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برنامه ريزی در تابستان
»عالم هنر زیبا و دوست داشتني است.« این سخن بدیهي است، 
ول��ي براي اینکه بتوان باورش کرد باید ُمهر تصدیق بزرگان هنر 
را بر خود داش��ته باش��د. عالم هنر دنیاي دوري از ظواهر مادي 
و گ��ذراي زندگي و توجه کردن به عمق معناي آن اس��ت. براي 
ترویج این کارکرد مهم هنر، الزم است »تربیت هنري« در شمار 
تربیت هاي اولیه و آموزه هاي نخس��تین فرزندان قرار گیرد. زیرا 
این تربیت اولیه بي تردید سراس��ر زندگي آن ها را تحت تأثیر قرار 

مي دهد. 
شگرد ش��یرین معلم هنر، لذت بردن از کار هنري و اجرا کردن 
آن با لذت اس��ت. این دو چاش��ني، دلچس��ب ترین حالت را در 
فراگیرندگان به وجود مي آورند. زیرا آن ها با کنجکاوي مي پرسند: 
»معلم خوش ذوق من، چه لطیفة نهاني و چه ّس��ر پنهاني را در 
این فرایند احس��اس مي کند؟ در عمق وجود او چه مي گذرد که 
لحظه لحظة تولید هنري برایش این قدر شورآفرین و لذت بخش 
اس��ت؟ راستي راز گوهر هنر چیس��ت که مي توان با تمام وجود 
ب��ه آن دل س��پرد و از تعلقات و امی��ال و بندهاي دنیوي فاصله 

گرفت؟« 
این سؤاالت مي تواند آرام آرام به شکل گیري نوعي ساده از فلسفة 
زیباشناس��ي هنر در ذهن کودکان بینجامد؛ فلسفه اي که تربیت 
هن��ري را معنادار مي کند و به قلم و خط و نقش و رنگ و طرح 
تش��خص مي بخش��د تا هر کدام در زبان نمادین جایگاه خود را 

داشته باشند. 
ح��ال اگر »صمیمی��ت« و »صداقت« را که از ش��ئونات ویژة کار 
معلمي هس��تند، به ویژگ��ي لذت آفریني هن��ر بیفزاییم، ترکیب 
نیرومندي از خوبي ها ش��کل مي گیرد که هم��ة دانش آموزان را، 
حتي با شخصیت هاي متفاوت، دلبستة خویش مي کند. باور کنیم 
ک��ه باور به هنر یعني دیدن جهاني زیباتر و پرمعناتر و این باور را 
ب��ا عمق وجود به بچه ها منتقل کنیم. زیرا در این فضا دانش آموز 
احساس آزادي و رهایي مي کند و با بال روح پر مي گیرد و جلوه اي 

تازه از خالقیت آزادانه و بکر خویش را بر ما آشکار مي سازد. 
آی��ا هدف هاي رفت��اري در تعلیم وتربیت هنري چیزي وراي این 
نتیج��ه را در نظر دارن��د؟ یکي از حاالت هن��ر، به خود آمدن و 
کن��دن از خویش اس��ت. این تغییر دروني و ایج��اد نگرش تازه، 
س��نگ بناي هر کار و حرکت هنري اس��ت. نگرش��ي متفاوت و 
نگاهي دیگر که مي تواند از نوع شنیدن طنین موسیقي و نقاشي 
کردن آن باشد. مي تواند از جنس نقش زدن نواها و صداها باشد. 
بنابراین، شاخصة اصلي آن لطافت است؛ لطافتي که به وحدت و 

هماهنگي صدا و موسیقي در حرکتي هم ساز و دلنواز مي نگرد و 
البته مصداق ها در این مورد کم نیست. 

اثر هنري، س��اده و ابتدایي هم که باشد، خصوصیات دروني فرد 
را آش��کار مي کند و نیات دروني ش��خصیت ها را برمال مي سازد. 
هنرمند ش��اید به خاطر نامالیمات و کاس��تي هاي روزگار خسته 
باش��د اما این خستگي با کار هنري مي تواند به امیدواري تبدیل 
ش��ود. بنابراین باید این حّس خ��وش را، که ارمغان تفکر هنري 

است، ارج نهاد و حرمت آن را پاس داشت. 
با فرا رس��یدن فصل تابس��تان بزرگ ترین بازة زماني براي شکل 
دادن اوق��ات فراغت��ي س��الم و صحیح پیش روي ماس��ت. چه 
س��ایباني بهتر از س��ایة هنر و اقس��ام آن که مي تواند شکوفایي 
بچه ها را در این زمان بس��یار عالي تضمین کند؟ غیر از انتظار از 
مدیران گرامي مدارس براي استفادة مطلوب از امکانات مدرسه، 
یادآوري به اولیا نیز ضروري است که کودکان را به حال خود رها 
نکنند؛ زیرا س��رگرمي هاي بي ش��مار موجب گذشتن وقت آن ها 
خواهد ش��د. اما بپذیری��م که گذران وقت با هن��ر، وقت گذراني 
نیست؛ س��رمایه گذاري براي اعتدال روح و تنظیم روابط انساني 
با دیگران اس��ت. هنرمند چش��مان بیناي جامعه است. هرگونه 
هم نش��یني فرزندان ما با اهل هنر، بهترین آموزش غیررس��مي 
و حضور در مدرس��ة نامرئي اس��ت که حاصل آن، بزرگاني مانند 
استاد محمود فرشچیان و عالمه جالل همایي خواهد بود که 
با هنر و فضل خویش چشمان جهانیان را خیره مي کنند. بر این 
باوریم که آموزه هاي تربیت اولیه بس��یار اهمیت دارند و ش��اهد 
عیني و ارزندة صحت این باور اس��تاد فرشچیان است. زماني که 
در کودکي، زنده یاد عیس�ي امامي نقش آهویي را براي تمرین 
به وي مي دهد، او همان نقش را 200 بار در جهت هاي متفاوت 
طراح��ي مي کن��د که اعجاب اس��تادش را به دنب��ال دارد. وجوه 
جهاني اس��تاد و صی��ت جهانگیرش از سرچش��مة همان تربیت 
اولیه آبیاري مي ش��ود. و یا استاد جالل همایي در زمستان روي 
حصیر سرد مطالعه مي کرد تا مبادا خواب بر چشمانش مستولي 

شود و زمان را از دست بدهد. 
این نمونه ها س��تاره هاي راهنمایند و مي توان با هدایت آن ها، راه 
رس��یدن به هدف و گوهر مقصود را یافت. تابس��تان فرا رسیده و 
فرص��ت گران ق��دري را پیش روي اهل هنر قرار داده اس��ت. این 
فرصت ارزشمند را مبناي برنامه ریزي براي پرکردن اوقات فراغت 

دانش آموزان قرار دهیم و در آن نقش هنر را پررنگ تر ببینیم.
کاوه تیموری
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ديدگاه های هرنی حجت االسالم دكرت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران

هرن در نگاه دولت تدبري و اميد

هنـر هامن خوبـی است

اشاره
در طول نزدیک به 35 س�ال که از عمر انقالب اس�المي مي گذرد، همواره ن�گاه مثبت دولت ها به موضوع هنر 
س�بب تشویق اهل هنر و تالش و کوش�ش فعاالنة آنان براي پدید آوردن آثاري هنر شده است. حجت االسالم 
دکت�ر حس�ن روحان�ي در تاریخ 18 دي ماه 1392، در اولی�ن دیدار خود با اصحاب فرهن�گ و هنر مطالبي در 
اهمی�ت هنر و منزلت و جایگاه هنرمند بیان داش�ت که با خرس�ندي مورد توجه اه�ل هنر قرار گرفت. بیانات 
دکتر روحاني در مورد هنر سرشار از امید و صمیمیت بود، به گونه اي که مي توان آن را فصل تازه اي در رویكرد 
دولت ها به این پدیدة متعالي و فاخر انساني به شمار آورد. همكاران حوزة هنر تعلیم وتربیت نیز که پایه گذاران 
تربیت هنري و هنرمندسازان اصلي جامعه به شمار مي روند، با مرور و آگاهي از دیدگاه هاي انگیزه بخش ریاست 
محترم جمهور مي توانند فرایند آموزش هنري را از نشاط و سرزندگي بیشتري برخوردار سازند. »رشد آموزش 
هنر« با درک این ضرورت به درج بخش هاي اصلي این دیدگاه ها مبادرت کرده اس�ت و معني یابي بیش�تر این 

فرازها را به همكاران گرامي پیشنهاد مي دهد. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و 

آله الطاهرین و صحبه المنتجبین.
]امشب[ برای من ش��بی به یاد ماندنی است، چون میهمان 
اصحاب فرهنگ و هنر و فرهیختگان هستم. دعوت و میهمانی 
ش��ما را پاس می دارم. با اهل هنر از هنر گفتن بسیار سخت 
اس��ت. معموالً دولتمردان، سیاستمداران و حتی فیلسوفان و 
روش��ن فکران، چونان با هنرمندان س��خن گفته اند که گویی 
قصد تعیین تکلیف برای آن��ان دارند. آنان نگاه هنرمندان را 

چون��ان در قالب و فرم آن خالص��ه دیده اند که فکر کرده اند، 
هنر دستور دادنی و سفارش کردنی است.

هنر قالب نیس��ت، هنر قالب و معناست. هنر خالقیت است. 
این نوع جلس��ات هم برای هم اندیش��ی و هم فک��ری اهالی 
اقلیم های متنوع فکری اس��ت تا از یکدیگر درک نزدیک تر و 

متقابلی داشته باشیم.
ذات هنر با مفهوم خیر و نیکی یکی است. قبل از عصر جدید، 
هنر بسیار فراتر از هنرهای زیبا تفسیر می شد. هنر گفت وگو، 
هنر معاشرت، هنر دیپلماسی، هنر زندگی مسالمت آمیز، هنر 

ء
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زندگی بدون کینه و هر کار بی عیبی هنر است.
هن��ر هر کار بدون عیب اس��ت و ما همه بای��د تالش کنیم 
هنرمندانه حرف بزنیم، عمل کنیم و تعامل داش��ته باش��یم؛ 
یعنی هنر مردمداری. هنر و ارزش، پیوندی ذاتی دارند. هنر 
یعنی عروج فکر از س��طح عادی به سطح متعالی؛ همان که 
در عرفان و فلس��فة اس��المی به عالم اعال تعبیر می شود. هر 
هنرمن��دی می خواهد به معنای جهان و عمق جهان برس��د. 
عالوه بر اینکه هنر به همه جان می دهد، این هنرمند اس��ت 
که رودخانه را، کوه ها را، بلبل را، شمع را و پروانه را به سخن 

وا می دارد.
اگر بگوییم هنر مرده را زنده می کند، سخنی به گزاف نگفته ایم. 
پس تقس��یم هنرمندان به هنرمندان ارزش��ی و غیر ارزش��ی 
بی معناست. هنر یعنی ارزش و هنرمند ]فرد[ ارزشمندی است 
که با کار خالقانه به تعالی می رسد و خلقت، بزرگ ترین مظهر 
قدرت خدای الیزال است. فقط در این زمینه است که فتبارک 
اهلل احسن الخالقین. هنرمند جهان را بازآفرینی می کند و کار 

او در مسیر ارزش های الهی است.
هنرمن��د البته در مس��یر هن��ر، باید به م��ردم، ذوق مردم و 
خواس��ت مردم خود را نزدیک کند. هنر ب��دون آزادی معنا 
ندارد و خالقیت تنها در س��ایة حریت امکان پذیر اس��ت. اما 
اعمال محدودکننده ای نیز برای هنر وجود دارد. قبل از آنکه 
سانس��ور و ممیزی به دولت ها منتس��ب ش��ود، خود جوامع 
بش��ری و اجتماع، اولین قدم ق��رار دادن چارچوب برای هنر 
اس��ت. عادات، رس��وم، اخالق جامعه، فهم ها و درک ها، همة 

این ها مرزبندی هایی را برای هنر مشخص می کند.
گفت: هنر مردمی باشد و راستی.

حافظ شیرازی، می تواند مقتدای هنرمند ایرانی باشد
همة هنر همین اس��ت که حکیِم س��خن، فردوس�ی بزرگ 

گفته است: مردمی بودن و صداقت. این همة هنر است.
م��ن گاهی اوج هن��ر ایران��ی را در حافظ می بین��م؛ حافظ 
ش��یرازی. هنرمند ایران��ی می تواند مقتدایش حافظ باش��د. 
حاف��ظ، حافظ��ة تاریخی، ادبی و هنری ملت ایران اس��ت. با 
س��ینه ای ماالمال از آموزه ه��ای دینی و قرآنی، اما از جهل و 

خرافه و ریا بیزار.
هنر ش��اعری یکی از قالب های باس��تانی هنر این س��رزمین 
است. در واقع، شاعری هنر ملی ایرانیان است. حافظ با همة 
نقد و انتقادی که بر حکومت و جامعه داشت، در طول تاریخ 
کتابش قدر دیده و بر صدر نشس��ته و گاهی آن چنان تعالی 
یافت��ه که جایگاهش در کنار کتاب ح��ق و قرآن مجید قرار 
گرفته اس��ت. حافظ به قول بعضی ها، رند روش��ن فکر زمان 
خ��ود بود. در عین ایمان و در عی��ن انتقاد، هرگز از ایمانش 

دست برنداشت و هرگز از انتقادش پشیمان نشد.
هنرمند نه قرار اس��ت زینت المجالس باشد و نه اپوزیسیون. 
هنرمند نه قرار است نوک پیکان تحوالت سیاسی باشد و نه 

قرار است گوشه نشین خرابات و خانه. هنرمند قرار نیست هر 
چه دولت یا جامعه یا حتی روشن فکران می گویند به تصویر 
بکشد، که برداشت خود را دارد و قرار هم نیست که با دولت 

یا جامعه در ستیز باشد و بجنگد.
هنرمند، انس��ان اهل فکر و فن و اهل دل است. برای برخی 
از هنرهایی که ثبت آن ها و خلق آن ها نیاز به کمک دیگران 

دارد، نباید در این زمینه دچار تردید و هراس شویم.
ما اولین روزهایی که با جناب آقای جنتی به صدا و س��یما 
رفتیم در س��ال 1359، جزو اولین آثاری که بنا ش��د ببینیم 
و برای تکمیل آن تصمیم بگیریم، کار مرحوم علی حاتمی 
بود. آن کار، آن زمان با بودجة عمومی انجام می گرفت و کار 
هنوز تکمیل نش��ده بود. هنوز فیلم مونتاژ هم نبود، ما قطعه 
قطع��ه فیل��م را آن وقت می دیدیم. اما معنایش این نیس��ت 
که اگر هنرمند صاحب نامی سفارش��ی را دریافت کرد، ذوق 
هنری او تسلیم آن سفارش باشد. او همچنان باید از خالقیت 
خود اس��تفاده کند. این چنین مشهور است که شاهنامه نیز 
به س��فارش س�لطان محمود سروده ش��د، اما در واقع این 
ش��اهنامه س��فارش یک مل��ت و یک تاریخ ب��ود. آثار عظیم 
معماري از قبیل تخت جمش��ید و آثار اس��المي در اصفهان 
ه��م با حمایت حکومت بود، اما امروز به عنوان نماد یک ملت 

شناخته مي شود.
هنر و آزادی رابطة مستقیم دارند

هنر و آزادی رابطة مس��تقیم دارند. در غیر فضای آزاد، هنر 
واقعی خلق نخواهد ش��د. در بخش هنر نمی توانیم با دستور 
هن��ر را بیافرینی��م و خلق کنی��م. هر گونه فض��ای امنیتی 
می توان��د جوان��ة هنر را بخش��کاند. به تعبیر اقب�ال، هرگاه 
خش��ک مغزی کوته نظر زمام امور را در دس��ت گرفت، هنر 

مجال بروز نیافت.
پ��س باید فضای مناس��ب را برای هنر فراه��م کنیم. دولت 
ب��رای خود رس��الت ترویج را ب��ر عهده می گی��رد، نه اینکه 
هنرفرمایشی را در دستور کار خود قرار دهد. البته در برخی 
از موضوعات ملی، مثل »فرهنگ ایران و اس��الم« که هویت 
اس��المی و ایرانی ما را نگه می دارد و تعالی می بخشد، دولت 

موظف است از آن ها حمایت بیشتری کند.
ای کاش می شد افتخارات هنری ما به نمایش در می آمد. ای 
کاش می ش��د ]روي[ داستان هایی که در شاهنامه فردوسی،  
در مثنوی مولوی ]هستند[ که هر دو آن ها آکنده از قصه های 
دین��ی و ایرانی اس��ت، به صورت آثار نمایش��ی، س��ینمایی، 
تلویزیونی و حتی رمان های خواندنی سرمایه گذاری مي شد.
امام)ره( بین مردم متدین و هنر آشتی برقرار کرد

دول��ت خود را موظف می داند در این گونه امور، هم قدم های 
تشویقی و هم قدم های حمایتی بردارد. 

نکت��ة دیگری که می خواهم ب��ر آن تأکید کنم نقش انقالب 
اسالمی در تاریخ هنر و ]تأثیر آن[ بر هنر این سرزمین است. 

4
رش��د آموزش

دورة  ی�ازده�م
ش�م����ارة  4 
تابستان 393 1

38



ش��ما می دانید قبل از پیروزی انقالب بخش بزرگی از جامعة 
ما از هنر فاصله داش��ت. امام راحل به عنوان احیاگر قرن که 
آزادی را برای این سرزمین به ارمغان آورد، یکی از خدماتش 
این ب��ود که بین مردم متدین و هنر آش��تی برقرار کرد. در 
دوران او ب��ود که به عنوان یک فقیه و مرجع عالی قدر، حلیت 

هنر موسیقی با سرودهای انقالبی و میهنی فراهم شد.
در عصر او بود که بس��یاری از آثار ادبی و هنری اجازة نش��ر 
یافتند. در تاریخ روحانیت ش��یعه، امام تنها فقیهی بود که از 
یک فیلم و فیلم س��از روشن فکر به نیکی یاد کرد. انقالب راه 
را برای توس��عة هنر در همة الیه های اجتماعی فراهم نمود. 
انقالب، موس��یقی س��نتی و یا به بیانی بهتر موس��یقی ملی 
ای��ران را احیا کرد. قبل از انقالب موج موس��یقی های غربی 
و پاپ در حال ویران کردن موس��یقی سنتی بود، اما انقالب 
شرایطی را فراهم کرد که هنرمندان بزرگی که قبل از انقالب 
نیز ش��ناخته شده بودند، در فضای امن و سالم بعد از انقالب 
رش��د کردند و بالیدند و تیراژ موس��یقی سنتی ما باال رفت و 

بازار پررونقی پیدا کرد.
در حوزة س��ینما و هنر نمایش��ی نیز انقالب اسالمی برکات 
زیادی داش��ت. همة منتقدان فیلم اذعان دارند که دهة 70، 
دهة اوج سینمای ایران بود و آثار بزرگ، بحث انگیز، متفکرانه 
و هنرمندانه اي به جامعه عرضه شد؛ تا جایی که امروز ایران 

یکی از مدعیان جوایز جهانی مانند »اسکار« است.
جالب ت��ر اینکه در فضای بعد از انق��الب، زنان و بانوان هنرمند 
بس��یاری در بخش های مختلف هنر از جمله در س��ینما رشد 
کردن��د؛ تا جایی که نه تنها بازیگری را بر عهده گرفتند، ]بلکه 
توانستند[ درکارگردانی و نویسندگی نیز نقش خود را ایفا کنند. 
در حالی ک��ه قبل از انق��الب خانواده های متدین و مذهبی این 
کش��ور اجازه نمی دادند فرزندان و اعضای خانوادة آن ها در این 
زمینه ورود کنند. این یکی دیگر از خدمات انقالب اسالمی بود.
این دول��ت قصد ندارد ممیزی را در فرهنگ و هنر به صورت 
راه و مس��یری ک��ه مان��ع کار هنرمندان باش��د، ادامه دهد. 
ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باش��د. اگر قانون 
ابه��ام دارد، باید قانون و چارچوب ش��فافی را در اختیار همه 
قرار دهیم تا تکلیف همه روش��ن باشد؛ کار وزارت ارشاد باید 

تقریباً یک کار اداری باشد.
اگ��ر می خواهیم کار ممیزی را انج��ام دهیم، باید گروهی از 
فرهیختگان، اندیش��مندان، هنرمندان، عالمان، حتی عالمان 
دین��ی در کنار یکدیگر بنش��ینند و آن ها باش��ند که بر هنر 
نظارت کنند، هنرمند می تواند ب��ر هنر نظارت کند. کارمند 

دولتی نمی تواند ناظر خوبی برای هنر باشد.
دوران، دوران اعتماد است

چرا نظارت بر س��ینما و کتاب و موسیقی را به اهلش واگذار 
نکنیم؟ چه اش��کال دارد که انجمن های صنفی بخشی از بار 

مسئولیت وزارت ارشاد را بر دوش گیرند؟

به هم اعتماد کنیم؛ دوران، دوران اعتماد است. وظیفة دولت 
مداخل��ه در هنر نیس��ت، وظیفة ذاتی دولت تأمین مس��ائل 
مهم و ملی اس��ت، مثل مسئله امنیت و  سیاست خارجی که 
سیاس��ت خارجی و اعمال دیپلماس��ی صرفاً از طریق دولت 
انجام می گیرد و نهاد دیگری حق مداخله ندارد. البته خطوط 
کلی سیاس��ت خارجی طبق قانون اساس��ی توس��ط رهبری 
معظم تعیین می ش��ود، اما در حوزه های دیگر، مثل اقتصاد و 
فرهنگ باید تصدی گری دولت به حداقل برسد. در شرایطی 
نیس��تیم که دولت بتواند آثار هنری خلق کند و هیچ دولتی 

نتوانسته است آثار هنری فاخری به وجود بیاورد.
دولت کتاب نمی نویس��د، فیلم نمی سازد، موزیک نمی سازد، 
شعر نمی سراید. دولت باید تس��هیل کنندة راه برای اصحاب 
فکر و هنر باشد. یادمان باشد و همه بدانیم هنر خطر نیست 
و هنرمند امنیت کش��ور را به مخاط��ره نمی اندازد. به هنر و 
هنرمند اعتماد کنیم، نگاه امنیتی به هنر بزرگ ترین اش��تباه 
امنیتی اس��ت. در بحث امنیت، اولین قدم تش��خیص منابع 
تهدید اس��ت. در جامعة امروز، منابع تهدید ما آس��یب های 
اجتماعی اس��ت؛ از فقر و فحش��ا گرفته تا رواج بی اعتمادی 

اجتماعی و فساد اقتصادی.
ای��ن آسیب هاس��ت که رابطة صحیح بی��ن دولت و ملت را، 
اگر س��ریع چاره نکنیم، می خشکاند، تهدید آسیب هاست نه 
هنرمندی که می تواند مظهر نشاط، امید، اتحاد و هم بستگی 
ملی ما ش��ود. صدا و نوا و توانایی در نمایش و س��اخت یک 
اثر تجس��می، گاهی می تواند دردها را کاهش دهد و گاهی 
می تواند آرزوهای یک مل��ت را محقق کند. همین هنرمند 
اس��ت که می تواند آینده را با تخیل و هوش��مندی اش و با 
خلق آثارش نقد و ترس��یم کند و راه آینده را بهتر مشخص 
کن��د. ما اگر به هنر و هنرمند با ن��گاه امنیتی نگاه کردیم، 
اوالً تهدی��دات اصلی را فراموش کرده ایم، ثانیاً هنرمندی را 
که می تواند ما را متوجه تهدیدات واقعی کند، از وظیفه اش 

باز داشته ایم.
اگ��ر بحث تهاج��م فرهنگی داری��م و می گویی��م دیگران 
ب��رای یکسان س��ازی فرهنگی تالش می کنن��د، وقتی پر و 
ب��ال هن��ر و هنرمند را بس��تیم، در حقیق��ت باند فرود را 
برای هواپیماهای دش��من آماده  کرده ای��م. وقتی فرزندان 
این س��رزمین نتوانند قهرمانان خود را در میان محصوالت 
فرهنگی وطنی و خ��ودی ببینند، ناچار به دنبال قهرمانان 
آن س��وی آب ه��ا خواهند بود؛ خطر اینجاس��ت. حتی اگر 
کش��وری بخواهد در برابر دش��من بایس��تد، ای��ن هنرمند 
اس��ت که می تواند روحیة مقاومت و ایستادگی را در میان 
مردم زنده نگاه دارد؛ همان کاری که هنرمندان متعهد در 
دوران دفاع مقدس انج��ام دادند. به اعتقاد من اگر فضای 
هنری فعال در عراق و افغانستان بود، اشغال این دو کشور 

امکان پذیر نبود.

اگر کشوری بخواهد 
در برابر دشمن 

بایستد، این هنرمند 
است که می تواند 
روحیة مقاومت و 
ایستادگی را در 

میان مردم زنده نگاه 
دارد؛ همان کاری که 
هنرمندان متعهد در 
دوران دفاع مقدس 

انجام دادند
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دربارة دکتر محمد ضیمران 
محم��د ضیمران متول��د 1326 در اصفهان، 
دکترای معرفت شناس��ی و آموزش فلسفه از 
دانش��گاه ماساچوس��ت آمریکا و از استادان 
برجسته و باسابقة دانشکده های هنري است. 
از جمله آثار و تألیفات ایشان در حوزة فلسفة 

هنر، مي توان به این آثار اشاره کرد: 
پست مدرنیسم، پدیدارشناسی، زیباشناسی 
و هنر، جستارهای پدیدارشناسانه پیرامون 
هنر و زیبای��ی، درآمدی بر نشانه شناس��ی 
هنر،گ��ذر از جه��ان اس��طوره به فلس��فه، 
میش��ل فوکو: دانش و قدرت، ژاک دریدا 
و متافیزیک حضور، نیچه پس از هایدگر، 

دریدا و دولوز و... 

ـى شناسى گفت وگو با دکرت محمد ضیمران يباي و كاربرد آن در تدريس هنرفلسفه ز
هیئت تحریریة رشد آموزش هنر 

ء

گو
ت و

گف



تیموری: آقای دکتر ضیمران، مبانی زیبایی شناس��ی هنر در 
نگاهی تازه و س��اده که بتوان بازخ��ورد مخاطبان را گرفت، 
چه  مؤلفه هایی دارد؟ با س��ابقه ای طوالنی که جناب عالی در 
تحقیق و تدریس دارید، لطفاً جمع ما را به عنوان معلمان هنر 

در نظر بگیرید و توضیح بفرمایید. 
ضیمران: می دانید که دامنة هنر بسیار وسیع است. از دوران 
قبل از افالطون تا به حال، اندیش��ه ورزی در باب هنر وجود 
داش��ته اس��ت. آنچه که من االن درک می کنم این است که 
از یک س��و باید به آموزش هنر چشم داشت و از سوی دیگر 
به مبانی نظری و فلس��فی هنر. بنابراین باید ببینیم چه نوع 
ارتباطی بین این دو ح��وزه وجود دارد. در حقیقت یک باب 

محتوایی و روش شناختی است. 
ام��ا من فک��ر می کنم، ما قب��ل از اینکه وارد ب��اب محتوایی 
هنر ش��ویم، بهتر اس��ت از لحاظ فلسفی به ذات و جوهر هنر 
بپردازیم؛ ش��اید به خاطر اینکه دغدغة اصلی است. تا قبل از 
قرن هجدهم چیزی به نام »فلس��فة هنر« و »زیبایی شناسی« 
وجود نداش��ت.  به طور کلی فلسفه های مضاف، مثل »فلسفة 
ذه��ن« یا »فلس��فة جامع��ه و سیاس��ت« در قالب فلس��فه 
نمی گنجیدند. بنابراین، اگر بخواهیم دربارة فلسفة هنر بحث 
کنیم، باید در قرن هجدهم در چارچوب فلس��فة روش��نگری 
به دنبال خاس��تگاه آن بگردیم که بخش��ی از آن در فرانسه و 
بخش��ی در انگلس��تان بود. البته در نهایت در آلمان به رشتة 
منظمی تبدیل ش��د. یعنی بن گارتن1  اولین کس��ی بود که 
واژة »اس��تتیک«2 را به کار برد. اکنون ببینیم چرا فلسفه باید 

به هنر بپردازد. 
دقت کنید که تا قبل از قرن هجدهم، مسائلی که با حسّیات 
سروکار داش��ت، در حوزة فلس��فه نمی گنجید. چون فلسفه 

جوه��رة اصلی خود را عقالنیت می دانس��ت. اولین چیزی که 
بن گارتن س��عی داشت نش��ان دهد این بود که ما در عرصة 
هنر دو چیز را می توانیم مورد بحث قرار دهیم: یکی گس��ترة 
عقالنیت و دیگری گس��ترة حسانیت. این ها هر دو می توانند 
موضوع فلسفه قرار گیرند. تا قبل از آن، کسانی مثل دکارت3 
و الیبنیتس4 به هیچ وجه بحث حس��ی را موضوع متعلق به 
فلسفه نمی دانس��تند. البته بدیهی اس��ت که در فلسفه های 
تجربی که بیش��تر در جامعة انگلوساکسون رشد کرده بودند، 
مس��ئلة حس اهمیت داش��ت، ولی در دنیای فلسفة آلمان و 
فرانس��ه و جاهای دیگر، حس به هیچ وجه جایی نداش��ت و 

عقالنیت در دایرة فلسفه تلقی می شد. 
بن گارتن گفت می توانیم کاری را که با حس س��روکار دارد، 
از منظ��ر عقالنیت مورد بحث قرار دهیم. )در واقع از دیدگاه 
تحلیل فلس��فی با موضوع روبه رو ش��د و ب��اب جدیدی را در 
فلس��فه باز کرد که زیباشناسی است.( بعضی ها معتقدند که 
اگر ما رش��تة تحلیل زیباشناختی را رشته اي بدانیم که قبل 
از قرن هجدهم وجود داش��ته اس��ت، کار اشتباهي کرده ایم. 
من کتاب هایي را دیده ام با عنوان »زیباش��ناختی افالطون« 
یا »زیباش��ناختی فارابی« که بعضي ها معتقدند که عنوانشان 
جعلي اس��ت. البته نه اینکه هنر یا درک هنری وجود نداشته 
اس��ت. وجود داشته اس��ت، اما جایگاه معرفت شناختی هنر، 
همانند امروز که دغدغة اصلی اس��ت، نبوده اس��ت. این یک 
نگاه اس��ت اما نگاه دیگری هم هس��ت که می گوید حاال که 
ما این رش��ته را تأس��یس کرده ایم، چه اش��کالی دارد نوعی 
تجدیدنظرطلب��ی کنیم و برگردیم و ب��رای هنر هم دریافت 
زیبایی ش��ناختی قائل شویم. البته این ها دو گروه اند: گروهی 
می گویند ما زیبایی شناس��ی را باید پدیده ای قرن هجدهمی 

اشاره
فلسفة هنر و زیباشناسی ابعاد نظری و پیچیدة هنر را می کاود. بنیان این فلسفه طرح سؤال هایی است که کندوکاو برای 
یافتن پاس��خ آن ها، به ذهن آمادگی می دهد که س��ؤاالت تازه ای را طرح کند. هنرمندی که دغدغة چیستی و چرایی اثر 
هنری را دارد، به  کامیابی بش��ری در عرصة هنر دس��ت می یابد. در آموزش هنر معاصر مبنا بر این اس��ت که دانش آموز از 
همان گام های نخست در پرتو شناخت و به کارگیری روش، لذت نقد هنر و تاریخ هنر را در کنار تولید اثر هنری دریافت  
کند. جان بخشیدن به اثر هنری، نشانه شناسی و معناکاوی آن به مراحل باالی هنر منحصر نیست، بلکه می توان از گام های 
نخست آن را آموزش داد.  هیئت تحریریة »رشد آموزش هنر« ابعاد این موضوع را در گفت وگویی با یکی از اهالی فلسفة 
هنر مورد چون  و چرا قرار داده است. مطالب مطرح شده گام هایی مقدماتی برای تأمل و تعمق بیشتر محسوب می شود. 
معلمان هنر می توانند با مراجعه به کتاب های تاریخ و نقد هنر، یافته های اولیة خود را تکامل بخشند. رشد آموزش هنر از 

دستاوردهای قلمي و تجربیات ارزشمند همکاران که حاصل لحظات تدریس است، استقبال می کند. 
همچنین از دکتر محمد ضیمران که در این گفت وگوی صمیمانه شرکت کردند، کمال تشکر را دارد.

مجله رشد هنر
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بدانی��م و از آن به بع��د آن را در این چارچ��وب قرار دهیم. 
تعبیر زیباش��ناختي تعبیري اس��ت که باید آن را به قرن 18 
تس��ری دهیم. گروه دیگ��ر می گویند چه اش��کالی دارد که 
بگوییم زیباش��ناختی افالطون یا فاراب��ی؟ آن ها هم دغدغة 
معرفت ش��ناختی داشته اند، ولیکن اس��م آن را در این قالب 

نگفته اند. 
حاال نکتة دیگر این است که فالسفه سعی می کردند تعریفی 
کار کنن��د. مهم تری��ن آن ه��ا افالط��ون بود که می کوش��ید 
همه چی��ز را تعریف کن��د. دغدغة تعری��ف از دورة افالطون 
متداول ش��د و ش��اگردش ارسطو آن را بیش��تر توسعه داد. 
یکی از نتایج دغدغ��ة تعریف، ظهور منطق بود. چون منطق 
س��عی دارد پدیده های عالم را طبقه بندی کند و می کوشد از 
ای��ن طبقه بندی تعریفی به دس��ت آید که برای جامعه مفید 
باشد. مثاًل وقتی هنر را تعریف می کنیم، باید به گونه ای باشد 
که انواع مش��تقاتش زیر این تعری��ف بگنجند و آن هایی که 
هنری نیس��تند، خارج ش��وند. یکی جنبة ایجابی این تعریف 

است و دیگری جنبة سلبی آن است. 
اما امروزه در قرن بیس��تم، فالس��فه اص��اًل دغدغة تعریف را 
ندارند و به خص��وص برای هنر این کار زیاد مقبول نیس��ت. 
چ��ون هنر آن قدر پویاس��ت که در تعری��ف نمی گنجد. مثل 
چیزهایی که امروزه هنر هستند که در زمان های پیشین هنر 
محس��وب نمی شدند. مثل کارهای پیكاس�و که در گذشته 
برداشت هاي خاصي از آن  مي شد، ولي امروزه این طور نیست. 
با این گس��تردگی که در هنر وجود دارد، تعریف هنر دشوار 
می ش��ود. مثاًل در گذش��ته برای انجام کار هنری در نقاشی، 
لزوماً از بوم و ابزار نقاشی استفاده می شد، اما امروزه هنرمند 
به عن��وان مثال فقط ب��ا جابه جایی چی��زی از جایی به جای 
دیگ��ر، هنر ایجاد مي کن��د و آن را »آرت ورک«5 می گویند. 

این اثر هنری شاید شمول بیشتری داشته باشد، چون کلمة 
کار در آن وج��ود دارد. برای آثار پیکرتراش��ان از واژة »ورک 

اَکت«6 استفاده می شود، چون آن ها کاری انجام می دهند. 
من فکر می کن��م اگر ما وارد حیطة روش ش��ناختی این امر 
شویم، شاید بیش��تر به مقصود نزدیک باشد. به این معنا که 
نگاه های مختلفی به س��وی هنر هس��ت. اول آموزش هنری 
اس��ت که در م��ورد آن چند مث��ال می زن��م. مجموعه ای به 
دس��ت من رس��ید در مورد اینکه چگونه می ت��وان هنر را در 
عرصة آموزش از دیدگاه نشانه شناس��ی بررسی کرد یا چگونه 
می توانی��م به هنر از نگاه س��اختارگرایی بپردازیم و اینکه آیا 
می توان در هنر به روش س��اختارگرایانه تدریس کرد. یعنی 
آیا به این روش، یک آموزش��گر هنر یا هنرآموز با به کارگیری 
ابزارهای نشانه ش��ناختی می تواند هنرج��و را وارد حوزة هنر 
کند و او را با ابعاد مختلف هنر آشنا سازد؟ یا چگونه می توان 
با ابزار آم��وزش هنر را پیش برد؟ چگون��ه می توان به روش 
»واس��ازی« یا معنایی که من تعبیر ک��رده بودم، یعني »بن 

فکنی« یا »واگشایی«، هنر را آموزش داد؟ 
بنابراین، انواع و اقس��ام این روش ها ام��روزه در تدریس هنر 
متداول ش��ده اند. اگر م��ا بحث خودمان را به ج��ای ورود به 
محت��وای هنر، بتوانیم به روش های انتقال هنر ببریم، ش��اید 

مناسب تر باشد. 
اگر هنرآموز بداند تک تک این ها چه فایده ها و چه ضررهایی 
دارند، برای هر هنرجو روشی مناسب پیش می گیرد. در این 
زمینه آگاهی و بصیرت بس��یار حائز اهمیت است. اگر دغدغة 
اصلی هنرآموز بشود پست مدرن، یعنی می خواهد همه را در 

حیطة یک روش محبوس کند. 
تیموری: مقدمه ای که فرمودید ما را به نقطة عزیمت خوبی به 
نام زیباشناسی برد. لطفاً دربارة مبانی تئوری زیبایی شناسی 

هنری نیس��تند، خارج ش��وند. یکی جنبة ایجابی این تعریف 
است و دیگری جنبة سلبی آن است. 

