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   یادداشت سردبیر

معروف است آلبرت اینشتین بزرگ ترین فیزیکدان جهان در قرن بیستم، در تبیین نظریة دکتر 
محمد حسابی به او گفته بود: »من شخصًا به نظریة  شما بسیار عالقه مند شدم، اما در کارتان 
یک اشکال وجود دارد؛ تئوری شما زیبا و یا به اصطالح متقارن )سیمتریک( نیست. من عقیده 
دارم چیزی که زیبا نیست، قابل دفاع هم نیست«. )ص 87 کتاب مرد نخستین، سورة مهر چاپ 
چهاردهم- محمود اکبرزاده(. دکتر حسابی بعد از تالش فراوان حاصل کار خود را باز نزد اینشتین 
آورد و این بار وی پس از بررسی به او گفته بود »حاال نظریة شما عالوه بر دقیق و صحیح بودن، 
متقارن هم هست. به شما تبریک می گویم، کار شما کار جدیدی است. به همین دلیل توصیه ای 
دوستانه دارم و آن اینکه به هیچ وجه سعی نکنید تحت تأثیر کار من باشید و دنبال تئوری من 
بروید. باید کاری را در زمینة تئوری خودتان دنبال کنید. مسئلة دیگری که باید به شما یادآور 
شوم این است که هرگز نگرانی این را نداشته باشید که نظریة شما در طول زندگی تان نتیجه 
نتیجه  به  نظریه پرداز  زندگی  از  اختراعات، سال ها پس  و  اکتشافات  از  بسیاری  نه.  یا  می دهد 

می رسد«. )همان(.
این نکته از زبان یک عالم بزرگ در دانش نظری، اول گویای نقش زیبایی حتی در نظریه پردازی 
و دوم نقش زمان و دل دادن و زود به نتیجه نرسیدن را به خوبی نمایان می کند. داستان 
به همین جا ختم نمی شود زیرا معلم برجستة »هنر آب رنگ« با لحن مهربانامة خود 
مواجه  با مشکل  نقاشی  موقع  هنرمندان  گاهی  »بچه ها  هنرجویانش می گوید:  به 
می شوند. نقاشی همیشه آن گونه که ما تصور می کنیم پیش نمی رود، توجه داشته 
باشیم که مهم نیست ما چگونه برنامه ریزی کرده یا آماده شده ایم. قبل از رها 
کردن کار حتی در کمال ناامیدی نیز به نقاشی ادامه دهید. ممکن است ادامة 
کار علی رغم مشکالت، به صورتی غیرقابل پیش بینی منجر به بروز معناهایی 
جدید و شگفتی آفرین در نقاشی شود«. )ص 103 هیثر اسمیت جونز(. این 
توصیة ساده و روشن این معلم هنر همان توجه دادن به زندگی نیز هست زیرا 
زندگی همیشه آن گونه که ما تصور می کنیم پیش نمی رود. اما این ذهن های 
آماده و دل های مشتاق دانش آموزان برای درس هنر است که سرمایة اصلی 
برای هر پویش هنری در کالس را فراهم می کند. برای ما که دل هایمان 
بیان  برای  محمل  بهترین  هنر  است  محبوب  به  شوق  و  عشق  از  سرشار 
احساسات و عواطف و تهییج روح و روان است. بهترین تهییج و انگیزه بخشی آن 
است که چشمه از درون آدمی جاری و ساری شود و روح او را شاداب و خرسند 
سازد. پنجرة هنر در زندگی، روزنه ای برای زیبا دیدن و دیدن زیبایی هاست. شاید 
امروز که این فرصت نصیب من و توست بهترین لحظه ها را بتوانیم با قلم موی خیال 
و نقش بر بوم مهربانی رقم زنیم. و آن انبساط خاطر را ارزانی خود و هم قلمان و همکاران 
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و دانش آموزان کنیم.
به عبارتی دو  و  بال  به هنر، دو  و مهرورزی  دوست داشتن دانش آموزان 
شهبال دبیر هنر برای پرواز در سپهر کالس است. بدانیم و بخوانیم که 
عشق مرکب حرکت و نه مقصد حرکت است و این نیروی پیش راننده به 
جلو از شاه فنر قلب سلیم و عزم جزم انرژی می گیرد. در آیینة هنر الهی 
مبدأ و مقصد همان تجلی ذره ای از جمال خداوند است. بی گفت وگو باید 
تأکید کرد که خالی بودن از عشق به مبدأ، هنر را بی مایه و بی جان می کند. 

وقتی که در کشاکش لحظه های هنرآفرینی، هنرمند درمانده خود را تنها 
از بی راهی و  را  او  این همان دست خوش نشان خداوند است که  می بیند 

گم راهی نجات می بخشد و راه را بر او نمایان سازد.
شاعر می گوید: کسی آمد و شعری در گوشم زمزمه کرد و رفت و خوشنویسی 

می گوید: این من نبودم که نوشتم؛ دستی دستانم را ستاند و نگاشت. روایت نقاش و 
طراح و نوازنده و داستان نویس و ... نیز جدای از این فرایند نیست.

لذت بردن از هنر الزامًا کار هنرمند نیست بلکه اگر من و تو به عنوان دبیر هنر، این عشق ورزی را 
به شاگردانمان ارزانی کنیم تا از زیبایی ها بیشتر لذت ببرند و بیشتر حساسیت نشان بدهند، برای 
خوب بودن خانواده و مدرسه و جامعه گامی به پیش نهاده ایم؛ و این رسالت معلم باوفای هنر است 

که لحظه ای از دانش آموزش غفلت نمی کند.
این  و  ندارند  دریغ  فداکاری  هرگونه  بذل  از  راه  این  در  هنر  دبیران  که  گفت  باید  سرمستانه 
تالش های انرژی بخش آن چنان برای دانش آموزان مدرسه روح بخش و انبساط آفرین است که با 

هیچ زبانی قابل توصیف نیست:
ما به جای خود؛ که خورشید جهان افروز هم

مشق نورانی شدن در این دبستان می کند
آغاز سال نو، آغاز ایده ها و دریافت های نو نیز هست. عید درون و حلول بهار، نوید جوشش و 
کوشش مضاعف است. خشنودیم که با فرا رسیدن سال نو، باز در کنار هم هستیم. اما از خاطر نبریم 
که غارتگر روزگار سالی از عمر را ما را ستاند و به تاراج برد. رمز مانایی، استفاده از لحظه ها و ثانیه ها و 
غلبه بر دشواری ها و اندیشیدن به زیبایی های هدف است. راه طوالنی و جاده در سفر است اما عشق 
و ایمان پیشوا و پیشگام راه است و در این میانه معلم پویای هنر بزرگ ترین سرمایة آموزش وپرورش 
در کنار سایر همکاران است. عید راستین تحول دل ها و پویایی هنرها بر هنرمندان معلم و معلمان 

هنرمند مبارک و تهنیت باد.
شادی بهاری گوارای وجودتان و مستانگی هنری ارزانی قلم هایتان و شادابی دانش آموزان در 

سایه سار هنر، بهترین ارمغانتان باد.
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اشاره
در بخش اول میزگرد دبیران هنر یزد مطالب ارزنده ای به توسط تنی چند از دبیران هنر ارائه 
شد. در این بخش اظهارنظر دبیران هنر را در موضوعات مطرح شده خواهیم خواند. از خانم 

مهرآوران، سرگروه هنر استان یزد، به خاطر همراهی و هماهنگی در برگزاری مطلوب میزگرد 
تشکر می شود.

هنر در استان

هـنـــــــــر 
در کـــویر

هنـــر  ن  ا بيـــر د بـــا    گـــو  گفت و
( م و د قســـمت  ) د  یـــز ن  ســـتا ا

هنــر آمــوزش  رشــد  تحریریــة  هیئــت 
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را معرفی  لطفًا خودتان 
کنید.

مقدم  زندی  سعید  سعید زندی مقدم 
هستم و از سال ۸1 در هنرستان تدریس می کنم. 
در  حق التدریس  به عنوان  جسته وگریخته  قباًل 
کتاب های  البته  می دادم.  آموزش  هم  راهنمایی 
جدید را نتوانسته ام تدریس کنم. آن وقت ها هنوز 

کتاب ها عوض نشده بودند.

آشنا  اندازه  چه  دهم  سال  محتوای  با 
شده اید؟

و خیلی  است  اول  این کتاب چاپ  تا حدودی؛ 
جای کار دارد؛ با اینکه خیلی هم روی آن کار شده 
انواع مختلف هنر در آن مطرح شده است. آن  و 
زمان که من راهنمایی تدریس می کردم کتاب فقط 

بخش خوشنویسی و طراحی و نقاشی داشت.
کتاب های جدید بازتر است و بهتر می توان با آن ها 
کار کرد. قرار هم نیست دانش آموزی که یک یا دو 
ساعت سر کالس می رود هنرمند بیرون بیاید، ولی 

باید با هنرهای مختلف آشنا شود.
انیمیشن و گرافیک هم داریم.  ما در هنرستان 
محسوب  هنری  رشته های  جزو  هم  معماری 
داشتیم.  جذب  خوب  خیلی  امسال  ما  می شود. 
کسانی می آمدند که به رشته آشنا بودند. هر سال 
برای رشتة گرافیک و انیمیشن با کمبود داوطلب 
روبه رو می شدیم ولی امسال این رشته ها زودتر پر 
شد. این به نسبت رشته های حسابداری و معماری 

است که همواره خواهان بیشتری داشت.
با  خوب  قبل  سال های  که  می دهد  نشان  این 
دانش آموزان کار شده است. اگر با این روال پیش 
رود و در دورة متوسطة اول بچه ها هنرهای موجود 
را خوب بشناسند و بدانند و با فکر انتخاب کنند 
خیلی کارهای ما در بحث تخصصی راحت تر است.

برداشت من از صحبت های شما این است 
این  جدید  کتاب های  برکات  از  یکی  که 
است که بچه ها گزینه بهتری برای ورود به 

رشته های هنری پیدا کرده اند.
چنین  می توان  بله  سعید زندی مقدم 

برداشت کرد.

بعضی از معلمان می گویند مشکل ما در 
متوسطة اول این است که بچه ها در دورة 
ابتدایی با هنر آشنا نمی شوند و زیاد با آن ها 
کار نمی شود. این امر آن خأل را پر می کند. 
تدریس  چه  دبیرستان  در  خودتان  شما 

می کنید؟
قبل  سال  تا  من  سعید زندی مقدم 
مدیریت  در  امسال  و  می کردم  تدریس  گرافیک 
در  دوستان  خدمت  گذشته  سال های  هستم. 
گروه های آموزشی بودم، سرگروه رشته های گرافیک 
و انیمیشن و نقاشی بودم. امسال زحمت این کار 
به گردن خانم روشن نژاد افتاده است. البته ایشان 
نکته ای  شدند.  اجرایی  مدیر  دوباره  خودشان  هم 
که همکاران دربارة خالقیت دبیر سر کالس گفتند 
بسیار مهم است و کاری که خانم ابراهیمی کرده اند 
کار فوق العاده ای است. من به این نتیجه رسیده ام 
که خالقیت معلم تأثیرگذار است. قباًل هم خودمان 
به یک شکلی در هنرستان خیلی تالش می کردیم 

این کار را انجام دهیم.
یکی  داشتم.  عکاسی  تدریس  در  تجربه  چند 
از کارهایی که هم در دانشگاه و هم در متوسطه 
انجام دادیم و اخیراً هم خوب جواب گرفتیم این 
بود که ژوژمان های آخر سال را در نمایشگاه بیرون 
شهر باید انجام می دادیم. پروژة پایانی که قرار بود 
گالری های  در  باید  ببینیم  را  بچه ها  عکس های 
معروف شهر بیاورند و اجرایی کنند. االن مثاًل در 
و  ترس  انجام شد.  کار  این  بار  حوزة هنری چند 
دلهره ای که بچه ها برای برگزاری نمایشگاه دارند از 
همین االن از بین می رود. االن دانش آموزانی دارم 
که سال گذشته در نمایشگاه بودند و از االن وقت 
که  خودشان  عکس های  نمایشگاه  برای  گرفتند 
به طور شخصی برگزار می شود. خودمان سر کالس 
خیلی دانش آموزان را ترغیب می کنیم که نمایشگاه 

بزنند.
همه  با  صداوسیما  شد،  برگزار  نمایشگاه  وقتی 
مصاحبه کرد که در اخبار پخش شد. خود بچه ها 
در همه کار از طراحی پوستر و تبلیغات گرفته تا 
دعوت ها همکاری داشتند. برای چاپ عکس هایشان 
آن ها را راهنمایی کردم که در چه اندازه و کجا چاپ 
کنند. االن اگر خودشان هم بخواهند نمایشگاه بزنند 
روند کار را می دانند و دیگر نیازی به این نیست که 
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بارها شده است که کالس های کارگاهی ما زنگ 
خورده و دانش آموزان باید به خانه بروند اما بیشتر 
به  بعد  و  کنند  تمام  را  کارشان  آن ها می خواهند 
خانه بروند. هنوز در کالس حضور دارند. عالقه ای 
برای این کار وجود دارد که فکر می کنم باز به خود 

معلمان بازمی گردد.
در بحث تخصصی بودن معلمان نظر من این است 
که در دورة اول متوسطه معلم باید اطالعات کافی 
از هنر داشته باشد تا بتواند دانش آموز را با هنرهای 
مختلف آشنا کند. در زمینة موسیقی در کتاب ها 
محتوای درسی چندانی نداریم در کتاب پایة دهم 
باید  است.  شده  توجه  زمینه  این  به  خوشبختانه 
اطالعات عمومی به دانش آموز داده شود تا درست 

انتخاب کند.
در دورة باالتر یعنی دورة متوسطة دوم و هنرستان 
طرف دیگر بچربد. ضمن اینکه خیلی مسائل در بقیة 
هنرها وجود دارد ولی باهم در ارتباط هستند. بحث 
مبانی هنرهای تجسمی در همة هنرها وجود دارد و 
فرقی نمی کند معلم در کدام رشته تخصص داشته 

باشد.

یعنی از معلم هنرمند آرام آرام به هنرمند 
معلم برسیم؟

همین  دقیقًا  بله.  سعید زندی مقدم 
است.

سابقة  سال   21 مهدی حمیدیان 
تدریس هنر را دارم. االن هم متوسطة دورة اول را 
تدریس می کنم. دوستان مطالب زیادی گفتند، به 
نظر من چیزی که خیلی مهم است بحث ارزشیابی 
حساس  خیلی  بحث  این  روی  بچه ها  االن  است. 
هستند. یعنی دائمًا باید با بچه ها بابت نمره دادن 
سروکله بزنیم. بحث مهمی در فرهنگ و هنر است 
که ارزشیابی توصیفی شود. نمره داده نشود. بچه ها 

کسی راهنمایی شان کند.
دانش آموزی داشتیم که از اطراف یزد و از روستا 
می آمد. وقتی اول سال دربارة این کار برایش توضیح 
دادم گفت پدربزرگ من شعر می گوید. ترغیبش 
کردم و همان شعرها را به صورت مجموعه کتاب 
درآورد. نه اینکه چاپ کند اما تا مرحله ای پیش برد 
که اگر کتاب را ببینید آن را به عنوان کتاب چاپ 

شده قبول می کنید.
به نظر من انگیزه دادن به دانش آموزان خیلی مهم 
است. به شکل های مختلف باید این انگیزه داده شود 
و بهتر است کاربردی باشد. اگر قرار است چیزی 
بیاموزند. چون  باید  مراحل  همین  در  بگیرند  یاد 
دانش آموزان کار خود را می بینند که در جایی نمود 
پیدا می کند و تأثیر زیادی دارد. من مطمئن هستم 
اگر این کارها در دورة متوسطة اول انجام شود میل 
و رغبت بچه ها برای انتخاب رشته های هنری خیلی 

بیشتر خواهد شد.

قوی  معلم  از  دانش آموزان  می دانیم  ما 
این  ضعیف.  معلم  تا  می گیرند  یاد  بیشتر 

معلم باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

سعید زندی مقدم ما همین بحث را در 
کالس مطرح می کنیم و می گوییم هنر محدودیت 
ندارد. کالس هنر مثل کالس ریاضی و فیزیک و ... 
نیست که همه ساکت بنشینند و معلم درس دهد 
و قواعد بیان شود. اگر این چنین باشد قطعًا هیچ 

فایده ای ندارد.
ما می کوشیم کالس را برای دانش آموزان جذاب 
برای  که  کارگاهی  کالس های  در  مثاًل  کنیم. 
دانش آموزان برگزار می کنیم، بچه ها ظرف رنگ و 
آب می آورند.  برای شستن ظرف آب نیاز به اجازه 
گرفتن ندارند خودشان بیرون می روند و کار خود را 
انجام می دهند. این برای بچه ها جا افتاده است که از 

این آزادی سوءاستفاده نکنند.

سعید زندی مقدم مدیر هنرستان 
حائری ناحیه دو

ما می کوشیم 
کالس را برای 
دانش آموزان 
جذاب کنیم. مثاًل 
بچه ها ظرف رنگ 
و آب می آورند.  
برای شستن 
ظرف آب نیاز 
به اجازه گرفتن 
ندارند خودشان 
بیرون می روند و 
کار خود را انجام 
می دهند
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از  هنری  و  تربیتی  خاطرة  قشنگ ترین 
رفتار  تغییر  آن  طی  که  خودتان  کالس 
بچه ها را در تدریس هنر دیده اید برای ما 

بیان کنید.
مسعود آردیان من از همه کم تجربه تر 
هستم. رشتة من هنر است و 15سال سابقة تدریس 
دارم. من فکر می کنم این کتاب نسبت به کتاب 
قبلی خیلی بهتر شده است. کتاب قبل فقط بحث 
خط و نقاشی بود. به بحث خالقیت توجه نداشت. 
صرفًا آموزش بود. البته در کتاب جدید هم وقتی 
خالقیت را بررسی می کنیم همانند خود واژة هنر 
اندکی نامفهوم است. نمی توان دقیق گفت خالقیت 
چه معنای دقیق و مشخصی دارد! آنچه ما به عنوان 
خالقیت می شناسیم این است که خالقیت یک فکر 
جدید یا رسیدن از یک چیز به یک چیز جدید است. 
مثاًل وقتی تلفن داشتیم، پدید آمدن موبایل یک 
خالقیت و ابتکار بود. این کتاب هم در اکثر درس ها 
به نوعی همواره از معلم می خواهد خیلی روی خود 

مهارت طراحی و .... تأکید نکند.
من به بچه ها می گویم درس ما بحث تفکر هم 
هست. من وقتی به شما تمرین می دهم در محیط 
مدرسه و در مسیر و در خیابان وسایل را نگاه کنید. 
اینکه گل را به یک شیء کاربردی تبدیل کنید. در 
تعریفی که از خالقیت می شود کاربرد خیلی مهم 
است. مثاًل از دور مجسمه ای از یک حیوان می بینیم، 
اما وقتی نزدیک به آن می شویم می فهمیم که یک 

قفل به شکل پرنده است.
تأکید  را خیلی  بودن  کاربردی  بحث  این  کتاب 
از  برخی  همانند  می کنم  سعی  هم  من  می کند. 
معلمان نکات کلیدی را بیان کنم و روی فکر کردن 
بچه ها تأکید کنم. کار این نیست که در خانه بنشینید 
و جلوی خود یک مدل قرار دهید و طراحی کنید. 
باید فکر کنید و ببینید چگونه می توانید از یک چیز 

به چیز دیگر برسید.

این روش را که به خوبی معرفی می کنید 
در عمل خروجی آن چه بوده است؟ بچه ها 

واقعًا به تفکر بیشتر وادار شدند؟
مسعود آردیان در مدارس خاص چون 
اهمیت  هنر  به  و  دارند  بیشتری  آمادگی  بچه ها 

می دهند کارهای خیلی خوبی می بینیم.
من فکر می کنم در دورة اول دبیرستان بیشترین 
شوند.  عالقه مند  بچه ها  که  است  این  هدف 

تخصصی شدن برای مرحلة بعدی است.
و  شلوغی  مستعد  اصواًل  هم  هنر  درس  فضای 
بی نظمی است. مخصوصًا اگر من معلمی باشم که 

جوری بار آمده اند که دائمًا دنبال نمره اند. تازه به 
کمتر از 20 هم راضی نیستند.

تدریس  که  دوستانی  از  است.  مهم  واقعًا  این 
می کنند بپرسید قطعًا این بحث یک زمانی این ها 
را اذیت می کند و گاهی اجازة کار کردن به معلم 
را نمی دهد و کار جلو نمی رود. از همان روز اول که 

بچه ها می آیند دنبال نمره هستند.
بحث دوم دربارة محوریت کتاب فرهنگ و هنر 
است. من هم کتاب قبلی و هم این کتاب را تدریس 
کرده ام. در کتاب جدید فکر می کنم محوریت روی 
دانش آموز است. یعنی نقش دانش آموزان بیشتر از 

معلم و پررنگ تر است.

به هنرهای آوایی خیلی برخورد نکردید؟
صد  تا  صفر  از  مهدی حمیدیان 
احمدی  امیر  آقای  داریم.  مشکل  را  مبحث  این 
و  طراحی  بحث  بیشتر  که  گذاشتند  کالس هایی 
بود.  کم رنگ  هم  خوشنویسی  بود.  خوشنویسی 
کارهای پایه ای که باید می شد انجام نشد. کسانی 
هم که در تهران دوره دیده بودند تا برای تدریس 
به معلمان آماده شوند به این بحث ها که می رسیدند 
واقعًا کار نکرده بودند. آقای امیر احمدی فکر می کنم 

تنها دو جلسه هنرهای آوایی را کار کردند.

از این خأل عبور می کنید؟
مهدی حمیدیان خیر. در دو جلسه ای 
که آقای امیر احمدی داشتند، چیزهایی کار شد که 
جنبة نوشتاری دارند. برای بچه ها فایل های صوتی 
می گذاریم. من توفیق آن را داشتم که کنار آقای 
بهره مند شوم.  از کالس خانة سرود  امیر احمدی 

دبیران هنر بیشتر به این کالس ها می آیند.

به نظر شما، برای معلم هنر داشتن تکنیک 
باال ضروری تر است یا منش هنری باال ؟

قضیة  همانند  این  مهدی حمیدیان 
»آموزش وپرورش« است. از هم جدا نیستند. یک 
جایی منش واال خوب است و در جای دیگر تکنیک 
مهم است. معلمی که از نظر سواد هنری پایین است 

خیلی نمی تواند کار خود را خوب پیش ببرد.
در کنار این، اخالق معلم خیلی مهم است. خیلی 
فرق می کند که ما با یک صورت خندان در کالس 
حاضر شویم تا با چهرة عبوس پا به کالس بگذاریم. 
اگر عبوس وارد کالس شویم، به قول یزدی ها، مثل 

این است که انار ترشیده به پیشانی بچه ها زده ایم!

بپرسم.  می خواهم  عمومی  سؤال  یک 

مسعود آردیان دبیر فرهنگ و هنر 
ناحیه دو  

دورة اول 
دبیرستان 

بیشترین هدف 
این است 
که بچه ها 

عالقه مند شوند. 
تخصصی شدن 

برای مرحلة 
بعدی است
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محمدحسن ابویی دبیر هنر شهرستان 
مهریز هستم. 1۸-1۷ سال است که هنر تدریس 
می کنم. از آخرین سؤالی که درباره نقش مدیران 
پرسیدید شروع کنم. اتفاقی که در شهرستان مهریز 
ما افتاده این است که مدیران باید حتمًا ۸-6 ساعت 
هنر تدریس کنند. در مدرسه ما 14 ساعت هنر 
داریم و 6 ساعت را من تدریس می کنم و بقیه را 

مدیر و معاون تدریس می کنند!
من هنرهای تجسمی خوانده ام و حدود 10 سالی 
است که در هنرهای نمایشی فعالیت دارم. نگاه خود 
من به هنرهای نمایشی همان بحث خالقیت محوری 
بوده است و ما با حداقل امکانات موجود در مدرسه 
یک کار نمایشی را اجرا می کنیم. درس هنرهای 
نمایشی تنها هنری است که در آن از همة هنرها 
قرار  تئاتر  خدمت  در  نهایتًا  تا  می شود  استفاده 

می گیرد و کار اجرایی می شود.
متأسفانه این درس در اواخر کتاب قرار داده شده، 
و جالب است که در یک پایه به این درس 5 صفحه 
و در یک پایة دیگر فقط ۴ صفحه اختصاص داده اند. 
نگاه بچه ها به تئاتر این است که فانتزی است. اگر 
بخواهیم بخش گفت وگو و ادبیات نمایشی را پیش 
ببریم بچه ها می گویند اینجا کالس ادبیات می شود.

من نمی دانم با چه رویکردی این هنر را در کتاب 
بحث  صفحه   4 در  فقط  که  دادند  قرار  این گونه 
طرح  را   ... و  صحنه  عوامل  و  دکور  و  کارگردانی 

کرده اند.
هنرهای  بحث  در  بچه ها  با  که  کاری  بیشترین 
نمایشی داشتیم بحث تئاتر عروسکی بود. بیشتر 
در ذهن  دارند.  فانتزی  کارهای  به  گرایش  بچه ها 
است.  جذاب  شیء  یک  عروسک  همواره  ما  همة 
فیلم های  پرفروش ترین  از  یکی  که  شما می دانید 
تاریخ سینمای ایران کاله قرمزی، یعنی یک فیلم 
عروسکی، است. هر کشور دیگری را هم ببینید یک 
شخصیت عروسکی دارد که جایگاه خود را به دست 

آورده است.
ما با توجه به اینکه بچه ها به عروسک خیلی عالقه 
دارند، به این مقوله پرداختیم. چند روز پیش ساخت 
عروسک را شروع کردیم. بخش هنرهای نمایشی 
را از طریق ساخت عروسک نمایشی جلو برده ام و 
نتیجة خیلی خوبی هم به دست آمد. بخش هنرهای 
نمایشی را، که قرار است چند ماه دیگر به طورجدی 
وارد آن شویم، از ابتدا از طریق ساخت عروسک های 
نمایشی شروع می کنیم که برای آن ها جذاب است. 
همین  از  شدیم  نمایشی  گفت وگوی  وارد  وقتی 

عروسک ها استفاده می شود.

اخالق بد داشته باشم از همان ابتدا به این شلوغی 
میدان می دهم و خالقیت را از بین می برم.

باید اجازة این شلوغی داده شود؟
نه،   آردیان:  مسعود  مسعود آردیان 
شود.  داده  شلوغی  اجازة  که  نیست  این  منظورم 
می خواهم بگویم کار معلم هنر خیلی سخت است. 
درعین حال که باید فضایی باشد که راحت صحبت 
کنند یا وقتی در حد کالس کسل کننده نباشد و 
هم  به  کالس  فضای  و  شود  انجام  شوخی هایی 
نریزد. اگر این گونه نباشد خالقیت و نوآوری شکل 
نمی گیرد. در دروس دیگر شاید سختی کار به این 

اندازه نباشد.

شما نقش مدیر مدرسه را در درس هنر 
چطور می بینید؟

مهم  حتمًا  نقش  این  مسعود آردیان 
است. من فکر می کنم برای همة درس ها به خصوص 
برای درس هنر همکاری مدیر اهمیت دارد. برخی 
و  نیستند،  قائل  ارزشی  هنر  درس  برای  مدیران 
برعکس، برخی مدیران ساعات هنر را برای دیگر 
برخی  همین طور  نمی گذارند.  حراج  به  درس ها 
مدیران هم برنامة اردو یا برنامة تفریحی و آموزشی 
قرار دهند که ساعت  روزی  در  را سعی می کنند 

درس هنر است.
اگر مدیر فضایی ایجاد کند و اجازه دهد به این 
درس بها داده شود خیلی اهمیت دارد. مثاًل در برخی 
از مدرسه برویم. برای  درس ها اجازه بدهد بیرون 
درس عکاسی برخی از همکاران ما دانش آموزان را 
به مسجد جامع و باغ دولت آباد بردند. در آنجا هر 
عکسی که بگیرید زیبایی خاص خود را دارد. در 
درس هشتم درسی به نام زاویه دید است که در 

آموزش عکاسی خیلی اهمیت دارد.
همواره از روبه رو می ایستیم و عکس می گیریم ولی 
چندان جذابیتی ندارد. اما وقتی زاویة دید را عوض 
کنیم، حتی یک میلة ساده در عکس جاذبه پیدا 
می کند. از درخت به جای اینکه از روبه رو عکس 
بگیرند از پایین عکاسی کنند؛ یا حتی دوربین را 
روی زمین قرار دهند و از کف حیاط مدرسه عکاسی 

کنند. در نتیجه عکس هایشان زیباتر می شود.

متفاوت دیدن مدنظر شما است؟
من  خود  برای  بله!  مسعود آردیان 
این هم عکاسی بچه ها بسیار جذاب بود. زاویه دید 

عکس ها را می تواند جذاب کند.

محمد حسن ابوئی دبیر فرهنگ 
و هنر شهرستان مهریز و استاد 
هنرهای نمایشی) نمایش 
عروسکی(

حاصل تجربة 
من در چند 
سال اخیر که 
اگر وقت داشته 
باشم آن را کامل 
می کنم،  این 
است که فعالیت 
عروسک گردانی 
را با سرود 
همگانی تلفیق 
کردم. ما همیشه 
در مدارس 
سرود همگانی 
داشته ایم
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نمایشی را کار کردم و به آن دانش آموز هم نقش 
دادم و او بازی کرد. االن به قدری خود را باور کرده 

که از لحاظ شخصیتی خیلی متفاوت شده است!

اسم دانش آموز چه بود؟
محمدحسن ابویی محمدجواد آخوندی 
بود. االن هم دانش آموز سال دهم رشتة کامپیوتر 
است. بعد از آن هم این دانش آموز در جشنوارة تئاتر 
معلولین شرکت کرد و در مشهد رتبة سوم کشوری 
را گرفت. از 35 دقیقه نمایش ما این بچه فقط 4 
ما  نمایش  باعث شد  بازی داشت و همین  دقیقه 

توسط یکی از داوران به تهران دعوت شود.
دعوت  را  فیتیله ای  عموهای  اول  شب  آن  در 
هم  سوم  بود. شب  کار  افتتاحیة  برای  که  کردند 
را  بچه ها  کار  و  شدند  دعوت  معتمدآریا  خانم 
دیدند. دل پاکی که این بچه داشت موجب شد که 
رشتة  به  بچه می خواست  این  رود.  باال  این چنین 
کامپیوتر برود ولی در هنرستان ما کالس در طبقات 
باال قرار داشت و برای مسئوالن هم مقدور نبود که 

کل رشته را به طبقة پایین بیاورند اما اجرایی که 
آنجا داشتیم به قدری مؤثر بود که فرماندار شهرستان 
برنامه ای  همان جا  و  آمد  تهران  به  افتتاحیه  برای 
کالس  کل  که  گرفتیم  قول  ایشان  از  و  ریختیم 
کامپیوتر را به خاطر این دانش آموز به طبقة پایین 
آوردند و محمدجواد آخوندی در رشتة مورد عالقة 

خود ادامه تحصیل داد.

