
 

 

 ميزگرد نقد و بررسي كتاب     

 

 و چگونگي آموزش عمومي هنر ،چيستي ،چرايي

 )1383انتشارات مدرسه، . نوشتة دكتر محمود مهرمحمدي(

 

همكاران محترم هيأت تحريرية فصلنامه در چهل و دومين جلسة خود تصميم گرفتند كه 
ورتي كه نويسندگان كتابها در ص ،رسدكه به دفتر فصلنامه مي معتبري همراه با معرفي آثار

نيز پرداخته شود و حاصل  هاي به نقد و بررسي كتابهايبا تدارك ميزگرد ،تمايل داشته باشند
آقاي دكتر محمود مهرمحمدي، . گفتگوها در معرض قضاوت مخاطبان فصلنامه قرار گيرد

ار موافقت كردند كه ك "چيستي، چرايي، و چگونگي آموزش عمومي هنر"نويسندة كتاب 
 .مورد نقد و بررسي قرار گيرد نخستين كتابايشان به عنوان 

اميدواريم . كنيد گزارشي از ميزگرد بررسي و نقد اين كتاب استآنچه در اينجا مالحظه مي
 .اين حركت علمي كه آغاز شده است به گسترش فرهنگ انديشة نقد و نقد انديشه كمك نمايد

 

 :آبادي لطف حسين دكتر

است كه در خـدمت همكـار محتـرم،     حاصل شده يمروز توفيقا. به نام خدا
خـواهيم يكـي   ريزي درسي هستيم و مي جناب آقاي دكتر مهرمحمدي استاد شناخته شدة برنامه

را در  "چرايي، چيستي، و چگونگي آموزش عمـومي هنـر  "هاي خوب ايشان با عنوان از نوشته
تـر ابـراهيم زاده، جنـاب آقـاي دكتـر      اين ميزگرد و با شركت استادان محترم، جنـاب آقـاي دك  
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 مورد نقد هنري ، اگر بتوانيم،علمي و و بررسي نقدمورد جواليي، و سركار خانم دكتر هاشمي، 
. هـاي آموزشـي بـه چـاپ برسـانيم     دهيم و حاصل گفتگوهـا را در فصـلنامة نـوآوري    نيز قرار

 .د واقع شوداميدوارم اين گفتگو بتواند براي خوانندگان محترم فصلنامه نيز مفي

خواهم رشتة كالم را به نويسندة محترم كتاب بسپارم و از ايشان خواهش كـنم در  اجازه مي
نظـر خـود را ارائـه     حاضـر در جلسـه نيـز   و بعد دوستان  مورد اثر خودشان توضيحاتي بدهند

 .بفرمايند

 

 :مهرمحمديمحمود دكتر 

به خاطر فرصتي كه  هاي آموزشينوآوري فصلنامةاز . اهللا الرحمن الرحيم بسم
بتوانم از نظرات، پيشنهادات و انتقادات اساتيد بزرگـوار در مـورد    اند كهدر اختيار من قرار داده

تشكر  مند شوم و نقايص كار را برطرف كنم ام بهره كار مختصري كه در آموزش هنر انجام داده
تـنم شـمرده شـود لـذا     دانم و معتقدم كه بايستي مغ بدون تعارف اين را يك فرصت مي .كنممي

بـه اميـد آنكـه ايـن      .نظران بيشتر استفاده كنم عرايضم مختصر خواهد بود تا از ديدگاه صاحب
هاي آموزشي و سـاير مجـالت علمـي در زمينـه نقـد و بررسـي و       نوآوري فصلنامةحركت در 

 .دانش تعليم و تربيت را فراهم سازد ةتوسع ةگفتگو فتح بابي بشود و زمين

 .امههاي آموزشي كرد اي با عنوان جنبش يا نهضت احياي هنر در نظام ب اشارهدر مقدمه كتا
خصوصاً مباني  ،خوبي در حوزه هنر يحداقل دو دهه است كه حركتهاي گسترده و فعاليتها