اما امروزه در قرن بیس��تم، فالس��فه اص��اًل دغدغة تعریف را 
ندارند و به خص��وص برای هنر این کار زیاد مقبول نیس��ت. 
چ��ون هنر آن قدر پویاس��ت که در تعری��ف نمی گنجد. مثل 
چیزهایی که امروزه هنر هستند که در زمان های پیشین هنر 

محس��وب نمی شدند. مثل کارهای 
برداشت هاي خاصي از آن  مي شد، ولي امروزه این طور نیست. 
با این گس��تردگی که در هنر وجود دارد، تعریف هنر دشوار 
می ش��ود. مثاًل در گذش��ته برای انجام کار هنری در نقاشی، 
لزوماً از بوم و ابزار نقاشی استفاده می شد، اما امروزه هنرمند 
به عن��وان مثال فقط ب��ا جابه جایی چی��زی از جایی به جای 

دیگ��ر، هنر ایجاد مي کن��د و آن را »آرت ورک«

بدانی��م و از آن به بع��د آن را در این چارچ��وب قرار دهیم. 
تعبیر زیباش��ناختي تعبیري اس��ت که باید آن را به قرن 

تس��ری دهیم. گروه دیگ��ر می گویند چه اش��کالی دارد که 
بگوییم زیباش��ناختی افالطون یا فاراب��ی؟ آن ها هم دغدغة 
معرفت ش��ناختی داشته اند، ولیکن اس��م آن را در این قالب 

حاال نکتة دیگر این است که فالسفه سعی می کردند تعریفی 
کار کنن��د. مهم تری��ن آن ه��ا افالط��ون بود که می کوش��ید 
همه چی��ز را تعریف کن��د. دغدغة تعری��ف از دورة افالطون 

ارسطو
یکی از نتایج دغدغ��ة تعریف، ظهور منطق بود. چون منطق 
س��عی دارد پدیده های عالم را طبقه بندی کند و می کوشد از 
ای��ن طبقه بندی تعریفی به دس��ت آید که برای جامعه مفید 
باشد. مثاًل وقتی هنر را تعریف می کنیم، باید به گونه ای باشد 
که انواع مش��تقاتش زیر این تعری��ف بگنجند و آن هایی که 
هنری نیس��تند، خارج ش��وند. یکی جنبة ایجابی این تعریف 

است و دیگری جنبة سلبی آن است. 
اما امروزه در قرن بیس��تم، فالس��فه اص��اًل دغدغة تعریف را 
ندارند و به خص��وص برای هنر این کار زیاد مقبول نیس��ت. 
چ��ون هنر آن قدر پویاس��ت که در تعری��ف نمی گنجد. مثل 
چیزهایی که امروزه هنر هستند که در زمان های پیشین هنر 
پیكاس�و که در گذشته 
برداشت هاي خاصي از آن  مي شد، ولي امروزه این طور نیست. 
با این گس��تردگی که در هنر وجود دارد، تعریف هنر دشوار 
می ش��ود. مثاًل در گذش��ته برای انجام کار هنری در نقاشی، 
لزوماً از بوم و ابزار نقاشی استفاده می شد، اما امروزه هنرمند 
به عن��وان مثال فقط ب��ا جابه جایی چی��زی از جایی به جای 

نام زیباشناسی برد. لطفاً دربارة مبانی تئوری زیبایی شناسی 
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برای م��ا توضیح دهید. انگیزه و هدف ما این اس��ت که این 
بحث ها در آخر برای مخاطب ما دس��تاوردهای داشته باشد. 

بحث شما خوب آغاز شد و به بحث زیبایی شناسی رسید. 
ضیمران: به ط��ور کلی قبل از دورة افالط��ون دریافت ما از 
زیبایی از طریق ادراکات حس��ی اس��ت. امکان دارد که ما با 
عقل ادراک ورزی کنیم اما این مرحلة بعدی اس��ت و پس از 
دریافت حسی ما اتفاق می افتد. مثاًل فرض کنید اندیشمندان 
خردباور می آیند و از ادراکات حس��ی به امری زیبا می رسند 
و س��عی می کنند به آن چارچوب عقلی بدهند اما نحله های 
دیگری هم هستند که اعتقاد دارند چنین کاری نقض غرض 
است. به محض اینکه شما بیایید و با چارچوب های عقالنیت 
و ریاضیات با موضوع هنری روبه رو ش��وید، قفسی ساخته اید 
و هن��ر را در آن محبوس کرده اید. جایگاه هنر به هیچ وجه در 
زیبایی شناسی نباید در قفس عقالنیت باشد. در این زمینه از 
واژه ای استفاده می کنند که قدری عوامانه است. عقیده دارند 
ک��ه اگر ما هنر را ب��ه عقالنیت ببریم، عقل پتیاره این هنر را 

منکوب می کند. پتیاره به معنای زشت و ناپسند است. 
در اینجا من می خواهم در مورد نقد سوم کانت صحبت کنم؛ 
یکی از پیچیده ترین رس��اله هایی ک��ه در دنیای غرب تدوین 
ش��ده و متأسفانه به زبان فارس��ی هم ترجمة مناسبی از آن 
نش��ده، نقد سوم کانت است. دس��تاورد کانت در تدوین نقد 
س��وم برای فهم ما از هنر و به خصوص فهم ما از زیباشناسی 
حائز کمال اهمیت است. کانت سه نقد نوشته ولیکن در واقع 
این سه نقد به تعبیر اندیش��مندان و فالسفه، نوعی انقالب 

کپرنیكی است. انقالب کپرنیکی چیست؟ 
در سده های 1600 و 1700 میالدی همه فکر می کردند که 
نظری��ة بطلمیوس نظریه ای جامع اس��ت و معتقد بودند که 
زمین مرکز همة عالم اس��ت و خورشید به عنوان یک سیاره 
دور زمین می چرخد. گالیله، کپرنیک و کپلر برای اولین بار 
رابطة بین زمین و خورش��ید را واژگ��ون کردند و گفتند که 
زمین سیاره ای است بین سیاره های منظومة شمسی که اوالً 
ثابت نیس��ت، ثانیاً محوری نیس��ت و بنابراین خودش به دور 
مرکزی به نام خورش��ید می گردد. دس��تاورد کانت همچنین 
انقالبی اس��ت در اندیش��ة فلس��فی. او هنر را در نقد س��وم 
خودش بیان کرده اس��ت. اکنون از ش��ما می پرس��م، انقالب 

کپرنیکی کانت چگونه در هنر ظهور پیدا کرد؟
آس�یابانی: ما ترجمة نقد س��وم را در کتاب ه��ا خوانده ایم. 
این طور ب��ود که می گفتند نیروی داوری ذوقی اس��ت. حاال 

نمی دانم با آن موافق هستید یا نه. 
ضیمران: چرا آن را انق��الب گفتند؟ مگر قباًل داوری ذوقی 

نبوده است؟
آسیابانی: داوری ذوقی در اینجا یک اصل سوبژکتیو7  است. 
ضیمران: علت اینکه چنین سؤالی را مطرح کردم این است 
که ما با س��ؤال به معرفت می رسیم. روش سقراط این است 
که می گوید ما هیچ وقت جواب نداریم،بلکه سؤال می کنیم. 
تیموری: حتماً این تمثیل را شنیده اید که می گویند از  یک 
ایتالیایی پرس��یدند: چرا هر وقت از ش��ما سؤال می کنند، به 
جای اینکه جواب بدهید، مجدداً س��ؤال می پرسید؟ او تأملی 

کرد و گفت: چرا؟
ضیمران: در فلس��فه پاسخ گویی مطرح نیست اما رشته های 
دیگر باید پاسخ گو باشند. علم به دنبال پاسخ است و اینکه تا 
چه حد موفق است، بحث دیگری است. دغدغة اصلی فلسفه، 

پاسخ نیست. 
تیموری: این به فلس��فة هنر هم تعمیم پیدا می کند؟ تمام 
تالش ما همین است که دبیران و معلمانی که در وادی هنر 
با دانش آموزان کار می کنند، توانایی سؤال آفرینی را در ذهن 

بچه ها پرورش دهند. 
ضیم�ران: فالس��فه نتیج��ه گرفتن��د، آن هایی ک��ه جواب 
می دهند، خود فلس��فه هس��تند. سوفیس��ت ها هس��تند که 
برای هر چیزی جواب دارند. دغدغة فلس��فه این است که در 
مقابل پرسش ها پرسشگر شود. در این بحث من سعی کردم 
بحث را به جایی برسانم که روشن شود ما سؤالی نداریم که 
پاس��خش حاضر و آماده باشد تا بنده یا دیگری مطرح کنیم. 
یعنی باید این زمینه را به وجود آوریم که راه حلش این است 

که بدانیم موضوع امری اکتسابی است. 
ببینی��د، تمام داده هایی که م��ا از کل فرهنگ از طریق پدر 
و مادر به دس��ت می آوریم و سپس به محل آموزش و جامعه 
گس��ترش پیدا می کند، مجموعه باورهایی برای ما درس��ت 
کرده ان��د. ما با این باوره��ا زندگی می کنیم و چه بس��ا این 
باورها برای ما مفید هستند. بدون این باورها انسان انسانیت 
خود را رفته رفته از دس��ت می دهد اما اندیش��ه ورز فلس��فی 
کس��ی اس��ت که بتواند این باورها را در حیطة پرسش��گری 
واشکافی کند. بنابراین من فکر می کنم هنرآموز اگر بخواهد 
در هنر موفق باش��د، بای��د بتواند تمام داده ه��ا، جنبش ها و 
س��بک ها و رهیافت های هنری را با پرسشگری کالبدشکافی 
کند و وقتی کالبدشکافی کرد، این امکان را به هنرجوی خود 
بده��د که او هم این کار را انجام دهد. به این ترتیب، هنرجو 
به اندیش��ة انتقادی دس��ت می یابد. وقتی به اندیشة انتقادی 
رسید، می تواند فکرش را گسترش دهد و هر چیزی را که به 

او می دهند، زود باور نکند. 

: داوری ذوقی در اینجا یک اصل سوبژکتیو
: علت اینکه چنین سؤالی را مطرح کردم این است 
 این است 
که می گوید ما هیچ وقت جواب نداریم،بلکه سؤال می کنیم. 
: حتماً این تمثیل را شنیده اید که می گویند از  یک 

به اندیش��ة انتقادی دس��ت می یابد. وقتی به اندیشة انتقادی 
رسید، می تواند فکرش را گسترش دهد و هر چیزی را که به 

: داوری ذوقی در اینجا یک اصل سوبژکتیو
: علت اینکه چنین سؤالی را مطرح کردم این است 

که ما با س��ؤال به معرفت می رسیم. روش 
که می گوید ما هیچ وقت جواب نداریم،بلکه سؤال می کنیم. 
: حتماً این تمثیل را شنیده اید که می گویند از  یک 
ایتالیایی پرس��یدند: چرا هر وقت از ش��ما سؤال می کنند، به 
جای اینکه جواب بدهید، مجدداً س��ؤال می پرسید؟ او تأملی 

 در فلس��فه پاسخ گویی مطرح نیست اما رشته های 
دیگر باید پاسخ گو باشند. علم به دنبال پاسخ است و اینکه تا 
چه حد موفق است، بحث دیگری است. دغدغة اصلی فلسفه، 

 این به فلس��فة هنر هم تعمیم پیدا می کند؟ تمام 
تالش ما همین است که دبیران و معلمانی که در وادی هنر 
با دانش آموزان کار می کنند، توانایی سؤال آفرینی را در ذهن 

 فالس��فه نتیج��ه گرفتن��د، آن هایی ک��ه جواب 
می دهند، خود فلس��فه هس��تند. سوفیس��ت ها هس��تند که 
برای هر چیزی جواب دارند. دغدغة فلس��فه این است که در 
مقابل پرسش ها پرسشگر شود. در این بحث من سعی کردم 
بحث را به جایی برسانم که روشن شود ما سؤالی نداریم که 
پاس��خش حاضر و آماده باشد تا بنده یا دیگری مطرح کنیم. 
یعنی باید این زمینه را به وجود آوریم که راه حلش این است 

ببینی��د، تمام داده هایی که م��ا از کل فرهنگ از طریق پدر 
و مادر به دس��ت می آوریم و سپس به محل آموزش و جامعه 
گس��ترش پیدا می کند، مجموعه باورهایی برای ما درس��ت 
کرده ان��د. ما با این باوره��ا زندگی می کنیم و چه بس��ا این 
باورها برای ما مفید هستند. بدون این باورها انسان انسانیت 
خود را رفته رفته از دس��ت می دهد اما اندیش��ه ورز فلس��فی 
کس��ی اس��ت که بتواند این باورها را در حیطة پرسش��گری 
واشکافی کند. بنابراین من فکر می کنم هنرآموز اگر بخواهد 
در هنر موفق باش��د، بای��د بتواند تمام داده ه��ا، جنبش ها و 
س��بک ها و رهیافت های هنری را با پرسشگری کالبدشکافی 
کند و وقتی کالبدشکافی کرد، این امکان را به هنرجوی خود 
بده��د که او هم این کار را انجام دهد. به این ترتیب، هنرجو 
به اندیش��ة انتقادی دس��ت می یابد. وقتی به اندیشة انتقادی 
رسید، می تواند فکرش را گسترش دهد و هر چیزی را که به 

او می دهند، زود باور نکند. 

امروزه در قرن 
بیستم، فالسفه اصاًل 

دغدغة تعریف را 
ندارند و به خصوص 

برای هنر این کار 
زیاد مقبول نیست. 

چون هنر آن قدر 
پویاست که در 

تعریف نمی گنجد
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االن سال هاس��ت ک��ه در ایران تاریخ هن��ر درس می دهند و 
این یکی از مش��کالتی است که در تمام عرصه های هنر برای 
ما وجود دارد. اولین بار مترجمانی زحمت کش��یدند و کتاب 
جنس�ن را در س��ال 1951 یا 1952 ترجم��ه کردند. از آن 
پ��س این کتاب تاریخ هنر بود که همواره تجدید چاپ ش��د 
و دانش��جویان و اس��تادان آمدند و براساس آن جزوه درست 
کردند و از آن جزوه س��ؤال طرح کردند و کنکور دادند. حال 
آنک��ه کتاب جنس��ن در غرب نه تنها بارها چاپ ش��ده، بلکه 
روزآمد ش��ده اس��ت. گروه های مختلف کارشناسی آمده اند 
و آن را صفح��ه ب��ه صفحه عوض کرده اند. ح��اال اگر آخرین 
نس��خة آن را که در تهران هس��ت بگیرید و مقایس��ه کنید، 
می بینی��د هیچ ربطی به این کتاب ن��دارد. حتی نگارش آن 
فرق کرده اس��ت. بنابراین کاری که ما باید انجام دهیم، 
این اس�ت که ب�رای هنرجو زمینه ای فراه�م کنیم که 
مورخ هنر ش�ود، نه مصرف کنندة تاریخ. همة آنانی که 
دس�ت اندرکار هنرند، می توانند مورخ هنر ش�وند. چرا 
دیگری باید به ما بگوید این چه سبکی است. من باید خودم 

بفهمم!
تیموری: یعنی ما مصرف کنندة تاریخ هنر هس��تیم، اما باید 

تولیدکننده هم باشیم. 
ضیمران: بله! یعنی وقتی اث��ر هنری می بینید، باید بتوانید 
برای��ش جایگاه تعیین کنید. ولی وقتی آن را حفظ می کنید، 
دیگ��ر جایگاهش را کتاب تاریخ هنر تعیی��ن می کند. تاریخ 
هنر می گوید که هر دانش آم��وز یا هنرجویی می تواند مورخ 

هنر شود. 
تیموری: اگر ما فردی را داش��ته باش��یم که در زمینة تولید 
هن��ری، در زمینة تاریخ هن��ر، و در زمینة محک زدن و نقد 
هنری توانمند باش��د، این مجموعه می شود »بینش هنری«. 
من می خواهم بپرس��م، از نگاه ش��ما به عنوان صاحب نظر در 
حیطة زیباشناس��ی هنر، آیا ما می توانیم ب��ه این اصل کلی 
برس��یم که هرچه بینش هنری باال می رود، ارزش و کیفیت 
هنری ه��م باال م��ی رود. آیا تاری��خ این موض��وع را گواهی  
می دهد؟ حاال اگر این موضوع درس��ت باشد، آثار مثبت باال 

رفتن بینش هنری برای معلمان ما کدام اند؟
ضیمران: دقیقاً می خواهم خدمتتان عرض کنم که ما نباید 
روی یک موضوع ثابت ش��ویم. به مح��ض اینکه من معلم به 
چی��زی منتقد ش��دم و این ب��ه ایدئولوژی من تبدیل ش��د، 
می خواه��م آن را ب��ه دانش��جو منتقل کنم. ب��ه این صورت 
من نمی توانم دانش��جوی خالقی آم��وزش دهم. در واقع من 
می خواهم مقلدی درس��ت کنم که راه م��را ادامه دهد. کما 

اینک��ه بعضی از اس��تادان امروزی ش��اگردانی می پرورند که 
مقلدان خیلی خوبی هس��تند. چون اگر هنرجو برخالف رأی 
و نظر اس��تاد عمل کند، اس��تاد از او قطع امید می کند. حال 
آنک��ه هنرآموز خوب آن اس��ت که به هنرجو ی��اد دهد که: 
»مثل من نباش!« یعنی من انبانی از تجربه دارم و این را در 
اختیار تو می گذارم. تو از خالقیت خود استفاده کن و بکوش 
از کارهایی که من کرده ام عبور کنی. چون من تا همین حد 

توانسته ام. بنابراین راه خالقیت این است. 
متأس��فانه در هنر، تقلید یکی از دغدغه های اصلی اس��ت. تا 
قبل از قرن هجدهم، وقتی که می پرس��یدند هنر چیس��ت، 
می گفتند هنر عبارت است از تقلید از واقعیت. این کار ذهن 
هنرج��و را مومیایی می کند. او نتیج��ه می گیرد نزدیک ترین 
کس��ی که می توانم از او تقلید کنم، اس��تادم است. این نگاه 
س��نتی به هنر اس��ت. اما نگاه خالق این اس��ت که هنرآموز 
به هنرجو خالقی��ت بیاموزد. هنر جمعی نیس��ت و بنابراین 
نمی توان��د تقلیدی باش��د. ما در ایران کس��انی را داش��تیم 
که برای مث��ال مینیاتوری را برای جلد ی��ا متن کتاب هایی 
مثل کتاب ش��عرهای خیام نقاش��ی می کردن��د و همه عین 
هم بودند. اما امروزه دیگر این آثار هنر ش��ناخته نمی شوند. 
الگوبرداری و کپی کردن به نحو احس��ن هنر نیس��ت. البته 
حاصل مهارت اس��ت اما هنر و "Art" فراتر از آن است. برای 
عب��ور از کپی کاری باید به جس��ت وجوی فردی دس��ت زد. 
یعنی اس�تاد موظف است به هنرجوی خود یاد دهد که 
از من تقلید نكن. آنچه من یاد گرفته ام، دستاوردهای 
بنده و دیگران است. تو باید یک راه جدید پیدا کنی. 
تیم�وری: یعن��ی بای��د به بچه ه��ا بگویی��م که م��ا تقلید 

نمی خواهیم. 
ضیم�ران: نه اینکه م��ا بگوییم، بلکه بای��د در بطن آموزش 

نهفته شود. 
تیموری: این نکته را چگونه به طور آزادانه به بچه ها بیاموزیم 

و در کالس چطور می تواند اتفاق بیفتد؟
ضیم�ران: با عمل. االن مثاًل در غرب گفته می ش��ود: »رها 

کنید که خود هنرجو برود سراغش.«
یک��ی از پر اش��کال ترین کارهای��ی که در ای��ران رواج دارد، 
تدریس فلس��فه است. مثل تاریخ هنر است که اخیراً همه جا 
هست. س��ه کتاب تاریخ هنر داریم که هرکس در حوزة هنر 
مش��غول کار است، یکی از این س��ه کتاب را دارد: جنسن، 
هل�ن گاردن ی��ا گامبری�ج. بنابراین اندیش��ه، خالقیت و 

داده ای فراسوی این سه منبع برای ایرانی وجود ندارد. 
تیموری: حداقل در نظام آکادمیک ما...

کاری که ما باید 
انجام دهیم، این 
است که برای 
هنرجو زمینه ای 
فراهم کنیم که 
مورخ هنر شود، 
نه مصرف کنندة 
تاریخ. همة آنانی که 
دست اندرکار هنرند، 
می توانند مورخ هنر 
شوند
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ضیم�ران: بله، هم��ه در این حلقه گرفتار ش��ده اند و از آن 
بیرون نمی آیند. در فلس��فه هم همین طور است. ما در ایران 
فلسفه نداریم. تاریخ فلسفه داریم. به چه معنا؟ تاریخ فلسفه 
یعنی آن منبعی که این طور پدید آمده اس��ت. آدمی فلسفه 
را خوانده، آن را درک کرده و برای من نوشته است و من آن 
را می خوانم. این فلسفه نیست. مثل این است که من دربارة 
شنا کتابی بخوانم و بعد هم آن را درس بدهم. ولی وقتی من 
در قایقی نشستم، قایق دچار طوفان شد و من به دریا افتادم، 
حتماً غرق می ش��وم. چون دربارة شنا فقط مطلب خوانده ام. 
تدریس زبان انگلیس��ی هم در ایران همین گرفتاری را دارد. 
همه گرامر و قواعد زبان انگلیس��ی را بلدیم و حتی می توانیم 

درس هم بدهیم، لیکن نمی توانیم حرف بزنیم. 
تیموری: آیا می توان گفت، در کش��وری که فلسفة افالطون 
دیرپاس��ت، بقیة آرای فلس��فی نس��بت به آن مث��ل پاورقی 

هستند؟ یا این تمثیل است؟
ضیمران: این تمثیل اس��ت. حتي همان رساالت افالطون را 
هم ما نمي خوانیم. در هیچ دانش��گاهي رساالت افالطون که 
متن اصلي هس��تند، خوانده نمي شوند. به جاي آن، جلد اول 

کتاب هاي کاپلستون خوانده مي شود. 
در هنر هم همین طور اس��ت. یعني ما وقتي مطالب س��اخته 
و پرداخت��ة دیگران را مي خوانیم، هرگ��ز به اوج خالقیت در 
آن رش��ته نمي رسیم. به همین دلیل که یک نفر در آتلیه زیر 
دست استاد یاد مي گیرد که چگونه رنگ را روي بوم کار کند 
و آنجا کار عملي مي شود. اما وقتي کتاب تاریخ هنر مي خواند 
که مثاًل »سورئالیس��م« چ��ه خصوصیاتي دارد، طرف داران و 
هواخواهان آن چه کس��اني بوده ان��د و چه کارهایي کرده اند، 
از آن چی��زي ی��ادش نمي ماند. فقط ب��راي کنکور و امتحان 

چهارگزینه اي مي تواند آماده شود. 
تیموري: آقاي دکتر، طبعاً آسیب شناس��ي فلس��فه واقعاً به 
همایش مفصل نیاز دارد. بحث ما این اس��ت که در شناخت 
راه هاي گرایش به فلس��فة هنر و فلسفة زیبایي شناسي، نیمة 
پ��ر لیوان را ببینیم. به نظر ش��ما تأثیرات مثبت آن چیس��ت 
و چ��ه راهکارهاي عین��ي و عملي در این زمین��ه مي توانیم 
ارائ��ه دهی��م؟ هرچند که اگ��ر فرد به کالس ب��رود و یا پاي 
صحبت هاي استادان بنشیند، خیلي خوب است، ولي تجربه 
هم نش��ان داده است که به س��راغ خود علم رفتن به  گونه اي 
که خود فرد آن را جس��ت وجو کند، شاید پایداري بیشتري 

داشته باشد. 
ضیم�ران: دقیقاً درس��ت اس��ت. مثاًل فلس��فة هنر. ش��ما 
مي خواهید فلس��فه را بین بچه ها رواج دهید. اگر یک کتاب 

فلسفة هنر به آن ها بدهید و بخوانند، هیچ نمي شوند. چگونه 
مي توان کودک را دربارة مس��ائل هنري پرسش��گر بار آورد؟ 

این مهم است. 
تیموري: تمام بحث ما در این خالصه مي شود که توانمندي 

دبیر هنر در گذرگاه فلسفة هنر  چه طور اتفاق مي افتد.
ضیم�ران: نه تنها فلس��فة هنر، بلکه تاریخ هن��ر و نقد هنر. 
دغدغ��ة معرفت��ي از تجرب��ة معرفتي حادث مي ش��ود، نه از 
حفظ ک��ردن و محتواه��اي ذهني را گس��ترش دادن. اما اگر 
محوره��اي بح��ث را روي آثار دید و انج��ام داد، به همه جا 
مي رس��د. یعني مثاًل من ت��ا به حال چند ب��ار تاریخ هنر را 
براي دانش��جوهاي دورة کارشناسي ارشد پیاده کرده ام. البته 

بیشترشان هنري بودند. 
من کالس را برحس��ب عالقة دانش��جویان به پنج گروه پنج 
نفري تقس��یم مي کردم. پنج کتاب تاریخ هنر داش��تیم و به 
ه��ر گروه ی��ک کتاب دادم. هر عضو گ��روه باید یک فصل را 
مي خوان��د و این پنج نفر باید از کتاب ها روش هر یک از این 
نویسندگان را استخراج و ارزیابي مي کردند که آیا این فصل 
دربارة هنر یونان کفایت مي کند یا نه. چه کاستي هایي دارد؟ 
براي پاس��خ به این س��ؤال الزم بود برون��د و آثار دورة یونان 
را به دس��ت آورند و ببینند که چه مطالب��ي در این کتاب ها 
نیست. بعضي ها جدول درست کردند. مثاًل نوشتند گامبریج 
و مقابل آن زمینه، چهره ها و سبک ها را به ترتیب ثبت کردند: 
مثاًل نوش��تند هلن گاردن��ر، و همة آن ه��ا در موضوع مورد 

مي خوان��د و این پنج نفر باید از کتاب ها روش هر یک از این 
نویسندگان را استخراج و ارزیابي مي کردند که آیا این فصل 
دربارة هنر یونان کفایت مي کند یا نه. چه کاستي هایي دارد؟ 
براي پاس��خ به این س��ؤال الزم بود برون��د و آثار دورة یونان 
را به دس��ت آورند و ببینند که چه مطالب��ي در این کتاب ها 

نیست. بعضي ها جدول درست کردند. مثاًل نوشتند 
و مقابل آن زمینه، چهره ها و سبک ها را به ترتیب ثبت کردند: 
مثاًل نوش��تند هلن گاردن��ر، و همة آن ه��ا در موضوع مورد 

فلسفة هنر به آن ها بدهید و بخوانند، هیچ نمي شوند. چگونه 
مي توان کودک را دربارة مس��ائل هنري پرسش��گر بار آورد؟ 

 تمام بحث ما در این خالصه مي شود که توانمندي 
دبیر هنر در گذرگاه فلسفة هنر  چه طور اتفاق مي افتد.

 نه تنها فلس��فة هنر، بلکه تاریخ هن��ر و نقد هنر. 
دغدغ��ة معرفت��ي از تجرب��ة معرفتي حادث مي ش��ود، نه از 
حفظ ک��ردن و محتواه��اي ذهني را گس��ترش دادن. اما اگر 
محوره��اي بح��ث را روي آثار دید و انج��ام داد، به همه جا 
مي رس��د. یعني مثاًل من ت��ا به حال چند ب��ار تاریخ هنر را 
براي دانش��جوهاي دورة کارشناسي ارشد پیاده کرده ام. البته 

من کالس را برحس��ب عالقة دانش��جویان به پنج گروه پنج 
نفري تقس��یم مي کردم. پنج کتاب تاریخ هنر داش��تیم و به 
ه��ر گروه ی��ک کتاب دادم. هر عضو گ��روه باید یک فصل را 
مي خوان��د و این پنج نفر باید از کتاب ها روش هر یک از این 
نویسندگان را استخراج و ارزیابي مي کردند که آیا این فصل 
دربارة هنر یونان کفایت مي کند یا نه. چه کاستي هایي دارد؟ 
براي پاس��خ به این س��ؤال الزم بود برون��د و آثار دورة یونان 
را به دس��ت آورند و ببینند که چه مطالب��ي در این کتاب ها 

نیست. بعضي ها جدول درست کردند. مثاًل نوشتند 
و مقابل آن زمینه، چهره ها و سبک ها را به ترتیب ثبت کردند: 
مثاًل نوش��تند هلن گاردن��ر، و همة آن ه��ا در موضوع مورد 

وست، مرگ ژنرال وولف
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مطالعه شان کارشناسي شدند. کافي است همین اندازه بدانند 
تا بقیه را خودش��ان دنبال کنند. بنابراین، خود من وقتي به 
پروژة آن ها نگاه مي کنم، یاد مي گیرم. وقتي فرد همة جوانب 
را بررس��ي مي کند، خودش نقاد مي شود. ولي وقتي جزوه اي 
را گذاشتید جلوي دانشجو و گفتید این را حفظ کن، او هیچ 
چیز نمي ش��ود. تا اصل مطالعه نباشد، او به جایي نمي رسد. 
وقتي با نگاه نق��اد رفت و خواند، به عمق قضایا پي مي برد و 
ذهنش خالق مي شود. چه بسا بچه ها به چیزهایي برسند که 

من به آن ها فکر هم نکرده بودم. 
تیم�وري: اینج��ا س��ؤالي درب��ارة رابط��ة بی��ن نق��ادي و 
زیبایي شناس��ي مطرح مي ش��ود. مي ت��وان در کالس درس 
چه��ارم تابلوهاي هنري گذاش��ت که هر ی��ک هم نماد یک 
دورة هنري باش��د، ولي آیا از تجزی��ه و تحلیل و توصیف اثر 

هنري مي توان به مباني زیباشناسي پي برد؟
ضیمران: بله، به ش��رط اینک��ه این ها داده نباش��ند. یعني 
مدرس نرود به صورت دس��تورالعمل بگوی��د که مثاًل در این 
اث��ر این امکانات وج��ود دارد، یا دیگري این را گفته اس��ت. 
نباید ایده ها را بیان کند. ممکن اس��ت خودش خیلي چیزها 
بدان��د، اما نباید آن ها را ب��ه بچه ها منتقل کند. اول باید یک 
تابلو را تقس��یم کند به طول و عرض که مطمئنم ش��ما این 
کار را کرده اید. من مطالعه و تحقیقي کردم و متوجه ش��دم 
بچه هاي ایراني چشمشان خوب نمي بیند. البته خانم ها بهتر 
مي بینند و آقایان کمتر. ما گرفتار معناهایي هستیم که باید 

بچه ه��ا را از آن معناه��ا رها کنیم. در غ��رب بهتر مي بینند 
و م��ا برعک��س، گوش��مان بهتر مي ش��نود. ب��راي همین ما 
کمتر دوس��ت داریم کتاب بخوانیم. ش��ما در هیچ جاي دنیا 
نمي بینید که در روزنامه هاي یومیه صفحه اي به نام اندیش��ه 
بیاید. در آن صفحة اندیشه چه اتفاقي مي افتد؟ مثاًل مطلبي 
دربارة کانت نوش��ته مي شود. مگر مي ش��ود کانت را در یک 
صفحه ش��ناخت؟! اصاًل چرا باید کانت را در روزنامه بیاوریم؟ 
اس��مش روزنامه است و باید مس��ائل روز را تجزیه و تحلیل 
کند. در عین حال چون دید ما ش��فاهي است، این مطلب را 

مي خواند و مثاًل تلفني به دیگري مي گوید.
بنابراین، حرف من این است که در هنرهاي تجسمي ما باید 
س��عي کنیم به هنرجو یاد دهیم خوب نگاه کند. باید عادت 

به دیدن را به او آموزش دهیم. 
تیموري: پس نگریستن خودش بحث مهمي در زیباشناسي 
اس��ت و ما از توصیف درست به نتیجه مي رسیم. یعني بهتر 
اس��ت معلم بگوید: »بچه ها به معنا کار نداش��ته باشید، فقط 

بگویید اینجا چه خبر است.« 
ضیمران: دقیقاً و سعي کنند بچه ها را به نگاه کردن وادارند. 

یعني نگاه را معني کنند. 
تیموري: امس��ال درس هاي رش��تة هنر تغییر کرده اند. قباًل 
درس هاي طراحي و خوش نویسي داشتیم، اما االن هنرهایي 
مثل صنایع دستي، هنر تئاتر و مانند این ها را هم داریم. من 
مي خواهم بدانم که فلسفة زیباش��ناختي دربارة همة هنرها 
بحثي عام اس��ت یا اینکه هر یک باید زیباش��ناختي خود را 

داشته باشد؟
ضیمران: نه، هرکدام فرق مي کند، چون هرکدام حس خاص 
خود را دارد. مثاًل موس��یقي هنر شنیداري است و نمي تواند 
هم��ة محورهای��ي را که یک هن��ر دیداري، مثل نقاش��ي یا 
پیکرتراش��ي دارد، دنبال کند. بنابراین هر یک زیباشناس��ي 
خاص خود را دارد. باید متغیرهاي حاکم بر آن رش��ته را در 

نظر گرفت. 
تیموري: این در کجا به نحوه مطلوبي تبیین ش��ده؟ استاد، 
ممکن است چند کتاب منبعي را که مي توانند نقطة عزیمت 

خوبي باشند معرفي بفرمایید. 
ضیم�ران: اخیراً کت��اب نوئل کرول به نام »درآمد فلس��فة 
هنر« ترجمه شد. دیگري کتاب »مباني فلسفة هنر«، نوشتة 
آن شپرت اس��ت. کتابي س�امرز دارد در مورد رشته هاي 
گوناگ��ون هنري که آقاي مس�عود اولیا آن را ترجمه کرده 
اس��ت. عنوان کت��اب هم »حقیقت و زیبایي« اس��ت. ممکن  والسکز، ندیمه ها

 در هنرهاي تجسمي 
ما باید سعي کنیم 
به هنرجو یاد دهیم 
خوب نگاه کند. باید 
عادت به دیدن را به 
او آموزش دهیم

مطالعه شان کارشناسي شدند. کافي است همین اندازه بدانند 
تا بقیه را خودش��ان دنبال کنند. بنابراین، خود من وقتي به 
پروژة آن ها نگاه مي کنم، یاد مي گیرم. وقتي فرد همة جوانب 
را بررس��ي مي کند، خودش نقاد مي شود. ولي وقتي جزوه اي 
را گذاشتید جلوي دانشجو و گفتید این را حفظ کن، او هیچ 
چیز نمي ش��ود. تا اصل مطالعه نباشد، او به جایي نمي رسد. 
وقتي با نگاه نق��اد رفت و خواند، به عمق قضایا پي مي برد و 
ذهنش خالق مي شود. چه بسا بچه ها به چیزهایي برسند که 

من به آن ها فکر هم نکرده بودم. 
 اینج��ا س��ؤالي درب��ارة رابط��ة بی��ن نق��ادي و 
زیبایي شناس��ي مطرح مي ش��ود. مي ت��وان در کالس درس 
چه��ارم تابلوهاي هنري گذاش��ت که هر ی��ک هم نماد یک 
دورة هنري باش��د، ولي آیا از تجزی��ه و تحلیل و توصیف اثر 

هنري مي توان به مباني زیباشناسي پي برد؟
 بله، به ش��رط اینک��ه این ها داده نباش��ند. یعني 
مدرس نرود به صورت دس��تورالعمل بگوی��د که مثاًل در این 
اث��ر این امکانات وج��ود دارد، یا دیگري این را گفته اس��ت. 
نباید ایده ها را بیان کند. ممکن اس��ت خودش خیلي چیزها 
بدان��د، اما نباید آن ها را ب��ه بچه ها منتقل کند. اول باید یک 
تابلو را تقس��یم کند به طول و عرض که مطمئنم ش��ما این 
کار را کرده اید. من مطالعه و تحقیقي کردم و متوجه ش��دم 
بچه هاي ایراني چشمشان خوب نمي بیند. البته خانم ها بهتر 
مي بینند و آقایان کمتر. ما گرفتار معناهایي هستیم که باید 

ذهنش خالق مي شود. چه بسا بچه ها به چیزهایي برسند که 

 اینج��ا س��ؤالي درب��ارة رابط��ة بی��ن نق��ادي و 
زیبایي شناس��ي مطرح مي ش��ود. مي ت��وان در کالس درس 
چه��ارم تابلوهاي هنري گذاش��ت که هر ی��ک هم نماد یک 
دورة هنري باش��د، ولي آیا از تجزی��ه و تحلیل و توصیف اثر 

 بله، به ش��رط اینک��ه این ها داده نباش��ند. یعني 
مدرس نرود به صورت دس��تورالعمل بگوی��د که مثاًل در این 
اث��ر این امکانات وج��ود دارد، یا دیگري این را گفته اس��ت. 
نباید ایده ها را بیان کند. ممکن اس��ت خودش خیلي چیزها 
بدان��د، اما نباید آن ها را ب��ه بچه ها منتقل کند. اول باید یک 
تابلو را تقس��یم کند به طول و عرض که مطمئنم ش��ما این 
کار را کرده اید. من مطالعه و تحقیقي کردم و متوجه ش��دم 
بچه هاي ایراني چشمشان خوب نمي بیند. البته خانم ها بهتر 
مي بینند و آقایان کمتر. ما گرفتار معناهایي هستیم که باید 

بچه ه��ا را از آن معناه��ا رها کنیم. در غ��رب بهتر مي بینند 
و م��ا برعک��س، گوش��مان بهتر مي ش��نود. ب��راي همین ما 
کمتر دوس��ت داریم کتاب بخوانیم. ش��ما در هیچ جاي دنیا 
نمي بینید که در روزنامه هاي یومیه صفحه اي به نام اندیش��ه 
بیاید. در آن صفحة اندیشه چه اتفاقي مي افتد؟ مثاًل مطلبي 
دربارة کانت نوش��ته مي شود. مگر مي ش��ود کانت را در یک 
صفحه ش��ناخت؟! اصاًل چرا باید کانت را در روزنامه بیاوریم؟ 

خاص خود را دارد. باید متغیرهاي حاکم بر آن رش��ته را در 
نظر گرفت. 