امیر احمدی  با توجه به تجربه ای که از 
کتاب گذشته داشتیم و با تمام سعی ای که خود من 
می کردم تا بچه ها را عالقه مند به درس هنر کنم، 
ولی این قدر این کتاب آموزش محور و سیستمی بود 
که تنها این رویکرد را داشت که دانش آموز ما یک 
طراح و نقاش و خوشنویس شود. آن هم با رویکردی 

که تنها در هنرستان می توانستیم پیاده کنیم.

بدانم  که  است  من هم جالب  برای خود 
چطور  خندوانه  برنامة  در  خان«  »جناب 
عروسک گردانی  بحث  می خورد.  تکان 

همیشه این جاذبه را دارد.
محمدحسن ابویی حاصل تجربة من در 
چند سال اخیر که اگر وقت داشته باشم آن را کامل 
می کنم،  این است که فعالیت عروسک گردانی را با 
سرود همگانی تلفیق کردم. ما همیشه در مدارس 
سرود همگانی داشته ایم. من برای اینکه بچه ها با 
شخصیت حاجی فیروز آشنا شوند، خواستم با مواد 
بازیافتی عروسک درست کنند. ۴ سال پیش این 
کار را انجام دادم ودو تجربة متفاوت به دست آوردم. 
180 نفر دانش آموز مدرسه این عروسک را درست 
کردند. کمتر از هزار تومان هزینة  هر عروسک شد 
و آن هم برای پارچة لباس بود که برخی خریداری 
ما  آوردند  مدرسه  به  را  عروسک ها  وقتی  کردند. 
نوروز استفاده  ایام  از شعرها و آهنگ هایی که در 
می شود استفاده کردیم و بچه ها دسته جمعی یک 
نمایش عروسکی 180 نفری را اجرا کردند. روز شاد 

و متفاوتی بود. شاید به این سادگی کسی از معلم 
هنر یاد نکند ولی هنوز بچه ها آن روز را به یاد دارند 

و از آن تعریف می کنند.
در بخش خاطره هم بگویم، ما دانش آموز معلولی 
در مدرسه داشتیم که از کمر به پایین معلول بود. 
او در یک ماه به سوپراستار تئاتر معلولین استان یزد 
تبدیل شد. چطور؟ این دانش آموز در کالس به خوبی 
کالس های  بگیرد.  دست  در  را  قلم  نمی توانست 
ورزش هم نمی توانست برود. نماز هم نمی توانست 
برود. من همواره به این فکر بودم که در جایی از او 
استفاده کنم. روزی احساس کردم فیزیک بدنی این 
دانش آموز برای بازی نقش موش در نمایش خوب 
اینکه متن نمایشنامه ای  تا  است. دنبال این بودم 
را پیدا کردم که برای این کار مناسب بود. روزی 
شنیدم که جشنوارة تئاتر معلولین برگزار می شود. 

خوشبختانه 
کتاب جدید با 
رویکردی که 

دارد دست معلم 
را باز می گذارد 
تا بتواند فارغ 

از اهداف صرف 
آموزشی به مقولة 

هنر بپردازد

امیر احمدی دبیر فرهنگ و هنر 
ناحیه دو و موزیسین
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در بحث عکاسی اگر بچه ها به این باور برسند که 
می توانند، با شرایط روز، هرکدام یک عکاس باشند، 
قطعًا عالقه مند می شوند. پارسال و سال قبل از آن 
بچه ها عکس هایی گرفتند که قاب کردیم و خواستیم 
نمایشگاه بگذاریم اما چون مدرسه می خواست ما 
کارها را روی یک میز بریزیم و بگوییم نمایشگاه 

است من قبول نکردم.
من با اینکه در زمینة عکاسی خودم خیلی مهارت 
ندارم اما توانستم این عالقه را در این دانش آموزان 
ایجاد کنم طوری که حاال که از مدرسه فارغ التحصیل 
شده اند باز هم برایم عکس ارسال می کنند. من فکر 
می کنم معلم باید جرقه را ایجاد کند و اهمیت هنر 
را به بچه ها گوشزد کند و کاری کند که بچه ها به 

تولید برسند.
اینکه فقط صحبت کنیم اثربخش نخواهد بود. اگر 
بچه ها به نتیجة دلخواه نرسند قطعًا زده می شوند. 
باید کمک کنیم در مسیری قرار گیرند که بتوانند 

حتمًا یک اثر هنری خوب را خلق کنند.
ولی رهبر من فکر می کنم اگر بخواهیم 
بر بالغ  بگوییم  را  معلم  یک  تدریس  مهارت های 
40-30 مورد می شود که می تواند به تدریس کمک 
کند. من نه می گویم کتاب بد است و نه می گویم 
مطلق خوب است، ولی همیشه یاد گرفته ام برای 
آنچه یک مجموعه می نشیند برنامه ریزی می کند 
احترام قائل باشم. این به خود من کمک می کند که 

بخواهم کار کنم.
طبیعي است شیوه اي که خانم ها در مدارس در 
وادی هنر کــار می کنند با آقایـان خیلی متفاوت 
نهم  پایة  در  را  پاکت  بحث  گذشته  هفتة  است. 
داشتم. چند نمونه پاکت به بچه ها نشان دادم و 
از بچه ها خواستم آن ها هم درســت کنند. یکـی 
از بچه ها چیز خوبی درست کرده بود که رفقایش 

پاره کردند!
که  است  این  می کند  خوشحال  مرا  که  چیزی 
در کنار همکاران هستم. واقعًا در مجموعه ای کار 
یادگیری  به  عالقه مند  معلمان  هم  که  می کنیم 
کار  به  دادن  یاد  در  را  خود  توان  هم  و  هستند 

می گیرند.
وقتی  از  است که  این  ماجرا  این  در  شاهد من 
کنکور  هنر  رتبة  شد  شروع  استان  هنر  انجمن 
دور   20 و   19 عدد  حول  تاکنون  دانش آموزان 
می زده است. در چند سال گذشته رتبة اول کنکور 
هنر را داریم. هنر اول بوده یا جزو 5 نفر اول بوده 
است. »جشنوارة دست های کوچک اما اندیشه های 
بزرگ« یادگار خوبی بود که حرکت های خوبی در 

این زمینه انجام شد.

دارد  که  رویکردی  با  جدید  کتاب  خوشبختانه 
دست معلم را باز می گذارد تا بتواند فارغ از اهداف 
سعی  من  بپردازد.  هنر  مقولة  به  آموزشی  صرف 
می کنم در جلسات اول بچه ها را با این مسئله آشنا 
این نیست که آن ها را هنرمند  کنم که هدف ما 
کنیم. نه می خواهیم نقاش و نه طراح و نه عکاس 
از  بتوانند  آینده بچه ها  بلکه می خواهیم در  شوند 
قالب هنری برای بهتر دیدن و بهتر شدن در هر 

زمینه ای استفاده کنند.
در  می خواهید  اگر  می گویم  بچه ها  به  همیشه 
بزرگ سالی و در میان سالی و پیری مشکل خاصی 
از نظر جسمی نداشته باشید باید تغذیة مناسب در 
زمان خوب داشته باشید. ورزش کنید یا هر کاری 
که به جسم شما کمک کند. همین مقوله را در قالب 

هنر باید به دست بیاوریم.
اگر می خواهیم وارد عرصة تولید کار شویم، ایدة 
خوب در تولید کار داشته باشیم باید خالق و نوآور 
باشیم. جوامع پیشرفته را با جامعة خودمان مقایسه 
با اینکه از لحاظ هوش می بالیم که یک  می کنم. 
ایرانی هستیم اما چرا در برخی عرصه ها نمی توانیم 
عرض اندام کنیم. در بحث فرش و زعفران در دنیا 
حرف اول را می زنیم اما رقبا می آیند و گوی سبقت 

را از ما می ربایند.
نتیجه  این  به  و  می کنند  بحث  هم  با  بچه ها 
شدن  بهتر  برای  هنر  از  ما  اگر  که  می رسیم 
بهتری   ... و  مهندس  و  پزشک  کنیم  استفاده 
زاویة  از  می تواند  نواقص  این  تمام  خواهیم شد. 
وقتی  شود.  برطرف  و  شود  دیده  هنرمند  دید 
بچه ها به این باور می رسند که تنها هنر می تواند 
این ها را به این سو سوق دهد اهمیت درس هنر 

را درک می کنند.
در نهایت تولید اثر هنری باقی می ماند که آن هم 
شرایط دارد. باید کاری کنیم بچه ها در تولید هم 

موفق شوند. من چند تجربه در کارم دارم.
تجربه ای که قباًل در تربیت معلم با آقای عاّلمه 
ایشان در شیراز استاد من  دهر کار کرده بودیم. 
بودند. ایشان خوشنویس بودند و می گفتند با قلم 
و نی نوشتن و با مرکب سر کالس و روی دسته 
صندلی شاید بچه ها را سرخورده کند چون نتیجه 
نمی گیرند. از کارهای مختلف اعم از نقاشی خط و 

گرافیک و ... می توان استفاده کرد.
یکی از روش ها این بود که کار استادان را در کاغذ 
اثر هنری  با تالش یک  و  پیاده می کردند  کپی و 
اما خط یک  تولید کردند  را  این  را خلق می شد. 
استاد بود. با این روش خیلی عالقه مند شدند و از 

خوشنویسی خوششان آمد.

ولی رهبر  رئیس انجمن معلمان 
هنر استان و خوشنویس

محور کار معلم 
سه چیز است. 
تخصص، تعهد 
و محبت. یک 
دست معلم باید 
دست رحمت 
باشد و هم نگاه 
پدرانه داشته 
باشد
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زحمت زیادی برای آن کتاب کشیده شد و نسلی را 
هم پرورش داد ولی با توجه به رویکرد جدید جامعة 
جدید  نگرش های  و  مختلف  پیشرفت های  و  ما 
هم  جدید  کتاب های  شود.  عوض  کتاب  بود  نیاز 
کتاب های خوبی هستند و البته معایبی هم دارند 

که مشخص است.
و  داشته اند  خوبی  نگاه  کتاب ها  نویسندگان 
آورده اند.  کتاب  در  را  هنرها  همة  از  مجموعه ای 
نویسندگان  که  است  این  آن  محاسن  از  یکی 
را  منطقه  یک  تنها  و  کرده  نگاه  فرامنطقه ای 
مدنظر نگرفته اند. دست معلمان را باز گذاشته اند 
تا در هر منطقه، با توجه به فرهنگ آن منطقه و 
امکانات هنری موجود کار کنند. مثاًل در منطقه ای 
خوشنویسی  هنر  و  داشته اند  خوشنویس  معلم 
تدریس شده است و در منطقه ای دیگر به طراحی 
پرداخته اند. کتاب به انواع هنرها پرداخته است. در 
کتاب های دورة دوم هم بحث باید کاماًل تخصصی 

باشد.
به نظر من دبیران باید در متوسطة اول عمومی 
باشند و اگر رویکردی وجود دارد باید برای آموزش 
باشد. همان هنرهای تجسمی که در گذشته بود باید 
ادامه یابد. برای دورة متوسطة اول باید چنین باشد. 
اما برای متوسطة دوم تخصص های ویژه الزم است.

هنر  ساعات  افزایش  که  است  این  ما  مشکل 
داشته ایم اما افزایش معلم هنر نداشته ایم. در حالی 
این  می توان  ساده  شگرد  چند  با  و  به راحتی  که 

مشکل را رفع کرد.
در کل، کتاب های جدید به نظر من و به نظر همة 
این  از  که  برآیندی  است.  بهتری  کتاب  دوستان 
کتاب داشتیم این بود که پاسخگوی نسل جدید ما 
در بسیاری از نیازها است. همان گونه که شاید یک 
فرد دستی برای نوشتن نداشته باشد و خوشنویس 
نشود ولی استعداد تئاتر را دارد. همین کتاب بود که 
باعث شد شاگرد معلول آقای محمدحسن ابویی به 

اینجا برسد.
برای  چشمی  کشور  گوشة  آن  در  فردی  شاید 
در  که  دارد  خوبی  شنوای  گوش  اما  ندارد  دیدن 
هنرهای آوایی و موسیقی می تواند بدرخشد. با همة 
کسری هایی که این کتاب دارد و جای کاری که 
وجود دارد، جا دارد از نویسندگان کتاب و از کسانی 
که تفکر اولیه را ایجاد کردند که کتاب ها باید عوض 

شوند تشکر شود.

از تک تک دوستان تشکر می کنم و مطالب 
بیان شده برای خود من قابل استفاده بود.

باید  مؤلفه هایی  چه  هنر  محبوب  معلم 
داشته باشد؟

ولی رهبر محور کار معلم سه چیز است. 
تخصص، تعهد و محبت. یک دست معلم باید دست 

رحمت باشد و هم نگاه پدرانه داشته باشد.

می کنم  گمان  که  مطلبی  غنیمت 
مطرح نشده این است که معلم هنر اولین چیزی 
که باید برای شاگرد خود مطرح کند این است که 
هدف هنر چیست. این هنر چه هدفی دارد و بعد 

تأثیر هنر را بگوید.
اولین چیز به نظر من این است که شاگرد بداند 

هنر چیست و چه هدفی دارد.
همة دوستان هم گفتند که رسالت درس هنر 
این نیست که هنرمندپروری شود. اگر کسی قرار 
باشد هنرمند شود اگر مدرسه هم نیاید هنرمند 
می شود. هدف از درس هنر این است که اواًل به 
دانش آموزان بشناسانیم که هنر چیست. در این 
صورت آن ها اگر هر چیزی را در قالب هنر ببینند 

بهتر می بینند.
در مدارس ما مخصوصًا در دورة ابتدایی هنر کار 
از شاگردان که  به یکی  نشده است. من یک روز 
هنرستان رفته است گفتم شما تاکنون بیش از هزار 
ساعت هنر داشتید ولی واقعًا چه اندازه هنر روی 

شما تأثیر گذاشته است؟
اولین سؤال همین است. این تعداد ساعت درس 
هنر چه اندازه توانسته بچه ها را بسازد؟ اگر از این 
هزار ساعت، 50 ساعت را به شناسایی هنر اختصاص 
دهید، نتیجة بهتری به دست می آید. همة درس های 
ما باید به این سو برود. مثاًل اگر تاریخ را به قالب هنر 
بریزیم و تدریس کنیم کیفیت آموزش خیلی بهتر 

خواهد شد.

پیش گام  آموزش وپرورش های  در  االن 
درس  را  هنر  که  است  رایج  دیدگاهی 
فرادرسی  مقوله ای  را  آن  بلکه  نمی دانند، 
دوستان  که  دیدی  این  با  هنر  می دانند. 
توضیح دادند چیزی است که باید در همة 
این  باشد. هنر در  درس ها جاری و ساری 
معنا تقویت حّس زیبایی شناسی و متفاوت 
اشاره  به درستی  دوستان  که  است  دیدن 
همت  با  را  نکوبیده  راه  این  باید  کردند. 

همکاران صاف کنیم.
بسیار  کتاب  قبل  هنر  کتاب  تقی پور 
خوبی بود اما برای همان زمان گذشته خوب بود و 

مهدی تقی پور  معاون هنرستان 
حائری ناحیه دو

نویسندگان 
کتاب ها نگاه 

خوبی داشته اند 
و مجموعه ای از 

همة هنرها را در 
کتاب آورده اند. 
یکی از محاسن 

آن این است 
که نویسندگان 

فرامنطقه ای نگاه 
کرده و تنها یک 
منطقه را مدنظر 

نگرفته اند
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گزارش

جلیل رسولی خوشنویس و هنرمند نقاشی خط کار معاصر 
با پویایی و سخت کوشی همچنان در پای بوم های بزرگ و 
کاغذهای 70×100 روزگار می گذراند. او در هفتادودوسالگی، 
با نرمی و صافی، جوهرة اعتقادی خود را بر این دو عرصة 
هنری و همیشگی اش نقش می زند. همچنین است که مدد 
از نام علی )ع( و دل بستگی او به آموزه های دینی و به ویژه 
توکل در آثارش طنین انداز است. ازاین رو است که او همواره 
قدر این رشتة اتصال به آن مبدأ معنوی را می داند و آن را 
برای خود محفوظ داشته و پاس آن را با خلق نکو و نرم خویی 
در مصاحبت با دوستان به خوبی ادا می کند. بی تردید گام زدن 
عاشقانة استاد رسولی تاکنون به خاطر همین دل بستگی و لطف 
و عنایت الهی بوده است. جلیل با کوله باری از تجربه های هنری 
متنوع و متفاوت همچنان فعال و پرشور به کاویدن در فضاهای 
خوشنویسانه مشغول است. همین حّس جویندگی و پویندگی 
و یادآوری دشواری های راه است که یک باره بر زبانش جاری 
می شود که »آقا: خط خیلی سخت است!« و او راست می گوید، 
زیرا این سخن را پس از نیم قرن تجربة زیبایی شناختی بیان 
استاد  دوام آوردن  به عبارتی  یا  بی امان،  استمرار  راز  می کند. 
رسولی در مسیرهای صعب العبور خوشنویسی و نقاشی خط 

همانا صداقت، صافی درون، دوری از حاشیه های کسل کننده و 
عشق ورزی به مخاطبان بوده است. او از دیدگاه ها و حتی کالم 
مخاطبان تابلوهایش نیز درس می گیرد و آن ها را به فرصتی 
برای مبّراکردن کارهایش از هرگونه نقص و خطای هرچند 

کوچک، تبدیل می کند.
رخداد  باالترین  در  که  است  دوره  پنج  رسولی  استاد 
خوشنویسی جهان به عنوان داور نهایی خط نستعلیق حضور 
بزرگ ترین  ترکیه  در  اِرسیکا  خوشنویسی  مسابقات  دارد. 
جشنوارة جهان اسالم است که حضور منحصربه فرد جلیل در 
آن، در کنار استادان طراز اول خط از آسیا و آفریقا، بی تردید 

افتخاری برای هنر کشور ماست.
هر کسی می تواند خط و نوشته های فاخر جلیل رسولی 
را روی اسکناس های پول، تمبرهای پست، ضریح حضرت 
معصومه سالم اله علیها، موزه های مختلف مثل موزة شهدا 
و گوشه و کنار شهر به تماشا بنشیند و از این طریق ذوق 
زیبایی شناختی خود را تلطیف سازد. همین نشانه ها او را 
به هنرمندی مردمی و پرآوازه تبدیل کرده است. بااین حال 
جلیل در نوجویی فضاهای خط، همان جلیل پنجاه سال 
پیش است. صادق بودن او به طوالنی ماندن او نیز انجامیده 

دیدار با جلیـل رســـــولی 
به شــرط عدم مصاحبه
نام  به  دیگر  هنرمندی  با  همراه  فقط  و  اشاره  بدون 
دیدار! ثبت  برای  نوشته ای  دست  و  کوهستانی  کامران 

رشد آموزش هنر
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خط  اهل  چشم  در  و 
همیشــه از احترام و اعتبار خاص 

جمع  در  هسـت.  و  بوده  برخوردار 
بزرگ خوشنویسان و هنرمنـــــــدان 

نقاشــی خط، جلیل رسولی به لطف الهی از 
چهره های کم نظیر است.

گریزان  خودش  دربارة  مطالب  بیان  از  او  بااین حال 
است. و اینکه گفت مصاحبه نمی کنم ناشی از همین 

از خداوند  فقط  او  است.  و دل سپردن  کارکردن  روحیة 
می خواهد، تا زمانی که توانایی و معرفت نگارش را برای 
او تقدیر کرده است، او را موفق بدارد تا همچنان زیبا و 
خوش آهنگ و قوی و مجذوب کننده بنویسید. و البته این 
استاد  برای  ما  نیز هست.  اهل قلم  از  زیادی  آرزوی شمار 

اجابت این دعا را از خداوند بزرگ خواهانیم.
دبیران هنر  به  را  »به شرط عدم مصاحبه«  این گزارش 
یعنی پویندگان اصلی کاردان هنر و هنرمندسازان کشور 
تقدیم می کنیم که پیش روی آن ها ستارة راهنمایی مانند 
شود.  نمایان  به خوبی  رسولی  جلیل  بلندهمتانة  سلوک 
به طور حتم آرزوها وقتی دست یافتنی می شوند که دبیران 

رفتند«  رهروان  که  رو  چنان  »ره  مصداق  به  هنر  خوب 
کارنامة تالش مجاهدان عرصة هنر را به خوبی کاویده باشند 
و آن ها را برای دانش آموزان به بهترین شکل تبیین کنند. 
جلیل گرچه مصاحبه نکرد ولی عکاس عالقه مند ما با چند 
عکسی که از او و آثارش گرفت، استاد را در قاب دوربینش 
ماندگار کرد. تا دیدار دوباره و این بار به شرط مصاحبه، برای 

استاد جلیل رسولی توفیق روزافزون آرزو داریم.

خط  اهل  چشم  در  و 
همیشــه از احترام و اعتبار خاص 

جمع  در  هسـت.  و  بوده  برخوردار 
بزرگ خوشنویسان و هنرمنـــــــدان 

نقاشــی خط، جلیل رسولی به لطف الهی از 

گریزان  خودش  دربارة  مطالب  بیان  از  او  بااین حال 
است. و اینکه گفت مصاحبه نمی کنم ناشی از همین 

از خداوند  فقط  او  است.  و دل سپردن  کارکردن  روحیة 
می خواهد، تا زمانی که توانایی و معرفت نگارش را برای 
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مقاله

به جشنوارة رشد
ابراهیم سیسان
عکاس

مقدمه

لذت به اشتراک گذاشتن یک عکس خوب با دیگران لذتی وصف ناشدنی و شاید یکی 

از انگیزه های اصلی عکاسان برای رویکرد به هنر عکاسی است. آنچه در این مقاله به 

آن خواهیم پرداخت مربوط است به مبحث فنون عرضه و نمایش عکس. عرضه یا ارائة 

عکس یکی از مراحل مهم هنر عکاسی و به عبارتی هدف نهایی آن محسوب می شود. 

این کار ظرایف و ویژگی هایی دارد که اطالع از آن ها به عکاسان کمک می کند تا به 

شیوة مناسب و مؤثرتری اثر هنری خود را ارائه دهند و به نمایش بگذارند.

کلیدواژهها: جشنواره، عکس، فنون عرضه و نمایش، دانش آموز

آشنایی دانش آموزان با

شـــــیوه های 
ارائة عکـس
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چگونگی ارائة عکس یک کار تخصصی است، به همین دلیل بعضی از عکاسان حرفه ای به این 
منظور از مشاوره یک ادیتور1 یا مدیر برنامه استفاده می کنند. بخشی از وظایف این فرد این است 
که بهترین و مناسب ترین عکس یا عکس های یک عکاس را انتخاب کند و به درست ترین شکل 
ممکن آن را برای رسانه، نمایشگاه کتاب یا جشنواره ای خاص ارائه نماید. مسلم است که هیچ 
عکاسی صرفًا به منظور انبار کردن عکس ها در آرشیو شخصی اش عکاسی نمی کند. علی رغم در 
نظر داشتن زمان ارائة مناسب که در جای خود بسیار حائز اهمیت است می توان گفت عکسی که 
نمایش داده نشود گویی اصاًل گرفته نشده است. شیوة نمایش عکس برعکِس آنچه در نگاه اول 
به نظر می آید، مبحثی نیست که پس از انجام عکاسی و گرفتن عکس باید به آن پرداخت؛ چه، 
بسیاری از عکاسان آگاهانه به سراغ یک سوژه می روند و از پیش طرحی را برای تولید و انتشار آن 
در نظر می گیرند. درواقع آن ها بر اساس برنامه ای مدون گام برمی دارند تا از اتالف وقت و انرژی 
جلوگیری کرده و زودتر به نتیجه برسند. این دسته از عکاسان برخوردی آگاهانه با موضوع مورد 
نظر خود دارند، و این البته به معنای در نظر نداشتن رویدادهای شانسی در فرایند عکاسی نیست 
بلکه برعکس به این ترتیب یک عکاس آگاه، خود را بیشتر از عکاسان دیگر در معرض موقعیت های 

مناسب قرارمی دهد تا با شانس بیشتری به استقبال موضوع برود )عکس 1(.
معمول است که عکاسان برای آغاز پروژة عکاسی خود یک مانیفست2 یا پروپوزال3 تهیه می کنند. 
هدف آن از این کار روشن کردن این موضوع است که در این پروژه هدف از عکاسی چیست؟ 
عکاس ازچه تکنیکی برای ثبت عکس ها استفاده خواهد کرد؟ به چه ابزارهایی نیازمند است و این 
کار را در طول چه بازة زمانی خاصی و با چه برنامه ای انجام خواهد داد؟ شیوة ارائة آثار نیز یکی از 

1. عکس از رضا دقتی

2. نمونه ای از مجموعه عکس

بسیاری از 
عکاسان آگاهانه 

به سراغ یک 
سوژه می روند و 
از پیش طرحی 
را برای تولید و 

انتشار آن در نظر 
می گیرند
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مواردی است که در این یادداشت ها به آن اشاره 
می شود. به طور مثال عکاسی که قصد دارد پس از 
پایان پروژه آثار خود را در ابعاد خیلی بزرگ ارائه 
کند باید از ابتدا تجهیزات مناسب را برای ثبت آن 
و جنبه های فنی این مسئله مدنظر داشته باشد و 
همین طور مکان های مناسب برای نصب تابلوهای 
شدن  روشن تر  با  کند.  پیش بینی  را  بزرگ 
اهمیت بحِث ارائه، در مورد آثار هنری و از جمله 
عکس، اکنون اجازه بدهید با بخش های مختلف 
موضوع آشنا شویم و به بررسی دقیق تر آن در 
مورد عکس هایی که دانش آموزان می خواهند به 
جشنوارة عکس ارسال کنند بپردازیم. به همین 
استفاده  متن  این  در  عکس  تعدادی  از  منظور 
شده است که همگی آن ها از بین آثاری هستند 
که توسط دانش آموزان در دوره های قبلی برای 
جشنوارة عکس رشد ارسال شده اند. امیدواریم دوستان عزیزی که آثارشان را برای نشان دادن 
»اشتباهات رایج در ارائة عکس« در این مقاله مورد استفاده قرار داده ایم دلخور نشوند و ما را 
ببخشند،  چراکه هدف ما از این کار آشناکردن همین دوستان با قواعد و استانداردهای موجود 
برای کسب تجربه و نیل به موفقیت است و بس. چراکه بسیاری از دانش آموزان جزو عالقه مندان 
جدی دنیای عکاسی هستند و برای شرکت دادن آثارشان در جشنواره های عکس حتمًا الزم 
است تا با فوت وفن این کار آشنا بشوند. ما سعی می کنیم به زبانی ساده و کاربردی به تشریح این 

موارد بپردازیم.

اطالع دقیق از موضوع
بی تردید نمایش دادن عکس در صفحة شخصی و یا گروه های ارتباطی در رسانه های عمومی که 
مخاطبان ویژة خود را دارند با ارسال عکس برای یک جشنواره تفاوت های بسیاری دارد. اگر شما 
قصد شرکت در یک جشنوارة عکس را دارید ابتدا باید متن فراخوان جشنواره را به دقت مطالعه 

کرده و با آگاهی کامل از آن به سراغ موضوعات مورد نظر بروید.
فراخوان را خوب بخوانید. گاهی وقت ها قسمت های مختلف جشنواره بر اساس موضوع، سن 
از یکدیگر جدا و بخش بندی  یا دوربین عکاسی(،  )تلفن همراه  نوع دوربین  شرکت کنندگان، 
شده اند. به موضوع بندی بخش ها دقت کنید. به طور مثال اگر عکس طبیعت را در بخش عکس 
معماری ارسال کنید حتی اگر عکستان فوق العاده خوب باشد به دلیل عدم تطابق موضوعی 
متأسفانه از جشنواره حذف خواهد شد. یا اگر مشمول قاعدة سنی نباشید با کنترل هایی که وجود 
دارد فرصت شرکت در جشنواره را از دست خواهید داد. فراخوان جشنواره متنی است که به دقت 
تهیه شده و عالوه بر معرفی کلی جشنواره اغلب به همة پرسش های احتمالی شما نیز پاسخگو 

است.

تک عکس یا مجموعه عکس
تعریف تک عکس واضح است، اما در مورد مجموعه عکس باید گفت مجموعه عکس معمواًل به 
تعدادی عکس گفته می شود که با محورّیت یک موضوع خاص تهیه شده اند )عکس 2(. همان طور 
که پیش تر گفته شد دقت کنید که آیا فراخوان جشنواره از شما تک عکس درخواست کرده است 
یا مجموعه عکس؟ گاهی چند عکس که در یک قاب ارائه شده باشند مجموعه عکس در نظر 
گرفته می شود. برای اینکه حقی از شما ضایع نشود حتمًا به تعریف ارائه شده از مجموعه عکس در 
متن فراخوان دقت کنید. همچنین مشخص کردن تقدم و تأخر عکس ها در یک مجموعه بسیار 
مهم است. برای درست دیده شدن مجموعه عکستان حتمًا آن ها را شماره گذاری کنید. اینکه 

3. محمدامین فنایی. عکس راه یافته به بخش 
دانش آموزی دورة هشتم جشنوارة عکس رشد.

فراخوان را 
خوب بخوانید. 
گاهی وقت ها 
قسمت های 
مختلف جشنواره 
بر اساس 
موضوع، سن 
شرکت کنندگان، 
نوع دوربین 
)تلفن همراه یا 
دوربین عکاسی(، 
از یکدیگر جدا 
و بخش بندی 
شده اند. به 
موضوع بندی 
بخش ها دقت 
کنید
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4. اردالن حسن علی زاده. عکس راه یافته به بخش دانش آموزی دورة هشتم جشنوارة عکس رشد.

5.ثنا توکلی. اثر برگزیدة بخش دانش آموزی دورة نهم جشنوارة عکس رشد
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مجموعة شما با کدام عکس شروع شده یا به اتمام برسد بر سرنوشت و معنی آن حتمًا تأثیرگذار 
خواهد بود.