دهد كه هنر به عنوان يك  و نويد آن را مي افتادهتر اتفاق  در كشورهاي توسعه يافته آن، نظري
آموزشي از مهجوريتي كه به آن مبتال بوده و اين ابتال جهاني هم بوده  حوزه يادگيري در نظام

اي كه در آموزش هنر اتفاق افتاده  هايي كه فراهم شده و فعاليتهاي گسترده است به مدد زمينه
 .است خارج بشود

ساز  تواند زمينه آموزش هنر مي  در كشور ما به نظر من اينگونه رسيده بود كه توجه به هنر و
يابي به يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت را فراهم كند و به همين خاطر فرصت دست
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۹ 
ين اي كه در ا پيش آمد بنابه عالقه) 1379(ميالدي  2000مطالعاتي كه برايم در سال 

يافته بودم در فرصت  يي كه به اين مشكل در نظام آموزشزمينه پيدا كرده بودم و توجه
بود و تكاپوي پرداختن به اين موضوع را به صورت جامع  كه دورة محدودي هم ،مطالعاتي

 .تالش خود را انجام دادم ،كرد نمي

گذشته با عنوان جنبش نهضت احياء  ةده دوكه در كشورهاي ديگر طي را در ابتدا آنچه 
به نحو مقتضي  را حاصل بررسيها تا ادمهنر و آموزش هنر انجام شده بود مورد بررسي قرار د

به اين ترتيب كمكي در جلب توجه به اين حوزه  ويم و تربيت كشور مطرح كنم در جامعه تعل
 .ول كرده باشمغفم

ريزان و كارشناسان  اي فراهم شد تا براي برنامه زمينه ،ياز فرصت مطالعات در مراجعت
تدارك اين كارگاه و مواد و محتواي آن در حقيقت مادة . اي برگزار كنيم كارگاهي يك هفته

بي شد كه امروز در خدمت شما براي نقد و بررسي قرار گرفته است و اميدوارم اولية كتا
نظران و استادان محترم  اثر كمك اين جلسات و استفاده از نظرات صاحب ربآن نقايص 

بعد  كه البته بايد اشاره كنم. كندتأليف آثار در آموزش هنر تشويق  برطرف شود و ديگران را به
از دورة فرصت مطالعاتي با كمال خوشوقتي و خوشبختي مواجه با از مراجعت به ايران پس 

حركتي در آموزش و پرورش شدم كه در زمينه تدوين برنامه درسي هنر براي دوره ابتدايي 
دوره ابتدايي ارتباط برقرار اندركاران تدوين هنر در  وقتي كه بيشتر با دست .شروع شده بود

مد در حوزه تربيت هنري آروز و ترقيممضامين  بسياري ازكه به اين نكته رسيدم  كردم
خوشبختانه در حركتي در حال تكوين بود و براي تدوين برنامه جديد در دورة ابتدايي منظور 

ريزي درسي هنر به طور طبيعي  به هر حال زمينه تعامالت اينجانب با گروه برنامه. شده بود
ابتدايي   در دورة خود راشي يراي آزمادرسي هنر كه در حال حاضر اج  فراهم شد و در برنامه

گذارد در حد توانم همكاري داشتم و اشكاالت و نواقصي هم در آن برنامه وجود  پشت سر مي
داشت كه اين موارد را در جستار نخست فصل چهارم كتاب با عنوان برنامة درسي هنر در 

 .نمودمايران مطرح كردم و نكات قوت و ضعف را گوشزد 

به حاشيه رانده شده است  ما نسبت به هنر كه از مصاديق بارز يادگيريِنظام آموزشي 
شود و در يك  گذاري خوبي كرده كه در قالب برنامه درسي در دوره ابتدايي دنبال مي سرمايه
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كم پوشش سراسري هم در يك يا دو سال آينده پيدا خواهد كرد و در  بندي شده كم برنامه زمان
ريزي درسي و دفتر تأليف است كه متعاقباً برنامه درسي دورة  نامهبرنامه سازمان پژوهش و بر

