در زير آفتاب همهچيز تازه است
نگاهی به درس هنر  ،چالشها و راهكارها

كاوه تيموري

مقدمه
درس هنر يكي از درسهاي دورة راهنمايي اس�ت كه متناس�ب با موضوع خود ميتواند جايگاه شايس�تهاي در
چارچوب برنامهريزي درس�ي داشته باشد .بررس�ي زيربنا و ماهيت مقولهاي مهم مانند هنر ،خوانندة اهل تأمل
را به جايگاه ترويجي و تعليمي اين درس رهنمون ميش�ود .اين مقوله سِ رش�ته با روح آدمي است و انعكاسي از
فطرت اصيل و پاك او را در آيينة وجود تداعي ميكند .اس�تاد ش�هيد مطهري در مباني فلس�في زيباشناسي و
هنر معتقد است:
«گراي�ش ب�ه زيباي�ي و جمال در همة انس�انها به نحو اطلاق وجود دارد؛ چ�ه آن را «زيبايي دوس�تي» و چه
«زيباييآفريني» يعني «هنر» بناميم .هيچكس نيست كه از اين احساس تهي باشد .انسانها در پوشيدن لباس
و انتخاب مسكن و ...به زيبايي اهميت زيادي ميدهند »1.استاد به همين ترتيب ادامه ميدهد:
«ستايش و تقديس زيبايي نيز مخصوص انسان است .آدمي وقتي در برابر كمال و جمال و زيبايي قرار ميگيرد،
احساس ستايش در وي بهصورت عكسالعملي طبيعي پيدا ميشود كه اين احساس در حيوان نيست .حيوان نه
آن كمال و جمال و عظمت را درك ميكند و نه قدرت دارد كه ستايشگر اين اوصاف باشد»2.
اين سرماية مهم را بايد در تعليم و تربيت ،بيشتر ارج نهيم .بر اين اساس ،در اين وادي دشوار به جاي بيان تازه،
به نگاه تازه نياز داريم و به جاي درس هنر ،به واقع به درد هنر نيازمنديم .در بحث نهضت آموزش هنر الزم است
ارزشهاي ذاتي اين ساحت مهم بشري را بشناسيم .در اينجا به برخي از اين ارزشها اشاره ميكنيم.
رشــد آموزش
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احسان پارسا

آتنا عباس نژاد رودی

بنفشه امینی

 .1هنر دريچهاي براي نگاه متفاوت است .هنر دشمن
روزمرگي است .ما با هنر آشنازدايي ميكنيم:
ّ
صبح است و آفتاب پس از بارش سحر
بر یال كوه ميروم از بين بوتهها
گويم ببين كه از پس چل سال و بيشتر
باز اين همان بهار و همان كوه و بازه است
بر شاخسار شوره گز پير ،مرغكي
گويد نگاه تازه بياور كه بنگري
3
در زير آفتاب همهچيز تازه است
«هنر عبارت اس��ت از ن��گاه متفاوت و تف��اوت و تنوع و
ط��راوت ن��گاه .هنر عب��ارت اس��ت از تازهدي��دن ،از زاوية
غيرتك��راري ،دي��دن اش��يا ،ارزشها ،روابط كهن��ه يا مكرر
يا روزمره كه اغلب از ش��دت ديدهش��دن ،ديده نميش��وند.
هنر ،هم بايد پيچيدگيها را س��اده كند و هم س��ادگيها را
پيچيده»4.
هن��ر براي ما «ش��ناختي متك��ي بر عاطفه» ب��ه ارمغان
ميآورد .در حقيقت ،چنانچه مواجهة نظام انساني با واقعيت
در قلمرو عاطفه مورد ارزيابي قرار گيرد ،ميتوان به شناخت
حقيقت هنري دست يافت .به همين دليل شيوه و روش در
هنر ،تخيلي و آفرينشگرانه است.

در هنر ،هنرمند به دنبال احوال دل اس��ت تا اقامة دليل
و به قول پاس��كال «دل براي خ��ود داليلي دارد كه عقل از
آنها خبر ندارد»5.
از نظر انيشتین ،تخيل از دانش مهمتر است .اگر هنر ابراز
مافيالضمير باشد ،قدرت پرواز تخيل و قدرت دربرگيرندگي
را براي سالك هنري به دنبال خواهد داشت.
 .2هن�ر عرص�هاي ب�راي پيش�گيري از ضايعات و
آس�يبهاي اجتماعي است .از نظر رايمر «غايت كاركرد
هنر لذتآفريني و بصيرتآفريني» اس��ت .هنر لذتبخش و
ارضاكننده اس��ت و معراج روح آدمي است ».بههمين سان
«هنر شايس��تهترين طري��ق بازنمايي تجربهاي سرش��ار از
احساس و عواطف انساني است»6.
ب��ا در نظ��ر داش��تن اين نكته باي��د بپذيريم ك��ه دوران
جدي به هنر مانند يك
مهجوريت هنر به س��رآمده و توجه ّ
الزام خود را بر ما تحميل ميكند .سرگذشتنامة هنرمندان
ب��زرگ هر كدام پيامرس��ان اعتبار و ارزش هنر اس��ت و به
همي��ن دليل بايد دائم��اً اين هنرنامهه��ا را مطالعه كرد .به
قول نظامي:
قدر اهل هنر كسي داند
كه هنرنامهها بسي خواند
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زینب رشوند