شیوة انتخاب عکس
هدف از شرکت در جشنواره مشارکت در یک رقابت گروهی، کسب تجربه و ایجاد زمینة بروز 
استعدادهای نهفته در وجود افراد است، اما بی تردید هیچ کس از کسب مقام برتر و دریافت جایزه 
ناراحت نمی شود. به طورکلی هر جشنواره ای سلیقه، هدف یا روال خاصی را مدنظر قرا می دهد به 
همین دلیل با مرور عکس هایی که در سالیان گذشته جزو عکس های برگزیده بوده و صاحب عناوین 
برتر شده اند تا حدود زیادی می توان با سلیقة آن جشنواره آشنا شد. تأکید می شود که هدف از این 
کار به هیچ وجه تکرار یا تقلید عکس های دیگران نیست، بلکه این کار می تواند به شما ایده هایی بدهد 
تا با ذهنیت مناسب تر عکس های خودتان را تهیه و برای ارسال به جشنواره انتخاب کنید )عکس های 

3 تا 6(.
همچنین برای انتخاب عکس ها با خانواده، مربی 
و همکالسی های خود مشورت کنید. می توانید 
را که درنهایت  تهیه یک جدول، عکس هایی  با 
به جشنواره  می کنند  را کسب  امتیاز  بیشترین 
ارسال کنید. امروزه با توجه به رسانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی موجود، ارتباط برقرارکردن با یک 
عکاس حرفه ای کار سختی نیست. اگر بتوانید از 
انتخاب عکس هایتان  برای  یک عکاس حرفه ای 
مشورت بگیرید خیلی به شما کمک خواهد شد. 
داوران  اسامی  به  معمواًل  جشنواره  فراخوان  در 
جشنواره اشاره می شود یادتان باشد به هیچ وجه 
عکس های خود را مستقیم برای داوران جشنواره 
مشورت  مورد  این  در  آن ها  از  و  نکنید  ارسال 
نخواهید. همان طور که می دانید برای جلوگیری 
از هرگونه پیش داوری یا تضییع حقوق دیگران، 

6. محمدحسین دهقانیان. اثر برگزیدة بخش دانش آموزی دورة نهم جشنوارة عکس رشد

عکسهای 7 تا 9: حک کردن واترمارک روی عکس
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همة عکس های ارسالی شما در دبیرخانة جشنواره کدگزاری شده و داوران جشنواره به هیچ وجه 
نباید نام عکاس اثری را که در حال داوری آن هستند بدانند. به همین دلیل از حک کردن هرگونه 
یا نشان تجاری روی عکس های خود پرهیز کنید وگرنه  نام عکاس  از  اعم  واترمارک  یا  لوگو 

عکس های مورد نظر در همان گام اول از جریان داوری کنار گذاشته خواهد شد 
)عکس های 7 و 8(. همچنین اطالعات ضمنی عکس قرار نیست بر روی آن نوشته 
شود. در صورت نیاز به ارائة اطالعات تکمیلی بهتر است این کار در یک فایل نوشتاری 
جدا از عکس صورت پذیرد. توضیحات همراه عکس همچنین الزم نیست توضیح 
واضحات باشد. این اطالعات اغلب وقتی به کار می آید که به درک عکس کمک کند 

نه اینکه آن را توضیح دهد.
جشنواره های مختلف در مورد شیوه و حدود پردازش و ویرایش عکس سلیقه های 
گوناگونی دارند. با مطالعة فراخوان این مطلب را در ویرایش عکس هایتان مدنظر قرار 
بدهید. گاهی تاریخ عکس برداری هم مهم است؛ چنانچه در فراخوان به این مطلب 
اشاره شده باشد حتمًا به آن توجه کنید. همچنین ابعاد عکس های ارسالی و سایر 
مشخصات فنی آن را مدنظر قرار دهید. بعضی سایت های جشنواره برای عکس شما 
محدودیت حجم ارائه می کنند و مثاًل عکس هایی با حجم بیشتر از دو مگابایت را 
نمی پذیرند. بنابراین قبل از آغاز به ارسال، سایز عکس ها را به اندازة مناسب تغییر 
و  کنید  انتخاب  نامی  برای عکس خود  فراخوان،  در  درخواست  در صورت  دهید. 
اطالعات ضمنی شامل نام عکاس، مکان و زمان عکس برداری و یا سایر توضیحات 
مورد نظر را به شیوة خواسته شده، که معمواًل استفاده از برچسب در پشت عکس های 

یادآوری می شود  ارائه دهید. دوباره  فایل متنی جداگانه است،  یادداشت در یک  یا  چاپ شده 
از نوشتن این اطالعات بر روی عکس خودداری کنید. دقت در مواردی که به آن ها اشاره شد 

علی رغم زمان بر بودن، کار شما را آسان تر و درنهایت از اتالف وقت شما جلوگیری خواهد کرد.

اصالت عکس
عکس باید حاصل کار خودتان باشد؛ یعنی شما دانش آموز هنرمند باید آن را عکاسی کرده باشید. 
ارسال عکس های زیبایی که از سایت های خبری یا عکاسی برداشته شده اند کاری غیرقانونی 
است و مصداق مجرمانه دارد. اصواًل وقتی عکسی به نام شما در جشنواره شرکت داده می شود 
یعنی اینکه شما خالق اثر هستید، در غیراین صورت تمامی عواقب قانونی این کار، در صورت 
اثبات عدم صحت این امر، بر عهده شما خواهد بود. بنابراین عکسی که حاصل کار عکاس یک 
خبرگزاری )عکس های 10 تا 13(4، عکاس حرفه ای، معلم و یا یکی از اعضای خانوادة شماست 
اصواًل نمی تواند به جای عکس شما در جشنواره شرکت داده شود. هرگز عکس های یادگاری و 
خانوادگی خود را برای جشنواره ارسال نکنید. مگر اینکه به طور مشخص یکی از موضوعات مورد 

نظر جشنوارة عکس یادگاری و خانوادگی باشد.

زمان بندی
به آخرین مهلت شرکت در جشنواره دقت کنید. ارسال عکس ها را به دقیقة آخر موکول نکنید. 
به هر دلیلی ممکن است در دقایق آخر مشکلی پیش بیاید و به این ترتیب فرصت شرکت در 
جشنواره را از دست بدهید. ضمن اینکه در صورت داشتن فرصت کافی چنانچه اشتباهی رخ داده 

باشد می توان از امکان تصحیح بهره مند شد.
بتوانید در  اینکه  برای  راهکار موجود  و  بهترین شیوه  یادآوری می کنیم که  پایان دوباره  در 
جشنواره شرکت کنید مراجعه به متن فراخوان جشنواره است، و همان طور که پیش تر آمد برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب می توان از مشورت افراد صاحب صالحیت در این مورد نیز بهره مند 
شد. امید است با دقت و رعایت موارد مذکور آثار فاخر شما به جشنواره های مختلف راه یافته 
و جزو آثار برتر انتخاب شود و شما بتوانید طعم پیروزی دریک رقابت عمومی را بچشید و به 

تجربه اندوزی در هنر عکاسی جدی تر از پیش ادامه دهید.

پی نوشت ها:
1. در اینجا منظور از ادیتور )Editor( کسی 
نیســت که به پــردازش و پیرایش عکس ها 
می پــردازد بلکه منظور مدیــر هنری عکاس 
اســت که وظیفه انتخــاب و ارائه آثار عکاس 

را بر عهده دارد.
2. مانیفست، سند برنامه ها و هدف هایی است 
که در تولیــد فرایندهای هنــری مورد نظر 
اســت. گاهی نیز به معنای اعالم بیانیه هایی 
اســت که توســط بنیان گذاران یک سبک یا 
مکتب هنری خاص، خطاب به جامعة هنری 

اعالم می شود.
3. پروپوزال، طرح تحقیق یا پژوهش است که 
به صورت مکتوب و مدون در قالبی مشــخص 
به شــخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش 

ارائه می شود.
4. در حسن ظن دوســتانی که این عکس ها 
را ارســال کرده اند شکی نیســت ولی برای 
جلوگیری از اقدامات مشــابه در آینده، بهتر 

است با عواقب قانونی این کار آشنا باشیم.

عکسهای 10 تا 13:  استفاده از عکس مربوط به یک خبرگزاری
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آیینه خانة مفخم بجنورد
و تأثیر تحصیل معماری در فرنگ

سعیده تألال
دانشجوی کارشناسی ارشدپژوهش هنر
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چکیده
احـوال دوگانـة امروز جامعـة ایرانی قدمتـی بیش از 
یـک سـده دارد؛ دوگانگی ای ناشـی از تعـارض میان 
عالـم نـو و کهـن. شـناخت ایـن احـوال به خصـوص 
در عالـم معمـاری الزم می نمایـد. ایـن شـناخت را 
بایـد از نخسـتین معمارانـی آغـاز کـرد کـه ایـن 
احـوال بـر ایشـان عـارض شـد. میـرزا مهدی خـان 
شـقاقی ملقـب بـه ممتحن الدولـه از اولین اسـتادان 
معمـاری اسـت کـه در دورة قاجـار بـرای تحصیـل 
معمـاری بـه فرنـگ فرسـتاده شـد. بنای عمـارت و 
آیینه خانـة مفخـم از آثـار به جامانـده از این اسـتاد 
معمـار اسـت که در شـهر بجنورد واقع شـده اسـت. 
بـا بررسـی های انجـام شـده، مشـخص می شـود که 

ایـن بنا در موارد بسـیاری از قوانین و اصول معماری 
غـرب پیـروی کـرده اسـت. وجـود عناصـری ماننـد 
سـنتوری، استفاده از نقوش اسـاطیری در سنتوری، 
از  اسـتفاده  و  بی شـمار  نیم سـتون هایی  و  سـتون 
سـقف شـیروانی بـدون توجـه بـه اقلیـم منطقـه از 
ویژگی هـای بـارزی اسـت کـه متأثـر بـودن معمـار 
ایـن بنـا از فرهنگ غـرب را به وضوح نشـان می دهد. 
به عـالوه، آثـاری نیـز از تعلق  خاطر معمـار به دین و 

فرهنـگ ایرانـی اسـالمی در آن نمایان اسـت.

کلیدواژه ها: معماری، ممتحن الدوله، عمارت مفخم، 

فرهنگ غرب 

مقاله

|  رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 |  بهار 1398 22



مقدمه
مردم  ذهن  در  فرنگ  گذشته،  قرن  دو  یکی  در 
شرق تصوری افسانه ای و خیال انگیز بود و سرمشقی 
اجتناب ناپذیر می نمود. نام فرنگ ورد زبان ها، گفتارش 
مورد تقلید و قضاوت و داوری اش تعیین کننده و معیار 
همة ارزش ها بود. پیرامون او را هاله ای از احترام فرا 
گرفته و آوازه و شهرت و معلوماتش همه جا پیچیده 
در  جز  نبودند  حاضر  صفویه  زمان  تا  ایرانیان  بود. 
سرزمین های اسالمی به سیر و سیاحت بپردازند. پس 
از آنکه در عصر صفویه آشنایی آنان با فرنگیان بیشتر 
شد و فرنگیان را در دانش و ابزارسازی از خویشتن 
باالتر یافتند، فریفتة آنان شدند و کم کم عدة زیادی 
به انگیزه هایی گوناگون راهی دیار فرنگ شدند تا در 
به دست  آگاهی هایی  ناشناخته  این سرزمین  مورد 

آورند.

زندگی ممتحن الدوله
ممتحن الدوله  به  ملقب  شقاقی  مهدی خان  میرزا 
ایرانی درس خوانده در فرنگ  اولین مهندس معمار 
است. او در سال 1263 ق )1843 م( در محلة سنگلج 
تهران در خاندان شقاقی متولد شد. پس از چند سال 
تحصیل در مکتب سر خانه و دارالفنون ـ که در آن 
زمان تازه تأسیس شده بودـ  بر اثر سلسله اتفاقاتی به 
دستور شخص ناصرالدین شاه با اولین هیئت محصالن 
به پاریس اعزام شد و این دوره ظاهراً 8 سال طول 
منصب  به  را  او  ایران،  به  بازگشت  از  پس  کشید. 
مهندس باغ ها و عمارت های سلطنتی گماشتند و در 
آن منصب، بناهایی در تهران ساخت و کتابی دربارة  
اوضاع و احوال زندگی و تجربه هایش نگاشت. از جمله 
مواردی که در این کتاب بسیار شایان بررسی و تأمل 
است، کشمکشی است که در درون و برون و افکار و 

اعمال مؤلف میان سنت و مدرنیته و آراء نو و کهن 
در جریان است.

معماری پس از اسالم در ایران
بعد از ورود اسالم به ایران با تأکید بر درون گرایی 
و محرمیت در این دوران ورودی هایی با هشتی، و 
می شده  طراحی  حریم ها  و  سلسله مراتب  رعایت 
است. در اواخر دورة قاجار، کاربرد ترکیب های شکلی 
غیرسنتی،  که اغلب متأثر از معماری روسیه، اروپا، 
مسافرت خارجیان به ایران و ایرانیان به اروپا و به ویژه 
احداث سفارت خانه ها و بناهای متعلق به اروپاییان 
سنتوری،  شکل های  انواع  مانند  یافت؛  رواج  بود، 
سنتوری شکسته و کاله خودی که به صورت ساده یا 
همراه با نقوش متنوع اسلیمی، گره سازی آجری و 
کاشی کاری آراسته می شدند. این تزیینات و نقوش 
در بیشتر موارد در سردر بنا به کار می رفتند و غالبًا 
جرزهای ساده و فاقد تزیینات پرکار بودند؛ مگر در 
و  سفال  از  جرزها  تزیین  برای  که  استثنایی  موارد 
آجر مهری استفاده می شد. گاهی نیز ترکیب ستون 
یا  منفرد  به صورت  متنوع  با شکل های  نیم ستون  و 
زوج یا سایر عناصر و شکل های تزیینی در هر سوی 
ورودی به کار می رفت.  در معماری یونان باستان، 
فضاهای ورودی بناها متشکل از ستون هایی به شکل 
مجسمه بودند و همراه با سنتوری هایی در سر در بنا 
و پله هایی عریض که با هدف تأکید بر خطوط افقی 

شکل می گرفتند.
در معماری گوتیک نیز تداوم فضایی، پیوستگی بین 
بیرون و درون در طراحی فضاهای ورودی مبنای کار 
قرار می گرفت. ورودی های بلند و باشکوه و به همراه 
پیکرنگاری و نقش و نگاره های نوک تیز با هدف تأکید 

بر خطوط قایم ساخته می شدند.

بنای آیینه خانة 
مفخم به عنوان 

فضای اداری 
و دیوانی 

برای انجام 
دیدارهای 

رسمی سردار 
مفخم )ایلخانی 

کرد شادلو 
در بجنورد( با 
رجال سیاسی 

عهد قاجار 
و نیز مراسم 

تشریفات 
نظامی و رایزنی 
در باب مسائل 

سیاسی و 
اجتماعی با 
سران ایل 

شادلو و دیگر 
رجل سیاسی 

عهد قاجار 
مورد استفاده 
قرار می گرفته 

است
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تصویر شماره 2: 
سردر ورودی بنای 
آیینه خانة مفخم 
بجنورد ـ عکس 
از سایت میراث 
فرهنگی خراسان 
شمالی

آیینه خانة مفخم
و  اداری  فضای  به عنوان  مفخم  آیینه خانة  بنای 
مفخم  سردار  رسمی  دیدارهای  انجام  برای  دیوانی 
سیاسی  رجال  با  بجنورد(  در  شادلو  کرد  )ایلخانی 
عهد قاجار و نیز مراسم تشریفات نظامی و رایزنی در 
باب مسائل سیاسی و اجتماعی با سران ایل شادلو 
و دیگر رجل سیاسی عهد قاجار مورد استفاده قرار 
می گرفته است. ساختمان آیینه خانه هم زمان با عصر 
دلگشا ساخته شده است. پالن این بنا مستطیل شکل 
بوده و در دو طبقه به ابعاد تقریبی 11* 18 متر و به 
ارتفاع حدود 10 متر ساخته شده است که در مجموع 
اتاقی  اتاق های طبقة فوقانی  از  اتاق دارد. یکی   19
است به ابعاد 8*3 متر که تمام دیوارها و سقف آن با 
طرح های زیبا آیینه کاری شده است. بنای آیینه خانه 
به شمارة 1167 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است و از سال 1379 تاکنون به عنوان موزة 
اسناد و نسخ خطی مورد استفاده قرار می گیرد. در 
با بناهای دیگر از جمله  بنا همراه  دورة قاجار، این 
عمارت مفخم، کاله فرنگی، حوض خانه در باغ بزرگی 
قرار داشته و مجموعة دارالحکومه مفخم را تشکیل 

می داده است. )تصویر شمارة یك(
ماسه،  آجر،  شامل  بنا  این  در  رفته  به کار  مصالح 
آهک و گچ بوده و جهت رعایت اصول معماری در 

است.  شده  استفاده  سنگ  از  آن  پی  و  زیرسازی 
همچنین چوب ارس به صورت عمودی و افقی نیز 
به منظور استحکام بنا به کار رفته است. آیینه خانه 
را فضای سبز محدودی، از جمله گل  کاری و احداث 
جدا  دارالحکومه  مجموعة  کل  از  پرچین،  و  چپر 
می کرده است. بنای یادشده پالنی آزاد داشته است 
و رعایت نظام هندسی، وجود تقارن و الهام پذیری از 
غرب )به عنوان مثال استفاده از کاشی هفت رنگ( در 

ساخت آن به وضوح مشاهده می گردد.
در ساخت بنای آیینه خانه از کاشی در سه تکنیک 
هفت رنگ، معقلی و اسلیمی، و نیز نگاره هایی برگرفته 
از  پرهیز  برای  که  استفاده شده  طبیعت  مظاهر  از 
شبیه سازی )رقابت با خالق( طرح شده اند. ساختمان 
دارای سه در ورودی در اضالع شمالی )ورودی اصلی( 
در  راهرویی  به  و شرقی می باشد که هر سه  غربی 
طبقة اول منتهی می شوند. در یک طرف این راهرو 
حجره هایی قرار دارند و در یک سوی دیگر چهار اتاق. 
در دو انتهای راهرو پلکان هایی تعبیه شده که به طبقة 
فوقانی، جایی که تاالر آیینه در آن واقع شده است، 
ختم می شوند. طبقة  دوم نیز شامل 14 اتاق و تاالر 
آیینه است. درهای این طبقه از جنس چوب صندل 
است که با استخوان تزیین شده اند. سقف ها مشبک 
عصر  معماری  از شاخصه  های  این خود  و  چوبی اند 
قاجار محسوب می گردد. سقف بنا دو پوششه بوده 

|  رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 |  بهار 1398 24



که شیروانی آن قباًل از جنس سفال و هم اکنون پس 
از مرمت از جنس ورق گالوانیزه است )استفاده از این 
نوع سقف بدون توجه به اقلیم منطقه و سایر بناهای 
سنتی همجوار از بارزترین نمونه های تأثیرپذیری این 
نمای  بنا می باشد(. در  معمار در ساخت و طراحی 
شمالی )اصلی( عمارت 4 نیم ستون به قطر تقریبی 
110 سانتی متر و ارتفاع 10 متر مشاهده می شود. دو 
نیم ستون یک تاج نیم دایره ای دارند که شکل گلدسته 
را تداعی می کند و دو نیم ستون دیگر تاج ندارند. این 
با کاشی های سیاه، سفید و زرد مزین  نیم ستون ها 
زیبایی  بسیار  معقلی  خط  با  نیم ستون ها  شده اند. 
آراسته شده اند و کلمة »محمد« به طور منظم در 
این نیم ستون ها از پایین به باال 12 مرتبه تکرار شده 
است: یک مرتبه به رنگ سیاه و یک بار به رنگ زرد. 
نیم ستون ها به پایه ای از سنگ مرمر ختم می شوند. 
در قسمت فوقانی نمای اصلی یک تاج نیم دایره ای 
روی  نیم دایره ای  تاج  دو  به  نسبت  که  دارد  وجود 
نیم دایره ها بسیار بزرگ تر است. در حاشیة تاج اصلی، 
یک ردیف کاشی با نقش گل الله به رنگ قرمز و آبی 
به صورت سرباال و واژگون نصب شده است )استفاده 
از رنگ قرمز در کاشی کاری دوران قاجار رواج یافت 
و تا قبل از آن در هیچ معماری سنتی دیده نشده 
است(. در قسمت داخلی این نیم دایره یک مجموعه 
نقوش اسلیمی بسیار زیبا مشاهده می گردد. در بخش 
میانی این نیم دایره، دایره ای با زمینة الجوردی وجود 
دارد که نقش جدال بین شیر و اژدها در آن دیده 
می شود. در فرهنگ ایرانی باستان، جدال شیر و اژدها 
نماد جدال بین خیر و شر بوده است. در این تصویر، 

در حالی که اژدها )نماد شر( شیر )نماد خیر( را در 
برگرفته، شیر با فشردن گلوی اژدها شر را به آستانه 
نابودی می کشاند. )در این بنا احتمااًل برای جلوگیری 
از تکرار، مستقیمًا از شکل سنتوری استفاده نشده 
است؛ چون عمارت همجوار که قباًل توضیحات آن 
ذکر شد، در قسمت سردر ورودی دارای یک سنتوری 
با نقوش اساطیری است که در بنای آیینه خانه طرح 
نیم دایره جای آن را گرفته است. با وجود این، نقوش 
نقوش  همان  مجدداً  قسمت  این  داخل  کارشدة 
اساطیری است. در معماری دوران باستان در غرب 
اروپا نیز این نقوش اساطیری در همین محل، یعنی 
در باالی سردر و داخل تاج یا همان سنتوری قرار 

می گرفته است(. )تصویر شمارة 2(
در  تفنگ دار  دو  شر  و  خیر  بین  جدال  کنار  در 
حالی که به زمین زانو زده اند، محل جدال بین شیر و 
اژدها را نشانه رفته اند. این سربازان نیز خود می توانند 
نمادی از خیر و شر باشند که با هم در جنگ اند. در 
زیر این قسمت طاقی وجود دارد که در ورودی را در 
میان گرفته است. کاشی های این قسمت به رنگ زرد 
فیروزه ای و الجوردی هستند. پیشانی طاق با نقوش 
اسلیمی تزیین شده است. در قسمت زیرین، نقش دو 
گلدان به صورت قرینه قرار گرفته است و همین طور 
گلدان ها  این  طرفین  در  کاله فرنگی  عمارت  نقش 
مشاهده می شود. در دو طرف در ورودی، نقش دو 
سرباز در حال نگهبانی از بنا به چشم می خورد. حالت 
تابلوهای  یادآور  سربازان  ایستادن  طرز  و  چشم ها 

تعزیة عصر قاجار می باشد.
هرچند این معمار تحت  تأثیر هنر معماری غرب 

در ساخت 
بنای آیینه خانه 

از کاشی در 
سه تکنیک 
هفت رنگ، 

معقلی و 
اسلیمی، و 

نیز نگاره هایی 
برگرفته از 

مظاهر طبیعت 
استفاده شده 

که برای پرهیز 
از شبیه سازی 

)رقابت با خالق( 
طرح شده اند
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قرار گرفته و آشکارا عناصر معماری غرب را در بنا به 
کار برده است، در برخی موارد تعلق خاطر او به دین 
و مذهب مادری )اسالم، شیعه( نیز در به وجود آوردن 
اثر بروز کرده است و خودنمایی می کند. در بخش 
میانی نما یک طاق جناقی وجود دارد که در قسمت 
سانتی متر   290*290 ابعاد  به  پنجره ای  آن  میانی 
قرار دارد و دلیل بزرگ بودن آن، تأمین نور و ایجاد 
چشم انداز مناسب به فضای بیرون است )استفاده از 
وسیع  چشم اندازهای  ایجاد  برای  بزرگ  پنجره های 
نیز از خصوصیات بارز هنر معماری غرب است که 
در دورة قاجار وارد معماری سنتی ایران شده و در 
این بنا نیز به وضوح نمایان است(. تزیینات این طاق 
محراب گونه، دولچکی با پس زمینة زرد همراه نقوش 
بین  است.  الجوردی  و  فیروزه ای  رنگ  به  اسلیمی 
قسمت فوقانی و میانی نما دو ردیف کاشی هفت رنگ 

نصب شده است. )تصویر شمارة 3(
به طور کلی، در معماری این دوران رسم بر این بوده 
است که نام معمار و بانی بنا در قسمت باالی ورودی 
به صورت کاشی کاری حک شود. در این بنا هم قبالً  
در همین محل کتیبه ای وجود داشته که محدودة 
حکومتی سردار مفخم و همین طور نام بانی نما در 
آن نقش بسته بوده است. در دوران پهلوی به دستور 

رضاشاه این کتیبه از سردر بنا جدا شده و به جای 
آن کاشی کاری فعلی نصب شده است. فضای فرورفته 
نیز  به عبارتی طاقدیس  یا  ایوان  نیم ستون های  بین 
بعضًا با کاشی های لوزی شکل به رنگ های زرد سفید 
و فیروزه ای و آبی مشبک، طرح زیبایی را در بنا ایجاد 
کرده اند. در بخش تحتانی طاقدیس ها طاقچه ای به 
ارتفاع حدود 2 متر دارای پایه ای پوشیده از سنگ 
مرمر وجود دارد. قسمت داخلی این طاق با کاشی 
هفت رنگ زرد الجوردی و حاشیه ای به رنگ سیاه 
روی  این طاق  باالی  در قسمت  است.  تزیین شده 
یک کتیبة الجوردی مملو از نقوش اسلیمی منازعة 
گاو و شیر نقاشی شده است که به یاد شیر و گاو 
حک  شده در حجاری دیواره های تخت  جمشید است 
)این نقوش نشان می دهند که معمار دچار دوگانگی 
اما هنوز پایبند سنت ها و عقاید ملی خویش  شده 
نمایش می گذارد  به  بنا  در  بی پروا  را  آن ها  و  است 
تا بتواند سهمی در حفظ اصالت و فرهنگ خویش 
داشته باشد(. این عمارت تنها نمادی از روح خالق 
هنرمند  توانای  دست  تنها  و  است  ایرانی  هنرمند 
ایرانی با استعانت از هنر معماری نقاشی، کاشی کاری 
و آیینه کاری قادر به خلق چنین ترکیب بدیعی است. 
در واقع با صیانت از آثار تاریخی، هنرمندان و هنری 

تصویر شماره 3: تاالر آیینه بنای آیینه خانة مفخم بجنورد ـ 
تصویر از سایت میراث فرهنگی خراسان شمالی

در ساخت 
بنای آیینه خانه 
از کاشی در 
سه تکنیک 
هفت رنگ، 
معقلی و اسلیمی، 
و نیز نگاره هایی 
برگرفته از 
مظاهر طبیعت 
استفاده شده 
که برای پرهیز 
از شبیه سازی 
)رقابت با خالق( 
طرح شده اند
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را محفوظ می داریم که مظهر تمدن و فرهنگ ملی 
کشور عزیزمان ایران است. )تصویر شمارة 4(

نتیجه گیری
و  عمارت  بنای  مفصل  نه چندان  بحث  این  در 
آیینه خانة مفخم که در جوار یکدیگر واقع شده اند 
استان خراسان  تاریخی  بناهای  زیباترین  از  یکی  و 
شمالی و شهر بجنورد به حساب می آیند، به لحاظ 
تأثیرپذیری از معماری غرب مورد بررسی قرار گرفت. 
در نگاهی کلی، این بنا نیز همچون دیگر بناهای عصر 
قاجار از الگوهای معماری مشخصی پیروی می کند 
اما بنای مذکور دارای ویژگی هایی است که از طرفی 
تأثیرپذیری معمار را از فرهنگ و هنر غرب به وضوح 
نشان می دهد و از دیگر سو، تعلق خاطر او به دین و 
مذهب مادری و همچنین اصالت و فرهنگ ملی ایران 
باستان را به نمایش می گذارد. گویا معمار سعی کرده 
است این دو متضاد را در کنار یکدیگر بنشاند و از هر 

دو بهره بجوید تا اثری بدیع خلق کند.
را می توان در دو گروه  بنا  این  ویژگی های خاص 
تأثیرپذیری  که  ویژگی هایی  اول  کرد:  طبقه بندی 
معمار از غرب را نشان می دهد و دوم، ویژگی هایی که 
تعلق خاطر او به دین و فرهنگ اصیل ایران را بازگو 

می کنند. این ویژگی ها عبارت اند از:

ویژگی های تأثیر پذیرفته از معماری غرب
ـ استفاده از سقف شیروانی با پوشش سفال و 

چوب در هر دو بنا بدون توجه به اقلیم منطقه و 
بناهای سنتی همجوار؛

ـ استفاده از قوس نیم دایره در نمای ورودی 
آیینه خانه؛

ـ استفاده از نقوش اساطیری در تاج ورودی 
آیینه خانه؛

ـ استفاده از ستون و نیم ستون در نما و قسمت 
ورودی بنا؛

ـ ایجاد چشم انداز وسیع توسط پنجره ای بزرگ که 
در نمای ساختمان قرار دارد؛

ـ داشتن پالنی آزاد و بی توجهی به اصل 
درون گرایی در معماری اسالمی ایرانی.

ویژگی های نشان دهندة تعلق خاطر معمار به 
دین و فرهنگ اسالمی و ایرانی

ـ استفاده از اسامی اهلل، محمد و علی در 
کاشی کاری نمای بنا؛

ـ استفاده از نقش سربازهایی که یادآور تابلوهای 
تعزیة عصر قاجارند؛

ـ استفاده از ستون هایی به شکل منارة مساجد 
اسالمی در نمای بنا؛

ـ استفاده از نقوش اسلیمی و ختایی و به کار بردن 
رنگ آبی فیروزه ای به طور گسترده در کاشی کاری 

نما؛
ـ استفاده از نقو ش اساطیری شیر و خورشید و 

شیر و گاو در بنا.

منابع
1. زارعی، محمدابراهیم. )1342(. 
آشنایی با معماری جهان. تهران: 

نشر فن آوران.
2.پیرنیا، محمدکریم. )1384(. 
سبک شناسی معماری ایران، 

تهران: نشر سروش.
3. سلطان زاده، حسین. )1372(. 

فضاهای ورودی در معماری 
سنتی ایران. تهران: شهرداری 

تهران.
4. بوشاسب گوشه، فیض اهلل. 

)1373(. »بررسی تاریخ روابط 
خارجی ایران با غرب در اوایل 

دورة قاجار« مجلة مصباح، 
شمارة 12.

5. شهری  برآبادی، محمد. 
)1373(. »سفرنامه های فرنگ 

رفتگان«، مجلة  علوم و حدیث، 
مشکوئ، تابستان شمارة 3.

6. عبداهلل زاده، محمدمهدی. 
)1388(. »معمار دورة 

گذار: نگاهی به خاطرات 
ممتحن الدوله«، مجلة هنر و 
معماری، گلستان هنر، بهار، 

شمارة 15.
7. افشاراصل، مهدي و خسروی، 

محمدباقر. )1337(. »معماری 
ایران در دورة  قاجار«. مجلة هنر 

و معماری، شمارة 36. 
8. وبگاه ادارة میراث فرهنگی 

خراسان شمالی
http://www.nkchto.ir

27 رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 | بهار 1398 |



تجربة  دبیر هنر
تولید نقش کاشی

اشاره
هنرمندان بزرگ از فروش اولین اثر هنری خود در دورة تجربه آموزی شان به نیکی یاد می کنند. اینکه 

امروزه در روزگار ما دانش آموزی بتواند اثر هنری خودش را به فروش برساند موفقیت و تجربه ای 
ارزشمند برایش محسوب می شود.

