
   یادداشت سردبیر

شور و بالندگی در كــالس

بهار تعلیم وتربیت را در ماه مهر و مهرورزی و میعاد با كالس و درس و هنر به جامعة دبیران هنر كشور مبارك باد می گوییم. خجسته و 
گوارا باد همت های خستگی ناپذیری كه زنگ نور و روشنایی را با عشق و ایمان و اراده در كالس آغاز می كنند. فرخنده باد قیام علمی و 
هنری قهرمانان و پیشگامان تعلیم وتربیت هنری كه سرمایة هنری خود را عاشقانه و مهربانانه نثار گلدسته های آینده ساز كشورمان می كنند. 
ای كاش می توانستیم گوشه ای از عشق بی بدیل دبیران هنر كشورمان را با آتش كلمات فروزان كنیم؛ اما چه می توان كرد كه این كار شدنی 

نیست و تنها دنیای معلم و جهان عاشقانة اوست كه از سوز درون و شور برون خبر می دهد.
در سال جدید تحصیلی شایسته می دانم یكی دو نكته را به عنوان پیشنهاد خدمت همكاران عزیزم تقدیم كنم.

اول آنكه نمایشگاه های هنری مدرسه را جدی بگیریم. احساس بالندگی و شكوفایی دانش آموزان در هنگام چیدمان آثارشان در راهروی 
مدرسه وصف ناپذیر است. شاید شایسته این باشد كه دبیر فرهنگ و هنر، در تقویم كاری خود، ساالنه سه نمایشگاه فصلی را در مدرسه از آثار 
بچه ها تدارك ببیند. این كار تأثیر همگانی باالیی دارد. زیرا دیده شدن آثار بچه ها، ذوق ورزی والدین، هیجان و شادی آفرینی اولیای مدرسه 

و دست در دست هم نهادن آثار این عوامل می تواند بزرگ ترین فرصت را برای تلطیف حس زیباشناختی بچه ها فراهم آورد.
امیدواریم در مدارس شهری و روستایی »نهضت برپایی نمایشگاه های هنری« بتواند راه را برای تحكیم و تثبیت درس هنر فراهم آورد. یكی از 
دبیران هنر را می شناسمـ  البته از این گونه دبیران كم نیستندـ  كه موضوع درس را با مناسبت های مورد عالقه دانش آموزانش تالقی می دهد و بر بال 
سرمایه ها و داشته های بومی و محیط زندگی آن ها راه را برای خالقیت بچه ها و پدید آمدن آثار هنری فراهم می كند. طبیعی است كه پس از مدت 

كوتاهی از »برگزیده های آثار هنری دانش آموزان« می توان نمایشگاه دیدنی و شورآفرین در محیط مدرسه بر پا كرد.
دوم آنكه در همین راستا ابتكار سرگروه آموزشی درس فرهنگ و هنر در مازندران و تشكیل نمایشگاه مجازی از آثار دبیران هنر موجب 
پویایی بیشتر در تولیدات هنری همكاران است. گرچه می دانیم در فضای مجازی الزامًا حس و حال اثر هنری به خوبی انتقال نمی یابد اما 
این خود مقدمه ای است تا كار با تشكیل نمایشگاه های اصلی و واقعی به توسط دبیران هنر ادامه یابد و تكمیل شود. چقدر خوب و شایسته 

است در تمام استان هایی كه این اتفاق رخ نداده با پیگیری سرگروه هنر عملی شود.
به همین سان دوست دارم مهر خود و همه دبیران هنر را تقدیم دبیر هنری كنم كه در طی خدمت خود نمونه آثار هنری تك تك شاگردان 
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خود را در ده مجّلد صحافی كرد و از آن ها درباره شغل آینده شان نیز پرسش كرده بود.
امروز كه شاگردان آن دبیر بزرگ شده و هركدام به راهی رفته اند درمی یابد كه ذوق ورزی و پرورش حس هنری در آن ها باعث شده كه 

شماری از آنان به راه هنر هدایت شوند. یادش بخیر استاد عبداهلل فرادی )1375ـ  1305( چه عاشقانه این سرمشق را می نوشت:
من بنده آن كسم كه ذوقی دارد

بر گردن خود ز عشق طوقی دارد
تو معنی عشق و عاشقی كی دانی

این باده كسی خوَرد كه شوقی دارد
سوم آنكه در كالس درس، دبیران هنر دنبال گمشده ای هستند به نام حس و حال هنری!

نكته ای كه در بیان حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به خوبی، روایت شده است؛ روایتی 
كه حس و حال هنری را ورای درس های كالسیك صرف قرار می دهد و می گوید: »هنرمندی مانند كمال الملك وقتی نقاشی كشیده، مبتنی 
بر سند یا كتاب و الگو، تابلوی خود را ترسیم نكرده هرچند كه حكمت و فلسفه خوانده و فكورانه به آن اندیشیده، اما واقعیت این است تابلوی 
نقاشی كمال الملك برآمده از حس و حال هنری و فكری عمیق است. این حس و حال هنری بسیار مهم است و به همین دلیل است كه 
اثر هنری او به دل می نشیند و از مخاطب خود دل می برد«.٭ مصداق یابی این نكته برای دبیران هنر، در كف كالس امری پیچیده و دشوار 

نیست. زیرا بیشترین تأثیر عینی در كالس از آفرینش های هنری در كالس مایه می گیرد.
بنابراین اگر در كالس هنر حس و حال هنری دانش آموز را بارور كنیم درواقع به سكوی پرتاب او به وادی درك بهتر آفرینش هنری دست 

یافته ایم.
»حس و حال هنری« پدیده ای لوكس و دور از دسترس نیست، بلكه دستمایة اصلی آن داشتن حساسیت هنری و كار مداوم برای رسیدن 
به آن است. بنابراین باید گفت كار اساسی دبیر هنر زمینه سازی برای بال و پر گرفتن حس هنری در دانش آموز، امری پسندیده، بلكه ضروری 

است. با آرزوی بهروزی و پیروزی همیشگی برای شما.

پی نوشت
٭ از بیانات حجت االسالم دكتر ذوعلم 
در نشست 7 اسفند 1397
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