مروري موردي بر نقاشي و مجسمهسازي در قرن پانزدهم
و بهطور مش��خص در سال ( 1497نقطة شروع رنسانس) از
ظهور سه هنرمند برجسته خبر ميدهد .ميكل آنژ بزرگ كه
مجسمة داوود را س��اخت و ميگفت« :من فقط مجسمهها
را از مي��ان س��نگها آزاد ميكن��م ».ديگ��ري نقاش بزرگ
ايتاليايي ،رافائل ،بود كه در  37س��الگي فوت كرد اما خيلي
زود به نبوغ رسيد و باالخره ،داوينچي كه تابلوي دورانساز
«مونالي��زا معروف ب��ه لبخند ژوكوند» را كش��يد كه در آن
تبسم دختر هيجده سالهاي ديده ميشود كه فرزند خود را
از دست داده و با وجود اينكه غم ساية سنگين خود را بر او
انداخته ،در حال تبسم است.
كافي اس��ت تأثير اين س��ه هنرمند ب��زرگ را بر هنر در
پانصد س��ال گذش��ته مرور كنيم و زندهب��ودن هنر آنها را
مورد توجه قرار دهيم.
 .3هن��ر در عرصة تعليم و تربيت زن��گ تنفس فرهنگي
اس��ت .در جورچي��ن تعلي��م و تربيت ،هنر نق��ش تكميلي
دارد .عرص��ة هنر عرص��ة رقابت همراه با اضطراب و فش��ار
روانی نيس��ت؛ زيرا تجربة زيباش��ناختي شور و شوق دارد و
انبساطخاطر به همراه ميآورد.
 .4ب��ا درس هن��ر ميتوانيم بر بس��ياري از مش��كالت و
اخت�لاالت رفتاري غلبه كنيم .در عين ح��ال ،تأثير هنر بر
پيشرفت تحصيلي امري اثبات شده است؛ بهطوري كه هنر
خط ،مهارت نمايش و فن بيان با پيش��رفت تحصيلي رابطة
مستقيم دارند.
 .5چه��ار بخ��ش اصلي هنر ش��امل  .1تولي��د هنري.2 ،

نسرین سعیدی
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تاريخ هنري .3 ،نقد هنري ،و  .4تجربة زيباشناس��ي اس��ت.
در فراين��د تعليم و تربيت با توليد هنري و غنيكردن حس
زيباش��ناختي به عنوان يك بخش مهم از شخصيت اساسي
كار داريم .با هنر از پرورش ش��خصيت تكبُعدي جلوگيري
ميكنيم.
اصل كلي هم اين اس��ت ك��ه بي��ن اعتمادبهنفس و اتكا
بهنفس با پرورش هنري رابطهای مستقيم و معنيدار وجود
دارد؛ ب��ه زبان ديگر ،ي��ك واحد پرورش هنري به يك واحد
افزايش اعتمادبهنفس ختم ميشود.
هنر چاهي اس��ت كه بهخاطر فط��رت زالل دانشآموز با
چندمتر كندن به آب ميرسد .هنر آيينة فطرت آدمي است.
پيشرو
موانع ِ
مبهمب�ودن درس هن�ر در دورة ابتداي�ي؛ در دورة
ابتدايي ،ما كتاب هنر نداري��م اما كتاب راهنماي هنر براي
معلم ابتدايي داريم .در خيلي از مدارس موضوع آزاد گذاشته
ش��ده يعني درس هنرمغفولماندهاس��ت يا به دروس ديگر
پرداخته ميشود .بنابراين ،آنچه استمرار نمييابد ،آيا ارزش
آموختن دارد؟ در اينجا مادة درس��ي داريم؛ يعني ،از منظر
برنامهريزي درسي ديسيپلين محوريم ولي اين امر خروجي
ندارد .گِله از خالقيت ُكش��ي برخي از همكاران فرهنگي در
دورة ابتدايي جاي خود دارد .نه براي طراحي و كاردس��تي
نه براي خوشنويس��ي و نقاشي افق روشني در كالس ديده
نميش��ود و متأس��فانه عنصر مهم خالقيت نيز مورد توجه
چنداني نيست.

