
حركت با هدف ايجاد نگرش جامع 
و چندبُعدي در زمينه آگاهي رساني 
هنري در «مجله رشد هنر» صورت 
مي گيرد كه به طور حتم مي تواند 
پشتوانه اي مهم در معرفي آثار 
پژوهشي و ارائه مقاله باشد. به همين 
سان با برداشتن گام نخست اين 
تالش مي تواند با ارائه ديدگاه هاي 
اهل هنر تعليم و تربيت غنا و قوت 
يافته و به معرفي ساير مراجع و 
مراكز هنري تسري يابد.
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بينا  ب
دو ماهنامة فرهنگي هنري

صاحب امتياز: حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي 
مدير مسئول: محسن مؤمني

ــري در قالب مقاله،  ــا درج مطالب نظ ــريه ب اين نش
ترجمه، خالصه پژوهش و سخنراني در حوزة هنر به طرح 
مسائل نظري مي پردازد. در هر شمارة آن كه به موضوعي 
خاص اختصاص دارد، صاحب نظران و پژوهشگران به طرح 
ــريه با  ــائل و نظريات پيرامون آن مي پردازند. اين نش مس

چاپ تك رنگ منتشر مي شود.

گرافيك
ماهنامة فرهنگي هنري

صاحب امتياز و مدير مسئول: نجم الدين فرخ يار
ــدان مختلفي از ايران و  ــريه با آثار هنرمن در اين نش
جهان در هنر گرافيك آشنا مي شويم. انعكاس رويدادهاي 
مهم هنري داخلي و نيز معرفي كتاب، بخش هاي مختلف 
ــكيل مي دهند. چاپ رنگي و  اين نشرية تخصصي را تش
كاغذ گالسه از ويژگي هاي فني نشرية گرافيك محسوب 

مي شود.

كتاب ماه هنر
ماهنامة تخصصي اطالع رساني و نقد و بررسي كتاب  

هنر
صاحب امتياز: خانة كتاب ايران (وزارت ارشاد)

سردبير: محمد خزائي
اين ماهنامه با بهره گيري از انديشمندان و متخصصين 
عرصة هنر به نقد و بررسي و معرفي كتا ب هاي  منتشره 
ــة هنر پرداخته و چكيده اي آموزنده از متن اين  در حيط
ــا را در اختيار مخاطبين قرار مي دهد. در ادامه با  كتاب ه
درج مقاالتي علمي پژوهشي در حوزه هاي مختلف هنر، 
ــود. نشرية فوق با چاپ  نتايج اين تالش ها منعكس مي ش

تك رنگ و كاغذ تحرير منتشر مي شود.

دو هفته نامة هنرهاي تجسمي
صاحب امتياز: حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي

مدير مسئول: محسن مؤمني
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ــمي با ماهيت  ــت ويژة هنرهاي تجس ــريه اي اس نش
اطالع رساني، خبري، تحليلي، پژوهشي و آموزشي.

ــان در  اين دو هفته نامه به معرفي هنرمندان و آثارش
حيطة هنرهاي تجسمي، نقاشي، گرافيك، تصويرسازي و 
عكاسي مي پردازد. گفت وگوهاي كوتاه و مفيد با هنرمندان 
و بررسي آثار شاخص آنان، باعث مي شود تا جنبة آموزشي 
اين نشريه پررنگ جلوه كند. نشرية فوق با چاپ رنگي و 

كاغذ گالسه از كيفيت خوبي برخوردار است.

فصل نامة نشان
صاحب امتياز و مدير مسئول: ساعد مشكي

سردبير: مجيد عباسي
ــريه كه به عنوان فصل نامة تخصصي، داراي  اين نش
ــت، عالوه بر معرفي  جايگاه معتبري در هنر گرافيك اس
ــي و جهاني  ــبك داخل ــاخص و صاحب س هنرمندان ش
ــان، به نقد و بررسي شيوة كار  به همراه چاپ رنگي آثارش
ــدد گفت وگوهاي تخصصي و صميمانه  ــري آنان به م هن
ــرح مباحث نظري و  ــردازد. همچنين با ط ــا آن ها مي پ ب
جريانات هنري روز در قالب مقاله، حاوي نكات آموزنده اي 
ــته و مرتبط در شماره هاي  است. مقاالت آموزشي پيوس

متوالي جنبة آموزشي اين نشريه را غني تر مي كند.

دو هفته نامة تنديس
ــين  صاحـب امتياز و مدير مسـئول: محمدحس

حامدي
نشريه اي است با ويژگي اطالع رساني هنري و نقد و 
پژوهش، كه از جايگاه خوبي در بين اهالي هنر برخوردار 
ــفيد و رنگي  ــياه و س ــت. تنديس با چاپ تركيبي س اس
ــماره به معرفي يكي از هنرمندان معاصر ايران  در هر ش
ــاي جذاب با هنرمندان در حيطة  مي پردازد. گفت وگوه
ــي، گرافيك، طراحي، عكاسي،  هنرهاي تجسمي، نقاش
هنر جديد، هنرهاي سنتي و مجسمه و همچنين گزارش 
ــگاه هاي جاري و اخير هنري ايران و  ــت نمايش و يادداش
ــود دارد. انعكاس  ــاي آموزنده اي را در خ جهان، نكته ه
وقايع و رويدادهاي هنري از ويژگي هاي اين دو هفته نامه 

محسوب مي شود.



