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اِعمال ويرايش مناسب باشد.  حجم مقاالت از 15 صفحة  دست نويس و ده صفحة  حروفچينى بيشتر نباشد.  اگر مطلبى، عكس يا تصوير و جدول و نمودار دارد، 
جاى قرار گرفتن آن ها در حاشية  صفحات مشخص شود  و تمام موارد به صورت لوح فشرده  (با فرمت tif يا jpg و dpi حداقل سيصد) همراه متن فرستاده شود.
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در مباحث پژوهش هنر، هنر تعريفي ساده، اما عميق دارد: 
ــر، وقتي خود را بهتر  ــگاه متفاوت». اين مفهوم ويژه در هن «ن
نشان مي دهد كه آن را در برابر نگاه عادت زده و روزّمره به هنر 

دريابيم. 
در محيطي يكسان نگاه تازه و پرطراوت هنرمند است كه 
ــت؛ بر اين اساس نقطة عزيمت هنر  ــأ خلق اثر هنري اس منش
توانايي ديگرگونه ديدن پديده ها و اشيا و آدمي و عواطف اوست؛ 

توانايي كشف. 
ــترة  ــايي ُمهرها و تيزبيني در درك نكته ها در گس رازگش
هنر نتيجة چنين نگاهي است. پاسخ هنرمند نيز به رخدادهاي 
پيراموني خود با ديگران متفاوت است؛ زيرا او از جان ماية آفرينش 

بهره مند است كه نموِد اصلي آن همين نگاه متفاوت است. 
آيا اين ويژگي اكتسابي است و با آموزش به دست مي آيد  يا 

گوهرى درونى است و با صيقل دادن به آشكار شدن مي گرايد؟ 
در داشتن جان ماية هنري ترديدي نيست؛ اما براي رسيدن به 
آن نيز نبايد از پاي نشست. زدودن غبار غفلت و عادت از محيط، 

گام نخست است. نظامي مي گويد: 
«هرچه خالف آمد عادت بود

قافله ساالر سعادت بود»
ــت آوردن  ــن ويژگِي كار آموزش هنر و به دس ــع اي در واق
ــاي كالس و درس هنر بيش از آن كه  ــي متفاوت در فض نگاه
عيني و ملموس باشد، جنبه اي انتزاعي و دروني دارد. معلم هنر 
در اين فرايند، تسهيل گري است كه ذهن و ضمير دانش آموزان 

خود را به اين نگاه متفاوت ترغيب مي كند. 
ــي مباني برنامه ريزي درسي براي  در چنين فرآينِد آموزش
ــد از اين راه به بارور  ــرورش نگاه متفاوت، به مدد معلم مي آي پ

درس هنــر،  ديگر گونــ
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شدن احساس هنري مبهم و سپس تبديل آن به يك احساس 
ــن دريچه، نقش ها را  ــن كمك مي كند تا دانش آموز از اي روش
بسازد، رنگ ها را بياميزد، اجزاي كاردستي را به هم پيوند زند، 
به ِگل شكل بخشد؛ دنياي كوچك روح خود را گسترده تر كند 
و آينه دار انديشه هاي ديگراني باشد كه احساس ديرآشناي خود 

را به شكل عيني در اين نگاه متفاوت مي نگرند. 
همان نگاه نو مي تواند عرصة تخّيل خّالق را تا ماوراي افق 

ببرد و انديشة سيمرغ گونة هنرمند را بر نقطة قاف بنشاند. 
براي پاسخ به اين كه پرورش ذوق هنري كودكان و نوجوانان 
ــر رويكرد «نگاه  ــدود هنر چگونه ب ــور در كالس هاي مح كش
ــتوار شود، مي توان در آينة راهبردهاي ياددهي –  متفاوت» اس
ــت؛ «معلم و مربي، برنامه ريز  ــي نگريس يادگيري برنامة درس
ــب يادگيري را  ــي و تربيتي است» و «فرصت هاي مناس درس

ــد،  ــت كه مي كوش براي دانش آموزان فراهم مي كند.» هم اوس
ــر راه يادگيرندگان بردارد و آن ها را به  «موانع يادگيري را از س
دانش آموزان معرفي كند.» تا از اين طريق آن احساس ناگهاني 

از نهانخانة ضمير او بروز يابد و اثر هنري او را قاب گيرد.
ــد هنر شمارة 26 انتشار  با اين مقدمه، اينك كه مجلة رش
مي يابد، با دلي سرشار از سپاس به همكاران و همياران فرهنگي 
و هنري و معلمان فرهيخته، در انتظاريم تا شما با پيشنهادات 
ــيد و در تالش راهي كه با  ــادات خود ما را يار و ياور باش و انتق
ــوي خانوادة تعليم و تربيت و  ــدف تحكيم ذوق هنري و معن ه
ــته هاي هنري تازه،  ــيدن به دانس پويايي آموزش هنر براي رس
قدم نهاده ايم، از همكاري دريغ نورزيد. با عنايت صميمانة شما 
به ساحل مقصود مي توان رسيد و آواي محبتي كه از ناي شما 
برمي آيد، سرمايه اي است كه نقش اميد و شور و شوق را در دل 

ما زنده مي دارد. 
سردبير

ــــــــــــــه ديدن
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زهرا آرامون

دكتر محمد منصـور فالمكي در 
سال  1313در مشهد متولد شد و كمي 
بعد به تهـران آمد. او دورة دبيرسـتان 
را در «دارالفنـون» به پايان رسـاند و در 
سال 1332 وارد دانشگاه تهران در رشتة 
معماري شد. وي پس از سه سال به ايتاليا 
رفت و تا اخذ مـدرك دكتراي معماري 
در دانشگاه ونيز تحصيل كرد.  فالمكي 
موفق به اخذ درجة تخصص از دانشگاه 
ميالن در رشـتة «شهرسـازي» و اخذ 
درجة تخصص از دانشـگاه رم در رشتة 

«مرمت بناها و شهرهاي تاريخي» شد. 
از آذرماه سـال 1348، او به عنوان 
دانشـيار در دانشـكدة هنرهـاي زيبا 
دانشگاه تهران شـروع به فعاليت كرد. 
ايشـان مؤسـس درسـي نو در رشـتة 
معماري به نام«مرمت بناها و شـهرهاي 
تاريخي» در دانشگاه تهران است. استاد 
بيـش از 11 جلـد كتاب تأليف كـرده و 
كتاب هاي ديگري نيز توسط وي ترجمه 
و يا به كوشش ايشان تدوين و به دست 
چاپ سپرده شده اند.  همچنين بيش از 
35 مقاله هم در مجله  هاي خارج از كشور 

از ايشان به چاپ رسيده است. 
دكتر فالمكي مشـاور عالي مرمت 
معمـاري، در مجموعه  كارهـاي مرمت 
مجلس شـوراي ملي (سـابق) پس از 
آتش سوزي سال 1370 و مرمت مسجد 
شهيدمطهري فعلي(سپه ساالر سابق) 
بوده كه جمعاً بيش از شش سـال ونيم 
ادامه داشته است. طرح نوسازي محله 

«جواديه»، در تهران و طرح محوطه «بازار 
بين الحرمين شيراز» نيز از كارهاي ايشان 

است.
گفت وگو با

 دكترمحمدمنصور فالمكي
 چهرة ماندگار معماري در سال 1389
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معمـارى، هنر و دانش طراحى بناها و سـاير سـاختارهاى 
كالبدى اسـت. طراحى معمارى، اسـتفادة خالقانه از توده، فضا، 
بافت، نور، سايه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ريزى براى رسيدن 
به اهداف زيبايى شـناختى، عملكردى و غالباً هنرى است. اين 
تعريف، معمارى را از طراحى مهندسـى كه اسـتفادة خالقانه از 
مصالح و نقشـه ها با بهره گيرى از قواعد علمى و رياضى اسـت، 

متمايز مى كند.
آثار معمارى، نمادهاى فرهنگى، سياسـى و اجتماعى يك 
كشور دانسته مى شوند. تمدن هاى تاريخى نخست با همين آثار 
معمارى شناخته مى شوند. ساختمان هايى چون تخت جمشيد، 
هرم هاى سـه گانة مصر، كاالسـيوم روم در زمـرة چنين آثارى 
هستند، آثارى كه پيونددهنده هاى مهم خودآگاهى هاى اجتماعى 
بوده اند. شـهرها، مذاهب و فرهنگ ها با همين يادگار ها خود را 

مى شناسانند.
دفتر كار اسـتاد، بسـيار سـاده و زيباسـت. فضاي گرم و 
دل نشين آن  كه با صنايع دستي كشورمان و اشياي بسيار قديمي 

رفتار متواضعانه و دوستانة استاد، آراسته شـده بود، به همراه 
صميمانه كرد.فضاي گفت وگـوي ما را 
مراسـم  پـي  چهره هـاي مانـدگار، در 

بـا با چهرة برتر معمـاري در  سـال 1389، 
گفت وگـو دكتر محمدمنصور فالمكي 

يي انجام داديم. موضوع اصلي 
گفت وگـو «آموزش هنـر و ايجاد 

روح معمـاري در مـدارس و آمـوزش 
و پرورش» بود. ولي با طرح اولين پرسـش 

درمورد آموزش هنر، اسـتاد گفت: متذكر شد كه 
هنر نمي تواند موضوع آموزش باشد و با اين كالم، بحث به كلي 

به سمت و سويي ديگر رفت. 
از ايشان خواستم كه گفت وگو را با تعريف هنر شروع كنيم 

و استاد اين گونه بحث را ادامه داد:
ــت  � مي توانيم بگوييم كه يك اثر هنري، فراورده اي اس
ــد تا نيازهاي روزمره را پاسخ دهد.  ــته باش كه بايد قدر آن را داش
ــرط اصلي ، مطلوب و متعالي بودن اثر است، همراه  در اين راه، ش
با سادگي و روشني و بهره گيري از ابزارهاي روزمره كه، از ديدگاه 
ــاز يا نوساخته دانسته شوند. در اين زمينه  فناوري، مي توانند نوس

مثالي مي زنم.
هركسي كه قطعة موسيقي معيني را اجرا مي كند و البته آلت 
ــيقايي خود را مي شناسد و در واقع چگونگي كارهايي را كه  موس
ــيقايي انجام داد، مي داند، آن چه مي نوازد،  مي توان با آن آلت موس
ــده يا اجرا كنندة يك قطعه از  ــاً بار هنري ندارد.  يعني نوازن الزام
موسيقي ايراني، الزاماً كاري هنري انجام نمي دهد. يعني هر اجرايي 
از يك سرودة موسيقايي، الزاماً بار هنري ندارد، حتي اگر سازنده اش 
را همگان موسيقي سازي بزرگ بدانند و يا همگان قبول كنند كه 
ــازندة آن در گسترة تاريخ، به تدريج ناشناخته شده و اثرش، به  س

جاي خود وي، ماندگار شده است. 
نوازندة يك اثر موسيقايي ماندگار ايراني، هنگام نواختن آن، 
با دو موضوع روبه رو مي شود كه بايد به آن ها پاسخ دهد: نخست، 
شناخت بار احساسي و توان تأثيرگذاري اش بر شنوندگان و دوم، 
ــنوندگان يا دريافت هايي كه از اجراي يك قطعة  توان دريافت ش
ــت. و اين جاست كه نقش هنرمند، چه  موسيقايي خواهند داش
نوازندة موسيقي باشد و چه نقاش و چه معمار، آشكار مي شود. اين 
جا، بحث بار تدويني يا فنون تركيب و ارائة يك اثر هنري به ميان 
مي آيد، و اين جاست كه اجراي يك قطعة موسيقايي واحد، 

مي تواند به شكل هايي متمايز اجرا شود. 
در برابر پرسشي كه مطرح فرموديد، پاسخي 
ساده يا خطي وجود ندارد. اين جا، سه گسترة 
ــاق، و متمايز اما  ــل انطب متمايز اما قاب
مرتبط با يكديگر وجود دارند كه بايد 
شناخته شوند. اين موضوعي است 
كه دانش آموزان هنرجوي كشور ما 
مي توانند به آن بينديشند. آن سه 
ــتره عبارت اند از: سازندة اثر،  گس
نوازنده  يا اجرا كنندة اثر و شنونده 
يا بهره گيرنده از اثري كه نواخته شده 

است. 
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فني بهره مي گيرد تا آن را متجلي كند. 
� از ديدگاه شما، ميان آن سه گونة اصلي كه عنوان 
كرديد- يعني معماري هاي گذشتگان و اثر معماري نو يعني 
معماري كه به سالي معين بنايي را مي سازد و كساني كه با 
آن معماري سروكار پيدا مي كنند و با آن زندگي مي كنند... 

چه چيز رابط است؟
� پاسخ گفتن به اين پرسش كار ساده اي نيست؛ به ويژه كه 
بايد اطمينان هم پيدا كنم هرچه مي گويم بايد به درستي فهم شود. 
در هر حال، نخست بايد بگويم كه تنها انسان ها نيستند كه با محيط 
خود رابطه ايجاد مي كنند و يا محيط طبيعي با آنان رابطه هايي را 
به وجود مي آورد.  ما اگر فضاي معماري و نيز آن چه را در شهرها 
ــت به پاسخ  همه روزه مي بينيم محيطمان بدانيم، خواهيم توانس
ــيم. معماري ها، رنگ دارند؛ نوري كه به آن ها مي تابد و روي  برس
پوستة برون شان سايه به وجود مي آورد. اين رنگ ها احساس هايي 
مانند احساس حفاظت و ايمني ، احترام و ترس، صميميت و وقار 
ــاس ها را در ما برمي انگيزند و ميسور مي دارند كه ما  و ديگر احس
ــان چيزي  بتوانيم دربارة آن ها چيزي به ديگران بگوييم يا برايش
بنويسي. در اين زمينه ما از نكته هايي خواهيم گفت كه تجربه شان 
كرده ايم. هرآن چه بر حواس پنج گانة ما اثرگذاري كند، با ما ايجاد 
رابطه مي كند: از طريق شكل بيروني  اش، از طريق نرمي و زبري اش، 
از طريق گرمي اش، و از طريق ميداني كه در آن ايجاد مي شود و يا 

بوي عطري كه در آن جاري است. 
ــاب دريافت مي كنيم، به فضاي دروني،   ما هرچه را در اين ب
انديشه اي، تجربي، معنايي و حافظه اي خودمان مي بريم. از آن جا به 
بعد است كه مي توانيم آن چه را ديده ايم، شنيده ايم و حس كرده ايم، 
به عالم معنا ببريم و سپس، به زبان و بياني كه ديگران مي فهمند، 
ــم، آن چه ما پس از هر  ــه را دريافت كرده ايم، بازگو مي كني آن چ
تجربه اي براي ديگران بازگو مي كنيم، خود آن چيزي نيست كه 
ديده يا شنيده يا لمس كرده ايم؛ آن چيز، برداشت شخصي و ذهني 
ــت. آن چه ما در زمينة يك اثر معماري به ديگران مي گوييم،  ماس
برداشت شخصي ما از آن است؛ چيزي است كه از شكل بيروني آن 
معماري دريافت كرده ايم. ما هيچ گاه نمي توانيم «خود» آن شكل 
را به ديگران انتقال دهيم. ما برداشت شخصي مان را  از آن شكل 
به ديگران انتقال مي دهيم؛ چه به كالم و چه از طريق شكلي كه 
ترسيم مي كنيم و به ديگران نشان مي دهيم. ميان آثار معمارى كه 

 �آن چه در باب موسيقي عنوان كرديد، چگونه و تا 
چه اندازه در زمينة معماري نيز صادق است؟

� اين كه بنده به مقولة موسيقي نگاه كردم به جهت آن بود 
كه همگان با موضوع و نقش  آن آشنا هستند. در باب معماري نيز، 
همين سه گونه زمينة اصلي شناخت وجود دارند: كسي كه پيش تر 
معماري هاي ما را ساخته و راه و رسم بر پا كردن يا متظاهر كردن 
آن ها را مي دانسته است؛ كسي كه امروز يك اثر معماري را به دنيا 
مي آورد، و باالخره كسي يا كساني كه با آن زندگي مي كنند و يا از 
آن بهره مي برند؛ و يا جز اين آن را نمي پسندند و از ديدنش رنجور 

يا ناخرسند مي شوند.
ــت بنده و بر پاية دريافت هايي كه از ادبيات مكتوب  به برداش
ايران، به ويژه از نوشته هاي سده هاي سوم تا نهم هجري داشته ام، 
مي توانم بگويم كه ايرانيان انديشيدن را كاري پويا مي دانسته اند. آنان 
ــي بوده اند كه انديشيدن، هر اندازه هم كه  قائل به اين نكتة اساس
مبتني بر ابزارها و الزام هايي باشد كه در هر زمانه اي رايج اند، به دليل 
داشتن ذاتي پويا، هيچ گاه به پاياني خاص نمي رسد. انديشه مند يا 
انديشمند، براي ايرانيان شخصيتي است كه، همانند عارفان اين 
مرز  و بوم، به يافته ها و ساخته هاي خود قدري نهايي نمي دهد و 
آن چه را  مي يابد، در محدودة عمر شخصي خويش بهينه مي داند 
و نه بهترين به صورتي مطلق. از اين روي است كه معماران ايراني، 
معموالً بناهايي را مي سازند كه ضمن  بهترين بودن، هيچ گاه حد 
ــان را معرفي نمي كند. البته من اطمينان دارم  نهايي آفرينش آن
كه ساير همكارانم خواهند گفت كه انديشيدن به معماري توسط 
ــت كه راه هرگونه  معماران قديمي ما متكي بر ابزارهايي بوده اس
آفرينشي را- به شرط متعالي بودن- باز مي گذاشته اند. آنان از الگوها 
و از اندازه ها، از شيوه هاي بهره وري از آجر، خشت و ساروج، از نحوة 
ــاي دروني بناها، از  ــي به مكان ه تدوين راه هاي عبور و دست رس
چگونگي نزديك شدن و حرمت گذاري بر حجم ها و رنگ ها و منظر 
بناها و... آگاهي داشتند و چيزي و يا بخشي از ساختماني  را كه برپا 

مي كردند، ناديده نمي گرفتند. 
البته آن  چه هم اكنون گفتم، بيشتر سخن از آفرينش معماري 
به شرط ابزارمند بودن و از ديدگاه فني بي عيب بودن دارد؛ نه اين كه 
الزاماً بار معنوي يا الهي يا كائناتي و انساني معماري را به ميان آورد. 
ــيدن به ارزش هاي جاودان براي معماران ايراني  اين امر، يعني رس
نكته اي است كه به روح معماري مي نگرد و از تمام توانمندي هاي 

سردر مجلس شوراى ملى

همگان مي دانند 
كه هنر موضوع 
آموزش نيست، 
بلكه موضوع 
شناخت و 
تبادل نظر است
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ديگران ساخته اند و زمينه ساز آفرينش يك اثر معماري براي معمار 
معاصر ما بوده اند و آن چه ما از اين اثر برداشت مي كنيم، فاصله هايي 

وجود دارند كه بايد معماران جوان ما به آن ها بنگرند. 
� اين فاصله، در نهايت، چگونه كوتاه مي شود؟ در 

اين باره توضيح بيشتري بدهيد. 
ــتفاده كنم؛ با اين كه از اين كار  � مي توانم از تمثيلي اس
هيچ گاه راضي نيستم. آثار معماري شناخته شده اي مانند برج ايفل، 
ــي ببيند، به طريقي كه  ــرج آزادي يا اهرام مصر كهن را، هركس ب
خاص خود وي است، در ذهن خود ترسيمشان مي كند. پس از اين 
كار، آن را براي ديگران دوباره ترسيم مي كند و تا اين جا، هنوز ما 
با شخصي كه معمار آن ها بوده است كاري نداريم و نمي دانيم كه 
وي چه منظوري داشته است و چه چيزي را مي خواسته در ذهن 

بينندگان ترسيم كند. 
ــكل ها يا صورت هايي سخن  در همه حال، ما مي توانيم از ش
بگوييم كه معماري ها- الزاماً- دارند و تنها اسباب يا ابزاري دانسته 
مي شوند كه در عالم معماري، همگان مي توانند موضوع شناخت و 
تفاهم قرارش بدهند. اين شكل يا صورت، بر ماده نقش مي بندد و از 
آن جداشدني نيست، اما از جنس آن نيست؛ طبيعتي ديگر دارد. و 

اين همان چيزي است كه فضا را به وجود مي آورد. 
من در پي آنم كه بگويم كه آدميان از راه «شكل» يا «صورت» 
هر آن چه را كه برون از آنان وجود دارد، با يكديگر مرتبط مي كنند 
ــت توجه كنيم  ــند. جالب اس و در مورد آن ها با هم تفاهم مي رس
ــنيده يا  ــه و الزاماً، در باب  چيزي كه ديده، ش كه آدميان، هميش
خوانده اند، با يكديگر به توافق نمي رسند. اما آنان نمي توانند ندانند كه 
بر سر چه چيزي است كه با يكديگر به نتيجه اي يكسان نرسيده اند. 
ــكل يا صورت هرچيزي را مي توان ديد اما هميشه به برداشتي  ش

يكسان و تفاهمي يكسره شفاف دربارة آن نمي توان رسيد. 
مي توانم تصور كنم كه شما هم اكنون خواهيد پرسيد چگونه 
است، با اين تعريفي كه براي معماري دارم، بيش از 45 سال است 
كه در مدارس معماري، به عنوان معلم، خدمت مي كنم. و من هم 
ــيم همان  ــخ خواهم گفت: كه در اين مدت به نقل و ترس در پاس
ــدن ذهن ها مي انجامد و به  چيزهايي پرداخته ام كه به توانمند ش
ــه ام كه بايد از معماري ها  تقويت توان انتقال تصويرهايي پرداخت
برداشت شوند. اين تصويرها، روي جسم معماري ها نقش مي بندند و 
از همين راه به ديگران انتقال داده مي شوند. پيداست كه اثر معماري 

بايد مقاوم و پايدار باشد، بايد با محيط خود سازگاري داشته باشد، 
بايد به خواسته هاي روزمرة مردمان پاسخ بدهد و بايد بتواند از راه 
شكل يا بهتر، از راه نظام شكلي اش، به ترفيع توان فكري، هنري و 

ادبي مردمان كمك كند. 
� بـر پايـة آن چه مي گوييد، آيا موضـوع آموزش 

معماري، با پرسش هايي بزرگ روبه رو نمي شود؟
� حتماً چنين است. در اين باره بايد بگوييم كه معماري 
فراورده اي است بسيار پر رمز و راز. از يك سو عالقه مندي و عطوفت 
انسان ها را به نمايش مي گذارد و رشد آن ها را موجب مي شود و از 
سوي ديگر ارزش هاي اجتماعي و مدني را قدر مي نهد و از اين راه 
نمي خواهد وجه تمايز آدميان را زياده بنماياند. معماري، پاسخ گوي 
نيازهاي روزمرة آدميان نيز هست و در اين راه، هيچ معماري را به 
ويژه در ميان معماران قديمي ايراني نمي توانيم بيابيم كه خواستة 
ــهروندان را كاهش دهد. سواي اين ها، هر اثر معماري هنگامي  ش
جاي خود را به خوبي مي يابد كه بتواند براي كساني كه از درون و از 
بيرون با آن سروكار دارند، زيبايي بيافريند؛ زيبايي هايي با شكل  ها و 

تركيب ها و تناسباتي بديع. 
البته مسائل ديگري در راه خلق يك اثر معماري وجود دارند كه 
راه به محاسبات و به مجموعه ارتباطات كاربردي، مانند مقاوم بودن 
و مرفه بودن معماري ها مي برند. اين گونه مسائل را ما بايد موضوع 
آموزش قرار دهيم. در اين زمينه، جاي سخن گسترده  است و اين جا 
نيازي به تشريح ديده نمي شود. معمار بايد فيزيك و تكنيك بداند 
و بايد محاسبه هاي اصلي و اولية مربوط به استحكام بنا را بلد باشد. 
ــاتي دروني و مجاور  در عين حال بايد بتواند منظومه هاي تأسيس
اثر معماري خود را محاسبه و ترسيم كند. وي بايد بتواند سطوح 
كمينه و بيشينه براي كاربردهاي متداول در خانه ها، در مدرسه ها و 
در بيمارستان ها را بداند و در اين زمينه ها و مشابه و مكمل اين ها، 

برايش كالس درس گذاشته  شود. 
در مقابل آن چه هم اكنون گفتيم، زيبايي، وقار، فرهيختگي، 
ــتند، اما موضوع شناخت،  صالبت و دل پذيري موضوع درس نيس
غور و سنجش اند. اين نكته اي اساسي است كه بايد در زمينه اش 
ــود تا وضعيت دانشكده هاي معماري پرشمار امروزي ما  توافق ش
بهبودي يابد. همگان مي دانند كه هنر موضوع آموزش نيست، بلكه 
موضوع شناخت و تبادل نظر است. حال، اين كه آثار هنري تا چه 
اندازه در برگيرنده و هادي عشق به زيبايي و به الهيات اند، موضوعي 

هر اثر معماري هنگامي 
جاي خود را به خوبي 

مي يابد كه بتواند براي 
كساني كه از درون و 

از بيرون با آن سروكار 
دارند، زيبايي بيافريند؛ 
زيبايي هايي با شكل  ها 
و تركيب ها و تناسباتي 

بديع
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ديگر است كه بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد. مهم اين است كه 
معماران نبايد خيال كنند كه رمز و راز دست يابي به زيبايي را بايد 
فيلسوفان و ناقدان هنر فراگيرند. محفل كارشان فضايي ديگر است 
و شيوة درست كارشان نه آن چيزي است كه امروزه در بسياري از 
مدارس معماري ما روي مي دهد. هنر را موضوع آموزش نگيريم، 
موضوع تفاهم بگيريم بين آن شي، فراورده ها و آدم ها. در اين جا يك 

فضايي ديگر مطرح است و اين فضا دائماً در حال تغيير است. 
� با توجه به ديدگاه ويژه اي كه نسـبت به «هنر» 

داريد، هنر معماري را چگونه تعريف مي كنيد؟
ــد به معماري آرام تر نگاه كنيم. معماري اصالً آن  � بيايي
فراودة سفت شده اي نيست كه به صورت يك ساختمان درمي آيد.  
اگر ما به دانشجويان بگوييم معماري يك ساختمان چيزي است 
كه از ساختماني كه ملموس است درمي يابند يا  مي فهمند درست 
است و اگر بگوييم يك ساختمان جلوه اي معمارانه  دارد كه مي تواند 
در مقياس هاي متفاوت فهم شود- يعني يك ساختمان را از دور 
ببينيم يك معنا مي دهد و از نزديك ، معناي ديگري دارد- حرفمان 
درست است. ساختمان از جمله ابزارهايي است كه معماري به آن 
متوسل مي شود. معماري خيلي پيچيده تر و مرموزتر از آن است كه 

ما خيال مي كنيم و در روزمرگي با آن روبه رو هستيم. 
ــبتي مربوط به نوشتن كتابي، تا جايي كه توانم  من به مناس
اجازه داده به سراغ نظامي گنجوي و «هفت پيكر» وي رفته ام، به اين 
قصد كه بعضي نكات كه معماران فرصت ندارند ببينند، من برايشان 
بنويسم يا بازگو كنم. نظامي خيلي گذرا در مصرعي بي آن كه بر آن 
تأكيد كند، با كمال آرامش و فروتني،  مانند هزاران نكته و حكمت 
فاخر ديگر برايمان مي گويد: اگر انسان بخواهد به راز برسد، بايد پرده 
از رمز بردارد. رمز پوشانندة راز است به وسيلة پرده اي خاص. حاال 
به نظر من اگر آدميزاد بلد باشد معمارانه فكر كند، نه همانند كساني 
ــاده مي بينند و به جاي آن ساختمان مي سازند،  كه معماري را س
ــند اجزا، عناصر، چوب، آهن و گچي كه موجوديت  يعني بلد باش
هنري را تحقق مي بخشند، زير كاوش شخصي خودشان ببرند و با 
نگرشي انتزاعي اين ها را ببينند، يعني صرفاً به كاربردهاي روزمره و 
مكانيكي آن ها نگاه نكنند و بتوانند به عمق قضايا بروند و بتوانند به 
سازوكاري كه آن بنا را به وجود آورده است، نه به صورت ساختمان، 
بلكه اثر يا قطعة هنري و مانند يك اثر موسيقيايي، يك شعر و ... 
بنگرند، به خيلي از معناها و مفهوم هايي مي رسند كه متعالي اند، پر 
قدر  هستند و به انسان امكان مي دهند كه در جهان معناهاي ناب 

و زيبايي دست يابند. 
� بياييد به بحث معماري  ايراني- اسالمي بپردازيم. 

هنر معماري ايران را چگونه در جامعة خود بررسي كنيم؟
ــود اين است كه ما  � نكته اي كه به همة ما مربوط مي ش
ــالم را داريم؛ معماري دوران اسالم در مراكش،  معماري دوران اس
ــالم در ايران.  ــالم در مصر، معماري دوران اس معماري دوران اس
ــتي از معماري مي رسيم كه از جمله  از اين راه ما به تعريف درس
حاوي ارزش ها، مفاهيم، سنت ها و فرهنگ اسالمي است. اين همان 
تعريفي است كه قبالً عرض شد. تعريف معماري ابزارمند است و 

در خودش نظم دارد. خيلي از عامل ها و پديده ها را بايد به دقت از 
همديگر تفكيك كند و جاي آن ها را پيدا كند. هر عنصر از عناصري 
كه معماري را شكل مي دهند يك جاي خاص دارد و نيز رابطه اي 
معين با ساير عناصر. اگر اين نكته را نشناسيم، در يك بحث كلي و 
گنگ مي مانيم و در آن گير مي كنيم. ما معماري داراي ويژگي هاي 

اسالمي داريم ولي زير اين عنوان نمي آيد. 
ــنت ها، با تغييراتي محدود در  بعضي از مفاهيم مربوط به س
معماري دوران اسالمي آمده اند و  در حمام هاي همگاني، خانه، بازار، 
ــجد و ... در همه جا اثرگذاري دارد. اين قواعدي كه به دست  مس
ايرانيان  تدوين شده اند، در شكل فضاي شهري ما اثرگذاري كرده اند 

و آن چه مانده، معماري ايران در دوران اسالمي است. 
در معماري معاصر ايراني يك كوتاهي بسيار جدي يا خيلي 
ــم گير داشته ايم و هنوز هم داريم. از زمان انقالب مشروطيت  چش
به اين سمت، در ساير رشته هاي هنري، تمام دانسته هاي خود را 
ــي و بحث كرديم. بحث شعر  به روي كاغذ آورديم و آن ها را بررس
شد، آرام آرام بحث موسيقي و نمايش شد كه اين ها را به تجزيه و 
تحليل برديم. در زمينة معماري اين كار را نكرديم، در اين زمينه 
ــال از مشروطيت گذشت. در اين  صبر كرديم. سي، سي وپنج س
زمينه معمارهاي ما كمتر كار علمي كردند. در جو تازه اي كه بود، 
كشور ما مي بايد دانشگاه، بيمارستان، وزارت خانه و ايستگاه راه آهن 
درون شهري داشته باشد كه قبالً نداشت. ما در آن زمان، يعني در 
سال هاي خيزش هنرها و فرهنگ ها در كشورمان، به معماري مان 

نرسيديم و چنان كه بايد به آن توجهي نكرديم. 
ــكدة  ــال پيش، دانش بعدها، يعني در حدود هفتاد و چند س
هنرهاي زيبا را درست كرديم. اين اولين مدرسه اي بود كه معماري 
را به صورت مدرن آموزش مي داد؛ يعني مدرن ديدن معماري را به 
دانشجويان ياد مي داد. بنيان گذار و مدير اصلي آن فرانسوي بود و 
معماري ما را هم مي شناخت و از جمله آثار معماري را كه خودش 
ايجاد كرده بود، موزة ايران باستان بود كه هنوز يكي از موفق ترين 
نمونه هاي معماري مدرن ايران به شمار مي رود كه متكي بر گذشتة 
آن ساخته شده است. ولي او معلم خوبي برايمان نبود. چون از او 
بهتر كسي را نمي شناختند، او را در رأس يك مدرسه قرار دادند. 
وي فارغ التحصيالن ديگري را از فرانسه آورد.  آنان نيز چيزهايي را 
كه ياد گرفته بودند به دانشجويان و بعدها به خود من نيز گفتند. 
آن چه آمد، براي اين است كه بايد مي گفتم و اين داستان تا امروز 
ــه دارد. ما كاوش هاي معماري ايراني را به صورت علمي هنوز  ادام

انجام نداده ايم.
� چگونه شما به حوزة معماري عالقه مند شديد؟

ــپري كرده ام؛  ــگاه را س ــده يك دوران پيش از دانش � بن
ــت و تالش  ــت داش ــال هايي كه دكتر مصدق دولت را در دس س
ارجمندي بين همة جوان ها جاري بود. بچه هاي دبيرستاني  فعال 
ــتند  ــركت داش بودند و دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي ش
ــتان  ــم دبيرس كه من هم در آن موقع كالس چهارم، پنجم، شش
ــهر هم به اين صورت نبود. تهران را بلد بوديم.  بودم. آن روزها، ش
كنارهاي تهران معين بود. انتها و ابتداي آن معلوم بود. پنج شش 

