
رشــدآموزش هنر
هجدهــم دوره 
شمـــــــاره 1 
 1 3 9 9 ییــز 4پا

اشاره
اصفهان در منظومة فرهنگی و هنری ایران و جهان جایگاه ویژه ای دارد.

خاستگاه شماری از مکتب داران هنرهای ایران اصفهان است. شهری كه بناهای معماری اش، آن را به موزه ای 
درخشان تبدیل كرده و گوشه گوشة شهر به عنوان مدرسه ای نامرئی ذهن و ضمیر جمال شناسانة مخاطبان را 

به سوی خود می خواند. این بار گلگشت هنری مجله رشد آموزش هنر را به میزبانی دبیران هنر استان اصفهان 
برگزار كرده ایم. 

مصاحبه ای ارزشمند كه هر كدام از همکاران هنر دیدگاه های خود را مطرح كرده اند. با هم متن این مصاحبه 
را می خوانیم.

هیئتتحریریهرشدآموزشهنر

گلگشت هنری  در اصفهان

همراه با دبیران ومدرسان هنراستان 
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دبیران هنر حرف 
همدیگر را راحت تر 
درک می کنند، چرا 

که همگی تجربه 
کالس را دارند

با سالم و سپاس از حضور 
یكایك دبیران محترم هنر كه افتخار 
شركت آنان را در این میزگرد داریم 

در ابتدا از سرگروه محترم هنر استان 
خواهش می كنم گزارشي از وضعیت 

هنر و دبیران هنر ارائه كنند.

علیهمتیان،سرگروه هنر 
اصفهان هستم. 

آموزش وپرورش استان اصفهان 
داراي 42 ناحیه است كه 6 ناحیه 

از این تعداد در شهر اصفهان است. 
امسال با همكاری مسئوالن ما 

توانستیم در 18 منطقه سرگروه 
داشته باشیم. اما متأسفانه 24 ناحیه 

هنوز بدون سرگروه است. 
آخرین مجمع بین سرگروه ها دو 

ماه پیش برگزار شد. ما در هر مجمع 
موضوعات كتاب درسی را تقسیم 

می كنیم تا به همة آن ها پرداخته 
شود. در این جلسات از همكاران 
و دبیران هنر استفاده می كنیم تا 
تجربه ها یشان را به دیگر همكاران 

آموزش دهند. نكته مثبت این كار آن 
است كه دبیران هنر حرف همدیگر 
را راحت تر درك می كنند، چرا كه 

همگی تجربه كالس را دارند. 
در استان280 تا 300 معلم هنر 
داریم كه فقط حدود 100 نفرشان 
تخصصی هستند. آموزش وپرورش 

توان این را ندارد كه نیرو های 
متخصص را نگه دارد چون نمی تواند 

جوابگوی نیاز های آنان باشد؛ در 
نتیجه، بعضی از دبیران تخصصی 

هنر عماًل كناره گیری می كنند. برخی 
دیگر هم در پست های مدیریت و 

معاونت فعال اند.
در حقیقت مشكل اصلی ما 

كمبود انگیزه بین دبیران هنر است! 
هر كدام از ما وجهه ای می خواهیم و 
نیاز به دیده شدن داریم، ولي اصوالً  
دبیران هنر در آموزش وپرورش دیده 

نمی شوند. نظام آموزش وپرورش 
نظامي بر پایه درس هایی چون علوم 

و ریاضی است و این مشكل روی 
همكاران تأثیر منفی می گذارد.

اباالفضل آقایی
دبیر هنر و مدرس دانشگاه 

فرهنگیان

بهترینخاطرةهنری  
یك نوبت در مدرسه ای غیبت 

كرده بودم. نوبت بعد كه به مدرسه 
رفتم معاون مدرسه به من گفت كه 

مدیر به خاطر غیبتی كه داشتی 
برایت تشویقی رد كرده است! اول 

فكر كردم شوخی مي كند و به كنایه 
این حرف را می زند. ولي واقعیت 

داشت. داستان  از این قرار بود كه 
در غیاب من مدیر به كالس رفته و 
دیده بوده كه دانش آموزان همگی 

وسایل هنری شان را آورده اند و 
مشغول كار هستند. مدیر با خود 

گفته بود معلمی كه در غیبتش هم 
كالسش همچنان به راه است حتماً 
طوري كار كرده و تأثیر مثبتی روی 
دانش آموزانش گذاشته كه بچه ها در 
نبود او با همان نظم و ترتیب به كار 
هنری شان پرداخته اند. به این دلیل 

برایم درخواست تشویق كرده بود.