ازهار شرکا، دبیر هنر خوش ذوق، زمینه ای را برای دانش آموزانش فراهم کرده تا بتوانند به چنین 
تجربه ای نائل شوند. موضوع را از زبان خودش بخوانیم:

»ازهار شرکا هستم و به عنوان دبیر هنر در دبیرستان عصمت متوسطه 1 )منطقة 5( آموزش وپرورش 
تهران مشغول تدریس می باشم. دبیرستان عصمت دولتی است و با توجه به کمبود نیروی متخصص 
هنری در مدارس سال ها از داشتن دبیر کارامد هنر محروم بود. سال 97ـ  98 توفیق حاصل شد تا در 
این دبیرستان درس هنر را تدریس کنم. دانش آموزان در طی این چند ماه توانسته اند در زمینه های 
مختلف هنری خوش جلوه کنند به طوری که کارآفرینی هم داشته اند. نقش روی کاشی یکی از نمونه 
آثاری است که پس از ارائه به مردم خوش ذوق مورد استقبال قرار گرفته و در جامعه عرضه شده و به 
فروش رسیده است. این نقوش به صورت هندسی/ مانداالیی/ تصویرسازی/ گرافیکی سر کالس اجرا و 

گزارش

مارال یغمائیان
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پس از تأیید روی کاشی نقش گردیده است. این نقوش به دو فرم سیاه و سفید و رنگی ترسیم شده و 
متناسب با شکل نقش رنگی بودن یا سیاه و سفید بودن آن مشخص شده است. استفاده از متریال های 

خاص برای رنگ کردن آثار موجب شده که نقاشی ها قابل شست وشو و ثابت باشند.

کاربرد آن ها: زیرلیوانی، تابلوهای تزئینی، و حتی در دکوراسیون داخلی آشپزخانه قابل استفاده است.
کارها چاپی نیست و در عین تنوع در فرم و رنگ قابل تکرار نیست.

هدف اصلی دبیر هنر رشد و شکوفایی و بالندگی دانش آموزان در اوایل نوجوانی است تا باانگیزه تر درس 
بخوانند و لذت درآمدزایی زیر دندانشان رود و با کارآفرینی خود اعتماد به نفس آن ها دوچندان گردد.«

رشد هنر: برای خانم شرکا و شاگردان شان آرزوی توفیق داریم و امیدواریم دیگر دبیران هنر نیز 
تجربه های موفق تولیدات هنری دانش آموزان و نحوة عرضه و فروش آن را برای انعکاس در رشد آموزش 

هنر ارسال کنند.
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هنر در آيينة پژوهش

چکیده
جایگاه درس هنر در دورة متوسطة 

دوم، منطبق بر نیازهای دانش آموزان 

این دوره و حاکی از توجه مسئوالن 

در ارزش نهادن به اصالت های هنری 

ایرانی- اسالمی است. شک نیست که 

بازیابی هویت فردی دانش آموزان، از 

طریق شناخت استعدادهای هنری و 

استمرار و پرورش آن ها، در مقاطع 

تحصیلی مختلف، در جهت نیل به 

اهدافی چون تقویت درک زیباشناختی 

و قدرشناسی از میراث فرهنگی و 

هنری، حفظ و حراست از آن، تقویت 

روحیه ابتکار و ابداع هنرمندانه صورت 

می گیرد. با توجه به اختیاری بودن 

درس هنر برای دانش آموزان شاخه های 

نظری، امید است آسان تر به اهداف باال 
نائل آییم.

در این پژوهش سعی در شناخت 

دالیل عدم عالقة دانش آموزان به درس 

اختیاری هنر و از جمله بی توجهی آن ها 

به مشارکت در فعالیت های کالسی 

داریم. سپس، سعی کرده ایم با ارائة 

راه حل هایی درصدد رفع این موانع 

برآییم. راهکارهای پیشنهادی، در ابتدا 

به شفاف سازی و چرایی لزوم درس 

هنر برای دانش آموزان شاخة نظری 

می پردازد. بی توجهی دانش آموزان به 

درس هنر در دورة ابتدایی سبب عدم 

آگاهی آن ها از استعدادها و توانایی های 

خود در دورة متوسطة اول گردد و 

آن ها درس هنر را جدی نگیرند و این 

خود باعث شده تا به خود برچسب 

بی هنر زده و اعتمادبه نفسشان برای 

ابداع هنری پایین بیاید. لذا، در کنار 

فعالیت های ارائه شده در کتاب هنر، 

روش های دیگری نیز به کار گرفته شد 

تا بتوانیم اعتمادبه نفس خلق اثر هنری، 

تقویت سواد هنری و نقد هنری را در 
دانش آموزان تقویت کنیم.

کلیدواژهها:درس اختیاری هنر، اقدام 
پژوهی، آموزش هنر، تدریس هنر.

می پردازد. بی توجهی دانش آموزان به 

درس هنر در دورة ابتدایی سبب عدم 

آگاهی آن ها از استعدادها و توانایی های 
آگاهی آن ها از استعدادها و توانایی های 

رقیه السادات وزیری بزرگ
دبیر هنر دورة متوسطة اول و دوم شهر یزد
سمیه رحیمی
دبیر هنر متوسطة اول و دوم شهر یزد
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توصیف وضعیت موجود و تشخیص 
مسئله

هنر یکی از دروس اختیاری است که همگام 
با تغییر نظام آموزشی  و کتب درسی به 

برنامة  درسی ارائه شده در شاخه های نظری ، 
فنی و حرفه ای و کاردانش برای پایة دهم یا 
یازدهم اضافه شده است. ساعت تعریف شده 
برای درس های اختیاری، 2 ساعت در هفته 
است که البته برای مدارس خاص )فرزانگان 

و نمونه دولتی( دو هفته یک بار در نظر گرفته 
شده است. این درس در دورة متوسطة دوم 
در سال های اول تدریس خود به سر می برد 

بنابراین با انبوهی از چالش ها، موانع، تهدیدها و 
البته فرصت ها روبه روست.

اولین مسئله ای که ما در این پژوهش با آن 
برخورد داشته ایم، عدم عالقة دانش آموزان به 
درس اختیاری هنر بود، و این علیرغم عالقة 
باطنی آن ها به هنر به عنوان فعالیتی عملی 

است و اعتراف آن ها به اینکه هنر تسکین دهندة 
روح آن ها است و همه در درون خود خواستار 
ادامه یکی از شاخه های هنری هستند. اما در 
ساعت کالس تمرکز کافی نداشتند و انگیزة 

مورد انتظار را از خود نشان نمی دادند. مسئلة 
دیگر این بود که برخی اوقات کالس هنر به 

علت امتحانات درس های دیگر یا به دلیل 
اختصاص یافتن ساعت این درس به کالس 

جبرانی برای دروس تخصصی، تشکیل نمی شد 
و در عمل دانش آموزان نمی توانستند ارتباط 
خود را با محتوای کتاب و فعالیت های عملی 

آن، حفظ کنند.

ابزار و روش های گردآوری داده ها 
)شواهد ١(

دو ابزاری که در پژوهش حاضر از آن استفاده 
شد، مشاهده و مصاحبه است. ما با مشاهدة 

رفتار دانش آموزان و زبان بدن آن ها در فضای 
کالس هنگام تدریس محتوای کتاب، احساس 
کردیم که انگیزه و مشارکت الزم را در مباحث 
هنری بروز نمی دهند و تعداد کمی از آن ها با 

محتوای تعیین شده همراه می شوند.
الف. مشاهده

برحسب آنچه ما مشاهده کردیم، 
دانش آموزان:

• در سر کالس هنر مشغول مطالعه و یا 
انجام تکالیف دروس اصلی و تخصصی 

به غیراز درس هنر بودند؛
• فعالیت های کتاب را فقط برای اخذ 

نمره انجام می دادند و شوقی در انجام 
کار نداشتند؛

• کتاب هنر را به همراه خود نمی آوردند 
و حتی آن را ورق نمی زدند بلکه بیشتر 

تمایل به شنیدن درس داشتند تا 
مشارکت در آن.

ب. مصاحبه: پس از صحبت با 
دانش آموزان و پرسش از آن ها در مورد علت 

بی عالقگی شان به درس اختیاری هنر، به 
دریافت های زیر رسیدیم:

1. آن ها توجیه نشده بودند که چرا در پایة 
یازدهم، هنگامی که در سال آتی باید در 

آزمون سراسری دانشگاه )کنکور( شرکت 
کنند، درسی اختیاری را که خود نقشی 

در انتخاب آن نداشته اند، بگذرانند. از 
آن بدتر اینکه عده ای از آنان در واقع 
دروس اختیاری را زنگ تفریح و سپر 

بالی درس های تخصصی می پنداشتند. 
چرایی ارائة درس اختیاری هنر برای 

آن ها تعریف نشده بود. آن ها نمی دانستند 
در دورة متوسطة دوم که زمینه ای برای 

ورود به دانشگاه است در میان دروس 
تخصصی و کاربردی که دارند جایگاه 

دروس عمومی و به ویژه درس اختیاری 
هنر کجاست.

2. از نظر آن ها حجم گستردة دروس 
تخصصی در رشته های نظری، زمانی 

برایشان باقی نمی گذاشت تا در خارج 
از ساعت کالس به انجام کار عملی و 
مطالعه هنری بپردازند. لذا در ساعت 

درس هنر هم آن ها خواستار اختصاص 
این درس به مطالعة دروس تخصصی 
و یا آمادگی برای المپیادهای علمی و 

امتحانات ویژة مدارس خاص بودند.
3. عده ای از دانش آموزان از فشار 

اولین مسئله ای 
که ما در این 

پژوهش با 
آن برخورد 
داشته ایم، 
عدم عالقة 

دانش آموزان به 
درس اختیاری 
هنر بود، و این 
علیرغم عالقة 
باطنی آن ها به 

هنر به عنوان 
فعالیتی عملی 

است

31 رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 | بهار 1398 |



خانواده هاشان برای تمرکز بر روی دروس 
تخصصی گله می کردند، چرا که آن 

خانواده ها انجام کار هنری و حتی مطالعه 
در خصوص فعالیت های تعریف شده در 

کتاب درسی هنر را اتالف وقت تلقی 
می کردند.

4. برخی از دانش آموزان به مشابهت 
برخی مباحث کتاب هنر با مباحث 

سواد رسانه ای )درس اختیاری دیگر در 
پایة دهم( و برخی دروس دیگر اشاره 

می کردند.
5. تعداد زیادی از دانش آموزان از عالقة 
خود به هنر سخن می گفتند، منتهی 

اذعان می داشتند که تنها به عنوان 
دوستدار اثر هنری از آن لذت می برند 

و تمایلی به صرف وقت برای انجام 
کار هنری ندارند. حتی تعدادی از 

دانش آموزان که در شاخه های مختلف 
هنری مانند موسیقی، نقاشی، عکاسی 
و خوشنویسی توانمند هستند، تأکید 

می کردند که به خاطر کمی وقت و 
برنامه ریزی شان جهت قبولی در دانشگاه 
نمی توانند برای ادامه و تمرین در رشتة 
هنری مورد عالقه شان وقت صرف کنند.

6. تصور عمومی آن ها این بود که 
هنرمندان شاخص دارای استعدادی ویژه 

هستند و چون این ها خودشان از این 
استعداد بی بهره اند پس تمرکز بر هنر 
و انجام کار عملی هنر و حتی شنیدن 

دربارة هنر و دیدن آثار هنری و خلق اثر 
هنری توسط آن ها بی فایده است وموجب 

ناامیدی شان خواهد شد.

تفسیر و تحلیل داده ها
در بخش سامان دهی و تحلیل داده ها، 

اطالعات کسب شده در دو روش مصاحبه و 
مشاهده را به صورت خالصه در پیش روی خود 

می گذاریم تا ارتباط عوامل تأثیرگذار بر روی 
مسئله روشن تر شود. جدول 1.

جدول 1: تجزیه وتحلیل داده ها

موارد تأثیرگذار بر عدم تمایل دانش آموزان به مشارکت در فعالیت های کالسی

عدم آگاهی نسبت به اهمیت درس هنرخانواده

تأکید خانواده بر روی دروس تخصصی

نبود کارگاه و فضای الزم برای فعالیت هنریدبیر و مدرسه

اختصاص ساعت هنر برای جبران دروس تخصصی

نداشتن فرصت کافی برای تمرکز بر دروس اختیاری

برپایی مراسم فوق برنامه در زمان کالس هنر از طرف مدرسه

اعتمادبه نفس پایین دانش آموزان جهت انجام کار هنریدانش آموز

عدم آگاهی نسبت به اهمیت درس هنر

استرس و اضطراب کنکور در دانش آموزان پایة یازدهم به عنوان اولین شرکت کنندگان کنکور 
نظام جدید آموزشی

محدودیت دید دانش آموزان نسبت به زیبایی شناسی و درک آثار هنری جهانی و حتی ملی

تعداد زیادی از 
دانش آموزان 
از عالقة خود 
به هنر سخن 
می گفتند، 
منتهی اذعان 
می داشتند که 
تنها به عنوان 
دوستدار اثر 
هنری از آن لذت 
می برند و تمایلی 
به صرف وقت 
برای انجام کار 
هنری ندارند
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انتخاب راه حل موقتی
در نتیجه صحبت های صورت گرفته با 

دانش آموزان و همکاران، پیشنهادهای زیر ارائه 
می شود:

1. تغییر روش تدریس و نمایش فیلم های 
هنری

2. در صورت مساعد بودن هوا، تشکیل 
کالس در حیاط مدرسه یا فضای باز

3. ترکیب فعالیت عملی در کنار تدریس 
تئوری هنر

4. تغییر چیدمان فضای کالس )چیدمان 
صندلی گرد(

5. از دانش آموزان خواسته شد دفترچة 
هایکو تهیه کنند )تشویق به نوشتن 

جمالت زیبا و یا شعر و کشیدن تصویر 
ساده برای آن(

6. تماشای نمونه آثار هنری در شاخه های 
هنری مورد عالقة دانش آموزان

7. جهت آموزش تفکر انتقادی از آن ها 
خواسته شد، بخش هایی از متن کتاب 

را که نمی پذیرند، با ذکر دلیل بازنویسی 
کنند.

8. تشویق دانش آموزان برای آوردن و 
نمایش دادن فایل های صوتی و تصویری 

هنری در کالس

9. نمایش آثار هنری )شامل اجراهای 
موسیقی و هنرهای نمایشی( 

دانش آموزان در کالس
10. برپایی نمایشگاه آثار هنری 

دانش آموزان در گالری ها و دانشکده های 
هنر

11. تشویق آن ها به انجام کار هنری 
فارغ از نمره کالسی و برگزاری امتحان 

تحلیلی
12. بهره مند شدن از دانش آموزاِن آشنا 
با هنری خاص برای مثال خوشنویسی 

جهت انجام کارهای هنری گروهی
13. تشویق دانش آموزان جهت شرکت در 

مسابقات هنری
14. برپایی ژوژمان )نمایش و ارزیابی( در 

سطح هر کالس
15. ارتباط دادن مباحث هنری با مسائل 

اجتماعی و فرهنگی
16. پیشگیری از برپایی مراسم فوق برنامه و 

امتحانات تخصصی در ساعت کالس هنر
17. تشویق دانش آموزان به استفاده از 

تولیدات هنری، جهت هدیه به دوستان
18. برپایی فراخوان مدرسه برای انتخاب 

طرح هایی جهت زیباسازی فضای 
آموزشگاه.

تصویر 1. نمونه هایي از آثار دانش آموزان، با مواد ترکیبی اجرا شده، برای هدیه دادن به دوستان و تزیین خانه

تصور عمومی 
آن ها این بود 
که هنرمندان 

شاخص دارای 
استعدادی ویژه 
هستند و چون 
این ها خودشان 
از این استعداد 
بی بهره اند پس 
تمرکز بر هنر و 

انجام کار عملی 
هنر و حتی 

شنیدن دربارة 
هنر و دیدن آثار 

هنری و خلق 
اثر هنری توسط 

آن ها بی فایده 
است
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اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
در این مرحله راه حل های انتخابی به مرحلة 
اجرا درمی آمد، همچنین به صورت فرایندی و 
مداوم از کارها ارزیابی به عمل آمد تا به عنوان 

مالک و معیاری برای ارزیابی نهایی مورد 
استفاده قرار گیرد. از جمله، تغییر چیدمان 
کالس صورت گرفت، لوازم اولیة هنری به 

دانش آموزان معرفی شد، محتوای کتاب همراه 
با مثال و چند نمونه اثر هنری به صورت فایل 

تصویری یا صوتی نمایش داده می شد. تدریس 
به هدف ایجاد لذت دیداری و شنیداری 

صورت می گرفت. در مورد زیبایی شناسی اثر، 
مراحل ساخت اثر و محل نگهداری آن صحبت 

می شد. برای 
مثال 

هنگامی که بعد از مشاهدة برخی از آثار 
هنری ملی بچه ها متوجه می شدند که این اثر 
هم اکنون در موزه های خارج از ایران قرار دارد، 
اظهار تأسف می کردند و توجه ایشان به مسائل 

تاریخی و اجتماعی و اهمیت میراث فرهنگی 
جلب می شد.

مبانی هنرهای تجسمی در حین کار عملی 
توضیح داده شد. بحث رنگ بر اساس آشنایی 

با مفاهیم ریتم، تضاد و غیره صورت گرفت. 
خلق تصویر و متن ادبی به صورت ترکیبی 

در دفترچه های هایکوی دانش آموزان انجام 
می شد. به منظور استفاده از توانایی های 

دانش آموزان در شاخه های گوناگون هنرهای 
تجسمی تالش شد تا پیوند بین هنرهای 

مختلف، به ویژه خوشنویسی و نقاشی را فراهم 
کنیم. خلق آثار نقاشی خط، جهت تقویت 
روحیة ابداع هنری نمونة این 
همکاری است. ضمن معرفی 

سبک و مکاتب هنری، از طریق 
امتحان کردن روش های 

هنری مختلف، امکان 
آشناشدن دانش آموزان 

با سبک های هنری 
گوناگون فراهم می شد 

و این زمینه ارتقای 
سواد هنری، نقد هنری 
و درک زیبایی شناسی را 

فراهم می کرد )تصویر 1(
• از دانش آموزان خواستیم، 
از هنر خود برای فعالیت های 

پرورشی و حوزة فرهنگی دیگر 

مراحل ساخت اثر و محل نگهداری آن صحبت 
می شد. برای 

مثال 

روحیة ابداع هنری نمونة این 
همکاری است. ضمن معرفی 

سبک و مکاتب هنری، از طریق 
امتحان کردن روش های 

فراهم می کرد )تصویر 
• از دانش آموزان خواستیم، 
از هنر خود برای فعالیت های 

پرورشی و حوزة فرهنگی دیگر 

تصویر 4 و 5. همکاری 
دانش آموزان در برپای 
نقاشی همگانی با موضوع 
یزد شهری جهانی

تصویر 2 و 3. استفاده از کائوچو و رنگ پالستیک در نقاشی تصویر سیمرغ



استفاده کنند، که در نتیجه تعدادی از 
دانش آموزان بسیجی جهت تزیین نمایشگاه 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس از تصاویر 
نقاشی شده استفاده کردند )تصویر 2 و 3(

• تشویق دانش آموزان به شرکت در 
مسابقات فرهنگی و هنری و مسابقه نقاشی 

همگانی )تصویر 4 و 5(
• برپایی نمایشگاه عکس دانش آموزان 

در دانشکده هنر همراه با دعوت از والدین 
)تصویر 6 و 7(

• فراخوان طرح نقاشی دیواری برای 
زیباسازی فضای آموزشگاه )تصویر 8(

ارزیابی با گردآوری اطالعات 
)شواهد 2(

از واکنش های دانش آموزان، از جمله آوردن 
نمونه کارهای هنری به صورت فایل های دیداری 

و شنیداری به مدرسه، مشخص بود که آن ها 
توانسته اند با محتوای درسی ارتباط برقرار 

کنند. بسیاری از دانش آموزان وقتی عالقة خود 
را در یک شاخة هنری مشاهده کردند، تصمیم 

گرفتند در تابستان در کالس های آزاد هنری 
شرکت کنند؛ یا هنگامی که در کالس هنر 

توانایی های دوستان خود را مشاهده می کردند، 
در مورد چگونگی انجام کار از آن ها توضیح 
می خواستند و کنجکاوی خود را در توجه 

به چگونگی خلق اثر هنری نشان می دادند. 
عالقة برخی از دانش آموزان به گونه ای بود که 

حتی خارج از ساعت کالس و حتی مدرسه در 
صورت امکاِن برقراری ارتباط، از مسائل هنری 

خود پرسش می کردند. هنگام انجام فعالیت 
هنری که همراه شنیدن آهنگ و فضای شاد در 
کالس بود، خواستار ادامة کالس حتی در زنگ 

تفریح بودند.
برای بهبود کار از مدیر و معاونین مدرسه 

خواسته شد، در سال تحصیلی آینده، فضایی 
را جهت برپایی کارگاه هنری در اختیار 

دانش آموزان بگذارند تا هم دانش آموز از حمل 
وسایل هنری در هر جلسه فارغ شود و هم 
اینکه به بهانه نبود وسایل و ابزار کار پویایی 

کالس هنر مختل نشود. مورد پیشنهادی دیگر 
قرار دادن زنگ هنر به عنوان در ساعت آخر 

برنامة روزانه بود تا دیگر دغدغة امتحان درس 
زنگ دوم و سوم ذهن دانش آموزان را مغشوش 

نکند.
تحلیل اطالعات حاصل از شواهد 2 

)تحلیل ارزیابی(
درمجموع نسبت به جلسات قبل، مشارکت 
دانش آموزان در انجام فعالیت ها بیشتر شده 

بود و حتی پیشنهادهای سازنده ای جهت ایجاد 
فضای شاد در کالس برای انجام فعالیت های 

هنر توسط خود دانش آموزان ارائه می شد. 
در مورد ادامه تحصیل در رابطه با شاخه های 
مرتبط با هنر مانند معماری نیز تمایل نشان 

می دادند.
درمجموع، دانش آموزان برای شرکت در 

مسابقات فرهنگی و هنری حاضر به همکاری 
هستند و در بهترین حالت سعی می کنند 
از آموخته های خود در حوزة هنر در تهیة 
ابزارهای علمی برای دروس دیگر استفاده 

کنند و نوعی ارتباط میان هنر و دروس 

تصویر 6 و 7. نمایشگاه عکس دانش آموزان و پوستر نمایشگاه عکس، طراحی شده 
توسط دانش آموزان

از واکنش های 
دانش آموزان، 

از جمله آوردن 
نمونه کارهای 

هنری به صورت 
فایل های دیداری 

و شنیداری به 
مدرسه، مشخص 

بود که آن ها 
توانسته اند با 

محتوای درسی 
ارتباط برقرار 

کنند
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تخصصی برقرار سازند. حتی از اعضای خانواده 
می خواهند که آن ها را در انجام و تکمیل 

فعالیت های هنری حمایت کنند.

گزارش نهایی
ارائة درس اختیاری هنر برای دانش آموزان 
شاخه های نظری باید با در نظر گرفتن این 
مسئله باشد که این دانش آموزان از مرحلة 

استعدادیابی، شناخت عالیق و انتخاب رشتة 
تحصیلی گذشته اند. در دورة متوسطة دوم 

دانش آموز با انتخاب رشته علوم تجربی، 
ریاضی- فیزیک و علوم انسانی تا حد زیادی 
هدفش را جهت ادامه تحصیل در رشته ای 

خاص می داند. همچنان که پیش از این ذکر 
شد، هدف اصلی درس اختیاری هنر، ارتقای 
سطح سواد هنری، توجه به میراث فرهنگی 
و توان نقد هنری است. برای رسیدن به این 

هدف تنها بیان مبانی هنری، هنرهای اسالمی 
و فلسفه هنری حتی در قالب فعالیت های 
ارائه شده در کتاب نمی تواند جذاب باشد. 

روش تدریس و نحوه ارائه درس اختیاری هنر 
برای درسی که فقط در کالم اختیاری است و 
بیشتر شبیه توفیقی اجباری است و همچنین 
ارائه آن نیز بسته به نظر اولیای مدرسه است، 
خیلی اهمیت دارد. زیرا نباید فراموش کنیم 

که ما درسی را برای دانش آموزان عالقه مند به 
شاخه های نظری ارائه می دهیم که آن را طلب 

نکرده اند و بیان محتوایی که نیاز و ضرورتش 

طلب و درک نشده است، باید با خالقیت 
در روش تدریس همراه باشد. در این رابطه 

پژوهش های مرتبط زیر پیشنهاد می شود:
1. شناخت آسیب شناسی آموزش هنر 

در مقطع متوسطة دوم برای شاخه های 
نظری

2. برپایی کالس توجیهی و نظرسنجی از 
خانواده و دانش آموز در خصوص دروس 

اختیاری
3. برپایی نمایشگاه گروهی مدارس یک 
ناحیه در خصوص دستاوردهای درس 

هنر
4. استفاده از دانش آموزانی که دارای تفکر 

نقد هنری، توانایی ابداع و ابتکار هنری 
هستند در امور فرهنگی و هنری اداره 

آموزش وپرورش.
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تصویر 8. انتخاب و اجرای طرح یکی از دانش آموزان به عنوان 
نقاشی دیواری فضای آموزشگاه

 نباید فراموش 
کنیم که ما 
درسی را برای 
دانش آموزان 
عالقه مند به 
شاخه های نظری 
ارائه می دهیم 
که آن را طلب 
نکرده اند و بیان 
محتوایی که نیاز 
و ضرورتش طلب 
و درک نشده 
است، باید با 
خالقیت در روش 
تدریس همراه 
باشد
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مقاله

چکیده
خیابـان چهاربـاغ اصفهـان به دلیـل زیبایی و سـاختار خـاص خود، جـزء خیابان های 
مشـهور دنیـا، چـه در زمـان سـاخت آن در دورة صفویـه و چه در زمان حال می باشـد 
و در سـفرنامة جهان گردانـی کـه در سـال های اولیـة سـاخت آن، بـه اصفهـان آمده و 
از ایـن خیابـان دیـدن کرده انـد، وصـف زیبایـی و کم نظیـر بـودن این سـازة شـهری 
همـواره آمـده اسـت. این مقاله در پِی شـناخت بهتـر ویژگی های این خیابـان و دلیل 
محبـوب بـودن آن در بیـن بازدیدکنندگان اسـت. بنابراین، نخسـت پرسـش های زیر 

می شـود: مطرح 
- آیا نقشة خیابان چهارباغ پیش از اصفهان در شهر دیگری اجرا شده است؟

- هدف از ساخت این خیابان به این شیوه چه بوده است؟
- چه ویژگی هایی خیابان چهارباغ را از دیگر خیابان ها متمایز می سازد؟

جسـت وجوی پاسـخ ایـن پرسـش ها بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه ای، مشـاهده و 
عکس بـرداری، بـه تدویـن ایـن مقالـه انجامیـد کـه منحصربه فـرد بـودن چهاربـاغ از 

لحـاظ سـاختار شهرسـازی و اسـتفاده از آن به عنـوان تفرجـگاه را تأییـد می کنـد.
کلیدواژهها: اصفهان، صفویه، معماری، شهرسازی، چهارباغ

خیابان 
چهارباغ 
اصفهان

شنبم گلزار
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اصفهان شهری است که بخش مهمی از شهرت و اعتبار خود را مرهون ساخت وسازهای 
دولت صفویه، به ویژه شاه عباس اّول، است. این شهر به خاطر موقعیت استراتژیک از نظر 
و زمین  زاینده رود  پرآب  از مرز و خطر حملة دشمنان، وجود رود  بودن  جغرافیایی، دور 

حاصلخیز و آب وهوای معتدل، پایتخت دولت صفویه گردید.
خیابان چهارباغ از جمله آثاری است که مورد توجه بازدیدکنندگان اروپایی قرار دارد و با 
وجود تغییرات زیاد در طول سال های متمادی، همچنان جزو شاخصه های مهم شهرسازی در ایران است. 
بر کسی پوشیده نیست که نمونه هایی از خیابان به همراه باغ و عمارت در کنار آن، پیش از چهارباغ 
اصفهان، ساخته شده بود، اما آنچه نمونة موجود در اصفهان را متمایز می ساخت، برنامه و نقشة مدّون برای 

ایجاد فضایی با اصول شهرسازی پیشرفته و کامل شده از نظر زیرساخت و روساخت بود.

اولین نوشته ای که در آن به »چهارباغ« اشاره می شود، تاریخ بخارا )مربوط به قرن سیزدهم 
باغ، در  به  اشاره  این کلمه در  از  رایج  استفادة  آنکه  / ششم هجری( است؛ حال  میالدی 
نوشته های قرن پانزدهم به چشم می خورد. ازاین رو هر باغی می تواند یک چهارباغ نیز باشد. 
این کلمه به معنای »چهاربخشی« است و در مفهوم و درک عامیانه، نشان دهندة باغی بوده 
است که به وسیلة نهرهای آب به چهار قسمت تقسیم شده باشد. یافته های باستان شناسی 
قدمت این نقشه برای طرح ریزی فضای باغ را به دوران هخامنشی و باغ های پاسارگاد -که 
در لفظ باستانی پائیریدانزا )پردیس(، به معنی »مکان محصور« نامیده می شد- می رساند. 
ساختار این باغ ها به شکلی بود که آب گذرهای متقاطع، سطح آن را به چهار بخش تقسیم 
می کردند و در این بخش های چهارگانه درخت کاری و گل کاری می شد. برخی استفاده از 
عدد چهار در معماری باغ های ایرانی پس از اسالم را به نهرهای چهارگانه بهشت نسبت 
می دهند که در مورد دوران پیش از اسالم صدق نمی کند. دلیل این امر را باید مقدس 
شمردن عناصر چهارگانة طبیعت، یعنی آب، باد، خاک و آتش دانست. البته دور از ذهن 

نیست که این تفکر در دوران پس از اسالم نیز تأثیر خود را حفظ کرده باشد.
پس ازآن، نمونه های فراوانی از باغ های محصور در سرزمین های اسالمی دیده می شود که 
هرکدام با زیبایی هرچه تمام تر، بخشی از تاریخ معماری منظر و باغ سازی را به نمایش 
می گذارند اما تمام این موارد با راه ها و نهرها و بخش های درخت کاری در فضایی محصور و 
بیشتر در کاخ های پادشاهان ساخته می شد. ازاین رو، خیابان چهارباغ اصفهان، گونه ای جدید 

در شهرسازی عمومی به شمار می رود.
در شهرسازی ایرانی، پیشینة خیابان -به معنی راه فراخ و درازی که در آن نهِرآب و درختان باشد- به 
قرن دوم هجری می رسد اما هیچ یک از مواردی که با نام خیابان یا با مفهوم خیابان قبل از چهارباغ اصفهان 
شکل گرفته بود، واجد طراحی بدنه و کف نبوده و فقط مواردی که خیابان در درون باغ بوده، طراحی 

کف داشته است.