حرفه: هنرمند
نشرية هنرهاي تصويري

صاحب امتياز و مدير مسئول: شهريار توكلي
سردبير: شميم مستقيمي

ــه در حيطة هنرهاي  ــريه به صورت فصل نام اين نش
تصويري، عكاسي، نقاشي، سينما، گرافيك، حاوي مطالب، 
ــت. حرفه: هنرمند  مقاالت و پژوهش هاي قابل تأملي اس
با رويكردهاي مشخص و متفاوت از جمله آسيب شناسي 
هنر معاصر ايران در هر شماره به مبحثي خاص مي پردازد. 
گفت وگوهاي تخصصي با هنرمندان برجسته و صاحبان 
انديشه، نقد و بررسي آثار و نمايشگاه هاي هنري به غناي 
اين مجموعه مي افزايد. اين نشريه با چاپ رنگي و حدود 

170 صفحه منتشر مي شود.

عكسنامه
نشرية تخصصي عكاسي

صاحب امتياز: دفتر پژوهش هاي فرهنگي
مدير مسئول: رضا جوادي

در اين نشرية تخصصي كه هر شش ماه يك بار منتشر 
ــري، از ديدگاه  ــردد، ضمن پرداختن به مباحث نظ مي گ
ــدان داخلي و خارجي، هنرمندان  صاحب نظران و هنرمن
ــوند.  ــور مختصر معرفي مي ش ــان به ط خارجي و آثارش
ــاخص در  ــان ش ــنامه به حضور و فعاليت عكاس در عكس
ــي من جمله عكاسي سينماي  بخش هاي مختلف عكاس
ايران پرداخته مي شود. اين نشريه با چاپ تك رنگ و كاغذ 

گالسه منتشر مي شود.

فصل نامة هنرهاي زيبا
فصل نامة علميـ  پژوهشي (هنر و معماري)

صاحب امتياز: پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمحسن حبيبي

سردبير: دكتر يعقوب آژند
ــت به  ــي اس اين مجله كه داراي رتبة علمي پژوهش
ــي و موسيقي، هنرهاي تجسمي  نام هاي هنرهاي نمايش
ــده است. در اين نشريه كه به نقد و تحليل در  تفكيك ش
هنرهاي تجسمي معاصر و سنتي مي پردازد، با نمونه هاي 

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

 4 ــمارة  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

كمك آموزشــي  انتشــارات  دفتــر  توســط  رشــد  مجله هــاي 
بــه  وابســته  آموزشــي  برنامه ريــزي  پژوهــش  و  ســازمان 
مي شــوند: منتشــر  و  تهيــه  پــرورش  و  آمــوزش   وزارت 

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشد مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي  
رشد آموزش تاريخ   رشد آموزش جغرافيا  رشد آموزش زبان  رشد آموزش رياضي  
 رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   رشد 
آموزش زمين شناسـي  رشـد آموزش فني و حرفه اي  رشـد آموزش پيش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي



ــنا شده و از اين رهگذر به مجموعه اي  برتر اين هنرها آش
ارزشمند از يافته هاي پژوهشي دست مي يابيم.

فصل نامة نگره
فصل نامة هنرهاي ايراني، اسالمي، هنرهاي تجسمي

صاحب امتياز: دانشكدة هنر، دانشگاه شاهد
مدير مسئول و سردبير: علي اصغر شيرازي

اين نشريه با درج مقاالتي در حوزة نگارگري و نقاشي 
ــو و تحليلي به اين  ــنتي با نگاهي ن ايراني و هنرهاي س
هنرها پرداخته و در ساير مقاالت به بررسي و نقد هنرهاي 
ــي، گرافيك، تصويرسازي و  تجسمي معاصر، نظير نقاش

سينما مي پردازد.

دو فصل نامة نقش مايه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد واحد شهرري

مدير مسئول: مرجان صلواتي
سردبير: ندا رضايي

ــريه كه داراي رتبة علمي پژوهشي است،  در اين نش
غالباً با مقاالتي در حوزة هنرهاي سنتي ايراني و نگارگري 
ــي نقوش دوران  ــه با تحليل و بررس ــويم ك روبه رو مي ش
ــاير مناطق  مختلف، تعامل و تأثير آن ها را بر هنرهاي س

پيراموني ايران درمي يابيم.

دو فصل نامة هويت شهر
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

مدير مسئول: دكتر حميد ماجدي
سردبير: فرج حبيب

اين نشريه با رتبة علمي پژوهشي (هنر و معماري) با 
نگاهي به معماري و شهرسازي سنتي ايراني بر محتواي 
ــرده و در نگاهي ديگر با درج  غني اين معماري تأكيد ك
مقاالتي، با اشاره به مالحظات فرهنگي، مسائل علمي روز، 
ــاير مطالب  ــرورت نظام منعطف آموزش معماري و س ض
پرمغز و آموزنده در حوزة شهرسازي مخاطب را بهره مند 

مي گرداند.

      
 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 96000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 60000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :وبگاه مجالت رشد  
  اشتراك مجله:                            14ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: .  . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ پرداختي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:
                  

       امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واريز  از  پس  مي توانيد  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه 

شركت افست از دو روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
پست  با  اشتراك  شدة  تكميل  برگ  همراه  به  بانكي  فيش  اصل  ارسال   .2

سفارشي (كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جهاد اقتصادي
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