گروه آموزش�ي هنر «خوشنويس�ي با قل�م ني» را
ح��ذف و آن را ب��ه خط تحري��ري محدود كرده اس��ت؛ در
حاليكه خوشنويسي يك تربيت ظريف فرهنگي است.
حذف خوشنويس�ي به ما نهيب ميزند كه بذرهاي
قاب�ل كش�ت را نباي�د آرد كني�م! چين و ژاپ�ن از ما
هوشمندترند؛ چرا آنها اين حذف را انجام ندادهاند؟
ـ در دورة راهنمايي كتاب هنر متناس��ب با شرايط حال،
نيازمند تحول جدي است 20 .سال است كه به كتاب درسي
هنر دس��ت نزدهايم؛ در حاليكه به يك شوك زيباشناختي
در اي��ن كتابها نياز داريم .زمان درس هنر كه در پاية اول
راهنمايي دو س��اعت و در دوم و سوم راهنمايي يك ساعت
اس��ت ،بسيار كم اس��ت و عرصه را براي فعاليت جدي تنگ
ميكند.
ـ در م��واردي ميبينيم ك��ه بچههايي با س��طح توانایی
تحصيلي پايينتر جذب رشتة هنر ميشوند.
ـ تربيت معلم هنر هم به اس��تانها واگذار شده است و به اين
ترتيب ،توانايي و نيروي الزم براي تربيت دبيران هنر وجود ندارد.
اما توجه به دورة تحصيلي ابتدايي و درس هنر اهمیت بسیار دارد؛
زيرا يكي از مسائل اساسي در تعليم و تربيت هنري ،بهرهنگرفتن
جدي از توانايي نهفته در كودكان دورة ابتدايي است .علت اين نكته
بهطور آشكارا و عيني ،آشنا نبودن معلمان دورة ابتدايي با مفاهيم
هنري و از همه مهمتر با روش تدريس هنر است.
در دورة ابتداي��ي حضور  280هزار همكار فرهنگي ميتواند
در ش��كلدادن به شخصيت هنري بسيار مؤثر باشد اما اگر در
قالب يك پژوهش استاني نمونهاي از خروار را بررسي كنيم ،به
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اين نتيجه ميرسيم كه «آشنايي با مفاهيم هنر و روش تدريس
در ميان معلمان س��ال پنجم ابتداي��ي داراي ميانگين نمرة به
ترتي��ب  4/30و  4/8بوده اس��ت كه با توجه ب��ه نمرة حداقل
( )2و حداكثر ( ،)8نمرات ميانگين بهدس��ت آمده نس��بت به
ساير دروس پايينتر است؛ بهطوري كه فقط بيش از  50درصد
معلمان حجم نمونه توانستهاند نمرهاي باالتر از ميانگين كسب
كنند و مابقي پايينتر از حد ميانگين قرار ميگيرند»7.
اين نكته نشان ميدهد كه در تعليم و تربيت هنري كودكان
ابتدايي يك فرصت بزرگ دارد از دست ميرود .معلم بيعالقه
و حتي عالقهمند اما غيرآش��نا با هنر و روشهاي تدريس آن،
رغبتي به آموزش هنر در دورة ابتدايي ندارد .نكته اين اس��ت
كه فقط نبايد به نس��ل دانشآموزي كمعالقه به هنر به عنوان
معلول نگاه كنيم بلكه علتها را نيز بايد دريابيم.
اين نكته آثار زيانبار خود را زماني نشان ميدهد كه يكي
از روشه��اي آموزش خالقيت را «آم��وزش هنرهاي زيبا»
معرفي ميكنند .كاردس��تي ،طراحي ،نقاشي و خوشنويسي
در برنامة درس��ي مورد اهتمام اس��ت .جالب اينجاس��ت كه
فيلس��وف بزرگي مانند وايتهد معتقد اس��ت« :يكي از علل
رخوت طبقة آريستوكرات (اَشراف) عدم استفاده از كارهاي
دستي بوده است ».8كاردستي و دستورزي مواد خام يكي
از مباني الزم براي ايجاد ذهنيت خالق است.
در عمل مهمي مانند نوشتن ،به عنوان عاليترين ركن زبان،
ما به ي��ك تمرين مهم خالقيت يعني نويس��ندگي و نگارش
ميپردازيم؛ زيرا «عمل نوش��تن در واقع با چند مهارت بسيار