پس از تصمیم گیری برای احداث راهی که حّد فاصل مرکز شهر و منطقة حکومتی تا 
آن سوی زاینده رود باشد، نیاز به تملک باغ ها و زمین های این ناحیه بود که گویا صاحب آن ها 
حاضر به فروش نشده بود. به همین دلیل، شاه عباس این باغ ها را اجارة ابدی کرد. ازاین رو، 
مهم ترین وجه تسمیة این خیابان را وجود چهارباغ در اطراف آن می دانند که شاردن آن ها را 

مقدمه

پیشینة 
ساخت

شکل گیری 
خیابان 
چهارباغ
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چهارباغ انگور ذکر کرده است؛ کمپفر علت این نام گذاری را تقاطع با زاینده رود و تقسیم شهر به چهار 
منطقه در اطراف آن می داند و آدام اولئاریوس بر این باور است که باغ با چهار خیابان عمود بر هم به 
چهار قسمت تقسیم شده و به همین جهت چهارباغ نام گرفته است. اسکندر بیک ترکمان، تاریخ نگار 
عصر شاه عباس اّول، دربارة احداث خیابان چهارباغ چنین می نویسد: »از دروب شهر، یک دروازه در حریم 
باغ نقش جهان واقع و به درب دولت موسوم است، از آنجا تا کنار زاینده رود خیابانی احداث فرموده، 
چهارباغی در هر دو طرف خیابان و عمارات عالیه در درگاه هر باغ طرح انداختند و از کنار رودخانه تا پای 
کوه جانب جنوبی شهر، انتهای خیابان قرار داده، اطراف آن را بر اُمرا و اعیان دولت قسمت فرموده اند که 
هرکدام باغی طرح انداخته، در درگاه باغ عمارتی مناسِب درگاه ترتیب دهند و ...«. چهارباغ دورة صفوی 
از دروازه دولت )میدان امام حسین )ع( کنونی( تا میدان انقالب و ابتدای سی وسه پل و از انتهای پل تا 

خیابان چهارباغ در زمان حال، نگارنده.

در مفهوم و درک 
عامیانه، چهارباغ 

نشان دهندة 
باغی بوده است 

که به وسیلة 
نهرهای آب به 
چهار قسمت 
تقسیم شده 

باشد
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دروازه شیراز )میدان آزادی کنونی(، امتداد می یابد. در ابتدای این خیابان در دروازه دولت، کوشکی دو 
طبقه با پنجره های زیاد چوبی ساخته شده بود که به »جهان نما« شهرت داشت. در انتهای دیگر خیابان 
نیز باغ هزارجریب قرار می گرفت که عمارت ورودی آن به دقت طراحی شده بود. در طول خیابان در 
فاصله های منظم، عمارت ها و کوشک هایی به دستور شاه توسط درباریان ساخته شده بود که به ترتیب 
در شرق خیابان پس از عمارت جهان نما عبارت بود از باغ خرگاه )خیمه گاه(، باغ بلبل، دروازة منتهی به 
قصر سلطنتی، باغ توت، مهمانخانة درویشان نعمت اللهی و شیرخانه )باغ خانه شیران(؛ و در غرب خیابان، 
باغ هشت گوش، باغ تخت، دروازه نقاشی و طالکاری به بیرون شهر، باغ مو )انگور(، مهمانخانة درویشان 
حیدری و طاووس خانه )باغ مرغان شاهی(. در دو سوی این خیابان دو ردیف درخت چنار کاشته شد که 
در دورة قاجار به چهار ردیف رسید. همچنین، بیشتر جهان گردان به نهر وسط خیابان و حوض های تعبیه 
شده در این مسیر اشاره کرده اند و شاردن تعداد این حوض ها را هفت عدد ذکر کرده است. این حوض ها 
از سنگ مرمر سفید ساخته شده بودند و در نظر اولئاریوس »فوق العاده زیبا« می آمدند. قرینه سازی در دو 
سمت خیابان با قرارگیری سردرها، رعایت شده بود. بیشتر سیاحان به عمومی بودن باغ ها اشاره کرده اند؛ 
برای مثال، دالواله دراین باره می نویسد: »این باغ ها متعلق به شاه است ولی مردم با آزادی کامل از آن ها 

استفاده می کنند و آن قدر میوه در این باغ ها وجود دارد که برای تمام شهر کافی و حّتی زیاد است«.

این خیابان به عنوان محلی برای تفریح و آسایش مردم عادی در نظر گرفته شده بود و حتی 
یک روز در هفته برای بانوان قرق می شد تا آزادانه در چهارباغ گردش کنند. در سفرنامه ها 
از وقت گذرانی مردم در قهوه خانه های اطراف چهارباغ، در سایه سار درختان چنار یا روی 
تخت هایی که بر نهر یا حوض های وسط خیابان زده می شد، گفته شده است که به قلیان 
کشیدن و گوش دادن به نقاالن و معرکه گیران می گذشت. در حقیقت خیابان چهارباغ یک 

تفرجگاه عمومی مصّفا بود.
یکی دیگر از خصوصیات مهم خیابان چهارباغ، به نمایش گذاشتن دستاوردهای شهر و 
اجرای آیین های عمومی بود؛ از جمله مراسم مختلف از قبیل استقبال از سفرا، گردش های 

درباری، آیین های رژه و مراسم آب پاشان که همة مردم در آن شرکت می کردند.

شاه عباس اول، پیش از آنکه به سلطنت برسد، دوران کودکی و نوجوانی اش را در شهر 
هرات گذرانده بود. هرات از جمله شهرهای زیبای دوران اسالمی است که همواره وصف 
زیبایی هایش در کتاب های مختلف به میان آمده و از آن با عنوان »باغ شهر هرات« نام برده 
شده است. از سوی دیگر، باغ های تیموری شهرت بسیاری داشته اند و باغ های ساخته شده در 
سمرقند توسط تیمور و جانشینانش را می توان ریشة اصلی باغ های صفوی دانست؛ ازاین رو 
می توان چنین پنداشت که شاه عباس با در ذهن داشتن شهری که کودکی اش را در آن گذرانده بود و 
پر از باغ های پردرخت زیبا بود، به هنگام استقرار در اصفهان تصمیم به ساختن پایتختی زیبا با در نظر 
گرفتن اصول شهرسازی جدید گرفت. باغ در نهاد ایرانیان، که اکنون مسلمان شده اند، از روزگاران قدیم 
نمادی از بهشت ابدی بوده است. این عالقه به برپا کردن فضاهای پر گل و درخت، با آب وهوای تقریبًا 
خشک سرزمین ایران در بیشتر نقاط آن نیز بی ارتباط نیست. پس از ورود اسالم به ایران، این تفکر قدرت 
بیشتری گرفت و تالش ها برای ساختن باغ بهشت در روی زمین قوت گرفت. تقسیم آن به چهار بخش 

هم ریشه در اعتقاد به تقدس عدد چهار و عناصر چهارگانة طبیعت دارد.
و اما نکتة پایانی و قابل توجه در مورد خیابان چهارباغ، نام این خیابان است. دالیل مختلفی که برای 
نام گذاری آن برشمرده اند، بیان شد ولی آنچه بسیار ساده و روشن دربارة ساختار این خیابان و در توصیف 
اسکندربیک ترکمان و شاردن به آن اشاره شده این است که در هر سوی این خیابان چهارباغ متفاوت 
وجود داشته است و ازآنجاکه این خیابان دارای دو معبر بوده و مردمی که از شمال به جنوب و برعکس 
از این خیابان گذر می کرده اند، هریک در مسیر خود چهار عدد باغ را از نظر می گذرانده اند، آیا این دلیل 

نام گذاری این خیابان نیست؟ عجیب آنکه کسی تابه حال اشاره ای به این موضوع نداشته است!

انگیزةء 
ساخت و 
نام گذاری

اولین عکس از خیابان چهارباغ در دورة قاجار، 
forum.hammihan.com:مأخذ
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کارشناس ارشد گرافیک )ارتباط تصویری( از دانشگاه شاهد تهران 
مدرس و مدیر گروه گرافیک دانشگاه هنر )غیرانتفاعی بحرالعلوم بروجرد( 

مدیرگروه فرهنگ و هنر شهرستان بروجرد 

• فعالیت های هنری 
عضو انجمن هنرهای تجسمی شهرستان بروجرد 

دبیر اجرایی جشنواره های تجسمی انجمن هنرهای تجسمی بروجرد 
داوری بیش از پنجاه جشنوارة فرهنگی و هنری استانی و منطقه ای 

• مقام های هنری
رتبة سوم پوستر جایزة جهانی پوستر بیداری /تهران 91

رتبة اول پوستر کشوری جشنوارة زیارت و ارادت /تهران 91
رتبة اول پوستر کشوری سوگوارة عروج نور /تهران 91

رتبة اول در چهارمین جشنوارة ملی مهران حماسة ماندگار/ ایالم 91
رتبة سوم پوستر منطقه ای غرب کشور با موضوع اعتیاد/ گیالنغرب 91

رتبة اول طراحی پوستر جشنوارة استانی پیامبر اعظم )ع( لرستان 
رتبة سوم طراحی نشانة کشوری دانشجویان سال 80

رتبة سوم بازیگری در جشنوارة فرهنگی هنری دانشجویان کشورسال80
رتبة سوم طراحی پوستر جشنوارة جوانان لرستان 80

رتبة دوم طراحی پوستر استانی با موضوع امام خمینی، مردم/ نوراباد 91
رتبة اول پوستر پرسش مهر رئیس جمهور در استان لرستان 89
رتبة اول پوستر پرسش مهر رئیس جمهور در استان لرستان 90

تقدیر در بخش غیرحضوری جشنوارة هنری سبز سرخ دانشگاه شاهد/ تهران 

• شرکت در نمایشگاه و جشنواره ها
الف- بین المللی

دومین جشنوارة پوستر جهان اسالم/ تهران
اولین جشنوارة پوستر جایزه جهانی بیداری/ تهران

ب-کشوری
اولین جشنوارة هنری ایران/ 1404/ بخش پوستر/ تهران

اولین اکسپو عکس کشوری/ تهران
دومین سوگوارة پوسترهای عاشورایی/ تهران

جشنوارة پوستر پیامبر اعظم/ اراک
جشنوارة پوستر مقاومت و پایداری/ تهران

جشنوارة ملی پوستر زیارت و ارادت/ تهران 91
جشنوارة ملی پوستر طلوع/ تهران 91 
جشنوارة ملی پوستر عروج/ تهران 91
جشنوارة ملی پوستر فجر/ تهران 91

چهارمین جشنوارة ملی پوستر مهران حماسه پایداری/ ایالم 
اولین جشنوارة ساالنة آزادگان تهران 94

جشنوارة ملی امام رضا/ شیراز/ 94

       محمد قربانعلی
متولد 1355 بروجرد

معلمان هنرمند
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معرفی نرم افزار

خاّلقیت هنری دانش آموزان با 
تابلوی نقاشی الکترونیکی

اشاره
استفاده از هنر و قالب های هنری مناسب ترین طریق بازنمایی تجربیات غنی از احساس و عواطف انسانی است. با توجه به کارکردها 
و جهت گیری های این حوزه ازجمله ایجاد شورونشاط، پرورش حواس، قدرت تخیل، خالقیت، درک وبیان احساسات به زبان هنر و 

... در دانش آموزان )سند برنامة درسی ملی، ص. 26( مقاطع مختلف و همچنین گسترش روزافزون ابزارهای نوین جهت ایجاد و ارائة 
فعالیت های هنری و عالقه مندی بیشتر افراد به این فناوری ها و ابزارهای الکترونیکی، بستری مناسب برای فعالیت های هنری و خلق 
آثار متنوع برای همگان فراهم شده است، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه و ... ازجملة این بسترها و ابزارها هستند. در این راستا 

با عنایت به اهمیت این موضوع در مبانی سند تحول بنیادین ازجمله راهبرد کالن: بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در 
نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی )هدف های کالن 3، 2، 1، 5 ،7( ، در این مقاله به معرفی یکی دیگر 
از نرم افزارهای کاربردی در حوزة پدیدآوردن نقاشی های خالقانه برای معلمان و دانش آموزان بر روی رایانه در راستای اهداف درس 

هنر پرداخته می شود.
کلیدواژهها: نرم افزار تابلوی نقاشی الکترونیکی، آموزش هنر، نقاشی با نرم افزار، خالقیت در نقاشی

ArtRage نرم افزار
جذاب،  هنری  فعالیت های  از  یکی  به عنوان  نقاشی 
و  دارد  دانش آموزان  بین  در  به ویژه  را  خود  عالقه مندان 
البته درس هنر در مدارس، زمینه های رشد و شکوفایی و 
کشف استعدادهای هنری را در دانش آموزان فراهم می کند. 
مورد  که  نوین  نرم افزارهای  و  ابزارها  از  استفاده  ازاین رو، 
استفاده بیشتر دانش آموزان در عصر حاضر است می تواند به 
جذابیت و یادگیری و آموزش بیشتر و مؤثرتر دانش آموزان 
که   ArtRage نرم افزار  نماید.  کمک  هنری  زمینه های  در 
نقاشی  تابلوی  این مقاله معرفی می شود به عنوان یک  در 
نقاشی  جذابیت های  می تواند  و  کرده  عمل  الکترونیکی 
به  نماید و  را ترکیب  نوین  ابزارهای  و کارکردهای متنوع 
خالقیت های هنری دانش آموزان کمک کند. به کمک این 
یک  به عنوان  خود  رایانة  از  می تواند،  دانش آموز  نرم افزار 
منزل  و  طبیعت  مدرسه،  در  الکترونیکی  نقاشی  تابلوی 

استفاده نماید.
تعاملی دارد که  نرم افزار مذکور، صفحة کاربری ساده و 

در آن تمامی ابزارهای الزم برای نقاشی و طراحی ازجمله: 
قلم ها، رنگ ها و ... به آسانی در دسترس و قابل استفاده است 

)تصویر 1(
با توجه به تصویر 1، می توان انواع مدادها را در سمت چپ 
انتخاب و همچنین ضخامت آن ها را به دلخواه تعیین کرد و 

یا از مسیر زیر به ابزارهای مداد دسترسی داشت:
Tools-Select Tool

همچنین می توان رنگ های موردنظر را در سمت راست 
زیر  مسیر  طریق  از  رنگ  تنظیمات  به  یا  و  کرد  انتخاب 

دسترسی پیدا نمود:
Tools-Color Options

ابزارهای دیگری نیز مانند واردکردن استیکرها در تابلوی 
نقاشی در نرم افزار موجود هستند. یک ویژگی مهم نرم افزار، 
امکان ایجاد الیه ها و گروه الیه ها به صورت نامحدود است 
و می توان الیه های نقاشی را به راحتی ایجاد کرد و اعمال 
متنوعی مانند: ادغام الیه ها، گروه الیه ها و ... را بروی الیه ها 
انجام داد. همه این ابزارها از طریق زبانة Tools و مسیر زیر 

مصطفی سهرابلو
دبیر هنر متوسطة اول پیرتاج،کردستان
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قابل دسترسی هستند. )تصویر 2(
Tools-/Layer Options/Stencil Options / ….

نقاشی های طراحی شده رامی توان در فرمت های مختلف 
تصویری ذخیره و استفاده نمود. کار با نرم افزار بسیار ساده 
داشتن  و  بودن  جذاب  ضمن  و  ندارد  پیچیدگی  و  است 
ابزارهای متعدد، بیشتر به صورت یک تابلوی نقاشی البته بر 
روی رایانه برای همة سنین به ویژه دانش آموزان قابل استفاده 

است.

در پایان
حوزه های  در  که  متنوعی  نرم افزارهای  و  ابزارها 
به  توجه  با  و  مواقع  بیشتر  در  می شوند،  طراحی  مختلف 
مربوطه  فعالیت های  کیفیت  و  بهبود  به  کارکردهایشان، 
کمک شایانی می کنند. نرم افزار معرفی شده در این مقاله 
نیز با توجه به قابلیت های مناسب و کاربری آسانی که دارد 
و ابزارهایی که در اختیار کاربر قرارمی دهد، ضمن جذاب 

تابلوی  یک  به صورت  همچنین  دانش آموزان،  برای  بودن 
نقاشی های  و  آثار  خلق  در  آن ها  به  الکترونیکی،  نقاشی 

خالقانه بدون محدودیت زمانی و مکانی کمک خواهد کرد.

منابع:

1. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی آذرماه 

 1390

2. سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

پی نوشت ها:

دسترسی به نرم افزار مذکور از دو طریق زیر به آسانی امکان پذیر است:

1. ایمیل نویسنده: 

2. سایت محتواها و نرم افزارهای آموزشی و کاربردی:

http://amuzeshikarbordi.sellfile.ir 

تصویر شمارة یک

تصویر شمارة 3تصویر شمارة 2
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معرفی کتاب

عنوان: دورة خوشنویسی دبستان؛
زنده یاد غالمرضا تنها
انتشارات مدرسه
چاپ اول 1396
شمارگان: 1000

شیوة استاد سید حسین میرخانی که 
خوشنویسی  مکتب  به  واسطه  یک  با 
میرزا محمدرضا کلهر )1245 -1310 
هجری قمری( متصل می شود، شیوه ای 
شناخته شده و با عیار باالی هنری است. 
این شیوه زیربنای خوشنویسی معاصر 
نیز به شمار می آید. در واقع اصول کلی 
خط مانند کرسی، نسبت، دور، سطح، 
ترکیب و تا آنجا که ساختار فنی خط 
تحریر  خط  در  می دهد،  اجازه  تحریر 
ارائه شدة کتاب تجلی دارد. همین نکته 
رمز زیباشناختی این خط تحریری زیبا 
و با لطافت است. به عنوان نمونه در خط 
تحریری ارائه شده ویژگی زیباشناختی 
»دور« یا حرکات کمانی و دورانی در حد 
اعال و اثرگذار آن دیده می شود. سال ها 
قبل در تحقیقی مشخص شده بود که 
دانش  شدن  خوش نگار  عزیمت  نقطة 
آموزان وارد شدن »عنصر خوشنویسانه 
خطوط  تمرینی  نمونه های  در  دور« 
آن هاست. به عبارتی آغاز خوش خطی 
چه  هر  شدن  وارد  با  آموزان  دانش 
بیشتر ویژگی حرکات قوس دار، دارای 
رابطة مستقیم است. بنابراین نمونه های 
در  را  دور  عنصر  که  ارائه شده  خطوط 
دل فریبی  و  زیبایی  به  خود  سیمای 
دارند فرصت بسیار خوبی را برای دانش 
آموزان و معلمان فراهم کرده است که 
بتوانند از بهترین نمونه ها مشق نظری 
را  خود  خط  و  کنند  قلمی  مشق  و 
ارائه شده،  ارتقا دهند. با خط تحریری 
خط  مشکالت  و  معضالت  از  برخی 
تحریری به خوبی مرتفع شده است. کم 
دوحرفی  ترکیبات  در  دندانه ها  کردن 
و شکیل کردن حرکت  مانند »ست« 
دلنشین  بخشی  دور  و  »م«  مقدماتی 
به ترکیب دوحرفی »کا« نمونه هایی از 
امانی  محمود  دکتر  تالش هاست.  این 
از صاحب نظران تعلیم و تربیت خود از 

و  رایانه ای  خطوط  افزایش  به رغم 
شاهد  همچنان  آن ها،  شدن  فراگیر 
هستیم که دانش آموزان و اولیای آن ها 
و نیز آموزگاران خوش ذوق مدارس از 
دیــدن »خط خوش تحریــری لذت« 
می بــرند. در مــواردی نیز کسانی که 
ارزش این گوهر بی همتا را می دانند در 
حسرت اند که چرا در فرصت آموزش، 
اسکلت بندی مناسبی برای خط تحریر 

خود فراهم نیاورده اند.
هر چه که هســت خط را در تمــام 
دوره های زندگی می توان زیبا و زیباتر 
کرد. شماری از اهل خط همواره دغدغة 
تربیتی برای رساندن دانش آموزان به 
خط معیار داشته اند همیشه در تالش 
بوده اند که نمونه هایی از خط تحریری 
ارائــه دهنــد که ســه عامل رســایی، 
خوانــایی و زیبایــی در آن نمونه های 
بصــری مناسب را پیش روی دیدگان 

فرزندان این دیار قرار دهند.
یکی از تالش های ارزنده در این مورد، 
»مجموعــه کتاب های خوشنویســی 
دبستان« اســت که به توسط زنده یاد 
»استاد غالمرضا تنها« تألیف و تحلیل 

شده است.
تنها خطــی  استــاد  تحریری  خط 
استخوان دار، محـکم، بــاظرافــت و با 
چیدمان زیباشناختی منــاسب است. 
خوانــش این خــط به راحتی بــرای 
دانش آموزان میسر اســت. این خــط 
دارای پیچیــدگی و تــکلــف نیست 
و مانند یک قطعــه موسیقـی نــرم و 
لطیــف و به شکل آرام آرام و جویباری 
بر صفحه کاغذ روان می شود. زنده یاد 
غالمرضا تنها )1394- 1327( اساس 
و زیربنای خط خود را بر اساس شیوة 
استاد ارشد خوشنویسی کشور زنده یاد 
استاد سید حسین میرخانی )1361- 
1285 هجری شمسی( قرار داده بودند. 

دمی 
دور از 
زمان 
با تمرین 
خط تحریر
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کسانی است که درس خط را در محضر 
زنده یاد استاد تنها آموخته است. وی در 
در  خود  کارشناسانة  و  فنی  اظهارنظر 
مقدمة کتاب آورده است: »مطلع شدم 
که ایشان در آخرین سال های زندگی، 
آموزش  سال   40 کم نظیر  تجربة 
 ... درآورده اند.  تحریر  به رشتة  را  خط 
روان  سهولت،  ایشان  شیوة  ویژگی 
بودن و تأثیر مثبت این روش است. با 
دریافت مجموعه آموزش خوشنویسی 
این  کارشناسی،  بررسی  و  ایشان 
الگوی خوشنویسی برای آموزش خط 
تحریری به دانش آموزان تأیید شد و 
فونت  اصالح  در  که  پیشنهاد شد  نیز 
تحریری کتاب های درسی از آن استفاده 
شود.« کتاب های مجموعه خوشنویسی 
وزیری  قطع  در  تنها  غالمرضا  استاد 
صفحه آرایی  از  و  بوده  خوش چاپ  و 
آراسته به سیاه مشق های رنگی در صدر 
در  مجموع  در  برخوردارند.  صفحات 
فضای صفحات با خطوط زمینة اصلی 
و سه خط زمینه فرعی با رنگ مالیم 
آرایه های  برمی گیرند.  در  را  کلمات 
تفکیک کنندة  نیز  مختصری  تزئینی 
دو بخش از هم هستند. درنهایت باید 
تأکید شود که معلمان گرامی به ویژه از 
سال های ابتدایی و دبیران محترم هنر 
در کالس هنر می توانند از این نمونه ها 
این  مزایای  به خوبی  و  برده  زیاد  بهرة 
شیوة تحریری و شیرینی و دل چسبی 
آموزش آن را به بچه ها منتقل کنند. 
برای روح استاد غالمرضا تنها که خِط 
بدرود را در واپسین لحظات زندگی به 
الهی  رحمت  و  غفران  نگاشت،  نیکی 
مسئلت داریم. وجود او به اعتبار حتی 
یک سطر از آثار شکوهمند خوشنویسی 
وی برای همیشه زنده و نیکو است و 
نکویی  به  نامش  که  است  آن  »مرده 

نبرند.« روحش شاد.
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مقاله عکاسی

در قسمت قبل در مورد اصول عکاسی و لوازم مورد نیاز صحبت کردیم. در این قسمت به بهبود 
كیفیت رنگ ها در هنگام نورسنجي دیجیتالي می پردازیم.

کارکردن با دوربین های دیجیتال دریچه ای به سوی دنیای سرشار از خالقیت را به روی شما 
می گشاید. هر تصویر دیجیتال با یک سیگنال الکترونیکی آغاز می شود که بر اثر نور پدید آمده است 
و به صورت یک »کد دوتایی« ثبت می شود. همین کد دوتایی است که رنگ ها، درخشندگی و غلظت 
رنگ را مشخص می کند. روشی که شما برای کار کردن با این کدها انتخاب می کنید می تواند دنیای 

عکاسی دیجیتال را برایتان هیجان انگیز و پر از خالقیت کند.
هر تصویر دیجیتال ظرفیت بسیاری برای ساخت و پرداخت بعد از عکاسی را با خود دارد. بهره گیری 
از این ظرفیت با مشاهده و مطالعة نور آغاز می شود و با مهارت شما در پرداخت تصویر است که 
 »RAW« می توانید به حداکثر این ظرفیت نهفته در تصویر دیجیتال دست پیدا کنید. فرمت
یکی از ابزارهایی ست که امکان دست یابی به بیشترین طیف رنگی و نوری را ایجاد می کند و قدرت 

ویرایش تصویر را به حداعال می رساند.
شما در عکاسی از مناظری که در سفر با آن ها مواجه می شوید ممکن است با مسئله یا مشکلی 
مانند مناسب نبودن نور در آن لحظه مواجه شوید. این مسئله می تواند شما را در خصوص کنتراست 
تصویر و یا کیفیت رنگی نگران کند. درحالی که اگر از امکاناتی که تصویر دیجیتال در اختیار شما 
می گذارد آگاه باشید می توانید در حین عکاسی و با در نظر داشتن اینکه در ویرایش عکس از چه 
ترفندهایی می توان استفاده کرد شرایط عکاسی را به گونه ای پیش ببرید که در نهایت به آنچه 

مطلوب شماست دست پیدا کنید.
یکی از امکاناتی که تحت عنوان )Live view mode( می شناسیم برای شما این شرایط را 
فراهم می کند که بتوانید قبل از ترک محل عکاسی کیفیت عکس تان را بسنجید و حتی نسخة 
»سیاه وسفید« تصویر را نیز ببینید )تصویر 1 و 2(. همچنین ثبت تصویر با فرمت »RAW« امکانات 
فراوانی برای تصحیح رنگ فراهم می کند. تصاویر شمارة 3 و 4 را نگاه کنید. تصویر 3 به لحاظ کیفیت 
نور و رنگ شاید مطلوب باشد اما باز هم می تواند به کیفیت بهتر ارتقا یابد. در تصویر 4 کنتراست 

تصویر را بیشتر کرده ایم و خلوص رنگی را افزایش داده ایم.
فرمت »JPEG« برای کسانی که امکان کار بیشتری روی عکس ها ندارند مناسب است. اما 
دوربین های D-SLRs هم زمان با JPEG امکان عکاسی RAW را فراهم می کنند. گرچه عکاسی 
با فرمت RAW حجم زیادی از حافظة دوربین را اشغال می کند اما هیچ اطالعاتی از فایل تصویر 
حذف نمی شود. نکتة مثبت دیگر فرمت JPEG این است که در هر ابزاری و تقریبًا در هر کامپیوتر 

تصویر شمارة 1

مهسا قبایی

ــــی در  عکاســــ
ســــــــفر 

)   2   (
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در دسترس امکان دیده شدن و اصالح را دارد. درحالی که فرمت RAW را می توان بر هر وسیلة 
رایانه ای دید و بازیابی کرد )تصویر 5 و 6(. در تصویر 5 رنگ ها بسیار کم مایه هستند. اما به کمک 
تصحیح رنگ، کنتراست آسمان و صخره ها و غلظت رنگی علف های پایین تصویر را افزایش داده ایم.

رنگ ها
رنگ در عکاسی چیزی فراتر از فام رنگی است. رنگ های عکس هایی که در سفر می گیرید حالت 
نور )mood( لحظة عکاسی را نیز بازگو می کند. در هوای ابری یا آفتابی در ساعات اولیة صبح یا 

میان روز کیفیت و حتی نوع رنگ ها بسیار متفاوت هستند.
رنگ ها وقتی در کنار یکدیگر قرار گیرند، هم دیگر را تعریف می کنند و نحوة مجاورت یا هم نشینی 

آن ها یا هم به اندازة زاویة دید کنتراست تصور و نورسنجی اهمیت دارد.
کیفیت رنگ ها را می توان هم هنگام عکاسی و هم بعد از آن به کمک نرم افزار تغییر داد و بهبود 

بخشید.

)Spot metering( نورسنجی نقطه ای
در نورسنجی نقطه ای 2 الی 5 درصد از مرکز تصویر خوانده می شود. این ویژگی مانند این است 
که مرکز تصویر را با یک قلم موی ظریف با نورهای صحنه رنگ آمیزی کنید. مرکز نورسنجی را روی 
هر نقطة دلخواه از منظرة مورد نظر قرار دهید و دکمة AEL را فشار دهید. سپس منظره را به 
شکل دلخواه قاب بندی کنید )ترکیب بندی(. این به این معنی خواهد بود که نورسنجی مناسب برای 
آن نقطه برای آن فام رنگی تنظیم شده است. به این ترتیب ممکن است رنگ های درخشان کمی 
 Lover( تاریک تر و کمی غلیظ تر شوند. همچنین این اطمینان را به شما می دهد که هیچ نقطه ای

exposed( نخواهد شد و یا به عبارتی بیش ازحد نور نخواهد دید.
استفادة نابه جا از نورسنجی نقطه ای می تواند باعث شود که برخی قسمت های تصویر در تاریکی فرو 
رود؛ به ویژه در عکس هایی که فضاهای نزدیک به هم به لحاظ درجة تاریک روشنی اختالف زیادی 
با یکدیگر دارند. در این شرایط دو راهکار وجود دارد. راه اول اینکه به کمک نورسنجی نقطه ای نور 
منطقة مورد نظر خود را بسنجید و سپس یک درجه نورسنجی را بیشتر کنید. برای این کار می توانید 
یک درجه سرعت را کمتر و یا دیافراگم را بازتر کنید. تصمیم دراین باره به نوع سوژة مورد نظر بستگی 

دارد. با این کار از خاکستری شدن قسمت های سفید تصویر جلوگیری می کنید.
راه دوم این است که برای روشن شدن قسمت های تاریک تصویر، هم زمان از فلش استفاده کنید. 
شدت نور فلش نیز به فاصلة شما از سوژه و تفاوت درجه میان تاریک و روشنی تصویر بستگی دارد.