اگر آدميزاد بلد باشد 
معمارانه فكر كند، 
نه همانند كساني 
كه معماري را ساده 
مي بينند؛ يعني صرفًا 
به كاربردهاي روزمره 
و مكانيكي آن ها نگاه 
نكنند و بتوانند به 
عمق قضايا بروند و 
بتوانند به سازوكاري 
كه آن بنا را به وجود 
آورده است، نه به 
صورت ساختمان، 
بلكه اثر يا قطعة 
هنري و مانند يك 
اثر موسيقيايي، يك 
شعر و ... بنگرند، به 
خيلي از معناها و 
مفهوم هايي مي رسند 
كه متعالي اند، پر قدر  
هستند و به انسان 
امكان مي دهند كه در 
جهان معناهاي ناب و 
زيبايي دست يابند
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تا دبيرستان، از جمله البرز، بدر، دارالفنون و رهنما در تهران داير 
بودند و همة بچه ها يكديگر را مي شناختند. ما به بهانه هاي متفاوت 
هم را مي شناختيم. يك روز مي آمدند دانش آموزان را مي بردند به 
دانش سراي عالي. معلمي را كه مي خواست رسماً معلم شود به اين 
ــرا آمده  بودند  مكان مي بردند تا به بچه هاي زيادي كه به دانش س
ــتند كه از َقدرترين  درس بدهد. در رديف جلو داورهايي مي نشس
معلم هاي تهران بودند. در آن جا و در آن فرصت نيز ما دانش آموزان 
ــت مي شديم. اين دوستي ها ابزارهايي نيز داشت؛ مثًال  با هم دوس
پله هاي مشرف به مسجد امام (ره)، در جلو خان مسجد كه در آن 
موقع بچه ها آن جا جمع مي شدند و كتاب هاي مربوط به سال قبل 

خودشان را تعويض مي كردند. 
ــود؛كتاب ها تعويض  ــول جابه جا ش ــوالً بدون اين كه پ معم
ــدند. در سراسر آن جا جمله اي كه تكرار مي شد و به گوش  مي ش
مي رسيد اين بود كه «چهارم داريم، پنجم مي خريم. سوم داريم، 
چهارم مي خريم و...» در آن جا به خاطر خريد كتاب دوستي شهري 
پيدا مي كرديم و يكديگر را مي شناختيم. در آن دوره ما آدم هايي 
بار آمديم كه شغل خود را انتخاب مي كرديم، ولي خود شغل نبود 
كه براي ما تعيين هدف مي كرد؛ هدفمان را از پيش تعيين كرده 
بوديم. يعني مي خواستيم انسان هاي اجتماعي باشيم . مي خواستيم 
انسان هايي باشيم كه زير هيچ باري نرويم؛ چون اصولي را شناخته و 
دريافته بوديم. جو و فضا به ما ياد مي داد كه آزاده باشيم و آزادي را 
دوست داشته باشيم و ابزارهاي آن را فراهم كنيم. در آن سال ها جو 
زيبايي حاكم بود و من پيش از 28 مرداد در آن جو بودم و تقريباً 
بالفاصله بعد هم در كنكور شركت كردم و به دانشگاه رفتم. معماري 
به نظر من در آن موقع بيش از هر حرفة ديگري به من اجازه مي داد 
كه در خودم فرو بروم و از خودم هم هر وقت كه دلم خواست بيرون 
بيايم. فضاي فكري معماري و هنري، به دليل بار فكري هنري كه 

دارد مي تواند انسان را سرزنده نگاه دارد.
� با توجه به سابقة طوالني شما در امر آموزش، آيا 

تجربة شيريني در اين زمينه داشته ايد؟
ــت كه قرار  ــن لحظات زندگي من لحظاتي اس � زيباتري

است سخت ترين كار را انجام بدهم؛ يعني جلوي دانشجويان بايستم. 
ما در مدارس معماري، به دانشجويان رياضي درس نمي دهيم، ما 
ــجويان تبادل فكر داريم. آموخته هاي خود را به آنان ارائه  با دانش
مي دهيم و برايشان اگر بتوانيم موضوعاتي مهم را توضيح مي دهيم. 
شما 35يا 40 و گاهي اوقات 80 صورت جلويتان داريد كه مخاطبان 
امروز و همكاران  فرداي شما هستند. اگر مطلب مرتبط به فضاي 
ــد، اين امر در چهره هايشان پيدا  زندگي هنري و علمي آنان باش
مي شود. در اين لحظه معلوم مي شود آن چه كه ما معلم ها در حال 
گفتنش هستيم به كارشان مي آيد و برايشان ارزشمند است يا خير.  
ولي آن گاه كه دانسته مي شود مطلبمان به سمتي مي رود كه به آن 
عزيزان مربوط و برايشان مفيد و برانگيزانده است، در چهره ها آثاري 
از تفاهم و تبادل نظر را مي توان ديد كه پر َقدر است و زندگي بخش.  
به اين دليل، انتقال دادن يافته هاي علمي  پرتعهدترين و ظريف ترين 
كاري است كه آدم مي تواند انجام دهد.اين كار  سخت ترين است و 
البته زيباترين. هنگامي كه آدمي يافته هاي علمي خود را به ديگران 

تقديم كند، گل مي آفريند و يك جور باغبان به شمار مي آيد. 
نكته اي كه مي توانم به عرضتان برسانم اين است كه من براي 
ــي سالة زندگي در  كار تدريس به دنيا نيامده بودم. اما در طول س
دانشگاه تهران، به تجربه دريافتم كه اين كار مورد نياز است. چون 
خودم دانشجوي همان دانشكده بودم كه معلم كم داشت و به همين 
قصد هم رفتم خارج از كشور كه اين حرفه را از معلم هايي ديگر نيز 
ياد بگيرم؛ ياد بگيرم كه چگونه معلمي كنم. در همان دانشكده كه 
بودم، شش سال ونيم با معلمان ارجمندي كه داشتم، به دانشجويان 
خدمت يا كمك مي كردم. من نخست دانشجوي آن ها بودم، ولي 
بعد با آن ها همكاري داشتم. اين  تجربه ها به من جرئت دادند كه 
براي خدمت به دانشكدة معماري به ايران بيايم؛ ضمن اين كه در 
رشته هاي ديگر هم آموزش ديده بودم تا در دانشگاه خودم دست 
خالي نباشم. از 42 سال پيش تقريباً تا االن، اين كار تداوم داشته 
و هيچ وقت قطع نشده است؛ حتي زماني كه من از دانشگاه تهران 
ــت بازنشستگي كردم، كه در حدود 5 سال پيش بود. اما  درخواس

هنوز هم به آن خدمت مي كنم و تدريس را ادامه مي دهم. 

 ساختمان موزة ايران باستان

انتقال دادن يافته هاي 
علمي  پرتعهدترين 
و ظريف ترين كاري 

است كه آدم مي تواند 
انجام دهد.اين كار  
سخت ترين است و 

البته زيباترين. هنگامي 
كه آدمي يافته هاي 

علمي خود را به 
ديگران تقديم كند، گل 

مي آفريند و يك جور 
باغبان به شمار مي آيد.
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 درس لذت آفــ

كليدواژه ها: درس هنر، معلم هنر، لذت آفريني هنر، مدرسه.

اگر به درس هنر از زاويه ميزان ساعت هاي محدود آن كه دو 
ساعت در اول راهنمايي و يك ساعت در دوم و سوم راهنمايي است 
ــه هاي آموزشي معلم هنر براي  نگاه كنيم بي ترديد خيلي از نقش
عملي شدن روي زمين مي ماند. بديهي است با توجه به رشته هاي 
اصلي هنر مثل خط، طراحي و نقاشي اين ميزان ساعت به هيچ وجه 
كفايت الزم را نمي دهد. اما اگر زاويه ديد را عوض كنيم و بنا را بر 
آن بگذاريم كه قرار است اين اندك زمان تدريس براي دانش آموز 
به زماني خوش آيند تبديل شود و از دانش آموزي كه داراي زمينه 
مستعدي بوده يك «جوينده هنر» بسازيم، فرصت بسيار مغتنمي 

به شمار مي آيد. 
ــت كه بايد به لذت آفرين بودن درس هنر انديشه  در اينجاس
كنيم زيرا لذت آفرين بودن درس هنر به خاطر ارتباط مستقيم با 
عواطف و احساسات دانش آموزان و اليه هاي زيباشناختي شخصيِت 
ــبي براي معلم هنر است كه از اين فرصت  بچه ها يك مزيت نس
ــتفاده بهينه كند. دانش آموزي كه به هر دليل ممكن است به  اس
خيلي از پيام ها پاسخ ندهد در مقابل محرك هاي هنري نگاه ويژه اي 
خواهد داشت. معلم هنر قبل از اينكه از اين فرصت مطلوب بهره 
ــاس مهارت ها، توانايي ها و بينش هنري خود بايد اين  بگيرد براس

سؤال را در صحن علني كالس خطاب به بچه ها مطرح كند كه:

از درس هنر چگونه لّذت ببريم؟ 
ــتة  معلمان هنر به تدريج و تأني در تجربه هاي به جان زيس
خويش زواياي اين پرسش را روشن كرده اند. در اين نوشتار موارد 
لذت بخش كردن درس هنر از نگاه و زاويه و انتظارات دانش آموزان 
ــده است و هر يك از اين  در آينة تجربه معلمان هنر منعكس ش
تجربه ها، شايد دست مايه اي بوده است كه از دو، سه سال سپري 
شدن اوقات تدريس به دست آمده و تازه، معلم هنر دريافته است 
ــت كاري روان بچه ها برانگيختن عالقة آن ها، راه  كه چگونه با دس

ــر كند و از اين طريق،  ــيدن به آموزش هنر واقعي را نزديك ت رس
موجب شود بچه هاي خوب كالس او از مقولة فرادرسي هنر لّذت 
ــرا لّذت بردن از درس هنر، يعني اينكه دانش آموزان آن  ببرند؛ زي
ــد و اين، به معني آمادگي ذهني و روحي براي پذيرش  را بپذيرن
مطالبي است كه معلم هنر در ذهن مي پرورد و با دست هنرمندانة 
خويش در كالس عملي مي كند؛ همكاران هنرمند ما، يعني دبيران 
ــماري از عوامل  هنرآفرين دورة راهنمايي در يك بارش ذهني، ش
لذت بردن از درس هنر را برشمرده اند كه با جمع بندي موارد جزئي 
ــرهم كردن موارد اصلي، آن ها را به تمام معلمان هنر كشور  و س
تقديم مي كنيم. اين موارد را به خاطر بسپاريم، براي دست يابي و 
آزمون تجربي آن ها تالش كنيم و راه كارهاي ابتكاري تازه اي را بر 

آن ها بيفزاييم. 
ــري» خويش هم  ــود از طريق اثر هن ــراز وج ــا به «اب بچه ه
عالقه مندند و هم به آن نياز دارند. اين ُحسن عالقه و نيازِ توأمان، 
ــري» تأثير خوش آيند و  ــود كه «نمايش كارهاي هن باعث مي ش
لذت آفرين درس هنر را در ذهن و ضمير آن ها ثبت كند. در تجربة 
زنده اي كه بيش از دو دهه در كارگاه هاي هنري تربيت معلم هنر 
ــتة هنر در طول هر ترم يك يا دو  ــتمرار دارد، دانشجويان رش اس
نوبت، به برپايي نمايشگاه آثار خود موظف اند با نقد كردن و نظر 
دربارة آثار نمايش داده شده، بهترين قدم براي ايجاد عالقه مندي 
آن ها برداشته مي شود. استقبال آن ها با وجود اينكه بايد زحمت و 

كار بسيار انجام دهند، نشان از رضايت آن هاست. 
«مجلة رشد آموزش هنر» در جمع بندي ديدگاه هاي معلمان 
ــته، ايدة «راه اندازي كارگاه هاي هنر» در هر مدرسه را در  اين رش
ــماره الزم مي داند كه  ــماره هاي پيشين مطرح كرد. در اين ش ش
يادآوري كند، اختصاص جايگاهي براي نمايش آثار هنري بچه ها، 
احساس خودباوري و اعتماد به نفس را هم چون يك مقولة فرادرسي 

تقويت مي كند. 
بي شك معلم هنر در كنار مدير مدرسه اي كه به امور هنري 
عالقه مند است، مي تواند اين جايگاه را در مدرسه بسازد. نويسنده 

لذت آفرين بودن 
درس هنر به خاطر 
ارتباط مستقيم با 
عواطف و احساسات 
دانش آموزان و اليه هاي 
زيباشناختي شخصيِت 
بچه ها يك مزيت نسبي 
براي معلم هنر است كه 
از اين فرصت استفاده 
بهينه كند

لذت آفرينــ



رشــد آموزش 

ــم  دورة  هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

11

26
وآموزشزش  ووززشرشــد  آ ر

ــم  دورةه  هششت
4شمــــــارة 4
1390 تابستستان

11

2626262

محمدعلي اشرافي
ــرين و 

به خاطر مي آورد كه چگونه معلم دلسوز هنر با به نمايش درآوردن 
كارهاي هنري بچه ها، آن هم در كنار دفتر مدرسه، امكان لذت بردن 
ــنهاد مي شود، همكاران اهل هنر دربارة اين  را ايجاد مي كرد. پيش

راه كار لذت آفرين به شكل جّدي بينديشد. 
ــه بگذريم، هريك از معلم هاي هنر  ــن روش كلي هم ك از اي
ابتكاري را در روش تدريس خود به كار مي گيرند. بچه ها از ديدن 
معلم هاي هنر كه در رشتة خود كارآمد و آگاه اند، به ذوق مي آيند. 
معلم هنري كه از بدو ورود، اساس تدريس خود را بر فعاليت هاي 
ــت، بهتر و  هنري قرار مي دهد و دايم در حال َخلق اثر هنري اس
بيشتر انگيزة خلق اثر پيشكش دانش آموزان خود مي كند. بچه ها 
از توليد يك سطر خوش نويسي، يك طراحي ساده، يك كاردستي 
زيبا لذت مي بََرند و با ايجاد حّس هم ذات پنداري، آرزوي خلق چنين 
اثري را در سر مي پرورانند. شايد باور نكنيد؛ ولي اين شاگردي، به 

همين سادگي مقدمة استادي است. 
ــت، در كار تدريس، كارهاي اولية هنري  معلم هنري مي گف
خودم را كه بسيار ضعيف و عادي بودند، به شاگردان نشان دادم و 
بعد نمونه هاي بهتر و قوي را به آن ها عرضه كردم و عالوه بر اين، در 
تدريس، شماري از كارهاي هنري را در كالس و در حضور بچه ها 
ساختم. همين نكته اِعجاب آن ها را برانگيخت و انگيزة كار را در 

آن ها مضاعف مي كرد. 
معلمان هنر با قلب مهربان و دست هاي هنرآفرين و لطيف نگار 
ــتني كالس  ــان را به بچه هاي دوست داش ــود، صفاي وجودش خ
مي توانند منتقل كنند و در اين راه از «تنوع ابزار هنري» بهره گيري 
كنند. براي طراحي و استفاده از ذغال طراحي، آب مرّكب، خودكار، 
ماژيك، كاغذهاي رنگي و رنگ هاي مختلف در اين درِس مبنايي، با 
همراهي ذهن سّيال بچه ها، مي تواند قوة تخيل آن ها را از ضمير و 

اليه هاي پنهان ذهن بر صفحة كاغذ بياورد. 
ــكال پرندگان و حيوانات يا  ــم خوب هنر با «طراحي اش معل
ــم خود بچه ها» از آن ها مي خواهد كه درون طرح را با  طراحي اس
حروف و كلمات خوش نويسي و سياه مشق كنند و اين پي گيري 

كردن لحظه به لحظة طرح و لحظه آفريني هاي تازه تا زمان كامل 
شدن آن، براي دانش آموزان رشتة كششي است كه تا رسيدن به 
شكل نهايي و نمايش دلنشين آن بر سينة ديوار كالس يا نمايشگاه، 

آن را كامل كنند. 
بچه ها را بايد باور كرد و به تأثيرگذاري معلم هنر نيز بايد عشق 
ــت و بايد مطمئن بود كه يادگيري، تدريجي است و  و ايمان داش
ــت؛ بنابراين بايد كار كرد و به قول آن  تأثير آن هيچ گاه آني نيس
بزرگ، «كاغذ و قلم را نبايد مّذمت كرد؛ بلكه بايد زحمت كشيد و 

كشيده را خوب كشيد.»
از موارد ديگر لذت آفريني درس هنر «روش ساختن كاغذ ابر و 
باد» است كه اوج تجلّي هنري خّالق را براي رنگ آميزي انديشه هاي 
رنگارنگ بچه ها در صفحة كاغذ عملي مي كند؛ حتي در كالس هاي 
ــگاهي اين روش باعث پرواز روح دانشجويان مي شود؛ گويي  دانش

اصالً كسي احساس نمي كند كه در فضاي كالس است. 
معلم هنر مي تواند هر از چندگاهي آلبوم هايي از «آثار هنري 
ــند» را براي بچه ها به نمايش گذارد. امكانات  برتر و دانش آموزپس
بصري جديد، به گونه اي است كه در هر جلسه مي توان تعداد زيادي 
از كارهاي گزينش شده را به نمايش درآورد. با نمايش اين نمونه ها، 
زمينه هاي الزم را براي نمايش جمعي از آثار هنري بچه ها فراهم 
كرد. يك طرح و خط ساده مي تواند با «پاسپارتوي مناسب»، جلوه 
و جمال تازه اي يابد و آرام آرام نمايش دادن آثار جمعي بچه ها، زمينة 
موفقيت و ترغيب آن ها را براي شركت در «مسابقات دوره اي هنر در 

آموزش و پرورش» تضمين كند. 
ــت آوردن مقام برتر در مسابقات داخلي، منطقه و در  به دس
سطح ملي، همواره از افتخارهاي بزرگ ترين هنرمندان كشور بوده 
است و نقطة عزيمت كار ّجدي آن ها براي استمرار و ماندن در مسير 
هنري را تعيين كرده است. تمام اين عوامل، مقدمات و راهكارهاي 
ــيدن به مرحلة لذت بخش بودن درس هنر است. راستي شما  رس
به عنوان معلم هنر چه مواردي را بر نكات پيش گفته مي افزاييد؟ 

چگونه درس هنر را براي بچه ها لذت بخش كنيم؟ 

محمدعلي اشرفي

بچه ها را بايد 
باور كرد و به 

تأثيرگذاري معلم 
هنر نيز بايد عشق 

و ايمان داشت و 
بايد مطمئن بود كه 
يادگيري، تدريجي 

است و تأثير آن 
هيچ گاه آني نيست

ـــي در درس 
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ييخخييـــــــــ
مهران قلعه دار

كارشناس ارشد نقاش

به دليل اهميتش، توجه پژوهشگران در 
زمينة نقاشي ايراني را به خود جلب كرده 
است. اهميت نظري آن روشن شده است؛ 
ــته به آن توجه نشده بود.  آنچه در گذش
در دهه هاي اخير افرادي به اين موضوع 
پرداخته اند كمبوِد پرداختن به فضا را در 
مباحث نظري درك كرده اند. اين دسته 
در جست جوهاي خود به مطالبي نظري 
در آثار متفكران  گذشته پي برده اند كه 
اگرچه در آن به طور مستقيم به نقاشي 
ايراني اشاره اي نشده است، ولي مطالب 
آن ها مي تواند زيربنا براي اين بحث قرار 
گيرد؛ اما پيش از پرداختن به اين موضوع 
ــود واژة فضا بپردازيم. اين واژه  بايد به خ
را در گفت گوهاي روزانة خويش به شكل 
تركيب هايي، نظير فضاي صميمي، فضاي 
ــاعرانه، فضاي غم انگيز،  معني، فضاي ش
ــرد، فضاي گرم،  ــاد، فضاي س فضاي ش
فضاي باز، فضاي بسته، فضاي آرام، فضاي 
شلوغ و... به كار مي بريم؛ هم چنين كلمة 
فضا در حوزة علوم تجربي، علوم انساني و 
هنر بسيار كاربرد دارد. بايد گفت كه اين 
مفهوم در هنر قلمروي وسيعي دارد كه از 
عالم عيني تا عالم ذهني و خيال را در بر 

مي گيرد. 
فضا

ــري، تعريف فضا  ــاي بص در هنره
ــت: «فضا  ــده اس ــن آم (space) چني
حوزه اي گسترش يابنده و در عين حال 
فراگيرنده است. جايگاه يا محيطي را در 

كليدواژه ها: فضاي عيني، فضاي 
ذهني، فضاي مثالي، خيال متصل، خيال 

منفصل، حضرات خمسة الهيه. 

ــي،  يكي از مباحث اصلي در نقاش
ــت كه از جنبه هاي زيادي  بحث فضاس
مي توان آن را بررسي كرد. اين موضوع، 
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رــاالل تتوو بباا خخوودد  ببهه خــــــــــــــــــــــااكك خخـــواهمم بـــــــــــــــــــــرد مب وو بب وو ووبب مبلل و

ــماني (فيزيكي) و روان شناختي تعريف مي كند. از كل  ابعاد جس
ــكل مي گيرد. گاه، خالي (منفي)  ــكل، رنگ و حركت ش روابط ش
ــت، و گاه فاصلة ميان عناصر را مي نماياند. خواه اين فاصله در  اس
سطح باشد، خواه در عمق واقعي و خواه و در عمق توهمي كه به 
ــود.»  (پاكباز، 1378: 373)  مدد قواعد ژرف نمايي مجسم مي ش
البته شايد به اين تعريف بتوانيم نكات ديگري بيافزاييم؛ اينكه فضا 
ــت، هم در درون و هم در بيرون آن ها  بستر و ظرف همه چيز اس
وجود دارد، حتي با حركت چيزها و جايگيري آن ها در فضاست كه 

زمان و مكان هم معني پيدا مي كند. 
فضا هميشه وجود دارد، چه به صورت عيني و چه به صورت 
ــود كه چيزي را در بر بگيرد يا  ذهني، اما زماني بهتر درك مي ش
درون چيزي محصور شود يا بين چيزها حايل شود. پديده ها نيز با 
موقعيت و محلشان در فضا معني پيدا مي كنند و به عبارتي، مطرح 
شدن فضا هم به تصور چيزها وابسته است؛ يعني «با تجسم و تصور 
يك نقطه، واژة فضا طرح مي شود. بدين صورت كه تا قبل از در نظر 
گرفتن نقطه، هيچ مسئله اي براي آن كه بتواند ذهن ما را به خود 
معطوف دارد، موجب نبود. با ايجاد يك نقطه، خأل پايان يابد و زمان 
و مكان مي تواند ادراك شود؛ اما تا زماني كه نقطه، تنها به صورت 
نقطه است، زمان ثابت و غيرفعال است؛ ولي مكان فعال است. در 
اين حالت، مفهوم مكان ادراك و احساس كردني است.  (حليمي، 

 (1370:1379
عالوه بر ديدن، مي توان با شنوايي و نيز با لمس كردن مفهوم 
فضا را درك كرد؛ اما به وسيلة فكر و ذهن نيز مي توان فضا را ادراك 
كرد. اين فضا به نوبة خود حوزة گسترده اي دارد. از اين راه است كه 
مي توان فراتر از زمان و مكان موجود، فضا را درك كرد و با بال تخيل 

و انديشه در فضايي سير كرد كه حّد پاياني ندارد. 
انواع فضا

هم چنين فضا در دوبعدي، سه بعدي و چهاربعدي طبقه بندي 

مي شود. عالوه بر ابعاد سه گانة فضا، بُعد زمان را هم دربرمي گيرد. 
كه دربارة اين موارد، بايد گفت اگرچه موضوعاتي جالب و مهم اند و 
با اين بحث هم ارتباط دارند، در اين جا فقط جايگاه اصلي فضا در 

نقاشي ايراني بررسي مي شود. 
فضا در نقاشي، ذهني كه در تفكر معنوي شرق در اين وادي 
جايگاه خود را پيدا كرده است. فضاي ذهني در برابر فضاي عيني 

قرار مي گيرد.  (حسيني، سخنراني، 51:1376)
فضاي عيني در نقاشي همان شيوة طبيعت گرايي است كه در 
تمدن غرب رايج بوده است كه در فرهنگ يونان باستان ريشه دارد. 
اما آنچه در نگارگري ايراني است، يكي از نمونه هاي فضاي ذهني 
ــت. كه در آن، هنرمند از پديده هاي طبيعي براي صَور  شرقي اس
خويش استفاده مي كند و به بازسازي عيني آن ها نمي پردازد؛ بلكه 
با عبور دادن آن ها از صافي ذهن و انديشه و خيال خويش، فضا را 
ايجاد مي كند. تقسيم بندي ديگري نيز بر همين مبنا است كه: 1. 
فضاي عيني؛ 2. فضاي ذهني؛ 3. فضاي مثالي.  (پلنگي، «فضاي 

مثالي ...»، سخنراني، 38:1374)
در اين تقسيم بندي، منظور از فضاي عيني روشن است، ولي 
دربارة تقسيمات ذهني و مثالي، مي توان گفت فضاي ذهني كه در 
هنر مدرن غرب نيز مطرح است كه البته با خميرماية فردمدارانه 
ــان مدارانه همراه است و گاه، حتي فضايي وهمي را ترسيم  و انس
مي كند و به اين علت از فضاي مثالي كه آن هم ذهني است، متمايز 
مي شود. واسطة اين نوع فضا، دل و شهود است كه در عالم شرق 

مطرح مي شود. 
فضا در نگارگري ايراني

ــي، هنرمند بر همين پايه به فضاي مثالي  در نگارگري ايران
رجوع مي كند كه همان فضاي خيالي است. اين فضا از دوران هاي 
كهن در هنر ايران وجود داشته است و با ظهور اسالم ايران، ميراث 
ــالمي قرار داده  فرهنگ معنوي خويش را در خدمت فرهنگ اس
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است. «آيين كهن ايراني، يعني زردتشتي 
نيز عالمي را كه حد واسط، برزخ و اتصال 
ــماني و روحاني بود، در نظر  دو عالم جس
داشته است كه همان ساحت خيال است. 
هنرمند به همين ساحت تعلق دارد. اين 
خيال در نقاشي هاي ماني معجزة دين وي 
دانسته مي شد؛ بنابر تلقي او، هنر نقاشي 
وسيله اي براي عروج روح انسان است. وي 
معتقد بود كه وظيفة نقاشي اين است كه 
توجه انسان را به عوالم جلب كند.  (رجبي، 

سال  1380 :172) 
در اين جا الزم است، معناي خيال را 
ــپس به مفهوم فضاي خيال و  بدانيم و س
عالم خيال بپردازيم. «خيال عبارت است از: 
عكس، صورت منعكس در چشم و آينه و 
آب و شيشه و ديگر اشياي شفاف يا صورتي 
ــود يا  كه در خواب يا بيداري ديده مي ش
غيبت شيء محسوس و حضور شيء در 
ادراك شخص. در اينجا مراد از خيال هم 
صورت هاي خيالي است و هم قوة ادراكي 
خيال و وراي اين دو، خيال به معناي عالم 

خيال است».  (مددپور، 138:1380)
خيال در تفكر اسالمي مراتبي دارد: 1. 
خيال متصل؛ 2. خيال منفصل. (مددپور، 

همان: 141 و 142)
خيال متصل، آن است كه چيزي را 
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كه ديگر در مقابل ما نيست، ولي قبالً آن را 
با حواس ظاهري (صوري) خويش ادراك 
ــپرده ايم،  كرده ايم و به حافظة خويش س
دوباره به ياد مي آوريم خيال منفصل كه 
مرتبة عالي تر خيال است، در تفكر اشراقي 
و صدرايي و نيز انديشة عرفاني ابن عربي 
ــت. براساس اين ديدگاه ها، صور  آمده اس
ــاني، وجودي  خيال جداي از ادراك انس
منفصل دارند.  جايگاه آن ها عالم خاصي 
ــاي عالم خيال  ــه از آن به نام ه ــت ك اس
ــال، عالم ملكوت، عالم  منفصل، عالم مث

برزخ و... تعبير شده است. 
ــراقي و نيز  ــدگاه حكماي اش «از دي
گروهي از عرفا، عالم خيال، عالمي است 
ــورت و معنا را در خود جمع كرده  كه ص
و واسطة مبدأ و عالم كثرت است. عالمي 
ــكل، مانند  ــه از نظر مقدار و ش ــت ك اس
موجودات عالم عيني است و از جهت دور 
بودن از ماّده و حركت و مكان و زمان و... به 

مجردات شباهت دارد.» (پيشين: 143)
از نظر متفكران اسالمي، عالم خيال 
ــت.  ــله مراتب وجود اس مرتبه اي از سلس
ــي آن مراتب را پنج تا مي داند كه  ابن عرب
ــه الهيه) مي گويد.  به آن (حضرات خمس
در حكمت اسالمي، از سهروردي به بعد، 
ــيرازي همين  ــاد و صدرالدين ش ميردام

تقسيمات را پذيرفته اند ولي اصطالحات 
ــه كار برده اند.  ــراي آن ها ب ــري را ب ديگ
ــه، به اين قرار است: عالم  حضرات خمس
ــماني؛ عالم  ــك يا جهان ماّدي و جس فل
ملكوت يا جهان برزخي؛ عالم جبروت يا 
عالم فرشتگان مقرب؛ عالم الهوت يا اسما 
ــات الهي؛ و عالم هاهوت يا ذات كه  و صف
همان مرحلة غيب الغيوب ذات باري تعالي 
است و مافوق هرگونه اسم و رسم تعيين 
ــت. مرتبة جبروت و آنچه  و تشخص اس
ــت، ماوراي هرگونه شكل و  مافوق آن اس
صورت و مظاهر صوري است؛ اما عالم در 
مرتبة مثال و خيال ماده يا جسمي لطيف 
دارد كه غير از مادة عالم محسوس و جسم 
عالم خاكي است. صور در آن جسم ماّدي 
ندارند و به همين دليل، به آن عالم صور 
ــكل و  معلقه گويند و مكان و زمان و ش
ــي دارد كه ويژة عالم و مرتبة  رنگ خاص
ــت. اين عالم هم درون جان  بهشتي اس
انسان و هم وراي اين جهان عيني ماّدي 
است.  (نصر، عالم خيال و...»، 1397: 36-
38) نظريه پردازان اين عالم را سرچشمة 
زايندة فضا در نگارگري ايراني مي دانند و 
اين فضاست كه با تأثير خود بر همة عناصر 
ــكل و رنگ ... را  بصري، اعم از طرح و ش

صورت مي بخشد و مي پروراند.
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منيژه حاتميان

اهميـــــــت آموزش 

سفال گري
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اين حقيقت 
شناخته شده اي 
است كه هر قدر 
راه هاي بيشتري 

براي بيان 
احساسات داشته 

باشيم، مستعد 
نشاط و سالمتي 
بيشتري خواهيم 

بود

درآمد
سـفال گري به هم رسـيدن آب و خاك است. شعور 
بخشـي به ِگل، با دسـتان هنرمند و ذهن خالق او انجام 
مي شود. وقتي ظرف شكل گرفته ِگل ها با شوِر رنگ و شعوِر 

نقش درمي آميزد، يك صدا را با هم حكايت مي كنند:
«زندگي زيباست و سرشار از اميد

پس به دنبال هدف بايد به فرداها رسيد
در پس آيينة سفال، راز شناختة طرح و معنا نهفته است. 
اين تلفيق دلنشين را بايد بيشتر شناخت. دانش آموزان با 
سـفال گري، به منزلة يك هنر عيني، بيشترين احساس 
دست ورزي را تجربه مي كنند؛ بنابراين بايد به طور جدي 

به آن توجه كرد.

ــتي (hand craft): كارهاي توليدي دستي با  صنايع دس
استفاده از آالت و ابزارهاي ساده است: مثل قالي بافي، سفال گري، 
ــوزن دوزي، خاتم كاري، فلزكاري و... . كارهايي كه بدين گونه  س
ــوند، آثار هنر دستي و هنر  ــاس يك طرح ساخته مي ش و براس
تزييني اند اساس مادة سفال گري گل است گل در دست ها 
جان مي گيرد و به شكل هاي مختلف درمي آيد، مثل كوزه 
يا ظروفي كه نقش برجسته دارند يا حتي مجسمه، به 
تعبيري در تالش دست هاي يك هنرمند شكلي نهفته 

از ميان تودة گل كشف مي شود. 
از ساكنان اولية فالت ايران سفالينه هاي مهمي 
به دست آمده است معروف ترين آن ها، متعلق به 
ــوش است. اين سفال ها تقريباً از  سيلك و ش
ــال قدمت دارند.  چهارهزار تا شش هزار س
در فاصلة بين اين دو زمان، دگرگوني بسيار 
مهمي در سفال گري رخ مي دهد و آن اختراع 
چرخ سفال گري است. تقريباً در همين زمان پختن 
ــفال ها در كوره آغاز مي شود اين دو عامل باعث  س
رشد قابل توجهي در اين رشته شده است. بسياري از 
محققان جهان اعتقاد دارند كه ساكنان اولية فالت ايران 

مبتكر چرخ سفال گري و پخت آن بوده اند. 