مش��خص از جمله توانايي نگه��داري موضوع در ذهن ،تنظيم
موضوع به صورت كلمه ،ترس��يم گرافيكي ش��كل هر حرف و
كلمه ،بهكارگيري ابزار نوشتن ،داشتن حافظة ديداري و حركتي
سروكار دارد ».9به دليل همين اهميت است كه گفتهاند دانش
شكاري بود كه در دام خط افتاد و پايدار ماند.
خوشنويس��ي و خوشن��گاري مقدم��هاي تأثيرگذار براي
مه��رورزي ب��ه زبان فاخر فارس��ي اس��ت كه ب��ه يگانگي و
شايس��تگي ،عنص��ر اصلي وحدت ماس��ت .اي��ن نكته مورد
اهتمام برنامة درسي ملي به عنوان اصول پايه ميباشد.
با وجود اين كاس��تيها بر اين باوريم كه امر ممكن را نبايد
فداي امر محال كرد .به قول يك ضربالمثل انگليس��ي ،نقشة
بزرگ داشته باشيم اما كار را از نقطهاي كوچك آغاز كنيم.
پيشنهادها
اصل كلي اين است :فعاليت هنري مقدم بر هرگونه كار
ديگري صورت گيرد؛ زيرا مقدمة تحول فعاليت است.
ـ وق�ت آن رس�يده اس�ت ك�ه از همخواني درس
پرورش�ي ب�ا نگاهي تازه به س�اعتهاي درس�ي هنر
توجه كنيم.
ـ مجلة رشد آموزش هنر با داشتن اين تريبون كار
نهضت آموزش هنر را آغاز كرده است و به قول موالنا:
«هين تو كار خويش كن اي ارجمند».
ـ كارگاه هنر مدرس�ه و اختص�اص دادن محلي به
نمايش�گاه هن�ر در مدرس�ه ميتواند الزامي باش�د.

عبدالرضا رابطی
مریم حسنی

شگون شریفی

در اي�ن صورت ،براي «رش�د آموزش هن�ر» فرصتي
بهوجود ميآيد تا تسهيلگر يا دامن زننده به موضوع
آثار هنري مدرسه باشد.

افراد مستعد بهوجود آوريم و با شناسايي استعدادها
زمينة فعاليت را براي دانشآموزاني كه جوهرة هنري
دارند ،فراهم سازيم.
ـ س�نگين كردن يك مناسبت در هر فصل با توجه
به هنر تخصصي؛
ـ راهاندازي فضاي نقد بين معلمان و مدرسان با در
نظر داشتن مؤلفههاي برنامهريزي درسي؛
ـ چ�اپ آثار دبي�ران و معلمان و مدرس�ان هنر در
مجلة رشد آموزش هنر.

ـ مثال موردي :2
ـ در تجربة معلمپروري هنر موفق عمل شده است؛
زي�را كار و عملك�رد هن�ري دانش�جو در يك محيط
كارگاهي نقد و بررس�ي ميشود .ميزهاي كار تناسب
دارند و فضا كام ً
ال هنري است.
ـ تأكي�د بر حل مش�كالت و گرههاي هنري با طرح
مق�االت مهم مث�ل بحث چپ دس�تي و نحوة آموزش
خط بهچپدستان
ـ برقراري ارتباط با گروههاي آموزشي هنر و كمك
ب�ه فعالكردن گروهه�ا؛ گروههاي آموزش�ي بهخوبي
ميتوانند به فعاليتهاي معلمان هنر دامن زنند.
ـ تأكي�د بر ب�ردن دانشآم�وزان به نمايش�گاهها و
برگزاري نمايشگاههاي فصلي و دائمي در محيط مدرسه
ـ توجه به فوق برنامه؛ دس�تکم بايد فرصتي براي

پينوشت

ـ مثال موردي :1
هنرجویان كان�ون پرورش فكري بهخاطر داش�تن
تجرب�ة كار در محيطه�اي كارگاهي و هن�ري توفيق
درخ�ور توجه�ي داش�تهاند؛ زيرا كار هن�ري فارغ از
تجربه صورت نميگيرد.

 .1استاد شهید مطهري ،فلسفة اخالق ،ص 3-1؛ نيز ر.ك .تعليم و تربيت در
اسالم از استاد شهید مطهري و كتاب انسان و ايمان و كتاب فطرت.
 .2استاد شهید مطهري ،آشنايي با قرآن ،ص .19
 .3شفيعي كدكني
 .4خرمشاهي ،بهاءالدين ،ص .1389 ،92
 .5مهرمحمدي ،محمود؛ آموزش عمومي هنر :چيس��تي ،چرايي ،چگونگي،
انتشارات مدرسه.1380 ،
 .6همان.
 .7حسينزاده ،فتحا ...؛ بررسي ميزان آشنايي معلمان سال پنجم ابتدايي با مفاهيم
و روش تدريس هنر ،شوراي تحقيقات آموزشوپرورش بوشهر.1374 ،
 .8قاسمزاده ،حسن؛ خالقيت ،مركز توسعة خالقيت.1371 ،
 .9مهرابي ،مرتضي؛ بررس��ي مشكالت زبان نوش��تاري دانشآموزان كالس
ابتدايي شهرستان خمينی شهر ،شوراي تحقيقات آموزشوپرورش اصفهان،
.1377

رشــد آموزش
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