تیموري:
ممکن است چند کتاب منبعي را که مي توانند نقطة عزیمت 

خوبي باشند معرفي بفرمایید. 
: اخیراً کت��اب 

هنر« ترجمه شد. دیگري کتاب »مباني فلسفة هنر«، نوشتة 
 اس��ت. کتابي 
گوناگ��ون هنري که آقاي 

اس��ت. عنوان کت��اب هم »حقیقت و زیبایي« اس��ت. ممکن 



اس��ت فرد در مورد یک فیلس��وف و نظریاتش کتاب بخواند 
اما از عهدة مداقه برنیاید. نتواند رابطه را درک کند. فالس��فه 
هرکدام مکتب خاص خود را دارند و هرکدام از نظرگاه ویژه اي 
به مطالب نگاه مي کنند. کتاب خودم با عنوان »مباني فلسفي 
نقد و نظر در هنرهاي تجسمي« هم هست که مخاطبان آن 

بیشتر دانشجویان هنرهاي تجسمي هستند. 
تیم�وري: اس��تاد، مي خواه��م در کس��وت ی��ک م��درس 
زیباشناس��ي، چن��د نکتة کلی��دي براي هم��کاران فرهنگي 
به عنوان دستورنامه اي براي آموزش فلسفة هنر و زیباشناسي 

مطرح کنید تا بتوانند استفاده کنند.
ضیمران: در این مورد من اعتقاد دارم که روش هاي تدریس 
را باید در یک کتاب جمع آوري کرد. به نظر من تاکنون چند 
روش براي تدریس مباني هنر شناخته شده است که آخرین 
آن ها مبتني بر »س��اختارگرایي« است. ساده ترین روش که 
در ایران هم رواج دارد، این اس��ت که هنر را از معنا ش��روع 
مي کنن��د. ای��ن بدترین نوع برخورد با یک اثر هنري اس��ت. 
یکي از روش هاي جاري در فرانس��ه در »دانشگاه بوزار« اجرا 
مي ش��ود که به آن »نشانه شناسي هنر« مي گویند. یعني یاد 
بدهی��م بچه ها نگاه کنن��د. با نگاه عناصري را که در این هنر 
وجود دارد، اس��تخراج کنند و نگویند چه معنایي دارد؛ یعني 
نش��انه ها را کش��ف کنند، طبقه بندي کنند و بگویند در هر 
طبق��ه چه چیز هایي وجود دارد. عناصر بصري را اس��تخراج 
کنند و آن ه��ا را به عنوان »دال« تحلی��ل کنند. بگویند چه 

ارکان داللتي از نگاه آن ها قابل تحلیل است. 
دال و مدلول از اصطالحات زبان شناس��ي اس��ت. دال عناصر 
اس��ت و مدل��ول را باید ب��ه او آموزش دهیم ک��ه از ذهنش 
نسازد و باید بتوانیم ثابت کنیم. اگر از خودمان بگوییم، هیچ 
رابطه اي بین دال و مدلول وجود ندارد. مدلول چیزي اس��ت 
که دال به آن داللت مي کند، اما باید این رابطه را نشان دهد. 
مثاًل به این پنجره هاي رنگي نگاه کند و بگوید مثاًل رنگ آبي 
در آن به چه معني اس��ت. ممکن است رنگ زرد در فرهنگ 
من داللت خاصي دارد و در فرهنگي دیگر چیز دیگري باشد 
یا مجموعة این رنگ ها چه داللتي دارد. اگر ما به این سمت 

برویم، نشانه شناسي کرده  ایم که این یک روش است. 
موض��وع دیگ��ر س��اختارگرایي اس��ت. هنرجو بای��د عناصر 
س��اختاري تصویر را کش��ف کند و ببیند نسبت این عناصر 
چیس��ت. در مجم��وع، وقتي ای��ن عناصر در کن��ار هم قرار 
گرفتند، چه س��اختاري تشکیل مي شود؟ منطق این ساختار 

چیست؟ 

تیم�وري: پس بردن بچه ها به موزه و آنان را در معرض کار 
هنري قرار دادن کار بسیار ارزشمندي است. 

ضیم�ران: هرقدر با اثر درگیر ش��وند، بهتر اس��ت. بعد باید 
تش��خیص دهند اث��ر متعلق به کدام دوره اس��ت. موادي که 
به  کار رفته، در کدام دوره بیشتر مورد استفاده بوده است. در 
اثر این کار، رنگ و بوي آن دوره را حس مي کند و با آثار آن 

دوره ارتباط مي گیرد. 
دیگ��ر بحث تمایزهاس��ت. تفاوت بی��ن فرهنگ ها چگونه در 
هنرش��ان بازتاب پیدا مي کند؟ این تفاوت ها چه بوده است؟ 

آن ها را کشف کند. 
تیموري: از وقتي که در اختیار ما قرار دادید تشکر مي کنم.

پي نوشت ها
1. Ben Garten
2. static
3. Decart
 4. Libneits
 5. Art Work
6. Work act
7. Subjective

ء

رامبراند، بازگشت پسر گمشده

ء
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نگاهی به آثار احمد فتوت

رويش خزان در آثار نقاش لحظه ها 
محمدعلی اشرفی - دبیر هنر



گزیدة نقاش�ي هاي احمد فتوت، نشر سارنگ، 1390، شمارگان 
1500، قطع رحلي، جلد گالینگور، کاغذ گالسه

اس��تاد احمد فتوت )1322، همدان( از هنرمندان و معلمان عاش��ق 
است. او فارغ التحصیل نقاشي از »دانشگاه هنرهاي زیبا« در چهار دهة 
قبل است. کارنامة پر برگ استاد در زمینة  ارائة خدمات آموزشي قابل 
توجه است. تأسیس هنرستان گرافیک و نقاشي، در همدان و راه اندازي 
رشتة نقاشي در دانشگاه آزاد آن شهر دو کار ماندگار او به شمار مي آیند. 
احمد فتوت ذاتاً معلم اس��ت. پیوند هنر و عش��ق به تدریس، در طول 
چهار دهة گذشته موجب آن شده است که نسلي از دست پروردگان و 
شاگردان زبدة او، هم اینک از تأثیرگذاران در عرصة هنرهاي تجسمي 
باش��ند. با این حال، در کنار کار تعلیمي، وي توانس��ته است به عنوان 

نقاشي حرفه اي نیز ایفاي نقش کند. 
کتاب »گزیدة نقاشي ها« بالغ بر 92 اثر است که ره توشة او در سلوک 
چهل س��اله اش نیز به شمار مي آید. این کتاب مزین به پیش گفتار خود 
هنرمند و دو نوش��تار وزین از هنرمند برجسته، دکتر محمدحسین 

حلیمي، و جامعه شناس نام آشنا، پرویز پیران است. 
از منظر نشانه شناس��ي با چند کلیدواژه، فهم بخشي از درون مایة آثار 

استاد فتوت قابل بررسي است. 
اول »جغرافی��اي معنوي و مادي« زادگاهش و نمایاندن و تجلي دادن 
آن  در آثار هنرمند است. وي در این باره مي نویسد: »معماري ایران و 

همدان در نقش هاي من جایگاهي خاص دارند.«
دوم نماد »آس��مان« ک��ه در پس زمینة کار هنرمند هم��واره در اوج 
تابلوه��ا قرار دارد. گویي هنرمند با قلم موي خیال خود، ش��عر زیباي 

دامنه الوند، آبرنگ

جاده گنج نامه همدان، آبرنگ

پاییز دره مرادبیگ، اکریلیک

سهراب سپهري را روي مقوا زنده مي کند؛ آنجا که مي گوید: »هر 
کجا هستم باشم، آسمان مال من است.«

آس��مان عنصر مشترک بس��یاري از تابلوهاس��ت. به نظر مي رسد 
در ناخ��ودآگاه هنرمن��د آنچنان نگراني از »زمین« نهفته اس��ت 
ک��ه زیبایي ها و لطافت ها را در آس��مان مي جوی��د و زمزمه کنان 

مي گوید: »زمین که لطف ندارد، از آسمان چه خبر؟«
با این نگاه در برخي از تابلوها  کمتر از یک س��وم فضا را آس��مان 
کریمان��ه در برمي گی��رد. نقاش، لحظه هاي دیدار با آس��مان را با 
پرت��اب قلم مو و رنگابه هاي متنوع ثب��ت مي کند و از این رهگذر، 

یکي از نمادها و نشانه هاي هنري کار خویش را رقم مي زند. 
نشانة سوم در آثار فتوت »طبیعت« است. طبیعت به تعبیر استاد 
حلیمي »هم��واره بهترین راهنما و الگو براي هنرمندان اس��ت. 
مش��اهدة طبیع��ت، امکان ارزیابي و مقایس��ة اج��زا عالم و درک 
کیفیت ش��کل ها، ترکیب بندي ه��ا و رنگ ها را ب��راي وي فراهم 

مي سازد« )از مقدمه، ص 9(. 
در ای��ن می��ان، احم��د فت��وت ب��ه روای��ت آث��ارش از همدمان 
همیش��گي طبیع��ت ش��هرش هم��دان ب��وده اس��ت. به��ار و 
خ��زان، دره ه��اي سرس��بز، ک��وه و ج��اده و ب��رف، رودخانه ها و 
کوچه باغ ها، و مواردي دیگر که از نش��انه هاي طبیعت اند در آثار او 
موج مي زنند. شاید بتوان بیشترین فراواني  نشانه ها را در این دست 
از آثار وي جس��ت وجو کرد. طبیعت س��حرآمیز همدان با سرما ي 
س��وزان و تابلوهاي کم نظیر از پاییز، هنرمند را به رویش دوباره در 
خزان دعوت مي کند. او نیز با آبرنگ هاي زیبا این نغمه را در گوش 

چهل س��اله اش نیز به شمار مي آید. این کتاب مزین به پیش گفتار خود 
محمدحسین هنرمند و دو نوش��تار وزین از هنرمند برجسته، دکتر محمدحسین هنرمند و دو نوش��تار وزین از هنرمند برجسته، دکتر محمدحسین 

پرویز پیران، و جامعه شناس نام آشنا، پرویز پیران، و جامعه شناس نام آشنا، پرویز پیران است. 
از منظر نشانه شناس��ي با چند کلیدواژه، فهم بخشي از درون مایة آثار 

استاد فتوت قابل بررسي است. 
اول »جغرافی��اي معنوي و مادي« زادگاهش و نمایاندن و تجلي دادن 
آن  در آثار هنرمند است. وي در این باره مي نویسد: »معماري ایران و 

همدان در نقش هاي من جایگاهي خاص دارند.«
دوم نماد »آس��مان« ک��ه در پس زمینة کار هنرمند هم��واره در اوج 
تابلوه��ا قرار دارد. گویي هنرمند با قلم موي خیال خود، ش��عر زیباي 

مي سازد« )از مقدمه، ص 9(. 
در ای��ن می��ان، احم��د فت��وت ب��ه روای��ت آث��ارش از همدمان 
همیش��گي طبیع��ت ش��هرش هم��دان ب��وده اس��ت. به��ار و 
خ��زان، دره ه��اي سرس��بز، ک��وه و ج��اده و ب��رف، رودخانه ها و 
کوچه باغ ها، و مواردي دیگر که از نش��انه هاي طبیعت اند در آثار او 
موج مي زنند. شاید بتوان بیشترین فراواني  نشانه ها را در این دست 
از آثار وي جس��ت وجو کرد. طبیعت س��حرآمیز همدان با سرما ي 
س��وزان و تابلوهاي کم نظیر از پاییز، هنرمند را به رویش دوباره در 
خزان دعوت مي کند. او نیز با آبرنگ هاي زیبا این نغمه را در گوش 
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خویش نجوا مي کند که: »تا شقایق هست، زندگي باید کرد« 
فتوت در این دس��ته از نقاشي ها، طبیعت را به قول استاد صنعتي 
از پش��ت ت��وري ظریف مي نگرد و قلم موي خ��ود را درگیر جزئیات 
نمي کن��د. مخاط��ب با کلیت��ي از اثر روبه روس��ت. او با نش��انه ها و 
درون مای��ة تابل��و همذات پن��داري مي کند و از ای��ن طریق روایت 

خویش را در الیه هاي پنهان روح باز مي خواند. 
»ش��هر« از نش��انه هاي دیگر در آثار فتوت اس��ت. ای��ن همه تجلي 
نماده��اي ش��هر در آثار فتوت نش��ان دهندة پس زمین��ة اجتماعي 
اوست که رش��د و بلوغ خود را در آن مي کاود. نمادها و اجزایي که 
لحظه به لحظه در ذهن او حاضر بوده اند و با وجود آن ها زندگي براي 

وي در آن محیط اجتماعي معني یافته است. 
تابلوهاي مکرر از بازار، س��بزه میدان، مسجد جامع، سراي میرزاکاظم، 
آرامگاه باباطاهر، آمد وش��د مردم، نمایي از شهر، برداشت هاي مختلف 
از میدان مرکزي ش��هر، روس��تاهاي اطراف، دامنه ه��اي زیباي الوند، 
محله هاي سنتي و قدیمي شهر، سردرهاي زیبا، پارک هاي عمومي و... 
همگي بازتاب صمیمانه اي در آثار فت��وت یافته اند. آثار کتاب، تصاویر 
خیال انگیز هنرمند را در هم نشیني 70 ساله با این محیط نشان مي دهد. 
بي دلیل نیست که جامعه شناسان هنر متغیر زمینة اجتماعي را به عنوان 
عاملي اثرگذار در تولید هنري هنرمند به شمار مي آورند. از این نظر، آثار 
احمد فتوت دستمایة اصلي براي تحلیل محتوایي از این دست را ارائه 
مي کند. اگر ش��عراي همدان با گویش محلي روایت منظوم خود را از 
نمادها و نشانه هاي شهر گفته اند، گویي این بار نقاش لحظه ها آن ها را 

به صورت مصور عرضه داشته و این نغمه را سر داده است که: 

سر در قدیمی، آبرنگ

پارک، گواش و آبرنگ

سایه ها می دانند، آبرنگ

گر آشکار و گر که نهان است شهر من
در چشم من بهشت جهان است شهر من 

)شفیعي کدکني(
در برخ��ي از تابلوها، مانن��د تابلوي »میدان اصلي همدان«، هماغوش��ي 
معماري و طبیعت )دامنة کوه الوند( محقق ش��ده اس��ت؛ جلوه اي که در 
آن مي توان هنرمند را فرزند این ترکیب نیرومند و اثرپذیر از آن دانست. 
یا در تابلوي »کالغ ها« مي توان هم نش��یني آن ه��ا را در کنار آپارتمان ها 
به نظ��اره نشس��ت؛ جایي که گذر تاریخ را نش��ان مي دهد و اینکه چگونه 

کالغ ها از دامن طبیعت به دامن شهر آمده اند. 
در تابل��وي »خ��زان«، که س��کوت آن فقط با افتادن برگ ها مي ش��کند، 
هنرمن��د رویش دوباره را نوی��د مي دهد و بیننده را ب��ه زندگي در حال 
دعوت مي کند که خزان را به زیبایي نگاه کند؛ زیرا بر این باور اس��ت که: 

»خزان هم با سرود برگ ریزان عالمي دارد« )شهریار(.  
سایه هاي کم رنگ و بي رنگ از دیگر نشانه هاي آثار فتوت است. در معنایابي 
این نشانه، هنرمند در کنار درختان واقعي سایه اي از آن ها را به عنوان دنیاي 
مجازي و ناپایدار ترس��یم مي کند و بر رازداني س��ایه ها، که در روند و آیند 
همیشگي اند، صحه مي گذارد. سایه با طنین دلنشین و آهنگین خود، منبع 
الهام هنرمند در پرتاب قلم موهاست. فتوت سایه هاي گریزپا را براي لحظه اي 
نیز که شده، در سینة آثار خود پایدار مي کند تا مخاطب دمي بنگرد که سایه 
با ذات آشناست؛ زیرا نمایي از آن وجود حقیقي را در خود انعکاس مي دهد. 
لحظه هایي که فتوت ترسیم کرده است، همه لحظات سکوت عاشقانه اند؛ 
لحظه هایي که دوري از غوغاي کالن ش��هرها به وي ارزاني داشته است و 
این کم س��رمایه اي نیس��ت. به همین دلیل نیز او تابلویي با نام »سکوت« 



ساخته است. 
چشم نقاش در تغییر فصل ها، حیران رنگ به رنگ شدن طبیعت 
است و او مي کوش��د که در لحظه پردازي هاي خود، گوشه اي و 
فقط گوشه اي از این سیر سرمدي را ثبت کند. انگار لحظات را 
از فیلم گذراي طبیعت با دوربین عکاسي خویش قاب مي گیرد 
تا قدردان ستایشگر آن وجود نامتناهي و نقاش ازل باشد که این 
همه زیبایي و نقش عجب فقط یک فروغ روی اوس��ت. بي شک 
قلم م��وي فتوت به خاطر انع��کاس زیبایي هاي طبیعت، نجوایي 
است که به یگانگي و توحید حضرت حق گواهي مي دهد و رسم 

بندگي را به خاطر این درک واال به جا مي آورد. 
به نظر مي رسد با چینش تابلوهاي هنرمند مي توان گذر زمان و 

نشان ایام، آبرنگ آرامگاه باباطاهر، آبرنگ

محله قاشق تراش ها، آبرنگ

دامنه الوند، آبرنگمیدان اصلی همدان، آبرنگ

تحوالت تاریخي را نیز در دورة معاصر مالحظه کرد؛ گذرگاهي که از 
کوچه هاي کاهگلي آغاز مي شود و به تغییر و تخریب معماري بومي 
مي انجامد. گذر از سنت به مدرنیته که بسیاري از زیبایي هاي ذاتي 
را از آدمي ستانده و به جاي تابلوهاي واقعي و طبیعي، او را به مرحلة 

استشمام گل هاي مصنوعي در آپارتمان رسانده است! 
بي دلیل نیست که فتوت نیز این دغدغه را دارد و یاد آن روزگاران 
را در تابلوي »نشان ایام«، که در آن ترکیبي از آرامش طبیعت و 

خانه اي که »مأمن امن« است، به نمایش درآورده است. 
براي استاد فتوت که مثل همیشه با قلم موي خیال و نجواي رنگ 
به لحظه س��پاري در طبیعت و محیط مي پ��ردازد، آرزوي توفیق 

داریم و تعدادي از آثار زیباي ایشان را ارائه مي کنیم.



ارزش های هرنی و كاربردی
معامری حامم های سنتی ايران

ویژگي معماري حمام هاي تاریخي و سنتي ایران
در گذشته حمام هاي عمومي جزو بناهاي غیرمذهبي بودند 
و در زمرة مهم ترین تأسیس��ات مدني براي خدمات رس��اني 
همگاني در ش��هرهاي اس��المي به ش��مار مي رفتن��د. امرا و 
صاحب منصبان ش��هرها نیز در مرک��ز محل و یا گذرها براي 

اهل محل حمام مي ساختند.
با توس��عة حمام هاي عمومي در ش��هرهاي اسالمي، این بنا 
جزئي الینفک از مجموعه هاي ش��هري و روستایي بین راهي 
شد و کاربري هاي بسیار متفاوتي از لحاظ پزشکي، قرنطینه، 
پیش��گیري از بیماري، محل خواب فقرا، نظافت و س��لماني، 
مح��ل جش��ن ها و... را در خ��ود ج��اي داد. به همین دلیل، 
ادیبان، پزش��کان، محتسبان،  مینیاتوریس��ت ها، ش��اعران، 
فقها، نقاشان، معماران، متصدیان تأسیسات و صنعتگران در 
چگونگي ساخت حمام ها اعمال نظر کردند و باعث پیشرفت، 
توس��عه و عظمت این بناها ش��دند )محمد م��رادي و اختر 

کاوان، 1387: 37(.
عوامل متعددي در ش��کل گیري فضاه��ا و بخش هاي حمام 

نقش داش��ته اند که مهم ترین آن ه��ا را مي توان تنظیم دما و 
رطوبت، مس��یر دسترس��ي و قرارگیري در داخل یک بافت 
ش��هري، وجود آب هاي روان و ایج��اد راه هاي خروجي براي 
فاضالب دانس��ت )شرکت مسکن س��ازان استان یزد، 1374: 

.)21
در ساخت گرمابه ها از پالن هاي چهار ایواني و گنبد اصلي و 
در بعضي دیگر، از پالن چه��ار ایواني کم عمق و به کارگیري 
س��تون در سربینه و گرمخانه اس��تفاده شده است )صفاران، 
1382: 170(. حمام ه��ا نیز همچون س��ایر بناهاي معماري 
ایراني، از الگوهاي فضایي معیني تش��کیل شده اند. این بناها 
به دلیل محیط نس��بتاً بس��ته و ارتباط کمتري که با محیط 
اطراف خود دارند، در مقایسه با سایر بناهاي ایراني از الگوهاي 
کم و بیش مشابهي برخوردارند و عوامل اقلیمي مانند آفتاب، 
ب��اد و موقعیت جغرافیایي، تأثیر چنداني در نحوة اس��تقرار، 
ش��کل کالبدي و تقس��یم فضاهاي داخل حمام نداش��ته اند 

)قبادیان، 1382: 247(.
به طور کلي گرمابه ها از س��ه قسمت اصلي سربینه، میاندر و 

له
قا

م

مقدمه
حمام هاي عمومي، به عنوان بناهاي عام المنفعه در شهرهاي تاریخي ایران، از اهمیت نسبتاً باالیي برخوردار بوده اند. در 
واقع، توجه به نظافت و طهارت در فرهنگ ایراني � اس��المي موجب ش��ده بود که حمام هاي عمومي در مراکز شهرها و 

در کنار فضاهاي مهم دیگر شهري، نظیر بازار و مسجد قرار گیرند.
فضاهاي معماري در حمام هاي تاریخي ایران پس از ورود اس��الم غالباً از الگوي مش��ترکي پیروي کرده اند که در آن، 
متناسب با مساحت زمین و مقیاس عملکردي بنا و محل قرارگیري آن، فضاهاي متنوعي در حمام ها پیش بیني مي شده 

است.
این مقاله با هدف آشنایي خوانندگان گرامي با ویژگي هاي معماري حمام هاي سنتي ایران، به معرفي فضاهاي شاخص 
و بررس��ي تکنیک هاي ساخت و تأسیس��ات این حمام ها، به عنوان مهم ترین ویژگي هاي این ابنیة تاریخي نگارش یافته 

است.
کلیدواژه ها: ارزش هاي هنري و کاربردي، معماري، حمام هاي تاریخي و سنتي.

مهدی�ه س�ادات هژب�ر 
دکت�ر الی�اس صف�اران
دکت�ر غالمعل�ي حات�م
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گرمخانه تشکیل مي شده است که عالوه بر برآوردن نیازهاي 
عملک��ردي خود، پاس��خ گوي فعالیت هاي جانب��ي دیگر نیز 
بوده ان��د. گرمابه هاي قدیمي، چه بزرگ و چه کوچک، داراي 
هش��تي ورودي، سربینه، میاندر، گرمخانه، خزینه و فضاهاي 
جانب��ي بوده ان��د و فضاهاي الگویي در قالب سلس��له مراتب 

معیني در کنار هم قرار مي گرفته اند )نمودار 1(.

نمودار 1. نقشه/ شكل/ طرح ارتباطي حمام هاي تاریخي ایران

با توجه به اینکه نام گذاري فضاهاي تعریف ش��ده در حمام ها 
در آن زمان متناسب با فرهنگ زباني آن دوره از تاریخ ایران 
اس��ت، قبل از توضیحي بیشتر دربارة ویژگي هاي معماري و 
چگونگي ارتباط عناصر معماري با یکدیگر، ابتدا الزم اس��ت 
ش��اخص ترین فضاهاي موجود در گرمابه هاي سنتي ایران را 

تعریف کنیم: 
 آب انب�ار: بنای��ي براي ذخیرة آب، متش��کل از مخزني که 

معموالً زیرزمین است و سقفي گنبدي دارد.
 آتش خان�ه )تون یا گلخن(: مکان��ي در حمام که کوره در 

آن است.
 تی�ان: ظرفي فلزي در کف خزینة حمام و روي تون، براي 

گرم کردن آب خزینه.
 جلوخ�ان: محوط��ه اي باز و از اجزاي دس��تگاه ورودي که 

پیش از سردر و در جلوي آن قرار مي گیرد.
 چال حوض/ چاله حوض: حوضي بزرگ و نس��بتاً عمیق از 

آب سرد � معموالً در کنار گرمخانه � براي آب تني و شنا.
 حوضخان�ه: فضای��ي سرپوش��یده با حوض��ي در میانه که 

معموالً مرتفع است و از سقف نور مي گیرد.
 حیاط: فضاي باز محصور بنا.

 خزینه: در حمام، اتاقي کوچک براي شست وش��و، در کنار 

گرمخانه و روي گلخن که در آن تا نیمه آب مي ریزند. بعضي 
از حمام ه��ا عالوه بر خزینة آب گ��رم، خزینة آب ولرم و آب 

سرد هم دارند.
 خل�وت گرمخانه: فضایي در ج��وار گرمخانه که مخصوص 

استحمام خواص و بزرگان بوده است.
 درگاه: قس��متي از دیوار که در را درون آن قرار مي دهند؛ 

جاي در و مدخل.

 س�ربینه/ بین�ه: محل کندن رخت و استراحت و گفت وگو 

که پس از مدخل و پیش از گرمخانه قرار مي گیرد.
 شاه نش�ین: فضای��ي فرورفته در میان ضل��ع اصلي تاالر یا 

ایوان یا فضاهاي دیگر که محلي مناسب براي نشستن است.
 غرف�ه: فضاي کوچکي که در کنار فضاي باز یا بس��ته قرار 

دارد و به آن وابسته و گشوده است.
 فضاي خدماتي: فضایي با کارکردهایي چون شست وش��و، 

آشپزي و انبار.
 گاورو: فضای��ي طویل براي حرکت گاو به منظور کش��یدن 

آب از چاه.
 گربه رو: 

1. مجراي هوا در زیر کف، براي دفع رطوبت.
2. مجرایي که هواي گرم و دود تون را از زیر کف حمام عبور 

مي دهد و کف و هواي حمام را گرم مي کند.
 گرمخان�ه: محل اصلي اس��تحمام و جاي مش��ت ومال که 

خزینه از ملحقات آن است.
 میان در: فضاي بین س��ربینه و گرمخانه که آن دو را از هم 

جدا مي کند و از تبادل حرارت بین آن ها مي کاهد.
 هش�تي: فضاي مک��ث سرپوش��یده در ورودي که معموالً 

بالفاصل��ه بعد از س��ردر و مدخل قرار مي گی��رد و قاعدة آن 
ممکن است به شکل هاي متفاوت باشد.

 نوره ک�ش خانه: اتاق تنظیف )نظافت خانه( که براي نظافت 
بدن، حنابندي و حجامت مورد استفاده قرار مي گرفته است.

 ورودي: بخش��ي از بن��ا ک��ه بی��رون بن��ا را ب��ه داخل آن 

مرتبط مي کند )مرکز اس��ناد تحقیقات دانش��کده معماري و 
شهرسازي، 1383: 10(.

حمام ه��اي عمومي به لح��اظ معماري غالب��اً داراي ورودي 
پیچ داري بودند که به رختکن منتهي مي ش��د. در گوش��ه اي 
از رختکن محل اس��تقرار صندوق دار حمام قرار داش��ت. این 
رختکن به اتاقي راه مي یافت که آن را »اتاق سرد« و یا »بیت 
اول« مي نامیدن��د و داراي حوض هاي آب و هواي گرمي بود 
که از طریق لوله هاي سفالي کار گذاشته شده در دیوار سالن 
)ات��اق دوم( به گرمخانه مي آم��د. این اتاق به اتاق دیگري به 
نام »بیت الحراره« و یا »حجرة داغ« وصل مي ش��د. این اتاق 
داراي حوض��ي پر از آب گرم بود و دماي آن حداکثر میزاني 
بود که بدن انسان توان تحمل آن را مي توانست داشته باشد.

اتاق ها تماماً از سنگ مرمر پوشیده مي شدند تا نظافت آن ها 
به آس��اني صورت پذیرد. سقف اتاق هاي حمام گنبدي شکل 
و داراي نورگیرهایي بود که به وس��یلة دریچه هایي شیشه اي 
بس��ته مي ش��دند تا بدین ترتیب فقط نور آفت��اب به داخل 
حمام بتابد و از ورود هواي سرد جلوگیري و حمام به صورت 
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طبیعي روشن شود. پشت حمام گرمخانه اي وجود داشت که 
آب را در دیگ هاي بزرگ مسي به جوش مي آورد. آب جوش 
و بخار از گرمخانه و از طریق ش��بکه اي از لوله هاي س��فالي 
به قس��مت هاي متفاوت حمام توزیع مي ش��د. این گرمخانه 
معم��والً داراي یک در پش��تي بود که از طریق آن س��وخت 

مورد نیاز گرمخانه به آن مي رسید )مهجور، 1382: 62(.
در اغلب حمام ها مس��یر دسترس��ي به س��ربینه، میان در و 
گرمخان��ه داراي طراح��ي جالبي بود. به ای��ن ترتیب که هر 
فضا به وس��یلة راهرو و هش��تي از فضاي دیگر متمایز مي شد 
تا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضاي مجاور تنظیم شود. 
فضاي س��ربینه از نظر مس��احت و تزیینات از س��ایر فضاها 
مش��خص تر بود و عموماً به شکل هشت گوش و چهارگوش 
ساخته مي ش��د. در اطراف آن سکوهاي نشیمن و رخت کن 
مي ساختند و زیر س��کوها حفره هاي جاي کفش بود. باالي 
س��قف گنبدي ش��کل حمام ها، انواع نورگیرها قرار داش��ت 

)فخاري تهراني، 1368: 170(.
حال پس از آش��نایي با فضاهاي داخلي حمام هاي تاریخي، 
در قسمت بعد توضیحاتي دربارة سیستم گرمادهي حمام ها 
آورده ای��م که از مهم تری��ن جنبه هاي ش��ناختي حمام هاي 

تاریخي است.

سیستم گرمادهي حمام ها
در گذش��ته از نظر فني نحوة گرمارساني و یا تأمین حرارت  
حمام ها خود تخصص به شمار مي رفت و معموالً افراد مطلعي 
این کار را انجام مي دادن��د. از جملة این کارها، نحوة اجراي 
آب بندي دی��گ )تیان( حمام بود. دی��گ حمام ظرف مدور 
فلزي لبه  پهني بود که روي مصالح ساختماني قرار مي گرفت. 
مصالح ساختماني ترکیبي بود از خاک رس و آهک با نسبت 
یک به دو، پش��م بز و پي ی��ا موم که در اصطالح »پي دارو« 
نامیده مي شود. الیه اي از کرباس، قیر و مالت روي لبة دیگ 

گسترده مي ش��د تا لبه کاماًل آب بندي شود و از نفوذ آب به 
داخل آتش��دان جلوگیري به عمل آید. سپس کف خزینه را 
با س��اروج س��اخته و پرداخته مي کردند؛ به طوري که با این 
مکان ارتباط پیدا مي کرد و هنگامي که آتش��دان را روش��ن 
مي کردند، آب خزینه کاماًل گرم مي ش��د. بدیهي است براي 
گ��رم کردن آب، حرارت زی��اد الزم بود که در نتیجه احتیاج 
به دودکش هاي مرتفع بود که دود حمام را در سطح باالتري 

پخش کند )شرکت مسکن سازان استان یزد، 1374: 23(.
سیس��تم گرماده��ي حمام ها ش��امل ان��واع س��وخت، تون 
)آتش��خانه یا آتش��دان(، تیان، گربه رو، دودکش ها و گودالي 
براي جمع آوري خاکس��تر مي شد. س��وخت حمام ها عموماً 
خ��ار بیابان، برگ خش��ک درختان و فض��والت حیواني بود. 
معموالً زیر خزینه صفحه اي فلزي یا فلز هفت جوش به قطر 
60 تا 110 س��انتي متر حد فاصل آب و آتش قرار مي گرفت 

)مهجور، 1382: 63(.
همچنی��ن، قس��مت هاي گوناگ��ون گرمابه متناس��ب با نیاز 
حرارت��ي و رطوبت��ي آن طراحي و س��اخته مي ش��د. بر این 
اس��اس، س��ربینه که نیازمند گرما و رطوبت کمتري نسبت 
به س��ایر قس��مت هاي گرمابه بود، عالوه ب��ر دارا بودن منبع 
حرارت��ي کمتر و همچنین قرار گرفت��ن در عمق کمتري از 
زمین، از ارتفاع بیش��تري نسبت به سایر قسمت هاي گرمابه 
برخوردار بود. به همین ترتیب، گرمخانه که نس��بت به سایر 
قس��مت هاي گرمابه به گرما و رطوبت بیش��تري نیاز داشت، 
ع��الوه بر دارا بودن منبع حرارتي بیش��تر )گرمایش از کف( 
و همچنین قرار گرفتن در عمق بیش��تري از زمین، از ارتفاع 
کمت��ري نیز برخ��وردار بود. این امر موج��ب تجمع گرما در 
ارتفاع نزدیک تري نسبت به سطح حضور افراد و صرفه جویي 
در مصرف س��وخت مي شد. فرم گنبد کوچک تر و خوابیده تر 
در این قس��مت، موجب کاهش سطح تماس با محیط خارج، 
تبادل حرارت��ي کمتر و کاهش مکش ه��واي گرم داخل به 
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خارج از گرمابه مي شد )مرادي، اخترکاوان، 1387: 39(.
یکي از بهترین سامانه هاي حرارتي و صرفه جویي در مصرف 
انرژي، اس��تفاده از س��امانة گرمایش از کف اس��ت. در ایران 
در مناطق کوهس��تاني و سردس��یر، از جمل��ه آذربایجان، از 
این روش اس��تفاده مي کردند و از قرن دهم به طور گسترده 
در گرمای��ش گرمابه ه��ا به کار گرفته ش��د. در ای��ن دوره، از 
گربه روها براي تأمین گرمایش گرمابه ها بهره مي گرفتند. در 
این س��امانه، دودکش کمکي که روي تون یا آتشخانه نصب 
مي ش��د، پ��س از گل انداختن آتش و نزدیک ش��دن آن به 
نقطة احتراق، مانند بادگیر س��ماور عمل مي کرد و با بس��تن 
خروجي دودکش به وسیلة کفگیرکي که روي بام تعبیه شده 
بود، ح��رارت و دود را به درون کانال ک��ف گرمابه )گربه رو، 
طب��ق آتش یا جهنم گرمابه( مي فرس��تاد و نهایت��اً آن را از 
دودکش هاي کناري به بیرون انتقال مي داد )فخاري تهراني، 

.)1379
بخش تأسیس��ات حرارتي گرمابه هاي تاریخي ایران از محل 
انبار خ��ار یعني خارخان��ه، تون، تیان، گرب��ه رو، دودکش ها 
و گودال خاکس��تر، و بخش تأسیس��ات آبي آن ه��ا از منبع 
ذخیرة آب که با آب چاه یا قنات تغذیه مي شد، تنبوشه هاي 
س��فالي که آب را به خزین��ه و حوض ها هدایت مي کردند، و 
تنبوشه هایي که فاضالب را به چاه فاضالب مي بردند، تشکیل 

مي شد )مرادي، اخترکاوان، 1387: 40(.
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)1383(. گنج نام��ه: فرهنگ آثار معماري اس��المي ایراني. دفتر هجدهم: 

حمام ها. انتشارات روزنه. تهران.
 نمودار )1(: محمد مرادي، اصغر و اخترکاوان، مهدي )1387(. بررس��ي 
عملکرد س��امانه هاي حرارتي گرمابه هاي تاریخ��ي ایران. مجلة بین المللي 
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قسمت هاي گوناگون 
گرمابه متناسب با نیاز 

حرارتي و رطوبتي 
آن طراحي و ساخته 

مي شد. بر این اساس، 
سربینه که نیازمند 

گرما و رطوبت کمتري 
نسبت به سایر 

قسمت هاي گرمابه 
بود، عالوه بر دارا 

بودن منبع حرارتي 
کمتر و همچنین 

قرار گرفتن در عمق 
کمتري از زمین، از 

ارتفاع بیشتري نسبت 
به سایر قسمت هاي 
گرمابه برخوردار بود

1. ورودی
2. سربینه
3. میاندر

4. گرمخانه
5. خزینه
6. استخر
7. گاورو
8. حیاط
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تیم�وري: خواهش مي کنم ب�ا در نظر گرفتن اینكه 
مخاطب�ان مجلة ما همكاران رش�تة هنر در فضاي 
تعلیم وتربیت هس�تند، مقدمه اي در مورد س�یر و 
س�لوک هنري و دلبستگي خودتان به خط و دورة 
شاگردي تان در محضر اس�تادان ارائه بفرمایید تا 
بعد برسیم به کتابت قرآن مجید به خط نستعلیق 

که بحث اصلي خواهد بود.
آیات: تولد بنده در س��ال 1343 بوده است و از کودکي 
در محض��ر پدرم، آیت اهلل جعفري تبار، به خط عالقه مند 
شدم. ایشان که منشي آیت اهلل صدر بودند، روي خط و 
خوش نویس��ي خیلي تسلط داشتند. به واسطة نثر خوب 
و خط زیبایي که داشتند، اجازة اجتهاد خیلي از علما را 
ایش��ان نوشتند. به همین دلیل، من هم از وقتي خودم را 

شناختم، با قلم و دوات آشنا بودم.

از س��ال چهارم ابتدایي در کالس خط س��طري نوشتم 
که معلم بسیار متحیر شد و زیر خط من خطاب به پدر 
بزرگوارم نوشتند: ایشان را تحت  نظر داشته باشید. البته 
نمي دانس��تند که بنده تحت نظر هس��تم. بعدها از روي 
خطوطي که به دس��تم مي رس��ید، مي نوشتم. آن زمان 
تنوع خط ها خیلي کم بود. تا س��وم ابتدایي تهران بودم. 

بعد به واسطة شغل پدر به قم رفتیم.
در آن زم��ان خطوط چاپي بس��یار مح��دود بودند، مثاًل 
مجلة »هنر و مردم« خطوط میرعلي هروي و میرعماد 
را چاپ مي کرد یا در کتابي به نام »کارنامة بزرگان ایران« 
خط خوش نویس��ان زیرنظر دکتر مهدي بیاني درج شده 
بود. ع��الوه بر این ها، یک مجموع��ه خطوطي هم پدرم 
داش��تند. تا باالخره به انجمن خوش نویس��ان قم آمدم. 
کالس خطي در قم دایر شد و من در آن شرکت کردم.

پرواز با دو بال تالوت و كتابت
پای صحبت استاد حسني آيات، كاتب قرآن نستعليق

اشاره
کتابت قرآن به خط نستعلیق را تالقي حکمت و زیبایي گفته اند. از منظري دیگر، کتابت نامة محبوب الهي به خط 
نستعلیق، محل به هم رسیدن زیباترین خط به زیباترین کالم است. طي هفتاد سال گذشته، فقط شش قرآن به 
خط نستعلیق به مرحلة چاپ رسیده اند که بسیار رقم اندکي است. جدیدترین این قرآن ها »مصحف عروس« نام 
دارد که به خط اس�تاد حس�ین آیات نگاشته و به زیور طبع آراسته شده است. چاپ این قرآن یکي از اتفاقات 

مهم در عرصة هنر دیني است و مي توان آن را در قرآن نگاري نستعلیق نقطة عطفي به شمار آورد.
از آنجا که بیان چند و چون این تجربه هاي شگرف مي تواند به عنوان الگویي ارزشمند الهام بخش و انگیزه آفرین 
باش��د، بر آن ش��دیم در ضمن گفت وگو با استاد آیات، گوشه اي از این تالش عاشقانه را رازگشایي کنیم. استاد 
آیات عالوه بر س��ه دهه تالش تخصصي در خوش نویس��ي، به همین میزان داراي س��ابقه و توانایي تالوت قرآن 
در س��طح باال و بس��یار فني هستند. امیدواریم خوانندگان گرامي از بیان این تجربة معنوي ارزشمند بهرة الزم 

را ببرند.
رشد آموزش هنر 

بعد برسیم به کتابت قرآن مجید به خط نستعلیق 
که بحث اصلي خواهد بود.