اهميت و آموزش سفال گري در مدارس
ــري، مانند گل رس  ــودك با مواد هن ــة اصلي ك تجرب
هنگامي شروع مي شود كه بتواند با آن ها به طور سازنده كار 
كند و اين بدين معني نيست كه پيشرفت او همانند اغلب 
بزرگ ساالن خواهد بود. مهم است كه بدانيم اين كار براي او 
ماجرايي جديد است و اين حركت ظاهراً  اتفاقي كشف هاي 
مهيجي هستند. ممكن است فقط از ايجاد و ساختن فرم هاي 
نامشخص، مارپيچ و فشردن ِگل در بين انگشتان يا كوبيدن آن 

لذت ببرد. و اين حس لذت و انگيزة پيشرفت او خواهد شد.
ــاس رشد كودك در هنر اين است كه به او فرصت   اس
ــود و براي كشف تشويق شود. ممكن  آزمون و خطا داده ش

است، فرم شكل ساخته شدة او براي ديگران تشخيص دادني نباشد 
و يا طبق معيارهاي بزرگ ساالن تمام شده به نظر نيايد. درواقع او در 
پي نتيجة تمام شده نبوده است، اما در تغيير آن چه ساخته، تمركز 
ــت آورده است،  كرده و از رضايتي كه از توانايي انجام آن كار به دس
ــت، نه نتيجه نهايي  لذت مي برد. آن چه اهميت دارد، روند كار اس

آن.
 اين يك اصل است كه به كودكان فرصت بدهيم و آن ها را براي 
بيان آزادانة انديشه و احساسشان تشويق كنيم. با استفاده از ماده اي 
نظير گل، رنگ، كالژ و...، فعاليت خالق مي تواند زبان زنده اي باشد 
كه كودك با آن در مورد تجربه سخن بگويد. هر كسي به ابزار بياِن 
احساساتش نياز دارد. گاهي اوقات ممكن است اين احساسات به 
قدري مبهم و پراكنده باشند كه كودك نتواند آن ها را به زبان بياورد. 
اين حقيقت شناخته شده اي است كه هر قدر راه هاي بيشتري براي 
بيان احساسات داشته باشيم، مستعد نشاط و سالمتي بيشتري 
خواهيم بود. پذيرش كار خالقانة كودك و احترام به كار يك اصل 
است و طراوت، سرزندگي و صبر يك معلم موفق، اشتياق و آفرينش 
ــاگرد  ــك كودك به وجود مي آورد. آن زماني كه ش ــود ي را در وج
احساس كند، به كاري كه انجام مي دهد، توجه نمي شود تمايل به 
انجام كاري را پيدا مي كند كه به نظر خودش پذيرفته خواهد شد و 
احساس سركوب شدن و بي انگيزگي در او شكل مي گيرد. مربي بايد 
از دست كاري و مداخلة مستقيم و خراب كردن كار در حضور كودك 
خودداري كند. او بايد در ابتدا فرصت شناخت و كشف مواد و تخلية 

انرژي را به شاگرد بدهد. 
ــت. كودك  ــد، يك اصل اس آموزش تكنيك ها اگر الزم باش
مي تواند ياد بگيرد كه اشيا را به هم وصل كند؛ براي مثال اگر بخواهد 
ــباند، بايد به او نشان داد كه چطور با  دو قطعه گل را به هم بچس
ــتفاده كند و با صاف كردن آن  ــت از آب به منزلة چسب اس انگش
قسمت، هيچ شكافي ايجاد نشود. يا اينكه بايد به او ياد داد، با فشار 
دادن گل، چيزهاي ديگري، مثل فيتيله (شكل طناب) را به وجود 

آورد و از آن ها فرم بسازد. 
ــوا قرار داد و پس از  ــد در نايلون و دور از مجاورت ه گل را باي
برداشتن آن، در نايلون را محكم بست تا مانع ورود هوا به داخل آن 
شود، در غير اين صورت، گل خشك و استفاده ناشدني مي شود. در 
ابتدا از كودك، بخواهيد گل هايي را كه در اختيار دارد، خوب ورز دهد. 
گل نبايد آن قدر سفت باشد كه ترك بخورد و نه آن قدر شل و آبكي 
باشد كه به دست بچسبد. گل بايد، مانند خمير شكل پذير باشد، 
در اين حالت آمادة كار است. هر وقت گل ترك بخورد، بايد كمي 
با انگشت به آن آب اضافه كرد و زماني كه به دست مي چسبد بايد 
دوباره گل رس اضافه كرد و آن را ورز داد تا به شكل خمير درآيد. از 
آب بايد با نوك انگشت براي چسباندن دو قطعه گل استفاده كنيم و 
براي رسيدن به فرم و شكل مورد نظر مي توان از تركيب مواد، نظير، 
خالل دندان، تيله رنگي، كاموا، مهره، آينه و ... استفاده كرد. قبل از 
خشك شدن گل و فرم گرفتن آن بايد از مواد نام برده استفاده كرد. 
ساختن فرم هاي دستي معموالً نيازي به پختن در كوره ندارد و بعد 

از خشك شدن مي توان شكل ها را رنگ آميزي كرد. 
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اشاره
روايت به جان زيستة هنرمند در خلق آثار هنري و 
بيان مكنونات قلبي در قالب كالم، شايد ترجمة دروني و 
گران قدري است كه مي تواند بسياري از هنرمندان ديگر 
را به يك احساس هم ذات پنداري خوشايند ترغيب كند. 
اين روايت كه از سـوز درون و عشـق بـه خلق هنري و 
گفت وگو كه با تاروپود بوم و ساير نمادها و نمودهاي هنري 
به هم مي آميزد، بهترين وسيلة ژرف انديشي هنري است 

كه دست مايه هاي الزم را به هنرمند مي نماياند. 
در دل سـرودة ذيل، دكتر حسـين الهي قمشـه اي 
گوشـه اي از غوغاي درون را در برپايي نمايشگاه نقاشي 
خويش به قلم سـپرده و «رقصي به سوي خدا» ترسيم 
كرده است. بي گمان انتقال اين احساس پاك با محوريت 
نمايشگاه هاي هنرمندان فرهنگي و دست هاي هنرآموز 
كـودكان و نوجوانـان هنرمند، مي تواند در رسـيدن به 

خودباوري هنري رهنمون آن ها شود. 

جهان آكنده از زيبايي است
از زمين زير پاي تا آسمان باالي سر 

و از ابر و موج تا كاغذ ابر و باد
و از بي رنگي عشق

تا نقوش رنگارنگ شمشيرهاي دمشق
از تقارن مهيب شير

تا لطافت نگاه آهو
از افسون نظم تا نظام بي نظمي

از رياضيات كه شانة زلف پريشان عالم است

تا نسيم شعر كه بيد مجنوِن دل را پريشان مي كند،
همه جا نشاني از آن زيباست كه نامش اوست

كه نامش هوست
همة كائنات، سرودخوان كه هو، هو

و آدميان، فاخته سان كه كو، كو
زيبايي، حقيقت است

و حقيقت، زيبايي است
و هر دو، عين وجودند
و هر سه، عين عشق ند

و هر چهار، همان شادي مطلق اند،
و هر پنج، همان دل آدمي است كه چون پنجة آفتاب، 

جامي از شراب نور به دست جهانيان مي دهد
دل آدمي،

ــك و دام و دد  ــگاه آب و مل ــدة عالم جاي ــر چون دهك اگ
نباشد،

خانه عشق است
و آنجا، چون اطاق هزار آينة زليخا

به هر سو بنگرد،
جز جمال يوسف و يوسف، جمال چيزي نمي بيند

ــقان ُحلية، جمالش كه به تحقير منسوب اند، ديدة  از عاش
عشق وام كني

و به تماشاي جهان پردازي
جهان ديگر بيني؛

پر از فرشته
پر از آواز

پر از نّقاشي

دكتر حسين الهي قمشه اي
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و جنبش خاك و گردش افالك
هر دم هزار نقش بر بوم و آسمان مي آفريند

كه نقاشان جهان حيران مي شوند، كدام نظم و هماهنگي 
مرموز و پنهان

منحني ابرها، نيم رخ هاي پردندانة كوه ها
و رقص گستاخ و بي خيال امواج را 

زيبايي بخشيده است
چه نظامي بر بي نظمي كوه و ابر و دريا فرمان مي راند

ــوي پريشان خود  ــلة گيس كه هزار ماني نّقاش را در سلس
اسير كرده است

ــر بوم كوير نقش مي كند، بر بوم  ــا مي توان آنچه را باد ب آي
كاغذ آورد

با همان شفافيت رنگ و بي خيالي طرح
آيا مي توان در هنر طبيعتي ديگر آفريد

كه با همان قوانين طبيعت الهي شكل گيرد؟
آيا مي توان خِط مشيت الهي را در طبيعت يافت و در هنر 

پي گرفت
و دانست كه هرچه آن خسرو كند، شيرين بود،
آيا مي توان شعري به زيبايي يك درخت گفت

و نقشي به زيبايي يك سنجاب كشيد
و صد هزار كافر عشق را مجاب كرد

اين نقاشي هاي كوچك، شايد برقي پريده رنگ باشد از اين 
سوداها و انديشه ها

و شايد هيچ نباشد.

پر از تنديس هاي آسماني
روزي بيايد،

و آن روز، دير نباشد
كه آدميان بدين نگاه در هم بنگرند

و آن چه فرشتگان را در پيش آدم به سجود آورد و در ديدة 
يكديگر بينند

و با هم مهربان شوند.
ــان ها  ــقانة انس آميختن طبيعي رنگ ها، چون پيوند عاش

زيباست
رنگ آبي، رنگ خاكي را در آغوش مي گيرد

چنان كه آسمان، زمين را
و از اين پيوند، درخت سبزه و گل و گياه و درياچه و جويبار 

پديد مي آيد
نقاش، همچون باد به رنگ هاي گزيدة خويش مي وزد

و اين وزش بر درياي كوچك رنگ، موج ها و حباب ها پديد 
مي آيد

و دشت صحرا و برف و بوران و طوفان نقش مي شود
چنانكه در طبيعت؛

ــعت مي دهد، و  نقاش نقطه اي از رنگ را همچون موج وس
چشمي پديدار مي شود

چشمي بر آسمان كوير
چشمي در زير زمين

چشمي بر لب دريا
يا چشمي كه چون خورشيد از زمين مي رويد

طبيعت، همان نّقاش پنهان
با قلم موي باد و باران
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مجتبي  بابائيان

معرفي كتاب

الگويى آموزشى در 

نام كتاب: سواد بصري – (رويكرد گرافيك
مفهومي به حل مشكالت گرافيك)

مؤلفين: ريچارد وايلد – جوديت 
وايلد

مترجم: نازمريم شيخها
ناشر: آبان

ــطح  ــه ما پايين بودن س در جامع
سواد بصري و ندانستن قوانين ارتباطات 
بصري ملموس است و آموزش اين امر 
ــدا كردن راه هاي  ــم به واكاوي و پي مه
ــاده نياز دارد. يكي از  در دسترس و س
راه هاي باال بردن سواد بصري، آموزش 
ــگاهي  صحيح اين علم در مراكز دانش
ــت.  ــكده هاي هنري اس و به ويژه دانش
ــتة گرافيك، افرادي  ــجويان رش دانش
ــتند كه موضوع درس هاي آن ها با  هس
ــواد بصري ارتباط تنگاتنگ  آموزش س
دارد يا بهتر بگوييم اصالً موضوع درس 

آن ها همين است. 
ــته  ــن رش ــين اي ــالت مدرس رس
ــتادان  ــتان هاي هنري و اس در هنرس
ــگاه هاي هنر براي  ــته در دانش اين رش
ــن روش آموزش  ــردن بهتري ــدا ك پي
ــت. آن ها مي توانند  بسيار سنگين اس
ــح، مدون و  ــك برنامه ريزي صحي با ي
ــور براي باال  ــر كش هماهنگ در سراس
بردن سواد بصري جامعه نقش مؤثر و 
ــده اي ايفا كنند و با آموزش  تعيين كنن
ــرعت فرهنگ  ــن امر به س ــح اي صحي
ــا دهند؛  ــه را ارتق ــواد بصري جامع س
البته بر كسي پوشيده نيست كه سواد 
بصري هر ملتي با فرهنگ آن ها ارتباط 
انكارناپذيري دارد و از توجه به آن نبايد 

غافل شد. 

نيم نگاهي به كتاب سواد بصري  

تصاوير بخش تصويرسازى
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ــائل  ــخصي و مفهومي در حل مس ــف روش ش � كش
گرافيك؛

ــخصي و دادن اعتماد به نفس  � تحريك قوة تخيل ش
به دانشجو. 

ــه كار تدريس  ــري نتيج ــواد بص ــاب س ــاي كت تمرين ه
نويسندگان اين كتاب با هنرجويان خود است. كه در اين روش، 
آن ها كوشيده اند، قوة تخيل شخصي فراگيرنده ها را فعال كنند 
ــان  و با جرأت مفاهيمي را كه در رابطه با هر تمرين به ذهنش
ــند. از فراگيران خواسته شده است تا  مي رسد، به تصوير بكش
بدون توجه به صحيح يا غلط بودن راه حل هاي هر تمرين، همة 

آن ها را مرور و ارزيابي و با روش شخصي خود، مطرح كنند. 
ــواد بصري به  ــش اول كتاب، س ــد تمرين هاي بخ در رون
ــده است كه فراگيرنده دانسته هاي خود در  گونه اي طراحي ش
ــمي را به خوبي به خدمت گرفته  دروس مباني هنرهاي تجس

است و روش شخصي خود را در حل مسائل به كار گيرد؛
شايد تمام راه حل ها و پيشنهادهاي دانشجو، جواب درست 
ــد؛ اما تجربه كردن راه هاي مختلف و جواب هاي  ــئله نباش مس
ــجو متواتر مي شود، روش شخصي و  متفاوت كه در ذهن دانش

باال بردن اعتماد به نفس به او جرأت و جسارت مي دهد. 
ــازي مربوط  ــه تمرين هاي تصويرس ــش دوم كتاب، ب بخ
ــت. در اين بخش موضوعي، مسئله تعريف مي شود؛ سپس  اس
فراگيرنده ها، بدون هيچ محدوديت تكنيكي راه حل هاي مختلفي 
ــرانجام از هر فراگيرنده، يكي از بهترين راه حل ها  مي دهند و س
ــود. آزادي در انتخاب تكنيك و ابزار كار، يكي از  انتخاب مي ش
ــده است. اين ويژگي، جذابيت و  ويژگي هاي تمرين هاي داده ش
هيجاني در دادن راه حل هاي پيشنهادي دانشجو ايجاد مي كند 
كه نتيجة بسيار موفقي از آن حاصل مي شود زاوية ديد مناسب، 
ــتاني و توجه به معناهاي تحت اللفظي موضوع، از  رويكرد داس

ديگر ويژگي هاي تمرين هاي اين بخش است. 

ــت، الگوي  ــده اس ــي كه در كتاب مطرح ش روش آموزش
ــجو با راه حل هاي جذاب، هيجان انگيز و  خوبي است؛ كه دانش
متفات خود، با روش جديدي از فكر كردن روبه رو مي شود و قوة 

خالقيت خود را تقويت مي كند.
هرچند بعضي از مدرسين و استادان شاغل در هنرستان ها 
و دانشگاه، شايد خودشان اين روش را در كالس هاي آموزشي 
ــنهاد كردن  ــي فرصت مطرح كردن يا پيش ــرا مي كنند؛ ول اج
ــران نيافته اند؛ بنابراين  ــود را براي انتقال به ديگ روش هاي خ
مطرح كردن اين كتاب، بهانه اي  ا ست تا مدرسين عزيز از تجربة 

نويسندگان اين كتاب استفاده كنند. 
ــت؛ ولي در  ــه  روان و خوبي برخوردار اس ــاب از ترجم كت
ــت به چپ كه در چينش فارسي مطرح  صفحه آرايي موارد راس
است، رعايت نشده است. مطالب اين كتاب در 2 بخش تنظيم 
شده است. بخش اول، شامل تمرين هاي طراحي گرافيك است 
و در بخش دوم تمرين هاي تصويرسازي اضافه شده است. نگاه 
ــل را در اين دو بخش  ــواد بصري، اهداف ذي دقيق تر كتاب س

پيگيري مي كند. 
� نقشه هايي نو براي رسيدن به راه حل هاي بكر؛

� مرور و ارزيابي تمرين ها به روش شخصي؛
� شجاعت استفاده از مفهوم براي تسلط بر تكنيك؛



رشــد آموزش 

ــم  دورة هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

22

26
وزشرشــد آموزش آ ر

ــم دورة هشت
4شمــــارة 4
تابستان 1390

22

26262

درآمد
براساس اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش (1377) 

نظام آموزش كشور از آموزش هنر، اهداف زير را پي گيري مي كند:
1. شناخت، پرورش و هدايت ذوق و استعدادهاي مختلف هنري 

و زيبايي شناسي؛
2. شناخت زيبايي هاي جهان آفرينش به عنوان مظاهر جمال 

الهي؛ 
3. شناخت هنر اسالمي و هنرهاي ملي و جهاني ؛

4. پرورش روحية حفظ ميراث فرهنگي هنري و تاريخي؛
ــناخت ادب فارسي به عنوان جلوه گاه ذوق هنر و مظهر  5. ش

وحدت ملي و اجتماعي كشور؛
ــناخت فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعة اسالمي  6. ش

ايران؛
7. تقويت روحية احتراز از رسوم منحط و خرافي. 

بر اين اساس، برآنيم تا در اين شماره و شماره هاي آيندة مجلة 
رشد هنر، با بررسي اجمالي برخي پژوهش هاي افراد و مراجع مختلف 
ــي در حوزه هاي گوناگون، به موضوع هنر بپردازيم تا ضمن  پژوهش
آشنايي خوانندگان و معلمان ارجمند با برخي از اين پژوهش ها، از 
روش ها و يافته هاي آن ها براي آشنايي همكاران و معلمان و پيشبرد و 

توسعة آموزش هنر بهره گيري شود.
منتظر ارسال خالصه پژوهش هاي شما در حوزه هنر هستيم. 

هنـــر در 
ــــه  آيينـ
پژوهـــش

مـــــرورى بر دو پژوهـــــــــش هنــرى
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* بررسي برخي از موانع و محدوديتهاي برنامة درس هنر 
از ديدگاه معلمان هنر در دورة راهنمايي شهر اصفهان

پژوهشگر: شهال حاجي حسيني
استاد راهنما: دكتر ولي اله فرزاد

پايان نامه كارشناسي ارشد، رشتة برنامه ريزي درسي

بيان مسئله
برنامه هاي آموزشي و درسي از مهم ترين عناصر در نظام آموزش 
و پرورش اند كه سهل انگاري در آن ها، بر جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي اقتصادي و اخالقي جامعه زيان وارد مي كند. در اين ميان، 
نقش هنر را در آموزش و پرورش به دليل پرورش افراد خّالق و مبتكر 
نمي توان كم انگاشت. هيچ دستگاه دست اندكار تربيت، نمي تواند به 
راحتي از كنار اين نقش مهم بگذرد؛ زيرا هريك از راه هايي است كه 
استعدادها را شكوفا مي كند؛ به همين دليل مي توان تأثير مثبت آموزش 
هنر را در تمام جنبه هاي مختلف زندگي مشاهده كرد. تعليم و تربيت 
كودكان و نوجوانان، تقويت قوة تخيل و خالقيت، آموزش مفاهيم و 
ارزش هاي فرهنگي جامعه، كاهش ناراحتي ها و آشفتگي هاي روحي 
ــت آوردهاي آموزش هنراند. امروزه به دليل مسائل و  و رواني از دس
مشكالتي كه بر سر راه آموزش هنر وجود دارد، مفهوم و فضاي اصلي 
خود را از دست داده است. به طور كلي تحقيقاتي كه تاكنون در زمينة 
درس هنر انجام شده است، همگي به وجود مسائل و موانعي در اين 
راه تأكيد مي كنند؛ مشكالتي كه باعث شده است هنر جايگاه واقعي 
خود را در ميان ديگر درس ها به دست نياروده باشد. اين تحقيق نيز با 

هدف شناخت اين موانع و محدوديت ها انجام شده است. 

اهميت و ضرورت
از وظايف مهم نظام آموزش و پرورش، انتقال ميراث فرهنگي و 
پرورش افراد خّالق و متخصص براي ايجاد يك جامعة پويا و پيشرفته 
است. برنامه هاي درسي مهم ترين نقش را براي رسيدن به اين دارند. 
اگر اين برنامه ها واقع بينانه و صحيح طراحي و اجرا نشوند، بدون شك 
بر معضالت جامعه مي افزايند و در نتيجه استعدادها تباه مي شود. با 
توجه به نقش مهم برنامة درسي، جايگاه شايسته اش در مدارس بسيار 
ضروري است. براي اين كار شناخت موانع و محدوديت ها رسيدن 
به آن در اولويت است تا بتوان از اين مسير و تكيه بر نتايج تحقيق 
مسئوالن و برنامه ريزان درسي را براي تغيير و بهبود تصميم سازي 

ياري كرد. 

اهداف تحقيق
اهداف كلي اين تحقيق عبارت اند از:

ــخيص عوامل بازدارنده در محيط آموزشي و  1. بررسي و تش
مدرسه كه بر آموزش صحيح درس هنر، تأثير نامعلومي دارند. 

2. پيشنهادهايي به معلمان هنر، دانش آموزان و برنامه ريزهاي 
كتب درسي و كساني كه با آموزش اين درس در ارتباط اند. 

سؤال هاي تحقيق
1. آيان بين ارزشيابي معلمان هنر زن و مرد درس هنر تفاوت 

وجود دارد؟ 
2. آيا از نظر معلم هاي هنر زن و مرد كمبود مواد و وسايل آموزش 

هنر، مانع آموزش صحيح درس هنر است؟ 
3. آيا از نظر معلمين هنر زن و مرد، بين حجم كتب هنر دورة 

راهنمايي و ساعات آموزشي تعيين شده تناسب وجود دارد؟ 
4. آيا از نظر معلمين هنر زن و مرد در دورة راهنمايي تحصيلي، 

كيفيت پايين نيروي انساني مانع آموزش صحيح درس هنر است؟ 
5. آيا از نظر معلمين هنر زن و مرد در دورة راهنمايي تحصيلي، 

كمبود نيروي انساني مانع آموزش صحيح درس هنر است؟ 
6. آيا از نظر معلمين هنر زن و مرد، بين محتواي كتب هنر دورة 
راهنمايي تحصيلي و شرايط سّني دانش آموزان تناسبي وجود دارد؟ 

روش تحقيق
براي انجام اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است. 

ابزار جمع آوري داده ها
ــش نامه با  براي جمع آوري داده هاي الزم در اين تحقيق، پرس

مقياس ليكرت استفاده شده است. 
جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري

جامعة آماري اين تحقيق، معلمان (188 نفر) تعداد 124 نفر 
از معلمين زن و مرد «62 نفر معلم مرد، 62 نفر معلم زن» به روش 
تصادفي ساده انتخاب شدند زن و مرد در نواحي پنج گانة آموزش و 

پرورش شهر اصفهان است. 
روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها

ــده در تحقيق، از  براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري ش
روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. 

يافته هاي تحقيق
1. بين ارزشيابي هاي معلمان هنر زن و مرد از درس هنر تفاوت 

معناداري وجود ندارد و هر دو گروه نگرش مثبت دارند. 
2. بيشتر دبيران هنر مرد و زن، كمبود مواد و وسايل آموزش هنر 

را مانع آموزش مطلوب درس هنر مي دانند. 
3. از نظر معلمان زن و مردِ درس هنر، بين حجم كتاب هاي اين 
درس در دورة راهنمايي با ساعت هاي آموزشي تعيين شده در هفته 
تناسبي وجود ندارد؛ به عبارت ديگر براي اجراي برنامة درس هنر، 

زمان كافي در نظر گرفته نشده است. 
4. حدود 94 درصد دبيران هنر زن و مرد، كيفيت پايين نيروي 

انساني را مانع اجراي مطلوب برنامة درس هنر دانسته اند. 
5. از نظر معلمين زن و مرد، عامل اصلِي عدم اجراي مطلوب 

برنامة درس هنر كمبود نيروي انساني است. 
6. حدود 85/5 درصد از معلمان هنر زن و مرد، عقيده دارند كه 
بين محتواي كتب هنر و شرايط سّني دانش آموزان تناسبي وجود 

ندارد. 

پيشـنهادها
ــر در مدارس  ــي و اجراي كارگاه هاي مخصوص هن 1. طراح
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راهنمايي با وسايل و تجهيزات كامل و استفاده از الگوهاي زنده در 
آموزش نقاشي؛ 

2. تشكيل شركت تعاوني براي عرضة آسان و ارزان وسايل و ابزار 
آموزش هنر به معلم ها و دانش آموزان؛ 

3. تشكيل نمايشگاه هاي دايمي از كارهاي دستي و خالقيت هاي 
دانش آموزان با هدف رشد استعدادها و تشويق آن ها؛

4. فراهم كردن وسايل كمك آموزشي براي درس هنر؛
5. اختصاص بودجه از آموزش و پرورش براي تهية وسايل و ابزار 

آموزش هنر؛
6. ارزشيابي از درس هنر، بدون توجه به نمرة دانش آموزان در 

ساير درس ها و افزايش ساعت تدريس درس هنر؛
7. ارتقاي سطح ذوق هنري معلمان از طريق مجله هاي رشد 

معلم؛
8. به روز كردن آموزش هاي ضمن خدمت معلمان هنر و افزايش 

سهمية معلمان هنر در مراكز تربيت معلم؛
9. ايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي هنري براي معلمان هنر؛ 

10. تدريس اين درس با توجه به توان و امكانات منطقه و شرايط 
جغرافيايي؛

12. توجه به آموزش هنر از دورة دبستان. 

* بررسي رابطة خط و كيفيت تحصيلي در دورة راهنمايي 
شهر يزد

پژوهشگر: محمدرضا زيني
استاد راهنما: سيد سعيد مظلومي

بيان مسئله
ــه و پيام  ــگارش را عالم تداوم ارتباط و ارتباط و انتقال انديش ن
نسل ها دانسته اند و در روزگار فعلي، دست خط جزء رئوس برنامه هاي 
ــياري از  ــت، به طوري بس اصالحي آموزش جهاني قرار گرفته اس
ارزيابي ها و ارزشيابي هاي فكري و شخصيتي افراد به كمك دست خط 
ممكن شده است. در ايران، ورود صنايع، به هنر خط بي توجهي شد 
و سرانجام مشكل بدخطي رايج شد. حال اين كه خط خوش تأثير 
مثبتي بر ساير زمينه ها، مانند كيفيت تحصيلي دارد. در واقع، بررسي 
رابطة خط با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دورة راهنمايي، نقطة 

شروع اين مطالعه است. 

اهميت و ضرورت
خط و نوشتة هركس، اثري از او است. آن ها كه خوش خط ترند، 
ــيع تر و دقيق تر را به دست مي آورند و همين  فرصت مطالعات وس
زمينه ها باعث رسيدن به سطوح عالي در رشد افراد مي شود. نوشته اي 
كه خوانا، رسا و فهميدني باشد، نشانة شخصيت نگارندة آن است. 
بديهي است، وجود خط زيبا، الزمة دقت و توجه در نوشته است و 
دست يابي خط زيبا حاصل به كارگيري تمركز و توجه فرد است. اين 
قدرت تمركز و توجه در ساير زمينه ها را نيز به وجود مي آورد؛ به همين 
دليل بررسي رابطة خط و كيفيت تحصيلي براي آگاهي از چند و چون 

اين اثرگذاري، مطالعه اي ضروري است. 

اهداف
- تعيين وضعيت خط در دانش آموزان

ــد تحصيلي دانش آموزان و بررسي رابطة آن با  - توجه به رش
كيفيت خط آنان

فرضيه هاي تحقيق
1. بين وضعيت خط دانش آموزان و كيفيت تحصيلي آن ها رابطة 

معناداري وجود دارد. 
2. چند درصد دانش آموزان پسر خط خوانا دارند. 

3. بين نمرة خط دانش آموزان پسر و كيفيت تحصيلي آن ها 
رابطة معني داري وجود دارد.

4. چند درصد دانش آموزان دختر خط خوانا دارند. 
5. بين نمرة خط دانش آموزان دختر و كيفيت تحصيلي آن ها 

رابطة معناداري وجود دارد. 
روش تحقيق

اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي است. 
ابزار جمع آوري داده ها

- تكميل پرسشنامه
جامعة آماري

جامعة آماري، كلية دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان يزد 
در سال تحصيلي 76-75 است. 

نمونة آماري و روش نمونه گيري
نمونة آماري در اين مطالعه بالغ بر 408 نفر از دانش آموزان دختر 
و پسر است كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده برگزيده 

شده اند. 
روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها

آماري توصيفي، شامل ميانگين فراواني و درصد. 
آمار استنباطي، شامل ضريب همبستگي و رگرسيون. 

يافته هاي تحقيق
ــط دانش آموزان ارتباط  ــن معدل دانش آموزان و نمرة خ 1. بي

معني دار وجود دارد. 
ــوزان و نمرة خط  ــي دانش آم ــع نمره هاي رياض 2. بين جم

دانش آموز، ارتباط معني دار وجود دارد. 
3. بين جمع نمره هاي علوم دانش آموزان و نمرة خط دانش آموز، 

ارتباط معني دار از نظر آماري وجود دارد. 
4. بين جمع نمره هاي فارسي دانش آموزان و نمرة خط دانش آموز، 

ارتباط معني دار وجود دارد. 
ــوزان و نمرة خط  ــگارش دانش آم ــن جمع نمره هاي ن 5. بي

دانش آموز، ارتباط معني دار وجود دارد. 
6. بين جمع نمره هاي امالي دانش آموزان و نمرة خط دانش آموز، 

ارتباط معني دار وجود دارد. 
پيشنهادها

1. تحقيق روي دست خط دانش آموزان، زيرا اين دسته از مطالعات 
در ايران نوپا است و در اين حوزه مطالعه اي انجام نشده است. 

2. در مطالعات مشابه بعدي، پيشنهاد مي شود كه انتخاب متن 
نمونه با نظر محقق و در يك زمان و مكان مشخص تحرير شود. اين كار 
موجب يكساني دست خط مي شود و مانع از عوامل مداخله گر مي شود. 

پيشنهادها
1. تحقيق روي دست خط دانش آموزان، زيرا اين دسته از مطالعات 

در ايران نوپا است و در اين حوزه مطالعه اي انجام نشده است. 
2. در مطالعات مشابه بعدي، پيشنهاد مي شود كه انتخاب متن 
نمونه با نظر محقق و در يك زمان و مكان مشخص تحرير شود. اين كار 
موجب يكساني دست خط مي شود و مانع از عوامل مداخله گر مي شود. 
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راهنمايي با وسايل و تجهيزات كامل و استفاده از الگوهاي زنده در
آموزش نقاشي؛ 

2. تشكيل شركت تعاوني براي عرضة آسان و ارزان وسايل و ابزار
آموزش هنر به معلم ها و دانش آموزان؛ 

3. تشكيل نمايشگاه هاي دايمي از كارهاي دستي و خالقيت هاي
دانش آموزان با هدف رشد استعدادها و تشويق آن ها؛

4. فراهم كردن وسايل كمك آموزشي براي درس هنر؛
5. اختصاص بودجه از آموزش و پرورش براي تهية وسايل و ابزار

آموزش هنر؛
6. ارزشيابي از درس هنر، بدون توجه به نمرة دانش آموزان در

ساير درس ها و افزايش ساعت تدريس درس هنر؛
7. ارتقاي سطح ذوق هنري معلمان از طريق مجله هاي رشد

معلم؛
8. به روز كردن آموزش هاي ضمن خدمت معلمان هنر و افزايش

سهمية معلمان هنر در مراكز تربيت معلم؛
9. ايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي هنري براي معلمان هنر؛ 

10. تدريس اين درس با توجه به توان و امكانات منطقه و شرايط
جغرافيايي؛

12. توجه به آموزش هنر از دورة دبستان. 

* بررسي رابطة خط و كيفيت تحصيلي در دورة راهنمايي 
شهر يزد

پژوهشگر: محمدرضا زيني
استاد راهنما: سيد سعيد مظلومي

بيان مسئله
ــه و پيام ــگارش را عالم تداوم ارتباط و ارتباط و انتقال انديش ن
نسل ها دانسته اند و در روزگار فعلي، دست خط جزء رئوس برنامه هاي
ــياري از ــت، به طوري بس اصالحي آموزش جهاني قرار گرفته اس
ارزيابي ها و ارزشيابي هاي فكري و شخصيتي افراد به كمك دست خط
ممكن شده است. در ايران، ورود صنايع، به هنر خط بي توجهي شد
و سرانجام مشكل بدخطي رايج شد. حال اين كه خط خوش تأثير
مثبتي بر ساير زمينه ها، مانند كيفيت تحصيلي دارد. در واقع، بررسي
رابطة خط با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دورة راهنمايي، نقطة

شروع اين مطالعه است.

يت و ضرورت
و نوشتة هركس، اثري از او است. آن ها كه خوش خط ترند،
ــيع تر و دقيق تر را به دست مي آورند و همين عات وس
 رسيدن به سطوح عالي در رشد افراد مي شود. نوشته اي
 فهميدني باشد، نشانة شخصيت نگارندة آن است.
ود خط زيبا، الزمة دقت و توجه در نوشته است و
 حاصل به كارگيري تمركز و توجه فرد است. اين
در ساير زمينه ها را نيز به وجود مي آورد؛ به همين
ط و كيفيت تحصيلي براي آگاهي از چند و چون

 ضروري است. 

اهداف
- تعيين وضعيت خط در دانش آموزان

ــد تحصيلي دانش آموزان و بررسي رابطة آن با  - توجه به رش
كيفيت خط آنان

فرضيه هاي تحقيق
1. بين وضعيت خط دانش آموزان و كيفيت تحصيلي آن ها رابطة 

معناداري وجود دارد. 
2. چند درصد دانش آموزان پسر خط خوانا دارند. 

3. بين نمرة خط دانش آموزان پسر و كيفيت تحصيلي آن ها 
رابطة معني داري وجود دارد.

4. چند درصد دانش آموزان دختر خط خوانا دارند.
5. بين نمرة خط دانش آموزان دختر و كيفيت تحصيلي آن ها 

رابطة معناداري وجود دارد.
روش تحقيق

اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي است. 
ابزار جمع آوري داده ها

- تكميل پرسشنامه
جامعة آماري

جامعة آماري، كلية دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان يزد 
55-75 است.  6در سال تحصيلي76

نمونة آماري و روش نمونه گيري
8نمونة آماري در اين مطالعه بالغ بر 408 نفر از دانش آموزان دختر 
و پسر است كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده برگزيده 

شده اند.
روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها

آماري توصيفي، شامل ميانگين فراواني و درصد.
آمار استنباطي، شامل ضريب همبستگي و رگرسيون.