شما،برایانسجام
بخشیبهدبیرانهنرچهایدهای

دارید؟
ـ به نظر من برگزاری گردهمایی 
بین همكاران هنر بسیار مهم و مؤثر 
است، و این مجامع چه خوب است 

كه در ساعات مشغولیت همكاران با 
تدریس هنر برگزار شود تا همگی 

موظف به حضور شوند. در اصفهان 
هر سال و براي هر ناحیه دوبار مجوز 

علی همتیان
سرگروه هنر اصفهان
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گردهمایی داده می شود. بنابراین ما 
برای كاستن از این محدودیت، از 

مجامِع همة  نواحی استفاده می كنیم.

ابوالفضلآقاییهستم.
مدرس هنر نقاشي هستم.

شاعر می گوید: 
مثل شخص هنرمند به شمعی 

ماند   
كه شب و روز برای دگران 

می سوزد
بزم عالم شده روشن ز هنرمند 

ولی 
در چراغ تن او روغن جان 

می سوزد

دلتنگی های موجود، در زمانه ای 
كه ما در آن هستیم، بیش از آن است 

كه بخواهیم بیانشان كنیم. با این 
حال خدا را سپاس كه همین هنر را 

به من داده كه این زمانه سخت را 
بتوانم بگذرانم. چه خوب است كه 

ما به جای اهمیت دادن بیش از حد 
به دروسی مثل ریاضی و علوم، به 

هنر شعرخوانی، قصه گویی، و ... در 
كالس هایمان بپردازیم. 

خاطره
چندی پیش كالس طراحی 

كودك داشتم. دختری كوچك به نام 
سارا در آن جا حضور داشت.

  قصه ای را برای بچه ها در مورد 
ویژگی های پدر و مادر تعریف كردم 
تا بچه ها نقاشي كنند. سارا هم یك 
نقاشی كشیده بود كه در آن هیكلی 

بزرگ برای پدر ترسیم كرده بود و 
در سمت راست پدر دو دست و در 
سمت چپ او دستی دیگر برایش 

نقاشی كرده بود. این برای من سؤال 
شد! با خودم فكر كردم چگونه وارد 

این موضوع شوم كه به سارا بر نخورد 
و ذوق و شورش كم نشود.گفتم سارا 

چه نقاشی قشنگي كشیدی! نقاشی ات 
چه حال خوبی دارد. چقدر پدرت را 

تنومند كشیدی و ...
سارا كه این را شنید گفت: آخه 

پدر من خیلی پر قدرت است. او مربی 
باشگاه است!

 از همین جا فهمیدم كه مربی 
باشگاه و زور و بازوی پدر سارا از نگاه 

او به این شكل به تصویر در آمده.  

آقایآقایی!شمادر
مجمعچهموضوعاتیرامطرح

كردید؟
ـ بحث ادبیات نمایشی و 

شیوه هایی كه معلم می تواند با گویش 
نمایش مباحث را در كالس مطرح 

كند.

روششمابرایتدریس
ایننکاتبههمکارانهنر

چیست؟
ـ من معتقدم كه معلمان هنر هیچ 

راهی به جز بیمه كردن خودشان با 
سالح هنر ندارند.

خواندن كتابی در حوزة هنر و 
»شعرخواني«،  بازدید از نمایشگاه 

هنری، همنشینی با هنرمندان خوب، 
تماشای فیلم و دیدن نمایش های قوی، 

همه به معلم هنر كمك می كند.
گنجینة بزرگی از نمایش نامه های 
مناسب برای نوجوان ها از آقای حسن 
دولت آبادی وجود دارد كه خأل كمبود 
نمایش نامة مناسب برای این سنین را 

پر می كند. 
از مشكالت ما این است كه مربیان 

در انتخاب نمایش نامه برای كودك و 
نوجوان دقت و مطالعة كافی ندارند و 
نمایش نامه هایی كه برای سن آن ها 

مناسب است انتخاب نمی كنند. هرگز 
نباید فراموش كنیم كه هدف از اجرای 
نمایش، آموزش كار گروهی و همكاری 
و همفكری بین دانش آموزان است، نه 

اجرای نمایش نامه های سنگین و سطح 
باال توسط آنان كه به سختی معنایشان 

را درك می كنند.

