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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
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