يافته هاي تحقيق
ــط دانش آموزان ارتباط  ــن معدل دانش آموزان و نمرة خ 1. بي

معني دار وجود دارد. 
ــوزان و نمرة خط  ــي دانش آم ــع نمره هاي رياض 2. بين جم

دانش آموز، ارتباط معني دار وجود دارد. 
3. بين جمع نمره هاي علوم دانش آموزان و نمرة خط دانش آموز، 

ارتباط معني دار از نظر آماري وجود دارد.
4. بين جمع نمره هاي فارسي دانش آموزان و نمرة خط دانش آموز، 

ارتباط معني دار وجود دارد.
ــوزان و نمرة خط  ــگارش دانش آم ــن جمع نمره هاي ن 5. بي

دانش آموز، ارتباط معني دار وجود دارد. 
6. بين جمع نمره هاي امالي دانش آموزان و نمرة خط دانش آموز، 

ارتباط معني دار وجود دارد.

شروع اي

اهميت
خط و نو

فرصت مطالعا
زمينه ها باعث رس

كه خوانا، رسا و فه
بديهي است، وجود

دست يابي خط زيبا ح
قدرت تمركز و توجه در

دليل بررسي رابطة خط و
اين اثرگذاري، مطالعه اي ض
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انيسه برخواه
كارشناس ارشد نقاشي - هنرآموز
خواه ب انيسه

چكيده
اين مقاله  دربارة زندگى نامه و فعاليت هاى بزرگ ترين 
هنرمند عصر قاجار، صنيع الملك است. استاد ابوالحسن 
غفـارى (1229-1283 ه.ق) كه بيش از يك هزار و پانصد 
اثر رنگ و روغن و ليتوگرافى از وى به جاى مانده است، 
به يقين پركارترين نگارگر و تواناترين چهره پرداز سراسر 
تاريخ نگارگرى ايران است. وى مؤسس اولين هنرستان 

نقاشى ايران است. 
 بخش عمدة آثار استاد صنيع الملك، 1134 نقاشى 

آبرنـگ شـبه مينياتور اسـت كه 
در نسـخة خَطى شـش جلدى كتـاب هزار و 

يك شـب محفوظ مانده اسـت. به گفتة پيش كسـوت 
هنرشناسـان دورة قاجـار، «بى. دبليو رابينسـن»، «او 

بزرگ ترين مرجع ما در هنرهاى دورة قاجار است.»
 

كليدواژه ها: نقاشى قاجار، صنيع الملك، هنرستان نقاشى، 
پدر گرافيك ايران، هزار و يك شب، روزنامه دولت عليه ايران.
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 مقدمه
آموزش هنر نقاشى در ايران در دوره هاى مختلف، ويژگى ها 
و روش هاى گوناگون داشته است. در گذشته، نقاشان و هنرمندان 
در كتابخانه هاى سلطنتى گرد هم مى آمدند و به كار ترسيم و 
ــى مى پرداختند. جمعى از نقاشان و هنرمندان هم  ترويج نقاش
در صورتخانه ها يا كتابت خانه ها كه شكل هاى ديگر آموزش هنر 

بوده است، فعاليت مى كردند. 
بيشتر آثار هنرى استادان بزرگ نقاشى، چه در كارگاه هاى 
ــت يارى  ــه در كارگاه هاى همايونى، با كمك و دس ــاده و چ س
ــا پس زمينه ها را  ــد. آن ه ــرا مي ش ــرورزان اج ــاگردان و هن ش
ــا هنرورز  ــتاد ي ــد و خطوطى را كه اس ــزى مى كردن رنگ آمي
چيره دستى كشيده بود، اجرا مى كردند. به طور كلَى شاگردان 
كارهايى را انجام مى دادند كه دَقت و ظرافت زيادى نمي خواست؛ 
ــرح مى زد و  ــك در كاخ نظاميه چهره ها را ط ــًال صنيع المل مث

شاگردانش لباس ها را مى كشيدند.  
ــكل رسمى و اصلى آموزش در ايران  در  مى توان گفت، ش
هنرستان نقاشى كه استاد ابوالحسن صنيع الملك، آن را تأسيس 
كرد، آغاز شد. شاهان قاجار، هنرمندان را به دربار خويش وارد 
مى كردند و آن ها در ميان هنرمندان، نقاشان و ساير هنرمندان 
تجسمى جايگاه خاصى داشتند. اين كارگاه، همچون سده هاى 

پيشين، نقاش خانه يا كارگاه نَقاشى ناميده مى شد. 

تولد و نخستين آموزگار 
ميرزا ابوالحسن خان غَفارى كاشانى، معروف به «ابوالحسن 
ــد ميرزامحمد غفارى،  ــى» و ملقب به «صنيع الملك» فرزن ثان
ــيزدهم هجرى است. از  ــدة س ــت هنرمند س نگارگر و گرافيس
ــال 1229 ق در كاشان  ــت، حدود س ــت اس قراينى كه در دس
ــود و پس از گذراندن دوران كودكى و به  ــم به جهان گش چش
ــتين، حدود پانزده– شانزده  پايان رسانيدن آموزش هاى نخس
سالگى براى آموختن نقاشى، به نزد «استاد مهرعلى اصفهانى»، 

نگارگر و نقاش باشى معروف دربار فتحعلى شاه فرستاده شد. 

دريافت مقام نقاش باشى
ــتعداد  ــاس ذوق فطرى و اس ــن خان بر اس ميرزا ابوالحس
خانوادگى، زير دست استادان و آموزگاران خود، كم كم پيشرفت 
ــناس  ــرد و هنر خود را تكميل كرد و در ردة نگارگران سرش ك
ــال 1258 ق كه  ــرار گرفت؛ به طوري كه در س ــود ق روزگار خ
جوانى بيست ونه ساله بود، در زمان پادشاهي محمدشاه قاجار 
ــد، تابلوي رنگ روغنى از  (1222-1264 ق) به او اجازه داده ش
ــد و در رديف نگارگران دربار درآيد. او پس از  صورت شاه بكش

چندى به سمت «نقاش باشى» دربار محمدشاه منصوب شد. 

نخستين اثر موجود از صنيع الملك 
ــم «چاكِر جان نثار،  ــاه كه رق تابلوي رنگ روغن محمدش
ــن ثانى غفارى» و تاريخ «1258» دارد، كهن ترين اثر  ابوالحس
ــت و پيش تر از اين تاريخ، تاكنون اثرى از او ديده نشده  وى اس

است. (ذكاء، 1382: 19)

سفر اروپا
ــه اروپا، تربيت  ــتعداد ب ــان بااس هدف دولت از اعزام نقاش
ــان ايرانى براي يادگيرى نقاشى سبك اروپايى  گروهى از نقاش

آبرنگ روى كاغذ 32/8×24/3 سانتى متر
«رقم ابوالحسن غفارى نقاشباشى تحرير فى شهر رجب المرجب1270»
MAO 777 موزة لوور پاريس، بخش اسالمى

مى توان گفت، شكل 
رسمى و اصلى 
آموزش در ايران  در 
هنرستان نقاشى 
كه استاد ابوالحسن 
صنيع الملك، آن را 
تأسيس كرد، آغاز 
شد
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ــانى كه استطاعت سفر به اروپا  ــور به كس بود تا بتوانند در كش
ــبك اروپايى را آموزش دهند. (آژند، 1381:  ــى س ندارند، نقاش
20) بر همين اساس،  صنيع الملك براى هنرآموزى و آشنايى با 

فَن چاپ سنگى به ايتاليا فرستاده شد (حدود1262). 

ــه در اروپا آموزش ديد.  ــتين هنرمند ايرانى بود ك او نخس
ــگارى از آثار  ــس و رم به رون ــاى فلوران ــن در موزه ه ابوالحس
هنرمندان عصر رنسانس پرداخت. زمانى كه به ايران بازگشت، 
ــاه جديد او را به  ــاهى رسيده بود. ش ناصر الدين ميرزا به پادش
ــن غفارى (بعداً  ــى دربار منصوب كرد. ابوالحس مقام نقاش باش
لقب صنيع الملك گرفت) حتى پيش از سفر به ايتاليا، مهارت 
خود را در شبيه سازى با استفاده از اسلوب پرداز نشان داده بود. 
بعدها با تأثيرگرفتن از آثار استادان اروپايى، تحولى در اسلوب و 
شيوه و ديد هنرى اش پديد آمد. او اگرچه اصول و قواعد علمى 
طبيعت نگارى اروپايي را به خوبى درك كرد؛ همواره بر آن بود 

كه روح سّنتى ايرانى را زنده نگه  دارد. 
ــئوليت طبع روزنامة دولت  ــاه مس به فرمان ناصرالدين ش
ــد و مقرر شد براى  ــن غفارى سپرده ش علية ايران به ابوالحس
ــمارة اين روزنامه، تصويرى از رجال و وقايع جارى تهيه  هر ش

ــيس  ــد. او چندى بعد با اخذ لقب صنيع الملك، اجازة تأس كن
ــة دولتى نقاشى و چاپ را گرفت. (پاكباز، 1387: 159)  مدرس
دوستعلى خان معيرالممالك در كتاب خود، رجال عصر ناصرى، 

مى نويسد:
ــاه كه  ــك از خانوادة غفارى بود. ناصرالدين ش  صنيع المل
ــت و خود با مداد و سياه قلم  ــيار دوست مى داش ــى را بس نقاش
شبيه سازى مى كرد، چون متوجه ذوق و قريحة ميرزا ابوالحسن 
خان شد، او را براى فراگرفتن دقايق فّن نقاشى به اروپا فرستاد. 
ــغول كار بود و ايام فراغت را در  ــال در پاريس و رم مش چند س
ــا و مطالعه مى گذرانيد. پس از بازگشت، ادارة  موزه ها به تماش
انطباعات به او محول شد و شبيه شاهزادگان و بزرگان ايران و 
خارجه را براى چاپ در روزنامه مصور مى كرد. فَن او در رنگ و 
روغن، شبيه سازى و كپى بود. (معير الممالك، دوستعلى خان، 

 .(273- 4 :1361

بازگشت به ايران
احتماالً طبق قراين، او در سال 1263 ه. ق به اين سفر رفت 
و در سال 1266 از سفر اروپا به ايران بازگشت. در زمان بازگشت 

او، دو يا سه سال از سلطنت ناصرالدين شاه مى گذشت. 

آبرنگ روى كاغذ 25×19 سانتى متر
«مشق ابوالحسن ثانى غفارى 1259»

مجموعة خصوصى، فرانسه

او نخستين هنرمند 
ايرانى بود كه 

در اروپا آموزش 
ديد. ابوالحسن در 
موزه هاى فلورانس 
و رم به رونگارى از 

آثار هنرمندان عصر 
رنسانس پرداخت
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پدر جامة عمل بپوشاند، چون بروگش گزارش مى دهد كه اين 
نسخه را براى مادر شاه كار كردند. قرار شد، كتابت آن به عهدة 
آقاميرزا حسين باشد و نگاره ها و نقاشى هاى آن را صنيع الملك 
انجام دهد و تذهيب صفحات آن هم در مسئوليت ُمذهب باشى 

قرار گيرد. هزينة كل آن را 7000 تومان برآورد كردند. 
ــان معيرالممالك  ــين خ ــر نظر حس ــروژه زي ــن پ كل اي
ــد. هزار و يك  ــه اى در خانة او انجام ش ــت و به گفت ــرار داش ق
ــت و 30 تا 40 نفر نقاش زير نظر  ــتان داش ــب، 3600 داس ش
ــال هاى  1268  صنيع الملك روى آن كار كردند. اين اثر بين س
ــش مجلد كار شد  ق./1852م. و 1276 ق./59-1860 م. در ش
و در بر گيرندة 1134 صفحة تذهيب شده بود. هر صفحه، سه تا 
چهار نگاره و در مجموع، كتاب 3400 نگاره دارد. شاه از نتيجة 
ــه تن از هنرمندان آن، خلعت  ــيار خرسند شد و به س كار بس

شاهانه بخشيد. 
ــد هزار و يك شب را در خانة يكى از درباريان  اينكه قرار ش
شاه كار كنند، ظاهراً حاكى از آن است كه در زمان ناصرالدين 
شاه كارگاه نقاشى همايونى در كاخ وجود نداشت؛ اينكه عبداهللا 
ــت خود اصًال از بيوتات شاهى از نقاشخانه  ــتوفى در فهرس مس
ــت، نتيجة باال را تقويت مى كند. (آژند، 1381:  يادى نكرده اس

(14 ،13

تأسيس نخستين هنرستان نقاشى در ايران 
ــان صنيع الملك پس از  ــن خ ــى كه ميرزا ابوالحس منزلت
بازگشت از سفر ايتاليا به دست آورده بود، با صدور فرمان لقبش 
ــاه كامل شد. او با به دست آوردن مكانى  از سوى ناصرالدين ش
ــلطنتى براى نقاشى  ــب در كنار ارگ دولتى و عمارت س مناس
ــى از آرزوهاى ديرينش،  ــازى و چاپ، در تحقق يك و تصويرس
بنيادنهادن هنرستانى براى تعليم نقاشى، مصمم شد و با وسايلى 
كه به همين منظور از ايتاليا آورده بود، اين آرزو را عملي كرد. 

ــازى افكار در  او در ابتداى كار براى زمينه چينى و آماده س
ــتان را با عبارت  ــه ايران، آغاز به كار هنرس ــه دولت علي روزنام
ــمة تصوير و نقاشخانه دولتى» خبر داد. در خبر  «كارخانه باس
توضيح داد كه اين هنرستان با وسايل و شرايط هنرستان هاى 
ــى كه وى در ايتاليا  نقاش
ــده  ــده، ترتيب داده ش دي
ــد تصاوير  ــت و مي توان اس
از افراد و مجالس مختلف 
ــان  ــد و جوان ــاپ كن را چ

ــن خان ضمن بازگشت به ميهن، بر اساس تمايل  ابوالحس
ــى در ايران و تربيت  ــديدى كه به تعليم و توسعة هنر نقاش ش
شاگردان مستعد در اين رشته داشت، مقدارى وسايل نقاشى و 
باسمه هاى رنگى و گراورهاى فراوان از كارهاى استادان اروپايى، 
مانند ميكل آنژ، رافائل و تيسين با خود آورد كه بعدها در تكميل 
ــى كه بنياد نهاد، از آن ها استفاده كرد. (ذكاء،  ــتان نقاش هنرس

(24 :1382

حاصل سفر 
ــكل پذيرى ذوق ميرزا ابوالحسن محمد  تجربة خَالق و ش
ــن خان نقاش باشى، از سفرش به رم و پاريس مايه گرفت.  حس
ــال به مثنى بردارى از آثار استادان  او در آنجا به مدت شش س
اروپايى، مانند رافائل پرداخت. در تك چهرة او از خورشيد خانم، 
منظره پردازى در چند اسليمى خالصه شده و بيشترين توجه 

هنرمند به شخصيت خورشيد خانم معطوف شده است. 
ــك در دومين روزنامة ايران، روزنامه دولت عليه  صنيع المل
ــد، تك چهره هايى از  ــر مى ش ــران كه به طور هفتگى منتش اي
ــراف را قلم مى زد يا بر طراحى آن ها نظارت  ــاهزادگان و اش ش

مى كرد. 

هزار و يك شب
خود ناصرالدين شاه به صنيع الملك سفارش داد تا كتاب 
ــازد كه امروزه بخشى از آن در  ــب را مصور س هزار و يك ش
كتابخانة سلطنتى موجود است. (اسكارچيا، 1384: 53-52) 
ــال 1259 ه. ق به  ــب در س ــه كتاب هزار و يك ش كار ترجم
ــار، ميرزا على  ــتين ب ــال 1261 ه. ق نخس پايان آمد و در س
خوشنويس در تبريز آن را چاپ سنگى كرد. به قول على اصغر 
حكمت، نثر طسوجى «از حيث فصاحت كالم و حسن تعبير 
ــى  ــخن و كمال يكى از آثار بديعة زبان فارس ــت س و سالس

است.» 
 يك مترجم ايرانى (طسوجى- م. ) در سال 1844/1260 
ــب منتشر كرد كه به شهرت دست  ترجمه اى از هزار و يك ش
ــدان ايرانى آن را  ــه هنرمن ــتور داد ك ــاه دس يافت. محمدش

ولى  ــد؛  كنن ــى  كتاب آراي
ــه كتاب به  ــش از اينك پي
گذشت.  در  برسد،  سامان 
ــاه  ش ناصرالدين  او  فرزند 
ــت به آرزوى  تصميم گرف

ميرزا ابوالفضل طبيب كاشانى و بيمار
آبرنگ روى كاغذ 68/5×49/5 
سانتى متر
1276

كاخ موزة گلستان تهران، شمارة موزه 
8676

صنيع الملك در 
دومين روزنامة 
ايران، روزنامه 
دولت عليه ايران 
كه به طور هفتگى 
منتشر مى شد، 
تك چهره هايى 
از شاهزادگان 
و اشراف را قلم 
مى زد يا بر طراحى 
آن ها نظارت 
مى كرد
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هزار و يك شب
جلد اول

آبرنگ روى كاغذ32×18 سانتى متر
ــمارة  ــتان، تهران، ش كتابخانة كاخ گلس

كتابخانة خطى 2240

ميرزا ابوالحسن خان 
بر اساس ذوق فطرى 
و استعداد خانوادگى، 

زير دست استادان 
و آموزگاران خود، 

كم كم پيشرفت 
كرد و هنر خود را 

تكميل كرد و در ردة 
نگارگران سرشناس 

روزگار خود قرار 
گرفت؛ او پس از 
چندى به سمت 

«نقاش باشى» دربار 
محمدشاه منصوب 

شد
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ــم مى توانند براى  ــد در آنجا تحصيل كنند و مردم ه مى توانن
تماشا به آنجا بروند. 

ــات كار را  ــن اطالعيه، صنيع الملك مقدم ــر اي پس از نش
طورى فراهم آورد كه روزى ناصرالدين شاه، خود شخصاً از آنجا 
ــماً اجازة افتتاح هنرستان را صادر كرد. (ذكاء،  بازديد كرد و رس

 (49 :1382
صنيع الملك پس از بازگشت از اروپا به دستور ناصرالدين 
شاه، در سال 1277ق./1861م. مدرسه اى به نام «مكتب نقاشى 
ــيس كرد و در آن شمارى شاگرد را آموزش  داد.  مجانى» تأس
تعليم او، نه بر پاية استاد – شاگردى نظام كهن ايران، بلكه بر 

اساس نظام آموزشى جديد، يعنى 
ــاگردان بود.  ايجاد كالس براى ش
صنيع الملك يك كارگاه (آتليه) و 
نمايشگاه عمومى بر پا كرد. كالس 
درس او بعدها در دارالفنون ادغام 
ــد. در آنجا نقاشى و طراحى از  ش
موضوع هايي بود كه دانش آموزان 
ــد؛ البته اين تعليم  ياد مى گرفتن
هنوز حالت واقعى آكادمى هنر به 

ــى و تحصيل اين صنعت بديع مى پردازند و روز  به مشق نقاش
ــت، به جهت آمد و  جمعه را كه از ايام تعطيل ملت و دولت اس
شد تماشاييان قرار داده شده است كه از نوكران دربارى و ساير 
ــاى نقاشخانه باشد، بيايد و  اصناف، اعم از هر كس طالب تماش
تماشا نمايد. به جهت اطالع ناظرين اعالن شد.» (صنيع الملك، 

(6 : 1278
ــتگى ناپذير صنيع الملك،  ــان با كوشش هاى خس بدين س
ــى دولتى براى تعليم نقاشى به طرز  نخستين هنرستان نقاش
ــلوب جديد با دست او در ايران بنياد نهاده شد و با تربيت  و اس
شاگردان و نقاشان مبرزى در اين رشته، فصل نوينى در تاريخ 
هنر و نقاشى ايران گشوده 
ــد. (ذكاء، 1382: 50)  ش
ــتان  اين هنرس ــت  فعالي
ــرى نپاييد،  ــد دي هر چن
ــاد حركتى تازه در  در ايج

نقاشى ايران مؤثر بود.
 

ديگـر فعاليت هاى 
صنيع الملك

ــان آثار معروف  در مي
صنيع الملك، تك چهرهايي 
ــب،  ــدرش بر روى اس از پ
ــرزا  مي از  ــي  تك چهرهاي
ــى صدر اعظم، يك  آغاس
ــر از همه،  ــدان و باالت قلم
ــى از دربار  يك پردة نقاش
ــاه است كه  ناصرالدين ش
شاهكار صنيع الملك است. 
تعدادى از مطالعات آبرنگ 
او دربارة اين نقاشى در موزة 
ــتان و كتابخانة  كاخ گلس
ــت.  ــلطنتى موجود اس س

(اسكارچيا، 1384: 53)

ــة چهره نگارى  ــژه در عرص ــك، به وي ــوآورى صنيع المل ن
ــازى خصوصيات  ــه رخ نمود. او، نه فقط در شبيه س واقع گرايان
ــخصيت افراد  ظاهرى، بلكه همچنين در نماياندن حاالت و ش
ــت دقت و مهارت را به كار مى برد. صنيع الملك را به دليل  نهاي
ــى او در كار چاپگرى، مى توان پدر هنر گرافيك ايران  پيش گام
ــريات شرف و  ــى و مهدى در نش خواند. كار او را ابوتراب، موس

شرافت دنبال كردند. (رهنورد، 1388: 185) 
ــاى مختلف و  ــرگ صنيع الملك، نظره ــخ م ــارة تاري درب
ــال هاى زندگانى او را متفاوت  تاريخ هاى گوناگون داده اند و س
ــتنباط هايى كه موجود است، وى در  ــته اند؛ ولى بنا به اس نوش
ــوال و اوايل ذيقعدة 1283ه. ق، يعنى در حدود  فاصلة اواخر ش

رنگ روغن 175×112 سانتى متر
«غالم جان نثار ابوالحسن نقاشباشى سنه  
«1259

كاخ موزة هنر گلستان، ت. شماره  موزه 
8290

خود نگرفته بود، چون دانش آموزان 
ــى  بودند موضوعات درس ناگزير 
غيرهنرى را نيز فرا گيرند. (آژند، 

  (20 :1381

اعالن نقاشخانة دولتى 
ــه دولت عليه ايران كه طراحى و مديريت آن به  در روزنام

عهدة صنيع الملك بود، مى خوانيم: 
ــده بود كه بعد از اتمام  ــابق قلمى ش «چون در روزنامة س
ــخانه، به جهت اطالع مردم اعالن جديد خواهد شد  عمل نقاش
ــته باشد، طفل خود را به نقاشخانه ببرد كه  كه هر كس خواس
تحصيل اين صنعت لطيف نمايد، دانسته باشد، لهذا چون اين 
ــخانه از هر حيث پرداخته شده است،  اوقات، عمل ترتيب نقاش
اعالن و اعالم مى شود كه از اين تاريخ به بعد، هر كس خواسته 
ــد طفل خود را به مكتب نقاشخانه ببرد، نقاشخانه دولتى  باش
باز است و صنيع الملك روزهاى شنبه، خود به تعليم شاگردان 
خواهد پرداخت و ساير ايام، شاگردان در همان نقاشخانه از روى 
پرده هاى كار استاد و صورت ها و باسمه هاى فرنگستان و غيره 

صنيع الملك پس از 
بازگشت از اروپا به 
دستور ناصرالدين 
شاه، در سال 
1277ق./1861م. 
مدرسه اى به نام 
«مكتب نقاشى مجانى» 
تأسيس كرد و در 
آن شمارى شاگرد را 
آموزش  داد. تعليم 
او، نه بر پاية استاد – 
شاگردى نظام كهن 
ايران، بلكه بر اساس 
نظام آموزشى جديد، 
يعنى ايجاد كالس براى 
شاگردان بود
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پنجاه و چهار سالگى چشم از جهان فرو بسته است. مدفن وى 
در سر قبر آقاى امام جمعه نزديك به خيابان حضرت عبد العظيم 

قرار دارد. (ذكاء، 1382: 54-53)

نتيجه
صنيع الملك هنرمند طبيعت گرايى بود كه بيش از همه به 
طراحى و نقاشى از چهرة انسان عالقه مند بود. وى در طراحى، 
رنگ آميزى، تركيب بندى و انتخاب موضوع، هيچ گاه اصالت و 
ايرانى بودن خود را فراموش نكرد و با آنكه از شيوه هاى هنر غربى 
ــى چيزها آموخته بود، هيچ گاه خود را در برابر آن نباخت  بس
و شخصيت هنرى خود را زبون آن نكرد. همين اصل است كه 
جايگاه او را در ميان هنرمندان و سده هاى اخير ايران مشخص 
و ممتاز مى كند و مقام و عزت هنرى اش را در نظر دوست داران 

نقاشى اصيل ايرانى باال مى برد. 

ــع ب منا
ــوى، زند و قاجار،  ــكارچيا، تاريخ هنر ايران (جلد دهم) هنر صف 1. اس

ترجمه يعقوب آژند، چاپ دوم، تهران، انتشارات مولى،  1384.
2. فلور، ويلم، پيتر چلكووسكى،  نقاشى دوره قاجار، ترجمه يعقوب آژند و 

مريم اختيار، تهران، انشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 1381.
3. پاكباز، رويين، نقاشى ايران (از دير باز تا امروز)،  چاپ هفتم، تهران، 

انتشارات زرين و سيمين، 1381.
ــب، تهران، انتشارات كالله  4. حكمت، علي اصغر، مقدمة هزار ويك ش

خاورى، 1315.
ــارات سازمان  5. ذكاء، يحيى، زندگى و آثار صنيع الملك، تهران، انتش

ميراث فرهنگى كشور، 1382.
6. رهنورد، زهرا، تاريخ هنر ايران در دوره اسالمى: نگارگرى، چاپ دوم، 

تهران، انتشارات سمت، 1388.
7. صنيع الملك، روزنامه دولت عليه ايران، شماره 520، بيست و هفتم 

شوال 1278.
8. معيرالممالك، دوستعلى خان، رجال عصر ناصرى، تهران، نشر تاريخ 

ايران، 1361.

چهره اردشير ميرزا، تهران، 
1269 ه.ق
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درامد
    خوش نويسي معاصر ايران، مؤلفة مهم هنري و فرهنگي است 
كه با همت پيشروان و عالقه مندان اين حوزه به حيات خويش ادامه 
مي دهد. چالش هاي مختلف در يك صد سال گذشته، مانند تأثير 
ظهور چاپ سنگي، گسترش چاپ حروفي و سربي و سرانجام -در 
روزگار نزديك به ما- رونق رايانه زمينة افول تدريجى كاركردهاي 
هنري و كاربردهاي انگيزه بخش هنر خوش نويسي و به ويژه خط 
نستعليق، خط ملي ايرانيان را فراهم كرد؛ اگرچه به دليل ريشه هاي 
اين استوانة  تنومند، همواره ظرفيت هاي هنري و پايداري ديرپاي 
آن وجود داشته است. كوشش چهره هاي برجستة خوش نويسي 
ــت كه اين هنر همواره يكي از اركان اصلي هنر  ــده اس موجب ش
معاصر و سنتي ايران باقي بماند؛ به طوري كه اگر اين حلقة مهم و 
تأثيرگذار نبود، گسست زنجيرة تاريخي حيات اين هنر رخ مى داد و 

جايگاه خوش نويسي معاصر ايران نازل مي شد. 
چكيده

ــاير هنرهاي معاصر، هنر خوش نويسي به علت   همگام با س
فراگيربودن و ويژگي هاي كيفي و فني در گسترة  ايران زمين زنده 
است و يكي از مؤلفه هاي فرهنگ و هنر عمومي شناخته مي شود. 
ــين ميرخاني، نمونة اعال و  ــي زندگي و آثار استاد سيدحس بررس
ــي معاصر ايران، كانون اين مقاله است. در  اثرگذار در خوش نويس
اين مقاله پرسش اساسي اين است كه استاد سيدحسين ميرخاني، 
ــخصيتى دارد كه در جامعة  چه قابليت هاي هنري، اخالقي و ش
خوش نويسي اثرگذار بوده است و نسلي از رهروان دوران ساز را براي 

دوام هنر ظريف خوش نويسي تربيت كرده است؟

سلوك خوش نويسي، نظام شخصيتي، روحية معلمي، روش 
تعليم، قدرت شاگردپروري، نوآوري هاي منحصر به فرد، ويژگى هاى 
فني و ارزش هاي زيبايى شناختي از عوامل تأثيرگذارى ميرخانى بر 

خوش نويسي معاصر ايران است. 
كليدواژه ها:خوش نويسي، استاد حسين ميرخانى، مكتب 

كلهر.
مقدمه

خوش نويسي معاصر ايران در فراز و فرودهاي اجتماعي 
و فرهنگي، همواره در معرض چالش هاي اثرگذار بوده است. 
ــرافرازي اين هنر زيبا و شگفت انگيزِ دستي در درجة  اول  س
مي تواند دست آورد هاي هويت هنري را حفظ كند و در درجة  
دوم، اين هنر براي ماندگاري خود به هويت و نقش آفريني هاي 

تازه در روزگار معاصر نياز دارد. 
ــأ  در روزگاري كه جلوه هاي تاز ة هنرهاي رقيب كه گاه منش
غيرايراني و غيراصيل دارند، مي تواند در به حاشيه راندن اين هنر 
تأثير فراوان به جاي گذارد. بررسي و تحليل آثار برجسته و استادان 
طراز اول خوش نويسي و ارزيابي راه آن ها مي تواند نيروي محرك 
قوي و نقطة عزيمت تازه اي باشد. اين كار مي تواند انگيزة رهروان را 
افزايش دهد و در كشف شيوه هاي خالقانه را براي تلفيق با نيازهاي 

اين زماني هنر خوش نويسي به كار آيد.1 
سلوك خوش نويسي

 استاد حسين ميرخاني، فرزند سيد مرتضي برغاني2 (ف: 1308 
ه.ش)، خوش نويسي را نزد پدر آغاز كرد. وي در زمرة فرزنداني است 

كه حرفة پدر را در محيط خانوادگي آموخت. 
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ــالگي (1298) به شكل حرفه اي آغاز  او كتابت را از دوازده س
كرد. پدرش از شاگردان مستقيم كلهر بود و فرزند، در چنين محيط 
ــتعِد هنري يادگيري خط را ادامه داد. استاد سيد حسين به  مس
بركت اين توفيق، اداي ِدين به پدر هنرمند خود را فريضه اي كاري 
مي دانست و به بهانه هاي گوناگون احترام و ارادت خويش را به وي 
نثار مي كرد. همين راه و روش، سرمشق برادر بزرگوار ايشان، استاد 

حسن ميرخاني (1369-1291) نيز بود.
بزرگ ترين گنجينه و دست ماية آموزش خوش نويسي استاد 
حسين ميرخاني، درك چارچوب تكامل يافتة مكتب كلهر با واسطة 
ــت. او همواره به كارگيري دست مايه هاي هنري  پدرشان بوده اس
كلهر را چون عادتي پسنديده، حتي در زمان پختگي خط خويش 
ادامه مي داد. ايشان در لحظات آغازين كتابت، عالوه بر مشق نظري 
ــان» كه به خط كلهر بود، به مشق  ــفرنامة خراس از صفحات «س
مي پرداخت و بعد كار روزمره ي خود را آغاز مي كردند. اين عادت تا 

پايان عمرش ادامه داشت.
چارچوب هنري «محمد حسين عماد الكتاب» (1240-1315 
ه.ش) كه تأثيرپذيري كاملي از كلهر داشت، دست ماية بعدي ايشان 
براي غني سازي نظام هندسي خوش نويسانة وي بود. او به كتابت 
«اوصاف االشراف» به خط عماد الكتاب بسيار عالقه مند بود و همواره 
از آن الهام مي گرفت. يكي از شاگردان قديم استاد سير و سلوك او 

را در 50 سالگي چنين روايت مي كند:
عادت روزانه و آغازين استاد اين بود كه «يك صفحه از كتابت 
كلهر را پيش رو مي نهادند و به آن نگاه مي كردند و بدين شيوه مشق 
نظري را به شاگردان مي آموختند. استاد عاشق كلهر بود و از خط 

وي مست و مسحور مي شد.» با اين كه ايشان در آن زمان حدود 50 
سال داشت و در نهايت استادي و چرب دستي مي نوشت، باز خود را 
از سّنت خوش نويسي بي نياز نمي دانست. به هنر زمان توجه داشت 
و دارالتحرير خويش را با خطوط «كلهر»، «عمادالكتاب»، و هنرمند 
خلف وي «استاد علي اكبر كاوه» (1369-1275 ه.ش) زينت داده 
بود و همواره توصيه مي كرد كه چشم را بايد با ديدن كتيبه هاي 

ميرزاغالمرضا و ميرزا عمو و عمادالكتاب آذوقه داد. 3
مركز قلم و قالب تخصصي

در مورد مركز قلم و قالب تخصصي استاد حسين دو مالحظه 
ضروري است: اول اين كه تجلي اصلي و نماد نظام هندسي نستعليق 
استاد حسين ميرخاني در آينة قرآن، نقطة اوج كار وي را  در آثار 
1339 مي توان به تماشا نشست. بررسي اين قرآن و مختصات فني 
آن نشان مي دهد كه تمام ّهَم استاد حسين صرف نگارش ماندگار 
اين قرآن شده است؛ بنابراين اگر بخواهيم در اين زمينه قلم و قالب 
ــان را در خط بيان كنيم، از قلم و قالب كتابت بايد  تخصصي ايش
ــت كه بيان  نام ببريم كه البته اين قضاوت در گام اول روبنايي اس
مختصات فني و درك دقيق از سازگاري دروني  مفردات و كلمات 
و چيدمان هنرمندانه آن ها در كتابت قرآن مكمل اين بحث خواهد 