آیات: تولد بنده در س��ال 1343 بوده است و از کودکي 
آیت اهلل جعفري تباردر محض��ر پدرم، آیت اهلل جعفري تباردر محض��ر پدرم، آیت اهلل جعفري تبار، به خط عالقه مند 
شدم. ایشان که منشي آیت اهلل صدر بودند، روي خط و 
خوش نویس��ي خیلي تسلط داشتند. به واسطة نثر خوب 
و خط زیبایي که داشتند، اجازة اجتهاد خیلي از علما را 
ایش��ان نوشتند. به همین دلیل، من هم از وقتي خودم را 

شناختم، با قلم و دوات آشنا بودم.
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دورة متوس��طه خ��ط را، به همی��ن ترتی��ب کار کردم و 
امتح��ان دادم. در دورة عال��ي از روي »رباعی��ات خیام« 
استاد خ�روش نوشتم. دورة ممتازم را در حدود سال هاي 
62-61 گذراندم. در آن س��ال ها کتاب »نگارستان خط« 
استاد حسن میرخان�ي به تازگي چاپ شده بود که من بنا 

را بر مشق از آن گذاشتم.
در س��ال 1364 در امتحان مدرس��ي شرکت کردم و نفر 

اول شدم.
از همان س��ال تدریس را آغاز کردم. وقتي هم که کالسم 
تمام مي ش��د، در طبقة باال نزد استاد امیرخاني مي رفتم. 
چن��د جلس��ه اي را در خدم��ت ایش��ان بودم. از اس��تاد 
امیرخاني نکات خیلي مهمي آموختم که خط مرا بس��یار 

متحول کرد.
 در ح�ال حاضر اگر بخواهید خط خود را توصیف 

کنید، چه ویژگي هایي را بیان مي کنید؟
م��ن در ترکیب بن��دي چلیپ��ا، ترکیب ه��اي میرعماد را 
مدنظ��ر دارم؛ البته فقط از نوع ن��گاه، اعتقاد دارم که ما 
بعد از میرعماد چلیپا نداریم. کس��اني که چلیپاي موفق 
نوش��ته اند، کساني هس��تند که چلیپاي میرعماد را نقل 

کرده ان��د؛ مثل میرزا عباس نوري. حتي ش��اگردان خود 
میرعم��اد، مانند رش�یدا، به چلیپانویس��اني ک��ه غیر از 
چلیپاي میرعماد نوشته اند، نمرة مثاًل 11 از 18 داده اند.  
در کتابت به اس��تاد حس�ن میرخاني تمایل دارم. شیوة 
اس��تاد امیرخاني هم تلفیقي است. مثاًل دور در خط استاد 
امیرخاني دقیقاً همان دور در خط اس��تاد حسن میرخاني 
است. در واقع ش��یوه اي که االن کار مي کنم تلفیقي و با 

گرایش بیشتر به استاد امیرخاني است.
 اگر امكان دارد مروري بر آثارتان داشته باشید.

کار رس��مي کتاب��ت را از س��ال 1369 آغ��از ک��ردم ب��ا 
»اقبال نامه« نظامي گنجوي. در سال 1370 »بهرام نامه« 
را هم که در مجموعة »پنج گنج« بود، نوش��تم. در سال 
1371 کتابت دفترهاي سوم و چهارم »مثنوي« را تحریر 

کردم. »دیوان حافظ« را هم سه بار نوشتم.
بار اولي که دیوان حافظ را نوش��تم، خودم آن را تصحیح 
و تدوین کردم. مقدمة آن  را هم به دکتر الهي قمش�ه اي 
نش��ان دادم. حاف��ظ دوم را س��ال 1375 نوش��تم ک��ه 
»انتش��ارات علمي« چاپ کرد. این کتاب 12 سطري بود 
و غزل هایش در امتداد هم مي آمدند ولي در حافظ س��وم 
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هر غزل در یک صفحه بود.
در س��ال 1378 منتخب غزلیات س�عدي را نوش��تم که 
»انتش��ارات گویا« چ��اپ کرد. اثر دیگ��ر فرمان حضرت 
امیر)ع( به مالک اش�تر ترجمة مرحوم جواد فاضل بود و 
توسط »نشر گویا« چاپ شد. در سال 1380 کتابت قرآن 
را شروع کردم. یعني بعد از آن همه کتابت، دیدم وقت آن 
است که قرآن نستعلیق را بنویسیم؛ چون قرآن نستعلیق 
حکایت دیگري اس��ت. به نظرم کس��ي که کار کتابت را 
در انواع مختلف انجام داده اس��ت، اگر بخواهد خودش را 
بس��نجد، کافي است چند صفحه اي انگشت شمار از قرآن 

بنویسد.
کتابت قرآن را براس��اس ق��رآن عثمان ط��ه انجام دادم 
ک��ه حدود 610 صفحه ش��د. البته در جاهای��ي با قرآن 
عثمانه طه فرق دارد. تقریباً ظرف دو س��ال و با قلم 1/5 
میلي متري )جادو( آن را نوش��تم. اواخر نگارش قرآن اول 
بودم که به این نتیجه رس��یدم که شاید بشود صفحات را 

طوري دیگري نگاشت.
در ق��رآن عثمان طه صفحه اي داریم که 110 کلمه دارد. 

صفحاتي هم هس��تند که بی��ش از 180 کلمه دارند. این 
امر به اصطالح خل��وت و جلوت فوق العاده اي را در قرآن 
نستعلیق به وجود مي آورد و دلیلش هم فني است. نوشتن 
را به نحو دیگري ش��روع کردم. البته این شیوة جدید در 
ابتدا باعث ش��د که 16-15 صفحه طرح بزنم تا ببینم که 
آیه ها جواب مي دهند یا نه. قرآن عثمان طه در 12 سطر 

به 550 صفحه تبدیل شد.
 یعني ش�ما مي خواستید با جابه جایي آیه ها، بین 
تعداد کلمات در صفحات نوعي توازن بصري ایجاد 

کنید.
 بل��ه، به طور متوس��ط روزي ی��ک صفحه مي نوش��تم و 
تقریباً دو س��ال طول کش��ید. اتودي که م��ي زدم با قلم 
ب��ود و خیلي س��ریع. در س��ال 1384 تمام ش��د. وقتي 
قرآن دوم تمام ش��د، از خودم پرس��یدم: غرض از نوشتن 
قرآن به خط نس��تعلیق چیس��ت؟ و این ج��واب را دادم: 
کتابت نس��تعلیق از لحاظ س��هل خوان��دن در درجة دو 
اس��ت و ما مي خواهیم از جمال و زیبایي خط نس��تعلیق 
هم اس��تفاده کنیم. یعني »اجم��ل الخطوط« در خدمت 

»اجمل الکالم« قرار بگیرد.
اگ��ر بخواهیم صفحات قرآن را به آی��ه ببندیم و آن قید 
را ب��راي خودمان بگذاریم و مقید به این کار ش��ویم، این 
کار حتماً مخل زیبایي مي ش��ود. چون آیات قرآن به یک 
میزان نیستند. آیات متفاوت اند و به هر حال این مشکل 
پی��ش مي آید که ی��ک صفحه خلوت و صفح��ة دیگر پُر 
مي شود و این نقض غرض خواهد شد. اینجا بود که گفتم 
این قید را برمي دارم. چون من قاري قرآن هستم، بر این 
امر اش��راف داش��تم که اعراب چه طور باید خوانده شود. 
کتابت این س��ه مجموعه قرآن حدود هفت س��ال طول 

کشید؛ از سال 1380 تا سال 1387.
باالخره در قرآن س��وم یک سطر اضافه کردم و آن قرآن 

تقریباً 455 صفحه شد.
من سه قلم هم اندازه داشتم. ما در قرآن کلماتي داریم که 
مشابه آن ها را مطلقاً در متون فارسي نداریم. در خود قرآن 
در هر صفحه به طور متوس��ط کلمه اي هست که در قرآن 

هم منحصربه فرد است و براي اولین بار به آن مي رسید.

بس��نجد، کافي است چند صفحه اي انگشت شمار از قرآن 
بنویسد.

کتابت قرآن را براس��اس ق��رآن عثمان ط��ه انجام دادم 
ک��ه حدود 610 صفحه ش��د. البته در جاهای��ي با قرآن 

عثمانه طه فرق دارد. تقریباً ظرف دو س��ال و با قلم 
میلي متري )جادو( آن را نوش��تم. اواخر نگارش قرآن اول 
بودم که به این نتیجه رس��یدم که شاید بشود صفحات را 

طوري دیگري نگاشت.
در ق��رآن عثمان طه صفحه اي داریم که 
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 وقت�ي به این کلمات مي رس�ید، براي نگارش چندبار 

اتود مي زنید تا به آن شكل اصلي برسید؟
من ای��ن کار را نمي ک��ردم و فقط تص��ور مي کردم. در 
کتاب��ت ق��رآن، اِعراب گذاري خودش دنیایي اس��ت. در 
کتابت فارس��ي زیاد مقید نیس��تیم ولي در کتابت قرآن 
حتماً باید اعراب س��رجاي خود ق��رار گیرد؛ یعني حتماً 

باید به کار اشراف داشته باشید.
 مي خواهم بدانم که رابطة قرائت قرآن و کتابت قرآن 

چیس�ت؟ ش�ما در حد بین المللي تجرب�ة قرائت قرآن 
دارید. این چقدر به شما کمک کرد؟

ب��ه من کمک مي ک��رد که موقع نقطه گ��ذاري و اعراب، 
به کارم س��رعت بدهم. چون به دلیل آش��نایي، اگر آیات 
عرب��ي اعراب و نقطه نداش��ته باش��ند، مي توانم آن ها را 
بخوان��م. این خودش خیلي مهم اس��ت. وقتي آدم کلمه 
را مي شناسد، حس دیگري دارد. یعني حتي مي داند که 
گره ها کجاس��ت. مثاًل مي داند کسي که مي خواهد قرآن 
را بع��د از این کتابت بخواند، ممکن اس��ت کجاها دچار 

اشکال شود.
 وقتي به خط ش�ما در مصحف عروس نگاه مي کنم، به  

نظرم خوش خوان تر از قرآن هاي نس�تعلیق دیگر است؛ 
چرا؟

بقیة دوس��تان هم همین نظر را دارند. تالوت قرآن من 
همراه است با خوش نویسي از همان حدود 10 سالگي.

 استاد، به نظر من کتابت قرآن کریم سعادت است. اگر 
امكان دارد از اثرات معنوي این کار هم برایمان بگویید. 
تأثیر تالوت قرآن را در کتابت قرآن، براي آن دس�ته از 
عزیزاني که مي خواهند توفیق این کار را داشته باشند، 

توصیف کنید.
به نظر م��ن پیش زمینة کتابت ق��رآن کتابت هاي فراوان 
است. باید در زمینه هاي متنوع کتابت کرده باشند و بعد 
وارد کتابت قرآن شوند. شاید براي من توفیقي باشد که 
در ه��ر دو زمینة تالوت و کتاب��ت قرآن فعالیت کرده ام. 
حرفه اي بودن در هر دو زمینه بس��یار مهم است. کسي 
که قرآن را تالوت مي کند با کس��ي که این کار را به طور 

حرفه اي انجام مي دهد متفاوت است.

من به واس��طة لحظات شیریني که در تالوت داشتم، نه 
به دلیل خوش نویس��ي، این کار را انج��ام دادم. با تالوت 
قرآن سختي کتابت برطرف مي شود. در تالوت هم تحت 
تأثیر شیخ کامل یوسف البهتیمي بودم. البته ایشان در 

سال 1969 میالدي فوت کردند.
  آن لذتي که شما مي گویید، از تلفیق کتابت و تالوت 

است یا تالوت تنها؟
عرض کردم که ریاضت و سختي کتابت با حالوت تالوت 

برطرف مي شود.
  اگ�ر ام�كان دارد، کتابت خودتان و اس�تاد حس�ین 

میرخاني)ره( را از لحاظ فني مقایسه بفرمایید.
 به لحاظ ش��یوه نزدیک هستند. من قرآن دوم ایشان را 
خیلي وقت پیش دیدم و آنچه به یاد دارم این اس��ت که 
قرآن اول به مراتب بهتر بود. در کتابت قرآن ایشان زیاد 
تالش نکرده ان��د که صفحات زیاد یا کم ش��وند. کتابت 
ایش��ان 15 س��طري اس��ت. متحیرم که چرا در کتابت 
ایش��ان از کشیده ها استفاده نش��ده است. به لحاظ اجرا 
بس��یار زیبا و ارزشمند است. ایش��ان از همان قلم متن 
براي اعراب گذاري اس��تفاده کرده اند. مثاًل فتحه و کسره 

از الف و ر بزرگ ترند.
 بله. در قرآن اول اس�تاد حس�ین میرخاني، خواننده 
س�نگیني اع�راب را کاماًل حس مي کن�د. ویژگي خاص 
دیگري که در مورد قرآن س�وم ش�ما مي توانیم مطرح 

کنیم، چیست؟
ویژگي خاص دیگر آن، عالوه بر آس��اني در خواندن، این 

است که سعي کرده ام زیبایي داشته باشد.
 ش�ما چه توصیه اي براي عالقه من�دان به کتابت قرآن 

دارید؟ مثل اینكه از شروط قرآن نویسي وارستگي است. 
توصیه خیلي س��خت اس��ت و اهلیتي مي خواهد. عالوه 
ب��ر توفیق براي تحقق این کار، م��ا از خیلي از چیزهاي 
زندگي زده  ایم. در مس��ائل دنیایي، پیشرفت هاي زیادي 
براي من وجود داشته است، ولي از همة آن ها گذشته ام. 
توصیة من این اس��ت که هنرمند باید از زندگي دنیوي 

بگذرد تا بتواند به کتابت قرآن دست یابد.
 با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما

من به واس��طة لحظات شیریني که در تالوت داشتم، نه 
به دلیل خوش نویس��ي، این کار را انج��ام دادم. با تالوت 
قرآن سختي کتابت برطرف مي شود. در تالوت هم تحت 
یوسف البهتیمي بودم. البته ایشان در 

 میالدي فوت کردند.
 آن لذتي که شما مي گویید، از تلفیق کتابت و تالوت 

است یا تالوت تنها؟
عرض کردم که ریاضت و سختي کتابت با حالوت تالوت 
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مترجم: مهسا قبایي

قانون تقسيامت طاليی

تعادل کلید هر ترکیب بندي موفق اس��ت. یک راه حل مفید 
و قدیمي براي رسیدن به تعادل، قانون تقسیمات طالیي یا 
یک سوم است. در این قانون، کادر تصویر به 9 قسمت میان 

دو خط افقي و دو خط عمودي تقسیم مي شود.

نق��اط  طالی��ي،  نق��اط 
تقاط��ع خط��وط افقي و 
عم��ودي هس��تند. براي 
دس��تیابي به یک تصویر 
متعادل، باید نقطة تمرکز 
تصوی��ر را یک��ي از ای��ن 
چهار نقطه انتخاب کنید. 
اینج��ا همان بخش��ي از 
تصویر ق��رار مي گیرد که 
بیننده  توجه  مي خواهید 

را به خود جلب کند.
استفاده از خطوط عمودي 
در کادره��اي عمودي به 

ع��کاس این ت��وان را مي دهد که عناصر عم��ودي را که از نظر بصري 
قوي هس��تند، به گونه اي چشم نواز در کادر جاگذاري کند و عناصري 
مانند درختان، ساختمان ها و یا افراد را خارج از مرکز تصویر قرار دهد.

بیش از یک نقطه تمرکز
تصاوی��ر ممک��ن اس��ت بیش از ی��ک نقطة 
تمرکز داشته باشند. براي پرهیز از اغتشاش 
بص��ري باید ب��ه  محل قرارگی��ري این نقاط 
توجه کنید. اگر مي توانید، قانون یک س��وم 
را رعایت کنید و ی��ا حداقل مهم ترین نقطة 
تمرکز را در یک س��وم تصویر قرار دهید و از 
زاویه اي عکاس��ي کنید که به چش��م بیننده 
ای��ن امکان را بدهد که در میان نقاط تمرکز 

تصویر حرکت کند.

تأکید بر آسمان
ک��ه  منظ��ره اي  از  عکاس��ي  ب��راي 
مي خواهی��د در آن نق��ش بیش��تر و 
زیباتري داش��ته باشد، مي توانید خط 
اف��ق را روي خ��ط یک س��وم پایی��ن 
تصوی��ر قرار دهی��د. به ای��ن ترتیب، 
منظره یک سوم پایین تصویر را اشغال 

مي کند و آسمان باقي تصویر را.

پیش زمینة جذاب تر
ب��راي اینکه پیش زمینه چش��مگیرتر 
باش��د، خط افق تصوی��ر را روي خط 
یک س��وم باالی��ي قرار دهی��د. به این 
ترتیب آس��مان فقط یک س��وم باالي 
تصویر را اشغال مي کند و پیش زمینه 

باقي تصویر را.

له
قا

م
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خودتان را مجبور نكنید
اگرچه قانون یک س��وم، قان��ون مفید و 
کارایي ب��راي ایجاد ی��ک ترکیب بندي 
موفق اس��ت، نباید خودت��ان را مجبور 
کنی��د که همة تصاوی��ر را در این قالب 
بگنجانید. هر صحنه و سوژه اي مناسب 

این قالب نیست. در هر حال قوانین براي شکستن گذاشته مي شوند!
پرسپكتیو و اندازه ها

حاصل عکاس��ي تصویري دوبعدي است. اگر مي خواهید تصویري سه بعدي ایجاد 
کنید، باید راهي براي اضافه کردن عمق به آن پیدا کنید.

پرسپكتیو چیست؟
پرس��پکتیو احساس عمق صحنه اس��ت؛ عمقي که به واسطة رابطة میان عناصر 
بصري صحنه ایجاد مي ش��ود. مغز انس��ان به دنبال کلیدهایي اس��ت که عناصر 
بصري تصویر را به عناصر نزدیک تر و دورتر تقسیم کند. با استفاده از این قانون، 
هن��گام ترکیب بندي تصویر مي توانید مغ��ز را وادار کنید تا عمق صحنه را درک 

کند و تصویري از سه بعدي بودن داشته باشد.

لنزها و پرسپكتیو
پرسپکتیو چیزي نیست که تغییر کند اما نوع لنزي که به کار مي رود مي تواند آن را تغییر 
ده��د. لنزه��اي واید )زاویه باز( باعث مي ش��وند که عناصر تصویر پهن تر از آنچه هس��تند 
به نظر برسند. در حالي که لنزهاي تله )زاویه بسته( آن ها را جمع تر و به هم نزدیک تر نشان 

مي دهند. اگرچه در واقعیت، پرسپکتیو صحنه همان است که بود.
ب��راي درک این مطلب مي توانید از یک منظرة ثابت با لنز زوم عکاس��ي کنید. ابتدا آن را 
روي 28 میلي متر قرار دهید و عکاسي کنید. بار دوم بدون آنکه از جاي خود حرکت کنید، 
لنز را روي 200 میلي متر تنظیم و بار دیگر عکاسي کنید. حال اگر قسمت مشترک تصویر 
را از هر دو عکس جدا و با هم مقایسه کنید، متوجه تغییر پرسپکتیو در آن ها خواهید شد.

پرسپكتیو رنگي
رطوبت، مه و غبار در ابتدا باعث مي ش��وند که تصور کنید هر آنچه در 
عمق صحنه وجود دارد، دیده نمي شود اما اگر خوب دقت کنید، متوجه 
خواهید ش��د که الیه هایي که در عکس ایجاد مي ش��وند هرچه از شما 
دورتر باش��ند، روشن تر خواهند شد. براي اینکه چنین تأثیري را هرچه 
قوي تر حس کنید، بهتر اس��ت از یک لنز تله یا زوم اس��تفاده کنید تا 
بتوانید مناظري را با عمق بیش��تري عکاسي کنید و بخشي از منظره را 

که شامل این اتفاق طبیعي مي شود، از بقیة تصویر جدا کنید. 

پرسپكتیو خطي
اگر در صحنه خطوط موازي داشته باشید )مانند لبه هاي کناري 
جاده ها(، متوجه مي شوید که هرچه این خطوط دورتر مي شوند، 
به هم نزدیک تر مي ش��وند. به این کیفیت »پرس��پکتیو خطي« 
مي گویند. در واقع، خطوط تا انتها فاصلة مساوي از هم دارند اما 
چون به نظر مي رس��د که به یکدیگر نزدیک مي شوند، مغز به ما 
مي گوید که آن ها از دوربین دور مي شوند و به این ترتیب، عمق 
درک مي شود. لنز واید بهترین ابزار براي درک این واقعیت است. 
براي دستیابي به نتیجة بهتر، نقطة تمرکز را در جایي قرار دهید 

که به نظر مي رسد خطوط یکدیگر را قطع مي کنند. 

پرسپكتیو عمقي
اگر از یک جاده که در دو طرف آن درخت وجود دارد عکاس��ي کنید، درختان نزدیک تر، 
بزرگ تر از درختان دورتر ثبت مي ش��وند. مي دانیم که در واقعیت همة درختان یک اندازه 
هستند. بنابراین، اگر یک درخت کوچک تر از دیگري به نظر برسد، مغز نتیجه مي گیرد که 

آن درخت دورتر از دیگري است و به این ترتیب، عمق صحنه را درک مي کند.

کشیدگي پرسپكتیو
لنزهاي وای��د )زاویه باز( باعث مي ش��وند 
ک��ه عناص��ر صحن��ه پهن ت��ر از واقعی��ت 
به نظر برسند و پرس��پکتیو کشیدگي پیدا 
کن��د. به این ترتیب، احس��اس قوي عمق 
میدان ایجاد مي ش��ود. اگر دستة خرمن را 
در جلوي صحنة عکاس��ي ق��رار دهید، در 
تصویر حاصل به نظر مي رس��د که دس��تة 

گندم بس��یار بزرگ تر از خانة روستایي اس��ت. این براي مغز یعني اینکه خانه بسیاربسیار 
دورتر از دستة گندم است. این یکي از بهترین و مؤثرترین روش ها براي ایجاد عمق است.



دانش ه��ای میان رش��ته ای یک��ی از مظاهر عل��م در دوران 
جدیدن��د که مطالع��ات عالی در انواع ش��اخه ها و حوزه های 
علوم )به ویژه علوم انس��انی( را س��اده تر کرده ان��د و از منظر 
روش ش��ناختی، ابزاره��ای تحلیل��ی بس��یاری در اختی��ار 
دانش پژوهان می گذارند. در قرن اخیر، نظام آموزش همگانی 
و سیستم دانش��گاهی غرب در حوزة میان رشته ای پیشرفت 
ش��ایانی کرده اند و شایسته اس��ت در کشور ما نیز به این دو 

نهاد آموزشی توجه شود.
علومی چون فلسفه، جامعه شناسی و مردم شناسی در ترکیب 
با هنر، گروه های مطالعاتی، فلس��فة هنر )زیبایی شناس��ی(، 
جامعه شناس��ی هنر و مردم شناسی هنر را ایجاد می کنند. در 
یک هم س��نجی میان این گروه های مطالعاتی باید گفت که 
فلسفة هنر از مباحث وجودی و معرفتی چون چیستی هنر، 
معن��ای زیبای��ی، و چگونگی پیدایی زیبایی س��خن به میان 
می آورد، اما جامعه شناس��ی و مردم شناس��ی هنر به مسائل 
عینی تر مي پردازند و با مطالعه جوامع و س��اختارهای حاکم 

بر آن ها، پیدایی هنر را بررسی می کنند.

دانش مردم شناسی می تواند به بررسی و تحلیل پیدایش انواع 
هنرها در میان قومیت های گوناگون ایران کمک شایانی کند. 
حت��ی مباحثی چون چرایی رویکرد و اقب��ال اقوام ایرانی به 
یک هنر خاص را نیز می توان با اس��تفاده از این دانش مطرح 
کرد. بر این اس�اس، معلمان هنر مناطق گوناگون ایران 
با مسلح شدن به این دانش، می توانند در تدریس هنر 
بس�یار بهتر و موفق تر باشند و هنرمندان آیندة ایران 

را تربیت کنند.
در زمینة مردم شناسی هنر منابع اندکی در بازار اندیشة ایران 
ترجمه و تألیف شده است. در سال گذشته، یکی از مهم ترین 
متون این حوزه در سطح جهان، با عنوان »مردم شناسی هنر؛ 
هنر ابتدای��ی« ترجمة دکتر جالل الدین رفیع فر منتش��ر 
ش��د. مؤلف این کتاب فرانتس بوآس، مردم ش��ناس شهیر 
آلمانی– آمریکایی است. بوآس به همراه دانشجویش، آلفرد 
کروبر، یکی از پیشگامان و بنیان گذاران مردم شناسی مدرن 

و پدر مردم شناسی غرب است. 
کتاب »مردم شناس��ی هنر؛ هنر ابتدای��ی« مهم ترین کتاب 

ب
کتا

ی 
رف

مع

مردم شــناسی هنــر 
اثر فــرانـتس بـوآس
آس�یابانی محمد 

مترجم: جالل الدین رفیع فر
ناشر: گل آذین

تلفن ناشر: 021-66970816-7
چاپ: اول- 1391
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بوآس نیز به شمار می آید؛ چرا که تمام تفکر این مردم شناس 
و روش ابداع��ی او در مطالع��ات مردم ن��گاری در این کتاب 
متبلور ش��ده است. ترجمة این کتاب در شش فصل به همراه 
مقدمه و نتیجه گیری نویسنده، انتشار یافته است. عنوان هاي 
فصل ه��اي کتاب عبارت اند از: پیش��گفتار؛ عناصر صوری در 
گرافیک و هنرهای تجس��می، هنر نمایشگرانه، نمادپردازی، 
سبک، هنر ساحل اقیانوس آرام شمالی در آمریکای شمالی. 
همچنین، مقدمه ای به قلم ماری موزه، مدیر پژوهش مرکز 
ملی مطالعات علمی فرانسه، در ابتدای کتاب آمده است. موزه 
در این نوشتار ضمن معرفی بوآس، به توضیح نظام پژوهشی 
او پرداخته و تحلیلي مناس��ب از کتاب »مردم شناس��ی هنر؛ 
هن��ر ابتدایی« را، که در فهم محتوا بس��یار مؤثر اس��ت، به 
مخاطب ارائه می کند. بنابراین، به کسانی که فرصت مطالعة 
کت��اب را ندارند و یا محتوای کتاب برای آن ها ثقیل اس��ت، 

توصیه می شود این مقدمه را حتماً مطالعه کنند.
بوآس در مقدمة کتاب به بیان موضوع مورد پژوهش و توصیف 
کلی جوامع ابتدایی مي پردازد  و در ادامه در پیش��گفتار خود 
مفاهیم بنیادین و کلیدی این پژوهش، چون »هنر«، »ابتدایی« 
و... را ش��رح مي دهد. سپس با استفاده از این مفاهیم و روش 
خ��ود، به مطالعة م��وردی هنر قبایل بومی��ان آمریکا، بومیان 
آفریقا و اقیانوس��یه و همچنین س��یبری می پردازد. مطالعه و 
شرح ارتباط میان هنر و ساختار اجتماعی این بومیان، یکی از 

مهم ترین موضوعات این کتاب است.
کلیدی تری��ن واژة این کتاب »مهارت« اس��ت. به نظر بوآس، 
عنصر مهارت در شکل گیری هنر نقش اساسی بازی می کند. 
او ثابت می کند که رابطة تنگاتنگی بین مهارت و توسعة هنر 
وجود دارد؛ یعنی تا مهارت فنی وجود نداش��ته باش��د، هنر 

توسعه پیدا نمی کند. 
س��رفصل دیگری که ب��وآس در مطالعة قبیله ه��ای ابتدایی 
مطرح کرده، بح��ث محدود بودن خالقیت هنری اس��ت. او 
در بخش های��ی از کتاب به تأثیر فرهنگ اقوام مجاور اش��اره 
و بیان می کند که هم س��نجی آثار هنری یک قبیلة خاص با 
آثار مشابه در قبایل همسایه، محقق را به ویژگی های سبک 
هنري آن قبیله خواهد رساند. بنا به باور بوآس، به یقین هیچ 
س��بک هنری اي وجود ندارد که بت��وان آن را به عنوان تولید 
خاص یک قبیلة منزوی، که نمودی هم از فرهنگ آن قبیله 

باشد، معرفی کرد.
فصل ه��ای دوم ت��ا پنج��م کتاب به ش��رح »عناص��ر صوری 
در گرافی��ک و هنره��ای تجس��می«، »هنر نمایش��گرانه«، 
»نمادپردازی« و »س��بک« اختصاص دارند. سرفصل جذاب 
و ت��ازه ای که بوآس از تحلیل س��اختار اجتماع��ی قبایل به 
آن می رس��د، موض��وع »نمادپردازی در هنر« اس��ت. به باور 
بوآس، استفاده از نمادها در ش��ئون هنری چندان قانونمند 
نیس��ت بلکه از یک نظریة خ��اص پیروی می کند. این نظریه 
ب��ه اهمیت طبقه های اجتماعی در قبایل و امتیازهای قانونی 
طبقه های فرادس��ت ب��از می گردد؛ امتیازهایی ک��ه غالباً در 
فعالیت ه��ای هنری یا اس��تفاده از ش��کل های هنری تجلی 
خاص، نمود پی��دا می کند. یعنی طبقه و موقعیت اجتماعی، 
باعث امتیاز اس��تفاده از ش��کل های حیوانی مش��خص )که 
بیش��تر نمادها و یا نشانه های توتم آن قبیله هستند( در آثار 
هنری ش��امل نقاشی، معماری و نمای خانه ها، نقاب ها، لوازم 
زندگی روزمره و حتی وس��ایل م��ورد احتیاج در عبادت ها و 

مراسم های مذهبی می شود. 
در نهایت، ششمین و مفصل ترین فصل کتاب به بررسی هنر 
قبایل س��اکن در ساحل اقیانوس آرام ش��مالی در آمریکای 
شمالی اختصاص دارد. بوآس در مطالعات میدانی خود به دو 
سبک کاماًل مجزا در این حوزة فرهنگی رسید: سبک مردانه 
و س��بک زنانه. س��بک مردانه دارای درجاتی از واقع گرایی و 
معنادار )یا نمادین( است. این سبک در قالب مجسمه سازی، 
حکاکی و نقاش��ی توسعه یافته اس��ت. در مقابل، سبک زنانه 
مجموعه ای از نقش مایه ها یا عناصر هندسی است که معنای 
کاماًل مشخصی ندارند و در بافت پارچه، سبد و قالب دوزی ها 

عینیت می یابند.
در نهایت، می توان گفت که بوآس بیش��تر به دنبال گردآوری 
شرایط و ویژگی های ممتازی است که باعث شکل گیری و یا 
ظهور هنر و انواع س��بک های آن در جوامع مختلف می شود. 
همان طورکه پیش تر نیز اشاره شد، معلمان و مدرسان هنر در 
تمام شهرستان ها  و جای جای کشورمان می توانند با استفاده 
از روش های فرانتس بوآس به تحلیل س��اختار فرهنگ اقوام 
گوناگون ایرانی بپردازند و اگر ضعفی نظام مند )سیتماتیک( 
در یادگیری دانش آموزان شهر یا روستای محل خدمت خود، 
مشاهده می کنند، به طور صحیح به ترمیم آن همت گمارند.

کلیدی ترین واژة این کتاب »مهارت« است. به نظر بوآس، عنصر 
مهارت در شكل گیری هنر نقش اساسی بازی می کند. او ثابت 

می کند که رابطة تنگاتنگی بین مهارت و توسعة هنر وجود دارد؛ 
یعنی تا مهارت فنی وجود نداشته باشد، هنر توسعه پیدا نمی کند
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پای صحبت مدير و دبري هنـر مدرسه شاهدحرضت معصومه (س)

آموزش درس هنـر، زيبـا ديدن
زهرا آرامون

پای صحبت مدير و دبري هنـر مدرسه شاهدحرضت معصومه پای صحبت مدير و دبري هنـر مدرسه شاهدحرضت معصومه 

آموزش درس هنـر، زيبـا ديدنآموزش درس هنـر، زيبـا ديدن

سه
در

ر م
رن د

ه
اشاره

براي دبی�ران هنر،آگاه�ي از روش ها و تجربه هاي آموزش�ي همكاران 
الهام آفرین اس�ت. حت�ي بیان یک نكته در م�ورد جریان تدریس هنر 
و توجه به روش هاي کاربردي، براي همكاران آموزنده اس�ت. به عالوه، 
بردن تجربه ها به میان همكاران و ایجاد انگیزه براي بهره گیري از آن ها 
اقدامي ارزشمند محسوب مي شود. معلمان هنر با روش و درک خویش 
این درس را ارائه مي دهند و به طور معمول هرکس متناس�ب با تخصص 
و مه�ارت خوی�ش به هنري خاص مي پردازد. »رش�د آم�وزش هنر« از 
جریان تدریس هنر در مدرسة راهنمایي گزارشي آماده کرده است که 

امیدواریم براي سایر همكاران داراي پیام هاي تأثیرگذار باشد.
خانم دوس�ت محمدي، فوق لیس�انس هن�ر، مدیر »مدرس�ة راهنمایي 
حضرت معصومة )س(« در منطقة 6 ش�هر تهران از مدیراني هس�تند که 
ب�ه درس هن�ر اهمیت الزم را مي دهند. با وي و معلم هنر این مدرس�ه 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید. نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

عكاس: مریم فرهی



 خانم دوس�ت محمدی، با توجه به رشتة تحصیلي و 
سابقة تدریستان، درس هنر را از نظر تأثیرات تربیتي 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
با هنر می توان به بس��یاری از دس��ت نیافتنی ها دست یافت. 
اگر هنر در زندگی انسان دخیل باشد، و به آن فقط به عنوان 
یک رش��تة درسی نگاه نش��ود و از آن در تمام طول زندگی 

استفاده شود، مي توان به آن هنر گفت.
در دوران��ی که درس هن��ر را تدریس می کردم، مي کوش��یدم 
دانش آموزان را عالقه مند درس هنر کنم. به آن ها می گفتم من 
به شما هنر درس نمی دهم که شما نقاش، طراح، یا خوش نویس 
ش��وید و جامعه هم نیاز به این همه نق��اش و خطاط ندارد. به 
شما یاد می دهم زمانی که جراح شدید، زیبا جراحی کنید. اگر 
دندان پزشک شدید، دندان ها را به زیبایي ترمیم کنید. حتی اگر 
خانه دار شدید، کشوها و کمدتان را قشنگ بچینید. در چیدمان 
منزلتان رنگ ها را زیبا کنار هم بگذارید و زیبایی را به زندگی تان 
بیاورید. هر شغل و تخصصی را که دوست داشتید، داشته باشید، 

ولی هنر را نیز در زندگی تان داشته باشید.
دانش آموزان قدیمی ام که به من مراجعه می کنند، می گویند 
ما هنوز حرف های ش��ما را در زندگی م��ان پیاده می کنیم و 

هنر جزو ملزومات اصلی زندگی ماست.
هن��ر روح را لطی��ف می کند و پ��رورش می دهد. انس��ان ها 
را مهرب��ان می کن��د و اخالق خوش به انس��ان می دهد. این 
سرمایة بزرگي است که هرکسی به راحتی به دست نمی آورد.
 براي رش�د درس هنر چه اقداماتي در این مدرس�ه 

داشته اید؟
در دوران تدریس��م ب��ا تم��ام وج��ود ای��ن درس را تدریس 
می کردم. حتی بعد از پایان س��اعت مدرسه در مدرسه بودم. 
به شیوة مش��ارکت گروهی توجه زیادی داشتم. بچه هایی را 
که در این درس توان کمتری داش��تند، تشویق مي کردم که 
حداقل به اندازة توانشان کار کنند. بخش هاي مختلف کتاب 

هنر و نقاش��ي رنگ و روغن، طراحي، نقاش��ي با 
گواش و آبرنگ، خوش نویسي، قلم تراشي و خط 

درش��ت و ریز را با بچه ها کار 
مي کردم. بعد با اس��تفاده از 
کارهایي ک��ه در کالس یاد 

گرفت��ه بودند، کارت پس��تال 
کارت  مي کردی��م؛  درس��ت 

خودش��ان  ک��ه  پس��تال هایي 
طراحي کرده بودند و روي آن 
با خط خوش جمالتي نوش��ته 
بودن��د. در انتها نی��ز کارهاي 
دانش آموزان را در نمایشگاهي 

به نمایش مي گذاشتیم. 
در دوران مدیریت��م نی��ز در 
زمینة هنر احساس خأل زیادي 
مي ک��ردم. به همی��ن دلیل در 

میان معلمان هنر مناطق دیگر 

ش��روع به جس��ت وجو کردم و معلمي باانگیزه و موفق در این 
زمینه براي مدرس��ه یافتم. همیش��ه از معلمان هنر مدرسه ام 
مي خواهم با توجه به ذائقه و عالقة دانش آموزان فعالیت هنري 
را انتخاب کنند تا دانش آموزان هرچه عالقه مند ش��وند. در این 
مدرس��ه به خوش خطي و تمیزنویسي بسیار اهمیت مي دهیم. 
دانش آموزان مدرسة ما اجازة استفاده از الک غلط گیر ندارند و 
این کار باعث شده است که خط دانش آموزان زیباتر و بهتر شود.

اگ��ر فضاي فیزیکي مدرس��ه مطلوب باش��د، درصد یادگیري 
دانش آموزان افزایش مي یابد. فضاي شاد و چیدمان کالس هاي 
مدرس��ه در یادگیري آن ها مؤثر اس��ت. هنگامي که تدریس 
درس هنر را برعهده داشتم، سرگروه آموزشي هنر منطقه نیز 
ب��ودم. با کمک آقاي محمدي در منقطة 6، براي معلماني که 
معلم هنر نبودند ولي مجبور به تدریس درس هنر بودند، یک 

کارگاه آموزشي برپا کردیم که بسیار مؤثر بود.  
به نظ��رم در درجة اول باید براي ای��ن درس دبیر اختصاصي 
فراهم کرد. افزایش میزان ساعات درس هنر بسیار مهم است. 
تعامل با خانواده ها نیز از نکات کلیدي 
است. خانواده ها باید بدانند که هنر 
باالتر از درس است، چرا که تأثیر 

مستقیم روي زندگي دارد. 