در اينجا الزم است از مرحوم مهندس . راهنمايي و همينطور مقاطع باالتر را هم طراحي كنند
ريزي درسي يادي كنيم كه اين حركت و توجه  عالقمندان رئيس وقت سازمان پژوهش و برنامه

ايشان اتفاق افتاد و با حمايت و پشتيباني ويژه ايشان هم مجدد به برنامه درسي هنر در زمان 
كه چند روز گذشته دومين سالگرد رحلت كنم مياين را از اين جهت مطرح . همراه بود

را به اين  كه ذكر خيري از ايشان بشود و كار خير گذشتگان و جا داشتمرحوم عالقمندان بود 
 .س بداريمترتيب در حد خودمان پا

نظر كه به طور  ةآموزش هنر در آين -1: فصل اول: فصل تشكيل شده است ششكتاب از 
شود  گسترده به بحث نظري هنر پرداخته شده و در فصل دوم به مباحث كاربردي نزديكتر مي

كند هرچند كه بحثها نظري است ولي يك  گيري اصلي و كلي و اهداف را مطرح مي و جهت
فصل پوشش  دونيمي از كتاب به لحاظ حجم با اين تقريباً . گام نزديكتر به عرصه هنر است

شود و نيمه دوم كتاب فصولي است كه جنبه كاربردي و عملي به طور بارز و برجسته  داده مي
به اين ترتيب كه در فصل سوم روشهاي آموزش هنر و ارزشيابي در حوزه . مطرح شده است

فصل  .در كشور پرداخته شده استهنر و در فصل چهارم به نقد و بررسي از برنامه درسي هنر 
كند و آنچه كه در نظام آموزشي كشورهاي ديگر مورد اهتمام است در  پنجم نگاه را جهاني مي

انداز آينده و حركتهاي آينده در  حدي كه منابع در اختيار بود ارائه شده و در فصل ششم چشم
در  .گيرد وجه قرار ميجهت توجه بيشتر و احياي كامل آموزش هنر در نظام آموزشي مورد ت

انتها كتاب پيوستي دارد كه به معرفي منابع تخصصي، سايتهاي اينترنتي و نشريات علمي و 
 .خواهم از اينكه توضيحاتم كمي طوالني شد عذر مي. پردازد پژوهشي در حوزه هنري مي

 

 

 :زاده ابراهيم عيسي دكتر
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مهرمحمدي  توضيحات مفصلي كه آقاي دكتر. اهللا الرحمن الرحيم بسم

كـه  بينم  درواقع من خودم را در موقعيت تخصصي در اين حوزه نمي .دادند خيلي روشنگر بود
. اي داشته باشد نگاه كنم اند به عنوان فردي كه نظر منتقدانه براي اين كار ارزشمند كه ارائه كرده

چيسـتي و  "نظر منتقدانه دارم نه به عنوان متخصص اين كار بلكـه بـه عنـوان خواننـده كتـاب      
كه انتظاراتي دارد و چون برخي از انتظارات خـود را   "چرايي و چگونگي آموزش عمومي هنر

 .خواهم بحث كنم ام از اين منظر مي نيافته

خواهيم آموزش يك مطلب  وقتي مي .شروع كتاب خيلي آغاز خوبي براي آموزش هنر دارد
-يا معرفت (Epistemology)لوژي اپيستما دنبال آن هستيم كه ببينيم را مدنظر داشته باشيم

وقتي جستارهاي  .كنيم را منتقل مي آنگيرد و ما  معرفتي قرار مي ةآموزش در چه حيط شناسي
خوب از آموزش هنر و بازانديشي مفهوم سواد كردم وحتماً  يكردم برداشت فصل اول را نگاه مي