مجتبیشریفی،دبیر هنر 
اصفهان هستم.

 من در سال اولی كه وارد 
آموزش وپرورش شدم، به مدرسه ای  

رفتم كه معروف بود دانش آموزانی شلوغ 
و بازیگوش دارد. 12 ساعت تدریس 
داشتم. یكی از دانش آموزان خیلی 
شر بود و همه معلم ها از او شكایت 

داشتند. سر كالس من هم به آزار و 
اذیت مي پرداخت. روزی من به حساب 

جوانی و كم تجربگی ام  او را سیلی زدم. 
او هم گفت كه فردا پدر و  مادرش را 
به مدرسه می آورد. فردای آن روز، در 

حالی كه من منتظر یك دعوای حسابی 
بودم، دیدم این دانش آموز با یك شاخه 

گل وارد كالس شد و آن را به من 
داد! فهمیدم كه پدر و مادر با فرهنگی 
داشته  است كه او را این طور راهنمایی 

كرده اند. من هم برای جبران، و تشكر از 
او،  قطعة خطی نوشتم و به او دادم. از 

آن پس این دانش آموز تا آخر سال یكی 
از بهترین های كالس از نظر رفتاری  

بود. به هنر هم عالقه مند شد و خط و 
خوشنویسی كار می كرد. این خاطره 

همیشه در ذهن من مانده است.
در بحث هنر هم باید بگویم كه 
تخصص ما دبیران هنر هم ُحسن 

است و هم عیب. به عنوان مثال من در 
خوشنویسی عالقه و فعالیت دارم. این 
باعث می شود من به صورت ناخودآگاه 

به درس خوشنویسی بهای بیشتری 
دهم. البته تمام تالشم را می كنم تا این 
اتفاق نیفتد و با زمان بندی مناسب براي 

تمامی هنر ها وقت كافی را اختصاص 
 دهم. حتی در رشته هایی مانند موسیقی 

از دانش آموزان كمك می گیرم.

بهنظرشماچراتمایل
بچههابهدرسهنرهايآوایي

بیشتراست؟
ـ معلوم است. چون از نظر بچه ها 
جاذبة هنرهاي آوایي از دیگر دروس 

بیشتر است.

خواندن کتابی 
در حوزة هنر و 
»شعرخواني«،  
بازدید از نمایشگاه 
هنری، همنشینی 
با هنرمندان خوب، 
تماشای فیلم و دیدن 
نمایش های قوی، 
همه به معلم هنر 
کمک می کند

مجتبیشریفی
دبیرهنر

ناحیه3اصفهان
ومدرس

دانشگاهفرهنگیان
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بازخوردبچههادركالس
نسبتبهخوشنویسیچطوراست؟

من سعی می كنم به گونه ای با 
دانش آموزان خط كار كنم كه آن 
را دوست داشته باشند. اما بخش 

خوشنویسی كتاب در قسمت 
قلم درشت كمی سنگین است. 

سرمشق ها، هم از لحاظ مفهومی و 
هم از نظر خطی، دشوارند. كتاب به 
معرفی خطوطی پرداخته است كه 

بچه ها با آن آشنایی ندارند. من هم 
سر كالس آن ها را تدریس نمی كنم 
چراكه بچه ها را بی عالقه خواهد كرد.

مجیدشریفیان،سرگروه هنر 
شهر بادرود هستم. ما یك »معلم 

هنرمند« داریم و یك »هنرمند 
معلم«. ما به مدیرانی با ذوق نیاز 

داریم كه با درس هنر و مضامین آن 
همراهی داشته باشند.