این مدرسه،  معلم هنر 
س�لمانی،  حوری  خانم 
22 س�ال سابقة تدریس 
دارد. ایش�ان 18 س�ال 
دبی�ر هنرس�تان بوده و 
از سال 1388 به انتخاب 
خ�ود ب�راي تدریس هنر 
اول  دورة  به مدرس�ة 
)راهنمای�ي  متوس�طه 
س�ابق( آمده اس�ت. در 

خانم دوست محمدی، مدیر مدرسة شاهد حضرت معصومه )س(

نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

هنر روح را لطیف 
می کند و پرورش 
می دهد. انسان ها 
را مهربان می کند 
و اخالق خوش به 

انسان می دهد. این 
سرمایة بزرگي است 

که هرکسی به راحتی 
به دست نمی آورد
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حین تدریس این معلم وارد کالس شدیم. خانم سلماني 
معلمی بس�یار فعال و بانشاط است. فعالیت او در حین 
تدریس از دانش آموزانش کمتر نیست. دانش آموزان در 
حال طراحي س�یب هاي روي میز بودند و معلمش�ان با 

دیدن کار آن ها، ایرادات کارشان را تذکر مي داد.
 خانم س�لماني، لطفًا از شیوة تدریس خود در درس 

هنر برایمان بگویید. 
اولی��ن درس م��ن ب��ه دانش آموزانم، خ��وب و دقیق دیدن 
اس��ت. از آن ها می خواهم از حس بینایی شان به نحو احسن 
استفاده کنند. بعد از خوب دیدن از آن ها می خواهم از حس 
المسه شان کمک بگیرند. مدل های طراحی را لمس کنند و 
تورفتگی ها، برآمدگی ها و بافت را خوب حس کنند. به آن ها 
یاد می دهم وقتی میوه ای در دست می گیرند، به شکل و فرم 

آن خوب توجه کنند و به دقت آن را ببینند. 
معموالً تدریس را با تمرین انواع خطوط و اش��کال هندسی 
ادام��ه می دهم و در حین تدریس، تناس��بات، اندازه گیری با 
مداد، ترکیب بندی، جاس��ازی طرح در صفحه، بزرگ کردن 
ط��رح، و ان��واع کادر را نی��ز به دانش آم��وزان یاد 
می ده��م. یعنی تدری��س را دقیقاً از اصول 
پایه ش��روع می کنم و به صورت علمی و 
به آموزش می پردازم.  سیس��تماتیک 
در زمینة خط فقط خط تحریری را 

به بچه ها آموزش می دهم.
 از چه ابتكاراتي در تدریس 

هنر بهره مي گیرید؟
س��عی می کنم هنر را به صورت 
کارب��ردی به بچه ه��ا آموزش 
کار  ای��ن  از  هدف��م  ده��م. 
تلفیق هنر با زندگی شان 
اس��ت. هن��ر در زندگی 
مهمی  بس��یار  نقش 
بچه ها  ب��ه  دارد. 
می دهم  ی��اد 

کارهای��ی را که ی��اد گرفته اند، روی قطعات پارچه، س��فال، 
ظ��روف شیش��ه ای و هرچی��زی ک��ه دوس��ت دارن��د و در 
دسترسش��ان است، اجرا کنند. البته از قبل تکنیک های الزم 
را به آن ها آم��وزش می دهم. وقتی روی رومیزی و وس��ایل 
آش��پزخانة منزلش��ان طراحی می کنند، خیلی لذت می برند. 
هنگامی که اعضاي خانواده از این وسیله ها در خانه استفاده 

می کنند، اعتمادبه نفس  این بچه ها رشد می کند.
از طریق درس هنر دانش آموزانم را با خدا بیشتر آشنا می کنم. 
وقتی گلی را می کشند و می خواهند آن را رنگ  بزنند، خیلی 
س��عی می کنند رنگ خ��ود می��وه و گل را دربیاورند. خیلی 
زحمت مي کش��ند و م��ن در اینجا عظمت اله��ی را به آنان 

یادآوری می کنم دنیای ما پر از شگفتی است و ما غافلیم. 
 با مش�كل کمب�ود وقت در درس هن�ر چگونه کنار 

آمده اید؟
کمبود وقت مش��کل بزرگی است و من خیلی از این موضوع 
ناراحتم. نمی توانم به اهدافی که دارم برس��م. چندین بار این 
مشکل را با مسئوالن در میان گذاشته ام ولی آن ها می  گویند 
این برنامه  از س��وی وزارت خانه معین ش��ده است و چاره ای 
برای آن نیس��ت. ناچاریم با همین وقت کم کار کنیم. برنامة 
تدریس��م را با توجه به س��ن دانش آموزان مشخص می کنم 
و با اس��تفاده از راهکارهایی مي کوش��م به اهداف موردنظرم 
دس��ت یابم؛ به طوری که دانش آم��وزان هم یاد بگیرند و هم 

لذت ببرند. 
 راه ه�اي عالقه مند کردن دانش آموزان به درس هنر 
ش�امل چه مواردي اس�ت؟ لطف�ًا از تجربه هاي عملي 

خودتان بگویید.
من از دبیران بسیار جدی هنر هستم. به طوری که همکارانم 
معتقدن��د که هن��ر را به ان��دازة دروس دیگ��ر مانند ریاضی 
جدی گرفته ام. بله، م��ن هنر را به اندازة درس ریاضی جدی 
گرفته ام. ط��وری با دانش آموزان برخورد ک��رده ام که همان 
اهمیتی را که به س��ایر درس هایشان می دهند، به درس هنر 
هم بدهند. البته ابتدا برای آن ها بس��یار س��خت است، ولی 
کم کم عالقه مند می ش��وند. برای خانواده ها هم سخت است. 
جبهه می گیرند و ش��کایت مي کنند ک��ه چرا این قدر جدی 

نمونةکار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

وقتی به دانش آموزان 
می گوییم با موضوع 
آزاد نقاشی کنند، 
متناسب با آن فكر 
می کنند و ذهنیات 
خود را روی کاغذ 
می آورند. در نتیجه، 
آنچه را که در ذهن 
به صورت بالقوه 
دارند، بالفعل نشان 
می دهند. درس 
هنر کمک می کند 
که دانش آموزان در 
سایر درس هایشان 

پیشرفت کنند
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می گیری��د؛  چرا م��داد طراحی، چرا کاغ��ذ A3. برای آن ها 
توضی��ح می دهم که کار کردن روی کاغذ داراي اندازة بزرگ 
اعتمادبه نف��س دانش آم��وزان را تقویت می کند و ترس آن ها 
را از کش��یدن طرح از بین می برد. وقتی کاغذ بزرگ اس��ت، 
بچه ها دستش��ان برای کش��یدن طرح باز است و این کار به 
آن ه��ا اعتمادبه نفس می دهد. وقتی کاغذ کوچک اس��ت، با 
ترس خط می کش��ند. این ترس همیشه با آن ها خواهد ماند. 
از طریق درس هنر سعی می کنم ترس بچه ها را از بین ببرم 
 و موف��ق هم بوده ام. خانواده ها نیز کم کم متقاعد می ش��وند؛ 

به ویژه زمانی که کارهای هنری فرزندانشان را می بینند.
 ب�راي راه اندازي نمایش�گاه هاي هن�ري از کارهاي 
بچه ه�ا و ی�ا راه ان�دازي کارگاه هنر چ�ه اقداماتي در 

مدرسه انجام شده است؟
در طول س��ال حداقل دو نمایشگاه از کارهای هنری بچه ها 
برپ��ا می کنی��م: یکی ب��ه مناس��بت دهة فج��ر و دیگری به 
مناس��بت هفتة معلم که دانش آموزان کارهای هنری شان را 
در معرض دید خانواده ها و دانش آموزان دیگر قرار می دهند. 
در مسابقات هنری در س��طح منطقه، استانی و کشوری نیز 
دانش آموزان مدرس��ة ما صاحب مقام شده اند. کارگاه هنر از 
جمله نیازهاي درس هنر اس��ت، ولي متأس��فانه مدرسة ما و 

بسیاري از مدارس دیگر کارگاه هنر ندارند. 
 ب�راي بالندگي درس هنر و ش�كوفایي هنري بچه ها 

چه پیشنهادهایي دارید؟
درس هنر درس��ی فرعی نیس��ت و باید ب��ه آن بهای الزم را 
بدهیم. الزم اس��ت ب��رای این درس وقت مناس��بی در نظر 
گرفته ش��ود. آی��ا یک تک زنگ 45 دقیق��ه ای در هفته برای 
درس هنر کافی اس��ت؟ به ع��الوه، ض��رورت دارد از دبیران 
متخصص برای این درس اس��تفاده کنی��م. در اغلب مدارس 
از معلم��ان غیرمتخص��ص برای تدریس این درس اس��تفاده 
می شود. به دلیل همین نادیده گرفتن درس هنر، خانواده ها 
ه��م ب��ه آن اهمیت نمی دهند. البته در مدرس��ة ما این طور 
نیست. در این مدرس��ه همة دانش آموزان از این درس نمرة 
20 نمی گیرن��د. خانواده ها نیز در این زمینه توجیه ش��ده اند 
که اگر نمرة فرزندشان 18 شده، به دلیل کوتاهی دانش آموز 
بوده اس��ت. با توجه به تفاوت های فردی و وس��ع خانواده و 

عملکرد دانش آموز، آن ها را ارزشیابی می کنیم. 
ب��ه مقولة درس هن��ر در دورة ابتدایی نیز باید توجه ش��ود. 
درست است که نباید در دورة ابتدایی به آموزش اصولی هنر 
پرداخ��ت اما می توان خالقیت بچه ها را پرورش داد. وقتی به 
دانش آموزان می گوییم با موضوع آزاد نقاشی کنند، متناسب 
ب��ا آن فکر می کنند و ذهنیات خ��ود را روی کاغذ می آورند. 
در نتیج��ه، آنچه را که در ذهن به صورت بالقوه دارند، بالفعل 
نشان می دهند. درس هنر کمک می کند که دانش آموزان در 

سایر درس هایشان پیشرفت کنند. 
بچه ها به وس��یلة هنر می توانند درونیات خ��ود را بروز دهند. 
سال  ها پیش دانش آموزی داشتم که بسیار کم صحبت می کرد 
و بسیار گوشه گیر بود و در حین نقاشی و طراحی از خط های 
خشن و تیز و  رنگ های تیره و سیاه استفاده می کرد. او را به 
مشاور مدرسه ارجاع دادم و گفتم که این دانش آموز نمی تواند 
از خط��وط آرام و رنگ ه��ای خوب در کارش به��ره بگیرد. او 
مش��کل دارد و نیازمند کمک اس��ت. مش��اور مدرسه بعد از 
بررس��ی متوجه ش��د که آن دانش آموز در محیط خانه دچار 
مش��کالت عاطفی زیادی است. می خواهم بگویم که از طریق 

هنر می توان به درون و روحیات بچه ها پی برد.
حض�رت  مدرس�ة  آموزش�ی  کادر  هم�كاری  از   

معصومه)س( تشكر می کنیم.

نمونه کار دانش آموزان مدرسة شاهد حضرت معصومه )س( 

خانم حوری سلمانی، معلم هنر مدرسة شاهد حضرت معصومه )س(
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مـجــموعـه «زیـر و بـم داستــان» رونــامیـی شـد

حــداد قصــه نامتام 
سمانه آزاد

 اشاره
 زیر و بم داستان عنوان مجموعه ای آموزشی- پژوهشی از مرحوم حسین 
حداد است. این مجموعه دربرگیرندة تجربه ها و توصیه های نویسندگان 
مط�رح ایران و جه�ان دربارة ن�كات ریز و درش�ت داستان نویس�ی و 
ظرافت هاي  کاری داستان نویس�ان است. مرحوم حداد در این مجموعه 
موضوعات�ی همچون ایدة داس�تانی و ط�رح اولیه، ش�خصیت پردازی، 
گره افكنی و گره گش�ایی، زاویة دید، انتخاب نام داس�تان، آغاز و انجام 

داستان، بازبینی و بازنویسی، و... را مورد توجه قرار داده است.
چندی پیش مراس�م رونمایی از این مجموعة ارزش�مند با همت »حوزة 
هنری« و »بنیاد ادبیات داستان ایرانیان« با حضور خانوادة وی، محسن 
مؤمنی شریف، رئیس حوزة هنری، محمد حسنی، مدیرعامل بنیاد ادبیات 
داستانی و نویسندگان برگزار شد. گرچه عمر حسین حداد کوتاه بود و او 
نتوانست در این مراسم حضور داشته باشد و نتیجة زحمات چندین سالة 

خود را ببیند اما چه باک که »مرد نكونام نمیرد هرگز«.

حسین حداد، کارش��ناس ادبیات فارسی، نویسنده 
و پژوهش��گر و نیز از پایه گذاران »مرکز بررسی آثار« 
مج��الت »رش��د« بود. از ای��ن نویس��نده کتاب های 
بس��یاری به خص��وص در حوزة ک��ودک و نوجوان به 
یادگار مانده اس��ت اما آنچه چهرة ادبی این نویسنده 
را متمای��ز می کرد، عالقة او به پژوهش بود که نهایتاً 
به نگارش مجموعة آموزش��ی – پژوهشی »زیر و بم 
داس��تان« انجامید. این اثر که پژوه��ش آن نزدیک 
به ده س��ال طول کش��یده، ش��امل نظ��رات بیش از 
300 نویس��ندة خارج��ی و ایران��ی درب��ارة مراحل 
گوناگون داستان نویس��ی و ظرافت های آن اس��ت. از 
این رو می تواند برای پ ژوهش��گران و اهالی ادبیات و 
داستان نویس��ان  مفید باشد. حس��ین حداد در سال 
1385 درگذش��ت. به همی��ن دلی��ل، بنی��اد ادبیات 
داس��تانی ویرایش آن را به محمد حنیف س��پرد تا 

زحمات حداد به خوبی دیده شود. 
 در ابتدای مراسم رونمایی محمد حسنی، مدیرعامل 
بنیاد ادبیات داس��تانی ایرانیان، ب��ا گله از بي توجهي 
به فعالیت های پژوهش��ی گفت: »متأسفانه این روزها 
کس��ی حوصلة انجام فعالیت های پژوهش��ی را ندارد. 
پژوهش های دانشگاهی هم وصله پینه ای شده اند اما 
در همین روزگار، حس��ین حداد تجربیات نزدیک به 
300 تن از نویس��ندگان را در یک دسته بندی منظم 
و به ش��کلی جذاب جمع آوری ک��رد. از این رو، این 
اثر می تواند برای عالقه مندانی که در شهرستان های 
کش��ور هس��تند و به اس��تادان زیادی هم دسترسی 

ندارند، بسیار مفید باشد.«
وی در ادام��ه گفت: »از دو س��ال قبل ک��ه در بنیاد 
ادبی��ات داس��تانی ایرانیان موظف به خدمت ش��دم، 
تصمیم داش��تم چند کار را که از گذشته مانده بود، 
به سرانجام برسانم که یکی از آن ها اثر مرحوم حداد 
بود. ما اصرار داش��تیم این اثر هرچه سریع تر به چاپ 
برسد. البته تأکید داشتیم که آن را با ویرایشی تازه به 
چاپ برسانیم تا زحمات مرحوم حداد هم بهتر دیده 
شود. از این رو، با دکتر محمد حنیف صحبت کردیم 
تا ویرایش آن را بر عهده بگیرد. او هم یک سال برای 
ویرایش اثر زحمت کش��ید تا فعالیت مرحوم حداد با 

ویراستاری خوب دیده شود.«
 زندگی زیر پرچم حسین )ع(

منیژه شاعرا، همس��ر مرحوم حسین حداد، در ادامة 
این مراسم در سخنانی کوتاه از همة کسانی که در چاپ 
کتاب زیر و بم داستان همکاری داشته اند، سپاسگزاری 
کرد. وی آن گاه این متن را قرائت کرد: »همسر همیشه 
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در یادم، هفت س��ال پیش درس��ت در چنی��ن روزهایی بیماری میهمان 
ناخوانده وجود آسمانی ات گشت و شما چه صبورانه در کنار این میهمان 
زندگی کردی. پوش��ة کارهایت را به بیمارستان منتقل کردی و مصمم و 
پرامید و منظم، کارهایت را انجام دادی. یادت هس��ت دکترها از آن همه 

نظم متعجب شده بودند و شغل شما را پرسیده بودند؟ 
چه زیبا زندگی کردی و چه زیباتر س��ه م��اه آخر را؟! دو هفته قبل از 
چاپ کتابت، که دیگر به آرزویی برای ما مبدل شده بود، خبر دادی و 
گفتی کتابم در حال چاپ اس��ت. ابتدا فکر کردیم در برزخ، تشکیالِت 
انتش��اِر کت��اب راه انداخته ای و کتاب چاپ می کن��ی اما دو هفته بعد 

فهمیدیم واقعاً کتابت دارد چاپ می شود.
در دنی��ا چ��ه زیبا داس��تان زندگ��ی ات را ب��ا به کارگی��ری تجربه ها و 
کمک های اهل بیت )سالم اهلل علیهم( و با دستان پرتوانت نوشتی. زیر 
پرچم حس�ین)ع( زندگی کردی و چونان سرورت، اباعبداهلل)ع(، لب 
تش��نه و در ایام اربعین حسینی به برزخ متولد شدی. امیدوارم مقامت 

در زندگی ابدی عالی و متعالی باشد.
آخرین کالم اینکه به دعای ش��ما سخت محتاجم تا تک گل زندگی مان، 
مثل خودت والیتی تربیت شود. خدایا، تو را سپاس به خاطر نعمتی که به 
ما عطا کرده بودی و سپس از حکمتی که با فراخواندن او بر ما روا داشتی.« 

حداد، قصة ناتمام بود
رضا امیرخانی، نویسندة آثاری همچون »مِن او«، از جمله کسانی بود 
که در این مراس��م به بیان خاطره ای از دوران دوستی با حسین حداد 
پرداخ��ت. وی گفت: »قس��متی از بهتری��ن دوران زندگی ام را در کنار 
حس��ین حداد گذراندم. فکر می کنم مرحوم حداد قصة ناتمام اس��ت. 
یعنی نمی توانیم از کتاب های ایش��ان، همة مرحوم حداد را پیدا کنیم. 
فکر می کنم قس��مت های فراوانی از زندگی او برای بسیاری از ما خارج 
از کتاب هایش نقل ش��د و ماند. من می خواه��م به جای کتاب، دربارة 
صاحب آن صحبت کنم؛ چون بهترین وس��یله برای شناخت افراد، آن 
چیزی اس��ت که از کتاب صادر می شود. شاید از همین کتاب است که 
می توانیم به قس��مت هایی از وجوه مرحوم حداد پی ببریم. در نزدیک 
ب��ه هزار صفحة این کت��اب، ذره ای توهین و بی احترامی به هیچ یک از 
ش��خصیت های ادبی نمی بینید؛ در حالی که کتاب در بعضی قسمت ها، 
کار سخت ارزیابی و ارزشیابی نویسنده ها را بر عهده گرفته است و این 

نشان از شخصیت حداد دارد.«
این نویس��نده در ادامه به جریان اطالع از بیماری مرحوم حداد اشاره 
ک��رد و گفت: »م��ن و آقای مؤمنی اولین کس��انی بودی��م که متوجه 
بیماری ایشان شدیم. یک روز بعد از ظهر در دفتر ادبیات حوزة هنری 
بودیم که آقای حداد با برگة آزمایشی در دست از راه رسید و گفت که 
در این برگه از بیماری س��ختي نام برده ش��ده است. او حتی با روحیة 
محققانه اي که داش��ت، دربارة بیم��اری مطالعه و از جزئیات آن مطلع 
ش��ده بود. آقای مؤمنی با خوش بینی همیشگی اش فضای آن دیدار را 
عوض کرد؛ به طوری که من هم تصور کردم ش��اید واقعاً بیماری جدی 
نباش��د. اما در لحظات آخر جلسه، مرحوم حداد نگاهی به من کرد و با 
آن نگاه بود که من متوجه ش��دم، او با یقینی ترین موضوع زندگی اش، 

یعنی مرگ به صورت خودآگاه روبه رو شده است.«
امیرخانی افزود: »پس از آن هر بار که به دیدن مرحوم حداد می رفتم، 
متوجه می ش��دم آرامش او بیشتر می شود و در عین حال، در روزهای 
آخ��ر جزئیاتی برایش اهمیت پیدا می کرد. روز آخری که او را دیدم به 
مطلبی اش��اره کرد که از نظر من بس��یار جزئی بود؛ مطلبی که شاید 
ما روزی هزار بار آن را انجام می دهیم و حتی احس��اس نمي کنیم که 
حق الناس��ی در آن نهفته باش��د. ایشان دس��ت مرا گرفت و گفت: من 
حق الناس��ی را ضایع کرده ام. دوست دارم به صاحبان حق اطالع دهید 
که این قصور از طرف من انجام ش��ده اس��ت و واقعاً هم آنچه مرحوم 
حداد گفت قصور بود و تقصیر نبود. امروز که سال ها از آن روز گذشته، 
احساس می کنم برای امثال من الزم است که نسبت به جزئیات سادة 

کارهایمان هوشیار باشیم.«
اثری برای همة نویسندگان جوان

در این مراس��م محس�ن مؤمنی ش�ریف، رئیس ح��وزة هنری، در 
سخنانی با اش��اره به هفتمین سالروز درگذش��ت حسین حداد گفت: 
»هفت س��ال پیش در چنین روزهایی همة ما ایام س��ختی را با آقای 
ح��داد می گذراندی��م و ص��دای پای حادث��ه ای را که ب��ه زودی اتفاق 

می افتاد، می شنیدیم.«
رئیس حوزة هنری با اش��اره به فعالیت های حسین حداد گفت: »حداد 
وظیف��ة خود را خوب تش��خیص داده  ب��ود. او تا پای��ان عمر در حوزة 
ادبیات کار کرد. مرحوم حداد می توانست مانند بسیاری دیگر نویسنده 
ش��ود اما معتقد بود ک��ه باید به ب��زرگان ادبیاتمان نی��ز توجه کنیم. 
از ای��ن رو فعالیت ها و کتاب هایش در همین راس��تا بودند. نخس��تین 
کتاب او »گل چهر« نام داش��ت ک��ه در آن مصاحبه هایی با مصطفی 
رحماندوس�ت، محمدرضا سرش�ار و فریدون عم�وزاده خلیلی 
انجام داده بود. پس از آن، تصمیم گرفت کتاب های جنگ را شناس��ایی 
کند. به همین دلیل کتاب شناسی جنگ در حوزة کودک و نوجوان را در 
مدت کوتاهی به انجام رساند. حداد حق بزرگی به گردن ادبیات انقالب و 
پیش کسوتان دارد. حق حداد در زمان حیات او ادا نشد؛ زیرا اجل به وی 

مهلت نداد اما امیدوارم بعد از فوتش ما حق او را از یاد نبریم.«
مؤمنی شریف از مجموعة زیر و بم داستان، با عنوان اثری یاد کرد که 
همة نویس��ندگان نیازمند مراجعه به آن هس��تند و گفت: »به نظر من 
هرچه یک نویس��نده دربارة فن داستان نویسی به آن نیاز دارد، در این 
کتاب هست. هر نکته ای که نویسندگان برای نگارش به آن نیاز داشته 
باشند، در این کتاب آمده است. مرحوم حداد نزدیک به ده سال برای 
نگارش این مجموعه زحمت کش��یده و تجربی��ات نزدیک به 300 تن 
از نویس��ندگان داخلی و خارجی را در آن گردآوری کرده اس��ت. این 
تجارب جنبه های گوناگون نویس��ندگی را شامل می شوند. نکتة جالب 
این اس��ت که نویسندگان نظرات مختلفی دارند. این نشان می دهد که 
نظرات آن ها وحی ُمنزل نیست و همین باعث می شود که نویسندگان 
جوان با اعتماد به نفس بنویسند، مقهور اسامی بزرگ نشوند و آنچه را 

برای داستان خود مصلحت می دانند، انجام دهند.«
 روحش شاد!
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بـا تـأکیـد بـر دوره معاصـر

روش های 
    نقد کتاب های 
       خوش نویسی

کاوه تیموری

 اشاره
کیفیت بخش�ی به آموزش هنر در کالس، مس�تلزم توانمندی 
عملی و بینشی است. بررسی و مطالعة آثار و کتاب های هنری 
و دریافت پیام آموزشی آن ها می تواند سرمایة هنرمند را ارتقا 
دهد. به همین دلیل، معرفی، تحلی�ل، ارزیابی و نقد کتاب های 
هنری دس�تمایة اصلی برای به دست آوردن این سرمایه است. 
معلم توانمند هنر می تواند از طریق آشنایی با روش های نقد، از 
کیفیت و عیار آثار و تالش های هنری آگاه ش�ود و نتایج مفید 
و مؤثر نقد خود را در فرایند تدریس به کار گیرد. نقد هنری در 
کن�ار ارکان مهم هنر، یعنی تولید هنری، تاریخ هنر و آموزش، 
جورچین این فرایند را تكمیل می کند. در روزگار فعلی با توجه 
ب�ه تولی�دات عرصة هنر، از نق�د هنری و توانای�ی در هنر نقد 

گریزی نیست.
رش�د آموزش هنر با این مفروضات توجه خود را به روش های 
نقد کتاب ه�ای خوش نویس�ی به عنوان هنری اصی�ل و بومی 
معطوف داش�ته است. به همین س�ان نیز آمادگی خود را برای 
دریافت و چاپ نقد همكاران از کتاب های هنری اعالم می کنیم.

کلیدواژه ها: نقد کتاب های خوش نویس��ی، روش های نقد و معرفی، 
بیان ارزش های زیباشناختی

ء



مقدمه
کتاب ه��ای خوش نویس��ی در قالب ه��ای مختل��ف کتابت و 
قطعه در انواع خطوط نس��تعلیق، شکس��ته نس��تعلیق، نسخ 
و ثل��ث و موارد و موضوعات وابس��ته به خ��ط آماده و چاپ 
می شوند. می توان با کمی اغماض گفت هر خوش نویسی که 
به مرحلة کتاب نگاری قدم می گ��ذارد، آمادگی الزم را برای 
به دس��ت دادن کاری مناسب در خود به وجود آورده است. بر 
این اس��اس، کتاب  پدید آمده با توجه به سختی های کتابت 
و قطعه ن��گاری و طی کردن مراح��ل هزینه بر چاپ و عرضه، 
بهترین دس��تمایه برای به کار بس��تن نقد هن��ری در عرصة 
خوش نویسی است. معرفی صحیح، پایة اساسی نقد را شکل 
می دهد و نقد ب��ه مفهوم محک زدن اثر هنری و عبور دادن 
آن از صافِی موازین و معیارهای ش��ناخته ش��ده اس��ت. اگر 
ش��رایط مطلوب در منتقد منصف فراهم ش��ود و نقد راه گشا 
فراروی خوش نویس قرار گیرد، می توان امیدوار بود که تغییر 
نگ��رش الزم را در کاتب فراه��م آورد و او را در بهبود تولید 

هنری از نگاه ناقد به مرحله ای باالتر هدایت کند.
ویژگ��ی  نق��د در درج��ة اول داش��تن ش��ناخت مطلوب از 
ارزش های زیباش��ناختی اثر خوش نویسی است. این نکته در 
حقیق��ت کلی��د ورود به عرصة نقد اس��ت. هرچه نقد فنی و 
اثرگذار توس��عه یابد، ارزش های ذاتی هنر خوش نویسی بهتر 
شناس��انده می شود. بر این اساس، شناخت »روش های نقد 
کتاب های خوش نویس�ی« موضوعی است که می تواند به 
نزدی��ک کردن این هنر ب��ه مؤلفه ها و مفاهی��م هنر معاصر 
کمک شایانی کند. در یک طراحی اولیه، پیشنهاد محورهای 
نقد برای کتاب های خوش نویسی می تواند به  شرح زیر باشد:
 توجه به پژوهش های خوش نویسی به عنوان پایه و زیربنای 

نقد و عیارسنجی در خوش نویسی؛
اص��ول  و  زیباش��ناختی  نظریه ه��ای  از  مناس��ب  درک   
زیبایی شناسی برای فهم زیربنای موضوع هنر خوش نویسی؛

 شناخت مقبول از مبانی زیباشناختی در هنرهای تجسمی 
از جمله خوش نویسی؛

 اختیار کردن تعریف مورد وفاق از نقد هنری و تناسب آن 
با خوش نویسی؛

 داش��تن تصوری مش��خص از آثار مثبت نقد و تأثیر آن بر 
فرایند تولید آثار هنری خط؛

 توصیف اثر به مفهوم آنچه عمالً  اتفاق افتاده است؛
 تحلیل همه جانبة کتاب خوش نویس��ی به مفهوم آنچه باید 

از نظر کمال هنری رخ می داده است؛
 بررس��ی جایگاه و زمینة اجتماعی خطاط و مروری بر آثار، 

دوره ها و تحوالت هنری وی؛

 داشتن شرایط الزم برای نقد و نقادی توسط ناقد؛
 داشتن توانایی بینشی و تجربة هنری به جان زیسته؛

 شناختن موازین نقد؛
 تحدید دامنة موضوع و جلوگیری از گستردگی؛ 

 وقوف بر دوره های خوش نویس��ی )متقدم و معاصر( و دارا 
بودن نگاه انتقادی؛

 آش��نایی با جریان های اصلی خوش نویس��ی و ویژگی های 
بارز و مشخصه های آن؛

 شناخت سبک ها، مؤلفه ها و معرف های هر سبک؛
 تس��لط بر ش��یوه ها، شگردها، چاش��نی ها، درک اصول در 

نظام هندسی و زیباشناختی خوش نویسان برجسته؛
 توانایی واکاوی افتراقات و اش��تراکات آثار خوش نویسی و 

بیان مزیت ها؛
 نشان دادن توانایی ها و نکات مهم هنری در اثر خوش نویسی؛

 توانای��ی در بیان اندیش��ه های ذهنی در قال��ب نثر گیرا و 
قابل فهم؛

 برمال کردن ارزش های زیباشناختی اثر مورد نقد؛
 توضیح منطقی کاس��تی ها و کمبودها با توجه به پیشینة 

آثار مشابه؛
 بررسی نسبت اثر ارائه شده با سایر آثار همگن و هم موضوع؛
 ارائ��ة جمع بندی صحی��ح از بیان مطالب و تبدیل آن ها به 
موارد الهام بخش برای خوانندگان و خوش نویس پدید آورندة 

اثر.
محورهای فوق به ش��رح و بس��ط بیشتری نیاز دارند و با کار 
عملی بر نس��خه های خطی و خوش نویس��ی در دورة معاصر، 

قابلیت تعمیق و گسترده شدن خواهند داشت.
خوش نویس��ی هنری س��نتی و دیرپاس��ت و پیون��د دادن و 
متناس��ب کردن آن با فرایند نقد، به عنوان یک روش ارزیابی 
در روزگار معاصر، با موانعی روبه روس��ت. با این حال، این کار 
به شکل جدی آغاز شده است و روندی رو به تداوم دارد؛ زیرا 

به عبارت ساده، از آن گریزی نیست.
در مباح��ث نقد کتاب، اصل س��اده ای وج��ود دارد. بنابراین 
اصل، موضوع و درون مای��ة کتاب تعیین کنندة روش ارزیابی 
و بررسی آن اس��ت. بدیهی است برای معرفی، نقد و ارزیابی 
کتاب های خوش نویس��ی که دارای ویژگی های مخصوص به 
خود هس��تند، بای��د آرام آرام چارچ��وب  کاری طراحی کرد. 
برخ��ی از اص��ول معرف��ی، ارزیاب��ی و نقد کت��اب بین همة 
ناقدان مشترک اس��ت اما برای کتاب های خاص،  که در این 
نوشتار کتاب های خوش نویسی هستند، الزاماتی وجود دارد. 
به اش��اره، نگاهی به نش��ر امروز کتاب های خوش نویس��ی و 

ویژگی های آن ها خواهیم داشت.

روش های 
    نقد کتاب های 
       خوش نویسی
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نگاهی به کتاب های حوزة خوش نویسی
کتاب های خوش نویس��ی گسترشی قابل توجه در دورة فعلی 
و به ویژه در س��ه دهة گذش��ته )1390- 1360( داش��ته اند. 
پیدا شدن ناشران تخصصی در این حوزه )نشر یساولی، نشر 
میردش��تی، نشر کلهر، نشر نگار، نش��ر سیمین و زرین، نشر 
گویا، نشر انجمن خوش نویسان و ...( سرمایة قابل  توجهی را 
به س��وی این حوزه معطوف کرده اس��ت. از نظر کیفی، روند 
تحول از چاپ خطوط س��اده به قطعات تذهیب شده و کاماًل 
رنگی، استفاده از کاغذ گالسه و چاپ مجموعه های خط قابل 
توجه اس��ت. استفاده از قاب و جعبه برای حفظ اثر و نفاست 

باال نیز در کتاب های حوزة خوش نویسی دیده می شود.
در این س��ه دهه برخی کتاب ها چاپ خیره کننده داشته اند. 
»رس��م الخط امیرخان�ی« چ��اپ چهارده��م، »آداب الخط 
امیرخان��ی« چاپ هش��تم، »دیوان حافظ« اس��تاد خروش 
چاپ هجدهم«، »صحیفه هستی«، جزوه های خط تحریری، 
و موارد دیگر هر کدام چند نوبت چاپ را تجربه کرده اند. در 
این بین، خروج آثار دس��ت اول خوش نویسی قدما از موزه ها 
و چاپ نفیس و کیفی آن ها،  به  ش��کل گیری »بازگش��ت به 
نهضت آثار قدما« کمک کرده اس��ت. همچنین، در این س��ه 
دهه پیشرفت قابل توجه در روی جلدنویسی و تبدیل آن  به 

یک قالب مطرح در خوش نویسی نیز مالحظه می شود
در سه دهة گذشته فصل تازه ای در حافظ نگاری دیده می شود. 
عالوه بر استاد امیرخانی، اس��تاد خروش، استاد سلحشور، 
استاد واش�قانی، و سایر پیش کسوتان، خوش نویسانی چون 
رس�ول مرادی، مهدی فالح، حس�ین غالم�ی، زنده یاد 
مهدیخانی، حسین خسروی )کتاب سه باره(، امیراحمد 
فلسفی )کتاب سه باره(، محمد جوادزاده و شماری دیگر 
از خوش نویس��ان اهتمام ارزنده ای به نگارش دیوان حافظ از 

خود نشان داده اند که خود بحث مستقلی را می طلبد. 
در بخش آس��یب ها باید توجه کنیم که افراد از فرط نفاست 
و گرانی کتاب ها، بیش��ترین هّم خ��ود را در نگهداری آن ها 
مص��روف می کنند تا خواندن و لذت بردن، و این نکته نوعی 

نقض غرض است.
هدف از انتش��ار کتاب به خط خوش و دربرگرفتن آن توسط 
تذهیب فاخر و چیدمان با تابلوهای مینیاتور قدیمی و جدید 
و اس��تفاده ار چاپ و اس��کن دارای کیفیت بسیار باال و طبع 
آن روی کاغذ گالسة نفیس، درواقع به دست دادن حلقه هایی 
اس��ت که با تش��کیل یک زنجیرة زیباشناختی، لذت معنوی 
دی��دن اثر را افزایش دهند. حتی قاب های ش��کیل که اولین 
برخورد تصویری را با بیننده فراهم می س��ازند، به این جاذبه 
دامن می زنند و سلفون های اعال، برق مضاعفی در کار ایجاد 
می کنند و در نهایت کار بسیار زیبا و مردم پسند ارائه می شود.

روی جلد کتاب مشق ذوق به خط استاد احمد تیموری

سیاه مشق اثر رضا رینه ای 1387، منبع کتاب طلوع مهر
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ام��ا بُ��رد معرفت��ی و ایجاد تغیی��ر نگرش ی��ا تلطیف حس 
زیباش��ناختی نیز همپای س��ایر مؤلفه های کتاب نفیس باید 
ارتقا یابد. بس��یاری از خوش نویس��ان به دیوان حافظ، که به 
خط اس��تاد خروش و بدون تذهیب و ساده روی کاغذ کاهی 
چاپ شده است، ارادت ویژه دارند. کاغذ این اثر حالت قدمت 
را تداع��ی می کند و عالقه من��دان با خوانش چندین بارة این 
حافظ آن را به کتاب بالینی خود تبدیل کرده اند. نفیس ترین 
کتاب ها نیز در گام اول به خوش��ایندی دیوان حافظ اس��تاد 
خ��روش )چاپ اول( بر دل نمی نش��ینند. ل��ذا در این مورد 
بای��د توجه کنیم که فرهنگ خوان��دن کتاب های نفیس و یا 
نفیس خوانی آثار نیز مورد توجه واقع شود. زیرا با بی توجهی، 
در نهای��ت بُعد تجاری در این فرایند غلبة تام و تمام می یابد 
و تنه��ا کارکرد کتاب های نفی��س را در هدیه دادن یا تفاخر 

نسبت به آن ها باید دنبال کرد. 
نکتة بعد ضرورت تدوین کتاب هایی با مضامین خوش نویسی 
به صورت جمع نویس��ی اس��ت. جمع نویس��ی خوش نویسان 
به لحاظ معنوی نیز آثار بسیار مطلوبی دارد. این کار می تواند 
نمایی زیبا از تنوع و تکثر شیوه ها و شگردهای خوش نویسی 
را ارائه دهد. برای نمونه، به قرآن نستعلیق که در رمضان سال 
1379 در محل اجالس س��ران با حض��ور 120 خوش نویس 

تحریر شد، اشاره می شود.

پژوهش، زیربنای نقد
پژوهش های خوش نویس��ی نی��ز به باال رفتن س��واد بصری 
در ح��وزة خوش نویس��ی کمک کرده اند. ب��رای مثال، برخی 
از کتاب ه��ا در عرصة معرفی آثار خوش نویس��ی، مثل کتاب 
»زیبایی شناس��ی خط در کتیبه های مسجد جامع اصفهان«، 
تألیف دکتر حلیمی، ارزش پژوهش��ی باالیی دارند. در ادامه 
به برخی از نکته های مهم که رعایت آن ها در زمینة پژوهش 

در خوش نویسی ضرورت دارد، فهرست وار اشاره می شود:
 در ح��وزة پژوهش خط،  برطرف ک��ردن موانع پژوهش از 

خود فرایند پژوهش مهم تر است.
 در ح��وزة پژوهش، جای تدوی��ن روش تحقیق اختصاصی 
خال��ی اس��ت. نح��وة مواجهه با ی��ک اثر خوش نویس��ی در 
قالب های مختلف و یا تابلوی خط یا نقاش��ی خط چیس��ت؟ 
به منظور پاس��خ به چنین پرس��ش هایی، برپایی کارگاه های 
آموزشی کاماًل ضروری است؛ زیرا به روند نقد کمک می کند.