ا جستارهاي مفهومي شروع اما اگر جاي دكتر بودم ابتدا ب. از آن بحثها استفاده خواهم كرد
همانطوري كه . معرفت وجود دارد ةمفاهيمي كه از هنر  به عنوان يك شاخيعني از كردم  مي
 .دارد ،مثل شناخت علمي و عقلي و شناخت هنري ،دانيد شناخت انواع مختلفي مي

شناخت هنري چه ويژگيهايي دارد و براي انتقال آن چه روشهايي و چه رويكردهايي بايد 
با توجه به  ،را در جستارهاي مفهومي و جايگاه اپيستمالوژيك پاسخ به اين سئوال ؟اذ كرداتخ

اما به چه دليل توجه  ،اندوخته بسياري دارند و دانم مولف در اين حوزه دانش اينكه مي
هنر با فطرت . است در جستارهاي چهارم كتاب نيز ماهيت هنر براي ما روشن نشده .اند نكرده

اما  ،سروكار دارد وهمه گرايش به جمال و زيبايي و در نتيجه شناخت آن را دارند همه انسانها
سئوال اين  بسيار عالي هم مطرح شده است اما و البتهها بحث شده  مغالطه و بدفهميفقط 

به احساس عمومي خوانندگان هنر را ماهيت فهم بدفهمي از چه چيز؟ يعني مولف  است كه
  .اند دهمتخصص و معلمان واگذار كر

ريزي آموزش هنر انصافاً آنچه كه بايد گفته شود نوشته شده است،  در فصل دوم برنامه
از رويكرد بايد دانند در آموزش چگونه  بديهي است چون ايشان تخصص اين كار را دارند مي

در فصل سوم جاي يك سري بحثها را خالي ديدم چرا در  .رسيدسنتي به معرفت زيباشناختي 
همانگونه كه  .وشهاي آموزش و ارزشيابي در حوزه هنر مطرح شده استاين فصل ر
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 را جرياني .شود شود و با ارزشيابي تمام مي مستحضريد آموزش با فرآيندهاي مختلفي آغاز مي
به كجا منتهي و اين مطلب را كه اين جريان يادگيري وجود دارد  –كه به عنوان ياددهي 

جاي روشهاي پژوهشي هنر البته . اندمورد بحث قرار دادهد آور نتايجي به بار ميچه شود و  مي
لف وقتي مسائل آسيب شناسي مو با اين حال الزم است اشاره كنم كه. در اين فصل خالي بود

كنند خودشان جاي پژوهشهاي هنري را به طور  ريزي و اجراي آموزش هنر را مطرح ميبرنامه
ودن پژوهشهاي هنري ياد نوان يك آسيب از نبو به ع بينند و هنرمندانه خالي مي عالمانه

 .كنند مي

واقعاً در  آن را ند و حيطه اساسينك شاخه معرفتي را از علم جدا مياين مولف به خوبي 
 كار او بهكند نبايد  آموزش را شروع مي معلم وقتي ،به هر حال اما، اند كتاب مشخص كرده

پژوهي و چه  چه از طريق اقدام ،گردد بلكه بهتر است به پژوهش منتهي شودارزشيابي ختم 
براي معلم بايد بحث آموزش را به  منظور من اين است كه. استفاده از روشهاي ديگر

 .كنيمپژوهشهاي هنري مرتبط 

 

 :دكتر جواليي   

اي داريم كـه ايـن معضـل يـك      در زمينه هنر دغدغه. اهللا الرحمن الرحيم بسم
مقوله هنر همانطور كه مولف ذكر . من يك عارضه استروزه نيست، بلكه همانند بيماريهاي مز

وارد حوزه درسي شد زماني كه اسم وزارت، وزارت معارف بود و بعـد   1316اند از سال  كرده
لـيكن نسـبت بـه ايـن مقولـه ديـدگاه       . آموزش و پرورش شد سپس وزارت فرهنگ ووزارت 