تصویر شمارة 5

تصویر شمارة 2

تصویر شمارة 6

تصویر شمارة 3

تصویر شمارة 4

47 رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 | بهار 1398 |



گزارش

جذابیت جشنواره 
نمایش در مدارس

گزارش جشنوارة هنرهای نمایشی در مدارس 
متوسطة اول شهر محمدیه (استان قزوین)

اشاره
دبیران درس هنر در متوسطة اول و نیز بسیاری از کارشناسان امور هنری و 

تربیتی و پرورشی می دانند که چند سالی است کتاب های درسی در این دوره 
متحول شده و این تغییرات جهت آموزشی و پرورشی را به سمت رضایت نسبی 

در معلمان پیش برده است. این برنامه های آموزشی به وسیلة معلمان آگاه و 
مدیران دلسوز راه کارهایی تازه یافته و بسیاری از مدارس دانش آموزان خود را به 

حرکت در این مسیر ترغیب می نمایند.

محمدجواد آیتی غفاری
دبیر درس فرهنگ و هنر،  قزوین
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مـقـدمــــــــــه

نمایش، دریچه ای به جهان و یکی از ارکان مهم آموزش 
در  می شود.  محسوب  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
نمایش ابعاد زیادی از اصول تربیتی، مهارتی و آموزشی 
مطرح می شود و به پرورش می انجامد. تالش در ایجاد 
هنرهای  در  مهم  عناصر  از  یکی  گروهی  فعالیت های 
نمایشی است. تجارب زیسته در این بخش نشان می دهد 
که بسیاری از دانش آموزان خجالتی و غیرفعال را می توان 
با جذب به این مباحث به فعالیت های اجتماعی و گروهی 
سوق داد و آن ها از این طریق برای خویش هدفی مؤثر و 

معنوی پیدا می کنند.
کتاب های  مثبت  نکات  و  مزایا  همة  کنار  در  اما 
به نقطه ضعف اجرای  از نظر عملی  باید  فرهنگ وهنر، 
برنامه های نمایشی در مدارس و نبود امکانات الزم در این 
بخش اشاره نمود. به همین دلیل ایدة برقراری »المپیاد 
چند  مدیریت  به  بار  اولین  برای  نمایشی«  هنرهای 
مدرسه در شهر محمدیه پیشنهاد شد که مورد استقبال 
قرار گرفت و با همکاری عوامل اجرایی و همت همکاران 
فرهنگی به اجرا درآمد. شور و اشتیاق ناشی از این اقدام 
در میان دانش آموزان باعث گردید تا این گزارش را تقدیم 
المپیادهای  تا  کنیم  پیشنهاد  ضمن  در  و  کنیم  شما 
مدارس به عنوان پیش برنامة جشنوارة فرهنگی، هنری به 

اجرای کشوری دربیاید.
درک  سخنرانی،  خواندن،  نویسندگی،  گروه،  ایجاد 
ولو  نقش، مسئولیت پذیری  ایفای  برای  مفاهیم، تالش 
اندک و کوچک و بسیاری دیگر از جمله ارزش هایی است 
که با فعالیت های نمایشی بروز پیدا می کنند. به همین 
دلیل برپایی نمایش و به کارگیری دانش آموزان در این 
فعالیت امر مهمی برای معلم های هنر و پرورشی است که 

باید در مدارس پیگیری و ارج نهاده شود.
نباید فراموش کنیم که امروزه بسیاری از مسائل اخالقی، 
تربیتی و فرهنگی به واسطة تلویزیون و برنامه های نمایشی 
و سریال های تلویزیونی عرضه می شود و دانش آموزان نیز 
به صورت  را  پرورشی  مهم  مسائل  و  دانش  دارند  عالقه 

انیمیشن،  رادیویی،  عروسکی،  صحنه ای،  نمایش های 
نمایش های موزیکال و ... دنبال کنند.

فعالیت های  مدارس  در  که  است  سالی  چند  اکنون 
نمایشی در درس فرهنگ و هنر به صورت ویژه مطرح شده 
و بسیاری از معلمان و عالقه مندان به پیگیری این رشته 
می پردازند. معلمان هنر با همکاری معلمان پرورشی از 
یک سو و همکاری معلمان ادبیات، فیزیک، فناوری و... از 
سویی دیگر دریچه ای تازه به روی دانش ورزی و یادگیری 
در آموزش وپرورش گشوده اند. درعین حال، نباید فراموش 
کنیم که در پاره ای از مدارس، به خاطر سختی های انجام 
آثار نمایشی، از قبیل تشکیل گروه، خواندن نمایش نامه 
و ارائة آن و... و یا عدم توانایی مربیان در تولید و خلق 
این فعالیت به کنار گذاشته شده و یا با دقت کافی دنبال 

نمی شود.
سالی  تنها  نمایشی  آثار  که  است  این  بعدی  مشکل 
هنری  و  فرهنگی  مسابقات  گروه  در  هم  آن  یک بار، 
توسط معاونت پرورشی و در محیطی خاص مانند سالن 
آمفی تئاتر و یا کتابخانه به صورت تکلیفی دنبال می شود. 
این امر باعث شده تا فضاهای دیگر در مدارس نادیده 
اتمسفر مدرسه  و  دراماتیک فضا  ارتباط  و  گرفته شود 
باعث  مسئله  این  اینکه  نتیجه  نگیرد.  قرار  توجه  مورد 
شده است تا بین دانش آموز، معلم، کادر اجرایی و مدرسه 
ارتباطی پویا و مناسب شکل نگیرد. اکنون آثار نمایشی 
در مدارس به دور از چشم اکثریت دانش آموزان برگزار 
تعالیم  جریان  در  دانش آموزان  از  بسیاری  و  می شود 
اثربخش و نیروی تأثیرگذار تئاتر قرار نمی گیرند و حضور 

حداکثری در این بخش از بین رفته است.
این در حالی است که همان طور که در ابتدا گفتیم، 
اجرای نمایش می تواند بر یادگیری دانش آموز حتی در 
نظر  از  و  بگذارد  شگرف  تأثیری  غیرهنری  درس های 
پرورشی و اخالقی دریچه های تازه ای را به روی مخاطب 
خود بگشاید. بخش آخر اینکه به واسطة کار برای جشنواره 
و دیده نشدن و عدم مشارکت دانش آموزان، باید معترف 
بود که نمایش های ما در مدارس به امری تزیینی و بدون 

تماشاچی و بیننده تبدیل شده است.
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چگونگی تشـــــکیل ایده

برای  محمدیه  شهر  مدارس  از  بسیاری  در  مدرسان 
استعدادیابی  آزمایش  به  اقدام  نمایشی  گروه  تشکیل 
کردند. این اقدام با استقبال چشم گیر دانش آموزان مواجه 
شد و باعث گردید معلمان هنر پیشنهاد برگزاری جشنوارة 
نمایش درون مدرسه را ارائه دهند که با استقبال مدیریت 
و بخش اداری مدرسه ها و تعامل و تالش این بخش در 

کنار مدرسان قدمی بزرگ در برگزاری این برنامه شد.

نحوة برگـــــــــــزاری

گردید  باعث  درون مدرسه ای  نمایش  جشنوارة  ایدة 
بحرالعلوم،  سّیدرضی،  اول  متوسطة  پسرانة  مدارس  تا 
)شهرستان محمدیه(  قزوین  استان  در  ایران  و  دهخدا 
بتوانند با محبت و عالقة بسیار کنار همدیگر قرار گیرند و 

این کار را به انجام رسانند.
در  دانش آموزان  گستردة  حضور  جشنواره  این  هدف 
صحنه  روی  آن ها  کردن  بازی  و  نمایشی  فعالیت های 
قرار داده شد. تا بدین وسیله اغلب آن ها، از دانش آموزان 
به  نمایشی  هنرهای  به  تا عالقه مندان  گرفته  خجالتی 
این  در  آثارشان  ارائه  برای  و  بپیوندند  طرحی  چنین 

جشنواره با یکدیگر رقابت کنند و روی صحنه بیایند.

قــــــدم اول؛ آماده کردن محیط 

ابتدا از مدیران مدارس جهت فراهم کردن فضای کار 
برای تمرین در حیاط و نمازخانه و فضاهای دیگر دعوت 
به همکاری و مشورت شد. سپس جوایزی برای رتبه های 
برتر تهیه گردید و از دبیران مدارس و همکاران اداری 
فعالیت  از  ناشی  رفت وآمد  و  سروصدا  تا  شد  خواهش 
نمایشی بچه ها را تحمل کنند. صدالبته با وجود سختی ها 
با  مدارس  همکاران  دانش آموزان،  تمرین  مشکالت  و 
نهایت ادب و سعه صدر چنین وضعی را قبول کردند. لذا 

در پایان جشنواره از آن ها به صورت شفاهي تقدیر شد.
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قــــــدم دوم؛ نمایش نامه 

آشنا نبودن  دانش آموزان با نوشتن نمایش نامه و حتی 
نخست  تا  گردید  باعث  نمایشی  یک گفت وگوی سادة 
مرحله  این  در  شود.  پرداخته  آموزش  به  کالس ها  در 
سعی شد دانش آموزان یاد بگیرند چگونه می شود یک 
گفت وگوی ساده را به یک گفت وگوی نمایشی و درنهایت 

به یک نمایش نامة خوب تبدیل کرد.
مفاهیم  با  آثاری  و  اخالقی  نمایش نامه های  کنار  در 
از  برخی  در  حتی  و  طنز،  درون مایه  با  آثاری  انسانی، 
آثار نمونه های هزل یا را می شد مشاهده نمود. در واقع 
اجازه دادن به نمایش این نمونه ها باعث شد تا اشتیاق 
را  خود  آثار  و  آن ها  و  شود  بیشتر  بسیار  دانش آموزان 
در مقایسه با آثار دیگر قرار دهند و نقاط ضعف و قوت 

خویش را مشاهده نمایند.

قــــــدم سوم؛ تمرین 

در این مرحله سعی شد برای دانش آموزان نمایش هایی 
تدارک و اجرا شود که آن ها یاد بگیرند چگونه می توان 
و  حیاط  نمازخانه،  مانند  مدرسه  خالی  محیط های  در 
تمرین های  می توانند  چگونه  و  کرد  تمرین  کتابخانه 
خویش را ادامه دهند. دانش آموزان با اشتیاق آموختند 
که نحوة تمرین چگونه است و چطور باید تحت مدیریت 

یک کارگردان کار خود را به پیش ببرند.

قدم چهارم؛ شکل گیری گروه های نمایشی 

تا یک ماه اول، دانش آموزان تالش بسیار کردند تا با 
امکانات ساده، لباس های مختلف و گریم ها و دکورهایی 
کوچک بسازند. این مسئله در کنار عشق و عالقة فرد 
شد.  جشنواره  گرفتن  رونق  باعث  دانش آموزان  فرد 
بچه های هر کالس و هر گروه لباس های نمایشی خود 
را می پوشیدند و همدیگر را گریم می کردند و از وسایل 
خیلی ساده که در مدرسه یافت می شود برای دکور خود 

استفاده می کردند.

قــــــدم آخر؛ ارائة آثار 

در مرحلة نهایی با ایجاد فضایی برای اجرای نمایش ها، 
همچنین  و  معاونان  و  معلمان،  مدیر،  تا  شد  تالش 
دانش آموزان شاهد و ناظر این برنامه باشند. دانش آموزان 
هر  و  کردند  اجرا  را  خود  نمایش های  زیاد  اشتیاق  با 
گروه که به روی صحنه می رفت اولیای مدرسه و سایر 
دانش آموزان نظاره گر آن بودند و در انتها آن ها را مورد 

تشویق قرار می دادند.
در این مرحله در حدود 800 دانش آموز از چهار مدرسه 
مشارکت داشتند و گروه های 5 تا 6 نفری برای اجرای 

دانش آموزی شکل گرفت.
بعضی از اجراها در حیاط، بعضی در کالس و برخی 
برای  گروه ها  از  بعضی  شد.  انجام  نمازخانه  در  دیگر 
بهتر شدن حس اجرای خود از موسیقی کمک گرفتند 
برای گریم و  از موادی ساده  بیشتر شرکت کنندگان  و 

طراحی لباس خود استفاده نمودند.
در پایان این جشنواره که درست یک هفته به طول 
انجامید نفرات برگزیده جوایزی از طرف مدیران مدارس 
به دست آوردند که جا دارد در اینجا از حسن همکاری 

و محبت همکاران و مدیران گرامی تقدیر و تشکر شود.

در پایان باید اذعان داشت که آنچه حاصل برگزاری این 
جشنواره بود؛ ابتدا گسترش یک فعالیت فرهنگی و هنری 
در بین دانش آموزان بود و مهم تر اینکه معلمان دریافتند 
چگونه می توان مطلب یا دانشی را به دانش آموزان طوری 

آموزش داد که آن ها آن را با عالقه بیاموزند.
که  نمود  توجه  نکته  این  به  می بایست  همچنین 
نمایش، به افزایش روحیة همکاری و کار گروهی و ایجاد 
اعتمادبه نفس در دانش آموزان کمک بسزایی می کند و 
به ویژه افراد خجالتی را به سمت گروه گرایی و دور شدن 

از درون گرایی سوق می دهد.
امیدواریم روزی برسد که نمایش به صورت گسترده در 
مدارس اجرا گردد و تئاتر راهی برای آموزش رشته های 

مختلف و ایجاد آموزشی باکیفیت به کار گرفته شود.
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هنر در مدرسه

لحظــات غـرق شدن در احساسات 
پـاک هنری بی تردیــد در مدرســه شکل 

می گیرد. ثانیه هایی سرشار از ذوق و شوق برای 
دیده شدن با اثر هنری سرمایه ای درونی است که 
آثار تعیین کننده و سرنوشت آفرین آن ها در زندگی 

آیندة  بچه ها دیده می شود.
بارها از همکاران و دبیران تقاضا کرده ایم که، حتی 
اگر امکاناتشان محدود است، فرصتی را برای دیده 
فراهم  تولیــدات هنری دانش آموزان  و  آثار  شـدن 
اثر تربیتی  باور را دارند که  این  کنند. زیرا همگان 
این شیــوه، کاری مثبــت و سازنده و شخصیت ساز 

است.
یکی از مدارسی که این اتفاق خجسته در آن رخ 
داده دبیرستان دورة اول متوسطة  شهید میرحبیبی 
در منطقة 4 شهر کرج است. در این مدرسه بچه ها 
برای  مبنایی  را  هنر  درس  هنر  دبیر  راهنمایی  با 
بازی های هنری قرار دادند و از رهگذر چندین ماه 
کار، بیش از چهارصد اثر هنری را در دنیای نوجوانی 
قلم زدند. بازی با حروف، کالژ، عکاسی، طراحی و 
بچه ها  هنری  آثار  در  که  است  هنرهایی  از  نقاشی 

تجلی یافته بود.
دانش آموزی  با همت »شورای  تالش  این  رهاورد 
مدرسه« برای نمایشگاه آماده شد و در دی ماه 1397 
در فضای مدرسه به نمایش درآمد. افتتاحیه بسیار 
محترم  دبیران  و  مدرسه  کادر  مدیر،  بود.  باشکوه 
اعضای  و  آوردنــد  عمل  به  استقبال  خانواده هـا  از 
فعاالنه  با حضور  نیز  مدرسه  مربیان  و  اولیا  انجمن 
مشارکت قابل توجهی را برای کیفی شدن برنامه به 
کار بستند. دانش آموزان با اجرای برنامة موسیقی و 
اجرای استندآپ کمدی لحظات شورآفرینی را رقم 
زدند. بالندگی هر دانش آموز با ضربان قلب هرکدام 
تبدیل شد.  ماندگار  لحظاتی  به  مادران  و  پدران  از 
زیرا برای هرکدام از پدران و مادران بزرگ ترین لذت 
بالندگی فرزندشان در مدرسه است. هر دانش آموزی 
که با حـال و هوای نوجــوانی برنامــه ای را اجــرا 
می کرد و همگان را در شادی و لطافت هنر شریک 
می ساخت. راهبری دبیر هنر موجــب آن شده بود 
فرایند  از  روشمند  و  هدفمند  دانش آموزان  که 

تولید هنری لذت ببرند.
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زیبا  و  ساده  شکل  به  آثار  تمام 
و  ثابت  اندازه ای  از  و  بودند  شده  پاسپارتو 

این  برگزاری  دبیر  بودند.  بهره مند  چشم نواز 
فروش  از  بود  دانش آموزان  از  خود  که  نمایشگاه 
آثار به قیمت بسیار منطقی خبر داد و ذکر کرد که 
درامد نمایشگاه برای مصارف خیریه مورد استفاده 
قــرار خواهد گرفت. روح بخش ترین موضوعــی که 
انبساط خاطر هر بیننده ای را فراهم می کرد این بود 
که درس هنر کانون اصلی برای مشارکت قرار گرفته 
حضور  با  نیز  میرحبیبی  شهید  مدرسة  مدیر  بود. 
فعاالنه و همکاری مناسب خود تمام فضای مدرسه 
را برای نمایش آثار دانش آموزان اختصاص داده بود 
که بسیار موجب تشکر و خرسندی است. همیشه و 
به تجربه مشخص شده است که در مدارسی که مدیر 
راندمان  بوده،  هنر  درس  پشتیبان  و  پشتوانه  خود 

هنری مدرسه نیز باال رفته است.
آموخت  فعالیت هنری می توان  این  از  درسی که 
این است که برگزاری نمایشگاه آثار هنری در مدرسه 
و  تهییج کننده  شورآفرین،  اثرگذار،  بهانه ای  هر  به 
انگیزه بخش است. برگزاری نمایشگاه اگر در مدرسه 
هم تکراری باشد، اما حدیث نامکرر نخواهد بود. بر 
این نکته باید افزود که کمبود امکانات نیز نمی تواند 
نفی کنندة بـرگـزاری نمایشگاه هــای دانـش آموزان 
بـاشـد، زیـرا در ایـن مدرسـه بچه ها با یونولیـت و 
پوشش های ساده، میـزهای مــورب و دیــواره های 
را در حــد  آثار  و  آثار ساخته  نمایش  برای  موقت 

مقبول و مخاطب پسند به نمایش درآورده بودند.
ضمن تقدیر و تشکر از این تالش هنری، از تمام 
دبیران هنر کشور تقاضا داریم در این حرکت مهم 
هرچند که پیشگــام و پیشتــاز بوده اند،  اما تـالش 
مستدام خود را با پویایــی و با امیــد شکوفایــی و 
بالندگی استعدادهای بچه ها تداوم بخشند، زیرا هنر 
پنجره ای است که رو به زیبایـی گشــوده می شود و 

دنیای نوجوان را دیدنی و دل نشین می کند.
امیدواریم دبیران هنر و مدیران مـحترم با ارسال 
را  این فرصت  نمایشگاه در مدارس  برپایی  گزارش 
آورند که سایر همکاران در سطــح کشور  فراهم 
بهره مند  هنری  ارزشمند  اتفاقات  این  نتایج  از 

شوند.
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معرفی کتاب

تعامالت  در  که  رخدادهایی  و  مقدس  دفاع  حوادث 
به عنوان  می تواند  همواره  داد  رخ  آن  کنشگران  میان 
این  گیرد.  قرار  نظر  مورد  اصیل  هنری  دست مایه های 
همواره  جنگ  از  دهه  سه  گذشت  از  پس  دست مایه ها 
قابلیت پرورش و بهره گیری هنری را دارد. با این تأکید 
تجربیات  و  خاطرات  باختن  رنگ  از  پس  امروز  که 
به جان زیستة آن روزگاران، نقش حلقة واصل مهمی به 
نام »راوی« پررنگ شده است. این راوی یا روایت کنندة 
حوادث و اتفاقات جنگ تحمیلی، کسی است که با شیوة 
تاریخ شفاهی به شفاف کردن هنرمندانة رخدادها همت 
صافی  از  اولیه  عناصر  و  مواد  عبوردادن  با  و  می گمارد 
ذهن خود، مطالب خواندنی اثرگذار را با کیفیت هنری به 

خواننده ارائه می کند. از همین جاست که نسبت هنر 
با حوادث کم نظیر جنگ آغاز می شود.

کتاب گلستان یازدهم که پس از مدتی کوتاه 
چاپ هفدهم را تجربه کرده یکی از تالش های 
اثر  این  می آید.  شمار  به  مقدس  دفاع  راویان 
ماهة   20 زندگی  روایت  صفحه ای   316
همسر یکی از سرداران شهید جنگ به نام 
روا  پناهی  زهرا  است.  چیت سازیان  علی 
همسر این شهید در این روایت تصویری 
برای  را  خود  طوفانی  زندگی  ماه   20 از 
خواندن  با  است.  کرده  بیان  خواننده 
که  دریافت  می توان  به خوبی  اثر  این 
جنگ تحمیلی  هنوز چه ظرفیت های 
از سی  ناکاویده ای را پس  ناشناخته و 
کتاب  این  نکتة جالب  داراست.  سال 
رشته  به  در  راوی  برجستة  نقش 
در  تأثیرگذار  خاطرات  این  کشیدن 
همین جاست  است.  کالم  پیوستار 
که  درمی یابد  به خوبی  مخاطب  که 
به راستی »نوشتن، خود نوعی زیستن 

وراوی



با  ضرابی زاده،  خانم  کتاب،  راوی  معناست«.  جهان  در 
تبحر و تخصص مثال زدنی از سرفصل هایی که روزگاری 
همسر سردار شهید یادداشت کرده و همچنین با انجام 
گفت وگوهای مؤثر با وی، توانسته است اثری فراهم آورد 

که خواننده با آن بیشترین همراهی و همدلی را دارد.
اگر  که،  می یابد  بیشتری  اهمیت  ازآن جهت  نکته  این 
نمی توانست  هیچ گاه  پناهی روا  زهرا  خوِد  نبود،  راوی 
این قطعات متفرقه از زندگی با علی چیت سازیان را در 
کنار هم نهاده و جورچین مناسبی برای مخاطب فراهم 
آورد. مطالب کتاب باز نشان می دهد که در پشت صحنة 
اتفاقات  و  خاطرات  از  بزرگی  سرمایة  چه  جنگ 
به  می توان  که  دارد  و  داشته  وجود  غیرقابل پیش بینی 

گذاشت؟! رزمنده ای که در توصیف خودش و در هنگام 
با  من  فاصلة  می گوید:  آینده اش  به همسر  خواستگاری 
و در  ندارم؛  دنیا چیزی  مال  از  و  ثانیه است  مرگ یک 
مقابل همسر آینده نیز با بلوغ فکری زمانة خودش به این 
درخواست لبیک می گوید و در بیست ماه پر از مخاطره و 
در لحظه به لحظة آن با وی همراه می گردد. صحنه های 
شورانگیز کتاب به قدری هیجان آور و سرشار از تعلیق و 

حوادث پیش بینی ناپذیر است که می توان آن را 
به فیلمی مکتوب تشبیه کرد. مفاهیمی 
دل،  شکستن  بودن،  چشم انتظار  چون 
روابط  ایثار،  صبوری،  زمان،  گذشت 
روایت  این  در  زیبایی  به   ... و  عاطفی 

که  افزود  باید  نکته  این  بر  کرد.  اهتمام  آن ها  بازنمایی 
پیش  در  است  آیینه ای  یازدهم همچون  کتاب گلستان 
روی تمام کسانی که دوران جنگ را از نزدیک دیده اند. 
به همین دلیل است که خوانندة همدل در خواندن این 
کتاب لحظه ای دچار تردید نمی شود و چه بسا لحظه ای 
آن را زمین نمی گذارد تا به پایان برسد. شاید ذکر این 
نکته نیز جالب باشد که بازیگر اصلی این روایت، دختری 
تا  سالگی   17 از  را  داده  رخ  ماجراهای  تمام  که  است 
19 سالگی تجربه کرده و آنچه بر او گذشته می تواند در 
روزگار فعلی برای نسل و نسل هایی که از جنگ تصویر 
سلوک  بیان  باشد.  خواندنی  و  جذاب  ندارند  روشنی 
شهید واالمقامی مانند سردار علی چیت سازیان در آیینة 
زیرا در  بسیار خواندنی است.  نیز  نگاه همسر  و  تأمالت 
این آیینه تصویری از فردی دالور ارائه می شود که عمر 
خود را از 18 تا 25 سالگی وقف جنگ کرده و بیش از 
پنج بار قبل از شهادت مجروح شده است. خواندن روش 
زندگی این رزمنده زمان جنگ احساس رهایی، آزادی و 
سبک بالی را برای مخاطبان به ارمغان می آورد. او از خود 
می پرسد آیا می توان چنین انسانی بی تعلق و بی تکلف را 
یک بار دیگر از نزدیک دید و بر شانه های مردانة او دست 

تصویر شده اند و آن چنان اثرگذارند که می توان آن ها را 
چندباره خواند و از آن ها لذت زیبایی شناختی برد. ارزش 
معرفی این کتاب در این است که مخاطبان می توانند با 
خواندن آن لذت مطالعه را به خوبی تجربه کنند. بسیاری 
از آموزه های هنری را در این اثر می توان به تماشا نشست 
و با مخاطبان و دانش آموزان در میان نهاد. این اثر و آثار 
مشابه آنگاه ارزش مضاعف می یابند که به نقش راوی و 
این  راوی،  بدون  زیرا  باشیم،  واقف  او  هنرمندانة  روایت 
سرمایه های مهم در غبارآلودگی تاریخ محو خواهند شد. 
و  به هم پیوسته  مجموعه ای  به  اکنون  یازدهم  گلستان 
تاریخ  از  برگی  خوانندگان  برای  و  تبدیل شده  منسجم 
دفاع مقدس را ماندگار کرده است. روایت همدالنة روای 
از  خود  که  است  کسی  روایت  اثر،  این  زدن  رقم  برای 
نیست.  غافل  آن  هنری  نهفتة  ارزش های  و  قصة جنگ 
شهید چیت سازیان  سردار  یاد سخن  به  را  خواننده  لذا 
می اندازد آنجا که گفته است: »شهدا زنده اند، شهدا 
دهند  ادامه  را  راهشان  که  زنده اند  کسانی  برای 
...«. خواندن این اثر مفید و ارزشمند را به همة همکاران 
امیدواریم دست مایة  و  پیشنهاد می کنیم  دبیران هنر  و 

خلق آثار هنری برای آفرینندگان هنرمند باشد.

عنوان: گلستان یازدهم؛ خاطرات 
همسر سردار شهید علی چیت سازیان
خاطره نگار: بهناز ضرابی زاده
نشر: سورة مهر، چاپ هفدهم
316 صفحه
قطع: رقعی

 هنرمندانهتصـــویر
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خوشنویسی در کالس

نگارش دو 
سطری های 
زیبا و پرمعنا

اشاره
چرخـة آمـوزش خوشنویسـی به عنـوان هنـر معناگرا با افزودن حلقة نوشـتن دو سـطری گامی بـه جلو می نهد و برای کامل شـدن 
آمـاده می شـود. احسـاس نـگارش دو سـطری بـا احسـاس خوشـنویس شـدن آرام آرام معنـی می یابـد و هنرجـو و دانش آموز خط 
را جزئـی از وجـود خـود می بینـد. در ایـن نوشـتار با توضیحات مقدماتی سـعی شـده دو سـطری هایی با ویژگی سـاده و آموزشـی 
عرضـه شـود کـه راه را بـرای نـگارش دو سـطری های غنـی و پرمایـه فراهم سـازد. تأکیـد چندباره این اسـت که ایـن عرصه مانند 
تمـام عرصه هـای خوشنویسـی وسـیع و فـراخ بـوده و اختیـار کردن تعداد بیسـت دوسـطری تنها ایسـتادن بـر ورودیـة این قالب 
مهـم خوشنویسـی بـه شـمار می آیـد. ایـن قالب تکاپـو و تالش رهـروان و مدرسـان خـط و دانش آمـوزان و هنرجویـان پرانگیزه را 

می کند. طلـب 
کلیدواژه ها: دو سطری، قالب خوشنویسی، کارکرد هنری

    دوسطری
بعـد از آمادگـی الزم در مراحـل سـطر نویسـی، هنرجـو این زمینه را می یابد که دو سـطری ها را در قالب اشـعار آموزشـی و سـاده 
تجربه کند. به همین سـان با در نظر داشـتن نحوة اسـتقرار کشـیده ها در سـطر و نسـبت و تناسـب آن با سـطر بعد تنوع ترکیب 

را نیـز دریابـد. نـگارش دو سـطری یـا دو مصراع در زیـر هم دارای چند ویژگی اسـت.
- دست و قلم هنرجو را برای قالب مهم چلیپا )چهار مصرع موّرب( آماده می کند

- دو سطری قالب اصلی خوشنویسی است؛ با آن می توان قطعات زیبا نگاشت و به کارکرد هنری خط دست پیدا کرد.
- دوسـطری قالـب شناخته شـده بـرای یکـی از مراحـل خوشنویسـی بـوده و از همین قالـب بـرای »دورة خوش« آزمـون به عمل 

می آیـد.
- قالب دو سطری هنرجو و دانش آموز را با وسعت اصل مهم ترکیب آشنا می سازد.

- نگارش دو سطری در خط به معنی یافتن اعتمادبه نفس هنرجو است.
برای درک بهتر، چند نمونه از دوسطری ها را که کم وبیش روند ساده تا مشکل در آن لحاظ شده است مرور می کنیم.

