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هنر  براي  آموزشي  اثري  هنر،  كتاب سازندگي 
به  صفحه   68 در  كتاب  این  است.  سفالگري 
صورت مصّور و رنگي در قطع  34*24 سانتي متر 
چاپ  مقوایي  جلد  با  و  افقي  رحلي  صورت  به 
شده است. ناشر كتاب، مؤسسة تألیف، ترجمه و 
از   پیش گفتاري  و  است  »متن«  هنري  آثار  نشر 
نوشته  آن  بر  هاجري  ضیاءالدین  سّید  پروفسور 

شده است.
به گفتة نویسنده، هدف از این كتاب آشنا كردن 
با  نوجوانان خوش ذوق،  و  به ویژه جوانان  جامعه، 
خلق آثار بدیع هنري در سفالگري »با بهره گیري 
از قوة عقل و اندیشه و به كارگیري عناصر آب و 

خاك )گل( در پرتو اراده و پشتكار« است.
از  استفاده  كه  است  نحوي  به  كتاب  ساختار 
آن را براي طیف وسیعي از هنردوستان از جمله 
دبیران هنر، دانش آموزان و حتي افراد عالقه مند 
به هنر سفالگري در منزل امكان پذیر كرده است. 
مؤلف در ابتداي كتاب به معرفي موضوعات مطرح 
شده به صورتي منظم و دقیق پرداخته و خواننده 

را با محتواي آن آشنا مي كند.
و  درست  رفتارهاي  یادآوري  به  ادامه  در 
هنر  كالس  در  دانش آموزان  با  برخورد  در  مؤثر 
متمایز  غلط  از  را  و روش هاي درست  مي پردازد 
كتاب، شیوة صحیح  پیش آگاهي  بخش  مي كند. 
پرورش استعداد هاي هنري را در قالب بیان نكاتي 
داراي  و  مي دهد  توضیح  اختصار  به  كاربردي 
مطالب مفیدي است براي دبیراني كه به تازگي 

وارد عرصه تدریس هنر شده اند. قسمتي از بخش 
معرفي شده به شرح زیر است؛

»پرورش دست عامل مهمي است، زیرا انگشتان 
دست بهترین وسیله كار هستند. هنرمندان بزرگ 
بهترین  به  انگشتان دست  از  همیشه مي كوشند 
ابزار در دست  و  به وسایل  كنند.  استفاده  شیوه 
مي نمایند.  استفاده  آن ها  از  و  دارند  توجه  خود 
در حقیقت ابزار به كمك انگشتان دست هنرمند 
مي آیند. كسي كه به كارایي دست خود پي برده 
محدودة  در  هم  را  خود  كار  ابزار  كارایي  است، 
عمل  دامنة  آن  براي  بلكه  نمي انگارد،  خاصي 

گسترده اي قائل است ...«
با  ارزشمند  و  كاربردي  مفید،  مطالب  بیان 
زباني گویا، ساده و مختصر از ویژگي هاي مثبتي 
آن  لذا  و  مي خورد  چشم  به  كتاب  در  كه  است 
را تبدیل به اثري مخاطب پسند كرده است. سید 
كتاب  این  معرفي  در  رضوي  حافظیان  كاظم 
مي گوید:»مؤلف براساس باورها و اندیشه هاي خود 
با بهره گیري از مهارت حرفه اي و هنري در جریان 
اشیا،  ساختن  در  گل  از  بهره گیري  هنر  آموزش 
بناها و آثار هنري، تحوالت روحي و اجتماعي و 
فرهنگي آدمي را در طول تاریخ با بیاني ویژه و 

متفاوت ارائه نموده است.«
در این كتاب، مؤلف با تعریف نمادهایي از انسان، 
ماده )در اینجا خاك( و محصول و توضیح نقش 
هر یك از این سه عامل در چرخة آفرینش، سعي 
كرده است مطالب آموزشي را به بهترین وجه و با 
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در نظر گرفتن تجربیات گذشته، تحوالت تاریخي 
انتقال دهد. همچنین با  و نوآوري ها به مخاطب 
بیان تأثیرات متقابل محیط، تاریخ و انسان، چرخة 
پدیده هاي  و  هنر  آموزش  در  تأثیرگذار  دائمي 
هنري را به صورت كامالً  گویا به مخاطب معرفي 
مي كند. نویسنده نقش خاك را همچون معلمي 
بنابراین  مي پندارد،  مهم  بسیار  بشري  در حیات 
در ادامه به توصیف چگونگي رفتارهاي این عنصر 
مي پردازد و شناختن توانایي هاي نهفته در خاك 
را امري مهم مي داند. پس از آشنایي با خاك و 
آموزش هاي  وارد  مرور،  به  آن،  جایگاه  و  مرتبه 
از  استفاده  با  گل  با  كار  چگونگي  و  مقدماتي 