 70حـداقل بـالغ بـر     و كنيم همين الگويي كه ما بحث مي ،يعني كهنگي الگو و اين عوض نشد
 .كه چنين است سال است

اول اينكه يا نخواستيم ببينيم يا اگـر ديـديم از   . چند نكته در مورد الگوي هنري وجود دارد
اين موضوع به راحتي و به سادگي گذشتيم مانند خيلي از اموري كـه هـر روز بـا آن سـروكار     

فرهنگ عاميانه به فرهنـگ روزينـه از آن    همان چيزي كه در كنيم،نميي به آن هداريم ولي توج
تـرين،   تـرين، اصـلي   ايم مثالً تعزيه كه از بومي كنند و يا اينكه فكر و فعاليت جدي نكرده ياد مي
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پيشروترين هنر دراماتيك ماست جـايي كـه در كشـور تعريفـي      و ترين، مهمترين، اهلي

مكان و  يمتن اختصاص و با يتنها گونه نمايشي كه در فضاي اختصاص. ازتئاتر ملي نشده است
ما تعريف درستي از آن نداريم و هر كـاري كـه انجـام شـده      گيرد ليكنصورت مياختصاصي 

مستوفي در شـرح زنـدگاني مـن يـا اعتمـاد      .. توسط خارجيها بوده منهاي فعاليت مرحوم عبدا
انـد واقعـاً    مولف اشاره به حقي در كتاب كرده. در اين زمينه كار نكرده استديگر الدوله كسي 

 .زند فقر پژوهشي در اين زمينه موج مي

اند  كساني كه وارد حوزه علوم انساني به طور عام  و هنر به طور خاص شده: نكته دوم
اند اما رشته تخصصي  اند و حسن نظر هم داشته به اين حوزه ها بوده مندعالق ياغلب افراد

هاي هنر مشكل داريم  سازي مقوله به همين جهت در ترجمه متون هنري و معادل هشان نبود
به عبارتي  .گزيني در عرصه هنر واقعاً كار مشكلي است واژه. كه سرآغاز مشكالت بعدي است

تعريف عملي نداريم متون تخصصي هنر توسط افرادي ترجمه شده است كه زبان خارجي 
 .اند هنر آشنايي نداشته ادانستند اما ب مي

هنر در كشور ما بر پايه هنرهاي  .ي در كشور ماستگم شدن شش پديده هنر: نكته سوم
سال تعريف هنر در آموزش و پرورش همينگونه بوده  70تجمسي چرخيده ودر تمام طول 

هنر  ايم، ايم خلط مبحث كرده ي هم كردهگويا هنرهاي ديگر وجود ندارد و اگر تعريف .است
 .مهمه را با هم تركيب كردي كه سينما ، وحجمي، تجسمي، نمايشي

اگر به عنوان يك معلم مطلبي را  .كند اين ازمصاديقي است كه بسيارمعضل ايجاد مي
بندي آن داشته باشم و  خواهم منتقل كنم بايد درك درست و شفافي از موضوع و تقسيم مي

دكتر در معرفي اين حوزه در دوره ابتدايي كار  يكند كه آقا گرنه تدريس را سخت و مشكل مي
 .اند بزرگي كرده

كنيم منظور  در تعاريف بايد به توافق عمومي برسيم كه وقتي در دنباله بحث به آن اشاره مي
كنيم و همين  كتاب مراجعه مي 13در خصوص معناي سواد وقتي به صفحه  .نويسنده را بفهميم

ادبيات يعني قادر به تفسير و استنباط   با سواد بودن در حوزة"كنيم  مالحظه مي 14را در صفحه 
در بخش اول قالبهاي ادبي مد نظر نبوده دريافت بصري  ."ا و مقصود از قالبهاي ادبي بودنمعن
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. زبان نوشتاري -2زبان گفتاري  -1: هم مد نظر بوده حال آنكه ادبيات و زبان دو مرحله دارد
زبان به عنوان يك رسانه  .كند هيچ قومي تا زبان گفتاري را كامل نكند زبان نوشتاري پيدا نمي