در مورد كتاب نظر من این است 
كه همة قسمت های آن سركالس 

قابل اجرا نیست و بیشتر برای اطالع 
دانش آموز مفید است.  نكتة دیگر 

درمورد دبیران غیر تخصصی هنر و 
كارا نبودن آن ها در درس هنر است. 
از نظر روان شناسی وقتی دانش آموز 
متوجه شود كه دبیر هنر در كالس 

حرفی برای گفتن ندارد دیگر 
نمی توان او را سر كالس نگه داشت، 

چون می داند اطالعات زیادی به او 
اضافه نخواهد شد.

صادقی، دبیر هنر ناحیه دو 
اصفهان هستم.

من 21 سال است كه سر كالس 
می روم، و با اینكه پست های اداری 
هم به من پیشنهاد شده است  اما 

هیچ وقت حاضر نشده ام كه تدریس را 
رها كنم.

انگیزه ام برای دبیری هنر از زمانی 
بود كه دانش آموز بودم. در دورة 

راهنمایی معلم هنر از ما خواست 

تا درختی را طراحی كنیم. من در 
خانه وقت زیادی را صرف كشیدن 

آن كردم. وقتی آن را به كالس بردم، 
معلم مرا خیلی تشویق كرد و خودش 
هم در دفترم درختی را طراحی كرد. 
همین انگیزه ای شد كه به هنر بیشتر 
عالقه  مند شوم و این راه را ادامه دادم. 

زیباترین خاطرات من به 
دانش آموزانی مربوط می شود در 

یك مدرسة دولتی كه با تشویق من 
وارد رشته های هنری شدند. در واقع 
خانواده های آن بچه ها نیز، با تالش ها 
و توضیحات من در خصوص اهمیت 

و ارزش هنر، راضی به این انتخاب 
رشتة بچه هایشان شدند. بعد ها همین 

دانش آموزان از من برای بازدید از 
نمایشگاه هنری شان دعوت كردند 
كه برایم بسیار هیجان داشت و به 
من انگیزه و امید دوباره داد. دیدم 

تالش هایم به نتیجه نشسته است و 
فهمیدم كه دانش آموزان را در مسیر 

درست هدایت كرده ام.
از مشكالتی كه وجود دارد این 
است كه آموزش وپرورش خودش 
برای ایجاد انگیزه در دبیران هنر 

اقدامی نمی كند. برای نمونه  هنگامی 
كه من مدرك كارشناسی ارشدم را 
گرفتم و  گفتند در ارتقای رتبه ام 

اعمال نمی شود. با این وصف دبیران 
دیگر چه انگیزه ای دارند كه سطح 

سوادشان را رشد و ارتقا دهند؟!
چه خوب بود كه در كتاب ها 

بحثی را در مورد عنوان »فرهنگ 
و هنر« باز می كردند و  به توضیح 
دربارة آن می پرداختند. دانش آموز 
شناخت درستی از مفهوم فرهنگ 
و هنر ندارد و برایش جا نیفتاده و 

خأل نبودن توضیحاتی پیرامون این 
موضوع  حس می شود. 

نكتة دیگر تنوع سر فصل های 
كتاب و زیاد بودن آن ها در جهت 

آشنایی دانش آموز در زمان انتخاب 
رشته و عالقه مند كردن بچه ها به 

هنر است. این زیادی سرفصل ها نباید 
حركت را شعار گونه كند،  هر چند  

كه در  سال های اخیر  در هنرستان ها 
شاهد پیشرفت هایی در این زمینه 

بوده ایم. دشوار شدن تدریس 
سرفصل ها از دیگر مشكالت است، 

چرا كه در كنار تصاویر كتاب درسی 
هنر زیرنویس وجود ندارد. 

پیشنهاد دیگری برای كتاب 
درسی دارم و آن اینكه، سایت های 
هنری به دانش آموز معرفی شود تا 
منبعی خارج كتاب داشته باشد و 

مطالب هنری را در آن ها جست وجو 
كند. 

از شگرد هایی كه من در مورد 
تدریس هنر به كار می گیرم سعی در 
متفاوت نشان دادن دبیر هنر نسبت 

به دبیران دیگر است. این تفاوت 
می تواند در ظاهر، ارائه مطالب و در 

چگونه  آغاز كردن كالس هنر در 
ابتدای سال اتفاق بیفتد. 