خوشنویسی

نگارش دو 

کاوه تیموری
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    1. دوسطری های ساده
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     فعالیت:
دوسـطری زیـر دارای خـرده حـروف زیـادی اسـت و نـگارش آن بـا کمی دقت دشـوار نمی باشـد. با در نظر داشـتن 
ایجـاد یـک کشـیده در هـر مصرع و مسـاوی بودن طول مصرع هـا در زیر هم نـگارش آن را امتحان کنیـد. بی تردید 

راهنمایـی معلـم هنـر و مدرس خط شـما را مددرسـان خواهد بود:
ز ابتدای دور آدم تا به عهد پادشاه

از بزرگان عفو بوده است از فرودستان گناه

    2. دوسطری های ساده
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    فعالیت:
برای هر دو سطری می توانی
صفات خوب و زیبا برشماری

اگر هر ویژگی یک امتیاز است
کدامین ویژگی خواهی برآری؟ 

    3. دو سطری ها با حضور کشیده های کمانی تخت و »ی« معکوس
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    فعالیت:
دو سـطری زیـر از نمونه هایـی اسـت کـه پـس از نگارش دو سـطری های بـاال می توانیـد از عهدة نوشـتن مطلوب و 

قاعده منـد آن برآییـد. بـا یـاری و راهنمایـی دبیر هنر قلم و دسـتتان را آزمـون کنید:
ما طرح قناعت و رضا افکندیم

وز دوست بهر چه می رسد خرسندیم 

    4. حضور حرف »ی« به شکل معکوس در دو سطری ها و توزیع کشیده های متجانس 
در زیر هم

    یادآوری مهم:
ضـرورت دارد کـه دبیـران، معلمـان و مدرسـان هنر در سـطوح ابتدایی، متوسـطه و هنرسـتان فرصت دسـت ورزی 
و نـگارش بـه شـیوة سـنتی را بـرای دانش آمـوزان و هنرجویـان فراهم کننـد. این نکته نافـی بهره گیـری از امکانات 
خیره کننـدة نرم افزارهـای طراحـی حـروف نیسـت، بلکـه بـه ایـن نکتـه توجـه می دهـد کـه آشـنایی بـا مبانـی 
خوشنویسـی سـنتی و دست نویسـی و خط نـگاری زمینـة بهتـری بـرای اسـتفاده از نرم افزارهـا را فراهـم مـی آورد. 
ایـن نکتـه پشـتوانة تجربـی نیز دارد زیـرا عماًل وقتی هنرجویـان و دانش آمـوزان آرام آرام ماهیت و سـاختار درونی و 
بیرونـی حـروف را بـا قلـم و با راهنمایی مـدرس درک می کنند. آمادگی بصری و روانی بیشـتر کار کـردن حروف در 
رایانـه را در خـود می یابنـد. بدیهـی اسـت ایـن حالت بازده آموزشـی و هنـری را افزایـش می دهد و به همین سـان، 
زمینـة پیونـد حـال بـا گذشـته را فراهـم کـرده موجبـات بهره گیـری از شـالودة کهـن خـط، ایـن اسـتوانة دیرپای 

فرهنگـی را، فراهـم می کند.
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    فعالیت:
دو سـطری زیـر ایـن ویژگـی را دارد کـه پـس از تمریـن و تمرکز در نگارش دوسـطری های باال، شـما را به نوشـتن 

آن مشـتاق کنـد. پـس قلـم را تیز کنیـد و با مرکب روان بنویسـید:
هنوز هست به گوشم صدای سبحانی

که گوش جان شنود آن نوای روحانی

    5. حضور نام »ایران« در دوسطری
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    فعالیت:
بار به خاطر عالقة بی نظیر یکایک  این  بوده است.  انگیزه آفرین  برای نگارش خوشنویسی  نام »ایران«  همیشه 
دانش آموزان و هنرجویان خط به نام بلندآوازة سرزمینشان، پیدا کردن و نوشتن دو سطری زیبایی را که در آن نام 

ایران به خوبی توصیف شده باشد به عهده شما می گذاریم. 

    6. دوسطری های متنوع و ارائة نمونه هایی برای نگارش
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    فعالیت:
نگارش دو سـطری ها زمینة مناسـبی برای برپایی نمایشـگاه های خوشنویسـی دانش آموزان و هنرجویان در کالس 
و مدرسـه اسـت. بـر این اسـاس، دانش آمـوزان با انتخاب دو سـطری های غنـی و پرمایه، آن ها را خوشنویسـی کرده 
و سـپس بـا افزودن آرایه های تزیینی مناسـب، نمایشـگاه خوشنویسـی فـردی و گروهی را برپا کننـد. راهنمایی ها و 

تشـویق های مـدرس و دبیـر خـط و هنر به شـوق افزایی و فعالیت بیشـتر بچه ها خواهـد انجامید.

63 رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 | بهار 1398 |



میزگرد

داشـــــــته های 
هنـــــــــــــــــری 
ســــــرمایه های 
بـــــــــــــی زوال

ن  ا بيـــر د بـــا    گـــو  گفت و
یـــن و قز ن  ســـتا ا هنـــر 

هنــــــر آمــــوزش  رشـــــد 

اشاره
استان قزوین از دیرباز گهواره و پرورش دهندة هنرهای فاخر این سرزمین بوده و مفاخر و مشاهیر این شهر همواره 

از پیشگامان هنر معاصر و گذشتة کشور بودند. این سؤال مطرح است که در روزگار ما وارثان هنرمندان بزرگ 
این شهرستان تا چه اندازه تجربیات و داشته های هنری خود را با زبان دل نشین به دانش آموزان دیار خود انتقال 
می دهند. در گفت وگویی انجام پذیرفته با دبیران هنر استان قزوین تالش کردیم درون مایه ای از چگونگی و روند 
آموزش هنری استان از زبان دبیران هنر ارائه شود. امید آن که نکات مطرح شده بتواند گوشه ای از ذهن مخاطبان 

رشد آموزش هنر را به خود مشغول دارد .در این نشست اعضای هیئت تحریریه نیز نکاتی را ارائه دادند.
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از حضور گرم و صمیمانة 
همــکاران در شــهر 
هنرآفرین قزوین سپاسگزارم برای شروع 
بحث از دوستان تقاضا می کنم دیدگاه خود 
در مورد برنامه های درســی و تجربیات در 

زمینة بهبود آموزش هنر ارائه کنند.

چهل  در  سالم،  با  مجتبی بابائیان 
سال سابقة تدریس که داشته ام بیش از 36 
سال آن را هنر تدریس کرده ام. یعنی از سال 
61 تا االن. ماحصل این چند سال این بود 
که معلم هنر با رشته ها و شاخه های هنری 
دانش آموزان  با  است.  ارتباط  در  متعددی 
عالقه مند زیادی روبه روست ولی به کتاب 
درسی محدود می شود. در ضمن همکاران 
موازی وی در امور تربیتی و معلم ادبیات 
در  به خصوص  بچه ها  پرورش  در  نیز 
زمینه های قرائت قرآن، سرود و همچنین 
داستان نویسی نقش مؤثری خواهند داشت. 
معلم هنر باید همة این ها را در نظر بگیرد 
سامان دهی  و  کردن  هماهنگ  با  نهایتًا  و 
این موارد سعی کند در شکوفایی استعداد 
دانش آموزان و هدایت درست آن ها موفق 
شود. اگر معلم هنر بخواهد واقعًا کار بکند 
سخت ترین درس، درس هنر است، اگر هم 
بخواهد کار نکند آسان ترین درس، درس 

هنر است.

بنیادین  تحول  سند  در  بهنام کیا 
و  هنری  ساحت  تربیتی  ساحت های 
زیبایی شناختی به عنوان یکی از حوزه های 
تازه و بکر دیده می شود. در این سند برای 
دانش آموزان شش حوزه در بخش تربیتی 
پیش بینی شده که عبارت است از ساحت 
علمی  ساحت  عبادی،  اخالقی  اعتقادی، 
حوزة  مهارت،  و  اقتصاد  حوزة  فناوری،  و 
سیاسی اجتماعی، حوزة زیستی و بدنی و 
که  زیبایی شناختی  و  هنری  تربیت  حوزة 
حوزة هنری مورد غفلت بیشتری واقع شده 
بسیار  هنری  حوزة  در  ما  تجربیات  است. 
کم  نیز  انسانی  نیروی  تعداد  است.  اندک 
مدارس  درسی  برنامة  کیفیت  و  کمیت  و 
مطلوب نیست. رسالت و مسئولیت سنگینی 

کنیم  پیگیری  را  بر عهدة ماست که هنر 
تا این بخش ان شاء اهلل به حدی برسد که 
در کنار 5 ساحت دیگری که عرض کردم، 

بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

البرز  شهرستان  در  من  نظام دوست  
البرز تدریس می کنم و 1۵ سال  و در دبیرستان 

سابقه دارم.

سال  ماه حصل 15  و  تجربیات  مورد  در 
تدریس خودتان بگویید.

کمبود  هنر  درس  در  ما  چالشی  قسمت های 
نیروی انسانی برای تدریس هنر است. من در این 
15 سال هیچ همتی ندیدم که بخواهد این نقایص 
را برطرف کند. مثل این می ماند که بخواهیم زبان 
فرانسه را معلم ورزش تدریس کند و ما در این درس 
چنین کاری را شاهد هستیم. بحث دبیر تخصصی 
و غیرتخصصی خیلی مهم است. در منطقه ای که 
بنده هستم فقط ۴ دبیر هستیم که یک نفرمان 
سرگروه است. یکی معاون است. یعنی در ناحیة 3 
آموزش وپرورش قزوین، در منطقة البرز، حتی اگر 
همکاران من بیش از 24 ساعت هم تدریس هنر 
بردارند و کل هفتة خود را پر کنند باز هم درس 
هنر ساعت خالی دارد که به دبیران غیرتخصصی 

داده می شود.

در سطح استان وضعیت چگونه است؟
نظام دوست ما فقط در ناحیة 1 و 2 و 3 
دبیر اختصاصی داریم که کل سه ناحیه را پوشش 

نمی دهد و در حومه نیز دبیر تخصصی نداریم.

تأثیــر وجــود دبیــر غیرتخصصی در 
آموزش وپرورش چیست؟

بی هویت  را  هنر  درس  نظام دوست 
را کم می کند. من در مدرسة  اهمیتش  می کند، 
بهترین  می کنند  ادعا  که  قزوین  تیزهوشان 
داده ام.  درس  می آورند  را  استان  دانش آموزان 
حتی در این مدرسه هم طی دو سال موفق نشدم 
داشته  هنری  کارگاه  که  کنم  مجاب  را  همکاران 
ذوق  می شود  موجب  غیرتخصصی،  دبیر  باشیم. 
زیبایی شناختی دانش آموز کم شود. کتاب هفتم، 
و  است  متعددی  فصل های  دارای  نهم  و  هشتم 
تنوع زیاد شده است مثاًل هنر نمایش یا موسیقی را 
اضافه کرده اند. اما هنوز در سیستم آموزشی تربیت 
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رسیدیم. اینکه برنامه ریزی به کار جهت می دهد و 
آن را دارای اهمیت می کند و همچنین مثاًل وقتی 
ما مدیر مدرسه شدیم قرار نیست تمام کاستی های 
کوچک  است حرکت  قرار  و  کنیم  برطرف  را  آن 
اما روبه جلویی انجام دهیم و بچه ها یاد بگیرند که 
بتوانند کار را امتداد دهند و در ادامه فعالیت های 

یکدیگر اقدام نیکی انجام دهند.
و  هستم  حقیقت  رضا  محمود  حقیقت 
20 سال سابقة تدریس هنر دارم. کارشناسی را در 
تهران گرفتم و در منطقة 1 قزوین تدریس می کنم.

فضا چطور است؟ دانش آموزان چگونه اند؟
حقیقت بچه ها خیلی خوب اند، اما فشارها 
و استرس هایی از طرف درس های دیگر به آن ها وارد 
می شود. من سعی می کنم، در هنر، استرس هایشان 
بر  برود. می شود فضایی ساخت که عالوه  از بین 
پیگیری کتاب درسی و آموزش آن، دانش آموزان 
هم لذت ببرند. هدایت بچه ها به سوی آموزش هنر 
از طریق بازی تأثیرات مثبتی روی آن ها می گذارد.

لذت بچه ها از هنر چگونه حاصل می شود؟
که  جدیدی  تجربة  اساس  بر  حقیقت 
من دارم بچه ها از حضور در کالس لذت خواهند 
برد. من سعی می کنم که در کالس طوری درس 
را پیش ببرم که حالت بازی داشته باشد. مثاًل در 
درس خوشنویسی بعد از گروه بندی بچه ها بینشان 
مسابقه می گذارم. سرمشق به آن ها می دهم و پس 
از تمرین، زیر اشکاالتشان خط می کشم و آن ها با 
کمک دوستانشان اشکال خود را رفع می کنند و 
سپس نسبت به پیشرفت آن ها در خط تحریری 

امتیاز می گیرند.

شما چگونه بچه ها را تقسیم بندی می کنید 
که فقط به یک هنر خاص پرداخته نشود و 

همة هنرها را در کنار هم پیش ببرید.
این  در  که  تجربیاتی  اساس  بر  حقیقت 
سال ها به دست آورده ام سعی می کنم به یک هنر 
نپردازم. من کمبود خودم را به این صورت جبران 
سایر  در  سال  چند  که  بچه هایی  از  که  می کنم 
حوزه های هنر آموزش دیده اند و با آن آشنا هستند 
گفتن  به  خودم  نظر  زیر  آن ها  می کنم.  استفاده 
اطالعات گوناگون در آن زمینه به دیگر دانش آموز، 

مشغول می شوند.

بنکدار مرضیه بنکدار هستم و 23 سال 
سابقه دارم. منطقة 1 تدریس می کنم و سرگروه 

دبیر سرفصل های مجزایی برای این ها نداریم. یعنی 
معلم هایی که آموزش می بینند همچنان همانند ما 

در حال آموزش دیدن هستند.
در  که  می رود  انتظار  سال  پنج  چهار  از  بعد 
سرفصل ها تغییراتی اعمال شود و نیروی جدید کم 

و کاستی کمتری داشته باشد.

در بررسی کتاب ها چه نظری دارید؟
دارای  هـفتـم  کتـــاب  نظام دوست 
هدفمنــدی و برنامــه ریزی اسـت. مثاًل مـی توانیم 
و  است  پایة هفتم هنر »دیدن«  بگوییم شاه بیت 
مهم ترین درسش درس اول کتاب است. پایة نهم 
آن  بهبود  در جهت  امسال  که  دارد  درس خوبی 
تغییری داشته؛ به این صورت که قباًل نوشته بود 
»اهمیت و کاربرد طراحی در هنر« و اکنون نوشته 
است: »اهمیت و کاربرد طراحی در زندگی«. خیلی 
معنای آن بسط پیدا کرده و مدیریت پروژه را به 

دانش آموز یاد می دهد.

که  می کنید  تدریس  را  آن  چگونه  شما 
بیشتر تقویت شود؟

نظام دوست من به بچه های یک کالس 
30-40 نفره ماژیکی دادم. اول به یک نفر 10 ثانیه 
وقت می دادم که روی تابلو چیزی بکشد. بعد از 10 
ثانیه نفر دوم می آمد که سه امکان داشت 1. طرحی 
به چیز قبلی اضافه کند 2. طرح جدیدی بکشد 
3. طرح قبلی را اصالح کند. بعد از 10 ثانیه نفر 
سوم و الی آخر. کل کار که انجام می شد درنهایت 
یک طرح بی ربط روی تابلو دیده می شد. بعد من 
این  گفتم  دادم  انجام  مورد  این  در  صحبت هایی 
قلم نشان دهندة قدرت تأثیرگذاری شما در جامعه 
است. کادر و تابلویی که رویش این طرح را کشیدید 
جامعة شماست و 10 ثانیه فرصت که به شما داده 
شده عمرتان است. سپس من 10 ثانیه را به 5 ثانیه 
کاهش دادم. بچه ها اعتراض کردند که ما در 5 ثانیه 
چیزی نمی توانیم نقاشی کنیم من گفتم: »تصوری 
که اکثر ما داریم این است که فکر می کنیم باید در 
5 ثانیه همه چیز را بکشیم درصورتی که قرار است 
ما فقط کار کوچکی انجام دهیم ولی این حرکت 
برنامه دادم  بار به آن ها  این  باید روبه جلو باشد«. 
گفتم قرار است بعد از 5 ثانیه های شما تصویری 
که روی تابلو می بینیم یک گل باشد. شروع کردیم. 
هر نفر قسمت کوچکی از گل را کشید. درنهایت 
توانستیم یک تصویر مشخص را روی تابلو ببینیم. 
کار یک ساعت و نیم کالس در آن جلسه به پایان 
رسید و ما از این فعالیت به نتایج مثبت و خوبی 

وحید نظام دوست

کتاب هفتم 
دارای هدفمندی 
و برنامه ریزی 
است. مثاًل 
می توانیم 
بگوییم شاه بیت 
پایة هفتم هنر 
»دیدن« است و 
مهم ترین درسش 
درس اول کتاب 
است. پایة نهم 
درس خوبی دارد 
که امسال در 
جهت بهبود آن 
تغییری داشته 
است
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بود که خیلی چیزها را شست و رفت. چالشی بود 
بین  از  گذشته  یکنواختی  بچه ها.  و  دبیران  برای 
رفت و معلم ها به خود آمدند و فهمیدند از هنر 
آن قدر که نیاز است بدانند، نمی دانند. دگردیسی 
شده  سنگین تر  کتاب  ازآنجایی که  آمد.  وجود  به 
بود من در دوره های آموزش کتاب، که در تهران 
آن  اما  شدم،  حاضر  اساتید  خدمت  شد،  برگزار 
کارگاه ها به اندازة نیاز، رضایت بخش نبود و باری 
نداشت. تمام همکاران و سرگروهان تالش کردند تا 
کارگاه هایی در استانمان برگزار کنیم و همکاران را 
با این کتاب جدید آشناتر کنیم. بعد از این کارگاه ها 
ذهن همکارانمان تازه راه افتاد و فهمیدند که باید 
چه کنند. معمواًل همکاران گرایش های خودشان 
هم  طبیعی  و  می کنند  پررنگ تر  کالس  در  را 
هست، چراکه در آن زمینه توانمند هستند و حرف 
بیشتری برای گفتن دارند و این برمی گردد به دورة 
هنرهای  شامل  ما  دروس  بیشتر  که  تربیت معلم 
تجسمی، نقاشی و نیز هنر خوشنویسی بود. اکنون 
نیز اکثراً روی همین دو موضوع مانور داده می شود.

با  است.  تدریجی  امری  آموزش  فرایند 
توجه به این شما اکنون کارگاه های آموزشی 

می گذارید؟
مجسمه،  زمینة  در  ما  بله  علی اکبری 
کم تجربه  و  جوان  دبیران  برای   ... و  موسیقی 
دبیران  زمینة  در  کردیم.  برگزار  کارگاه هایي 
غیرتخصصی تقریبًا 5، 6 سال پیش بود که یک 
تشکیل  قزوین  در  نفره   20 تربیت معلم  کالس 
شد و لیسانس هنر را در شهید رجایی قزوین به 
ولی  شدند.  استخدام  سپس،  دادند؛  دانشجویان 
متأسفانه آن ها اکنون در روستاهای قزوین آموزش 

استان هستم.

در مورد وجود کارگاه هنر بگویید؟
بنکدار خیلی کم پیش آمده در مدارس 
ما کارگاه هنر وجود داشته باشد. شاید از 10 درصد 
هم کمتر! اگر کارگاهی گذاشته شود فقط در حد 
یک چهاردیواری است که، ابزار خاصی در آن وجود 
ندارد. متأسفانه در برخی نواحی درس هنر توسط 
مدیر و معاونش برداشته می شود. اصاًل سر کالس 

هم نمی روند و آن را تدریس نمی کنند.
در مورد کتاب درسی و تغییرات انجام شده باید 
گفت که از آن به بعد خیلی چیزها تغییر کرد .من 
با  بچه ها  ولی  انگیزه سر کالس می روم.  با  خودم 
این کتاب خالقیتشان در کارها اوج گرفت. البته 
مبحث  به  گفت  باید  هشتم  پایة  کتاب  مورد  در 
خوشنویسی زیادتر از حد الزم پرداخته شده است. 
همکاران ما درترم دوم فقط به تدریس خوشنویسی 
می پردازند و این مسئله برای بچه ها خسته کننده 
است. البته اگر نقاشی خط نیز ترکیب شود اوضاع 
تغییر زیادی خواهد کرد. اما اکنون بچه ها شکایت 
دارند که ما زمان زیادی را به خط باید اختصاص 
دهیم و راضی نیستند. البته خود من خط تحریر 
کار می کنم و این را به پانزده دقیقة آخر کالس 

موکول می کنم تا بچه ها خسته نشوند.

علی اکبری اعظم علی اکبری هستم و 1۸ 
به  قزوین  مدارس  در  و  دارم  تدریس  سابقة  سال 

تدریس هنر اشتغال دارم.

دیدگاه شما راجع به کتاب های هنر؟
علی اکبری کتاب هنر جدید مثل جریانی 

محمود حقیقت

من سعی می کنم 
که در کالس 
طوری درس 
را پیش ببرم 

که حالت بازی 
داشته باشد. 
مثاًل در درس 

خوشنویسی بعد 
از گروه بندی 

بچه ها بینشان 
مسابقه می گذارم
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به نمایش گذاشتم. برای زمانی که شما می خواهید 
برق چشمان کودکان و بچه ها را ببینید باید آن ها 
را با چیزی روبه رو کنید که قباًل نمی دانستند. آن ها 
فهمیدند انسان های ویژه ای هستند همان طور که 
کنار  درخت ها  این  هستند.  ویژه  درخت هایشان 
هم جنگل را درست می کنند همان طور که این ها 
کنار هم جامعه را درست می کنند و بچه ها به حکم 
یا  دکتر  همگی  لزومًا  نباید  آمدنشان  تیزهوشان 
مهندس شوند و این را باید درک کنند که هرکدام 
به دالیلی خاص به آنجا آمده اند و به تفاوت های هم 
احترام بگذارند. سال بعد این موضوع در پرسش مهر 
ریاست جمهوری آمده بود که چگونه تحمل صحبت 

با هم را در مدارس زیاد کنیم؟
مسئلة دیگری دربارة تجربة خوشنویسی داشتم. 
من خوش نویس نیستم و به نظرم خوشنویسی هنر 
تمام شده ای نیست. چارچوب های هنری در همة 
دسته بندی های هنری یک چیز واحد است. اشکالی 
ندارد اگر من به موسیقی مسلط نیستم اما مهم این 

است که ما روی اصول و مبانی هنر حرکت کنیم.

یعنی تکثــر هنرها به وحــدت هنری 
می انجامــد: در زبان عشــق دانی لیلی و 
مجنون یکی است هست فرقی در عبارت ها 

ولی مضمون یکی است.
علی اکبری در خوشنویسی کار با فرم را 
انجام دادم و درست است که شرایط کار با قلم را در 
کالس نداشتیم اما با چسباندن دو عدد خودکار به 
هم توانستیم به بچه ها خطوط محیطی را بفهمانم 
و سپس کارهای شکلی را با خطوط انجام می دهیم. 
یكي از حروف الفبا مثاًل حرف »ی« را حول یک 
نقطه می چرخانم بعد می گویم اگر شما طراح صنعتی 
باشید این طرح را می توانید رینگ ماشین کنید. 
آن ها روی این قضیه کار می کنند و به چیزهای 
جالبی می رسند. اما در مورد خط تحریر، من امسال 
کتابی را در دو کالس نهم درس می دادم كه از یک 
همکار گرفته بودم. مسابقه ای بینشان برگزار کردم 
و هزینة پخش کتاب را برای جایزة نفر اول گذاشتم. 
مانند مسابقات جام جهانی گروه بندی شان کردم و 
از هر گروه یک نفر باال می آمد و با نفر باال آمده 
از گروه دیگر رقابت می کرد. این ها برای مسابقه و 
جایزة مسابقه روی خوشنویسی یک بیت شعر یک 
ساعت و نیم وقت صرف می کردند. درحالی که قبل 
از آن در جلسات یک و نیم ساعتی که به هنرهای 
گوناگون می پرداختیم حوصله شان سر می رفت و 
خسته می شدند. اما به خاطر جایزه اکنون با انگیزه 
شده بودند. زیرکاردرروترین دانش آموز هم به خاطر 

ابتدایی تدریس می کنند و شرایط گرفتن انتقالی 
را به خاطر امور اداری ندارند. درحالی که در شهر 
ما دبیر تخصصی هنر نیاز داریم. اکنون کسانی که 
به صورت تخصصی هنر را آموزش دیده اند در اطراف 
این حکایتگر  و  مشغول اند  دیگری  کار  به  قزوین 

مشکالت اداری موجود در این زمینه است.

تجربیات و خاطرات خوب این 18 سال را 
بگویید.

علی اکبری من از هیچ کدام از هنرهایی 
که در کتاب مطرح شده نمی گذرم و در موضوعاتی 
مطالعه  امکان  حد  تا  دارم  آشنایی  کمتر  که  هم 
آن ها  و  می کنم  معرفی شان  بچه ها  به  و  می کنم 
در  را  خود  عمومی  اطالعات  می کنم  موظف  را 
زمینه های هنری باال ببرند. به آن ها می گویم شما 
قرار نیست همگی هنرمند شوید؛ اما مسائلی هست 
که باید به عنوان اطالعات عمومی بدانید. در زمینة 
هنر خوشنویسی به بچه ها این درس را به صورت 
فرم و تجسمی تدریس می کنم. بچه ها کاغذ پوستی 
می آورند و از روی سرمشق کپی می کنند. سپس 
به آن ها می گویم به خط به عنوان کاسه، کوزه و ... 
چیدمان  تغییر  با  جدیدی  فرم های  و  کنند  نگاه 
اصیل  خط های  درعین حال  کنند.  طراحی  آن ها 
در  و  می شود  گفته  کلی  به صورت  خوشنویسی 
مورد تکنیک و تاریخ خط صحبت هایی می شود. اما 
فضای کالس برای کار با قلم آماده نیست و عالقه 

هم کمتر است.

بهترین تجربه و احساسی را که تاکنون در 
کالس هنر به دست آورده اید تعریف کنید.

علی اکبری من وقتی از چارچوب کتاب 
هفتم  پایة  در  گرفتم.  بهتری  نتیجه  رفتم  بیرون 
پروژه ای به نام »درخت« را اول سال شروع می کنم. 
دلیل آن این است که در مدارسی مانند استعدادهای 
درخشان رقابت زیاد است و بچه ها سعی در کسب 
بهترین نمره ها دارند. برای همین از روی کارهایی 
که به آن ها نمرة 20 داده شده تقلید می کنند. روزی 
به بچه ها گفتم، در درس طراحی، چهرة خودتان را 
بکشید. بچه ها همه شاکی شدند که ما توان این کار 
را نداریم. گفتم خیلی خب، پس، هر کس درخت 
بکشد، اما یادتان باشد آن درخت شما هستید و در 
شما 30 نفر هیچ کس نباید درختش شبیه دیگری 
باشد. یک هفته فرصت داشتند. درخت ها را کشیدند 
و آن ها را آوردند. همه را به هم چسباندیم و به دیوار 
کالس زدیم و من از مجموعة روندشان عکس گرفتم 
و به صورت فیلم درآوردم و با نوشتاری زیر آن برایشان 

مرضیه بنکدار

در بخش هنرهای 
سنتی از آن ها 
می خواهم روی 
مانتوی خود 
نقاشی پارچه 
انجام دهند و 
نقوش پیاده کنند 
و روی سفال نیز 
نقطه کوبی کنند
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اشکال هندسی و زوایا و ... ارتباط دادم. 

از  سنتی  هنرهای  بخش  در  بنکدار 
پارچه  نقاشی  مانتوی خود  روی  می خواهم  آن ها 
انجام دهند و نقوش پیاده کنند و روي سفال نیز 
نقطه کوبی کنند. دختران به این کارها عالقة زیادی 
دارند و گاهی به جای دیگر دروسشان سر کالس 
هنر حاضر می شوند. موسیقی نیز خیلی روی بچه ها 
تأثیر مثبت می گذارد و زنگ هنر همراه با کارهایی 
که در حال انجام است چه خوب است که موسیقی 
نیز گذاشته شود چون خودشان می گویند احساس 

خوبی در آن زمان پیدا می کنند.

سبب  که  انگیزه ای  تنها  علی اکبری 
تمام  هستند.  بچه ها  کنیم  معلمی  ما  می شود 
غرغرهای بیرون کالس یک طرف، وقتی هم وارد 
کالس می شویم یک طرف؛ سرتاپا معلم می شویم. 
ما  وظیفة  می کنیم.  را  کار  این  بچه ها  خاطر  به 
پرورش هنرمند نیست. در این مقطع تنها بچه ها را 
با رشته های هنری آشنا می کنیم و آن ها را هدایت 
می کنیم. در زمینة موسیقی در کالس از بچه هایی 
که سازی می نوازند می خواهیم سازشان را بیاورند 
و در موردش توضیحاتی بدهند و مراحل آموزشی 
و هزینة ساز و پیچ و خم های مسیرشان را برای 
افراد  بعدی  سال های  در  بسا  چه  بگویند.  بچه ها 

دیگری نیز به عرصة موسیقی وارد می شوند.

از شما برای حضور در این میزگرد تشکر 
می کنم.

کسب جایزه مشغول کار می شد و بهترین خط ها را 
می نوشت. درنهایت کارت هدیه را در کاور طالیی 
رنگ به برندة هر کالس به همراه خطی که نوشته 

بود دادم و آنها بسیار مشعوف شدند.

حقیقت با توجه به اینکه مطالعه به شدت 
کم و قدرت نوشتن پایین است ... در روستای آوج 
تجربه ای جالب در این زمینه به دست آوردم. در 
آنجا عالوه بر هنر به من درس انشا هم داده شده 
بود. برایم سؤال بود که چگونه انشا درس بدهم. به 
ذهنم رسید از بخش نمایش که در کتاب وجود 
دارد استفاده کنم تا بچه ها را به سمت نوشتن سوق 
بدهم. ابتدا گروه بندی شدند بعد قرار شد یک آیتم 
در حد 10 دقیقه اجرا داشته باشند. آنها برای آماده 
آیتم هایی که در صدا و  از  به طور طبیعی  شدن 
سیما و جاهای دیگر بود شروع به تقلید کردند. بعد 
از گذشت دو هفته به آن ها گفتم خودتان شروع به 
نوشتن کنید و با نوشته های خود نمایش بسازید. 
تئاتر و انشا را تلفیق کردم و دیدم دانش آموزی که 
تا قبل از آن چند خط بیشتر نمی توانست بنویسد 
با توضیح دادن تفاوت داستان و نمایشنامه و زبان 
گفتار به نوشتار شروع به نوشتن چندین صفحه 
و  مشکالت  مورد  در  نیز  را  موضوعاتشان  کرد. 
اشکاالتی که در مدرسه و محیط خود می دیدند 

انتخاب می کردند و می نوشتند و اجرا می کردند.

باید  و  هستم  خلخالی  زینب  خلخالی 
افتاد  اتفاق  توضیح بدهم که حرکت جدیدی که 
تلفیق درس هنر با سایر دروس است. ارتباط طولی 
دروس هنر با حوزة روان شناختی و درس ریاضی 
تجربة خوبی بود. نقوش هندسی و طراحی را به 

مرضیه خلخالی

اعظم علی اکبری

حرکت جدیدی 
که اتفاق افتاد 

تلفیق درس هنر 
با سایر دروس 
است. ارتباط 

طولی دروس هنر 
با حوزة روان 

شناختی و درس 
ریاضی تجربة 

خوبی بود
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تکتم احمری
کارشناسی ارشد معماری

چكیده 
در این پژوهش اتاق كودك، از دیدگاه كودكان پسر هفت تا یازده سال در پایه هاي اول، سوم و پنجم در سه منطقة برخوردار، 

متوسط و كم درآمد شهر مشهد بررسي شده است. از هر مدرسه چهل دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب شدند. این پژوهش با 
استفاده از تكنیك نقاشي و نگارش انجام شده است. فراواني ها با دو فرضیة وجود و نبود رابطة معنادار از طریق آزمون كاي اسكوئر، 

تحلیل و با در نظر گرفتن 95 درصد سطح اطمینان، وجود ارتباط معنادار بین پایه هاي مختلف تحصیلي و مناطق مختلف شهر 
بررسي شده است.