بود. (تصوير1)
ــين ميرخاني به علت ويژگي  ــتاد حس دوم آن كه مرحوم اس
ــت رواني داشتند.  ــاگردپروري در سرمشق هاي الگوآفرين دس ش
ــان شش روز هفته در مدت سي سال به تعليم مي پرداختند  ايش
ــقي متجلي و به اوج  ــان در قلم مش و به تدريج و تأني قدرت ايش
رسيد. قلم مشقي و سطرنويسي كمال ثانوي و توانمندي ديگر استاد 
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حسين ميرخاني بود و به همين دليل بايد اذعان كرد كه او به جاي 
اين كه قطعه نويس باشد يك سطرنويس قهار بود. هرگونه مالك و 
ارزيابي از آثار او در آينة كتابت قرآن و سطرهاي او، آن هم در شرايط 
حال و هواي كالس بايد موضوع توجه شود. (تصوير2) اين ديدگاه 
امروزه نظر غالب شاگردان ايشان نيز هست و آن ها معتقدند «استاد 
حسين در قلم مشقي به اوج رسيدند. قلم اصلي ايشان مشقي است 
ــطرها و سرمشق هاي ايشان زبانزد است. هدف نهايي  و امروزه س
استاد از انتخاب قلم مشقي رسيدن به كتابت بود كه جامة عمل 

پوشيد.» 4 
مرحوم ميرخاني معتقد بود كه «پهلواني در خط كتابت است و 
بيان مي كرد كسي كه مي تواند كتابت كند و با تبحر اين كار را انجام 

دهد، پهلوان خطاطي است.» 5 

استاد «با طراحي و قالب بندي حروف و مفردات و تركيب در 
ــطر و صفحه بدعت گذار، نوآور بود و در مراحل نهايي كار  كل س
شاگردانش وقتي تحول و تفاوت مشاهده مي كرد، به وجد مي آمد 
ــاگردان طراز اول خود را استاد خطاب  ــكرگذار مي بود. .... ش و ش
مي كرد. همواره توصيه مي كرد كه از روي آثار متقدمان، به ويژه كلهر 
ــق كنند. پيوسته در صدد تغيير و تكامل خط  و عمادالكتاب مش

بود.» 6
استاد محمدعلي سبزه كار در مورد قط قلم و مركز قلم ايشان، 
معتقد است كه «مرحوم استاد حسين قلم كتابت را به جزء وجودي 
خود تبديل كرده بود و قلم سرمشقي دودانگ و سه دانگ (تا 3/5 
ميليمتر) به قولي به ِكرد دست و ِكرد وجودي ايشان تبديل شده 

بود.»7  (تصوير3) 

تصوير 2 

تصوير1 

بزرگ ترين گنجينه 
و دست ماية آموزش 
خوش نويسي استاد 
حسين ميرخاني، 
درك چارچوب 
تكامل يافتة مكتب 
كلهر با واسطة 
پدرشان بوده است
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تصوير2

در همين جا بايد بيفزاييم كه َقِِط قلم استاد حسن ميرخاني 
مّحرف بود؛ به طوري كه ايشان در مقايسه با استاد حسن زرين خط 
كه قلم را جزم يا مستوي مي تراشيد يا استاد علي اكبر كاوه كه قلم 
را متوسط قط مي زد، بيشترين زاويه تراش قلم داشت. اين ويژگي 

در زاوية تراش قلم برادر نيز وجود داشت.
ماجراي نگارش قرآن

استاد سيدحسين ميرخاني، نخستين خوش نويس دورة معاصر 
بود كه قرآن را به نستعليق نگاشت. او ماجراي نگارش قرآن را در 

خاطره اي چنين بيان كرده است:
ــال ها در فكر اين بودم كه قرآن مجيد را با خط نستعليق  س
بنويسم؛ اما هرگز جرأت اين كار بزرگ را به خود ندادم. تا اين كه 
ــحر خواب ديدم كه قلم در دست دارم و در  شبي نزديكي هاي س

صفحة آسمان «بسم اله الرحمن الرحيم» مي  نويسم كه از شرقي  ترين 
قسمت آسمان شروع مي شد و تا غربي ترين قسمت آن ادامه داشت. 
ــتم، حالتي روحاني در من ايجاد شد كه به  وقتي از خواب برخاس
لطف آن حالت روحاني، نوشتن قرآن به خط نستعليق را آغاز كردم 

و تا انجام كتابت قرآن، كار را رها نكردم. 8
مرحوم ميرخاني كتابت قرآن را از روي قرآن سلطاني كه به 
خط نسخ نگاشته شده بود به نستعليق برگردان مي كند و با توجه به 
الگوي خط نسخ، اين كاري دشوار بوده است. قرآن نخست در قطع 
رقعي چاپ مي شود. (1323) در چاپ هاي بعد با ترجمه و تفسير 
حكيم الهي قمشه اي نيز كه به خط استاد نگاشته شده است، زيور 
طبع مي يابد. بنا بر نقل اشرف السادات ميرخاني با تجديد چاپ هاي 
ــترس  ــخه به طبع و در دس ــرر اين قرآن بالغ بر 40,000 نس مك

تصوير3 
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خوانندگان قرآن كريم 
ــت. اين  قرار گرفته اس
قرآن در الهور پاكستان 
ــكل نفيسي نيز  به ش

چاپ شده است.
ــين  ــتاد حس  اس
ــن  اي ــا  ب ــي  ميرخان
ــود را  تالش هنري خ
ــگامان  ــمار پيش در ش
ــگارش قرآن،  معدود ن
چون  ــي  بزرگان يعني 
شاه محمود نيشابوري 
ــرن  ق ــس  (خوش نوي
ــري)، ميرزا  ــم هج ده
ــيرازي (ف  ــداهللا ش اس
ــوم  1307 ه.ق) و مرح
دماوندي خوش نويسان 
ــرار داده  ــار ق دورة قاج
ــي عطش  ــت. گوي اس
نگارش قرآن در وجود 
استاد حسين فروكش 
نمي كند. او طرح نگارش 
قرآن دوم را نيز در ذهن 
مي پروراند؛ به طوري كه 
نگارش قرآن دوم استاد 
از سال 1289 آغاز و در 
ــال 1333 با 5 سال  س
ــه پايان  ــرف وقت ب ص

رسيده و در سال 1339 چاپ شده است. 
ــع رحلي به  ــت. قرآن در قط ــرفصلي  اس ــم كتابت آن س قل
ــيده و كتابت آن نقطه، اوج قلم استاد حسين ميرخاني  چاپ رس
ــت و يكي از شاه كارهاي كتابت در خط  در صفحه نگاري بوده اس

نستعليق نيز به شمار مي آيد. (تصوير4)
همان گونه كه اشاره شد، در نگارش اول (1323) استاد حسين 
ميرخاني كار ويژه اي انجام شده است؛ از روي قرآن سلطاني به خط 
نسخ به نستعليق برگردانده شده و اين انتقال و جابه جايي به خشكي 
خط ختم شده و عالوه بر اين «در قرآن اول انباشتگي ديده مي شود 
ــان خواني در نزديكي آن ها  و نقطه هاي هر حرف براي رعايت آس
گذاشته شده است؛ اما در قرآن دوم، عالوه بر اينكه فاصلة سطرها 
بيشتر شده، فاصلة نقطه ها نيز بيشتر شده است.»9 گويي در اين 
قرآن استاد با بزرگ كردن قلم به سطر قرآني خود وضوح بيشتري 
بخشيده و با آزادي عمل نقطه ها را الزاماًًً نزديك به حروف قرار نداده 
است. اين باعث شيريني خط و كيفيت هنري آن شده است. قرآن 
دوم استاد حسين ميرخاني از نظر حركت دوراني، حروف و كلمات 
واجد دور بيشتري است و همين نكته به ارزش زيبايي شناختي آن 

افزوده است.
«كتابت قرآن دوم 
استاد، قالب بندي هاي 
يك دست، كشيده هاي 
ــر  دواي ــت،  يكنواخ
يك اندازه  و  هم شكل 
دارد كه از ويژگي هاي 
ــت.»10  اس آن  ــم  مه
روايت يكي از شاگردان 
از نحوة كتابت صفحات 
قرآن دوم ايشان چنين 

است:
ــگام  هن در 
ــات  صفح ــگارش  ن
ــتعليق،  نس ــرآن  ق
استاد حسين فواصل 
ــطور را  ــات يا س كلم
آن طور كه به شاگردان 
ــد،  ــم داده بودن تعلي
ــد  ــت نمي كردن رعاي
ــگارش با  ــد از ن و بع
بر  ــري  كوچك ت قلم 
ــراب  ــروف اِع روي ح
اين  در  مي گذاشتند. 
ــاگردان  ــع به ش موق
خود مي گفتند: حال 
تمام صفحات صاف و 
صوف است، [كلمات و 
ــت؛ ولي در يكديگر ادغام نيست و به  ــت به گردن اس حروف] دس
وضوح هم مي شود خواند و رعايت خلوت و جلوت در صفحه شده 

است.11 
ويژگي هاي معلمي

استاد سيدحسين ميرخاني دفتر مركزي دل باختة تدريس 
بود. شخصيت گيرايش از او معلمي محبوب ساخته بود. «عشق و 
عالقه به آموزش خط و پرورش شاگردان داشتند و به شاگردان خط 

مي فرمودند: «شرط اول اين وادي، عاشقي و صاف شدن است.» 
استاد در سبك و شيوة نگارش و تعليم خط اثربخشي، ايجاد 
انگيزه، ويژگي هاي شخصيتي، معلمي واقعي و انساني موفق بود. در 
سرمشق هاي وي روح عرفان موج مي زد و از پند و اندرز و حكمت 

و درس زندگي مملو بود. 
ــته بود تكليفش  در كالس او، اگر هنرجويي به علتي نتوانس
ــويق، انگيزه او را  را انجام دهد، با لبخندي حاكي از رضايت و تش
مضاعف مي كرد. خوش قريحه بود و در شعر طبع رواني داشت و با 

شناخت موسيقي در ساز كمانچه استاد بود. 
ذكر تمثيل ها و بيان خوش، چاشني كالمش بود و خستگي 

استاد سيدحسين 
ميرخاني، نخستين 
خوش نويس دورة 
معاصر بود كه قرآن 
را به نستعليق 
نگاشت
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تصوير5

را از تن هنرجويان به در مي آورد. عرفان، ادب و هنرش آينة صفاي 
درونش بود و مصداق عيني صفاي خط از صفاي دل بود. 

 استاد حسين و استاد حسن با وضو در كالس حاضر مي شد 
و انسانيت را در وجود شاگردانشان تقويت مي كرد و سرمشق هاي 
وي، سرمشق زندگي بود.» 12 استاد حسين ميرخاني از دهة 50 با 
وجود سن باال، هر سال براي تعليم شاگردان به مشهد مي رفت و 
با اقامت هاي ماهانة خود زمينة ترويج و رشد خوش نويسي را براي 
ــامان بنيان نهاد. اين حضور مؤثر به يك  عالقه مندان خط آن س
ــد و در ساير ماه هاي سال  ارتباط معنوي با شاگردان ختم مي ش
ــوزانة پدر به پسر و استاد به شاگرد تداوم  در غالب نامه هاي دل س

مي يافت. (تصوير5)
در بيان نكته ها و شگردهاي تعليمي، استاد اجلي از استادحسين 

چنين نقل مي كند:
«براي يافتن تركيب زيبا در يك سطر بايد جست وجو كرد، 
ــه كرد و  چندين بار حروف و كلمات را به هم بافت و با هم مقايس
بهترين تركيب را از آن ميان برگزيد، حروف و كلمات وقتي چون 
گره فرش به هم ديگر گره  خوردند، در مجموع چشم نواز خواهند 

بود.»13 
او با اشاره اي بسيار لطيف و هوشمندانه، ماجراي مشيت الهي 
را كه بر نابينا شدن استاد حسين در اواخر عمر مقدر شده بود، با 
فرم ظاهري «دو چشم» مرتبط مي داند:. «تركيب  « هاي دو چشم» 
استاد حسين زيباترين اجراهاي تاريخ هنر خط است. گويي او با نابينا 

شدن خود دوچشم خويش را به تاريخ تعليم خط اهدا كرد.»14
ــت:  ــر وي معتقد اس ــاگردان ديگ ــنت از ش ــين احس حس
«سرمشق هايش مملو از زندگي، اميد، دين داري و جوان مردي بود. 
ــخن گفتن متين و آرام بودند و وقار ايشان با كلمات  ايشان در س
موزون روح را آرامش مي داد. گرمي و نرمي و حركت قلم در پختگي 
حروف و به كار بردن مرّكبشان بر كاغذ همراه با آموزش خط تربيت 

و تزكيه روح را نيز آموزش مي داد.»15
به تعبير استاد محمد احصايي «استاد حسين ميرخاني نيروي 
ــي معاصر بودند و وجدان حرفه اي و عشق به  محرك خوش نويس
مشق خط، احترام به هنرجويان از ويژگي هاي ايشان بوده است.»16  
استاد افجه اي مي گويد: «استاد كالس پرساعتي را مي گذراند. 
در كتابت تأكيد ايشان اين بود كه هر كتابي را كه خواستي كتابت 
كني، اوالًً مصمم باش و به آخر كه رسيدي، دوباره بيست صفحة 

اّول را بنويس؛ درنتيجه يكدست و پخته مي شود.» 17
استاد حسين «در خط نستعليق كم نظير و از جهت اخالق 
ــوزي و وظيفه شناسي  نيك و كرامت نفس و خيرخواهي و دل س
از شخصيت هاي برجستة تاريخ هنر بود. در تعليم مشتاقان هنر 
خوش نويسي شوق فراوان داشتند و بيش از ساير استادان معاصر 
خود در پرورش خوش نويسان برجسته خط نستعليق موفق شدند 
كه ناشي از تسلط و آمادگي، سخاوتمندي در تعليم، عشق به خدمت، 
ايمان و عرفان، برخورد احترام آميز با هنرجويان، تشويق به كار بود. 
ايشان با هنرمندي ويژه اي كه در ذهن و دست و قلم خود داشتند، 
زيباترين نقش نستعليق را كه نمايانگر زيبايي و استحكام و شيوه 

استادان سلف (كلهر و عمادالكتاب بود) در صفحه مي آفريدند.»18
هم او بود كه مهربانانه به شاگردان خود ياد آور مي شد:

ــاءاهللا، خيلي خوب نوشته اي، اما بر خود مغرور  «عزيزم، ماش
نباش! چون اوست كه دست تو را با خود مي برد و همة زيبايي ها از 
اوست.»19  در كار تعليم شيوة آن بزرگوار «كل آموزي» بود؛ يعني 
با سرمشق دادن، به تدريج و تأني جزئيات را مي آموخت و هميشه 
ــكل را در محتواي سرمشق ها رعايت  ــير منطقي آسان به مش س

مي كرد. استاد حاج آقاجاني در باره استاد مي نويسد:  
ــان به معني واقعي كلمه معلم بودند و هيچ استادي را  «ايش
نديدم كه به اندازه استاد چنين ابعاد معلمي را در خود داشته باشد. 
ــتاد هنر خوش نويسي در زمينه تربيت شاگرد  وي موفق ترين اس
بود. ايشان راضي نبودند خطي را كه از خواندن آن رضايت كامل 
ــتند، براي شاگرد سرمشق بشود. ايشان آخرين دانسته ها را  نداش
بدون هيچ مضايقه اي در اختيار شاگردان قرار مي دادند.» 20 شاگرد 

و دلسوخته ديگري از اخالص او اين چنين پرده برداري مي كند:
«استاد ُعصاره همه تجربه و اندوخته هاي يك عصر خوش نويسي 

خود را بي دريغ و در نهايت خلوص به شاگردان مي آموخت.»21
مشخصات فني شيوة استاد حسين

استاد حسين در گرفتن قلم منحصر به فرد بود؛ به طوري كه 
ــتان خود نمي فشرد، بلكه بين دو انگشت  «او قلم را در بين انگش
ــده اي بر صفحه كا غذ مي راند و با  ــبابه و ابهام با آزادي مهارش س
رعايت تمام اصول و قواعد و مفردات و تركيباتي جذاب مي آفريد.22 

(تصوير6 )
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ــيوة اختصاصي در نگارش «قلم كتابت را با مراعات  با اين ش
ــقي نيز موفق بوده  همه دقايق از عهده بر آمده بود. در دانگ مش
و دست خط هايي كه از لحاظ شيريني و مالحت كم نظير بود، به 
ــق مي داد. تحريرهاي قرآني وي، بلوغ هنري و  هنرجويان سرمش
توانايي سرپنجة او را نمايش مي دهد. اگر توانايي استاد حسين در 
تربيت شاگرد نبود، هر آينه امروز شيوة كلهر و عماد در اهمال يا 
فراموشي قرار مي گرفت و كشف ظرفيت هاي جديد از قالب كلمات 
و نيز جوهر و درون مايه سبك مير عماد، از ديدگاه زيبايي شناسي 

و سليقة كلهر به نسل امروز نمي رسيد.» 23 
يكي از شاگردان ايشان توصيفي دل نشين از نحوة قلم گيري 

ايشان نوشته است:
استاد حسين به هنگام نگارش قلم را در بين انگشتان سبابه 
و شست مي گرفت و بدون تكيه بر انگشت وسطي مي رقصاندند. 
ــتاد معتقد بودند اين سياق قلم گيري به ويژه كتابت را سهل و  اس
ــميرات و رقص صعودي قلم را ساده تر و غمازتر مي كند و در  تش
َدوَران و چرخش نون مؤثر است. با اين كه معتقد بودند كه خط را 
بايد با حوصله و دقت نوشت، براي اينكه در جلسه به همه سرمشق 
ــتند كه خود جسارت و بديهه نويسي  بدهند، تند و روان مي نوش

خاصي داشت. 24 (تصوير7)
او  در مدت حضور 29 ساله در كالس هاي آزاد خوش نويسي و 
انجمن خوش نويسان حضور مؤثر و تعيين كننده و محوري داشت 
ــد كه موجب ترويج هنر خوش نويسي  و بنيانگذار مؤسسه اي ش
شد. طبع شعر ماليم و مليحي داشت و گاهي در اين عرصه تفنن 

مي فرمود.25
استاد خروش  يكي از شاگردان برجستة استاد حسين دربارة 

ابعاد فني خط ايشان معتقد است: «خط استاد حسين ميرخاني از 
استحكام، كمال، تركيب، شيريني، مزه و دور و چربي و تمام اصول 
كمي و كيفي هنري برخوردار است. صافي و ظرافت خطوط قدما 
درآميخته با بُرش هاي استادان سلف (كلهر و عماد الكتاب) را در 
خط استاد يك جا مشاهده مي كنيم. انعطاف بيش از حد معمولي 
كه در دو انگشت سبابه و ابهام اين استاد وجود داشت، رقص خاصي 
به كلمات مي داد؛ گويي كلمات با يك آهنگ و نواي دل پذيري به 

رقص درمي آمدند.» 26 (تصوير 8 )
ــال هايي در  ــش آغازين كلماتي مانند «حمد» و يا ارس «بخ
ــدت زيادي روي  ــتاد م ــان مي دهد. اس كلماتي چون «تحر» نش
برخي كلمات كار كرده است كه آن ها را زيباتر اجرا كند. اين ّحس 
زيبايي جويي استاد به حدي بود كه وي حركت كشيدة «شيد» را از 
نمونة خط هنرجويي بُريد و در كيفش قرار داد و با تواضع  گفت كه 

مي خواهد از آن استفاده كند.
ــخ اعتقاد داشت و آن را عالوه بر اينكه  آن بزرگوار به خط نس
مادر خطوط مي شناخت براي قوام بخشيدن به خط نستعليق و 

محكمي دست الزم مي دانست.»27
استاد ساعتچي خط مرحوم استاد حسين ميرخاني را مانند 
شعر سعدي داراي ويژگي «سهل و ممتنع» معرفي مي كند. استاد 
حسين خطي داشت كه با جمالي ساده و بي آاليش هنرجو را به 

سوي خود فرا مي خواند و به مشق وادار مي كرد. 
 استاد علي راهجيري در مورد مختصات و شيوه خوش نويسي 
ــاره دارد. او معتقد است  ــين به نكتة سادة مهمي اش ــتاد حس اس
ميرخاني ها (استاد حسين و استاد حسن) خط را فهميده و هضم 
كرده بودند. از نظر ايشان ويژگي استاد حسين در اين بود «در خط 

تصوير6 استاد حسين مير خانى 
در خط نستعليق 
كم نظير و از جهت 
اخالق نيك و كرامت 
نفس و خيرخواهي 
و دل سوزي و 
وظيفه شناسي از 
شخصيت هاي برجستة 
تاريخ هنر بود



رشــد آموزش 

ــم  دورة  هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

39

26
وزشرشــد آموزش  آ ر

ــم  دورة  هشت
4شمــــارة 4
1390 تابستان

39

26

و نگارش به جاي تعصب، انعطاف داشت؛ مثالًً مي گفت، وقتي حرف 
«الف» زير كشيده «ستا» قرار مي گيرد، بايد كمي از «الف» دزديد؛ 

يعني آن را كوچك تر نگاشت.»28 
آثار خوش نويسي استاد حسين ميرخاني

عالوه بر دو قرآن تحريرشده به خط استاد حسين ميرخاني، 
ايشان آثار گران قدر ديگري را نگاشته اند كه عبارت اند از:

1. جزوة نماز (كتابت بسيار عالي)؛ 
ــده قرآنيه و قصيدة خاتميه، اثر مرحوم حكيم الهي  2. قصي

قمشه اي؛
3. مثنوي، اثر حاج محمد كريمخان كرماني؛

4. جزوة چهارفصل، تحرير در اواخر عمر؛
5. رهروان شب (به خط نسخ و نستعليق)؛

6. موش و گربه، اثر عبيد زاكاني (از آثار قديم)؛
7. يك دورة سه جلدي رسم المشق چاپ انجمن خوش نويسان 

(تصوير12)؛
8. دورة سه جلدي رسم المشق براي مدارس؛

9. كتابت دوم و سوم ابتدايي در 1330؛
10. كتابت هندسة متوسطه در 1343 قمري، چاپ سنگي؛

11. يك مجموعه كتاب درسي در يك جلد مشترك با مرحوم 
جواد شريفي؛

12. كتاب رياضي، به طور مشترك با استاد كاوه.
ويژگي هاي فَني كتابت استاد حسين ميرخاني

 خط استاد سيد حسين ميرخاني را در دو دسته از آثار مي توان 
تحليل كرد: نخست در مورد قرآن هاي تحريركردة ايشان كه نشان 
مي دهد در قرآن دوم استاد حسين براي سازگاري بين خط نستعليق 

و متن عربي بيشتر اهتمام كرده اند؛ به عبارتي نستعليق را آن گونه 
نگاشته اند كه به شكل اختصاصي براي قرآن طراحي شده است.

ــان مالحظه مي شود زيباترين  ــاير آثار كتابتي ايش دربارة س
سازگاري دروني و زيباشناختي بين خط نستعليق و شعر فارسي 
چونان دو عنصر هم زاد و همراه فراهم آمده است؛ به همين دليل 
كتابت شيرين و بامزة ايشان در آينة كتابت هاي فارسي قابل توجه  
ــين  ــتاد حس ــت؛ به طوري كه از اين منظر كيفيت كتابت اس اس
ميرخاني در سطح بااليي از زيبايي و شيوايي است. استاد حسين 
ــت، تنها به زيبايي مطلق كلمات و چينش آن ها در كنار  در كتاب
هم نظر نداشت؛ بلكه اين صفت را با صفت شيوايي و خوانايي در 
ــي را مي نگاشت و  خط تلفيق مي كرد. آن بزرگوار كتاب هاي درس
ــت؛ «به طوري كه در خط  ــاني خط تأكيد داش همواره بر پيام رس
ايشان كيفيت، عالوه بر زيبايي خط و اجراي زيباي كلمات واجد 
ويژگي هايي چون فضاسازي، جاگذاري صحيح كلمات، ايجاد فواصل 
حساب شده سواد و بياض بوده تا خط به راحتي و با آرامش خوانده 

شود.»29
تأثير بر خوش نويسي معاصر

ــين ميرخاني سهم مهمي در خوش نويسي  استاد سيدحس
معاصر ايران دارد. سلوك و شخصيت روحاني، جذبة شاگردپروري، 
تأثيرگذاري بر آموزش، صرف وقت ، نظام هندسي و خوش نويسانة 

مقبول و روش شيوة تعليمي خاص از ويژگي هاي ايشان است. 
اين نكته كليدي است كه آن مرحوم در زماني با پايمردي به 
آموزش و تربيت خوشنويسان همت گمارد. گيرايي نظام هندسي 
ــي (1330) كه  ــا آن حّد بود كه در آن مقطع زمان ــان ت خط ايش
مي توان آن را دورة ركود دانست، «نستعليق معاصر اولين نگاهش 

استاد ساعتچي تصوير 8تصوير 7
خط مرحوم 

استاد حسين 
ميرخاني را 
مانند شعر 

سعدي داراي 
ويژگي «سهل 

و ممتنع» 
معرفي مي كند
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به خط استاد حسين ميرخاني است؛ به طوري كه جاذبه و فراگيري 
قابل توجه آن شيوه باعث  شد كه نسل جوينده آن را به الگويي يگانه 

و مشق پذير به شمار آورند.»30 
 بي ترديد اگر «حضور و اهتمام ويژة ايشان نبود، خوش نويسي 
ــت فعلي قرار  ــي فروتر از وضعي ــران امروز در جايگاه ــر اي معاص
داشت.»31 فرم شناسي آثار خوش نويسي معاصران كه در يك طراز 
زيبايي شناسي قابل اعتنا خودنمايي مي كند، اين معنا را به خوبي القا 

مي كند كه استاد حسين همانند هم نسالن خود در پسند افتادن 
خط و نزديك شدن آن به سليقه و ذوق عمومي تأثير بارزي از خود 

به جاي نهاده است.
جمع بندي

ــين ميرخاني در ترويج خط نستعليق را  اهتمام استاد حس
ــي معاصر ايران پيگيري  مي توان در جريان هاي مهم خوش نويس
ــيوه و سبك  ــي يكي ش كرد. زيربناي دو جريان مهم خوش نويس
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ــتاد غالمحسين اميرخاني و (تصوير 9) ديگري شيوه و سبك  اس
استاد كيخسرو خروش، بر اساس نظام هندسي آن بزرگوار تنظيم 
و ترسيم شده است. اين دو جريان آثار مثبتي را در خوش نويسي 
ــي و كيفي معاصر از خود برجاي نهاده اند كه گرچه ميوه هاي  كمَّ
ــة اوليه آبياري و تغذيه  تازه اي به بار آورده اند، همچنان از آن ريش

مي شود. (تصوير 10)
ــودن راه نگارش قرآن در دورة  استاد حسين ميرخاني با گش
ــروان پرتواني را براي ادامه كار به اين حركت معطوف  معاصر، ره
ــط  ــال 1389 بيش از ده قرآن توس كرد، به طوري كه تا پايان س
خوش نويسان مطرح و جوان به خط نستعليق نگارش شده است و 
اين تالش ها بيش از هر دورة زماني به سازگاري متن قرآن با خط 
نستعليق انجاميده و امروزه كاربُرد واژة «نستعليق قرآني»، واژه اي 
ــت كه با داشتن بار زيبايي شناختي قابل توجهي هم نشيني و  اس
تالقي حكمت و هنر را عملي ساخته است. اين حركت مديون تأثير 

استاد سيد حسين ميرخاني و پيشگامي وي در اين عرصه است.
نكتة بعدي اين است كه استاد حسين ميرخاني احيا كنندة 
ــتعليق و ماندگار و پايداركننده آن با تربيت بيش از 50  خط نس
شاگرد اثرگذار در دورة فعلي است و هنر ايشان در كنار شخصيت 
معنوي آن بزرگوار باعث شده  است كه در سي  سال اخير بيشترين 

بزرگداشت هاي هنري به بهانة شخصيت اثرگذار وي برگزار شود.
در اين مقاله تالش بر اين  بود كه گوشه هايي از تالش هنري 
پرفروغ استاد حسين ميرخاني نشان داده شود. بدون ترديد واكاوي 
نقاط ناشناخته استاد ظرفيت هاي بيشتري دارد كه اميد است ساير 

محققان به آن اهتمام ورزند.32

پي نوشت 
1. نگارنده با نهايت تأسف خبردار شد كه سركار خانم اشرف السادات ميرخاني 
دختر ارشد استاد سيد حسين ميرخاني به علت بيماري قند از ناحية چشم 
ــل به جّد معصوم ايشان،  ــده اند. از خداوند بزرگ و با توس دچار بيماري ش

سالمتي و تندرستي اين خدمت گذار عرصة فرهنگ و هنر را مي خواهم.
2. مرحوم سيد مرتضي برغاني از شاگردان مرحوم كلهر بود كه سال ها در 
ــت و كتاب ها را براي چاپ سنگي مي نگاشت. آن  ــتان اقامت داش هندوس
مرحوم شاهنامه را نيز كتابت كرده بود و دست آوردهاي هنري خود را به دو 

فرزندش استاد سيد حسين و سيد حسن ميرخاني منتقل كرد.
3. شمس انوري ص 161

4. استاد محمد علي گرجستاني ص181
5. اشرف السادات ميرخاني ص271

6. استاد گرجستاني ص182
7. گفت و گوي نگارنده با استاد محمدعلي سبز ه كار، 89/9/13

8. عباس ميرخاني ص40
9. گفت وگوي نگارنده با استاد محمد صادق احدپور، 89/9/13

10. مرحوم اخويان تهراني، ص60
11. شمس انوري، نقل به مضمون، ص164

12. استاد حسن آهنگران، ص20
13. استاد قربانعلي اجلي، ص48
14. استاد قربانعلي اجلي، ص48

15. حسين احسنت ص54
16. استاد محمد احصايي، ص56
17. استاد نصراهللا افجه اي، ص63

18. استاد عباس اقبال آل آقا، ص64
19. شمس انوري، ص158

20. استاد حاج آقاجاني، ص90
21. استاد سيد علي حسيني پور، ص91

22. استاد اقبال آل آقا، ص66
23. استاد غالمحسين اميرخاني، ص70

24. شمس انوري، ص156
25. استاد غالمحسين اميرخاني، ص71

26. استاد كيخسروخروش، ص98
29. ناصر صرافان

27. گفت وگوي نگارنده با استاد اكبر ساعتچي، 89/9/27
28. گفت وگوي نگارنده با استاد علي راهجيري 89/11/15
29. گفت وگوي نگارنده با استاد اكبر ساعتچي، 89/9/27

30. گفت وگوي نگارنده با احسان حسيني، محقق، 89/9/27
31. گفت وگوي نگارنده با احسان حسيني، محقق، 89/9/27

32. به عنوان مثال مرحوم سيف اهللا يزداني (1 بار)، مرحوم حسن سخاوت 
ــار)، فريبا مقصودي (2بار)، منوچهر نوح  ــار) ، محمدصادق احدپور (1ب (1ب
ــتبان (1بار)، رضا آسماني  ــت (1بار)، ميثم خادمان (3بار)، خانم دش سرش

(1بار)، حسين نوروزي (1بار) قرآن را به خط نستعليق نگاشته اند.
33.  ويژه نامه تنديس، شهريور 1389

منابع
ــتاد حسين  ــادات (1377)، مروري بر زندگي اس ــرف الس 1. ميرخاني، اش

ميرخاني، نشر فرهنگستان، تهران.  
2. ميرخاني، اشرف السادات (1362)، يادنامه اولين سالگرد درگذشت استاد 

حسين ميرخاني، تهران، ناشر، مؤلف.
3. نشريه تنديس (دوهفته نامه هنرهاي تجسمي )،(7 شهريور 89) ويژه نامه 

استاد حسين ميرخاني.
4. انجمن خوش نويسان ايران (اسفند 1359)، سرمشق هايي از استاد حسين 

ميرخاني، تهران.
5. نشريه صبح پنج شنبه، (1361)، صفحه قاصدك.