 باید كارگاه هنری از مدیر 
خواسته شود و اگر امكانش نیست 
خودش كارگاه را در حیاط تشكیل 

دهد. همچنین باید بچه ها بازدید هایی 
از مكان های هنری شهر داشته باشند. 

من خودم  سه بار در سال، بچه ها 
را در سطح استان اصفهان به این 

گونه بازدید ها می برم و این بهترین 
روش برای ترغیب دانش آموز به 

هنر و تقویت حس زیبایی شناختی 
آن هاست. همچنین باید به دبیران 

هنر یاد دهیم كه خالقیت بچه ها را 
به شیوه های مختلف شكوفا كنند  و 

تنها كپی كاری نكنند.

ویدابهزادی، دبیر هنر 
اصفهان هستم. سابقه سرگروهي نیر 

دارم.
 در آموزش وپرورش به گروه های 

آموزشی بی توجهی می شود.البته 
اداره و گروه ها وجود دارند اما فقط به 

ویدابهزادیشكل نمادین هستند و توجه جدی 
دبیرهنرناحیه3

اصفهان

مجیدشریفیان
دبیرهنربادرود

ابوطالبصادقــی
سرگروهناحیه3

اصفهان

بخش خوشنویسی 
کتاب در قسمت قلم 
درشت کمی سنگین 

است. سرمشق ها، هم 
از لحاظ مفهومی و 
هم از نظر خطی، 

دشوارند
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به آن ها نمی شود. مثاًل من، به عنوان 
سرگروه هنر، بعد از بازدید ها  نقاط 
ضعفی را می بینم. ولی تاكنون بعد 
از گزارش به ما فوق، در تمام این 
سال ها، نتیجه ای از عملكرد گروه 

آموزشی در جهت پیگیری مسائل و 
نظارت و بازدید از مدارس دریافت 
نكرده ام. كما اینكه در حال حاضر 

مدارس به دلیل همین عدم پیگیری، 
ساعات تدریس هنر را كاهش 

می دهند یا به طور كامل حذف 
می كنند. حتی در صورت گزارش 

متوجه می شویم كه مدیران  با ادارة 
آموزش وپرورش تعامل دارند و این 

مسئله را این گونه حل می كنند.
پیشنهاد من برای حل مشكل 

این است كه وقتی به عنوان سرگروه 
از مدرسه ای بازدید می كنم نقاط  
ضعف و قوت آن مدرسه در زمینة 

هنر را می بینم و گزارش می كنم  و 
از آموزش وپرورش انتظار دارم كه 

نقاط قوت را برجسته كند تا سبب 
تقویت آن ها شود و در مورد نقاط 
منفی نیز اقداماتی به عمل آورد و 

این اعمال منفی را بی پاسخ نگذارد 
تا بازدید های سرگروه نتیجه بخش 

باشد.

همتیان:من سال گذشته 
برای بازدید سر كالس همكاری 

رفتم كه فوق دیپلم هنر های 
تجسمی داشت. بعد از نظرسنجی 

كالسی همة بچه ها نظری منفی در 
مورد نحوة تدریس ایشان داشتند. 

معلوم شد كه شیوة تدریس این 
همكار محترم نیاز به تجدید نظر 
جدی دارد و در این باره با دبیر و 

مدیر آن مدرسه و مسئول گروه های 
آموزشی صحبتی كردم. امسال هم 

از ادارة تكنولوژی خواهش كردم كه 
برای پیگیری مجدد همان مورد، 

خودم را برای بازدید بفرستند. اما 
مرا نفرستادند و مشخص نشد كه 
صحبت های سال پیش من اصاًل 

تأثیری  داشته است یا خیر! با این 
كار قسمت زیادی از سرگروهِی 

بي تأثیر است. در صورتی كه درست 
آن است كه برای كاری كه  انجام 

می دهم تضمینی وجود داشته باشد 
تا مؤثر واقع شود. 

