
 فصل پاييز و نيمه 
پر ليوان و همه 
اتفاق هايی كه بعد از 
اين برای ما خواهد   
افتاد؛ داريم تغيير 
می كنيم! داريم پوست 
می اندازيم!

مجيد    كاظـــــمی

«تحوالت آينده از همان ابتدای مسير شروع می شود». اين جمله   .۱
را پيش خودتان امانت نگه داريد تا نكته جالبی را با شما در ميان 
بگذارم. معلم عزيزی را می شناسم كه تأثير شگرفی روی شاگردان 
خود دارد؛ معلمی است عالقه مند و شاگردانی دارد مشتاق. كالس او 
همچون باغی شاداب با درختانی مثمر است. دوستی هايش پايدار 
و آموزش هايش خالق است. هم دانش آموزانش آمادة «يادگيری» 
هستند و هم خودش عالقه مند بر «ياددهی». شنيدم روزی در كارگاه 
نقاشی مشغول چيدمان چند ميوه و مدل نقاشی شده بود و آن روز 
اصرار داشت مدل ها را شخصًا بچيند و حين كار از شاگردانش پرسيده 
بود: «كار نقاشی از كی شروع می شود؟ هنگامی كه پشت بوم قرار 
گرفته ايد و رنگ ها را آماده می كنيد؟ يا هنگامی كه در فكر نقاشی در 
حال چيدمان مدل هستيد؟ به راستی، آيا فكر نمی كنيد كه از زماِن رفتن 
به كارگاه، نقاشی را شروع كرده ايد؟ و يا آن موقع كه در فكر ايده و 

موضوع نقاشی هستيد، كار شما شروع شده است؟»
سرتان را درد نياورم. معلم عزيز ما معتقد بوداصًال نقاشی از آن زمان 
شروع شد كه چشم هايتان را باز كرديد و هنر از زمانی آغاز گرديد كه 
با آن زندگی كرديد. بنابراين تغيير و تحول از همان ابتدا كه چشمانتان 
به روی جهان باز مي شود، آغاز شده است! حال اگر برگرديم به جمله 
ابتدايی اين نوشته، می توانيم قبول كنيم كه خوب يا بد، تحوالت و 
تغييرات آيندة ما و شاگردانمان از همان ابتدای مسير آغاز می شود. 
از همان ابتدای ابتدای مهر. از همان ساعتی كه وارد مدرسه شديم 

بی آنكه اسم دانش آموزان را بدانيم.
بسياری، به درستی، معتقدند كه مناظر فصل پاييز سوژه های   .۲
قابل تأمل و جذابی برای توصيفات شاعرانه و تجسم های نقاشانه 
و تخيالت خالقانه و ...اند. در واقع پاييز نقش مهمی در خلق آثار 
بديع دارد. بسياری از شاعران و نقاشان و هنرمندان فرصت پاييز را 
غنيمت شمرده و با بازسازی ها و تمثيل های زيبا، جزئيات پرشور و 
بی نظيری را يادآوری كرده اند. مهدی اخوان ثالث در بياني زيبا، فصل  
پاييز را «پادشاه فصل ها» ناميد. نقاشانی همچون پيسارو، ونگوگ، 
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ميرسيدعلی و كمال الدين بهزاد و ... نيز لباس باشكوهی از رنگ های 
بديع را بر تن نقاشي هاي خويش كرده اند و نمايش نامه نويسانی 
همچون اكبر رادی معتقدند كه نظام روايی و نمايشي در اين فصل 

نهفته است. 
اما اين توصيفات شاعرانه و دقت های نقاشانه و تخيالت بديع هنرمندانه

در كنار سال تحصيلی آموزشی و پرورشی به تكامل می رسد. اگر 
فرض كنيم كه فصل ها برای خودشان حافظه دارند، بايد قبول كنيم كه 
مهم ترين رويداد فصل پاييز، حافظة رفتن به كالس درس و نيز اشتياق 
به يادگيری در محيطی بانشاط و با اهداف ارزشمند الهی و انسانی 
است. سخن كوتاه، اميدواريم اين فصل پاييز نيز منشأ الهامات بی نظير 
برای شما همكاران عزيز در سراسر كشور باشد و شاهد به ثمر رسيدن 