ابزارهاي مختلف مي شود.
زمینه ساز  كه  »خیال«  به كارگیري  اهمیت 
خالقیت و نوآوري در آثار هنري است، به صورت 
مي خورد.  به چشم  كتاب  در سطر سطر  آشكارا 
فرم،  و  شكل  »هر  كه  مي شود  یادآور  نویسنده 
روان  و  روح  و  شخصیت  بیانگر  هنري،  اثر  در 
سیر  بیان  به  همچنین  وي  است.«  سازنده اش 
عنوان  به  تاریخ  طول  در  ِگل  داستان  و  حركت 

بستري براي شكوفایي خالقیت انسان، در راستاي 
زندگي اجتماعي مي پردازد. نویسنده آموختن از 
و  تكامل  مسیر  در  گامي  را  گذشتگان  تجربیات 

تحوالت ارزشمند مي داند.
به  كتاب  مطالب  چیدمان  و  سازماندهي  نحوة 
خالقیت  برانگیختگي  موجب  كه  است  گونه اي 
مبناي  كه  چرا  مي شود،  خوانندگان  پویایي  و 
سخن براساس دانشي عمیق و ریشه دار بنا شده 
تا مخاطب را به آرامي وارد جریان گستردة هنر 
سفالگري كند. نویسنده این معرفي را سطحي و 
ناتمام نمي گذارد بلكه از مقدمه تا به انتها مسیر را 

به روشني بازگو مي كند.
در این كتاب تجربه هاي آموزشي موفق دبیر هنر 
نیز بیان شده و این تجربه ها در 5 مورد به خوبي 
از  بهره گیري  همچنین  است،  شده  داده  توضیح 
دیداري  لذت  و  مفاهیم  بهتر  درك  به  تصاویر 
مخاطب كمك مي كند. بنابراین دبیران هنر با ایده 
گرفتن از تجربیات، تكنیك ها و شیوه هاي مطرح 
دانش آموزان  خالقیت  مي توانند  كتاب،  در  شده 
به  را  آن ها  و  برانگیزند  را  زمینه  این  در  مستعد 
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سوي استعدادشان سوق دهند.
كتاب  تألیف  از  نویسنده  هدف  من  نظر  به 
سازندگي هنر، تنها معرفي هنر سفالگري نبوده 
است، چرا كه در آن به نكاتي پرداخته است كه 
از  مي توان  اجتماعي  زندگي  زمینه هاي  همة  در 
آ ن ها بهره برد، و این نشان مي دهد كه هنر عالوه 
موجب  چشم نواز،  و  بدیع  پدیده هایي  خلق  بر 
سوي  به  راهي  گشودن  و  آدمي  روح  سازندگي 

كمال براي وي خواهد شد.
خود  فخیمي،  حسین  كتاب،  پدیدآورندة 

دانشكده  از  »مجسمه سازي«  طراحي  پروفسور 
هنرهاي زیباي مادرید است. از افتخارات ایشان 
مي توان، به كسب گواهي مجسمه سازي از استاد 
دن خوان آوالوس، مجسمه ساز مشهور اسپانیا، 
شیخ  حسین  فقید  استاد  از  طراحي  گواهي 
عالي  درجه  گواهي  و  كمال الملك  هنرستان  از 
ساخت و ساز مدال و نشان از دانشكدة هنرهاي 
زیباي مادرید اشاره كرد. عالوه بر طراحي موزه ها، 
تندیس ها، بناها و ... در كشورمان ایران، حسین 
شاهكارهاي  نمایش  با  است  توانسته   فخیمي 
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مجسمه سازي اش در سراسر جهان، پژواك صداي 
دیگر  تحسین  و  كند  ماندگارتر  را  هنر ي اش 
آثار  در خلق  فراوانش  پشتكار  به  را  هنردوستان 

هنري برانگیزد.
امید كه دانش آموزان با مطالعه این كتاب عالوه 
با مفاخر هنري  یادگیري هنر مجسمه سازي،  بر 
كشور از جمله استاد حسین فخیمي آشنا شوند و 
با الگو قرار دادن اقدامات فرهنگي - هنري ایشان، 
هنر را دست مایه اي براي سازندگي كشور كنند و 
همان گونه كه در مقدمة سخن در این كتاب گفته 

شد، با تكیه بر آیه واعَتِصموا ِبِحبِل اهلل َجمیعًا وال 
َتَفّرقوا، با هماوایي، همگني و احساسي مشترك 
خطاطي،  جمله  از  هنري  رشته هاي  تمامي  در 
سفالگري، قالي بافي، گچكاري و معماري و .... به 
صورت مستقل آثاري را خلق كنند، و در نهایت 
موجب  كه  بیافرینند  را  آثار  این  از  مجموعه اي 
اجتماعي  نهادهاي  در  مردم  وحدت  و  همدلي 

شود.
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