 پایی��ن بودن میزان اس��تقبال ناش��ران از آثار پژوهش��ی 
دلگرم��ی الزم را برای محققان فراه��م نمی کند. گویی فقط 

ناشران به دنبال حرکت های پول آفرین هستند!
 در موزه ها و مؤسساتی که آثاری از قدما و معاصران وجود 
دارد، باید زمینة الزم برای اس��تفاده از آثار و عکس برداری از 

آن ها فراهم شود.

 پژوه��ش ب��ه ارتق��ای ظرفی��ت نقدپذی��ری در جامع��ة 
خوش نویسی کمک می کند. در حال حاضر دیده می شود که 
عزیزان خوش نویس، با کمترین نقد و نظری آشفته می شوند. 
گوی��ی آنان را باید تمجید مطلق ک��رد و هرگونه یادآوری و 
واردکردن ایرادات و اش��کاالت منطقی برابر با اعالم دشمنی 
اس��ت. داشتن این نظر در وادی هنر که افراد یا دوست اند یا 
دش��من باعث می ش��ود که منتقدان و پژوهشگران به خاطر 

مخاطرات احتمالی سکوت کنند و از نقد بپرهیزند.
توجه داش��ته باش��یم، نقد کتاب، توصیف اثر هنری، معرفی 
جایگاه آن  اثر بین س��ایر آثار و بی��ان ویژگی های خالق اثر، 
در حک��م ارزش افزوده ای اس��ت که برای یک اثر هنری طی 

فرایند پژوهش حاصل می شود.
 پژوهش در خوش نویس��ی باید انعطاف داش��ته باشد. خدا 
رحمت کند اس�تاد حس�ن میرخانی را ک��ه وقتی از وی 
می پرسیدند چه کسی خوب می نویسد، می گفت: »همه خوب 

می نویسند.«
 یقین داش��ته باش��ید که هنرجویان فقط با ارائة فهرستی 
انبوه از آثار و منابع خوش نویس��ی ب��ه پژوهش گرایش پیدا 
نمی کنند. اگر دوس��تان هنرمند به م��وازات کار تعلیم خط، 
ام��ر پژوه��ش را در کالس پیش ببرند، امیدواری برای س��ر 
زدن هنرجویان به منابع و مواجهه با آن ها تقویت می ش��ود. 
در نظر داش��ته باش��یم که وزن پژوهش در کالس های خط 

پایین است.
 در پژوهش  خوش نویس��ی، مراجعه به خوش نویسی معاصر 
برای نقد ضروری اس��ت. داش��ته های خام ب��رای عمل آوری 
زیادند. در بررسی سرفصل های خوش نویسی معاصر، از جمله 
جریان های معاص��ر حافظ نگاری، قرآن نگاری، کتیبه نگاری و 
بررس��ی خطوط شکسته، نس��خ، ثلث و نستعلیق کار زیادی 

نهفته است.
 کار خوش نویس��انی ک��ه اث��ر آن ها ب��ه طراز قاب��ل قبول 
زیباشناختی رس��یده  باش��د، قابل تحلیل و نقد خواهد بود.

لطف مطلب اینجاست که وقتی آثار این بزرگواران را مطالعه 
می کنیم، به رغم نگارش یک نظام هندسی واحد، تفاوت های 
جذاب و قابل توجهی از نظر زیباشناختی در آن ها وجود دارد 

که این موضوع کار پژوهش و نقد را دلنشین می کند.
 در ح��ال حاض��ر فض��ای پژوهش��ی بین خوش نویس��ان 
بس��یار مستعد شده اس��ت و روزی نیس��ت که عالقه مندان 
خوش نویسی، مسئلة تاز ه ای برای امر پژوهش نداشته باشند. 
به همین سان گرایش پایان نامه ها به سمت خوش نویسی زیاد 

است.
طرح تشکیل »مرکز مطالعات و پژوهش های خوش نویسی« 
ضروری اس��ت، زیرا سبب ترویج بهتر و بیشتر آثار پژوهشی 

می شود و از این رهگذر به غنای نقد کمک می کند.

جذاب و قابل توجهی از نظر زیباشناختی در آن ها وجود دارد 
که این موضوع کار پژوهش و نقد را دلنشین می کند.

 در ح��ال حاض��ر فض��ای پژوهش��ی بین خوش نویس��ان 
بس��یار مستعد شده اس��ت و روزی نیس��ت که عالقه مندان 
خوش نویسی، مسئلة تاز ه ای برای امر پژوهش نداشته باشند. 
به همین سان گرایش پایان نامه ها به سمت خوش نویسی زیاد 

طرح تشکیل »مرکز مطالعات و پژوهش های خوش نویسی« 
ضروری اس��ت، زیرا سبب ترویج بهتر و بیشتر آثار پژوهشی 

می شود و از این رهگذر به غنای نقد کمک می کند.

اصول مهم در 
هنرهای تجسمی، 

مانند تناسب، تعادل، 
توازن و انسجام، و 

اصول اختصاصی 
خط مانند قّوت و 

استحكام، اعتدال، 
ُحسن تشكیل و 

ُحسن وضع، اجرای 
مواصالت و شماری از 

موارد مهم هر کدام 
می تواند آینه ای 

در مقابل اثر کاتب 
قرار دهد و ناقد با 
نگریستن در آن  

آینه، برداشت های 
خود را روایت کند



مشخصات کتاب های خوش نویسی واجد نقد
استاد محمدعل�ی اسالمی ندوشن می نویسد: »انتقاد برای 
آن است که کتابی شناسانده شود و ارزش آن مورد سنجش 
قرار گیرد، و بدین گونه، خواننده در خواندن و نویس��نده در 
نوش��تن یاری گردد. برای این کار همان بس خواهد بود که 
نق��اد از موهبت ادراک و ذوق و انصاف و ش��ناخت بهره مند 

باشد« )اسالمی ندوشن، 1388: 141(.
کتاب هایی که برای نقد مناس��ب اند، کتاب هایی هستند که 
درون مای��ة اصل��ی آن ها بر هنر خوش نویس��ی و ش��یوه های 
مختلف آن استوار است و می توانند در انواع زیر شکل گرفته 

باشند:
 تمام��ی متون نظم و نثر ک��ه از آغاز تا انجام با قلم کتابت 
توسط خوش نویس نگاشته شده باش��ند و خواننده بتواند از 

شیوة کتابت  آن ها لذت هنری الزم را ببرد.
نمون�ة م�وردی: کتاب دیوان حافظ به خط اس��تاد خروش 

)1360( و استاد امیرخانی )1367(.
 کلی��ة کتاب های��ی ک��ه ش��امل مجموع��ه ای از قطع��ات 
خوش نویس��ی اند و با توجه به سطح هنری شان واجد شرایط 

معرفی، ارزیابی و نقد و نظرند.
نمونة موردی: کتاب نگارس��تان به خط اس��تاد سیدحسن 

میرخانی )1354( یا تذکره های خوش نویسی
 کتاب های آموزش��ی خوش نویس��ی، مانند رس��م الخط یا 

»رسم المشق« یزدانی و موارد مشابه
  کتاب های��ی ک��ه مضمون آن ه��ا با موضوع��ات، مقاله ها، 
پژوهش های خوش نویس��ی یا تألیف��ات، ترجمه ها و معرفی 

نسخه های مهم خطی و تحلیل آثار خط ارتباط دارد.
نمونة موردی: »خوش نویس��ی و فرهنگ اس��المی«، تألیف 
آن ماری شیمل، ترجمة اسداهلل آزاد، 1370، نشر به نشر.

 آن دس��ته از کتاب های��ی ک��ه تمام و یا بخ��ش مهمی از 
درون مایة اصلی آن ها را موضوع دانش خط تشکیل می دهد. 
بدیهی اس��ت این کتاب ها الزاماً توسط کاتب یا خوش نویس 

نگاشته نشده اند.

نمونة موردی
1. فرهن��گ و اصطالح��ات خوش نویس��ی، اث��ر حمیدرض��ا 

قلیچ خانی، نشر روزنه، چاپ دوم، 1387.
2. راز خط، اثر کاوه تیموری، چاپ اول، 1391.

بنابرای��ن با تحدید موضوع کتاب ه��ا و آوردن آن ها زیر چتر 
کتاب های خوش نویس��ی، می توان دس��تور نام��ه ای هرچند 
مقدمات��ی برای تحلی��ل و نقد آن ها تدوین ک��رد. فایده های 

معرفی، ارزیابی و نقد این کتاب ها عبارت اند از:
1. اهل خط می توانند زمینة الزم را برای آشنایی با آثار خط 

در خود به وجود آورند.
2. ق��درت توصی��ف و تحلی��ل در مخاطب��ان کتاب ه��ای 
خوش نویس��ی که عموماً از جامعة خوش نویس��ی هس��تند، 

پرورش می یابد.
3. رنج و مشقت کاتبان نامُبردار، با توصیف و تحلیل مناسب 
و واکاوی ارزش های زیباشناس��انة آثار آن ها به ثمر می رسد. 
با این کار گوشه ای از خدمات آن ها در جامعة هنری معرفی 
می شود. نگارنده در این زمینه تجربیات گران قدری دارد که 
همواره باعث ذوق زدگی خوش نویس��ان و خوش��نودی آن ها 

شده است.
ب��رای نمونه پاس��خ نق��د مهرآمیزی را که نگارنده در س��ال 
1390 بر آلبوم »چارده گیس��وی درهم ریخته«، اثر اس��تاد 
امیرعاملی نگاش��ته اس��ت، با اجازة خود ایشان و با حذف 
مواردی در اینجا می آورم. ایشان بعد از رؤیت متن چاپ شدة 

این مطلب در مجلة »کتاب ماده هنر« نوشته اند.

هوالعشق
»دوس��ت گرامی، جناب تیم��وری، با وجود نیم قرن عمر که 
از خدای س��تانده  ام، وقتی نقد مشفقانة شما به دستم رسید، 
با آن چلیپای دلبر به  خط ش��ما، مث��ل بچه ها ذوق کردم. با 
وجودی که مجلة ش��عر و کیهان فرهنگ��ی هم آثار حقیر را 

درج کرده بودند اما هیچ به نظرم نیامد.
نقد ش��ما مرا زنده کرد و آن قدر ش��ادم ک��ه می خواهم بروم 
توی خیابان فریاد بزنم. به راس��تی من که باش�م که بر آن 
خاطر عاطر گذرم. قلم توانای شما می تواند آدم را از فرش 
به عرش بب��رد؛ علی الخصوص در مجله ای به آن ش��ریفی و 
بزرگ��ی. جز دعا چ��ه می توانم کرد. دعایت��ان می کنم که با 
میرعماد حش��ر و نش��ر داش��ته باش��ید و روح غالمرضای 
خوش نوی�س م��دد کارتان باش��د. من که عاج��زم از بیان 
احساسم. کمترین دوس��ت داران امیرعاملی، یا علی مددی« 

)نامة ارسالی به نگارنده، 1390(.
4. به همین سان یادآوری نکات سودمند و موارد از قلم افتاده 
و کاس��تی های اثر نیز برای خوش نویس بسیار روشنی بخش 
و مفید اس��ت و در تربیت کاتب ب��رای ارائة آثار فاخر بعدی 
بس��یار مؤثر می افتد. این شیوه در مورد خوش نویسان جوان 

بسیار پاسخ گوست.
نمونة موردی: نقد مجموعة آثار حس�ین صالحی و هادی 

دربان حسینی که ُحسن توجه آن ها را دربرداشت.
5. در مجموع، نقد می تواند معیارهای س��نجیده و استواری 

مشخصات کتاب های خوش نویسی واجد نقدمشخصات کتاب های خوش نویسی واجد نقد
استاد 

آن است که کتابی شناسانده شود و ارزش آن مورد سنجش 
قرار گیرد، و بدین گونه، خواننده در خواندن و نویس��نده در 
نوش��تن یاری گردد. برای این کار همان بس خواهد بود که 
نق��اد از موهبت ادراک و ذوق و انصاف و ش��ناخت بهره مند 

باشد« )اسالمی ندوشن، 
کتاب هایی که برای نقد مناس��ب اند، کتاب هایی هستند که 
درون مای��ة اصل��ی آن ها بر هنر خوش نویس��ی و ش��یوه های 
مختلف آن استوار است و می توانند در انواع زیر شکل گرفته 

باشند:

توسط خوش نویس نگاشته شده باش��ند و خواننده بتواند از 
شیوة کتابت  آن ها لذت هنری الزم را ببرد.

نمون�ة م�وردی
(

خوش نویس��ی اند و با توجه به سطح هنری شان واجد شرایط 
معرفی، ارزیابی و نقد و نظرند.

نمونة موردی: 
میرخانی )

»رسم المشق« 

پژوهش های خوش نویس��ی یا تألیف��ات، ترجمه ها و معرفی 
نسخه های مهم خطی و تحلیل آثار خط ارتباط دارد.

نمونة موردی:
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ب��رای چ��اپ کتاب ارائه کن��د. در دهة 1360 ک��ه »انجمن 
خوش نویسان ایران« از نظر نشر فعالیت قابل توجهی داشت، 
برخ��ی از ناقدان اهمیت چ��اپ کتاب های مفید را به انجمن 
یادآور می ش��دند. در یک��ی از این موارد اس��تاد بهاء الدین 
خرمش�اهی نوش��ته اس��ت: »از انجمن های غیر انتشاراتی 
که به انتش��ار کتاب، آن هم کتاب نفیس، می پردازد انجمن 
خوش نویسان است که تاکنون ده ها اثر خوش نوشته و آراسته 
و پیراسته در سال های اخیر منتشر کرده است. این انجمن با 
پذیرفتن چند هزار نفر به عنوان مش�ترک، تا حدودی بازار 
سیاهی را که انتش��اراتش پیدا می کرد، تضعیف کرده است. 
امیدوارم انجمن که به پشتوانة مشترک  ها از به  فروش رفتن 
آثار خود مطمئن است، هر سیاه مشقی را به چاپ نسپارد« 

)خرمشاهی، 1373: 442(.

برخی از مالحظات و معیارها
بررس��ی کتاب��ت و قطعات در واق��ع تحلیل کیف��ی یک اثر 
هنری اس��ت. منتق��د و نقدکنندة آن اث��ر می باید از هرگونه 
قضاوت س��طحی و جانب داری ش��خصی پرهیز کند. خطوط 
افراد متناس��ب با ش��خصیت آن ها متفاوت است. به رسمیت 
شناختن تفاوت ها الزامی است. برحسب مراتب خط، ارتباط 
برق��رار کردن با خطوط هنرمندان خوش نویس امری آس��ان 
نیس��ت. الزم است که نگرنده و بررس��ی کنندة خط، در گام 
نخس��ت ب��ا مطالعه و مش��اهدة دقیق، ارتب��اط الزم را برای 
ورود به حریم زیباشناس��ی کتاب م��ورد نظر به وجود آورد و 
برای قضاوت خویش و عیارس��نجی کار، پش��توانه  های الزم 
را فراهم کند. با مش��اهده و نگریس��تن عمیق و غیر تفننی، 
نگرن��ده می تواند در چند مرحل��ه از روح و درون مایة واقعی 
خط پرده گشایی و ارزش های زیباشناختی آن را به خواننده 

معرفی کند.
ارزش ه��ای کیفی فقط در صورت خط ظاهر نمی ش��وند. در 
نظر اول، برخی از نظام های هندس��ی خوش نویس��انه از بُعد 
ظاه��ری هم��واری و چش��م نوازی بیرونی ندارن��د اما از نظر 
س��ازوکار درونی و چینش و رعایت اصول ترکیب در مرحلة 
باالی��ی قرار دارن��د. این نکته می تواند نقط��ة قوت و یکی از 
معیارهای اصلی برای ارزیابی کیفی اثر هنری خوش نویسانه 

باشد.
در کتاب��ت آثار پرصفحه، مانند دواوین ش��عرا، قرآن، مثنوی 
معنوی، شاهنامه و مواردی از این دست، به طور طبیعی آغاز 
ت��ا انجام کار، با فراز و فرود کیفی نیز همراه اس��ت. زنده یاد 
اس��تاد حس��ن میرخانی، در انتهای آثار کتابتی خود، 40 تا 
سیاه مشق اثر  استاد احمد تیموری، منبع کتاب مشق ذوق50 صفحة اول کتاب را دوباره نویس��ی می کردند تا یکدستی 

سیاه مشق اثر معلم هنرمند علی فرزانه 1386، منبع کتاب طلوع مهر
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الزم در تمام کتابت فراهم ش��ود. متناس��ب با حاالت روحی 
و روانی و متأثر از ویژگی های روان ش��ناختی و فیزیولوژیک، 
منحنی هنری خوش نویس��انه دارای حرکت یکس��ان نیست. 
البته این نکته ب��ه مفهوم اختالف کیفی اندک بین صفحات 
نگاشته شده اس��ت. لذا در قضاوت و ارزیابی هنرمندانه باید 
به این نکات ظریف توجه داش��ت تا ب��ه خاطر آن ها، اعتبار، 
شایس��تگی و تالش خوش نویس خدشه دار نشود. برای درک 
این مطلب می توان به کتابت 545 صفحه ای از قرآن به خط 
نس��تعلیق استاد حسین آیات توجه کرد که کلیت آن یکی 

از شاهکارهای خط نستعلیق دورة معاصر به شمار می آید.
نمون��ة دوم، مثن��وی معنوی به کتابت اس��تاد س�یدعلی 
س�جادی اس��ت ک��ه در آن درک کاتب از سطرنویس��ی و 
هماهنگ کردن س��طر با هم در س��طح باالی��ی قرار دارد اما 
جزء نگری و بررس��ی مف��ردات می توان��د راه را برای ایراد و 
خرده گیری ب��از کند. لذا همواره در نق��د یکی از معیارهای 

عیارسنجی، »بررسی کلیت کار« است.
به این ترتیب، برای ناقد تحلیل فنی خط نکته ای مهم به شمار 
می آید. برای مثال، الزم است ببیند: شیوة چیدمان کاتب در 
س��طربندی، چگونگی آرایش حروف و باالخره ش��کل بندی 
صفحة کتابت دارای چه ویژگی هایی اس��ت؟ اندازة کتابت تا 
چه درصدی در زمان چاپ کوچک ش��ده است؟ ِشگرد کاتب 
در انعطاف و اقتضای کرسی بندی تا چه اندازه بر محور اصول 
کالسیک بوده و تا چه میزان ابتکارات هنرمندانه بر کیفیت و 

زیبایی آن افزوده است؟
اصول مهم در هنرهای تجسمی، مانند تناسب، تعادل، توازن 
و انس��جام، و اصول اختصاصی خط مانند قّوت و اس��تحکام، 
اعتدال، ُحس��ن تش��کیل و ُحس��ن وضع، اجرای مواصالت و 
ش��ماری از موارد مهم هر کدام می تواند آینه ای در مقابل اثر 
کاتب قرار دهد و ناقد با نگریس��تن در آن  آینه، برداشت های 
خ��ود را روایت کند. به همین دلیل، اُنس دمادم با کار کاتب 

و کوشش در شناخت اثر وی راه صحیح برای نقد آن به شمار 
می رود. باید توجه داش��ت که تورق اجمالی راه گش��ا نخواهد 

بود.
به عن��وان نمون��ه، می توان به کت��اب و تحقیق اس��تاد رضا 
مشعش�عی در مورد درویش عبدالمجید طالقانی اشاره 
ک��رد که توس��ط کتابخانة مجلس در س��ال 1391 به چاپ 
رس��ید؛ کتابی که بازتاب 30 س��ال تالش اس��تاد مشعشعی 
اس��ت و توانسته عالوه بر ارائة آثار قابل توجه درویش، نمایی 
از ویژگی ه��ای فنی کار وی را عرضه بدارد. خوانندگان عزیز 
می توانن��د برای مطالعة معرفی و نقد نگارنده در این مورد به 
شمارة 168 مجلة »کتاب ماه هنر« )شهریور 1392( مراجعه 

کنند. 

مقایسة خطوط
آث��ار کتاب��ت و قطع��ات  توصیف کنن��ده و تحلیل کنن��دة 
خوش نویس��ی، براس��اس آنچه که خود به عنوان خط ایده آل 
می شناسد، دست به مقایسه می زند و براساس معیار دوری و 
نزدیکی خط هنرمند مورد عالقة خویش به بررسی و تحلیل 
می پردازد. توجه باید کرد که مقایسة اثر خوش نویسی با آثار 
درجة اول در ابتدای کار منطقی نیس��ت؛ زیرا از همان ابتدا 
نق��د را بی حاصل می کند. برخی از آثار خوش نویس��ی دارای 
ویژگی های ارزشمندی هستند که در صورت مقایسة منطقی 
می تواند نافی آن ارزش از سوی نقدکننده باشد. بنابراین، در 

نظر داشتن این ظرایف کاماًل ضروری است.

اصول کلی نقد در خوش نویسی
معرف��ی و برش��مردن ویژگی ه��ای یک اثر خوش نویس��ی و 
رهس��پاری به الیه های درونی آن نیازمند ش��رایطی است. از 
منظر ماهیت، می دانیم که هنر خوش نویس��ی امری تجربی 
است. کتابت سنجی یا قطعه سنجی در خوش نویسی به تجربه 

چلیپا اثر استاد عباس اخوین ترکیب بندی نستعلیق اثر معلم هنرمند محمدعلی فروزندهقطعه اثر استاد امیرخانی
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و توانایی در خوش نویس��ی نیاز دارد. به طور حتم، نتایج نقد 
و نظر افراد فاقد توانایی در خوش نویسی اصالت و عیار مورد 
انتظ��ار را ندارد. به همی��ن دلیل، ارزیاب اثر خوش نویس��ی 
چنانچ��ه خود با افراد خوش نوی��س و نحوة حرکت قلم آن ها 
آش��نا باش��د، می تواند ب��ا مطالعة الزم به حری��م خط مورد 
بررس��ی راه یابد و در مواردی ب��ا همذات پنداری، خود را به 
جای کاتب اثر بگذارد و حتی حاالت او را در کتابت بازسازی 

و پیش بینی کند.
از منظر روش تحقی��ق، »صفحات کتابت« و »قطعات خط« 
واحدهای تحلیل نقد خوش نویس��انه به ش��مار می آیند. برای 
مثال، در نحوة کتابت اس��تاد امیرخانی وقتی دو کلمة مشابه 
مثل »ُحس��ن« و »ُرخش« در کنار هم قرار می گیرند، ایشان 
آن ها را به صورت کش��یده اجرا می کنند  یا استاد اخوین در 
صفحات کتابت حرف »ت« و یا موارد مش��ابه را در اندازة نه 
نقطه به صورت کشیده نیز اجرا می کنند. به همین سان استاد 
خ��روش دنباله های میم را در کتابت و در ش��رایط اقتضایی 
کوتاه تر اج��را می کنند. این موارد از ش��گردهای اختصاصی 

هستند.
بنابرای��ن ب��رای یافتن اعتبار الزم، ناقد بای��د عالوه بر دانش 
نظ��ری خط در کفة دیگر نیز توانایی کار عملی را در کارنامة 

خود داشته باشد.
ای��ن موضوع را ب��ا مثال دیگری ادامه می دهیم. اس��تفاده از 
قلم پارویی یا س��ه سانتی به باال و درک قدرت قلم گردانی با 
آن نیازمند دس��ت ورزی با این قلم است. زیرا اجرا با این قلم 
مستلزم س��ال ها تجربه و آزمون و خطاست و به دست دادن 
قطعه ای پخته و م��ورد انتظار در این اندازه، امری دوریاب و 

طاقت فرساست. 
مؤانس��ت و مجانس��ت با خوش نویس صاحب اثر و آگاهی از 
روش خط نگاری او به ش��کل عینی برای درک اثر او بس��یار 
راه گشاس��ت. حتی دیدن فیلم و تصوی��ر خط نگاری کاتب و 

خطاط بس��یار مؤثر اس��ت. قلم اندازهای رض�ا مافی با قلم 
پارویی روی بوم از مواردی اس��ت که تنها با دیدن تصاویری 

از حرکت دست آن زنده یاد قابل رازگشایی است. )تصویر(
در نق��د و ارزیاب��ی کتاب های خوش نویس��ی الزم اس��ت به 
اهمی��ت توصیف و تحلیل، به ویژه در مجموعة نگاش��ته های 
خوش نویسانه توجه شود. در این موارد، سنت معمول چینش 
قطعات بر حس��ب سّن و کسوت بوده اس��ت اما واقعیت این 
اس��ت که این گونه کتاب ها بعد از چاپ مراجعان زیادی پیدا 
نمی کنند و بیشتر در آرش��یو کتابخانه ها جاخوش می کنند. 
ن��گاه منتقدان��ه در این ب��اره ایج��اب می کند ک��ه کتاب از 
فصل بندی و تفکیک براساس نوع خط و تحلیل مناسب بهره 
داش��ته باش��د. برای نمونه به دو کتاب فاقد تحلیل و دارای 

تحلیل اشاره می  کنیم:
 نمون��ة اول، کت��اب »طل��وع مه��ر« )1392، نش��ر آبان( 
مجموعه ای شامل 259 قطعه از خطوط متنوع در شیوه های 
مختلف اس��ت که به صورت پیوسته و بدون چیدمان مناسب 
و فقط به شکل الفبایی در کنار هم قرار گرفته اند. این کتاب 
ع��الوه بر نیاز ب��ه تحلیل 10 صفح��ه ای، الزم بود که دارای 
فصل بندی مناس��بی باش��د و در طلیعة هر فصل، مطلبی در 

مورد درون مایة قطعات فصل ذکر شود.
 نمون��ة دوم، کتاب »مش��ق ذوق« )1390، نش��ر طالیی( 
مجموعه ای ش��امل 130 قطعه از آثار استاد احمد تیموری 
است که عالوه  بر مقدمة تحلیلی در مورد آثار خوش نویسی، 
در هر فصل با تفکیک قطعات در آغاز فصل، مطلبی متناسب 
با آن فصل ذکر ش��ده و به جاندار ش��دن و تفهیم و تفاهم با 

قطعات کتاب مدد رسانده است.
با این نگاه که بینش هنری به اندازة توانمندی عملی در هنر 
اهمیت دارد، ناقد می تواند با بررس��ی کتاب ها به ارتقای این 
توانمن��دی  در اهل خط کمک کند. زیرا برای این مرحله راِه 
نکوبی��ده و ناهمواری در پیش اس��ت. دانش و بینش هنری 

چلیپا اثر استاد محمدرضا رحیمیچلیپا اثر استاد عباس اخوین ترکیب بندی نستعلیق اثر معلم هنرمند محمدعلی فروزنده

نقد کتاب، توصیف 
اثر هنری، معرفی 

جایگاه آن  اثر بین 
سایر آثار و بیان 

ویژگی های خالق 
اثر، در حكم ارزش 
افزوده ای است که 

برای یک اثر هنری 
طی فرایند پژوهش 

حاصل می شود
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در خط به حرکت جّدی و آماده س��ازی ذهنی خوش نویسان 
نیاز دارد. 

نقد کتاب های آموزشی خط
بخش عمده ای از کتاب های خوش نویس��ی رس��م الخط های  
آموزشی و جزوه های تعلیمی خط هستند. بررسی این دسته 
از کتاب   ها با وس��واس و دقت نظر بیشتری در محورهای زیر 

قابل انجام است:
 آی��ا محت��وای کتاب آم��وزش خط با مخاط��ب آن، یعنی 
دانش آم��وزان، معلمان و طبقات عام جامعه تناس��ب الزم را 

دارد؟
 آیا نمونه های محتوایی و الگویی خط از عیار و کیفیت باال 

و یا مقبول برخوردار است؟
 آی��ا روش ه��ای آم��وزش و ارکان مهم یادگی��ری در خط 

به خوبی بیان شده اند؟
ناقد کتاب با بررس��ی دقی��ق می تواند دریابد ک��ه: آیا کتاب 
آموزش خوش نویس��ی م��ورد نظر نیاز موج��ود را برای ارائة 
بخش��ی از مطال��ب و مفاهی��م خ��ط پاس��خ داده و آیا برای 
مخاطبان مورد نظر خود کتابی راه گشا و اثرگذار بوده است؟ 
وی می تواند دالیل و قراین الزم برای رس��یدن به این هدف 
را بیان کند و در غیر این صورت، دالیل و کاستی های کتاب 

را در عدم توفیق این موارد به اجمال یا تفصیل شرح دهد.
به ای��ن نکته باید توجه ک��رد که رسم المش��ق های منحصر 
به فرد، مثل »آداب المش��ق« عماد الكتاب، »رسم المشق« و 
سرمشق های استاد حسین میرخانی، رسم الخط و آداب الخط 
اس��تاد امیرخانی، سطرنویس��ی ت��ا کتابت اس��تاد خروش، 
»سرمش��ق های نس��تعلیق« اس��تاد اخوی�ن، رسم المش��ق 
مرحوم اس��تاد یزدانی و کتاب »ترکیب در نستعلیق« استاد 
فلس�فی از آث��ار پرطرفدار و موفق آموزش��ی در حوزة خط 

و خوش نویس��ی محسوب می ش��وند. با این حال، کتاب های 
آموزش��ی دیگری نی��ز وجود دارند ک��ه دارای کارکرد خاص 
آموزشی هستند و نیازی را در این عرصه پاسخ می گویند. لذا 
با معیار مقایسه با آثار سرامدان نباید این دسته از کتاب های 
آموزش��ی را به حاشیه برد. در برخی از این کتاب ها الگوهای 
ساده و آموزشی نگاشته ش��ده اند و تقلیدپذیری و هم نََفسی 
هنرج��و یا دانش آموز و یا عالقه مند را به خود جلب می کنند. 
به ویژه در خط تحریری، نمونة این کتاب ها زیاد است و نوبت 

چاپ باالتر ا ز 50 نیز در آن ها دیده می شود.

ردیابی حرکت های تازه و نوآورانه
خوش نویس��ی هنری اس��ت که به قول صاحب نظرانی چون 
آیدین آغداش�لو، هر 50 س��ال یکبار در آن تحول هنری 
و نوآوران��ة ظریف��ی ُرخ می دهد. یکی از وظایف ناقد کش��ف 
مرزه��ای تازه و نوآورانه ای اس��ت که هنرمن��د خوش نویس 

به صورت بطئی و تدریجی به آن ها رسیده است.
ب��رای مثال، در مجموعة قطعات میرزا غالمرضا اصفهانی، 
نوآوری وی را می توان از سیاه مشق او روایت کرد؛ به گونه ای 
ک��ه وی در آث��ار خود ب��ار ادبی آن را حذف کرده اس��ت. یا 
در معاص��ران می توان به ترکیب بندی و قطعه نگاری اس��تاد 
امیرخانی به عنوان حرکتی نوآورانه اشاره کرد یا در مجموعة 
قطعات استاد شیرازی نگارش کتیبه بر مقوا را با قلم پارویی 
یادآور ش��د. همچنین، می توان از هنرنمایی خوش نویس��ان 

جوان در روی آوردن به آثار ُقدما سخن گفت. 
در کتاب »س��خن عشق« استاد بختیاری می توان به توسعة 
»جلی نویس��ی« در فضای صفحه و تداوم دادن به  کار استاد 
امیرخان��ی اش��اره کرد. به همین س��ان، در مجموعه قطعات 
کتاب »نگارس��تان خط« اس��تاد حس��ن میرخان��ی می توان 
به وج��ود »صفت غال��ب دور« به عنوان ویژگی زیباش��ناختی 

صفحه ای از دیوان حافظ به خط استاد فلسفی صفحه ای از دیوان حافظ به خط استاد کیخسرو خروش 1360روی جلد دیوان حافظ به خط استاد کیخسرو خروش 1360
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مهم اش��اره کرد. یا به وجود آوردن تابلوهای »مرغ بسم اهلل« 
با ویژگی مؤلفه های معاصر را می توان به کارهای رضا مافی 

)1361- 1322( نسبت داد.
این نمونه ها را می توان همچنان ذکر کرد. اما مهم این است 
که در نقد و معرفی کتاب، ایدة اصلی و طرح مرکزی با پاسخ 
به این سؤال ش��کل می گیرد که خوش نویس در کتابت و یا 
قطعه س��ازی کدام یک از مرزهای تازه را ب��رای اولین بار در 
نور دیده و با کار خود به توس��عة نوآوری های گذش��ته مدد 
رس��انده و توانسته اس��ت نکتة مهمی را به نام خویش ثبت 
کند. کش��ف نوآوری خطاط، نقطة عزیم��ت برای توصیف و 
تحلیل فنی تر آن اس��ت. این کار می تواند به اس��تقبال اهل 
خط و سایر عالقه مندان کمک کند و آن را رفته رفته به یک 

جریان فراگیر بََدل سازد. 

ُحسن ختام
در نق��د کتاب های خوش نویس��ی ناگفته ه��ای زیادی وجود 
دارد، اما تمام ناگفته ه��ا را نمی توان در یک مقاله ارائه کرد. 
لذا باید با موضوع نقد برای کش��ف نکات بیش��تر درگیر شد. 
نقد با همة سختی هایش می تواند هویت آفرینی تازه و منزلت 
و جایگاه ویژه ای را برای هنر خوش نویس��ی به دنبال داش��ته 
باشد. تحقق این امر نیز در گرو تعامل مطلوب خوش نویسان 
هنرمند با اهل نقد است؛ شرایطی که دور از دسترس نیست 

و می تواند ساحت تازه ای برای خوش نویسی فراهم آورد.
ُحس��ن ختام این نوش��تار را تلخیصی از »قصیدة رائیة« ابن 
ب�ّواب )متوفی 413 ه� .ق و واضع خط ریحان و محقق( قرار 
می دهی��م تا خوش نویس��ان از آرا و افکار آب��ا و اجداد معنوی 
خویش با نگاه امروزی آگاهی یابند. به طور حتم کاربست این 
موارد و تجلی دادن آن در خط، هر ناقد منصف و مسئولی را به 
نگارش نقد منطقی، انگیزه بخش و مشوقانه رهنمون می شود.

ابن بواب گفته اس��ت: »ای آنکه ارادة خوش نویس��ی و قصد 
خ��ط  داری، اگ��ر عزم تو در امر کتابت صادق اس��ت، در این 
امر تسهیل از جناب حق و توفیق طلب.... وقتی اراده کردی، 
قلم��ی را بت��راش. قلمی معتدل انتخاب ک��ن و از طرفی که 
ظری��ف و باریک باش��د، بتراش. در ش��کافتن قلم، وس��ط را 
انتخ��اب کن. تمام عزم تو به جانب قط قلم باش��د. چنان که 
قط قلم از اّهم ش��رایط اس��ت که نه زیاد منح��رف، نه زیاد 
مس��تقیم، بلکه متوسط باید باش��د. لیقه را در دوات بگذار و 

کاغذ کامالً  نرم اختیار کن.
چون این کارها انجام شد، به خط استاد مداوم نظر کن و در 
امر قلم به لوح مش��ق ثابت قدم باش و با عزم جزم آس��تین 
همت باال زن. آغاز هر امری مش��کل و آخر هر سختی آسانی 
اس��ت. به مناسبت نائل شدن به مراد، شکر خدای را به جای 
آور و دس��ت و قل��م را از تحریر مفاس��د نگ��ه دار و در این 
دار غ��رور، چیزی به یادگار بگ��ذار که باعث نام نیک گردد« 

)تلخیص از قصیدة رائیة ابن بواب(.
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روی جلد دیوان حافظ به خط استاد فلسفیصفحه ای از دیوان حافظ به خط استاد فلسفی صفحه ای از دیوان حافظ به خط استاد کیخسرو خروش 1360

نقد با همة 
سختی هایش می تواند 

هویت آفرینی تازه 
و منزلت و جایگاه 

ویژه ای را برای 
هنر خوش نویسی 

به دنبال داشته باشد. 
تحقق این امر نیز در 

گرو تعامل مطلوب 
خوش نویسان هنرمند 

با اهل نقد است
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تاریخ و محل تولد: 1333 - تهران 
مدرس هنر در دانشکده هاي هنري، مدیر گروه هنر دانشگاه فرهنگیان شهید شرافت 

تخصص هاي هنري: طراحي، نقاشي، گرافیک، حجم سازي، طراحي صحنه و دکور، تصویرسازي
 برپایي نمایشگاه هاي انفرادي و گروهي

 مسئول هنري در منطقة 15 آموزش وپرورش تهران 
 همکاري با سازمان ها و ناشران، طراحي گرافیک و مدیریت هنري چندین کتاب

 داوري مسابقات گوناگون در آموزش وپرورش و مراکز تربیت معلم
 راهنمایی 150 عنوان پایان نامة دانشجویان کارشناسي 

 مدرس مورد تشویق فعالیت هاي فوق برنامه در سال 1385
 مدرس نمونة مرکز تربیت معلم شهید شرافت در سال 1386 

 طراحي و اجراي پوسترهاي همایش ها و مسابقات گوناگون

ان
ند

رنم
 ه

با

بهمن زارعيان 
مدرس هنـر
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زنگ هنر بود. آموزگار وارد کالس ش��د، سپس یک خانه روي تختة سیاه کشید و گفت: »بچه ها 
حاال در دفتر نقاشي همین خانه را بکشید.«

ما هم شروع کردیم به نقاشي کردن. آن قدر پاک مي کردیم و دوباره مي کشیدیم که گاهي برگة 
نقاش��ي س��وراخ مي ش��د، اما همچنان ادامه مي دادیم. چون تالش مي کردیم ک��ه همان خانه را 

بکشیم، نه چیزي کم و نه چیزي اضافه تر از آن!
بعد هم خانم آموزگار تک تک نقاشي هاي ما را نگاه مي کرد و نمره مي داد!

فقط ایرادها را بازگو مي کرد و همین طور روزها و ماه ها مي گذشت...
تا اینکه س��ال تمام ش��د و من تمام فکرم این بود که آنچه را موردنظر خانم معلم بود، به تصویر 

بکشم، نه چیزي کم و نه چیزي بیشتر!
سال تحصیلي جدید فرا رسید و ما همچنان منتظر زنگ هنر بودیم تا خانم معلم یک شکل روي 

تخته ترسیم کند و ما نیز مانند ایشان همان شکل را در دفتر نقاشي خود بکشیم. 
آموزگار هنر جدیدی وارد کالس ش��د. خطي روي تختة کالس کشید و گفت: 
»حاال آنچه را که دوست دارید در دفتر نقاشي خود بکشید، طوري که این خط 

جزئي از آن باشد.«
هم��ة بچه ها م��ات و مبهوت نگاه مي کردند و متوجه نمي ش��دند که 
خانم معلم چه مي گوید. تا اینکه اکثر بچه ها، آن خط را به شکل 
یک مار درآورند. خانم معلم گفت: »آفرین بچه ها! خیلي خوب 

است! تالش شما خیلي خوب بود.«
از میان دانش آموزان کالس فقط دو یا سه نفر تصویرهاي متفاوتي 
کشیدند و خانم آموزگار به نقاشي آن ها اشاره کرد و گفت: »بسیار 
خوب. ببینید بچه ها، شما هم مي توانید شکل هایي متفاوت را با 

استفاده از همین طور خطوط ترسیم کنید.«
جلسة بعد خانم معلم خطي دیگر ترسیم کرد و با چهره اي 
خندان گفت: »بچه هاي گلم کمي فکر کنید. 
ش��ما حتماً خواهید توانست تصویري بامزه 
بکش��ید که حت��ي به ذهن دوس��تانتان هم 
نرس��یده باش��د. بعد هم عنواني براي آن انتخاب 

کنید.«
از آن روز به بعد، همة ما با ش��وق و شور زیادي 
منتظر زنگ نقاش��ي بودیم و از زنگ هاي نقاشي 
بسیار لذت مي بردیم. یاد خوش آن روزها به خیر!