سال شمار زندگي استاد حسين ميرخاني
1286 - تولد در تهران

1296 – آموزش خط در نزد پدر
1297 – آغاز به كار كتابت و خوش نويسي
1320- 1315- كتابت كتاب هاي درسي

1323 – كتابت قرآن به خط نستعليق بدون ترجمه
1324 – كتابت تقريريات حاج محمد كريم خان كرماني

1327 – كتابت ترجمه قرآن
1328 – نگارش و كتابت دومين قرآن به مدت 5 سال

1329 – آغاز كار در كالس هاي آزاد خوش نويسي وزارت فرهنگ و هنر
1330 – كتابت كتاب هاي دوم و سوم ابتدايي

1331 – كتابت قصيده قرآنيه
1332 – كتابت قصه «موش و گربه» از عبيد زاكاني

1334 – كتابت قصيده خاتميه
1335 – كتابت «يونسيه و اوراد مقدماتي» از دكتر جواد نوربخش

1339 – چاپ قرآن دوم (رحلي و وزيري فاقد ترجمه)
ــوم  ــال هاي اول تا س ــق و «آموزش خط» س ــت رسم المش 1344 – كتاب

دبيرستان
1346 – مشاركت در بنيانگذاري انجمن خوش نويسان ايران

1348 – كتابت دوره سه جلدي رسم المشق
1353 – كتاب مثنوي چهارفصل ، حاج محمد كريمخان كرماني

1355 – دريافت گواهي نامه استادي ارشد
1361 – درگذشت در 1361/12/11 و دفن در مسجد فيروزآبادي شهررى 33.
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نمونة اّول
بازسازي و تزيين يكي از ميزهاي كهنه و قديمي 

اين پايان نامه به دليل داشتن يك پروژة عملي پركار به طور 
گروهي انجام شد. ابتدا اعضاي گروه، مطالعات خود را در شيوة 
هنرهاي منبت، معرق، گره چيني، و حجم سازي انجام دادند؛ 
ــتاد راهنما، يكي از ميزهاي موجود در  سپس با پيشنهاد اس
دانشكده را با ابعاد m 2×1 كه سال ها زيردست دانشجويان، 
ــاير ابزار كار را تحمل كرده بود و  ــار قلم و خط كش و س فش
هم چنان قابل استفاده بود؛ با تأييد و حمايت و پشتيباني رئيس 

مركز اجراي پروژه آغاز شد. 
ــردن پايه ها، بتونه كاري و  ــازي (محكم ك كار عملي با   بازس
رنگ آميزي) شروع شد؛ سپس اتودي از نماي يك آكواريوم، با ماهي هاي 
تزئيني (ديسك ماهي، گلدفيش، سوهار تيل، گوپي سنگاپوري و 
آنجل) تهيه شد. پس از بزرگ نمايي ماهي ها، قطعات الزم براي بدن 
ماهي ها از فلز مس بريده شد و با كمك ابزار، به آن حجم داده شد. 
براي زيبائي بيشتر، از دواير كوچك و بزرگ مسي در اندازة پولك هاي 
ماهي در سطح بدن ماهي ها استفاده شد. در اين پروژه، با تكنيك 
گرمايشي، قطعات رنگ آميزي شد. زمينة كار (امواج آب) با ايجاد 
بافت روي فلز برنج، تكميل و قطعات آماده شده، همانند يك پازل كنار 

اشاره
ــري،  به بار  ــي از عوامل انگيزه بخش در خالقيت هاي هن يك
ــتن و تأثير عيني آثار هنري است؛ درواقع هنر وسيلة تعامل  نشس
ــت، هرچه قشر هنرمند بازتاب و  با محيط و اثبات اين توانايي اس
حضور هنر خويش را در محيط اجتماعي نظاره كند، تداوم فعاليت و 
خلق ايده هاي تازه را نيز بهتر تجربه مي كند. بر اين اساس، تحقيقات 
پايان نامه اي فرصتي گران قدر براي دانشجويان و مدرّسان هنر است 
كه بادست مايه هاي نظري، قدرت عملي دانشجويان را محك زنند و با 
باال بُردن اعتماد به نفس دايرة تجربة آنها را گسترده كنند. معلمان هنر 
نيز با هم گام شدن با اين حركت، مي توانند زمينة ذوق آزمايي عملي 
دانش آموزان خود را فراهم كنند. در بسياري از مكان هاي آموزشي 
كشور، مي توان براي اين تجربة ارزشمند با همكاري مديران، مدرسان 

و دبيران خّالق هنر، دانشجويان و دانش آموزان ظرفيت سازي كرد. 
در اينجا دو تجربة عيني دبيران هنر در يكي از مراكز تربيت معلم 

(در مقطع كارشناسي) را مرور خواهيم كرد. 
بديهي است كه دامنة اين گونه تالش ها بيشتر است. رشد هنر با 
هدف ترويج اين نگاه، آمادة چاپ و انعكاس چنين تالش هايي است. 

زهرا طلوع شريفي
مدرس تربيت معلم  

قطعات بريده شده از مس خامميز انتخابي قبل از بازسازي 

مس عالمت گذاري و رنگ شده براي پولك ها 

ماهي هاي رنگ آميزي شده 

هنردبيـران هنــر
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يكديگر و 
در جاهاي مخصوص 

ــپس براي  ــدند. س ــه خود نصب ش ب
شفافيت و تثبيت رنگ قطعات، روي كار كيلر زده شد. در 

پايان نيز با زه هاي برنجي، قاب و نمايه در اطراف ميز نصب، و روي 
آن با شيشه پوشش داده شد. 

برخي ويژگي هاي اين پايان نامه عبارت اند از: 
- عالوه بر مطالعات كتابخانه اي، بخش عملي نيز دارد؛ 

- پروژه مذكور، صرفاً تزئيني نيست، بلكه كاربردي نيز هست؛ 
ــازي و استفاده بهينه از ميزها و ساير  - جنبة مرمت و بازس
اشياي چوبي كهنه دارد. (بازسازي ميز كهنه و تبديل آن به يك ميز 

زيبا و تزئيني براي عمري خدمِت دوباره)؛
- در اجراي آن از چندين رشتة هنري الهام گرفته شده است؛

- مشاهدة آن تداعي كنندة آية 14 سورة نحل است. (خداوند 
درياها را براي تأمين گوشت تازه و زيورآالت، مسخر ساخت.) 

- گامي در زيباسازي ميز و ايجاد فضاي دلنشين در دانشكده 
و ايجاد جاذبة بيشتر براي دانشجويان، اساتيد و ميهمانان برداشته 

شده است؛ 
در پايان يادآور مي شود نوآوري و خالقيت در اين اثر بسيار وجود 

دارد. 
 

نمونة دوم
بازسازي و تزئين دِر چوبي تاالر پذيرايي

اين پايان نامه به دليل اينكه همراه يك پروژه عملي پركاربرد 
به طور گروهي انجام شد. ابتدا اعضاي گروه مطالعات خود را زير نظر 
استاد راهنما روي هنرهاي منبت، معرق، گره چيني با نقوش هندسي 
و اُرسي انجام دادند؛ سپس با پيشنهاد استاد راهنما دو لنگه در تاالر 
پذيرائي دانشكده با ابعاد 2×2 متر. اين در عمري را سپري كرده و در 
بخش هايي به ويژه در قسمت پايين، شديداً پوسيده بودند. با تأييد و 

يك نمونه از گلدفيش آمادة نصب

نماي ميز قبل از قرار گرفتن پوشش شيشه اي 

كاربردىنر
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پشتيباني رئيس دانشكده، اجراي پروژه آغاز شد. كار عملي با برش 
بخش هاي پوسيده، سپس قفل و دستگيره در، تخليه و محل آن با 
چوب و خمير پر شد. (زيرا تصميم بر آن بود كه به جاي دستگيره 
ــتگيره و قفل قديمي و سنتي استفاده شود.)  و قفل امروزي از دس
پس از آن ها با الهام از دو هنر معرق و گره چيني، طرح و نقش هاي 
هندسي با محاسبات دقيق و خاص اين هنر طراحي شد و واگيره هاي 
ــي با اندازه هاي متناسب با در تنظيم شد. (نماي بيروني در  هندس
متفاوت با نماي داخلي انتخاب شد تا ضمن جلوگيري از يكنواختي 
كار، به زيبائي آن نيز افزوده شود.) پس از انتقال واگيره ها روي درها 
و تعيين تاج و كتيبه براي آن ها، قطعات مورد نظر، از ورق هاي مس 
و برنج با ضخامت 0/1 ميليمتر برش زده شد و در اين مرحله براي 
هر يك از واگيره ها نيز از نقوش اسليمي، بته ختايي و... انتخاب و به 
واگيره ها منتقل شد. يك بيت شعر، متناسب با تاالر پذيرايي انتخاب 
شد و با استفاده از هنر خوش نويسي و برجسته كاري و با كمك ابزار 

به كتيبه منتقل شد. 
به روي اهل عالم سفرة خود پهن اگر سازي    

شود روز قيامت بر سرت برپاي چادرها
بعد از آن، رنگ آميزي واگيره ها با الهام از هنر اُرسي و معرق و 
با روش گرمايي انجام شد. پس از آن، هريك از قطعات مانند معرق 

روكار در محل خود جاي گرفت. 
براي استحكام و زيبائي بيشتر، حد فاصل واگيره ها، تاج و كتيبه، 
با ميخ و گل ميخ هاي طاليي پوشيده شد. و چهار طرف هر لنگة در 
از دو سمت داخل و خارج و همچنين بخش پائيني در كه قبالً بريده 
شده بود، به وسيلة زه برنجي، پوشش داده شد. براي تثبيت رنگ ها و 

محافظت بيشتر، چندين بار كيلر زده شد. 
حاصل كار، دو لنگه در سنتي تزئيني و ابداعي است. 

از ويژگي هاي اين پايان نامه به اين موارد مي توان اشاره كرد:
- عالوه بر مطالعات كتابخانه اي، بخش عملي هم هست؛

- پروژه صرفاً تزئيني نيست بلكه كاربردي نيز هست؛
- جنبة مرمت و بازسازي و استفادة بهينه از درهاي كهنه دارد. 
- در اجراي آن از چندين رشتة هنري، الهام گرفته شده است.

- پيام اخالقي و فرهنگي دارد.
- گامي در مسير زيباسازي و ايجاد فضاي دلنشين در دانشكده 

است و براي دانشجويان، اساتيد و ميهمانان، جذاب است؛
- عالوه بر موارد فوق، جنبة نوآوري و خالقيت كار بسيار قابل 

مالحظه است. 

در تاالرِ پذيرايي قبل از بازسازي هنري

پر كردن محل قفل 
و دستگيرة در به 

منظور جايگزيني آن 
با دستگيره و قفل 

سنتي

واگيره هاي تهيه 
شده از مس و برنج

بخشي از تاج در (نماي بيروني)

لچكي باالي در و زه 
برنجي اطراف درها 

نماي داخلي درها
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حميد قاسم زادگان جهرمي

كليدواژه ها: علوم تربيتي، سينماي كودك و نوجوان، تاريخ 
اسالم، آموزش و پرورش. 

اشاره
سينماي كودك و نوجوان، شاخه اي است كه از تحوالت 
عصر حاضر كه در تربيت و اصالح انسـان نقش مهمي ايفا 

مي كند؛ اما آن نيز به نوبة خود مي تواند در جهت منفي قدم 
بـردارد؛ اما توجه به اين موضوع كار ويژه و سـاز و كارهاي 
سينما را پيش از پيش آشكار مي كند. در كشور ما با تكيه 
بر تعاليم انسان ساز اسالم و دقت و تفحص در فلسفة تعليم 
و تربيت در دين مقدس از نظر مضمون و شناخت كودك و 

نوجوان به نقاط مثبتي نايل آمد. 

سينمـــــــاي 
كودك و نوجوان 
ايـــــــــران

آموزه هاي علوم تربيتي در
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مقدمه
را  سينما  بچه ها 
ــبب  جدي مي گيرند و همين س
مي شود تا سينماي كودك، سينمايي حساس تر 
از انواع ديگر باشد. شايد بتوانيم ساختن يك فيلم كودك 
را به دليل ضرورت ظرافت براي آن، به كار كساني تشبيه كنيم كه 
حرفه شان خنثي كردن بمب است؛ اشتباهي كوچك، ممكن است 
به انفجاري مهلك بي انجامد. با اين حال، اي كاش كه بزرگ ساالن 

هم سينما را به اندازة بچه ها جدي مي گرفتند. 
در آن صورت، مي شد اميدوار بود كه يك فيلم خوب با مضامين 
تربيتي و آموزش مطلوب تأثير دامنه داري در زندگي اجتماعي داشته 
باشد و در حّد يك آرزو باقي نماند. واقعاً بررسي جايگاه هر يك از 
عناصر علوم تربيتي در مورد سينمايي كه به صورت جدي به كودك 
و نوجوان نمي پردازد، مشكل است؛ ولي احساس مي شود با توجه 

به 
رويكردهاي 
ــدن  ــار ش ــد و پرب جدي
ــنواره هايي با مضمون كودك و  جش
نوجوان با حضور جوانان فيلم ساز دست كم بتوان 

براي سربلندي آيندة آن پيشنهاد كرد. 

علوم تربيتي و تعاريف علمي آن 
تاكنون صدها تعريف براي كلمة تربيت پيشنهاد شده است. 
ما در اين جا از ميان اين تعاريف به دو تعريف كه از نظر سبك و 
مضمون متفاوت اند، اشاره مي كنيم. حسن اين تعاريف و تفاوت 
آن ها، نشانگر آن است كه براي درك تعاريف اين كلمه، بايد آن ها 
ــيار وسيع تر از رابطة ساده ميان معلم و شاگرد  را در زمينه اي بس

تصور كرد. 
نخست، تعريف «دور كيم» (1911م) تربيت، عملي است كه 
نسل هاي بالغ روي نسل هايي كه هنوز براي زندگي اجتماعي به 
حّد بلوغ نرسيده اند، انجام مي دهند و هدف از آن، برانگيختن يك 
ــماني و عقالني و اخالقي در كودك است كه  رشته حاالت جس
مقتضاي جامعة سياسي و محيط اجتماعي اي است كه كودك 

اختصاصاً براي زندگاني در آن آماده مي شود.»
ــي پرورش نو»  ــت كه «اتحادية بين الملل ــي اس دوم، تعريف
پيشنهاد كرده است: «تربيت عبارت است، از فراهم كردن زمينة 

شايد بتوانيم ساختن 
يك فيلم كودك را به 
دليل ضرورت ظرافت 
براي آن، به كار كساني 
تشبيه كنيم كه 
حرفه شان خنثي كردن 
بمب است؛ اشتباهي 
كوچك، ممكن است به 
انفجاري مهلك  انجامد
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به 
سرگذشت 

اقوام و ملل. 

جايگاه علوم تربيتي و قالب تازه 
تربيتي سينما 

بحث در مورد جايگاه علوم تربيتي در آموزش و پرورش در 
مرتبة اول، آشنايي با فلسفة آموزش و پرورش را مي طلبد. 

نظام تعليم و تربيت كشور ما به گونه اي آشكار به همراهي دو 
امر آموزش و پرورش باور دارد و نيروهاي انساني جداگانه اي براي 
آن دو تدارك مي بيند و واحدهاي درسي متفاوت براي آن ها به كار 
مي برد. براي نيروها هريك احكام جداگانة اخالق، ورزش، مسابقات 
ادبي و هنري و كلية فعاليت هاي فوق برنامه است؛ حال آن كه طيف 
تربيت، عالوه بر موارد ياد شده، شامل همة مواد درسي و همة داد 
و ستدهاي بيروني و دروني معلمان و مربيان يا دانش آموزان است. 
ــچ نكته و اطالعي را فرا نمي گيريم؛ مگر آن كه در آن غايتي  هي

پرورشي نهفته باشد.
در كنار اين موارد، نظام آموزش و پرورش دنيا هميشه در پي 
ابزاري براي آموزش علمي و تربيت صحيح بوده است و با ا ستفاده 
ــي»، سعي در جذب و آموزش دانش آموزان  از «تكنولوژي آموزش
ــاخه اي ديگر را در  ــت. استفادة صحيح از آن، خود ش داشته اس
ــتار نيست؛ بلكه نوعي فراگيرتر آن  برمي گيرد كه هدف اين نوش
در عرصة هنر هفتم، يعني سينما است. اين نوع تربيت در قالب 

فيلم هاي كودك و نوجوان انجام مي شود كه به آن مي پردازيم. 

تعريف سينماي كودك و نوجوان و يك سوءتفاهم
سوءتفاهم رايج، اين است كه اين نوع سينما سينمايي بچه گانه، 
ــاده است. سرچشمة  ــيار س ــك و موعظه اي و بس مالل آور، خش
ــوءتفاهم در نگاه تماشاگر بزرگ سال به اين سينما است؛  اين س
بزرگ سالي كه سينماي كودك را اصوالً به واقعيت هاي سهمگين 
زندگي نامربوط مي بيند. نتيجة ديگر اين سوءتفاهم، آن است كه 
سينماي كودك و نوجوان را اساساً سينمايي سرگرم كننده براي 
تماشاگران خردسال و تا حدودي بي بهره از منطق و شعور مي داند؛ 
ــال با جبنه هاي آموزشي اين نوع سينما  البته تماشاگر بزرگ س
مخالفتي ندارد و آن را براي فرزندانش دسِت كم سودمند مي داند؛ 
اما از ديدگاه او، محتواي سينماي كودك، تركيبي از چند پيام ساده 

و پيش  پا افتاده است. 

وزشرشــد آموزش  آ ر
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به 
سرگذشت

اقوام و ملل. 

جايگاه علوم تربيتي و قالب تازه
تربيتي سينما

بحث در مورد جايگاه علوم تربيتي در آموزش و پرورش در
مرتبة اول، آشنايي با فلسفة آموزش و پرورش را مي طلبد.

نظام تعليم و تربيت كشور ما به گونه اي آشكار به همراهي دو
امر آموزش و پرورش باور دارد و نيروهاي انساني جداگانه اي براي
آن دو تدارك مي بيند و واحدهاي درسي متفاوت براي آن ها به كار
مي برد. براي نيروها هريك احكام جداگانة اخالق، ورزش، مسابقات
ادبي و هنري و كلية فعاليت هاي فوق برنامه است؛ حال آن كه طيف
تربيت، عالوه بر موارد ياد شده، شامل همة مواد درسي و همة داد
و ستدهاي بيروني و دروني معلمان و مربيان يا دانش آموزان است.
ــچ نكته و اطالعي را فرا نمي گيريم؛ مگر آن كه در آن غايتي هي

پرورشي نهفته باشد.
در كنار اين موارد، نظام آموزش و پرورش دنيا هميشه در پي
ابزاري براي آموزش علمي و تربيت صحيح بوده است و با ا ستفاده
ــي»، سعي در جذب و آموزش دانش آموزان از «تكنولوژي آموزش
ــاخه اي ديگر را در ــت. استفادة صحيح از آن، خود ش داشته اس
ــتار نيست؛ بلكه نوعي فراگيرتر آن برمي گيرد كه هدف اين نوش
در عرصة هنر هفتم، يعني سينما است. اين نوع تربيت در قالب

فيلم هاي كودك و نوجوان انجام مي شود كه به آن مي پردازيم. 

تعريف سينماي كودك و نوجوان و يك سوءتفاهم
سوءتفاهم رايج، اين است كه اين نوع سينما سينمايي بچه گانه،
ــاده است. سرچشمة ــيار س ــك و موعظه اي و بس مالل آور، خش
ــوءتفاهم در نگاه تماشاگر بزرگ سال به اين سينما است؛ اين س
بزرگ سالي كه سينماي كودك را اصوالً به واقعيت هاي سهمگين
زندگي نامربوط مي بيند. نتيجة ديگر اين سوءتفاهم، آن است كه
سينماي كودك و نوجوان را اساساً سينمايي سرگرم كننده براي
تماشاگران خردسال و تا حدودي بي بهره از منطق و شعور مي داند؛
ــال با جبنه هاي آموزشي اين نوع سينما البته تماشاگر بزرگ س
مخالفتي ندارد و آن را براي فرزندانش دسِت كم سودمند مي داند؛
اما از ديدگاه او، محتواي سينماي كودك، تركيبي از چند پيام ساده

و پيش  پا افتاده است. 

رشد، 
حتي االمكان 
ــِل توانايي هاي هر  كام
ــرد و نيز در  ــخص در جايگاه ف ش
جايگاه عضو جامعه اي مبتني بر هم بستگي و 
تعاون. تربيت از تحول اجتماعي جداناشدني است و يكي 

از نيروهاي تعيين كنندة اين تحول است.»
ــد به طور دائم و  ــن هدف تربيت و روش هاي آن، باي بنابراي
ــرفت شناخت كودك و انسان و جامعه كه حاصل  هم گام با پيش
علم و تجربه است، مورد بازنگري قرار گيرد. در اصل علم تربيت 
به مطالعة علمِي «هنر آموزش» محدود مي شود. چون موضوع اين 

علم تشويق به كسب دانش هاست.

نگاهي به اهداف تربيت اسالمي
از مهم ترين اهداف تربيتي مكتب اسالم، پرستش خداي يگانه 
است: «و ما خلقت الجنِّ و االنس االّ تعبدون» و در سورة حمد آمده 
بد و ايّاك نستعين». خدايا فقط تو را مي پرستيم و  است: «ايّاك نع

تنها از تو ياري مي  جوييم.»
عالوه بر پرستش خدا، به عنوان هدف غايي، هدف هاي كلي 

زير نيز جزء هدف هاي تربيت اسالمي هستند:
1. تقوا؛ 2. تعليم حكمت؛ 3. عدالت خواهي؛ 4. تكامل انسان؛ 
5. برادري و همكاري؛ 6. دوستي با ملل ديگر؛ 7. پرورش نيروي 

تفكر؛ 8. پرورش روح اجتماعي؛ 9. پرورش شخصيت اخالقي. 

روش هاي تربيتي اسالم
1. عبادت؛ 2. تلفيق ايمان و عمل؛ 3. همراه كردن علم و عمل؛ 
4. تربيت عملي يا پيروي از سيرة پيامبر(ص) و پيشوايان معصوم(ع)؛ 
5. استفاده از عقل در تربيت اسالمي؛ 6. امر به معروف و نهي از منكر؛ 
7. مجاهدت در راه حق؛ 8. پاداش و تنبيه؛ 9. توبه؛ 10. پند و اندرز 
دادن؛ 11. تربيت از طريق ذكر مثال؛ 12. تربيت از طريق جلب توجه 

هدف تربيت و 
روش هاي آن، بايد 

به طور دائم و هم گام 
با پيشرفت شناخت 

كودك و انسان و 
جامعه كه حاصل 

علم و تجربه است، 
مورد بازنگري قرار 

گيرد
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جست وجو كنيم.

اهميت سينماي كودك و نوجوان در ايران 
طبق آمار رسمي، بخش عمده اي از جمعيت ايران را كودكان و 
نوجوانان و جوانان تشكيل مي دهند و ايران از جوان ترين كشورهاي 
دنيا به لحاظ ميانگين جمعيتي است. سينماي كودك و نوجوان از 
بدو پيدايش سينما در ايران به صورتي مستقل مطرح نبوده است و 
نتوانسته است، هم پاي رشد و پيشرفِت چشمگير سينماي بزرگ سال 
جايگاه مطلوب و شايسته اي بيابد در سال هاي پيش از انقالب در 
ــش و عرضة آثار خوبي در حيطة  ــاهد درخش دوره اي خاص، ش
ــينماي كودك و نوجوان، به خصوص در كانون پرورش فكري  س
كودكان و نوجوانان بوديم، بعد از انقالب اسالمي به دليل مشكالت 
ناشي از جنگ و تحريم هاي غربي ها و صرف نظر از جرقه هايي كه 
ــوي برخي فيلم سازان شاخص زده مي شد، نشاني از  گه گاه از س
ــازمان دهي شده در اين زمينه ديده نمي شد.  حركتي جديد و س
سازمان ها و بخش هاي مسئول در امر كودك و نوجوان به 
ــتقل و غيرهماهنگ و برنامه ريزي  صورت مس
ــاس ديدگاه هاي خاص  شده و براس
در اين مقوله به فعاليت هاي 
ــت زدند. در  پراكنده دس
ــن، تنها چيزي  اين بي
ــت به  كه مي توانس
پويايي سينماي 
و  ــودك  ك
نوجوان به طور 

بهترين فيلم هاي كودكان و نوجوانان سرشار و آكنده از تمايل 
ــات، آزادي و رهايي  آنان به هماهنگي با طبيعت و دنياي حيوان
تخيل انساني، گرايش عاطفي و باطني، نوع دوستي و ماجراجويي 
خالف عرف و عادات زندگي همگاني و روزمره است. اين نكات كه 
در ظاهر ساده به نظر  مي رسند، در برابر دنيايي قرار مي گيرند كه 
ــت محيطي، اخالقي، امنيت رواني، ... و  مملو از آلودگي هاي زيس
فارغ از مالحظات بشردوستانه است. در اين كه ميان سينماي ويژه 
ــينماي بزرگ ساالن تفاوت هايي هست،  كودكان و نوجوانان و س
ترديدي نيست. اين تفاوت،  ميان دو گونه مخاطب متفاوت است؛ 
البته چنين نيست كه هيچ وجه مشتركي ميان تماشاگران كودك 

و بزرگ سال وجود نداشته باشد.
تجربه نشان داده است كه فيلم هاي وِسترن، علمي- تخيلي 
ــال را به يك اندازه سرگرم مي كنند.  و كمدي، كودك و بزرگ س
ترديدي در تفاوت ديدگاه و نوع عاليق و تجارب تماشاگر كودك 

و بزرگسال نيست؛ ولي اين واقعيت دليل نمي شود كه تعريف 
سينماي كودك را در مقايسه آن با 

ــينماي بزرگ سال  س

تجربه نشان داده 
است كه فيلم هاي 
ِوسترن، علمي- 
تخيلي و كمدي، 
كودك و بزرگ سال را 
به يك اندازه سرگرم 
مي كنند
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روشن و شفاف كودكان و نوجوانان را روشن مي گرداند. 
ــول   ــار از لحظات معنوي رس ــر مبارزه و سرش زندگي سراس
اكرم(ص) به عنوان مربي و مرشد بزرگ هستي، مي تواند دست مايه  
تهية آثار سينمايي باشد؛ زيرا حسنات و اخالقيات و روش زندگي 
ــت.  ــوار، هر ذره اش دنيايي از علم و اخالق و نيكويي اس آن بزرگ
ــپس بعثت آن بزرگوار، دعوت به اسالم در  كودكي، نوجواني و س
ميان مشركين، غزوات و فتوحات آن حضرت، هريك جذابيت هاي 

خاصي دارد. 
زندگي معصومين(ع) نيز ويژگي هاي خاصي دارد كه مي تواند 
منبع مناسبي براي فيلم باشد و در كنار همة اين موارد، مي توان 
ــن و زيباترين و  ــرآن، يكي از جذاب تري ــد كه قصص ق مدعي ش
تأثيرگذارترين منابعي است كه مي تواند براي فعاليت هاي تصويري 
در حيطة كودكان و نوجوانان مورد استفاده قرار گيرد. جنبه هاي 
ــل كودك  ــاي قرآن، نه تنها براي نس ــي و تربيتي قصه ه آموزش
ــت. ساختار اين  ــاالن نيز قابل توجه اس و نوجوان، براي بزرگ س
قصه هاي جذاب كه نمونه هاي درخشاني از داستان گويي است، با 
داشتن جذابيت هاي هنري و تكنيك واال مي تواند تأثير عميقي بر 

روح و روان آدمي داشته باشد. 
خداوند تبارك و تعالي در بيان اين قصه ها مي فرمايد: «لقد كان 
ــتان ها «براي  في قصصهم عبرهً ِالولي االلباب ...». در واقع اين داس
عبرت و آگاهي خلق» آمده است و همان طور كه مي دانيم، يكي از 
مهم ترين ويژگي ها و اهداف آثار نمايشي، ايجاد آگاهي و آموزش در 

مخاطب و عبرت گرفتن او از كارهاي ناپسند است. 

اهداف قصه هاي قرآن 
1. آگاه كردن نوع بشر به كارهاي پسنديده و ناپسند و تميز 

آن ها از يكديگر؛
2. آشنايي با سرگذشت اقوام و ملل مختلف در طول تاريخ؛

3. بررسي نقش پيامبران و پيشوايان بزرگ شيعه و اقوام و ملل 
مختلف و ارتباط متقابل و تأثير و تأخر آن ها؛ 

4. تجسم آثار هر عمل نيك و بد در نزد خوانندگان؛
5. طرح  معيارهاي اساسي و پذيرفتني در اديان؛

6. رغبت به تعقل و تفكر دربارة داستان ها و عبرت گرفتن از 
آن ها. 

از ديگر عناويِن قابل بررسي براي فعاليت  در سينماي كودك 
ــالم،  ــفة تعليم و تربيت در اس ــوان، تعليم و تربيت و فلس و نوج
ــالمي، آرا و ديدگاه هاي  جايگاه كودكان و نوجوانان در فرهنگ اس
مربيان بزرگ اسالم، چون ابوعلي سينا، امام محمد غزالي، خواجه 
نصيرالدين طوسي، ابونصر محمدبن فارابي، ابوالحسن علي بن خلف 
ــبي، محمدبن سحنون مغربي و ديگران. كه توجه و دقت در  قاس
جمع آوري، گزينش و تصويري كردن آنان، مي تواند ابعاد تعليم و 
تربيت را در مورد كودكان و نوجوانان تصوير كند. با كنكاشي بيشتر 
مي توان ردپاي مضامين قرآني را نيز در آثار ادبي و فرهنگي بزرگان 
ــاني و  اين مرز و بوم يافت، آن ها با در نظر گرفتن ارزش هاي انس
اخالقي در آثار خود، چه شعر و چه نثر با شيواترين قلم پرداخته اند. 
مي توان با شناخت و مطالعة ظرفيت هاي كودكان و نوجوانان اين 

شايسته كمك كند، برگزاري جشنواره اي با رويكرد و ويژگي هاي 
بين المللي است كه اكنون در چندين دوره در حال برگزاري است. 

كودكان و نوجوانان از سينما چه مي خواهند
ــودكان و نوجوانان و  ــي ك ــي و روح ــات ذات ــورد امكان در م

خواسته هايشان به اين موارد مي توان اشاره كرد: 
ــته از ميراث ژنتيكي خود، به  ــودكان و نوجوانان، گذش 1. ك
پيرامون وابسته اند. آن ها به سرعت تأثير مي گيرند و محيط مي تواند 
ــديد يا تعديل كند و ويژگي تازه به آن ها  ويژگي هاي آن ها را تش

بدهد. كودكان مي بينند و عموماً راحت تر از ما مي پذيرند. 
2. كودكان و نوجوانان هم مثل ما از گذر و شكست پاره اي از 
قواعد لذت مي برد و طالب شگفتي و خيال اند. سينما، از كمدي، 
انيميشن و فانتزي گرفته تا روايات واقع گرايي تجربة خواستني و 
خوشايندي براي كودكان است. ذهن آن ها و احساس نيالوده شان 

مشتاق تازگي هاست و براي پذيرش الگو و ساختار آماده است. 
3. كودكان و نوجوانان به تجربة احساس موفقيت محتاج اند. 
ــينماي قهرمان پرداز در انواع مثبت و كارآمد يا منفي تخديري  س
مي تواند انواع تجربه هاي توفيق قهرماني را به كودكان عرضه كند 
و اگرچه نمونه هاي بد، ذهن و روحش را مي آاليند؛ اما نمونه هاي 
خوب، حس خواستن و اميد به رسيدن و ارزش كلي مفاهيم نيكي 

و نيك انديشي را تعريف و تقويت مي كنند. 
ــاي بهنجار نيازمندند.  ــودكان و نوجوانان به برخورده 4. ك
ــي- تربيتي مي تواند چه به وسيلة بيان شرايط،  سينماي آموزش
ــكل عيني و غيرمستقيم براي  موفقيت ها، بايدها و نبايدها به ش
والدين، چه با صحبت براي خود كودكان و نوجوانان، زمينة تربيتِي 
كارامدي باشد. سينماي كودكان و نوجوانان، بزرگ ترها را مخاطب 

قرار مي دهد تا آن ها را دريابند. 
تاريخ اسالم و مضامين اسالمي در فيلم هاي كودكان و نوجوانان 

ايران چه جايگاهي مي تواند داشته باشد
ما در يك جامعة اسالمي زندگي مي كنيم و بر اين باوريم كه 
نسل آينده با پشتوانه اي غني از تفكرات مذهبي و اخالق اسالمي 
مي تواند جامعه اي ايده آل را بنا نهد. در يك كشور اسالمي، مضامين 
ــودكان و نوجوانان  ــينماي ك اعتقادي و مذهبي جزء الينفِك س

مي تواند باشد.
ــالمي، بُعد  ــي در مضامين اس ــب بررس ــب و قال نكتة جال
ماوراءالطبيعي و معنوي و غيرمادي اين مضامين است كه براي كار 
در حيطة نقاشي متحرك، فوق العاده جذاب و قوي است. مضاميني، 
ــت و جهنم، معراج و... قابليت  ــتاخيز، بهش چون روح، معاد، رس

تصويري فراواني در نقاشي متحرك دارند. 
روايات و احاديث اسالمي و فرهنگ غني شرق در اخالقيات 
مي توانند دست مايه هاي خوبي براي توليد فيلم باشند. قصه هاي 
ــاخت  تاريخي، مذهبي و روايت هاي اخالقي هر يك براي فيلم س
ــالم و زندگي بزرگان  قابل توجه اند. مجموعة فرهنگ و تاريخ اس
اسالم، مي تواند براي جامعة اسالمي الگوي مناسب باشد كه با زبان 
تصاوير و در قالب  داستان هاي جذاب، روح تشنه را سيراب و ضمير 

كودكان و نوجوانان 
هم مثل ما از گذر و 
شكست پاره اي از 
قواعد لذت مي برد 
و طالب شگفتي و 

خيال اند. سينما، از 
كمدي، انيميشن 

و فانتزي گرفته تا 
روايات واقع گرايي 
تجربة خواستني و 

خوشايندي براي 
كودكان است
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مضامين را به تصوير كشيد. 