ميوه های رنگين ذوق و هنر در وجود دانش آموزان خود باشيد.
نيمه دوم هر سال، در واقع نيمة پرليوان از نظر تعداد اتفاقات 
هنری و وقايع نمايشگاهی، سينمايی، نمايشی (تئاتری) و ... است. 
جشنواره ها، نمايش ها و وقايع بسياری وجود دارد كه در نيمه دوم 
سال و در فصل های پايانی به مرحلة اجرا و نتيجه می رسد. بنابراين 
اميدواريم همكاران محترم ضمن پيگيری و مشاركت در فعاليت های 
هنری و اجتماعی، نشريه رشد آموزش هنر را در بازتاب دادن اين 

وقايع ياری نمايند.
كرونا، اگرچه همه را به فضای مجازی عادت داد ولی از سوی    .۳
ديگر باعث شد ارزش كارگاه های هنری و حضور در كالس بيشتر 
و بيشتر احساس شود؛ يعنی فضای مجازی نتوانست جای كارگاه را 
پر نمايد. هرچند در اين مسير بسياری از معلمان خالق و عالقه مند 
توانستند بر پايه توانايی هايشان و تكنيك های ارتباط بر بستر مجازی 
به راهكارهای خوبی برسند، اما گسترش واكسيناسيون و رعايت 
مسائل بهداشتی اين نويد را به ما می دهد كه دانش آموزان بار ديگر 
خواهند توانست دستان معلمان هنرمند خويش را از نزديك نظارگر 
باشند. در هر حال اميدواريم تجربة ارزشمند تدريس در فضای 
مجازی توانسته باشد به رشد خالقيت در سراسر كشور بينجامد و در 

آينده نيز از اين تجربه ارزشمند استفاده گردد.
جا دارد از خدمات و زحمات و تالشگری استاد عزيزم جناب   .۴
آقاي كاوه تيموری كه طی سال ها، سردبيری فصلنامه رشد آموزش هنر 
را بر عهده داشتند تقدير و تشكر نمايم و از همه عزيزانی كه در اين 
مدت پشتيبان نشريه و همكار مجالت بودند قدردانی نمايم. انتشار 
مجله كاری دشوار ولی عاشقانه است و اين را می توان در ورق به 
ورق شماره های قبلی مشاهده كرد و تالش همكاران و اساتيد گرامی 

در حفظ متانت نشريه را ستود و ارج نهاد.
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ما در دورة تازه ای كه از اين شماره آغاز می شود تالش داريم ضمن 
حفظ تجارب ارزشمند گذشته، مقاالت كاربردی تر و نوشته های 
هدفمندتر منتشر كنيم و از توان علمی و تجربه های زيستة معلمان در 
سراسر ايران استفاده نماييم. همچنين می كوشيم  نقش حلقة ارتباطی 
بين مؤلفين بستة آموزشی و سياست گذاران آموزش وپرورش از يك 
سو و معلمان و دانش آموزان عالقه مند از سوی ديگر باشيم و به تبيين 
و بررسی محتوای بستة آموزشی بپردازيم. بنابراين نشريه پيش رو 
متعلق به معلمان گرامی است و اميدوار هستيم معلمان و مخاطبان 

گرامي هر چه بيشتر مشاركت و راهنمايي داشته باشند.

پيشنهاد سردبير
۱. ضرورت    برگزاری كارگاه های هنر يك 
دغدغة ارزشمند و مهم برای تمامی معلمان 
سراسر كشور است كه با مقالة بعدی تكميل 
و تبيين می شود. ما سال هاست اميدوار به 
اجرای آن در سراسر كشور هستيم و لذا 
همچنان همانند گذشته اين ايده را پيشنهاد 

می كنيم. (صفحه ۴)

۲.فلسفه به زبان ساده و گاه نامه نظری 
همان مطالب مورد عالقه شخصی من است. 
نه اينكه مطالب ديگر را دوست نداشته باشم 
بلكه اين دو متن نمونه ای عالی از ساده سازی 
مفاهيم پيچيده است. متن تالش دارد كلمات 
يك  مانند  به  و  دهد  توضيح  را  غامض 
معلم توضيحاتش قابل فهم باشد. بنابراين 
خواندنش را از دست ندهيد. (صفحه ۱۴)
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