مریممطهری، دبیر هنر 
اصفهان هستم كه سابقه سرگروهي 

را به مدت چهار سال داشته ام.
 حدود 20 سال سابقه دارم و در 
زمینة شعر و نقاشی فعالیت می كنم.
من یك پل ارتباطی بین مبحث 
تصویرسازی و نمایش برقرار كردم؛ 
به این صورت كه به بچه ها می گفتم 

به شعر یا داستانی كه برایشان 
می گفتم می شد پر و بال بدهند 

و آن را گسترده سازند. آن ها هم 
همین كار را می كردند و بعد از آن 

تصاویر قسمت های اوج داستان و 
قهرمان های آن را نقاشی می كردند. 

سپس همگی، با مقوا این تصاویر 
را به ماكت تبدیل می كردیم و  در 

تئاتر از آن ها استفاده می كردیم. 
این كاری بود كه تمام مراحل آن 

را  خود دانش آموز پیش می برد. 
یك سال هم در سطح استان بچه ها 
با همین شیوه در تئاتر رتبه كسب 

كردند.
از مشكالتی كه وجود دارد این 

است كه برای مدرسه ها امكان ایجاد 
كارگاه هنر وجود دارد اما همكاری 

الزم برای این عمل صورت نمی گیرد 
و از ما می خواهند در همان كارگاه 

حرفه و فن، كارگاه هنر های تجسمی 
را هم برپا كنیم كه این موضوع 

خودش مشكالتی ایجاد كرده است.
دربارة ویژگی معلم محبوب هنر، 

به نظر من بهترین ویژگی  یك معلم 
هنر آن است كه خودش خاّلق باشد. 
در این صورت می تواند دانش آموزش 

را به خوبی پرورش دهد.  

پریساایرانپور، مدرس 
گرافیك در شهر مباركه هستم و در 
ناحیة مباركه تدریس می كنم و 13 

سال سابقه دارم.
در مباركه بازخورد بچه ها در 

زمینة هنرهاي آوایي بسیار مثبت 
است ولی در مدرسه كاری انجام 

نمی شود، ولی چون در آنجا بحث 
تعزیه خوانی خیلی رواج دارد اتفاق 

خوبی می افتد و آن این است كه در 
دهة محرم بچه ها بعد از یادگیری 

 مریم مطهری
دبیر هنر ناحیه 6 اصفهان

پریسا ایران پور
دبیر هنر و هنرآموز 

شهرستان مباركه

نقطة قوت کتاب تنوع 
در موضوعات هنری 
است، هرچند که این 
شگرد هم مشکالتی 
در پی دارد اما ُحسن 
آن بیشتر است

دهة محرم بچه ها 
بعد از یادگیری 
تعزیه خوانی آن را 
کاربردی می کنند. 
یعنی آواها و نواهایی 
را که در تعزیه 
می شنوند به عناصر 
موجود در آن از جمله 
ساز ها و ریتم و ... 
دقت می کنند و آن را 
سر کالس با شور و 
شوق  برای من شرح 
می دهند
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تعزیه خوانی آن را كاربردی می كنند. 
یعنی آواها و نواهایی را كه در تعزیه 

می شنوند به عناصر موجود در آن 
از جمله ساز ها و ریتم و ... دقت 

می كنند و آن را سر كالس با شور و 
شوق  برای من شرح می دهند. 

شریفیان، به قول استاد مجید 
كیانی، شادی و غم در هنرهای 

آوایی ما  كاذب است. در نیمی از 
اجرا های ماه محرم از دستگاه های 

نهفت و نوای موسیقی ایرانی 
استفاده می شود. بنابراین در تعزیه، 

موسیقی اجرا شده  با ما غریبه 
نیست. وقتی بچه ها این اطالعات را 

داشته باشند عالمانه متوجه جزئیات 
اجرا خواهند شد.

ایرانپور:بهترین خاطره ام 
مربوط به سال دوم تدریسم در 

روستای حسن آباد مباركه است. در 
مدرسة متوسطه اول دخترانه، كه در 

كنار مدرسه ای پسرانه بود تدریس 
داشتم. بین دو مدرسه دیوار كوتاهی 

قرار داشت. من ساعت هایی را كه 
در داخل حیاط مدرسه تدریس 

می كردم گاهی متوجه می شدم كه 
بچه های مدرسة كناری، مخفیانه، 

دارم. طراحی  كتاب از اصول اولیة 
گرافیك به دور است. برای مثال 

كتاب ادبیات خیلی هنری تر از كتاب 
هنر صفحه آرایی شده است.