جايگاه علوم تربيتي در سـينماي كـودك و نوجوان 
ايران

علوم تربيتي موردنظر ما در ايران با رويكردي اسالمي بررسي 
مي شود  و به صورت طبيعي، اسالم در تمام دين، فرهنگ، ادب و 

هنر ريشه دارد. 
پيامبر بزرگ اسالم(ص) مي فرمايند: «اكرموا اوالدكم و احسنوا 
ــد در برخورد با آن ها از بهترين  ــم» كودكانتان را بزرگ داري آدابك
ــث، پس در دنياي  ــد. با توجه به اين حدي ــتفاده كني روش ها اس
ــه هاي كودكانه با  كودكان و نوجوانان حضور پيدا كردن و با انديش
آن ها سخن گفتن، وقتي زيباست كه بر محور تعاليم اسالم باشد. 
اصول مشتركي در زندگي همة انسان هاي روي زمين وجود دارد 
كه براي تمام فطرت هاي سالم پذيرفتني است. سازگاري با صفاتي 
مثبت، چون شجاعت، سلحشوري، راست گويي، عدالت و كراهت از 

صفات زشت، چون دروغ گويي، ترس، خيانت و دنائت و... . 
ــعة ارتباطات جمعي و هنر در دنياي كودكان و  امروزه با توس
نوجوانان و كاربرد وسيع تعليم و تربيت و آموزش در اين  محدوده، 
مي توان در پرتوي يك فيلم سالم مفاهيم متعدد پرورشي و اخالقي 
را براي كودكان، نوجوانان مطرح كرد. مطالبي كه با ده ها ساعت و 

ده ها هفته سخن راني، امكان دست يابي به آن كمتر است. 
از اولين فيلم هاي فارسي كه براي كودكان ساخته شد، مي توان 
به فيلم «بچه ها و بعدازظهر» اشاره كرد. اين فيلم را در سال 1345 
ــتاني، 16  ش «جواد طاهري»، كارگرداني كرد كه فيلم كوتاه داس
ميلي متري، سياه و سفيد و حدود 21 دقيقه بود. تهيه كنندة اين 

فيلم «اسماعيل امامي» و فيلم نامه از «فريده فرجام» است. 
در سال 1346 ش «نصرت كريمي»، فيلم كوتاه عروسكي (با 
تكنيك پردة سياه)، سياه و سفيد (10 دقيقه) و 35 ميلي متري را 
ساخت. نصرت كريمي در سال 1345 فيلم «دل موش»، «پوست 
ــاخت كه فيلمي عروسكي (با تكنيك دست كش)،  پلنگ» را س
رنگي، 35 ميلي متري و حدود 15 دقيقه بود. در همين سال، نصرت 
ــي متحرك، «زندگي» را ساخت.  كريمي فيلم 18 دقيقه اِي نقاش

ــال 1348، «نادر ابراهيمي» فيلمي به نام «گل هاي وحشي  در س
ايران» را با بازي «هليا ابراهيمي» (4ساله) مي سازد. اين فيلم معرفي 
يك مجموعه از گل هاي وحشي ايران همراه با تشويق و برانگيختن 

عواطف كودكان در جهت حفظ گل هاي طبيعي است. 
ــياه و  ــال 1349، بهرام بيضايي، فيلم 20 دقيقه اي، س در س
ــفيد، 35 ميلي متري، كوتاه داستاني «عمو ِسبيلو» را ساخت.  س
داستان عمو سبيلو چگونگي پيدايش ارتباط عاطفي ميان پيرمردي 
ــرزنده و پرشور را  ــاد و س منزوي، دل مرده و ملول با بچه هايي ش
بررسي مي كند. در همين سال «آرپيك باغداساريان» فيلم (نقاشي 
ــه نام «گرفتار» را  ــرك) 35 ميلي متري رنگي، 4 دقيقه اي ب متح

ساخت. 
در كنار فعاليت هاي غيرمنسجمي كه براي ساختن فيلم هاي 
ــتاني كودكانه و فيلم هايي كه  كودكان، فيلم هاي با محتواي داس
ــون پرورش فكري  ــوناژهاي اصلي آن ها بودند، كان كودكان پرس
كودكان و نوجوانان احساس مسئوليت كرد كه در كتابخانه هايش 
ــازد. تأسيس مركز  براي بچه ها فيلم نمايش دهد و فيلم هم بس
ــال 1349 رويكرد  ــال 1348 و فعاليت آن در س سينمايي در س
كانون را عملي كرد. هدف كانون ايران بود كه براي طيف سني 9 تا 
16 سال فيلم بسازد، از سوي ديگر تا آن زمان به جز برگزاري چند 
ــنواره  فيلم كودك كه بيشتر در خارج از كشور بود، تجربه اي  جش
آن چناني در اختيار سينماگران نبود و مشكلي كه ديده مي شد، 
ــاهده نمي شد.  نوعي مرزبندي دقيق بين كودكان و نوجوانان مش
ــت كه يك كودك 4يا 5 ساله مسائلي متفاوت با يك  شكي نيس

نوجوان 10 يا 12 ساله دارد. 
در آن زمان كه بررسي نيازهاي هر يك از گروه هاي سني، كه 
به عهدة چه كساني است. هركسي، دليل عالقه يا تجربه در امر تهية 
فيلم براي كودكان و نوجوانان، نمي تواند ادعا كند كه در اين زمينه 
موفق بوده است، افرادي كه مي خواهند در اين حيطه فيلم سازي 
كنند، امور تربيتي و حتي اقتصادي مربوط به كودكان را بايد خوب 
بدانند تا بتوانند در تهية فيلم هاي ويژة كودكان و نوجوانان موفق 

باشند. 
ــرايط مهيا شد تا بيشتر (به خصوص پس از  بعد از انقالب ش

روايات و احاديث 
اسالمي و فرهنگ 
غني شرق 
در اخالقيات 
مي توانند 
دست مايه هاي 
خوبي براي 
توليد فيلم 
باشند. قصه هاي 
تاريخي، مذهبي و 
روايت هاي اخالقي 
هر يك براي 
فيلم ساخت قابل 
توجه اند
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1. نوع تصاوير (قاب بندي سينمايي)؛
2. موسيقي محركي كه بتواند مكمل تصاوير جهت اثربخشي 

باشد؛
3. كالم (گفتار كه نوع مضمون و مفاهيم ادبي، يعني فيلم نامة اثر).

نتيجه گيري
سينماي كودك و نوجوان ترسيم كنندة نظام آموزشي و بازتاب 
آموخته ها و تلفيق روياها همراه با واقعيات است كه در كنش اجتماعي 
و شخصيتي كودك مؤثر است. متأسفانه بي برنامگي و تعطيل شدن 
گروه هاي سينمايي نمايش دهندة اين گونه آثار و هم چنين رويكرد 
جشنواره اي و تجاري بعضي از فيلم سازان به اين نوع سينما، باعث 
آشفتگي و عدم توجه به ابعاد تربيتي و آموزشي اين رسانة قوي شده 

است. 
ــينماي كودك و نوجوان كشورمان به  براي نزديك كردن س
سينماي مطلوب، بايد قالب شكني كرد. قالب هاي دست و پا گير را بايد 
كنار بگذاريم. بخش زياد آن چه را كه با اين عنوان «كودك و نوجوان» 
داريم، تا حدودي به تاريخ و فراموشي بايد بسپاريم. بايد ديد، چرا از 
پس زرق و برق هاي جشنواره اي، كمتر اثري به عنوان فيلم مطلوب 
سينماي كودك و نوجوان به فرزندان كوچك اين مرز و بوم عرضه 
مي شود تا بعد با خيال راحت و موشكافانه، ابعاد تربيتي و آموزشي آن 

را به بوتة نقد كشيد و به آينده اي پربار اميداور شد. 

منابع
1. دوركيم، اميل، تربيت و جامعه شناسي، ترجمة عليمحمد كاردان، 

انتشارات دانشگاه تهران، 1362.
ــتون، معني و حدود علوم تربيتي،  ترجمة عليمحمد  2. ميالره، گاس

كاردان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1357.
ــفه آموزش و پرورش،  3. نقيب زاده، ميرعبدالحسين، نگاهي به فلس

انتشارات طهوري، تهران، 1378. 
4. شريعتمداري، علي، اصول و فلسفه تعليم و تربيت، انتشارات اميركبير، 

تهران، 1371.
5. عباس زادگان، محمد، تلويزيون و آموزش مردم، انتشارات حامد، تهران، 

.1370
6. ماهنامه سوره سينما شماره هشتم، دوره چهارم، آبان 1371. 

7. ماهنامه سوره سينما شماره 1، سال دوم، بهار 1371.
8. گزارش فيلم، شماره 68، سال  ششم، مهر 1374.
9. مجله فيلم شماره 167، سال دوازدهم، آذر 1373.

10. مجله فيلم شماره 194، سال چهاردهم، مهر 1375.
11. ماهنامه سينما و تئاتر شماره 16، سال سوم، مهر 1375.

12. نشريه روزانه جشنواره  فيلم كودك و نوجوان، 27 مهر 1379.
ــينماي ايران، مسعود مهرابي، انتشارات ماهنامه فيلم،  13. تاريخ س

.1360
14. فرهنگ فيلم هاي كودكان و نوجوان، مسعود مهرابي، انتشارت 

ماهنامه فيلم، 1359.

ــينما و به ويژه سينماي كودك و نوجوان  پايان جنگ) دربارة س
ــود؛ اما به نظر نگارنده با توجه به آخرين اكران  فكر ژرف نگري ش
ــداد محدود فيلم كودك و نوجوان بايد بگوييم كه به مثال آن  تع

ضرب المثل قديم «از سوي ديگر بام افتاده ايم.»
متأسفانه يكي از مواردي كه بيشتر فيلم سازان ايراني كه در 
زمينة كودك و نوجوان به آن توجه نمي كنند و باعث شده است، 
برخي ويژگي هاي نظام علوم تربيتي (تعليم و تربيت) در آن فراموش 
ــتي (دربارة) و (براي) كودكان فيلم  ــت كه به راس ــود، اين اس ش
ــاختن بسيار با هم فرق دارد. فيلمي كه دربارة كودكان ساخته  س
مي شود، مي تواند دربارة شرايط اجتماعي ناهنجاري هاي كودكان، 
سرخوردگي ها و فشارهاي ناشي از زندگي ماشيني باشد. چه بسا 
اگر كودك و يا نوجواني آن فيلم را ببيند، تأثيرات بسيار نامطلوب و 
مخربي بر روح و روان او بگذارند، اما فيلم براي كودكان و نوجوانان 
ــت. بايد ويژة كودكان و نوجوانان باشد يا در اين  مقولة ديگري اس
محدوده سني و مرزبندي بگنجد. مسلماً كودكان از ديدن فيلم هايي 
كه براي آن ها ساخته اند، مي توانند لذت ببرند، لحظات را به تفريح 
ــي بپردازند و لزوماً پيام ناپيداي فيلم را هم به خوبي دريافت  ذهن

كنند. 
آيا انصافاً مي توان فيلمي را نام برد كه تمام اصول تربيتي را به 
نحو مطلوب رعايت كرده باشد. قطعاً گزينش بسيار دشوار است. 
ــكل بعضي از فيلم ها را مي توان در كار كارگرداني آن ديد كه  مش
متأسفانه تعدادي از آن ها با كپي برداري از نمونه هاي خارجي و به 
ويژه غربي، اين امر بر آن ها مشتبه شده است كه براي كودكان فيلم 
مي سازند و در مصاحبه هاي خود از باالي برج تفاخر و تكبر چنان داد 
سخن مي رانند كه گويا به تمام مكنونات و مسائل روانكاوانه  دنياي 
كودكان و نوجوانان پي برده اند و بيشتر خود را از مطالعه و تحقيق 
و تفحص در اين زمينه بي نياز مي يابند. دربارة ساختن فيلم هاي 
ــش عشق به دنياي پاك  كودكان و نوجوانان، اگر دغدغه و جوش
و بي آاليش كودكان وجود نداشته باشد، محصول نهايِي مطلوبي 
نخواهد بود. مي توان تعدادي از معضالت سينماي كودك و نوجوان 
را ره آورِد تلويزيون و مجموعه هاي سردستي آن به سينما دانست 
كه فيلم نامه نويس به خيال جذب تماشاگر، آن را براي سينما نيز 
اعمال مي كند؛ ولي با توجه به مفاهيم متعالي اسالم در فلسفة تعليم 
ــد كه اين مهم با توجه به حمايت  و تربيت، باز مي توان اميدوار ش
مسئولين و مطالعه و كنكاش دقيق اهالي سينماي كودك و نوجوان 
قابل تحقق است. در كل با مرور برخي از فيلم ها مي توان با معيار 

قرار دادن سه اصل دربارة اين نوع فيلم به قابليت هاي آن پي برد:

بعد از انقالب 
شرايط مهيا شد تا 
بيشتر (به خصوص 

پس از پايان 
جنگ) دربارة 

سينما و به ويژه 
سينماي كودك 

و نوجوان فكر 
ژرف نگري شود
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محمد رنگچيان

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

اشاره
در ايـن مقالـه هنر بـه منزلة 
پديده اي اجتماعي و روانشناختي 
بررسـي مي شود، سـپس ضرورت 
نياز جامعة كنونـي به فراهم كردن 
زمينه هاي انگيزشي هنر، همچون 
نيـازي مبنايـي در زندگـي مدرن 
و صنعتـي امروزي بـراي پيش بُرد 
بسـياري از اهـداف و حركت هاي 
مثبـت و ايجـاد جامعه اي سـالم و 
بهره مند از دسـت آوردهاي هنري 

ارزشمند توضيح داده شده است. 

ــر،  هن ــه،  پيش كليدواژه هـا: 
صنايع دستي، چوبي، فلزي.

مقدمه
ــر مي بريم كه  ــه س ــه اي ب در زمان
رويكردهاي علمي به مسألة هنر، به ويژه 
در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي 
ضروري به نظر مي رسد و هر چه در اين 
زمينه سخن گفته شود باز از جايگاه ويژه 
آن كاسته نخواهد شد و هر چه از در هر 
زمينه و مقولة هنري تالش شود، گامي 
است براي روشن تر شدن مسائل هنر و 
به در آمدن هنر از انزواي اجتماعي كه 
ــي را در عرصة مطالعات  باب هاي نوين
هنري و كاربرد هنر در اين زمينه خواهد 

گشود. 
بايد توجه داشت كه پرداخت هاي 
سراسيمه، سطحي و هر از گاهِي چنين 
ــي و علمي تنها به شكل  مسائل اساس
صوري و نمايشي و گزارش ها و مطالعات 

عجوالنه، به ايجاد حركت، چه بسا تالش 
بي بهره و كوبيدن آب در هاون.

لزوم مطالعات هنري در عرصة 
علوم اجتماعي

در ابتدا، «تنها به عنوان يك نظريه» 
اگر به وجود انديشه يا شخصيت يا طبع 
مادرزاد اعتماد داشته باشيم، به طور قطع 
بسياري از قانون ها و نظريه ها و نگرش هاي 
ــة تكامل  ــي، مانند «نظري معتبر علم
ــة «تكامل اجتماعي»  طبيعي» و نظري
ــم و از حوزة علم  ــاً بايد رها كني را لزوم
بيرون رويم: قطعاً از مطالعة روانشناسي 
فردي به روانشناسي اجتماعي و سپس 
به مردم شناسي و جامعه شناسي و ديگر 
علوم اجتماعي خواهيم رسيد؛ بنابراين 
به راحتي خواهيم پذيرفت كه اگرچه هنر 
زادة فطرت و شخصيت هنرمند است، 
براي شناخت آن به جامعه و تاريخ هنر 
ــخصيت  ــري بايد روي آورد؛ زيرا ش بش
ــاز زندگي مدني در تمام ادوار  فرد از آغ
تاريخي ساخته و پرداختة فطرت الهي 
ــت؛  و محيط اجتماعي وي بوده و هس
ــوان گفت،  ــني مي ت ــن به روش بنابراي
ــتگاه واقعي هنر، فطرت و جامعه  خاس
است و تاريخ گوياي آن است كه روش 
تحليل جامعه شناختي هنر به روش هاي 
علوم تجربي چون نتيجه بخش نخواهد 
بود، انسان و جلوه هاي زندگي او بسيار 
پيچيده اند و صرفاً به مقوله هاي يك علم 
ــده،  يا حتي يك رده از علوم شناخته ش
محدود نيست و نمي توان آن را بررسي 
ــئله زمينة تحول  ــرد، بلكه براي مس ك
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اجتماع، بنيادانگاره و مالك تحليل بايد شمرد و هنرشناسي را در 
دو و قالب ايستا Static و پويا dynamic انجام داد. 

نگرش هاي گوناگون هنرشناسان به خاستگاه هنر
برخي از هنرشناسان بزرگ اعتراف مي كنند كه هنوز كاري 
شايسته در اين عرصه انجام نشده است و نظرية علمي و جامعي 
دربارة تّطورهاي هنري نه در غرب و نه در شرق پديد نيامده است. 
براي شناخت دقيق تر هنرها و هر نموِد ريشه دار اجتماعي ديگر 
ــأ، و مسير و حركت هاي آن كنكاش  بايد در زمينة اجزاي منش
كرد و سپس با بينش ژرف و پهناور به تحليل و بررسي پرداخت 
در چنين رويكردهايي تعريف و شناخت ساخت structure و 

كاركرد function اهميت مي دهد. 
ــاز با همة  ــه ويژه در آغ ــته و ب ــل اينكه هنر پيوس ــه دلي ب
ــان همراه بوده است، هيچ گاه نمي توان  فعاليت هاي زندگي انس
پويش هاي هنري را به جدايي از ساير جلوه هاي زندگي بررسي 
كرد؛ بنابراين شناسايي خاستگاه هنر و سير آن و ساخت و كاركرد 
هنرهاي در زمينة عمومي زندگي انسان، ضروري است. به اتكاي 
ــت آوردهاي علوم اجتماعي بايد گفت كه شعر و موسيقي و  دس
حركات موزون و پيكرنگاري و پيكره تراشي و ديگر فعاليت هايي 
ــود، با زندگي انسان آغاز  كه امروزه لفظ هنر به آن اطالق مي ش
شده اند. انسان ابتدايي همان گونه كه ابزار كار و جنگ مي ساخت و 
در جست جوي خوراك و پناهگاه بود، به كارهاي هنري نيز دست 
مي زد، پاي كوبي و دست افشاني مي كرد و نقش و نگار مي آفريد. 
در كهن سالِي هنر بحثي نيست. بحث اين است كه انسان خشن 
ــرودار زندگي پرتالطم  ــرگردان ابتدايي، چرا در گي ــوا و س و بين
ــت مي زند و گرايش هاي  ــش از تاريخ به آفرينش هنري دس پي
هنري از خود بروز مي دهد؟ آثار هنري اگر از تجمعي بهره رسان 
نمي بودند، هيچ گاه به وجود نمي آمدند. بايد ديد كه بهرة انسان 
ــتر اين نگرش هاي  ــت؟ بيش ابتدايي از هنرآفريني چه بوده اس
 (instinctirist) گوناگون فيلسوفان و هنرشناسان غريزه گراي
يا نهادگراي (natirist) هستند؛ به اين معني كه هنرآفريني و نيز 
هنردوستي را مانند خوردن و خوابيدن و درآميختن نيازي فطري 
ــمارند. در پژوهشي در منشأ هنر، هشت نگرش  يا مادرزاد مي ش

ذكر شده است:
1. هنرها از غريزة بازي سرچشمه مي گيرند؛

2. هنر از غريزة تزئين پديد مي آيد؛
3. هنر از غريزة خودنمايي زاده مي شود؛

4. هنر از اتحاد غريزة بازي و خودنمايي به وجود مي آيد؛
5. هنرها محصول تلطيف غريزة سازندگي هستند؛

6. هنر از غريزة جنسي برمي خيزد؛
ــري گوناگون تحقق  ــف انگيزه هاي فط ــا از تلطي 7. هنره

مي يابند؛
8. هنرها در آغاز براي رفع برخي از نيازهاي زندگي به وجود آمده اند. 
ــد، به اندازة هنر پيچيده و گوناگون نيست،  بازي هرچه باش
ــار هنري را با  ــوان ريزه كاري ها و گوناگوني هاي آث ــز نمي ت هرگ
مفهوم بازي همچون فعاليت غريزي يكنواخت تبيين كرد. هنر 

ــئله هاي واقعي زندگي، از بازي، تمرين  به سبب اشتغال به مس
ــاختگي بي نياز و بركنار است. اگر هنرآفريني  و تجربه اندوزي س
ــيلة انطباق انسان بر محيط پنداريم،  را نوعي بازي و بازي را وس
ــارزه واقعي، با  ــان به جاي برخورد و مب ــد ادعا كنيم كه  انس باي
فعاليت هايي چون ترانه خواني و پيكره نگاري و تنديس سازي به 
ــناختن و تغيير دادن محيط دست يافته است و البته چنين  ش
ــدارد. طبق نظرية  ــازگاري ن ــي با حقيقت هاي تاريخي س ادعاي
داروين، انسان و برخي ديگر از جانوران به اقتضاي غريزة جنسي 
به زيبايي و زيبايي آفريني مي پرداختند. از ديدگاه هنرشناساني 
ــه (Grosse) و هورنس (Hocrnes) از تصويرها  مانند گروس
ــه و اسپانيا  و طرح هايي كه بر ديوارهاي برخي از غارهاي فرانس
ــده است. به خوبي برمي آيد كه انسان از ابتداي كار، از  كشف ش
دورة پارينة سنگي به كشيدن تصوير، بسيار رغبت داشته است 
ــازي مقدم نيست. پس هنرهاي  و بنابراين خودآرايي بر پيكرس
انساني را نمي توان نوعي تزئين و محصول غريزة جنسي دانست. 
ــان داده اند كه در جوامع ابتدائي نيز  مردم شناسان به خوبي نش
نمي توانيم تجلّيات هنري را به استناد غريزه بازنمايي؛ زيرا در آن 
ــع هم تنوع آثار هنري و رفتارهايي را مي بينيم كه معلول  جوام
عللي غير از غرايزند گروهي از هنرشناسان مانند كانت از ديرباز 
ويژگي هاي الهوتي گوناگوني به انسان نسبت داده اند و مثالً باور 
ــان برخالف جانوران ديگر به حكم فطرت به  ــته اند كه انس داش
زيبايي مي گرايد. به بيان ديگر انسان غريزة «زيبايي دوستي» دارد 
و خودبه خود از برخي از شكل ها و رنگ ها و صورت ها و جز اين ها 
به سرور يا ابتهاج درمي آيد. زيبايي دوستي برخالف خوراك جويي 
و جفت خواهي و فرار از خطر، ضرورت حياتي ندارد، پس نمي تواند 
در شمار فعاليت هاي غريزي باشد. انسان ابتدايي فطرتاً زيبادوست 
ــاي خود را روي  ــرار نمي ورزيد كه پيكرهاي زيب ــود، هرگز اص ب

يكديگر بنگارد و از افزايش آن ها جلوگيري كند. 
با آنكه افراد عنصرهاي سازندة جامعه اند، حيات اجتماعي تابع 
قانون هاي حيات فردي نيست؛ چنان كه صورت هاي متنوع ماّده 
با آن كه همه از ذره هاي مولكولي ساخته شده اند، خواص و قوانين 

عكس: هاتف همايى

به دليل اينكه هنر 
پيوسته و به ويژه 
در آغاز با همة 
فعاليت هاي زندگي 
انسان همراه بوده 
است، هيچ گاه 
نمي توان پويش هاي 
هنري را به جدايي 
از ساير جلوه هاي 
زندگي بررسي كرد
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فعاليت است: 
1. ابزارسازي، 2. گروه زيستي؛ 3. سخن گويي؛ 4. انديشه ورزي. 
به طور خالصه هنرآفريني، نقاشي مجسمه سازي و رقص و... ناشي 
از زندگي عملي ابتدايي و بخشي از فعاليت هاي حياتي اوست و از 
مبارزه با واقعيت زاده مي شود و مانند ابزارسازي و سالح سازي و 
تهية خوراك و ساير كارها و اَعمال توليدي وسيلة غلبه بر واقعيت 
است و ارزش حياتي دارد. در زندگي ابتدايي انسان، هنرآفريني 
ــت.  همچون جادوگري به هيچ روي كاري بيهوده و تفّنني نيس
انسان ابتدايي، هرگز براي خيال پروري، سرگرمي، خودفريبي و 
ــمار ابزار كار و  درِد دل گفتن هنر نمي آفريد. هنر ابتدايي در ش
ــت و البته بيان آرزوها و  ــيلة حل معضالت واقعي حيات اس وس
اميدها هست. دوگانگي نظر و عمل در زندگي ابتدايي راه ندارد. 
ــته مي شوند. كشيدن تصويري از  خيال و واقع متجانس پنداش
حيواني گرفتار در دام يا تير، وسيلة تسلط بر آن به شمار مي رود. 
در ديدة انسان ابتدايي، نمايش يك شيء يا مادة سخت (نقاشي و 
مجسمه سازي) يا با كلمات (ترانه خواني) منجر به به دست آوردن 
آن شيء مي شود و تقليد حركات يك موجود يا حادثه در رقص، 
ــت يافتن بر آن را مّيسر مي كند. عمالً نيز چنين است: زيرا  دس
چنان كه گفته شد، كارهاي هنري افكار و اميال انسان ابتدايي را 
دگرگون مي كند و در اعمال او مؤثر مي شوند و به صورت جّدي 

به تغيير واقعيت كمك مي كنند. 
ــير  ــاي بومي يا فولكلور ايران، تصاويري مانند ش در هنره
ــم كه در مواردي جان مي گيرند و به حركت درمي آيند.  مي بيني
ــمردن خيال و واقعيت در ادبيات ايران، مثال در  در واقع يكي ش
آثار نظامي انعكاس يافته است. همچنين تبديل اشيا به موجودات 
ــن ايراني آثار فراوان به جا  ــدار و عكس آن، در قصه هاي كه جان

مانده است. 
ــت كه هنر اقوام  گفتن اين نكته كامالً به جا و ضروري اس
ــت و از مقتضيات واقعي حيات  ابتدايي، نتيجة زندگي عملي اس
ــد، دريافت مي شود كه  ــمه مي گيرند. از آنچه گفته ش سرچش
خاستگاه نخستين هنرها، زندگي واقعي بوده است، فعاليت هاي 
ــك فعاليت هاي ضروري حيات فردي  هنري در آغاز جزء الينف
ــوند و به همين دليل  ــمرده مي ش و اجتماعي، روحي و رواني ش
ــايد  ــكار در آثار هنري انعكاس مي يافت، ش واقعيت به طور آش
ــي" (primitive realism) يا  جهاني بودِن "واقع گرايي ابتداي

طبيعت گرايي (naturalism) به همين نكته مربوط باشد. 
هيچ نقاشي نگاَرد زين نقش
بي اميد نفع، بهر عين نقش؟
هيچ كوزه گر كند كوزه شتاب

بهر عين كوزه، ني بر بوي آب؟
هيچ كاسه گر كند كاسه تمام
بهر عين كاسه، في بهر طعام؟

هيچ خطاطي نويسد خط به فن
بهر عين خط، نه بهر خواندن؟

                                   مولوي

مستقل دارند. به اين ترتيب ويژگي هاي اجتماعي را با ويژگي هاي 
ــبكة رابطه هاي ميان افراد،  فردي نبايد تعبير كرد، جامعه يا ش
مفهوم وسيعي دارد و مركب از نمودهاي فراوان است و به آساني 
نمي توان يك نمود را در ميان نمودهاي ديگري پيگيري مي كرد؛ 
ــمة اجتماعي هنر را مي جويند، الزاماً از  بنابراين آنان كه سرچش
اختالف نظر ايمن نمي مانند. گروهي از هنرشناسان برآن اند كه 
ــود را در جامعه ممتاز گرداند  ــان ابتدايي به قصد آن كه خ انس
ــر بَرد، به خويشتن آرايي و محيط آرايي  و با عّزت و احترام به َس
پرداخته است؛ بنابراين فعاليت هنري يكي از عوامل فرعي حيات 
ــتي يا امتيازطلبي است. امتيازهاي  اجتماعي، يعني زيبايي پرس
ــان كه از صورت ابتدايي  اجتماعي هنگامي ظهور كردند كه انس
بيرون آمد و تا اندازه اي بر طبيعت مسلط شد و توانست فارغ از 
نيازهاي روزانه در پي تجّمل، تفنن و خودنمايي رود. اگر بگوييم 
كه انسان طبعاً به هنر مي گرايد و مي بالد، در آن صورت با تمام 
اشكال غريزة زيبايي دوستي روبرو مي شويم. اگر بگوييم كه انسان 
به اقتضاي زندگي اجتماعي به هنر مي گرايد و مي بالد، بايد براي 
تبيين اين اقتضا، پيش از آن اثبات كنيم كه هنر ابتدايي متضمن 
فوايد اجتماعي است. در جوامع ابتدايي كنوني، هنرآفريني وسيلة 
ــب امتيازهاي اجتماعي نيست؛ بنابراين چون  خودنمايي با كس
نمي توانيم هنر را تجمل يا امتيازطلبي اجتماعي، يعني از عوامل 
فرعي حيات اجتماعي بدانيم، به ناچار آن را يكي از عوامل اصلي 

حيات اجتماعي بايد بدانيم «عاملي براي معيشت». 
ــاخته و پرداختة تمام  ــان اجتماعِي كنوني، س بنابراين انس
ــت و هنروري يا  ــي بوده و هس ــال جوامع ابتداي ــا و اعم رفتاره
هنرپيشگي از ديرباز عامل به دست آوردن امكانات زندگي يا به 

بيان ديگر معيشت وي بوده است. 

هنروري به عنوان يك نياز زيستي نه «تفّنن»
شايسته است كه به اعتبار واقعيت هاي دوگانه هنر ابتدايي را 
كنيم، در آغاز بايد يادآوري كنيم كه از ديدگاه علم هاي اجتماعي، 
ــت چهار گونه  ــان را از ديگر جانوران متمايز كرده اس آن چه انس

گروهي از 
هنرشناسان برآن اند 

كه انسان ابتدايي 
به قصد آن كه خود 

را در جامعه ممتاز 
گرداند و با عّزت و 
احترام به َسر بَرد، 

به خويشتن آرايي و 
محيط آرايي پرداخته 

است
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صرف نظر از كلياتي كه برحسب ضرورت بيان شد، مي توان 
ــتوار كردن  ــدي خود براي اس ــاس مباحث بع ــه و اس آن را پاي
ــنهادي در زمينة كارآفريني و نگرشي جّدي و  يك الگوي پيش
غيرتفّنني به هنروري يا هنرپيشگي به كار برد؛ شايد از اين عنوان 

بيشتر براي هنرمندان بازيگر استفاده مي شود. 
ــب نياز روحي و  ــف ايراني از ديرباز بر حس ــوام مختل در اق
ــتي، هنروري و پرداخت هاي گوناگون هنري، به طوري كه  زيس
ــت، پيوسته وجود داشته است و دارد؛ اما  زبانزد عام و خاص اس
براي جامعة امروز بيش از پيش اين ضروري است كه مانند هر 
فعاليت اقتصادي و صنعتي ديگر، با نگاهي علمي و پرداخت هاي 
جّدي و اصولي، چنانكه شايستة شأن و درخور آن است، نه تنها 

ــيله اي علمي،  ــه كرد، بلكه آن را وس بايد هنر را پيش
هنري، صنعتي در عرصة رقابتهاي جهاني و ابزار رفع 
ــياري از نيازهاي اجتماعي و رفع معضالت آن  بس

بايد دانست. 
انواع مشاغل و پيشه هاي هنري از ديرزمان، 
در ايران نيز مانند ديگر سرزمين ها به خصوص 
ــته  ــتي وجود داش در عرصه هاي هنرهاي دس
است. در كتاب صنايع دستي كهن ايران اثر 
«پروفسور هانس وولف آلماني» از مشاغل و 
هنرهاي صناعي زيادي نام برده شده است 
كه براي مثال به موارد زير اشاره مي كنيم: 

ــون  ــي، چ � صنايـع فلـزي گوناگون
ــره كاري  ــازي، زرگري و نق ــگري، جواهرس مس

ــي،  ــي، زركوبي، زركش ــي فلزات، ُمهرتراش و قلم زن
گالبتون سازي، شبكه كاري؛

ــري، خّراطي،  ــد درودگ � هنرهـاي چوبي مانن
ــي روي چوب، كنده كاري روي  خاتم كاري، معّرق كاري، نقاش

چوب يا منبت كاري، گره چيني و اُرسي سازي؛
ــد  � صنايـع سـاختماني و سراميك سـازي، مانن
كاشي كاري، سنگ تراشي يا حّجاري، خرُمهره سازي، كوزه گري 
ــري و  ــازي، گچُب ــازي و سراميك س ــازي، لعابس و سفالينه س

آجرچيني؛
� صنعت و هنر نسـاجي و چرم سازي، مانند رنگرزي 
ــكه دوزي، نمدمالي، حصيربافي،  پارچه، بافندگي، قالي بافي، س
ــازي، قلم دان سازي، كفشگري،  زنبيل بافي، چاپ پارچه، گيوه س

جلدسازي، پوستين دوزي و چرم سازي. 
بسيارند حرفه هايي در طول زمان و در عرصه هاي مختلف 
تاريخي ايران كه حتي نام بردن از آن ها در اين مقاله نمي گنجد 
ــده، تنها مشتي نمونة خروار است. بسياري از  و هنرهاي ذكر ش
هنرها در زماني منسوخ يا به نوعي پيشرفته تر تبديل و تكنيك 
آن ها جديد شده است. بسياري از آن ها مقتضايات و نياز جوامع 
پديد آمده اند. و اين زايش ها و دگرگوني ها، همچنان تا عصر ما 

ادامه داشته است و دارد. 
ــا ابزاري  ــون براي جامعة م ــت، آنچه را تاكن ــح اس پرواض

ــت  ــد فرهنگي و غناي آن بوده اس ــك براي حيات و رش الينف
هرگز نمي توان، تنها تنوع طلبي يا تفّنن دانست. به مرور زمان، 
تاخت و تازهاي فرهنگ و هنر بيگانه در جامعه و ساختار هويتي 
ــِص محض را  ــاي هنري در جايگاه تخص ــزوم پردازش ه آن، ل
ــت و بدون شك آسيب هاي جّدي به ساختار  كم رنگ كرده اس

اجتماعي فرهنگي و اقتصادي شده است. 