واژه استنباط و معنا و تفسير كه بيان . ديدگاه پوپر، سوسور و از ديدگاه ديگران متفاوت است از
در . شده در هرمنوتيك باب جديدي است به اين معنا كه تفسير و دريافت الزاماً يكي نيستند

مانند معماري،  ،ناميم قالبهاي بصري كه آنها را هنرهاي تجسمي مي"اند  مرقوم نموده 15صفحه 
كه اصوالً اين هنرها با هنرهاي تجمسي  "نقاشي، طراحي، مجسمه سازي و يا هنرهاي نمايشي

سازي  الستيك و مجسمهپبا معماري كه هنر  Visual Artهنرهاي دراماتيك  .سازگار نيست
. كه به معني حجمي است هم جنس نيستند نه شمارش و نه فرم و ريختار آنها يكسان نيست

 Countكه فاقد شمارش . ور ما با هنري به نام خوشنويشي آشنا هستيمبه همين ترتيب در كش
ما هميشه دچار  .ورزيم حال آنكه اسير ريختار و فرم هستيممياست و همچنان بر آن اصرار 

 .ايم يم و هرگز به محتوا نپرداختهاهفرم بود

 ويسينعاليت خوشما عزيزترين زمان اموزش رسمي دانش آموزان اين مملكت را صرف ف
يم كه نتيجه ندارد ما بهترين دوران دانش آموزان كه دوران ابتدايي باشد و بايد همگرايي، اهكرد

مديريت و رفع مشكل را ياد بگيرند و از هنرهاي جمعي سود ببرند دور هم جمع نكرديم بلكه 
 .روي نيمكت پشت هم نشانديم گفتيم با جوهر و ليقه بنويس

ادپتاسيون است به معناي بومي كردن اگر چه واژه خوبي در  adaptationمورد بعدي واژه 
و در نهايت بهتر است مثالها به  نيستحوزه ادبيات است ولي در حوزه نمايش واژه خوبي 

 . تواند مفيد فايده باشدباي شود كه به ذائقة خودي آشنا تر بيايد تا  گونه

 

 :دكتر لطف آبادي   

ار علمي خوب انجام دادن هنر بزرگي ك كنيم،شرايطي كه ما زندگي ميدر 
آقاي دكتر مهرمحمدي  .كار علمي خوب در حوزه هنر، هنر بزرگتري استتأليف يك است و 

ي كه هنر هايقسمتدر   خصوصاًم ،لذت بردم ايشان از مطالعه كتاب و منند اهچنين هنري كرد
توانم به به عنوان مثال مي .نداهمرتبط ساخت شناسيو روان را با مهمترين مصاديق علوم تربيتي
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موردي اشاره كنم كه نظر هاوارد گاردنر را در ارتباط با اشكال مختلف هوش و اينكه 

 .انده و شناخت هنري را از اين ديدگاه ارائه نمودهمطرح كرد هنر چه ارتباطي با هوش دارد

رائه شده به عنوان حوزة يادگيري و تربيتي در كتاب به خوبي ا نيز اهميت آموزش هنر
و كتابهاي  عموماً افرادي كه با هنر سروكار دارند در اين كتاب كاري شده است كه. است

هاي  متمركز بر جنبه صورتي انحصاريبهدهند چون  كمتر انجام مي نويسند،زش هنري ميوآم
آموزش هنر چندان ريزي  برنامهبه به خصوص  ،هاي آموزشي و تربيتي جنبه هو ب هنري هستند

واقعاً جاي اين كتاب خالي بود و آقاي دكتر  خواهم بگويم كهبه اين جهت مي. ندارند توجهي
 دارندايشان يا ديگر استادان برمي خودكه ند واميدواريم در قدمهاي بعدي اهقدم اول را برداشت