ك
تان

اس
د

زنــگ هـای نــقاشی
ژیال عزیزي، دکتراي برنامه ریزي درسي
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كتا
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كتاب «فرهنگ و هنـر»
از نگاه یک معلم هنـر
محمد شریفي، دبیر هنر منطقة یک تهران

در ضمن تدریس کتاب »فرهنگ و هنر« سال اول متوسطه به نکات قابل 
توجهي رسیدم که در ادامه به صورت اجمالي به این نکات اشاره اي مي کنم:
1. فصل طراحی از بخش هنرهای تجس��می، به موضوع )آرم( که مبحثی 
پیچیده از نگاه تئوری و عملی اس��ت، اشاره دارد. به نظر بنده این موضوع 
فرات��ر از توان تفهیم به دانش آموزان پایة هفتم اس��ت و مبحث گرافیک و 

آرم در حوزة مدرن امروز بسیار پیچیده است.
2. آوردن یک اثر انتزاعی از هنر اسالمی در صفحة 2 نیز، فراتر از تفکر و فهم 

این دانش آموزان است. بهتر بود از تصویرهاي واقع گرایانه استفاده مي شد.
3. در فصل طراحی بهتر بود از چند طراحی سیاه قلم، ذغال و یا با تکنیک مداد 
گروه B استفاده می شد تا براساس آن بتوان اصول درست طراحی را آموزش 
داد. عکس های شیک یا سنتی این فصل هیچ ربطی به اصول طراحی ندارند. 

4. شماره گذاری صفحات کتاب در دایره ای با تونالیتة بنفش و بدون کنتراست 
مناسب )بین عدد و زمینه(، متأسفانه سبب ناخوانا شدن اعداد شده است.

5. در صفح��ة 11 کتاب تصویری از مقرنس کاری که از ش��گفتی های هنر 
معماری جهان و ایران است، آورده شده که بهتر بود در مورد این تکنیک 
شگفت انگیز معماری ایرانی- اسالمی مطالبی در متن درس آورده می شد. 

ضمناً در چاپ واژة »مقرنس«، اشتباهاً »مقرن« نوشته شده است.
6. در فصل نقاش��ی هیچ س��وژه یا طرح مناس��بي که از نظ��ر تکنیکی به 
دانش آم��وزان کمک کند، وجود ندارد. عکس  های زیبا و جذاب هیچ ربطی 

به دنیای نقاشی دانش آموز ندارند.
7. در بخش هنرهای سنتی اندکی اغراق شده است. بهتر بود مواردی همچون 
گلیم بافی، حصیربافی و سفالگری که رشته های پیچیده ای هستند، به صورت 
کلی و خالصه معرفي مي ش��دند ت��ا فکر، ذهن و احس��اس دانش آموزان از 

طراحی و خوش نویسی که باید محور این کتاب باشد، دور نشود.
8. بخ��ش چه��ارم که به هنره��ای آوایی مي پردازد و نگاهی به موس��یقی 
»ارف« )موس��یقی کودک( و موس��یقی نظری دارد، بس��یار مفید و جذاب 

است، اما چند نقد مهم بر آن وارد است:

 بهت��ر ب��ود در انتخاب تصویرها دقت بیش��تری می ش��د و تنوع بصری 
بیشتری را شاهد بودیم. 

 بهتر بود تصویرهای اجرای س��رود توسط کودکان، به صورت کالسیک، 
مقامی و س��نتی آورده می شد که در جشنواره های رشد و حتی »جشنوارة 

موسیقی فجر« فراوان داریم.
9. و سرانجام اتفاق عجیب در صفحة 109 رخ داده است:

ش��عر »نوایی نوایی«، اثر استاد طبیب اصفهانی است که ملودی آن برای 
اولین بار توسط استاد عثمان محمدپرست در سال 1342 با ساز دو تار 
نواخته ش��د. این ش��عر و ملودی آن از مقام های فولکلور جنوب خراس��ان 
است و سال ها پیش به نام استاد عثمان ثبت شده است. اما در این صفحه 
ش��اهدیم که ش��عر و آهنگ به استاد حاج قربان س�لیمانی نسبت داده 

شده است.
اس��تاد حاج قربان از سرزمین شمال خراسان و قوچان بود  و در مقام های 
ش��مال خراس��ان، از جمله مقام هاي »درنا« و »چپالق«، تخصص داشت. 
اس��تاد حاج قربان را استاد اخالق موسیقی محلی خراسان می دانیم که در 

سال 1389 به رحمت ایزدی پیوست.
در اینجا الزم است چند نکتة بسیار مثبت و مفید این کتاب را گوشزد کنیم: 
1. اش��اره به بناها و آثار باس��تانی مهم، از جمله تپة سیلک کاشان، گنبد 

سلطانیة زنجان و مسجد امام اصفهان؛ 
2. اشاره به شاهنامة طهماسبی و شاهنامة بایسنقری؛ 

3. نگاه کلی و حرفه ای به عکاسی و دوربین؛
 4. آغاز و پایان بسیار خوب بخش خوش نویسی؛

 5- اشاره به اصول مهم و کلی نمایش )دیالوگ، شخصیت، موقعیت و ماجرا(؛
 6. دعوت دانش آموزان به تفکر و اندیشیدن در پاراگراف اول هر درس.

در خاتمه یادآور مي ش��ود که با اهتمام الزم و رفع مرحله  به مرحلة برخي 
نقطه ضعف هاي کتاب »فرهنگ و هنر«، این کتاب به ش��کل مطلوب خود 

تبدیل مي شود و تأثیر خود را بر آموزش کیفي هنر به جاي مي گذارد.

اشاره
به همت »شوراي برنامه ریزي گروه هنر«، در سال 1392 کتاب »فرهنگ و هنر« پایة اول )هفتم( در دورة اول متوسطه تألیف شد. رشد آموزش هنر 
در شمارة 37، با برگزاري میزگردي، دیدگاه هاي مؤلفان را مطرح و تالش کرد براي ایجاد وفاق و هم افزایي الزم با دبیران هنر، توصیه هاي مؤلفان 
را یادآوري کند. به همین سان، درگیر شدن دبیران محترم با کتاب و طي کردن فرایند تدریس با دانش آموزان، بازخوردهایي را شكل داد و دبیران 
در مواردي نقطه نظرات خود را براي »رشد آموزش هنر« ارسال کردند. مطلب ضمیمه در مورد کتاب موردنظر و توسط یكي از دبیران هنر نگاشته 
شده و منعكس کننده دیدگاه ایشان است. بدیهي است که فرازهاي سودمند این نوشتار مي تواند مورد استفادة برنامه ریزان کتاب هنر قرار گیرد.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پاس��خ به نامه ای که دبیر هنر منطقة یک تهران، آقای ش��ریفی، در نقد 
کتاب »فرهنگ و هنر پایة هفتم« نوش��ته اند، موارد زیر به اطالع ایش��ان و 
دیگر همکاران محترم مي رس��د. ضمن تش��کر از توجه و دقت آقای شریفی 
به مباحث کتاب و نکاتی که مطرح کرده اند از دبیران محترم تقاضا می شود 
کیفی��ت اجرا )مش��کالت آموزش و انجام فعالیت ه��ا در کالس( را به اطالع 

»شورای برنامه ریزی هنر« برسانند.   
در م��ورد بنده��اي 1،2 ،3 و6 نامة آقاي ش��ریفي که ب��ه مباحث آرم، هنر 
انتزاعي، طراحي سیاه قلم و اصول طراحي اشاره کرده اند، الزم به ذکر است:
1. در درس اول فصل طراحي به نقش هاي س��اده اشاره شده و به طرح هاي 
انتزاع��ي از جمله آرم )یک��ي از عناصر زندگي معاصر( اش��اره و تصویري از 
آرم »کان��ون پرورش فکري کودکان و نوجوانان« ارائه  ش��ده اس��ت. امروزه 
دانش آموزان پایه هاي گوناگون تحصیلي با آرم بانک ها، شبکه هاي تلویزیوني، 
مؤسس��ه هاي انتشاراتي، و... آشنا هستند. با توجه به اینکه تصویر آشناترین 
نمونة آرم براي دانش آموزان در کتاب درس��ي ارائه ش��ده و هیچ اشاره اي به 
مباحث پیچیده گرافیک نشده است، باید پرسید: »به نظر آقاي شریفي کدام 

بخش آن  فراتر از توان تفهیم به دانش آموزان پایة هفتم است؟«
2. ب��ا احت��رام یادآوري مي ش��ود، همة آثار هنر اس��المي  انتزاعي هس��تند و 
عالوه بر صفح��ة 2 اغلب بخش هاي تصویري کتاب، حاوي نمونه هایي از هنر 
اس��المي  و انتزاعي اند. بنابر نظر آقاي ش��ریفي، درک این آثار فراتر از تفکر و 
فهم دانش آموزان است و پیشنهاد شده که بهتر بود از تصویرهاي واقع گرایانه 
اس��تفاده مي ش��د. در نتیجه، مؤلفان این کتاب باید به ج��اي تصویر آثار هنر 
ای��ران، تصویر آث��ار واقع گرایانة غرب ی��ا آثار هنرمندان معاص��ر ایران که به 
واقع گرای��ي گرایش دارند ارائه کنند. درحالي ک��ه تصویرهاي انتزاعي، میراث 
هنري اصیل ایران است و دانش آموزان باید با نمونه هاي مختلف آثار هنر ایران 
آشنا شوند. نکتة تأمل برانگیز دیگر اینکه دانش آموزان ایراني از ابتداي زندگي 
حداقل با مش��اهدة نقوش قالي و کاش��ي با تصویرهاي انتزاعي آش��نا شده اند 
و ب��ا آن ها  انس و الفت دارند. به عالوه، نتیجة تحقیقات گاردنر1 در بررس��ي 
تطبیقي روش آموزش سنتي در چین و روش متداول درآمریکا نشان مي دهد: 
گرایش به تصویر هاي سه بعدي دستاورد روش هاي آموزش هنر و نمایش آثار 
هنرمندان واقع گراست. بنابراین، روش آموزش و رویکرد آموزشي در این زمینه 
تعیین کننده است و اعضای شوراي برنامه ریزي هنر تالش مي کنند تا در مسیر 

شناخت نوجوانان ایراني از فرهنگ و هنر اصیل ایراني- اسالمي گام بردارند.
3- در م��ورد فصل طراحی، دبیران محت��رم می توانند صفحات 23 تا  26و 
50 ت��ا 81  کتاب معلم یا راهنمای تدریس را مطالعه بفرمایند تا از رویکرد 
آموزش��ی و روش تدریس این بخش آگاه شوند. به وضوح مشخص است که 
هدف از تألیف بخش طراحی کتاب به این شیوه، آموزش طراحی به صورت 
تخصصی )مربوط به دورة هنرستان و دانشگاه( نبوده است. وسعت بخشیدن 
ب��ه حوزة دی��د دانش آموزان در مورد واژة طراحی  و رش��ته های متنوع آن، 

آش��نایی با انواع نمونه های طراحی در هنر و زندگی،  کش��ف اس��تعدادها و 
پرورش خالقیت آن ها،... از مهم ترین موارد موردنظر بوده است

4. عالوه بر نکاتی که ذکر شد، در مورد فصل نقاشی، دبیران محترم می توانند 
صفح��ات 82 تا 100 کتاب معلم پایه هفتم را مطالعه فرمایند. در این کتاب 
هدف آموزش تکنیک نقاش��ی نیس��ت، بلکه ایجاد فضای مناسب برای ارائه و 

اجرای ایده های خالق و تجربه های آزاد در زمینة شکل، رنگ و بافت است.
در بن��د 7 این نامه عنوان ش��ده: »در بخش هنرهاي س��نتي  اندکي اغراق 
ش��ده است. بهتر بود مواردي همچون گلیم بافي، حصیربافي و سفالگري که 
رشته هاي پیچیده اي هس��تند، به صورت کلي و خالصه معرفي  مي شدند تا 
فکر، ذهن و احس��اس دانش آموزان از طراحي و خوش نویسي که باید محور 

این کتاب باشد، دور نشود.« در صورتي که الزم به ذکر است: 
• رویکردهاي آموزش��ي نوین هنر بر آموزش هایي تأکی��د دارند که با ایجاد 
فضاي مناسب براي انجام فعالیت هاي متنوع، به تقویت  توانایي ها و پرورش 
حواس گوناگون منجر مي شوند. بنابراین محور  قراردادن یک یا دوبخش در 
کتاب موضوعیت ندارد و همة رش��ته هاي هنري ارائه شده در کتاب فرهنگ 
و هن��ر از ضرورت و ارزش مش��ابه برخوردارند. به عالوه ای��ن طرز تلقي به 
محدودیت رش��ته هاي هنري و عالقه هاي دانش آم��وزان مي انجامد و باعث 
دلزدگي آن ها  از برنامة درس��ي مي ش��ود. به نظر مي رسد که دبیر محترم با 
توجه به حوزه هاي تخصصي کتاب هنر قبلي و توانایي هاي ش��خصي چنین 
اس��تداللي ارائه کرده اند و براي این دو درس اهمیت بیشتري قائل شده اند. 
دبی��ران محترم براي آگاه��ي از ضرورت، محتواي برنامة درس��ي، اهداف و 
نقش فرهنگ و هنر در برنامة درسي دورة متوسطه مي توانند کتاب معلم یا 

راهنماي تدریس پایة هفتم را مطالعه فرمایند.
• کش��ور ایران در دوره هاي متفاوت تاریخي در رشته هاي هنري مختلف آثار 
ارزش��مند و بي نظیري به جهان ارائه کرده اس��ت. بسیاري از رشته ها و آثار 
هنري ایران نزد جهانیان ش��ناخته شده اند و داراي اعتبار بي نظیري هستند. 
آشنایي دانش آموزان دوره اول متوسطه با میراث فرهنگي و آثار هنري ایران، 
مهم ترین اولویت مؤلفان کتاب و از اصلي ترین اهداف آموزش��ي است. در این 
راستا، آشنایي دانش آموزان با هنرهاي متنوع، تجربة عملي، قدرشناسي، درک 
ارزش هن��ري و فرهنگ��ي آن ها، ضرورت و اهمیت حفظ آث��ار موجود، تداوم 
بخشیدن به هنرهاي سنتي و احیاي هنرهایي که مهجور مانده اند، از وظایف 
مدیران، کارشناسان، مؤلفان و دبیران این دورة تحصیلي است. بنابراین صدور 
احکامي  از این دس��ت که هنرهاي س��نتي به دلیل پیچیدگي باید به صورت 
کلي و خالصه معرفي شوند منطقي به نظر نمي رسد و نیاز به تجدیدنظر دارد.
 ب��ه عالوه، آموزش طراحي با رویکردي که در بند 3 نامه درخواس��ت ش��ده، 
بسیار پیچیده تر است و در هیچ نقطه اي از دنیا  براي این گروه سني آموزش 
داده نمي شود. در حالي که بسیاري از دانش آموزان دورة اول متوسطه در نقاط 

مختلف ایران، به این هنرها اشتغال دارند و از این راه امرار معاش مي کنند.
با آرزوي توفیق براي همة همكاران در وزارت آموزش وپرورش

پی نوشت
1. کتاب آموزش هنر و رشد بشر.  نوشتة هوارد گاردنر. ترجمة پریا توکلي تهراني. نشر هم آواز. تهران. 1389.

دکتر فریبا شاپوریان

پاسخ به نقد کتاب فرهنگ و هرننقد در ترازو
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هنـر مقاومـت و هنـرمنـدان مقاوم

اشاره
یكي از رخدادهاي مهم هنري زمستان 1392 برگزاري »جشنوارة هنر مقاومت« بود که با استقبال وسیع 
هنرمندان کشور روبه رو شد. هنر مقاومت تجلي نگاه و نگرش هنرمندان گران قدري است که معتقدند 

هنر، به مثابه وسیله اي براي مبارزه با زورگویان جهان مي تواند کارکرد تأثیرگذاري داشته باشد. 
در س�طح کالن، به کارگی�ري روش اقتصاد مقاومتي براي ایجاد توانمن�دي در مقابل تحریم  ها و 
تهدیده�ا و ایجاد هم بس�تگي اجتماع�ي براي تحقق این مهم، رس�الت وی�ژه اي نیز براي 
هنرمندان به همراه داشت. این رسالت ویژه، هنرمندان رشته هاي گوناگون را بر آن داشت 
ک�ه در حرکتي خودجوش و با محوریت »انجمن هنرهاي تجس�مي« س�ازوکار الزم 
براي شكل گیري جش�نوارة هنر مقاومت را فراهم کنند. موضوعات و نمودهاي 
مقاومت، مانند شكل گیري انقالب اسالمي، سال هاي دفاع مقدس، مقاومت 
مردم در مقابل اس�تكبار و آمریكا، توجه به بیداري اس�المي، مقابله با 
تحریم ها، تأکید بر اس�تفادة صلح آمیز از انرژي هسته اي و بسیاري از 
موضوعات متنوع و متفاوت دیگر، چارچوب ارزشمندي براي تولید 
آثار هنري فراهم کرد. آثار ارائه ش�ده در نمایشگاه مقاومت نشان 
داد که قشر هنرمند همواره مسئولیت خود را در توسعه و مشارکت 
در امور اجتماعي کشور مدنظر قرار داده است و خصوصیات دروني 
خود را نس�بت ب�ه موضوع مه�م مقاومت و ایجاد هم بس�تگي 
اجتماعي در آثارش بروز مي دهد. طراز کیفي آثار نیز نش�ان داد 
که هنرمندان نه تنها موضوع مقاومت را فراتر از یک مناسبت گذرا 
ارزیابي مي کنند، بلكه آن را فرایندي همیشگي مي دانند و حتي این 

نكته را در آثار خود ترویج مي دهند و بر آن تأکید دارند. 
نمای�ش آثار جش�نوارة هنر مقاومت و بررس�ي تحلیل�ي و محتوایي 
آن ها نش�ان مي دهد که هنرمندان ایران اسالمي به نگرش و مسئولیت 
فراملي خود در عش�ق ورزي ب�ه مبارزان و مظلومان جه�ان پاي بندند و 
همچنان فلس�طین را نماد برجس�تة مقاومت و پرچم افراش�ته در مقابل 

اشغالگران قدس به شمار مي آورند.
با این امید که آثار عرضه ش�ده در نمایش�گاه هن�ر مقاومت، به عنوان 
فصلي پر برگ و بار به زیور چاپ آراس�ته ش�وند، به ش�كل تدریجي 
نمونه های�ي از این آثار را به مخاطبان گرامي معرفي مي کنیم. این 

شماره به ارائة نمونه هایي از آثار نقاشي اختصاص دارد.

نگاهی به آثار جشنواره هرن مقاومت

نقاشي، اثر احمد طالبي، بدون عنوان، نقاشي با ذغال

۶



نقاشي، اثر کاظم چلیپا، عنوان: پرش در ارتفاع، اکریلیک، 200×200

نقاشي، اثر بهاره هجران کش، بدون عنوان، نقاشي ذغال، 100×100

نقاشي، اثر کوامین اکرودهین، عنوان: فلسطیني، اکریلیک، 70×50

نقاشي، اثر حبیب اهلل صادقي، بدون عنوان، اکریلیک، 200×200
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نقاشي، اثر مصطفي گودرزي، بدون عنوان، طراحي 120×80

نقاشي، اثر کوامین اکرودهین، عنوان: فلسطیني، اکریلیک، 70×50

نقاشي، اثر کوامین اکرودهین، عنوان: فلسطیني، اکریلیک، 70×50

نقاشي، اثر احمد خلیلي فر، بدون عنوان، ترکیب مواد، 200×100

نقاشي، اثر عبدالمجید حسیني راد، عنوان: باز این چه شورش است، ترکیب مواد، 200×120
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نقاشي، اثر احمد خلیلي فر، بدون عنوان، ترکیب مواد، 200×100

نقاشي، اثر احمد خلیلي فر، بدون عنوان، ترکیب مواد، 200×100

نقاشي، اثر کوامین اکرودهین، عنوان: فلسطیني، اکریلیک، 70×50

نقاشي، اثر حسنخاني، بدون عنوان، ترکیب مواد، 250×100
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اشاره
بین همكاران و دبیران هنر به افراد توانمند پر شماری برمی خوریم که تولید اثر 
هنری را از چارچوب صفحه و بوم توس�عه داده و آثار خویش را در ابعاد وسیع 
بر س�ینة دیوارها ثبت کرده اند. بسیاری از آن ها هنرآفرینی خود را در محیط 
تعلیم وتربیت با دیوارنگاری های ارزش�مند به کار گرفته اند. هنر دیوارنگاری از 
نظ�ر تكنیک و توانایی اجرا نیازمند مقدماتی اس�ت، ام�ا در کنار این موضوع 
مه�م مضمون یاب�ی و توانایی مضمون س�ازی و ایجاد تناس�ب آن با مخاطبان 
پیش دبستان، کودک یا نوجوان نیازمند بینش و مطالعه الزم است. اگر هنرمندی 
اجرای قوی را با مضمون مخاطب پسند همراه کند بدون تردید ترکیب نیرومندی 
پدی�د می آورد که هنر او به عنوان رس�انه ای اثرگذار مقبول نگرندگان خود قرار 
می گیرد. وقت آن فرا رس�یده که دیوارن�گاری در مدارس و حتی اماکن عمومی 
چارچوب ه�ا و ضوابط خود را پیدا کند. بر این اس�اس در دیوارنگاری مالحظات 
الزم بای�د صورت گیرد، زی�را می تواند دلزدگی مخاطب و در نتیجه بی تأثیری را 

به دنبال داشته باشد.
با این نگرش، مطالعه ای در مورد آسیب شناسی دیوارنگاری های پیش دبستانی 
انجام شده و از این طریق نكات کاربردی و توصیه ای مناسبی ارائه شده است. 
این مطالعه کامل نیست، اما بهانه ای است برای اینكه همكاران گرامی تجربیات 
ارزش�مند خود را با ارائة تصاویر آن ها برای درج در رش�د آموزش هنر ارسال 

کنند.

ء

پژوهش: راضیه آبادگر
دکتر اصغر کفشچیان مقدم

آسیب شنـاسی دیـوارنگاری
در پــــیــش دبــستـــــــان

اشاره
بین همكاران و دبیران هنر به افراد توانمند پر شماری برمی خوریم که تولید اثر 
هنری را از چارچوب صفحه و بوم توس�عه داده و آثار خویش را در ابعاد وسیع 

دکتر اصغر کفشچیان مقدم

آسیب شنـاسی دیـواآسیب شنـاسی دیـوا
در پــــیــش دبــستـــــــاندر پــــیــش دبــستـــــــان

آسیب شنـاسی دیـوا
در پــــیــش دبــستـــــــان

آسیب شنـاسی دیـوا

54
رش��د آموزش

دورة  ی�ازده�م
ش�م����ارة  4 
تابستان 393 1

38



مقدمه
پنج  س��ال نخس��تیِن زندگ��ی انس��ان مهم ترین س��ال ها در 
شکل گیری ش��خصیت وی شناخته  ش��ده اند. در این دوران، 
کودک را می توان با انگیزه ترین آموزش گیرنده دانست. به همین 
دلی��ل »مهدکودک« و »پیش دبس��تان« به عنوان نخس��تین 
محیط آموزشی )پس از خانه( که در آن ذهنیت کودک شکل 
می گیرد، دارای اهمیت است. »پیش دبستان« مکانی است که 
شوق دانستن را در کودک به وجود می آورد و در ایجاد رفتارهای 
مطلوب فردی و اجتماعی در کودک تأثیرگذار اس��ت و حتی 

عالقة کودک را به جهان و طبیعت برمی انگیزد.
یادگیری در این س��نین آغاز می ش��ود و ب��ا توجه به اینکه 
»همواره هنر در جوامع بش��ری به عنوان یکی از ارکان مهم 
تربیتی و آموزش��ی، عملکردی منطقی و بهبودگرا داش��ته 
است« )سلیمانی کوشکی، 1391(، شاید بتوان این وظیفه را 
بر عهدة دیوارنگاره های پیش دبستان گذاشت؛ هنری ساکت 

و در عین حال پر سخن.
کلیدواژه ها: دیوارنگاری، پیش دبستان، آسیب شناسی

آسیب های محتوایی
الزم اس��ت بدانیم کودکان به علت عدم کمال رشد ادراکی و 
حسی خود در مراحل اولیه، در مشاهداتشان دقیق نیستند 
و کمتر به تفاوت ها و شباهت های محیط اطراف توجه نشان 
می دهند. ل��ذا فضای پیرامون کودکان »باید طوری طراحی 
شود که آن ها به شناخت اطراف و بدن خود، کشف راه های 
متفاوتی برای بازی و حرکت، ایجاد روابط متقابل اجتماعی 
ب��ا دیگر ک��ودکان و بهبود توانایی های احساس��ی تش��ویق 

.)Galinda, 2013: 3( »شوند
بنابرای��ن، پی��ام  و احساس��ی ک��ه دیوارن��گاری در محی��ط 
پیش دبس��تان با زب��ان تصویر برای کودک بی��ان می کند، بر 
ذه��ن و فکر او تأثیر می گذارد و به عنوان بخش��ی از معماری 
و محی��ط، در کنار زیبایی بص��ری، می تواند با کودک ارتباط 
برقرار سازد و ارزش های بصری دیوارنگاره  را به او منتقل کند. 
لذا ضروری اس��ت به محتوای آثار دیواری در پیش دبستان - 
به ویژه از منظر آسیب شناس��ی- توجه ویژه ش��ود. در همین 
رابطه تحقیقات میدانی نش��ان می دهند که حدود 90 درصد 
از آم��وزگاران م��ورد ارزیابی ق��رار گرفته در یک��ی از نواحی 
آموزش وپرورش اصفهان، بر این باور هس��تند که با اس��تفاده 
از نقاشی دیواری در پیش دبستان می توان مشکالت احتمالی 
)آموزشی، فرهنگی، پرورشی و ...( کودک را تعدیل یا اصالح 

کرد و از تأثیرات مخرب بر وی جلوگیری به عمل آورد. اما عمده  
آس��یب های موجود در این حوزه را می توان در قالب آسیب های 
فرهنگی، پرورشی- آموزشی، روانی و اجتماعی دسته بندی کرد. 
چنان که بیش از 60 درصد از آموزگاران و والدین شرکت کننده 
در پیمایش این تحقیق، به ترتیب آسیب های روانی و همچنین 

فرهنگی را دارای اهمیت بیشتری دانسته اند. 

الف( آسیب شناسی فرهنگی دیوارنگاری پیش دبستان
یکی از ش��اخصه های اثر دیواری، تأثیر محتوای آن بر فرهنگ 
افراد جامعه اس��ت. نقش زیباشناس��انة دیوارنگاره ها می تواند 
به نوعی بر افزایش سطح فرهنگ اجتماعی مخاطب اثر بگذارد 
و در جامعه فرهنگ س��ازی کند و حتی شکاف میان هنرمند و 
مردم را نیز پر کند. به  ش��کل مش��ابه، در پیش  دبستان نیز هنر 
دیواری می تواند دریچة نگاه کودک )به عنوان مخاطب خاص( 
به دنیای اطراف باشد و به ترویج فرهنگ و هنر جامعه و بهبود 
درک زیباشناختی افراد جامعه از دوران کودکی منتهی شود.

ویژگی ه��ای زیباش��ناختی دیوارنگاره ها در جل��ب توجه اولیة 
ک��ودک پیش دبس��تان و دریافت پیام و محتوای اثر به وس��یلة 
او نق��ش پررنگی بازی می کند. وقتی نگاه کودک به دیوارنگاره 
جلب ش��د، اولین ق��دم در ایجاد ارتباط می��ان اثر و مخاطب 
برداشته شده و کودک آمادة دریافت پیام و محتوای اثر است. 
ح��ال اگر این پیام ها با مواردی همراه باش��ند که برای کودک 
خوشایندند، برایش جذابیت ایجاد می کند، اما اگر ویژگی های 
زیباش��ناختی مدنظر هنرمند قرار نگیرد، پی��ام و محتوای اثر 
دیواری هم از جانب کودک مورد توجه الزم واقع نمی ش��ود یا 

اینکه زود از جانب وی به فراموشی سپرده می شود.
دیوارنگاره های پیش دبس��تان باید متناس��ب ب��ا ذوق و عالقة 
مخاطب کودک و فرهنگ وی در پاسخ به نیازها و خواسته های 
جامعه و کودک و فراخور فهم و درک کودک باشد. کودکان در 
ارتباط با دیوارنگاره ها، از یک س��و با پدیده های طبیعی دنیای 
پیرامون خود و ویژگی های فرهنگی جامعه آش��نا می ش��وند و 
معیاره��ای رفتاری مناس��ب را مطابق ب��ا هنجارهای فرهنگی 
جامعة خود می آموزند. »از سوی دیگر، معرفی آگاهانة فرهنگ 
امروزی ایران و جهان، کودکان را با شکل و شیوة خاص زندگی 
مردم کنونی این روزگار و گونه گونی رفتار، خلق و روحیة آنان 
آشنا می کند و به رشد ذهنی و فکری آنان در شناخت محیط 
پیرامون خود و پیش��رفت های علمی، صنعتی و صور گوناگون 
تمدن بشری کمک می کند و آنان را برای زندگی در این عصر 

و زمانه آماده می سازد« )بلوک باشی، 1369(.
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 عكس1. اصفهان، 1391. عكس از نگارنده. استفاده از نمادهای فرهنگ بیگانه 
در قیاس با فرهنگ و نمادهای ایرانی در دیوارنگاری دو مرکز پیش دبستان

ب��ه این ترتی��ب، ش��خصیت اجتماعی و فرهنگی ک��ودکان را 
می توان براساس ارزش های فرهنگ ایرانی شکل داد و آن ها را 
ب��رای پذیرش نقش خود در جامعة ایرانی و جهان امروز آماده 
س��اخت. لذا با توس��عة دیوارنگاری در پیش دبستان ها می توان 
کودک را براس��اس نمادهای فرهنگ ملی و بومی با گذش��تة 
ایران آش��نا کرد و از مواردی که ریشه در فرهنگ بیگانه دارد 
)و ک��ودک را از زادبوم و فرهنگ خود جدا می کند( جلوگیری 
کرد. به عن��وان نمونه، به تقابل دو دیوارن��گاری )عکس 1( در 
پیش دبس��تان ها با فرهنگی متعلق به یک نسل و یک جامعه و 
اثرات متفاوت آن بر کودک دقت کنید. در اولی ش��اید شادی 
ک��ودک مدنظر ب��وده و بس، اما در دیوارن��گاری دوم، فرهنگ 
ایرانی و نقش خانواده مورد نظر بوده اس��ت و این ارزش را در 

چشم کودک و دیگر مخاطبان مهم جلوه می دهد.
اگر در این س��ن ب��ه فرهنگ بومی توجه مناس��ب نش��ود، از 
یاد می رود و احیای آن کار س��اده ای نیس��ت. متأس��فانه جای 
نمادهای فرهنگ ملی و بومی روی دیوارهای پیش دبستان های 

ناحیة مورد بررسی نیز خالی است.
1. نقش رسانه ای دیوارنگاری 

در مقولة فرهنگی می توان از دیوارنگاره  به عنوان یک رس��انه نیز 
به��ره گرفت و هر روز پیامی را )بدون ایجاد دلزدگی( به کودک 
گوش��زد کرد و به آهس��تگی محتوای آن را ب��ه وی انتقال داد. 
کافی اس��ت بیان ما صادقانه و با س��ادگی کودک در این سنین 
هماهنگ باشد. بسیاری از آموزگاران پیش دبستان )به ویژه دارای 
تحصیالت عالی( معتقدند: »بهترین مفاهیم را می توان با تصاویر 
ساده به کودک منتقل کرد و کوتاه کردن زمان آموزش از اثرات 
مثبت دیوارنگاره ها اس��ت.« یعنی دیوارنگاره می تواند نقشی واال 

در نشان دادن اهداف جامعه به کودک داشته باشد و شناخت 
و جه��ت دادن به این هنر در قالب یک رس��انه می تواند ابزار 
قدرتمندی در جهت فرهنگ سازی در دسترس ما قرار دهد؛ 
هر چند این موضوع م��ورد بی توجهی قرار می گیرد. مثاًل در 
یکی از پیش دبس��تان ها )عک��س 2(، هنرمند بدون توجه به 
اینکه دیوارن��گاری چه صدماتی می تواند به کودک و ذهن او 
وارد کند، نه تنها فرهنگ دیگری را روی دیوار ترس��یم کرده 
اس��ت، بلکه آتش بازی و روش��ن کردن آتش در جنگل را به 

کودک القا می کند.
همچنین، ب��ا توجه به اینکه کت��اب و تلویزیون نیز به عنوان 
دو رس��انة دیداری، از عوامل مهم در تربیت کودک شهری اند 
و در انتق��ال فرهن��گ و هویت بخش��ی و جامعه پذیری آنان 
بس��یار مؤثرند، به نظر می رس��د یکی دیگر از عوامل آسیب زا 
در پیش دبس��تان ها عدم اس��تفاده از متون و تصاویر کتاب ها 
به عنوان بخشی از دیوارنگاری های کالس هاست. در صورتی که 
اس��تفاده از تصاویر کتاب ها به شیوه های مناسب روی دیوار، 
هم بچه ها را با کتاب خوانی آش��نا می کند و آش��تی می دهد 
و هم پیام های اخالقی داس��تان های غن��ی ایرانی را به آن ها 
آم��وزش می دهد و فرهنگ ما را به کودک گوش��زد می کند؛  
هرچند در بسیاری از پیش دبستان های ناحیة مورد بررسی، از 
تصاویر داستان ها و پویانمایی های غیرایرانی برای زیبا کردن 
دیوارها بهره گرفته می ش��ود. یکی از آم��وزگاران در این باره 
می گوید: »ما که کارتون ایرانی نداریم!« در حالی که به تازگی 
پویانمایی ایرانی »شکرس��تان« از تلویزیون کشورمان پخش 
می شود که از زیبایی و جاذبة فراوان هم برخوردار است. پس 

شاید این آسیب را باید در جاهای دیگری ریشه یابی کنیم.
2. ازخودبیگانگی در محتوای فرهنگی دیوارنگاری 

در عصر اطالعات و فناوری - به خصوص دهه های اخیر- خطر 
ازخودبیگانگی بیش از پیش جامعه را تهدید می کند و گاه حتی 
فناوری در تضاد و ستیز با سنت قرار می گیرد. ازخودبیگانگی 
معضلی است که از دوران کودکی چه توسط خانواده و از طریق 
آموزش غلط و چه در مدرس��ه با ترویج )ی��ا عدم جلوگیری( 
بدآموزی ها آغاز می شود. »دکتر علی شریعتی می گوید: کسی 
که در پذیرش فرهنگ دیگری ازخودبیگانه می شود، متأسفانه 
نه تنها خودش و دیگران او را بیمار به حس��اب نمی آورند، بلکه 
این دگرگونی را نش��انة ارتقا تلقی می کنند و فرد به ادامة این 

وضعیت تشویق می شود« )شفیع آبادی، 1390: 90(.
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عكس2. اصفهان، یكی از پیش دبس�تان ها، 1391 ناشناس. بی نام. 
رنگ پالستیک و کالژ. 

عكس از نگارنده. فرهنگ سازی غلط و پیام نادرست روشن کردن 
آتش در جنگل

پس در دیوارنگاری پیش دبستان ها باید به مقولة ازخودبیگانگی 
دقت ویژه داش��ت و به جای ترویج شبه فرهنگ ها، با شناخت 
صحی��ح، هنجاره��ای جامعة ایران��ی را به ک��ودک آموخت. 
استفاده از تصاویر و مؤلفه های فرهنگ بیگانه در دیوارنگاری 
پیش دبس��تان ها - آن هم ب��دون توجه به کارکرد و ریش��ة 
آن ها- از مش��کالت و موارد آسیب رس��ان است که از غفلت 
مدیران و مربیان نش��ئت می گیرد. به عنوان نمونه، در یکی از 
پیش دبستان ها، برای خوشامدگویی به بچه ها از دیوارنگاری ای 
که اعیاد مس��یحیان )عید پاک و جمع آوری تخم مرغ و نماد 
کریس��مس( را به نمایش می گذارد، استفاده کرده است، در 
صورتی که طبق بررس��ی نگارنده، حتی یک کودک مسیحی 

هم در این پیش دبستان حضور ندارد.
از جمل��ه عل��ل ازخودبیگانگی، می توان ب��ه دوگانگی میان 
الگوهای ش��ناخته ش��ده توس��ط کودک و آنچه در جامعه 
می گذرد، اش��اره کرد. همان طور که می دانیم، »یک ش��کل 
ویژة نفوذ فرهنگی مبتنی بر موضوع نقاش��ی های کودکان و 
تجربه ای اس��ت که کودک در زمینة نقاشی ها و تصویرهای 
اف��راد دیگر می ان��دوزد. این گون��ه موضوعات غالباً توس��ط 
کودکان نس��خه برداری می ش��وند و به همی��ن علت ممکن 
اس��ت قویاً بر موضوع و ماهیت نقاشی ایشان تأثیر بگذارند« 

)توماس و سیلک، 1382: 103(. 
بدین ش��کل، از جمله آسیب های نقاش��ی دیواری از لحاظ 

فرهنگی این است که کودک در نقاشی و نسخه برداری ذهنی 
خود از مؤلفه ها و هنجارهای فرهنگ بیگانه تأثیر پذیرد. کودک 
خود و احساساتش را در نقاشی هایش به تصویر می کشد. حال 
اگر با دیوارنگاری هایی که فرهنگی دیگر را به رخ او می کش��ند 
برخورد کند، دچار نوعی دوگانگی و یا ازخودبیگانگی می شود 
و ممکن است به طور ناخودآگاه به الگوبرداری ذهنی نامناسب 

بپردازد. 
براس��اس آنچ��ه در جریان برگ��زاری چند کارگاه نقاش��ی با 
نوآموزان پیش دبستان مشاهده شد، پس از اعالم این موضوع 
که قصد داریم با کمک خودشان برای دیوار پیش دبستان شان 
نقاش��ی بکش��یم، چند تن از آن ها کارهایی ارائه کردند که به 
روش��نی از آنچه بر دیوار پیش دبس��تان نقش بسته بود، تأثیر 
پذیرفت��ه ب��ود )عکس  3(. ای��ن یافته تأیید می کن��د که آثار 
دی��واری پیش دبس��تان می تواند در خلق آث��ار هنری و ذهن 
کودک تأثی��ر عمیق بگذارد. همچنین، نقاش��ی کودکانی که 
در محیط��ی با دیواری  های زیبا و فراوان حضور دارند، غنی تر 
از نقاش��ی کودکانی است که مدل های زیادی در اطراف خود 

ندارند.