نقطة قوت كتاب تنوع در 
موضوعات هنری است، هرچند كه 

این شگرد هم مشكالتی در پی دارد 
اما ُحسن آن بیشتر است.

نكتة دیگر در قسمت مفهوم 
اشعار سرمشق های خوشنویسی 
است. من خودم در كالس وقتی 

به این مبحث می رسم ناچارم 
توضیحاتی در مورد مضمون هر شعر 
برای بچه ها بدهم. و در تلفظ اشعار 

به آن ها كمك  كنم.
خاطره اي نیز دارم، در سال های 
اول معلمی، در روستایی دور افتاده 
در استان ایالم تدریس داشتم. آن 
مكان با هنر بیگانه بود. ولی من با 
عالقه به مدت دو سال در آنجا با 
بچه ها كار كردم. بعد از ده سال، 

تنها دلخوشی ام این بود كه در هر 
خانه ای یك یا دو اثر هنری جا 

گرفته بود و آن هم كار خود بچه ها، 
یعنی از كارهاي شاگردان من بودند. 

وقتی در آنجا یك نمایشگاه برگزار 
كردم و همه از نمایشگاه بازدید 

كردند خانواده ها از تأثیر مثبتی كه 
روی بچه هایشان گذاشته شده بودم 
برایم گفتند. حتی شنیدم كه یكی 

از  دانش آموزانم، بعد از بازدید از آثار 
هنری من، به خانواده اش گفته بود 
كه من می خواهم یك »عزیزپور« 
شوم. این برای من بسیار با ارزش 
بود چراكه نشان می داد عملكردم 

به قدری مثبت و تأثیرگذار بوده كه 
یكی از بچه ها خواسته اش این بوده 

كه فردی شبیه من شود.

از روی دیوار می پرند و وارد حیاط 
ما می شوند و پشت سر دانش آموزان 

من می نشینند و شروع به نقاشی 
می كنند. بعد هم نقاشی شان را 

همان جا می گذاشتند و می رفتند. 
نقاشی هایشان بسیار زیبا بود. 

مدت ها این اتفاق می افتاد تا اینكه 
دیگر به حیاط نرفتیم. یك روز 

دانش آموزان پسر به حیاط ما  آمدند 
و جویای كالس هنر  شدند و از من 
خواستند كه بروم و نقاشی هایی را 
كه كشیده بودند را ببینم. 6 سال 

بعد از آن مرا به مدرسه پسرانه 
دعوت كردند. فهمیدم از آن كالس 
20 نفره، 15 نفر از بچه ها  در حال 

تحصیل كارشناسی گرافیك در 
دانشگاه كاشان و دیگر شهر ها بودند. 

دانش آموزان دیگر را هم كه دعوت 
كرده بودند، همراه با ساز، شروع به 

خواندن آواز مرغ سحر كردند. در آن 
سال ها من این تصنیف را به آن ها 

آموزش می دادم و این برایم بهترین 
خاطره بود؛ چون بعد از 6 سال ثمرة 

كارم را می دیدم.

عزیزپور: رشتة تخصصی ام 
گرافیك است، بنابراین به بخش 
دیزاین و طراحی كتاب هنر نقد 

احمد عزیزپور
عضو گروه هنر استان 

اصفهان و مدرس دانشگاه 

مژگان حقیر
هنرآموز ناحیه 5 اصفهان

از مشکالتی که وجود 
دارد این است که برای 

مدرسه ها امکان ایجاد 
کارگاه هنر وجود 

دارد اما همکاری 
الزم برای این عمل 

صورت نمی گیرد و 
از ما می خواهند در 

همان کارگاه حرفه و 
فن، کارگاه هنر های 

تجسمی را هم برپا 
کنیم که این موضوع 

خودش مشکالتی ایجاد 
کرده است

نکتة دیگر تنوع 
سر فصل های کتاب 

و زیاد بودن آن ها 
در جهت آشنایی 

دانش آموز در زمان 
انتخاب رشته و 

عالقه مند کردن 
بچه ها به هنر است