 .شود و هموارتر اين راه بازتر

كه برايم مطرح الي ؤبه چاپ رسيده است س "آموزش عمومي هنر"چون كتاب با عنوان 
هنر چه در اين ميان هايي را بايد دربربگيرد و  موزش عمومي چه حوزهآاست اين است كه 

به نظر من اين موضوع  ؟تواند داشته باشدمي آموزش عموميجايگاهي دارد يا چه ارتباطي با 
 فرهنگ و آموزش عمومي به انتقال .بسيار اساسي است ولي توجه كافي به آن نشده است

الزم است مفهوم آموزش  .پردازدها و دانشها و ياددهي مهارتهاي الزم براي زندگي ميارزش
هاي عمومي مهم است مثل  شد و بعد در ميان آنچه كه در حوزه عمومي قدري باز مي

رياضي، آموزش تاريخ و فرهنگ، آموزش مهارتهاي اجتماعي و آموزي، زبانهاي  حوزه
 ، جاي...و آموزش تعامل سالم با محيط زيست،  شهروندي، آموزش تفكر و حل مسأله،

كارهاي ثمربخش براي آموزش هنر شد و با نقد وضعيت موجود، راه هنر مشخص مي آموزش
 .شدشناسي و شور و شوق زندگي ارائه ميو زيبايي

 ه استخواندن و نوشتن و حساب كردن ياد شد ةاساسي سه گان در ابتداي كتاب از مهارت
اين سخن كه مهارتهاي اساسي سه گانه است يا . يد مهارت چهارم باشدو اينكه هنر با

قاعدتاً انتظار داريم كه وقتي از آموزشهاي الزم براي يك . اي استدهندهنگاه تقليل ،چهارگانه
ها و برنامهشود ، صحبت ميو راهنمايي دورة تحصيلي، مثالً آموزش عمومي يا آموزش ابتدايي

دوره به صورتي جامع طرح شود تا ذهن خواننده با كليت مسائل مواجه  مهارتهاي مورد نياز آن
هاي درسي آموزش عمومي ما جاي آموزش در برنامه .دشوو دچار نگرش ناقص ن گردد
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دوستي شناسي و زيباييزيبايي آموزش فلسفة زندگي، آموزش شهروندي و اخالق اجتماعي، و
 تفكرچگونگي آموزش  كنم كهمن فكر مي ن مثال،به عنوا .آفريني تقريباً خالي استو زيبايي

كه بخشي از آموزش فلسفة زندگي ( ما براي دانش آموزان درست و چگونگي حل مسأله
ترين نوع آموزش است و  واجبجايگاهي ندارد حال آنكه در آموزش عمومي كشور  )است

نوشتن و ت آن از خواندن و مياه وندارد فعاليتي در اين خصوص  آموزش و پرورش ما
نيز ما در در خصوص آموزش شهروندي و رفتار درست اجتماعي  .حساب كردن كمتر نيست

در مورد تعامل درست با محيط زيست و . نداريم ة روشنيبرنامآموزش و پرورش رسمي 
هاي مهمي در برنامه آموزشهايچنين  جاي بهداشت محيط نيز همين مشكل اساسي را داريم و

طور نيست كه غير از خواندن و نوشتن و حساب در واقع اين. ي استآموزشي و درسي ما خال
البته و بدون كمترين . كردن فقط به يك مهارت مهم ديگر، يعني آموزش هنر، نياز داشته باشيم

دوستي و پرورش شور و شوق شناسي و تحسين هنري و زيباييترديد، آموزش هنر و زيبايي
هاي درسي در آموزش عمومي است كه نسبت به آن هم برنامه ضرورتهايهنري نيز از جمله 