اتاق كودك، در میان دیگر فضاهاي خانه، فضاي مورد عالقة كودك است. كودكان دلیل دل بستگي خود به اتاق شخصي را بازي 
دانسته اند. مقیاس فضاي اتاق شخصي را متوسط نقاشي كرده اند. هندسة مورد عالقه براي اتاق خود را مربع و رنگ آن را آبي بیان 

كرده اند. در تحلیل فراواني ها، رابطة معناداري بین داده ها و مناطق مختلف شهر و پایه هاي مختلف تحصیلي مشاهده نشد. 
كلید واژه ها: اتاق كودك، بازي، مقیاس، هندسه، رنگ

 مقدمه 
»مفاهیم خلوت، قلمرویابي و فضاي شخصي با هم ارتباط نزدیكي دارند و مردم تالش مي كنند در فعالیت های خود به سطح 
مناسبي از خلوت دست یابند. خلوت توانایي كنترل افراد یا گروه ها بر تعامل دیداري، شنیداري و بویایي با دیگران است. تأمین 
فضاي شخصي یكي از سازوكارهاي دست یافتن به خلوت است. بین فضاي شخصي و شخصي شده تفاوت وجود دارد. فضاي 
شخصي به فاصله اي گفته مي شود كه حیوانات همگونه به جز در مواردي كه تماس خصوصي بین آن ها جریان دارد، بین خود 
رعایت مي كنند. پژوهشگران معتقدند كه شخصي سازي نشانه گذاري یا یكپارچگي و همساني  اشیاي یك مكان است كه موجب 
احساس مالكیت بر آن مكان مي شود. شخصي سازي مكان ها مقاصد زیادي چون امنیت رواني، زیبایي نمادین، تطبیق محیط 
با نیازهاي خاص را تأمین مي كند. از همه مهم تر، قلمرو مكاني با شخصي سازي قابل تشخیص است« )لنگ، 1390: 168(. 
»خلوت، استقالل فردي را تأمین مي كند، هیجانات را تضعیف مي كند، به خود ارزیابي كمك مي كند و ارتباطات را محدود و از 

آن محافظت مي كند« )لنگ، 1390: 166(.

اتاق کودک و ویژگی های آن
ارزیابی اتاق کودک و ویژگی های آن از نگاه کودکان 

پسر 7 تا 11ساله مدارس ابتدایی شهر مشهد

مقاله
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»از عوامل مؤثر وابستگي كودك به خانه، اتاق شخصي كودك است. روان شناساني چون باراگس و هایداك معتقدند 
كه نیاز بچه ها به فضاي شخصي، با افزایش سن افزایش مي یابد. گفته مي شود كودكان كوچك تر نسبت به كودكان 
بزرگ تر به هنگام بازي فاصلة نزدیك تري را حفظ مي كنند و روان شناسان این را امري واضح مي دانند كه هنجارهاي 
بلوغ استفاده مي شود، متفاوت است« )آتش پور و پاشا،  با هنجارهایي كه توسط بزرگ ترها در بعد  فضایي كودكان 

.)120-122 :1389
انجام دادند، چنین نظر  »الف و همكاران وي بر اساس تحقیقي كه دربارة نیاز به خلوت كودكان سنین مختلف 
مي دهند كه كودكان، تشخیص قرارگاه هاي مناسب براي خلوت كردن و روش هاي ارضاي این نیاز را از طریق مشاهدة 
رفتار بزرگساالن فرا مي گیرند« )مرتضوي، 1367:  86(. »در مورد تأثیر جنسیت بر فضاي خلوت، گاردو فضاي مورد 

استفادة دختران را بیشتر از پسران مي داند« )آتش پور و پاشا، 1389:  122(.
این پژوهش با موضوع اتاق كودك با توجه به اهمیت آن، بر پایة پاسخ به سؤال زیر انجام گرفته است: 

كودكان اتاق شخصي را چگونه معرفي مي كنند؟

 کودک ١١-٧ ساله
»پیاژه این دوره از زندگي را دورة عملیات عیني مي داند. گفته مي شود در مرحلة تفكر عملیات عیني كه فاصلة بین 
7 تا 11 سالگي است، تفكر خیلي منطقي تر، انعطاف پذیرتر و منظم تر از گذشته مي شود. در این مرحله، كودك قادر به 
نگهداري ذهني برگشت پذیري، طبقه بندي، ردیف كردن چیزها  بر طبق بعد كمیت مانند طول و وزن و استدالل فضایي 
است. همچنین، مي تواند با استفاده از راهبرد قدم زدن ذهني- تجسم كردن حركات یك نفر در طول یك مسیر- نشاني 

روشن و سازمان یافته اي براي رفتن از یك محل به محل دیگر بدهد« )برك، 1389: 514(.
»از هفت سالگي، كودك به تدریج با مفاهیم مقدار، مسافت، وزن و حجم آشنا مي شود، آن ها را به كار مي گیرد و از طرفي 
با روابط و نسبت میان اشیا آشنایي پیدا مي كند؛ به فرض، تاریك تر، بزرگ تر، وسیع تر و ... برایش مفهوم مي یابد. او مي تواند 

اشیا را بر حسب یكي از ابعاد كّمي آن ها )وزن، اندازه( طبقه بندي كند« )عظیمي، 1369:  187(.
»این فرض كه كودكان در مورد سنجش اندازه گرایش بصري و واقع گرایانه دارند، در پژوهش آلیك و لك نیز تأیید شده 
است. به عقیدة آن ها اندازه مي تواند ویژگي بازنمایي مرسوم یك شيء در ذهن كودكان باشد« )توماس و سیلك، 1380:  
119(.  »اهمیت موضوع در نقاشي كودكان باعث اختالف اندازة )سایز( یك عنصر نسبت به سایر اعضاي تشكیل دهندة 

نقاشي مي شود« )عزیزي یوسفكند، 1391:  39(.
»گفته مي شود كه كودكان در خالل عمل متقابل با محیط خود و كار كردن با اشیای مختلف با هندسه آشنا مي شوند. 
آرنهایم اعتقاد دارد كه سازمان ادراكي از فرم هاي ساده به پیچیده تكامل پیدا مي كند؛ بنابراین، كودكان فقط به تدریج 
شكل مشخص اشیا و سطوح را هم در عرصة ادراك و هم نقاشي از یكدیگر تفكیك مي كنند« )توماس و سیلك، 1380: 

95(. كودكان در سنین پایین، هندسة ساده و خوانا را ترجیح مي دهند. 
»انتخاب رنگ در روان شناسي مفهومي بي چون و چرا دارد ولي براي تحلیل و نتیجه گیري از آن، حتمًا باید عامل 

سن كودك را در نظر گرفت. بین نقش رنگ و زندگي عاطفي كودك، با در نظر گرفتن دوران تكاملي
 او توازن وجود دارد؛ به طوري كه به تدریج كه سن كودك باال مي رود، از وابستگي اش به رنگ كم 
مي شود و عالقة او به تقدم شكل به رنگ فزوني مي یابد. همچنین، كودك هر چه كوچك تر باشد، 

رنگ هایي كه به كار مي گیرد زنده تر است. با افزایش سن و سال و آموزش مدرسه و تكامل بیشتر 
در راه شناخت منطقي، كودك رنگ هایي را به كار مي برد كه بیشتر از نوع سرد )سبز، آبي، 

بنفش( یا رنگ هاي خشن هستند« )احمد وند، 1381: 146(.
»عالوه بر نقاشي، از جمله فعالیت هاي مهم كودكان در این سنین بازي است. بازي كودك 

براي او وسیلة بیان خود است و موجب برانگیخته شدن افكار، تجربه ها و هیجاناتش مي باشد. بازي 
معاني و ارزش هاي زیادي براي كودك دارد؛ از جمله اینكه اساسًا فعالیتي است كه كودك در خالل آن 

درك مي كند، در مي یابد، مي شناسد و احساس راحتي مي كند. بازي بخش تفكیك ناپذیري از دنیاي كودك 
است؛ روش او براي ایجاد ارتباط و وسیلة او براي مبادله و آزمایش است و در مجموع، نوع شناخت و تسلط بر واقعیت هاي 

خارجي محسوب مي شود« )احمد وند، 1381:  112(.

 روش تحقیق 
جامعة آماري پژوهش مورد نظر از مجموع 120 نفر از دانش آموزان پسر پایه هاي اول، سوم و پنجم )در حال تحصیل( 
مي باشد. انتخاب از میان سه مدرسه در سه منطقة مختلف از لحاظ سطح درآمد خانواده ها )كم درآمد، برخوردار و 

سن كودك را در نظر گرفت. بین نقش رنگ و زندگي عاطفي كودك، با در نظر گرفتن دوران تكاملي
 او توازن وجود دارد؛ به طوري كه به تدریج كه سن كودك باال مي رود، از وابستگي اش به رنگ كم 
مي شود و عالقة او به تقدم شكل به رنگ فزوني مي یابد. همچنین، كودك هر چه كوچك تر باشد، 

براي او وسیلة بیان خود است و موجب برانگیخته شدن افكار، تجربه ها و هیجاناتش مي باشد. بازي 
معاني و ارزش هاي زیادي براي كودك دارد؛ از جمله اینكه اساسًا فعالیتي است كه كودك در خالل آن 

درك مي كند، در مي یابد، مي شناسد و احساس راحتي مي كند. بازي بخش تفكیك ناپذیري از دنیاي كودك 
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منطقة متوسط( بوده است. از هر مدرسه، چهل نفر دانش آموز به طور تصادفي انتخاب شده اند. 
كودكان  طالق،  كودكان  مانند  مواردي  نتیجه گیري،  در  بوده،  تصادفي  به صورت  دانش آموزان  انتخاب  كه  آنجا  از 
بي سرپرست، كودكان در خانواده هاي داراي ناهنجاري اجتماعي، افسردگي  و ناهنجاري روحي كودك و ... كه مسلمًا 

بر روي نقاشي كودك و درك او از خانه تأثیرگذار ند، لحاظ نشده است. 
در این پژوهش، از كودكان خواسته شد با استفاده از تكنیك نقاشي و نگارش، به پرسش ها پاسخ گویند. 

»نقاشي و نگارش به عنوان راهي براي دسترسي به داده هاي معتبر و موثق شناخته شده است. گفته مي شود كه 
انعطاف پذیري این روش، مطالعة گروه هاي سني مختلف كودكان را ممكن مي سازد. همچنین، مي توان آن را همراه 
با مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده به كار برد. این روش ابزاري نوآورانه است و حاصل كاربرد آن با كودكان خردسال 
داده هایي با كیفیت باال و ماهیتي فرهیخته است. نیز داده هاي منعطفي را كه قابلیت كّمي شدن هم دارند، تولید 

مي كند و به كودكان اجازة مشاركت در تحقیق و یادگیري مي دهد« )سفیري و ایمانیان، 1390:  63(.
در این راستا موضوع نقاشي خانه براي كودكان مشخص شد. براي بیان تجربه ها به طور غیرمستقیم با استفاده از 
تكنیك شخص ثالث از كودكان خواسته شد بگویند در نقاشي شان چه چیزي در حال روي دادن است. مصاحبه نیز 
در این حین انجام شد. در مورد كودكان كوچك تر که سواد داشتند، از آنجا كه نوشتن احساساتشان و پاسخ سؤاالت 

دشوار بود، توضیحات آن ها در كنار نقاشي به طور دقیق ثبت مي گردید.
سعي شد كه كودكان از نظر زمان و فضا آزاد باشند. این فعالیت در كالس درس و در میان هم كالس هایشان انجام 
گرفت و به این طریق از اضطراب آن ها براي پاسخ گویي در برابر پرسشگر کاسته شد. در این پژوهش، محتواي نوشتاري 
و تصویري هر دو مورد تحلیل قرار گرفتند و نقاشي ها بارها و بارها مطالعه شدند. مصاحبه با كودكان نیز با دقت پیاده 

شد و با توجه به مضمون نقاشي و نوشته ها مقوالتي به دست  آمد )جدول شمارة 1(.
جهت افزایش اعتبار و روایي، به دلیل كودك بودن مشاركت كنندگان امكان كنترل كردن و كدگذاري اولیه با آنان 
وجود نداشت. از این رو، مفاهیم استخراج شده در اختیار متخصص روان شناسي كودك قرار گرفت تا از مرتبط بودن 

مفاهیم اطمینان حاصل شود و نیز مقوالت بدون ابهام و كاماًل مرتبط با موضوع باشد. 
داده ها از طریق آزمون كاي اسكوئر1 مورد تحلیل قرار گرفتند. در این آزمون، تفاوت فراواني ها و وجود ارتباط معنادار 
 E و با فرمول محاسبة نهایي )1( صورت پذیرفت كه در آن فراواني مورد انتظار H۱ و H۰ با در نظر گرفتن دو فرضیة
و فراواني مشاده شده O مي باشد. سپس، با استفاده از جدول توزیع كاي اسكوئر و با در نظر گرفتن 95 درصد سطح 
اطمینان مقدار به دست آمده با مقادیر جدول مقایسه شد. در صورتي كه مقدار محاسبه شده بزرگ تر از مقدار جدول 
اثبات مي شود كه رابطة معناداري بین  H۰ )فرضیة مبتني بر عدم رابطة معنادار بین داده ها( رد شده و  باشد، 

داده ها برقرار است. 

 پیشینه ي تحقیق
در زمینة كودك و فضاي معماري، به خصوص خانه، در سال هاي اخیر پژوهش هایي صورت گرفته اما بررسي 
پیشینة این پژوهش حاكي از نبود پژوهشي به طور خاص در رابطه با اتاق شخصي كودك است. با وجود این، 

ذكر چندین پژوهش مرتبط ضروري است. 
سیلویتكان2 )2012( در پژوهشي با به كارگیري ابزار نقاشي كودكان در جست وجوي شناخت احساس كودكان 

بیمار دربارة اتاقشان در بیمارستان بوده است.
در پژوهشي، ساختمان خانه اي آپارتماني مطابق با نیاز مخاطبان آن در یك سایت واقعي در شهر هلینسكي 
توسط كودكان با ابزار مدل سازي طراحي شده است )هاکارینن، کانگاس، رانیو و وایلو3، 2012(. نیز در پژوهشی 
اتاقي با عنوان »اتاق رؤیاهاي من«كه توسط آن  مي بایست كودكان یك فانوس كوچك بسازند و عالوه بر این، 
فانوس، چراغاني مي شود طراحي كنند. كودكان مي توانستند در این اتاق هر آنچه را دوست دارند داشته باشند 

)گوزن و ایسر4، 2012(.
كاندایس كاهیا و همكاران5 )2012( نیز با به كارگیري ابزار فعالیت هنري و ساخت پوستر، به سنجش میزان آشنایي 

كودكان با شهري كه در آن زندگي مي كنند و شناخت عناصر معماري موجود در آن پرداخته اند.
دربارة  آن ها  افكار  به شناخت  كودكان،  نقاشي  از طریق  توانسته اند  تحقیقي  نیز طي   )2012( و شاهین6  شكر 

فناوري هاي دنیاي آینده را شناسایی کنند.

 یافته های پژوهش
یافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه 58/3 درصد اتاق كودك را فضاي مورد عالقة خود دانسته اند و از این میان، 

و تصویري هر دو مورد تحلیل قرار گرفتند و نقاشي ها بارها و بارها مطالعه شدند. مصاحبه با كودكان نیز با دقت پیاده 
شد و با توجه به مضمون نقاشي و نوشته ها مقوالتي به دست  آمد )جدول شمارة 

جهت افزایش اعتبار و روایي، به دلیل كودك بودن مشاركت كنندگان امكان كنترل كردن و كدگذاري اولیه با آنان 
وجود نداشت. از این رو، مفاهیم استخراج شده در اختیار متخصص روان شناسي كودك قرار گرفت تا از مرتبط بودن 

مفاهیم اطمینان حاصل شود و نیز مقوالت بدون ابهام و كاماًل مرتبط با موضوع باشد. 
داده ها از طریق آزمون كاي اسكوئر

با در نظر گرفتن دو فرضیة 
و فراواني مشاده شده 

اطمینان مقدار به دست آمده با مقادیر جدول مقایسه شد. در صورتي كه مقدار محاسبه شده بزرگ تر از مقدار جدول 
H۰ باشد، 

داده ها برقرار است. 

در زمینة كودك و فضاي معماري، به خصوص خانه، در سال هاي اخیر پژوهش هایي صورت گرفته اما بررسي 
پیشینة این پژوهش حاكي از نبود پژوهشي به طور خاص در رابطه با اتاق شخصي كودك است. با وجود این، 

ذكر چندین پژوهش مرتبط ضروري است. 
سیلویتكان

بیمار دربارة اتاقشان در بیمارستان بوده است.
در پژوهشي، ساختمان خانه اي آپارتماني مطابق با نیاز مخاطبان آن در یك سایت واقعي در شهر هلینسكي 

توسط كودكان با ابزار مدل سازي طراحي شده است )هاکارینن، کانگاس، رانیو و وایلو
اتاقي با عنوان »اتاق رؤیاهاي من«كه توسط آن  مي بایست كودكان یك فانوس كوچك بسازند و عالوه بر این، 
فانوس، چراغاني مي شود طراحي كنند. كودكان مي توانستند در این اتاق هر آنچه را دوست دارند داشته باشند 

)گوزن و ایسر
كاندایس كاهیا و همكاران

كودكان با شهري كه در آن زندگي مي كنند و شناخت عناصر معماري موجود در آن پرداخته اند.
و شاهین شكر 

فناوري هاي دنیاي آینده را شناسایی کنند.

یافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه 
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50 درصد بازي را علت عالقه به این فضا بیان كرده اند.
60 درصد این افراد از نظر مقیاس اتاق کودک را در اندازة متوسط نسبت به دیگر فضا ها نقاشی کرده اند.

51/4 درصد کودکان هندسة چهارگوش را برای اتاق خود می پسندند. 45/7 درصد رنگ آبی را مناسب برای اتاق 
شخصی خود نام بردند.

داده ها با دو رویكرد ارتباط معنادار بین پایه هاي اول، دوم و سوم و مناطق كم برخوردار، متوسط و برخوردار تحلیل 
شد. 

اعتقاد بر این است كه نیاز بچه ها، به فضاي شخصي همراه با افزایش سن افزایش مي یابد اما تحلیل یافته ها ارتباط 
معناداري بین پایه هاي مختلف تحصیلي و مناطق مختلف را نشان نمي دهد.

در مورد علت وابستگي به اتاق كودك بین پایه هاي مختلف تحصیلي با عدد 9/08 فرض ارتباط معنا دار رد شد. 
فرض رابطة معنادار بین مناطق نیز با رسیدن به عدد 7/4 نیز رد شد. ازاین رو، مي توان گفت بازي بخش تفكیك ناپذیر 

دنیاي همة كودكان است. 
طبق مباني نظري ارائه شده، كودكان در مورد سنجش اندازه، گرایش بصري و واقع گرایانه دارند. در بررسي مقیاس اتاق 
كودك بین پایه هاي مختلف با مقدار محاسبه شده )عدد1( رابطة معناداري مشاهده نشد. نیز انتظار مي رفت در بررسي 
مناطق مختلف با توجه به سطح درآمد و تغییر ابعاد فضاها شاهد تفاوت خاصي باشیم اما مقایسة مقدار 1/5 با مقادیر جدول 

توزیع كاي اسكوئر فرض ارتباط معنادار بین مناطق مختلف را رد كرد.
اعتقاد بر این است كه با رشد سني سازمان ادراكي از هندسه ساده به پیچیده تكامل مي یابد اما بررسي هندسة اتاق 
شخصي كودك، فرض ارتباط معنادار بین پایه هاي مختلف با عدد 2/60 را رد كرد. انتظار مي رفت در مناطق مختلف با توجه 
به غناي تصویر ذهني كودكان در مناطق برخوردار، شاهد تفاوت در عالیق به هندسة متفاوت باشیم. با وجود این، ارتباط 

جدول شمارة 1. چگونگی بررسی یافته ها. مأخذ: نگارنده
نمونه مالک های ارزیابی موضوع

بررســی نگارش ها و مصاحبه 
کودک که با نقاشی او )کشیدن 
با دقت بیشتر، استفاده از رنگ 
مورد عالقــه اش برای آن فضا 
در نقاشی( مورد بررسی بیشتر 

قرار گرفت

فضای مورد عالقه کودک

القه
د ع

ور
ی م

ضا
ف

بررســی نگارش ها و مصاحبه 
کودک که با نقاشی او )هندسه 
قالب به کار رفته در کشیدن 
اتاق شــخصی( مورد بررسی 

بیشتر قرار گرفت.

هندســه مورد عالقه برای اتاق 
شخصی کودک

ک
ود

ی ک
خص

 ش
اق

ات

مقایســه بین اندازه ترســیم 
اتاق کودک نســبت به دیگر  

فضاهای خانه در نقاشی.

شخصی  اتاق  کشیدن  مقیاس 
کودک

بررســی نگارش ها و مصاحبه 
کودک که با نقاشــی او )رنگ 
غالب بکار رفتــه در فضاهای 
مورد عالقه در نقاشــی( مورد 

بررسی بیشتر قرار گرفت.

رنگ مــورد عالقه بــرای اتاق 
شخصی
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معنادار بین منطق نیز با حاصل آمدن عدد 6/7 رد شد.
با توجه به مباني نظري، انتظار این بود كه با افزایش سن در انتخاب رنگ شاهد تفاوت 
خاصي باشیم اما تحلیل فراواني ها نشان داد كه بین پایه هاي مختلف تحصیلي در انتخاب رنگ 

تفاوتي وجود ندارد. در انتخاب رنگ بین مناطق مختلف نیز ارتباط معناداري مشاهده نشد. 

 نتیجه گیري 
كودكان نیز همچون بزرگساالن براي دست یافتن به خلوت، به اتاق شخصي نیاز دارند. 
این شخصي سازي امنیت رواني، تطابق با نیازها و فعالیت ها و ایجاد حس استقالل فردي 
براي كودكان را به دنبال دارد. نیاز به فضاي شخصي كودك با رشد سني افزایش نمي یابد 
ندارد.  وجود  تفاوتي  نیاز  این  در  كم درآمد(  متوسط،  )برخوردار،  مختلف  مناطق  بین  و 
بیشترین دلیل عالقة كودكان به اتاق شخصي وجود فضایي خلوت و مستقل براي بازي 

كردن است. بازي دلیل عالقه به اتاق كودك در همة مناطق و سنین مي باشد. 
اتاق شخصي خود را نه خیلي  ابعاد  با یك كیفیت،  در همة سنین و مناطق، كودكان 
نظر مي رسد كه آن ها  به  نه خیلي كوچك تر كشیدند. چنین  و  اتاق ها  از دیگر  بزرگ تر 
فعالیت هاي خود را متناسب با ابعاد اتاق مي دانند. كودكان پسر كالبد مطلوب اتاق شخصي 
و مناطق مختلف  این ترجیح در سنین  بین  و  آبي معرفي كردند  با رنگ  را چهارگوش 

)برخوردار، متوسط، كم  درآمد( رابطة معناداري وجود ندارد. 

 پی نوشت ها:
نگارنده از زحمات و مساعدت هاي آقاي نجف زاده، آقاي علیخاني، خانم زنگنه و خانم رحماني سپاسگزاري مي كند.

1. Chi Square
2. SilavUtkan
3. Hakkarainen, Kangas, Raunio, &Viilo
4. Candas Kahya
5. Gozen & Acer
6. Seker & Sahin
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گزارش

چهل سالگي 
هنر انقالب
رشد آموزش هنر



اشاره
یكي از رخدادهاي هنري و مهم كه در تقویم هنر انقالب هرساله به بلوغ و پختگي مي رسد، برگزاري 

جشنوارة هنرهاي تجسمي فجر مي باشد. این جشنواره عالوه بر اینكه خاطرة زایندگي هنر انقالب 
را زنده نگه مي دارد، نمایي نمایان از جریان هاي هنري كشور را نیز براي مخاطبان عرضه مي كند. 

در حقیقت مطالعة آثار به نمایش درآمده در این جشنواره روند و سمت و سوي هنر كشور را، در 
عرصه هاي نقاشي، خوشنویسي، نگارگري، تصویرسازي و طراحي گرافیك، به عالقه منداني كه این 

مباحث را دنبال مي كنند ارائه مي كند.

امسال جشنوارة فجر دربردارندة رشته اي تازه نیز بود. »هنرهاي جدید« عنواني كه با بهره گیري از 
رنگ، صوت، تصویر و تلفیق كاركردهاي هر كدام از این رسانه ها طرحي نو ارائه كرده بودند. هرچند 
كه جهان هنرمندانه هر كدام از خالقان این هنرهاي جدید با دنیاي دروني هر یك از بازدیدكنندگان 
به راحتي منطبق نمي شد اما حداقل این بود كه این دسته از بازدیدكنندگان به رغم آن كه فضایي 

قابل توجه براي ارائه كار هنري خود نیاز داشتند به خوبي مورد توجه قرار گرفته بودند.
البته باید ذكر كنیم در مسیر همان روند تحولي جشنوارة فجر، آثار تقریبًا كم به جز چند مورد مثل 
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تابلوي »از خون جوانان وطن الله دمیده« و یكي دو مورد از تابلوهاي نقاشي، هیچكدام به موضوعات هنر 
انقالب نپرداخته بودند و یا اینكه آثاري با این مضامین فرصت نمایش پیدا نكرده بودند.

زبان نقاشي در تابلوهاي به نمایش درآمده در جهت سیر و سلوك دروني نقاش به حركت درآمده و 
تفسیر و تحلیل اثر به مخاطب واگذار شده كه بر اساس میزان عالقه و درك هنري خود به منظور و 

مقصود نقاش پي ببرد.
به همین ترتیب است كه موضوع بسیاري از تابلوهاي نقاشي »بدون عنوان« ذكر شده است. 

خوشبختانه نمایشگاه متنوع هنرهاي تجسمي فرصتي براي نقد و تحلیل هنري است و مالحظه 
مي شد كه معلمان و دانش آموزان در جلوي تابلوها به بحث و گفت وگو مي پرداختند. در مجموع مي توان 
اذعان داشت شماري از آثار هنرمندان و مولدان هنري كه آثار آن ها درخور نمایش و ارائه بود، در این 

گردهمایي به نمایش گذاشته شده بود.
شایسته است دبیران و همكاران حتي االمكان بر اساس تقویم هنري پیش گفته، حداقل در تهران به 
تماشاي این »موزة هنري فصلي« عنایت ویژه كنند. به همین سان براي آن دسته از همكاراني كه امكان 
تماشا و بررسي این آثار را از نزدیك ندارند، برگزیده اي از آثار منتخب را مي آوریم. امیدواریم شكوفایي 

هرچه بیشتر جشنوارة فجر را هرسال به تماشا نشسته و بالندگي روزافزون آن را مالحظه كنیم.
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سعیده آقائی
هنرآموز هنرستان ناحیة 2 زنجان

خط افق در 
پرسپکتیو 

با استفاده از راه پلة مدرسه

یک تجربه

مقدمه
شـناخت خـط افق که یکـی از بااهمیت تریـن مباحث در واحـد علم مناظـر و مرایا و همچنیـن در درس 
طراحی، از دروس کلیدی رشـتة گرافیک، اسـت. در سـایر مطالب و مباحث درسـی مثل شـناخت احجام 

نیـز، خـط افق، به عنـوان پایـه ای اصلـی و اولیه به شـمار می آید.

توضیح تجربه
بعد از توضیحات کلی و نظری راجع به خط افق و اهمیت آن در دروس هنر به ویژه گرافیک، به این منظور که 

یادگیری این درس واقعًا اتفاق بیافتد و هنرجویان کاماًل مسئله را درک کنند از این تجربه کالسی استفاده نمودم.
هنرجویان را به سالن بیرون از کارگاه روبه روی راه پله بردم و از آن ها خواستم که به نوبت روبه روی راه پله بایستند 
و به پله های پیش روی خود بنگرند و بگویند کدام پله را به شکل یک خط صاف می بینند، آنگاه خط افق خود را با 

ماژیک روی پلة مد نظر مشخص کنند و به نوبت همگی این کار را انجام دهند.
این روش باعث ایجاد انگیزه در آن ها شد و یادگیری درس خط افق را که یک فرضیه است و احتیاج به تجسم باالیی 
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دارد راحت تر نمود. هنرجویان این مسئله را نه فقط به شکل نظری 
بلکه به شکل عملی و ملموس بررسی نمودند.

تعدادی از هنرجویان گمان می کردند که خط افقشان ثابت و 
در روی همان پله ای است که عالمت زده بودند؛ لذا وقتی از آن ها 
خواستم که بنشینند و بگویند خط افقشان کجاست همان خط 
باالیی و اولی را نشان می دادند درصورتی که خط افق خطی فرضی 

است که همیشه مقابل چشمان ماست.
با هم مقایسه کردند،  وقتی هنرجویان خطوط افق یکدیگر را 
همچنین با توضیحات کمکی و تکمیلی خودم، متوجه اشتباه خود 
شدند؛ زیرا خط افق هر شخص به اندازة قد او از زمین است، یعنی 
خط افق هر شخص با دیگری متفاوت است، و با باالرفتن و پایین 
آمدن شخص خط افقش هم مقابل چشمانش باال و پایین می رود.

نتیجه
ازآنجاکه درس مناظر و مرایا نسبت به دروس دیگر احتیاج به 
تمرکز و دقت بیشتری برای یادگیری دارد و همین طور دید قوی و 
تجسم بیشتری را می طلبد، لذا به کار بردن روش های عملی و فعال 
که خود هنرجویان را درگیر مسئله کند و خودشان به جواب سؤال 
دست پیدا کنند الزم و ضروری است. این کار باعث ایجاد انگیزه و 
شوروشوق یادگیری و تعامل بین هنرجویان با یکدیگر و همین طور 
با هنرآموز خود می شود و درنهایت منجر به درک کامل این مبحث 

)خط افق( توسط تک تک هنرجویان می گردد.
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هــاى رشــد عمومــى و تخصصــى، بــراى معلمــان، مديــران، مربيــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرايى مــدارس، دانش جويان دانشــگاه فرهنگيان 
مى شــود.  منتشــر  و  تهيــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد تكنولوژى آموزشى   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســى 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنى 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شــيمى  رشــد آموزش زيست شناسى  رشــد مديريت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى

 رشد برهان متوسطه دوم 

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله هاى دانش آموزى 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزينة اشتراك ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 550/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجالت تخصصى رشد (سه شماره): 250/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستى:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبًال مشترك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد به دو روش زير:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب. واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار 

به شمارة 88490233.
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