ضرورت آسيب شناسي اجتماعي
شناخت جامعه و بررسي حركت هاي فردي، گروهي، خانواده 
و اجتماع، يعني بررسي ميزان تأثيرگذاري آسيب هاي اجتماعي 
بر خردورزي و هنروري و انعكاس نامعقول و پيامدهاي ناهنجار 

اجتماعي ضرورت اول است. پس از آن، 
ــازي  ــت محور بوَدن هنر و فرهنگ س درك اهمي
ــي همچون نيازي روحي،  اجتماعي به لحاظ انگيزش
ــت؛  ــرد و اجتماع، ضرورت دوم اس ــراي ف رواني ب
ــزه، زيرا  ــدة انگيزه، نه آوي ــتن به هنر دي نگريس
آويزه آويختن به حلقه هايي هرچند پيوسته، اما 

گسيختني و كوتاه مدت است. 
سالمت و بهداشت رواني جامعه بازدارندة 
بسياري از معضالت و بيماري هاي اجتماعي 
ــار اقتصادي،  ــت نابهنج ــي از وضعي ناش
ــت كه سرانجام به  فرهنگي، اجتماعي اس
رخدادهاي اسف بار و آسيب هاي العالج ملّي 

مي شود. 
ضرورت سوم عبارت است از: به تثبيت رساندن 
ــي هنري، هنرآفريني و هنروري و تحكيم  پرداخت هاي
ــي، ارگان ها و  ــاي همه جانبة دولت ــتمرار حمايت ه و اس
سازمان هاي مربوط به هنر. ايجاد اصناف و تشكل هاي توانمند 
ــتوانه و اعتماد در زمينه كارآفريني و  براي حمايت و ايجاد پش

درآمدزايي نيز ضرورت دارد. 
لزوم توجه فرهنگي

ــخص كنندة ويژگي هاي  ــط اجتماعي– فرهنگي مش محي
ــاري و عادت هاي يك جامعه، به طور اعم و هر قوم  باوري، هنج
و قبيله در مناطق مختلف كشور، به طور اخص است. شخصيت 
ــئت مي گيرد؛ بنابراين  و طرز تلقي هاي افراد از فرهنگ آنها نش
شناخت فرهنگ داوطلبان استخدام در سازمان ها و گزينش افراِد 
هم سو با فرهنگ سازمان، يك استراتژي مؤثر در مديريت منابع 

انساني است. 
ــر ناخودآگاه  ــگ، عمدتاً از ضمي ــاي متأثر از فرهن رفتاره
سرچشمه مي گيرد و يا حتي اگر رفتار عقاليي تلقي شود، عقل 
ــت.  ــز متأثر از باورها، ارزش ها، هنجارها و عادت هاي ويژه اس ني
همان گونه كه انسان براي بسياري از رفتارهاي فيزيولوژيك بدن 
خود، تصميم گيري نمي كند. براي بسياري از رفتارهاي اجتماعي 
خود نيز تصميم نمي گيرد و تصورش اين است كه عقاليي رفتار 

مي كند. 

بسياري از هنرها 
در زماني منسوخ 
يا به نوعي 
پيشرفته تر تبديل 
و تكنيك آن ها 
جديد شده است
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در روزگار ما، هر انساني در هر روز و گاه در هر لحظه 
با مقدار زيادي خبر و پيام از راه هايي به غير از زبان و گفتار 
ــود. به بيان ديگر، تصاوير، اعم از فيلم، عكس،  مواجه مي ش
آثار گرافيكي، نقاشي و... در عصر ما بخش عمده اي از انتقال 

مفاهيم و اخبار را به عهده گرفته اند. 
حجم انبوه اخبار و مفاهيمي كه از راه تصوير در اختيار 
ــان امروز قرار مي گيرد، درست ديدن و درست استفاده  انس
ــردن از تصوير و پيام هاي تصويري را براي هركس به ويژه  ك

براي هنرمندان ضروري مي كند. 
امروزه بسنده كردن به نيروي كشف و شهود هنرمندانه 
ــت. و  ــح و تبيين آثار هنري، به تنهايي كافي نيس در توضي
تكية صرف بر اين نيرو، حتي مانع تجزيه و تحليل دقيق آثار 

هنري و امر آموزش هنر مي شود. 
دونيس اِ. داند در كتاب «مبادي سواد بصري» كه نشر 
ــپهر منتشر كرده است،  ــروش آن را با ترجمة مسعود س س
ــان دهد كه  ــد در فصل هاي مختلف اين كتاب نش مي كوش
يك اثر هنري تصويري عالوه بر كشف و مشهود هنرمندانه، 
ــت كه از اصول و  نتيجة تفكر و تعقلي دقيق و با انضباط اس
ــيار به  فنون خاص خود بهره مي برد و از پس آزمون هاي بس

ثمر مي رسد. 
ــاب دربرگيرندة بخش  ــده در اين كت ــاره ش نكات اش
ــروري و الزم در فهم و تبيين و  ــتني هاي ض مهمي از دانس
تعليم هنرهاي تصويري است. اصولي كه در ضمن تمرين ها 
ــتادهاي  و كار عملي بايد همواره موضوع توجه معلمان و اس
ــرد. هريك از  ــاي تصويري قرار بگي ــر در آموزش هنره هن

ــاي  مباحث اين كتاب مي تواند چون كليدي طاليي راهگش
هنرآموزان در طِي منازل هنرهاي تصويري باشد.  پنج فصل 
از اين كتاب برجسته ترين نكات دستوري زبان بصري طرح 
شده است. با مروري اجمالي بر مطالب كتاب مهم ترين قواعد 
و تكنيك هايي را كه به گمان مؤلف در ايجاد و خلق پيام هاي 
روشن بصري داراي نقش ويژه اي دارند بازخواني مي كنيم: 

تركيب بندي
رسيدن به معناي يك عبارت تصويري (اثري تصويري) 
ــتگي دارد؛ به بيان ديگر،  به نوع تركيب بندي آن بسيار بس
تركيب بندي در جلب توجه بيينده به اثر، نقش بسيار مهمي 
ــه تركيب بندي هاي  ــان ب ــناخت واكنش انس دارد. براي ش
ــون و همچنين حاالت  ــايي جهان پيرام گوناگون به شناس
ــان به ويژه  ــان در مواجه با اين جه ــاني انس ــي و نفس درون
ــار هنري نياز داريم.  ــاي ذهني او پس از ديدن آث واكنش ه
ــن عوامل فيزيكي و فيزيولوژي  اصل تعادل يكي از مهم تري
ــر است؛ به همين دليل انسان آگاهانه يا  مؤثر بر حواس بش
ــش از هر عامل  ــاي بصري خود، بي ــودآگاه در ارزيابي ه ناخ
ــوازن در يك اثر توجه مي كند. در  ــر به وجود تعادل و ت ديگ
تركيب بندي براي القاي پيام مورد نظر، توجه به اصل فشار 
ــود. وجود فشار بصري يا  مي تواند از نظر بصري مؤثر واقع ش
ــج ويژه اي در پيام آن  ــود آن در يك تصوير، مي تواند نتاي نب

تصوير داشته باشد. 
ــل ديگري  طـراز كردن و برجسـته سـاختن، اص
ــد موضوع توجه  ــت كه در تركيب بندي يك اثر مي توان اس

1- سواد ديدن
مهدي الماسي

معرفى دو كتاب هنرى
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ــد. چيزي كه  باش
ــورد انتظار  ــت و در محل م پيش بيني پذير اس

ــي دارد؛ اّما اين جاذبه در مقابل پديده اي  ــرار مي گيرد، جاذبة خاص ق
ــي  غيرمنتظره رنگ مي بازد و همين مي تواند دربرگيرندة مفهوم خاص يا القاي حس

ويژه به بينندة اثر تصويري باشد. 
ــي از نظرية  ــبت به يكديگر بخش ــش و جاذبة عناصر نس در روابط موجود در يك تصوير، نيروي كش

ــكيل مي دهد كه به آن قانون جمع شدن گفته مي شود كه در تركيب بندي ها ارزش دارد؛ در واقع  ــتالت را تش گش
عناصر موجود در يك تصوير بر يكديگر تأثير متقابل و نسبي مي گذراند و نوعي رابطة بده و بستان ميان آن ها حاكم شود و 

گاه موجب رقابت بين يكديگر مي شوند. چشم نمي داند كه اول به كدام نقطه توجه كند و همين موجب مي شود كه بر اثر جاذبة 
ميان آن ها، چشم واحدهاي منفرد بصري را مجموعاً به صورت شكل هاي ويژة ديگري درآورد و نقاط مفقود بين نقطه ها را پيدا مي كند 

و ارزش واحدهاي منفرد كلّيتي واحد بسازد. 
ــه مثبت و منفي تصويري نيز در تركيب بندي هر اثر هنري پيام هاي بصري خاصي دارد. با تكيه بر اين اصل، هنرمند مي تواند  ــه ب توج

برخي از مفاهيِم ذهني خود را به زبان تصوير بيان كند. 

عناصر اوليه در ارتباط بصري
هر نقش يا طرح يا تصوير به هر صورت از يك سلسله عناصر اوليه تشكيل شده است. منظور از اين عناصر اوليه، موادي مثل كاغذ، رنگ، فيلم و 
غيره نيست؛ بلكه منظور نقطه، خط، شكل، جهت سايه روشن، رنگ، بافت، بُعد، مقياس و حركت است. اين عناصر، مادة خام تمام اخبار بصري اند و به 
شكل هاي مختلف با يكديگر تركيب مي شوند. انتخاب اين عناصر و طرز تأكيد بر برخي از آن ها در يك اثر بصري به ساخت و نوع كار بستگي دارد. هريك 
ــت كه شاخص فضاست. خط، سّيال و روان و  ــانة بصري اس از اين عناصر را در بياني اجمالي مي توان چنين تعريف كرد: نقطه، كوچك ترين واحد و نش
بيان كنندة پرتحركي شكل ها هنگام طرح زدن آزاد و نرم است و در نقشه هاي فّني سخت و كنترل شده است. شكل، شامِل شكل هاي اوليه، دايره، مربع 
و مثلث و سپس انواع بي پايان تركيبات و استحاله هاي گوناگون آن ها در شكل هاي دوبُعدي يا سطح و سه بعدي يا حجم است. جهت نيرويي است با 
حركت و از خصايص شكل هاي ساده و اوليه كه ساده ترين آن جهت َدَوراني، مايل و عمودي است. رنگ مايه شامل سايه روشن، وجود و فقدان نور 
است كه بدون وجود آن، ديدن به طور كلي محال است. بافت خصوصيت موجود در سطوح مختلف است كه مي توان آن را لمس كرد يا فقط 

ديد. نسبت و مقياس ميزان اندازة نسبي شكل ها. بُعد و حركت كه با استفاده از سايه روشن و پرسپكتيو ايجاد مي شود و رنگ، خبر در آن 
است و با عواطف احساسات بشر ارتباط دارد. 

تشريح پيام بصري
پيام هاي بصري معموالً در سه سطح بيان و دريافت مي شوند؛ اّما اين سطوح سه گانة اخبار بصري با يكديگر پيوند 

و بستگي دارند و گاه يكديگر را مي پوشانند. با اين همه، هريك از اين سه سطح آن قدر از يكديگر متمايزند 
كه بتوان تك تك آن ها را جداگانه و از لحاظ ارزش و قابليت پيام رساني تحليل و بررسي كرد. اين 

سه سطح عبارتند از: 
الف. شبيه سازي: راه بازنمايي طبيعت است و از راه مثبت مشاهدة 

آنچه در محيط زيست و در تجربه هاي خود مي بينيم و 
بازمي شناسيم، 
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انجام 
مي شود. 

بيـان  ب. 
انتزاعـي: به معناي 

حذف عوامل بصري متعدِد 
تصوير و باقي گذاشتن مهم ترين 

و بارزترين جنبه هاي آن است. 
ج. بيان رمزي يا نمادين: معنا دادن به 

تصاويري است كه انسان پديد مي آورد و به همين 
ــيدن يك رمز، گاه از راه انتزاعي كردن  منظور براي رس

ــاده ترين صورت ممكن درمي آورند؛ به  يك تصوير آن را به س
ــد و هم به راحتي به  ــادگي ترسيم شدني باش طوري كه هم به س

خاطرسپردني شود. 

جنبش و تحرك در ُكنتراست
از ميان همة فنون بصري، كنتراست يا تضاد بيش از بقيه براي كنترل يك پيام بصري 

هنگام ايجاد آن اهمّيت دارد. 
ــرما، گرمايي وجود ندارد، و يا  هر مفهومي، فقط در مقابل ضّد خود معنا پيدا مي كند. بدون س

بدون پَستي، بلندي اي نيست، بدون تلخي، شيريني معنا ندارد. تضاد يا كنتراست موجود در پديده ها، باعث 
حساس تر شدن قواي حسي ما به معناي آن ها مي شود. 

ــود كه موضوع ديدن به وسيلة كنتراست از لحاظ بصري وضوح و روشني پيدا  ديدن، هنگامي خوب انجام مي ش
كرده باشد. براي برجسته كردن معنا از لحاظ بصري، فن كنتراست، نه فقط باعث تهييج و جلب توجه بيننده مي شود؛ بلكه 

به معناي موجود در پيام نيز اهمّيت و تحركي خاص مي بخشد. 

روشني يا تاريكي نسبي در كار، ميزان شدت كنتراست را تعيين مي كند. در شكل ها و  اندازه ها 
نيز مي توان كنتراست ايجاد كرد، اشكال نامنظم در كنار اشكال منظم و تغيير در مقياس هاي واقعي 

اندازة اشكال موجب كنتراست در شكل و اندازة تصاوير شوند. 

فنون بصري: برنامه هايي براي ارتباط بصري
ــت كه به طور  ــكل و محتوا اجزاي اولية كلية هنرها و صنايع بصري اند. محتوا موضوعي اس ش
غيرمستقيم يا مستقيم بيان مي شود و ويژگي اصلي هر خبر يا پيام است. در معنا بخشيدن به يك 
طرح، همواره بينندگان نقش ويژه اي دارند؛ به همين دليل پيامدهاي تركيب بندي در يك اثر بايد به 

دقت سنجيده شود. آگاهي بصري در عمل الزمة پديد آوردن آثار هنري ا ست. 
ــخ گوي  ــيء زيبا و موزون كه پاس ــب براي ايجاد يك ش ــد به منظور يافتن راه حل مناس هنرمن
ــكل و محتوا، روش هاي مختلفي را براي  ــد، بايد با توجه به رابطة متقابل ش انجام كاري ويژه نيز باش

تركيب بندي كار خود بيازمايد و سبك و فّني خاص را با هوشمندي و فكر انتخاب كند. 
او بايد بداند كه با چه كار مي كند و چگونه بايد آن را به انجام برساند؛ زيرا مهارت و استادي در 

هر كاري به شناختي از وسايل اوليه و نحوة كار نياز دارد. 
ــري معاني گوناگون  ــماري براي بيان بص ــون بصري در تركيب بندي به طراح امكانات بي ش فن
مي دهد. اين فنون به صورت قطب هاي متضاد در مقابل يكديگر قرار مي گيرند. نام بردن تمام فنون 
ــكل بتوان براي آن ها تعريفي قطعي و نهايي داد. برخي از  ــت و حتي مش ــوار اس بصري، كاري دش
ــاده–  ــد از: متعادل– ناپايدار؛ متقارن – نامقارن؛ منظم – نامنظم؛ س ــن اين فنون عبارت ان مهم تري
ــج؛ وحدت– پراكندگي؛ پرنقش– صرفه جويانه؛ مختصرگيري– مبالغه؛ پرتحرك– آرام؛ تلويح–  بغرن
ــتي– تنوع؛ مطابقت با واقع– انحراف از واقع؛  ــفافيت– ماتي؛ يكدس بي پردگي؛ بي طرفي– تاكيد؛ ش

تخت– سه بعدي؛ تك عنصري– چندعنصري؛ واضح– محو.



رشــد آموزش 

ــم  دورة هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

60

26

2- آشنايــي با مكاتب نقاشي

نام كتاب: آشنايي با مكاتب نقاشي
نويسنده:  فوزيه لطفي

ناشر: سروش هدايت- تهران
نوبت چاپ: چاپ سوم، 1378

تاكنون كتاب هاي بسياري دربارة  تاريخ هنر در ايران و جهان 
نوشته شده است. برخي از اين كتاب ها به فارسي نيز ترجمه شده 
است. تاريخ هنر، به دليل گستردگي و قدمت، از موضوعاتي است 
كه همواره موضوع توجه و تحقيق و پژوهشگران و عالقه مندان تاريخ 
هنر در جهان است؛ در واقع، بررسي و ارزيابي آثار هنري در تاريخ، 
مواردي است كه موجب شناخت بيشتر انسان از خود و پيشينه اش 

مي شود. 
ــة  تاريخ هنر با  ــان تاريخ هنر با مطالع ــدان و موّرخ هنرمن
ديدگاه ها و نگرش ها؛ سبك ها و روش هاي متنوع بيان هنري و حتي 
جهان بيني و تفكر، آداب و رسوم و احساسات و آرزوهاي بني آدم در 
اعصار مختلف آشنا مي شوند. اين مطالعه، هم از جنبة  انديشه و 
نظر و مباحث معرفتي و شناخت بسيار اهمّيت دارد و هم از جنبة  
فنون و روش ها و مهارت ها و ابزارها و انواع بيان هنري. نكتة اخير 
در بيشتر موارد موجب تأثيرگذاري هنرمندان اعصار كهن بر آثار 
هنرمندان ادوار جديد شود و باعث غنا و تعالي بيان هنري در طي 

گذر زمان مي شود. 
شناخت تاريخ هنر نقاشي در روزگار ما، از ضرورت هاي اوليه اي 
است كه هر هنرآموزي پيش از ورود به اين عرصه بايد در حد مقدور 
ــنايي داشته باشد. اين ضرورت، انگيزه اي  دربارة  آن آگاهي و آش
شده است تا كتاب هايي با حجمي مناسب حوصلة  دانش آموزان 

ــود. كتاب هايي كه مي كوشند،  ــتة  هنر نوشته ش و داوطلبان رش
ــي و تصويرگري در جهاني را در  ــم اندازي كلّي از تاريخ نقاش چش
ــتاقان ورود به عرصة  هنرآموزي قرار دهند. تا آن ها به  پيش مش
صورت خالصه از كليات تاريخ نقاشي مطلع شوند. اين كتاب ها در 
ــراي ورود به بحث اصلي اند و تنظيم مطالب در  حكم مقدمه اي ب
آن ها، به گونه اي است كه مخاطب با كليدي ترين موضوع ها آشنا 
شوند. كتاب آشنايي با مكاتب نقاشي نوشتة خانم فوزيه لطفي از 
ــت كه با اين هدف تدوين و تنظيم شده است. اين  كتاب هايي س
ــت فصل اصلي دارد كه عنوان هاي آن ها عبارتست از:  كتاب هش
مكاتب نقاشي باستان، مكاتب نقاشي ايران بعد از ظهور اسالم تا 
امروز، مكاتب نقاشي خاور دور، مكاتب نقاشي اقوام بومي (بدوي)، 
مكاتب نقاشي قبل از رنسانس، مكاتب نقاشي غرب از رنسانس تا 
قرن 19 ميالدي، مكاتب نقاشي غرب در دنياي مدرن، آشنايي با 
مكاتب نقاشي پست مدرنيسم. همة  اين مباحث در 140 صفحه 
ــده است. هرچند مؤلف سعي كرده است تا حد ممكن به  مرور ش
ــردازد و در اين كار نيز تا حدودي  اصلي ترين نكات هر موضوع بپ
موفق بوده است متأسفانه متن كتاب از فقدان يك ويرايش ادبي 

مناسب رنج مي برد. 
اين كتاب، همچنين از نظام ارجاعات به منابع و مراجع معتبر 
مورد نظر نويسنده بي بهره است. مسئله اي كه در كتاب هاي آموزشي 

و پژوهشي نمي توان به سادگي از آن گذشت. 
كتاب به صورت مصور و رنگي چاپ شده است. به طور كلي ويرايش 
متن كتاب و هم چنين تنظيم مراجع و منابع كتاب در چاپ هاي بعدي، 

كتاب را براي عالقه مندان ورود به رشتة  نقاشي مفيدتر خواهد كرد.
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كليدواژه ها: وسايل و ابزار طراحي، مدادرنگي، آب رنگ، زغال، 
ــتل. پاس

مقدمه
ــل زيادي وجود دارد.  براي اين كه چرا طراحي بياموزيم، دالي
ــروع فعاليت، عالقه و انگيزةطراحي، لذت بخش و موجب  براي ش

رضايت خاطر است. 
ــه مراتب بهتر از گرفتن عكس براي ثبت  طراحي و اكيس ب
ــي است. مهم تر از اين ها طراحي، ديد صحيح و  اطالعات در نقاش
آگاهانة  ما را به محيط اطراف گسترش مي دهد و به ما كمك مي كند 
كه دنياي اطراف را با نگاه كنجكاوانه و تازه تري بنگريم. تنوع زيادي در 
ابزار و وسايل طراحي و نقاشي وجود دارد. كاغذها و وسايل مختلف به 

راحتي در دسترس هنرمندان است. 
ــيلة  طراحي، ويژگي هايي دارد و اين به فرد عالقه مند  هر وس
ــد، خود را بدون  ــخصي و جدي فرصت مي دهد تا با تجربه هاي ش

هيچ گونه محدوديت محك بزند؛ براي مثال ذغال براي طرح هاي 
برجسته و صفحات بزرگ مناسب است؛ درحالي كه مدادهاي رنگي 
در كارهاي ظريف و همراه با دقت زياد در نمايش جزئيات طرح و در 

صفحات كوچك تر كاربرد دارد. 
انتخاب ابزار و وسايل به چگونگي كار و همچنين تكنيك هاي 

نقاشي هاي كه تجربه كرده ايد، بستگي دارد. 
ــاعات كمي را به طراحي كردن  ــعي كنيد، هر روز س ابتدا س
اختصاص دهيد تا به آن عادت كنيد و از وسايل طراحي تا آن جا كه 
مي توانيد، استفاده كنيد تا عالقة  خود را كشف و آن را درك كنيد. 

وسايل و ابزار الزم براي طراحي
ــاده با مداد يا خودكار انجام  ما معموالً طراحي را با خطوط س
ــيعي از مدادهاي  مي داديم؛ اما امروزه در دورة  طراحي به طور وس
ــود كه در ايجاد انگيزه و تأثير در  ــتفاده مي ش تك رنگ و رنگي اس

نغمه يونسي
به گــــــامراهنمـــاي طراحي خــــودآمــــوز و دانشجوي كارشناسي ارشد گـــام 

وزشرشــد آموزش  آ ر

م دورةهشت
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وسايل و ابزار طراحي، مدادرنگي، آب رنگ، زغال،  هيچ گونه محدوديت محك بزند؛ براي مثال ذغال براي طرح هايودواژه ها:كليد



رشــد آموزش 

ــم  دورة هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

62

26
وزشزشرشـرشــدـد آآموزش وآ آ ر

ـــم دوردورة هة هشـتشت
44شمــمــــارة رة 44
تابستبستانان 13139900

62622

26

يادگيري بسيار اهميت دارند. 
مدادها

آشناترين وسيلة  طراحي، مداد است كه بسيار متنوع است؛ از 
مدادهاي نرم با توتاليتة  مخملي تا مدادهاي ظريف كه براي رسم 

جزئيات طرح استفاده مي شود. 
مدادهاي چوبي معمولي از دو قسمت تشكيل شده است و يك 
ميلة  نازك گرافيت درون سوراخ استوانه اي شكل چوبي قرار دارد. 
اين ميل گرافيت «سربي» را نوك مداد مي نامند. اين نام گذاري به 
ــانزدهم برمي گردد؛ زماني كه گرافيت كشف شده بود و به  قرن ش

اشتباه آن را سرب مي گفتند. 
ــختي و نرمي مغز گرافيت مداد، در انواع  مدادها برحسب س
 9H ــخت از H و B درجه بندي مي كنند؛ براي مثال مدادهاي س
(سخت ترين) شروع تا H و نرم ترين مدادها از 8B تا B درجه بندي 

مي شوند. 
درجه هاي F و HB حدود وسط نرم و سخت است. مداد نرم 
قابليت ترسيم خطوط عريض و نرم را دارد؛ در حالي كه مدادهاي 
ــت براي ترسيم نقاط و خطوط دقيق و بيان شرح و جزئيات  خس
است. يك مداد با درجة  متوسط 2B يا 3B احتماالً معروف ترين 

نوع براي طراحي است. 

ــكيس:  ــوازم الزم براي طراحي و اس ــايل و ل از مجموعة  وس
مدادهاي نرم و سخت، مدادهاي رنگي، قلم هاي گرافيت، يك كاغذ 
سمباده، مداد تراش و تيغ (كاتر) و كاغذ شيشه اي براي تيز كردن 

مدادها.  

ــتند و طوري طراحي  انواع ديگر مداد، پيش برنده و كالج هس
شده اند كه قابليت تعويض قلم را دارد. مزيت آن ها نسبت به مدادهاي 

چوبي عدم نياز به تراشيدن و تيزكردن نوك مداد است. 
مدادهاي كار «پيتترز» نوك مسطح و مستطيل شكل دارند كه 
امكان رسم خطوط پهن و همين طور خطوط نازك و عالمت هاي 

ظريف را فراهم مي كند. 
مدادهاي خيلي نرم كه به قلم هاي گرافيتي معروف اند، به راحتي 
در دسترس اند و براي ترسيم خطوط پهن و ضخيم و عالمت هاي 

تيره و استوار، به ويژه روي كاغذهاي بافت در كاربرد دارند. 

ــاوت را مي توان با  ــي حالت هاي توتاليته و بافتهاي متف برخ
مدادهاي رنگي به سادگي و با اعمال فشار بر قسمت مركزي نوك 

مداد و طرفين آن ايجاد كرد. 

استفاده از تيغ براي تيز كردن نوك مداد
معموالً مدادتراش نوك مداد را كه براي ترسيم مناسب است، 
مي شكند. مدادي كه با تيغ يا كاتر تراشيده شود، براي مدت بيشتري 
ــيدن نخواهد داشت،  نوك خود را حفظ خواهد كرد و نياز به تراش
در صورتي كه اگر با مدادتراش تراشيده شود، عمر نوك مداد كمتر 

خواهد شد و زودتر به تيز كردن نياز خواهد داشت. 

مدادهاي رنگي 
يكي از پر كاربردترين ابزارهاي طراحي بعد از قلم هاي گرافيتي، 
مدادهاي رنگي است. برتري مداد رنگي به قلم هاي گرافيتي وجود 
رنگ در آن هاست. نوك مدادهاي رنگي از خاك رس رنگ شده يا 
دانه هاي رنگي (رنگ دانه) پوشيده شده با موم تهيه مي شود. بعضي از 
مدادهاي رنگي نرم تر از بقيه هستند كه به مقدار موم استفاده شده 

در آن ها بستگي دارد. 
ــي مي توانند تركيبي زيبا از رنگ هاي مختلف  مدادهاي رنگ
ــت كه نمي توانند  به وجود آورند؛ اما تفاوت آن ها با رنگ در اين اس
با يكديگر مخلوط شوند و رنگ ديگري را بسازند؛ به همين دليل 
توليدكنندگان، مدادهاي رنگي اي در رنگ هاي متنوع و زياد براي 

ايجاد سايه ها و رنگ هاي پس زمينه توليد كرده اند. 
مداد آب رنگي

ــتند و  ــا حدفاصل بين مدادرنگي و آب رنگ هس اين مداده
مي توانيد به صورت خشك، يعني مانند مداد معمولي از آن ها استفاده 

كنيد. 
هم چنين مي توانيد با فرو كردن نوك مداد در آب و حل كردن 
رنگ دانه ها آن براي طراحي و تركيب رنگ ها روي كاغذ براي خلق 

طرحي پراكنده مانند آنچه با آب رنگ به وجود مي آيد.
زغال

ــت. پيشينيان از تكه هاي  زعال از قديم  ترين ابزار طراحي اس
ــوخته در آتش براي ترسيم حيوانات روي ديوار غارها  چوب نيم س

استفاده مي كردند. 
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امروزه زغال براي كار هنري از شاخه هاي درختان بيد يا انگور 
كه در كوره هاي مخصوصي آن را مي سوزانند. استفاده از زغال ساده 
است و وسيله اي مناسب براي طراحي و كار با رضايت خاطر است. 

هنگام كار يا ذغال دست ها با كاغذ نبايد برخورد نداشته باشند؛ 
چون به سادگي بر روي سطح كاغذ اثري سياه بر جا مي گذارند و 
به همين دليل پس از اتمام كار از اسپري تثبيت كننده بايد استفاده 

كرد. 

انواع زغال
زغال قالبي يا تكه اي

اين نوع زغال ها با ضخامت هاي مختلف تهيه مي شوند. تكه هاي 
ــيكس و جزئيات ظريف كار و تكه هاي  نازك تر براي طراحي و اس
قطورتر براي طرح هاي پهن تر. هم چنين در جاهايي كه به پركردن 

سطح گسترده اي نياز باشد، از اين زغال ها استفاده مي كنند. 
زغال فشرده

ــتحكام دهنده تركيب  ــوع، پودر زغال را با مادة  اس در اين ن
مي كنندو سپس آن را زير فشار قرار مي دهند تا فشرده شود سپس 
ــورت قلم هاي كوچك و ظريف يا ضخيم در مي آورند.  آن را به ص
اين قلم هاي زغالي نسبت به زغالي معمولي استحكام بيشتري دارند 
و به راحتي نمي شكنند و براي طرح هايي كه خطوط آن  ضخامت 

بيشتري دارند، كاربرد دارند. 
ــكيل شده است  ــرده تش اين نوع، از قطعات نازك زغال فش
ــتش روي مداد است، قرار  كه درون محفظة  چوبي كه همان پوس
مي گيرند. مزيت مدادهاي زغالي اين است كه راحت تر در دست قرار 
مي گيرند و كار با آن تميزتر است. اين نوع زغال ها بافت محكم تري 
دارند و مي توان با آن خطوط را با شدت بيشتري ترسيم كرد. نوك 
اين زغال را مي توانيد تيزتر كنيد و براي طراحي با جزئيات ظريف از 

آن استفاده كنيد. 

با كمترين تغييراِت فشار بر زغال، زنگ و ضخامت و توتاليتة  
مختلفي به وجود مي آيد. 

به اين ترتيب مي توانيد خطوطي از خاكستري روشن تا سياه را 
مطابق شكل ترسيم كنيد. 

دفتر انتشارات كمك آموزشى

 با مجله هاى رشد آشنا شويد

مجله هاى دانش آموزى 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند ) :

مجله هاى بزرگسال عمومى 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

مجله هاى رشــد عمومــى و اختصاصى بــراى آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــى مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاى 
دبيرى دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مى شوند. 

ــماره ى4  ــاختمان ش ــهر شمالى،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـانى: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاى رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشى 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزى آموزشـى وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه و منتشـر مى شـوند:

وزش ابتــدايى  رشد آموزش راهنمايى تحصيلى  رشد تكنولوژى   رشد آـم
آموزشى  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايى (مجله رياضى براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى تحصيلى)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضى براى دانش آموزان دوره ى متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمى  رشد آموزش زبان و ادب فارسى  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدنى  رشد آموزش علوم اجتماعى 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضى   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمى   رشد آموزش زيست شناسى  
 رشد آموزش زمين شناسى  رشد آموزش فنى و حرفه اى  رشد آموزش پيش دبستانى

مجله هاى بزرگسال اختصاصى

(براى دانش آموزان آمادگى و پايه ى اول دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان پايه هاى چهارم و پنجم دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى تحصيلى)

(براى دانش آموزان دوره ى متوسطه و پيش دانشگاهى)

پاستل ها
مهم ترين عامل جذابيت پاستل قابليت تطبيق پذيري و تنوع 
ــت كه درصدها رنگ متفاوت در دسترس اند؛ از رنگ هاي  آن هاس

روشن و پريده تا نرم و مخملي و پرنگ 
پاستل از رنگ دانه هايي تشكيل شده است كه با ضمغ مخلوط 
شده و به صورت خميري سفت درآمده اند و پس از آن در شكل هايي 

گرد و مربع قالب گيري مي شوند تا سفت شوند. 
پاستل ها چهار نوع اصلي دارند:

پاستل هاي نرم
ــود؛ زيرا طرح هاي  ــتر استفاده مي ش از انواع مختلف آن بيش
مخملي و زيبايي به وجود مي آورد. يكي از جذابيت هاي كاربرد آن 
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در هنر است. اين نوع پاستل رنگ دانة  بيشتر و مادة  استحكام بخش 
ــان تر و  و اتصال دهندة  كمتري دارد كه در نتيجه، رنگ ها، درخش

شفاف ترند. 
استفاده از آن بسيار راحت است، با يك فشار كم نقشي بر جاي 
مي گذارد كه مي توان آن ها را تركيب كرد و با انگشت يا كاغذ مجالهع 

شده رنگ را پراكنده كرد. 
پاستل هاي سخت

نسبت به پاستل هاي نرم، رنگ دانة  كمتر و مادة  استحكام بخش 
و اتصال دهندة  بيشتري دارد؛ گرچه از بافت سخت تري تشكيل شده 
ــت؛ اما كمتر درخشندگي دارند. پاستل هاي سفت يا سخت را  اس
مي توان با يك تيغ تيز كرد و از آن در ترسيم جزئيات طرح و خطوط 
ضخيم و ظريف استفاده كرد. پاستل هاي نرم به راحتي نمي شكند 
و خرد نمي شود و بافت كاغذ را خراب و از بين نمي برد. از اين نوع 
پاستيل در مراحل اولية  طراحي و ترسيم و مشخص كردن خطوط 
اصلي و تركيب طرح استفاده مي شود و هم چنين در مراحل نهايي 

ترسيم براي اضافه كردن جزئيات طرح نيز كاربرد دارد. 
پاستل هاي مدادي

قلم هاي نازكي هستند كه درون پوشش چوبي مددي قرار دارند 
و مانند مدادهاي معمولي هستند مزيت آن ها، تميزي هنگام استفاده 
و كار و نشكستن و خرد شدن آن ها است. به آساني در دست قابل 

كنترل هستند. 
ــتل هاي مدادي براي ترسيم خطوط اصلي و اسكيس و  پاس
جزئيات كوچك و جزيي طرح كاربرد دارند و مي توان آن را در كنار 

ستفاده كرد.  پاستل هاي تكه اي (ميله اي) ا
پاستل هاي روغني

ويژگي هاي آن باز پاستل هاي سنتي متفاوت است. رنگ دانه و 
گچ باهم تركيب مي شوند و به جاي صمغ نوعي روغن استحكام بخش 
و اتصال دهنده است.  همين ويژگي سبب مي شود تا تكه ها محكم تر و 
سخت تر شوند. با پاستل هاي روغني مي توان خطوطي ضخيم ترسيم 
كرد كه رنگ واضح و روشن و شفاف دارند؛ گرچه مانند پاستل هاي 
نرم و معمولي به آساني در دست كنترل شدني نيستند؛ ولي ويژگي ها 
و كيفيت خوبي دارند كه براي ترسيم خطوط ايده آل بر روي كاغذ 

بي نظيرند. 
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