
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 

|  رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 |  بهار 1398 4



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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