عكس  3.  اصفهان، یكی از پیش دبستان ها، 1391. عكس از نگارنده. 
نمونه ای از تأثیرپذیری نقاشی کودک از دیوارنگاری کالس
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آموزش�ی  پرورش�ی-  محت�وای  آسیب شناس�ی  ب( 
دیوارنگاری پیش دبستان

1. کودک، خالقیت و تخیل در دیوارنگاره
یکی از مهم ترین نقش هایی که پیش دبستان ها در قبال کودک 
ایفا می کنند، پرورش توانایی ها و خالقیت آن هاس��ت. چنان  که 
»امکان ب��روز خالقیت افراد وقت��ی  مهارت ها و خالقیت آنان 
در کودکی پرورش یابد، بس��یار بیشتر است« )آمابلی، 1386: 
7(. ل��ذا پ��رورش خالقیت کودکان به آگاهی کافی نس��بت به 
ش��خصیت، توانایی ها و پرورش آن ها نی��از دارد. برای این امر 
در پیش دبستان می توان از دیوار ها و دیوارنگاری بهره گرفت و 
کودک را غیرمس��تقیم به یادگیری و به کارگیری استعدادهای 
بالقوه واداش��ت. در همین رابطه ح��دود 80 درصد آموزگاران 
ناحی��ة مورد بررس��ی، تأثی��ر دیوارنگاری پیش دبس��تان ها در 
پ��رورش، آم��وزش و خالقی��ت ک��ودک را زیاد و بس��یار زیاد 
می دانن��د. بنابراین، کس��انی که دیوارنگاره ه��ا را برای کودک 
طرح و اجرا می کنند، باید دربارة ارزش ها، معیارها و اصولی که 
ک��ودک باید در زندگی خود به آن ها اهمیت  دهد، آگاهی الزم 
و کافی داش��ته باش��ند و تصویر ذهنی آنان از کودک براساس 
ش��خصیت، طبیعت، نیازها و عالقه های او ش��کل گرفته باشد. 
زیرا »راندن کودک به س��وی فعالیت هایی که به  عنوان یک فرد 
با آن ها متناس��ب نیس��ت، موجب خش��م و عجز فراوان آن ها 
می ش��ود و استعدادهای واقعی آن ها را هدر می دهد« )آمابلی، 

 .)22 :1386
اگر مربیان معتقد باش��ند که ک��ودک باید در یادگیری فعال و 
دارای حس مالکیت و غرور نس��بت به کالس درس خود باشد، 
میزان خالقیت آن ها افزایش خواهد یافت، این احساس زمانی 
حاصل می ش��ود که کودک در زیباس��ازی کالس نقش داشته 
باش��د و آن را از خود بداند. بدین صورت کودک اعتمادبه نفس 
پی��دا می کند و از آس��یب های روانی احتمال��ی نیز جلوگیری 
می ش��ود. ام��ا دیوارنگاری های پیش دبس��تان های ناحیة مورد 
بررسی چندان این حس را به کودک نمی دهند، باعث تضعیف 
حس کنجکاوی طبیعی کودک می شوند و حس احترام به خود 

را در آن ها سرکوب می کنند.

عالوه بر ای��ن، برای اینکه بتوانیم با اس��تفاده از دیوارنگاری 
خالقی��ت کودک را به ص��ورت مناس��ب و هدفمند پرورش 
دهیم، باید خ��ود اثر نوعی از خالقیت و نو بودن را در خود 
داش��ته و به طریقی ب��رای کودک معنادار و جذاب باش��د. 
بنابرای��ن، گاه ای��ن خالقیت با بهره گی��ری از رویاها، وی را 
به س��وی واقعیت ها رهنمون می س��ازد. »تخیل در کودکان 
بسیار قوی اس��ت... اکثر روان شناس��ان معتقدند که تخیل 
سالم زمینه ساز خالقیت است« )نامور مطلق، 1384: 193(.

پیمایش این تحقیق نش��ان می دهد که اس��تفاده از تخیل 
ک��ودک در دیوارنگاره ه��ای پیش دبس��تان های ناحیة مورد 
بررسی،  کمابیش به چشم می خورد، ولی به نوعی خام است. 
از این گذش��ته، تنها 35 درصد از والدین نوآموزان این آثار 
دیواری را از نظر پرورش خالقیت کودک مناسب و هماهنگ 
با محیط یافته اند. یکی از آس��یب هایی که دیوارنگاری بدون 
خالقیت می تواند به کودک بزند، محدود نگه داشتن کودک 
در وسایل، افکار و طرح ها و فرم های از پیش تعیین شده و در 
نتیجه انتخاب محدود داشتن است که در پیش دبستان های 

ناحیة مورد بررسی بسیار دیده می شود.
2. تأثیر دیوارنگاری بر کنجكاوی

قطعاً به کمک دیوارنگاری های کارشناس��ی ش��ده می توان 
عالئق کودک را ش��ناخت و اس��تعدادهایش را پرورش داد. 
به ای��ن منظور می ت��وان از هنرهای تجس��می، موس��یقی 
و قصه گوی��ی به��ره گرف��ت. باتوج��ه به اینکه »در س��نین 
پیش دبس��تان درک مفاهیم وابس��ته به اعداد، اندازه، وزن، 
رن��گ، محتوا، فاصله و موقعیت و زم��ان در کودک افزایش 
می یاب��د... و می توانیم بر دیواری ها با اس��تفاده از کنجکاوی 
ک��ودک، ای��ن ق��وة تخیل را گس��ترش دهی��م« )مطهری، 
1382(. پ��س در دیوارنگاره ها از م��واردی همچون پازل ها، 
که کنجکاوی کودک را برمی انگیزند، می توان استفاده کرد. 
به نظر می رس��د در پیش دبستان های ناحیة  مورد نظر از نظر 
محتوایی بیشتر به موارد آموزشی سلسله مراتبی )که باید به 
کودک آموخته ش��ود( توجه شده است )عکس 4( و چندان 

به کنجکاوی کودک توجهی نمی شود.

58
رش��د آموزش

دورة  ی�ازده�م
ش�م����ارة  4 
تابستان 393 1

38



3. نقش دیوارنگاری پیش دبستان در یادگیری
از ویژگی هایی که پیش دبستان در امر یادگیری باید در نظر 
داش��ته باشد، تأکید بر آموزش غیرمستقیم است. چراکه در 
آموزش غیرمستقیم هدف وس��عت یافته، مفاهیم گوناگون 
می ش��وند و هر کودکی به تناس��ب اس��تعداد خود، هر قدر 
بخواهد و بتواند یاد می گیرد. آموزش به وس��یلة دیوارنگاری 
عالوه بر کودک برای آموزگاران نیز می تواند بس��یار مناسب 
باشد. به گونه ای که در ناحیه مورد بررسی حدود 80 درصد 
از آموزگاران، آموزش و یادگیری از طریق دیوارنگاره ها را در 

حد زیاد و خیلی زیاد امکان پذیر دانسته اند.
آم��وزش برای کودک، در فعالیت هایی که آزادی بیش��تری 
دارند، جنبة بازی و س��رگرمی پیدا می کند. در همین راستا 
برای افزایش یادگیری کودک می توان از کتاب ها و آثار ادبی 
مناس��ب در آفرینش دیواری کمک گرف��ت. مثاًل با انتخاب 
قس��متی از داس��تان یا کش��یدن کلیتی از آن، کودک را با 
کتاب آش��نا کرد و آموزه های آن را غیرمس��تقیم به کودک 
انتق��ال داد. جال��ب اینکه 93 درصد نوآم��وزان ناحیة مورد 
بررس��ی ابراز کرده اند که دوست دارند قصة مورد عالقه شان 
روی دیوار مدرس��ه نقاشی ش��ود. اما در ناحیة مورد بررسی 
اغلب تصاوی��ر کتاب ها بدون در نظر گرفت��ن موارد فوق بر 

دیوارها نگاشته شده اند. 
در دورة پیش دبستان، نظر به گرایش زیاد کودکان به بازی، 
چنانچه از بازی ها به عنوان یک وس��یله و میانجی آموزش��ی 
استفاده شود، کودکان مهارت های مورد نظر را بهتر خواهند 
آموخ��ت. »زیرا بازی یادگیری را ب��رای کودکان لذت بخش 
می س��ازد« )رمضانی نژاد و دیگ��ران، 1386(. »در حقیقت، 
کودک با بازی ه��ای خود که نوعی نمایش ان��د، از مرزهای 
کودکی می گذرد، به نوجوانی و س��پس به جوانی می رسد« 
)خطایی، 1388(. این بازی ها لزومی ندارد که به چند شیء 
ختم شوند و می توانند گسترده تر باشند. »از دیدگاه پیاژه، 
نقاشی نیز چیزی در حدفاصل بازی و تصویر ذهنی است که 
کودک به واسطة آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند« 

)توماس و سیلکر، 1380: 80(.

عكس 4
اصفهان، یكی از پیش دبس�تان ها. ناش�ناس. بی نام. رنگ پالستیک. 
1391. عكس از نگارنده. توجه صرف به مواردی  که باید طبق برنامه 

به کودک آموخته شود.

عك�س5. اصفهان. یكی از پیش دبس�تان ها. 1391. ناش�ناس. بی نام. 
رنگ پالس�تیک. عك�س از نگارن�ده. دیوارنگاری ب�ا تصاویر کتاب 

درسی برای نوآموزان
در ک��ودکان پنج تا ش��ش س��اله به دلی��ل افزای��ش عالقه به 
بازی های گروهی و قانونمند و همچنین تکامل بیشتر الگوهای 
حرکتی پایه، قابلیت اجرای بازی های حرکتی توس��عه می یابد. 
این قابلیتی اس��ت که یادگیری را )به ش��کل غیرمستقیم( به 
مراتب آس��ان تر می سازد. کودکان محروم از فعالیت حرکتی و 
بازی در مهارت های زبانی و رشد اجتماعی نیز عقب مانده تر از 
سایرین هس��تند. محیط آموزشی غنی از فعالیت های حرکتی 
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و عالقة فراوان به فعالیت های هنری رو می آورند. »دانش آموزان 
باید بتوانند به اطراف نگاه کنند و به وفور محصول کارها، وسایل 
و صحنه هایی را ببینند. این ها باید توس��ط خود دانش آموزان 
ایجاد ش��ده باشند« )آمابلی، 1386: 144(. یکی از بزرگ ترین 
عوامل آس��یب زا در دیوارنگاری پیش دبس��تان این اس��ت که 
دیوارنگاران پیش دبستان هیچ گاه نظرات کودک را در مورد آنچه 
برای کالس و مکان آموزشی خود می خواهد، جویا نمی شوند. 
در ناحیة مورد نظر، آموزگاران اذعان داشته اند که نقاشی های 
کودکان در آفرینش دیوارنگاری مناس��ب به دس��ت اندرکاران 
پیش دبس��تان کمک می کند، ولی ح��دود 60 درصد از آن ها 
تحق��ق همراهی کودکان در این زمین��ه را تا حدودی و کمتر 

ارزیابی کرده اند.
دیوارن��گاری تعامل��ی از جمل��ه دیوارنگاری هایی اس��ت که 
می ت��وان از عامل »حرکت« نیز در آن به صورت حقیقی بهره 
گرفت. بنابر تحقیقات میدانی پژوهش و نتایج به دس��ت آمده 
از پرس��ش نامه ها، عامل حرکت در دیوارنگاری برای کودکان 
پیش دبستان ناحیة مورد بحث جذابیت بسیاری دارد. چنان که 
برخی از کودکان اظهار داشته اند که بهتر است عکس هایی بر 

دیوارها باشد که راه بروند و یا خرچنگی که گاز هم بگیرد!
ج( آس�یب های روان�ی محت�وای دیوارنگاری در 

پیش دبستان
دیوارنگاری های پیش دبس��تان به کم��ک فرم ها و مفاهیم، 
می تواند به توانایی ها، رشد شخصیت، عالقه ها و نگرانی های 
فردی شکل دهد. »اطالعات زیبایی شناختی قسمت خاصی 
از روان ما را مخاطب قرار می دهند و باعث می ش��وند که در 
ما نوعی حس رضایت به وجود آید« )گروتر، 1386: 6(. پس 
باید به آسیب های روانی احتمالی محتوای اثر دیواری، نظیر 

پرخاشگری، ترس و... نیز دقت ویژه داشت.
از ش��ایع ترین این آس��یب ها، پرخاشگری اس��ت. »استفاده از 
رنگ ها و ش��کل هایی خ��اص در دیوارنگاری ها، می تواند نوعی 
ح��س پرخاش��گری را در ک��ودک به وج��ود آورد ی��ا او را به 
پرخاشگری تشویق کند« )شفیع آبادی، 1390: 116(. استفادة 
نامتعادل برخی رنگ ها در دیوارنگاری )همچون قرمز و سیاه( 
و همچنین، تصاویری از فیلم های پویانمایی با مضامین خشن، 
می تواند کودک را پرخاشگر کند. به عنوان نمونه، در دیوارنگارة 

در زم��ان نمو و بالندگ��ی، مهارت حرکتی ک��ودک را افزایش 
می ده��د. دیوارنگاری در پیش دبس��تان ها می تواند این مهم را 
برعهده گیرد. بازی به همراه استفاده از قابلیت های دیجیتال در 
دیوارنگاری نیز می تواند کودک را سرگرم و اهمیت فکر کردن 
را ب��ه او بیام��وزد. باوجود اینکه به آس��انی می توان بازی را در 
دیوارنگاری گنجاند، تقریباً در هیچ کدام از پیش دبس��تان های 

ناحیة مورد بررسی از این راهبرد استفاده نشده است.
4. نقش آموزش�ی مش�ارکت ک�ودک در دیوارنگاری 

)دیوارنگاری تعاملی(
دیوارن��گاری برای اینکه بتواند نقش آموزش��ی خود را ایفا کند، 
الزم اس��ت بتواند به راحتی با کودک ارتب��اط برقرار کند. یعنی 
کودک بتواند از نزدیک ضمن ارتباط حس��ی با دیوارنگاری، در 
آن دخ��ل و تصرف کند. بدین ش��کل ضمن ارتب��اط کودک با 
دیوارن��گاری، امکان فکر کردن، ب��روز خالقیت و ماندگاری پیام 
در ذهن کودک به وجود می آی��د. این موارد می تواند از فرهنگ 
خودی و آنچه برای کودک آش��ناتر است، سرچشمه گیرد تا در 
ذهن او به چالش درآید و چه بهتر که کودک بتواند جزئی از آن 
باشد و در تعامل با دیواری بیاموزد، لذت ببرد، خلق کند و بازی 
کن��د. دیوارنگاری تعاملی یکی از روش هایی اس��ت که می تواند 
این موارد را برای کودک به راحتی فراهم کند. زیرا »هنر تعاملی 
هنری اس��ت که در آن بیننده می توان��د )معموالً از طریق یک 
واسطه( در اثر ش��رکت کند و بر آن تأثیر بگذارد و روند اجرا را 

براساس خواستة خود تغییر دهد« )دهقانی، 1383: 14(. 
دیوارنگارة تعاملی در دورة پیش دبستان کودک را به  سهیم بودن 
در دیوارنگاری وا می دارد تا با اجرای دیوارنگاری، نقشی شبیه به 
یک هنرمند برعهده گیرد و از اینکه بخشی از فرایند اثر دیواری 
را به عهده داش��ته اس��ت، اعتمادبه نفس پیدا کند. البته از سوی 
دیگر ب��ه آموزگاران هم کمک می کند تا نیازها و احساس��اتش 
را بیش��تر و بهتر بشناسند. یافته های میدانی این پژوهش نشان 
می دهد که ح��دود 88 درصد از کودکان ناحیة مزبور دوس��ت 
دارند به همراه آموزگار خود روی دیوار مدرسه نقاشی بکشند، اما 

هیچ گاه چنین فرصتی به آن ها داده نشده است.
مشارکت در خلق دیوارنگاری می تواند عالوه بر دادن اعتمادبه نفس 
به کودک، مسئولیت پذیری را نیز به او آموزش بدهد. اگر کودکان 
دریابند که کارشان قابل ستایش، احترام و نگهداری است، با عشق 

و عالقة فراوان به فعالیت های هنری رو می آورند. »دانش آموزان 
باید بتوانند به اطراف نگاه کنند و به وفور محصول کارها، وسایل 
و صحنه هایی را ببینند. این ها باید توس��ط خود دانش آموزان 
144: 144: 144(. یکی از بزرگ ترین  1386ایجاد ش��ده باشند« )آمابلی، 1386ایجاد ش��ده باشند« )آمابلی، 1386
عوامل آس��یب زا در دیوارنگاری پیش دبس��تان این اس��ت که 
دیوارنگاران پیش دبستان هیچ گاه نظرات کودک را در مورد آنچه 
برای کالس و مکان آموزشی خود می خواهد، جویا نمی شوند. 
در ناحیة مورد نظر، آموزگاران اذعان داشته اند که نقاشی های 
کودکان در آفرینش دیوارنگاری مناس��ب به دس��ت اندرکاران 
پیش دبس��تان کمک می کند، ولی ح��دود 60 درصد از آن ها 

در زم��ان نمو و بالندگ��ی، مهارت حرکتی ک��ودک را افزایش 
می ده��د. دیوارنگاری در پیش دبس��تان ها می تواند این مهم را 
برعهده گیرد. بازی به همراه استفاده از قابلیت های دیجیتال در 
دیوارنگاری نیز می تواند کودک را سرگرم و اهمیت فکر کردن 
را ب��ه او بیام��وزد. باوجود اینکه به آس��انی می توان بازی را در 
دیوارنگاری گنجاند، تقریباً در هیچ کدام از پیش دبس��تان های 

ناحیة مورد بررسی از این راهبرد استفاده نشده است.
4. نقش آموزش�ی مش�ارکت ک�ودک در دیوارنگاری . نقش آموزش�ی مش�ارکت ک�ودک در دیوارنگاری 

)دیوارنگاری تعاملی(
دیوارن��گاری برای اینکه بتواند نقش آموزش��ی خود را ایفا کند، 
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یکی از پیش دبستان ها از ش��خصیت کارتونی- رایانه ای غربی 
رایج استفاده شده است که عالوه بر القای خشونت، با فرهنگ 

بومی کودک نیز هماهنگی ندارد.
از دیگر آس��یب های روانی محتمل دیوارنگاری پیش دبستان، 
ایجاد ترس در کودک اس��ت که آثار دیواری هم می تواند از آن 
جلوگیری و هم آن را ایجاد یا تشدید کند. »کودکی که به شدت 
ترسیده است، از ارضای نیازهایش باز می ماند، تعادل روانی اش 
به هم می خورد و نمی تواند از فرصت ها و توانایی هایش به طور 
مناسب اس��تفاده کند« )ش��فیع آبادی، 1390، 120( البته از 
آنجا که بخش��ی از حس ترس اکتس��ابی است، باید به عوامل 
ایجادکنن��دة ترس در دیوارنگاری دقت ش��ود؛ به عنوان نمونه 
می ت��وان به دیوارنگاری حجمی که بر س��ر در ورودی یکی از 
پیش دبستان ها )عکس6( کار شده، اشاره کرد. این کاراکتر برای 
مخاطب کودک جذاب اس��ت، ولی در این اندازة بزرگ و با این 
شمایل و به صورت مسلط بر مخاطب کودک، شرایط و احتمال 

ایجاد ترس در کودک چهار تا شش ساله را فراهم می کند.
در دیوارنگاری می توان با دادن پیام های تربیتی به کودکان، نظیر 
اینکه آن ها در هر ش��رایط اجتماعی و اقتصادی با هم دوست و 
برابرند و برای پیشبرد و اجرای درست کارها باید در کنار هم و 
با هم کار کنند، از آس��یب های رفتاری همچون حسادت، تکبر، 
خودبینی و... پیش��گیری کرد. لذا در دیوارنگاری باید از محتوا و 
پیام هایی همچون تقویت روح همکاری، با هم بودن و دوس��ت 
بودن و... اس��تفاده  کنیم که این موضوعات کمتر در آثار دیواری 

پیش دبستان های ناحیة  مورد بررسی دیده می شوند.

عك�س6.  اصفه�ان، یك�ی از پیش دبس�تان ها. ناش�ناس. بی نام. 
دی�واری حجم�ی. 1391. عكس از نگارن�ده. اس�تفاده از کاراکتر 

ترسناک بر سر در ورودی

همچنین از دیگر آسیب هایی که کودک را در این سن تهدید 
می کند، عدم اعتماد به نفس است. کودکان به تأیید و پذیرش 
نیاز دارند تا خود را باارزش ببینند. با اجرای دیواری ها توسط 
ک��ودک می توان به او در رس��یدن به این ه��دف کمک کرد. 
ت��ا حدود زیادی ب��ه او اعتماد به نف��س داد و او را نزد خود و 
دیگران مس��ئولیت پذیر نمایاند. بنابراین دادن مس��ئولیت به 
کودکان، آش��نا کردن  آن ها با نقاط قوت و توانمندی هایشان، 
ع��دم تبعیض میان آن ها و وادار کردن آن ها به مش��ارکت و 
تصمیم گیری می تواند در انجام بخش��ی از دیوارنگاری  کالس 
لحاظ شود که متأسفانه این مورد در بیشتر پیش دبستان های 
ناحی��ة  مورد بررس��ی جز در مواردی بس��یار مح��دود، انجام 

نمی پذیرد. 

د( آسیب شناسی محتوای اجتماعی دیوارنگاری در 
پیش دبستان

فعالی��ت هنری و گروه��ی نقش مؤثری در ش��کل دهی حس 
مس��ئولیت کودک در جمع و حل مش��کالت ف��ردی او دارد. 
ب��ه کمک دیوارنگاری در پیش دبس��تان می ت��وان توانایی های 
اجتماع��ی کودک را افزایش و س��مت و س��و داد. دیوارنگاری 
ام��کان ابراز وجود کودک در اجتماعی بزرگ تر از خانواده و در 
مقیاسی بزرگ تر از دفتر نقاشی را فراهم می کند. دیواری هایی 
که توسط کودک شکل بگیرند، مثل نمایشگاهی است که برای 

او ترتیب داده شده است و او می تواند خود را ابراز کند.
بنابرای��ن، در آث��ار دیواری پیش دبس��تان می ت��وان به کودک 
تازه وارد ب��ه اجتماع، همدردی و توجه به احساس��ات دیگران 
را آموخت و ح��س کمک به هم نوع را در او برانگیخت. لزومی 
ن��دارد که س��عی کنیم محیط های��ی ناش��ناخته را روی دیوار 
بیاوریم؛ چراکه همان فضاهای آش��نا برای کودک شیرین تر و 
صمیمی ترند و او را نگران و دچار بیگانگی با محیط نمی کنند. 
در پیش دبس��تان باید در نظر داشته باشیم که برای یادگیری 
بهتر »همکاری همیش��ه ب��ر رقابت ارجحی��ت دارد« )آمابلی، 
1386: 142(. این مورد را بدون هیچ تردیدی با همکاری و در 
کن��ار هم کار کردن برای ایجاد دیواری ها می توان به راحتی به 
کودک القا کرد. کودکان برای زیبایی کالسش��ان با هم نقاشی 
می کشند و می کوشند بهترین کارشان را ارائه دهند. چنان که 
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در کارگاه های نقاشی که توسط نگارنده به همین منظور برگزار 
شد، در کنار هم کار می کردند و تالش داشتند دیوارنگاری های 

زیبایی برای کالسشان به تصویر بکشند.
محت��واي دیوارن��گاره بای��د به گونه اي باش��د ک��ه در کودک 
گوشه گیري یا حس سلطه طلبي ایجاد نکند. براي رفع این گونه 
آسیب ها با اس��تفاده از محتواي اثر دیواري مي توان )مستقیم 
یا غیرمس��تقیم( با ه��م بودن و در جمع ب��ودن را به کودکان 
نش��ان داد. مثاًل در یکي از پیش دبس��تاني ها، دفترچة بزرگي 
روي دیوار کار شده است که کودکاني در اطراف آن نشسته اند 
و ب��ا هم تکلیف مي نویس��ند )عکس 7(. با اینکه این نقاش��ی 
دیواري از لحاظ هنري و زیباش��ناختي کاماًل از دیوار جداست 
و با پیرامون خود هم س��نخیتي ندارد، حس با هم بودن و کار 

گروهي را به کودکان القا مي کند.
مي ت��وان ک��ودکان را ب��ه اجراي یک نقاش��ي دی��واري با هم 
واداش��ت، ای��ن کار که با راهنمایی مرب��ي و همکاري کودکان 

صورت مي پذیرد، نتایج زیر را دربردارد:
 کودک همکاري و با هم کار کردن را مي آموزد.

 توانایي هاي اجتماعي کودک با تقسیم وسایل و تبادل نظر با 
دیگر کودکان افزایش مي یابد.

 کودک با لمس مواد و کار کردن مستقیم با آن ها، با کوالژ، 
بافت و وسایل هنري آشنا مي شود.

 ک��ودک حق انتخاب خواهد داش��ت و از خود خالقیت بروز 
 .(Ullmann, 2011) خواهد داد

عك�س 7. اصفه�ان، یك�ي از دبس�تان ها. 1391 ناش�ناس. بي ن�ام. 
رنگ پالس�تیک. عك�س از نگارنده. نمای�ش کار گروهي کودکان در 

دیوارنگاري
ه�( آسیب شناسي عامل زمان و مكان در محتواي 

دیوارنگاري پیش دبستاني
در دیوارن��گاري پیش دبس��تاني باید به احتم��ال ناهماهنگي 
محتواي اثر با کارکرد مکاني دقت شود. به عنوان نمونه، در یکي 
از پیش دبستاني ها، دیوارنگاري پنجره و شب براي فضاي بازي 
کودک نامناسب است. چون پیام نامناسب بازي در شب )که زمان 
خوابیدن کودک است( را به کودک منتقل مي کند. همچنین در 
کالس هاي درس پیش دبستاني باید از نقاشی دیواري هایي بهره 
برد که حواس ک��ودک را چنان به خود جلب نکند که کودک 

دچار حواس پرتي شود و نتواند چیزي بیاموزد.
از دیگ��ر عواملي که بای��د در طرح و اج��راي دیوارنگاري هاي 
پیش دبستاني به خاطر س��پرد، عامل دورة زماني است. ارتباط 
مناس��ب صوري و معنایي اثر با مخاط��ب و معماري بنا باعث 
مي ش��ود تا اثر دیواری ماندگاري بیش��تري داش��ته باشد. اگر 
در طرح و اجراي دیوارنگاري پیش دبس��تاني از شخصیت هاي 
تلویزیوني و کارتوني بهره مي بریم، به  یاد داش��ته باش��یم که 
ممکن اس��ت خیلي زود مش��مول مرور زمان شوند. پس باید 
براي نقاش��ی دیواري ها با توجه به مدتي که مي خواهیم آن ها 
را روي دی��وار حفظ کنیم، موضوع و اش��کالي را انتخاب کنیم 
که کهنه نمي ش��وند و در هر زماني تازگي خود را دارند. براي 
مثال، »تصویرهاي جانوران، خانه، اتومبیل، قایق، هواپیما و گل 
جملگي در ردیف موضوعات جالب براي نقاشي هاي کودکان و 
بالطبع دیوارنگاري هاي آنان هستند.« )سیلک، 1382: 101(. 

همچنین بررسي هاي میداني انجام شده توسط نگارنده )براساس 
پرسش نامه و کارگاه هاي نقاشي کودکان( در پیش دبستاني هاي 
ناحیة مورد بررس��ي نیز نش��ان مي دهد که بیش از 70 درصد 
نوآموزان، طبیع��ت و حیوانات را به عنوان موضوع مورد عالقه، 
در اولوی��ت براي نقاش��ي خ��ود و اثر دیواري پیش دبس��تاني 
قلم��داد مي کنند. بیش از 90 درصد نیز به عکس هاي موجود 
در کتاب هایش��ان )و همچنین نقاش��ي هاي خودشان و حتي 
تصویر خودش��ان( به عن��وان انتخابي براي اثر دیواري اش��اره 
دارند. جالب اینکه ح��دود 85 درصد والدین نیز بر این باورند 
که نقاشي کودک مي تواند در آفرینش دیوارنگاري مناسب به 
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دست اندرکاران پیش دبستاني کمک کند و استفاده از دیدگاه 
و خالقیت کودک در خلق دیوارنگاره مي تواند از آس��یب هاي 
احتمالي متوجه کودک نی��ز جلوگیري کند. در همین زمینه 
حدود 50 درصد آموزگاران نیز با والدین کودکان هم عقیده اند.

به عن��وان نمونة کاربرد مناس��ب عامل زم��ان در آثار دیواري 
که توس��ط ک��ودکان یک��ي از پیش دبس��تاني ها اجرا ش��ده 
اس��ت، اس��تفاده ازموضوع آفرین��ش آدم و کاراکتر انس��ان 
اس��ت که همیش��ه تازگي دارد. ولي اثر دیواري اجرا شده در 
پیش دبستاني دیگري که مربوط به یک بازي رایانه اي است، 
عالوه بر عدم تناسب فرهنگي محتوا، با فروکش کردن تب این 
بازي رایانه اي فراموش مي شود و تاریخ مصرف کوتاهي دارد.

از دیگر مواردي که در طرح دیوارنگاري پیش دبستاني ها باید 
به آن توجه شود، نوع نگرش کودک است. چنان که در برخي 
موارد ممکن اس��ت هنرمند با ذهنیت و عالئق دوران کودکي 
خ��ود براي کودک امروز )ب��دون در نظر گرفتن آنچه کودک 
امروز در ذهن دارد( دیوارنگاري کند که افزون بر آسیب هاي 
روان��ي و فرهنگ��ي، ک��ودک را دچ��ار س��ردرگمي مي کند؛ 
سردرگمي میان آنچه در ذهنش هست و باید باشد و آنچه بر 

در و دیوار پیش دبستاني به او تحمیل مي شود.
ننیجه گیري

هنر دیواري در پیش دبس��تاني مي تواند ب��ه ترویج فرهنگ 
و هن��ر در جامعه و بهبود درک زیباش��ناختي افراد از همان 
کودک��ي منته��ي ش��ود. دیوارنگاري ع��الوه ب��ر دارا بودن 
ارزش ه��اي زیباش��ناختي، بای��د بتواند بی��ن ذهن کودک 

و جه��ان پیرامون��ي ارتباط برقرار س��ازد و مانند یک رس��انة 
چندبعدي، ارزش ها و معیارهاي رفتاري متناسب با هنجارهاي 
فرهنگي را آموزش دهد. پس به محتواي اثر در رابطه با کودک 

)به ویژه از منظر آسیب شناسي( باید توجه مضاعف شود.
کاراکترهاي بیگانه در آثار دیواري پیش دبس��تاني براي کودک 
ایران��ي نامناس��ب اند و زمینه س��از ازخودبیگانگ��ي فرهنگي و 
اجتماعي مي ش��وند. دیوارنگاري پیش دبستاني باید به توسعة 
حس کنج��کاوي، تخی��ل و خالقیت کودک کم��ک کند و از 
یکنواخت��ي دور باش��د. به ای��ن منظور، اثر بای��د وجوه خالقه 
و نوبودن را داش��ته باش��د و بدون اعمال فش��ار، ذهني خالق 
بیافریند. یکي از آس��یب هایي که دیوارن��گاري بدون خالقیت 
مي توان��د ب��ه ک��ودک وارد کند، مح��دود کردن او ب��ه موارد 
کلیش��ه اي اس��ت. دیوارنگاري پیش دبس��تاني باید به آموزش 
غیرمس��تقیم مفاهیم کمک کند. در این راس��تا، استفاده از اثر 
دیواري با کاربري بازي و یا دیوارنگاري تعاملي مي تواند راه گشا 
باشد. کودک را به همکاري در کارهاي گروهي وادارد. در کنار 
آم��وزش، به او مس��ئولیت و عزت نفس بدهد و از آس��یب هاي 

رواني و اجتماعي احتمالی جلوگیري کند.
از دیگر آس��یب هاي محتوای��ي دیوارنگاري پیش دبس��تاني ها 
ایجاد ترس، پرخاش��گري، ع��دم اعتماد به نفس، حس��ادت و... 
در کودک اس��ت. در عین حال، ای��ن آثار مي توانند از این گونه 
آس��یب ها جلوگیري یا آن ها را تش��دید کنند. در دیوارنگاري 
پیش دبس��تاني ها باید به احتمال ناهماهنگ��ي محتوا با عامل 

زمان و کارکرد مکاني نیز دقت شود.

دست اندرکاران پیش دبستاني کمک کند و استفاده از دیدگاه 
و خالقیت کودک در خلق دیوارنگاره مي تواند از آس��یب هاي 
احتمالي متوجه کودک نی��ز جلوگیري کند. در همین زمینه 
حدود 50 درصد آموزگاران نیز با والدین کودکان هم عقیده اند.

به عن��وان نمونة کاربرد مناس��ب عامل زم��ان در آثار دیواري 
که توس��ط ک��ودکان یک��ي از پیش دبس��تاني ها اجرا ش��ده 
اس��ت، اس��تفاده ازموضوع آفرین��ش آدم و کاراکتر انس��ان 
اس��ت که همیش��ه تازگي دارد. ولي اثر دیواري اجرا شده در 
پیش دبستاني دیگري که مربوط به یک بازي رایانه اي است، 
عالوه بر عدم تناسب فرهنگي محتوا، با فروکش کردن تب این 

و جه��ان پیرامون��ي ارتباط برقرار س��ازد و مانند یک رس��انة 
چندبعدي، ارزش ها و معیارهاي رفتاري متناسب با هنجارهاي 
فرهنگي را آموزش دهد. پس به محتواي اثر در رابطه با کودک 

)به ویژه از منظر آسیب شناسي( باید توجه مضاعف شود.
کاراکترهاي بیگانه در آثار دیواري پیش دبس��تاني براي کودک 
ایران��ي نامناس��ب اند و زمینه س��از ازخودبیگانگ��ي فرهنگي و 
اجتماعي مي ش��وند. دیوارنگاري پیش دبستاني باید به توسعة 
حس کنج��کاوي، تخی��ل و خالقیت کودک کم��ک کند و از 
یکنواخت��ي دور باش��د. به ای��ن منظور، اثر بای��د وجوه خالقه 
و نوبودن را داش��ته باش��د و بدون اعمال فش��ار، ذهني خالق 
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وضعیت در پیش دبستاني هاي ناحیه 3

نوع آسیب

آسیب یا عامل آسیب زا

عي
تما

اج

ني
روا

شي
موز

 آ

گي
هن

فر

در برخي موارد دیده مي شود که بیشتر به ترکیب  بندي آثار مربوط مي شود * * * *  تأثیر عدم رعایت عوامل زیباشناختي بر دریافت پیام

بسیار دیده میشود. که اغلب تمایل به کاربرد نمادهاي فرهنگ بیگانه دارند    *  عدم استفاده از ارزش ها و فرهنگ بومي و ملي

در برخي موارد دیده میشود. به ویژه اینکه از نظر آموزشي مشکل ساز است   * *  استفادة نامناسب از قابلیت رسانه اي

بسیار دیده مي شود. متاسفانه بیشتر شخصیت هاي کارتوني فرهنگ بیگانه به کار مي رود   * *  عدم استفاده از متن و تصاویر کتاب ها در دیوارنگاری

به دلیل دوگانگي الگودهي و استفاده زیاد از موارد غیرایراني احتمال آن باالست    *  ازخودبیگانگي

به دلیل  کاربرد فراوان موارد بیگانه احتمال آن باالست    *  ارائة الگوهاي نامناسب 

بنابر اظهارات آموزگارن و مسولین و نتایج پیمایش این تحقیق، میزان آن باالست   *  ناآشنایي طراحان با روحیات و عالیق کودک 

به دلیل عدم مشارکت کودک در دیوارنگاري، احتمال آن مي رود   *  نبود حس تعلق خاطر کودک به دیوارنگاري 

در بسیاري موارد مضامین و تصاویر تکراري. عامل تخیل به شکل خام دیده شد       *  نبود خالقیت و نوآوري و تخیل در خود دیوارنگاري 

در غالب موارد دیده مي شود   *  آموزشي سلسله مراتبي  و بي توجهي به کنجکاوي   

در غالب موارد دیده مي شود   *  محدود ماندن کودک به موارد از پیش تعیین شده  

در اکثر موارد از آن غفلت شده است.   *  کم توجهي به آموزش غیرمستقیم 

از عامل بازي و حرکت در طرح دیوارنگاره ها غفلت شده است   *  عدم استفاده از عامل بازي در دیوارنگاري 

کاربرد تعامل و موارد اینتراکتیو دیده نمي شود   *  عدم استفاده از تعامل در دیوارنگاري و عامل حرکت 

نظر کودکان پرسیده نشده است   *  بي توجهي به نظر کودک براي طرح دیوارنگاري 

در موارد ارزیابي شده مواردي انگشت شمار مشاهده مي شود  *  پرخاشگري، ترس، عدم اعتماد به نفس، حسادت و ...  

در این زمینه مشکلي وجود ندارد *  انزوا و جمع گریزي   

در این زمینه مشکلي وجود ندارد *  حس سلطه طلبي    

از دیوارنگاري براي رفع آن استفاده نشده است، هرچند در ایجاد آن هم نقشي ندارد. *  عدم تمایل به همکاري و کار گروهي   

در مراکز پیش دبستاني عموماً این مشکل دیده مي شود   * *  بي دقتي به عامل زمان

در برخي موارد مشاهده شده است   * *  بي توجهي به کارکرد مکاني 

جدول 1. آسیب هاي محتوایي دیوارنگاري در پیش دبستاني 

منابع تمام منابع در دفتر مجله موجود است.
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