به  اينجانب به عنوان خوانندة كتاب، آن است كهانتظار طبيعي  .توجهي جدي وجود داردكم
 در كنار سايرآموزش هنر  مسألةو  شدمياشاراتي  ديگر نيز مهارتهاي بسيار مهم آموزشها و

تر و  شفاف و ش عمومي با دقت بيشترد نياز آموزمور يمهارتهاي شناختي و عاطفي و حيطه
مفهومي بهتري ايجاد نمايد و نگاه او را به  ةنده شبكدر ذهن خوان تاگرفت  تر قرار مي نظام يافته

 .به سطح باالتري برساندآموزش عمومي و جايگاه آموزش هنر در اين آموزش 

ناهماهنگيهاي آموزش عمومي در كشور ما دچار درسي  هايهبرنام اين است كه نكتة ديگر
فراواني است كه پاسخگوي تربيت شهروندان موفق براي زندگي در عصر كنوني و جهان 

آموزد و ما در تربيت  آموزان نمي را به دانشكردن زندگي  چگونگيها  برنامه اين. كنوني نيست
يكي  مشكل آموزش هنر نيز. كنيمارائه نميبه معلمان  در اين موارد نيز آموزشهاي الزم رامعلم 

به آموزش عمومي  انهو خردمند نروش ةانديشاز آنجا كه . از مجموعة همين كمبودها است
رابطة آموزش هنر با آموزش زندگي نيز بيشتر الزم بود  الزمة پيشرفت كشور و مردم ما است

وضعيت كنوني كه توجه در  ، كمترين ترديدي ندارم كهبه هر حال. گرفتمورد توجه قرار مي
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شود، كتابي كه آقاي دكتر به آموزش هنر در آموزش عمومي نمي جانبهمهو ه شايسته

در جهت اعتالي آموزش عمومي برداشته گامي مهم  اند بسيار ارزشمند است وتأليف كرده
 . است شده

چيستي، چرايي، و چگونگي "وقتي به مسألة كه اين است  هستكه براي من ديگري  انتظار
 & artيعني به رابطة (شناسي با زيبايي هنررابطة  ةمقولپردازيم به مي "آموزش عمومي هنر

esthetics(  نيز بپردازيم و به خواننده نشان دهيم كه چگونه هنر با فلسفة زندگي در ارتباط
و آفرينش خالق است كه خلق و ارائة زيبايي از طريق تخيل  به معناي دانيم كه هنر،مي .است

طراحي، معماري، سازي، مجسمه، حركات موزوننقاشي، موسيقي، اعم از (صورتهاي گوناگون 
شناسي كه زيباييهمچنين، . گيردبه خود مي) هنرهاي زباني، هنرهاي نمايشي و امثال اينها

ماهيت  و اصول مربوط به مفاهيم بنيادياي از مجموعهبه معناي اي از فلسفه است، شاخه
شناسي و تبيين ارتباط هنر و زيبايي. زيبايي، ذوق هنري، تحسين هنري، و خلق هنري است

تواند ذهنيت روشنتري براي خواننده در اين هاي درسي مينمود عيني اين ارتباط در برنامه
در  هچگونعملي و عيني دارد  نمود هنر كه كه نشان دهيم ، بايدبه بيان ديگر .مورد فراهم كند

و  ة زندگي استفلسف با نگرش به حيات انساني وشناختي و عاطفي و ارتباط با سازمان روان
دار كردن بخش در خدمت رشد و سالمت رواني و معنيتواند به عنوان يك آموزش رهاييمي

تواند اهميت آموزش هنر در نظام توجه بيشتر به چنين مسائلي مي. زندگي در نظر گرفته شود
با  آنان را براي خوانندگان آشكارتر نمايد و همدلي و همفكري و همراهي بيشتربرنامة درسي 

 .را به همراه بياوردنويسندة كتاب 

كنيم  وقتي از چيستي هنر صحبت مي. شودآغاز مي "چيستي هنر"عنوان كتاب با مفهوم 
 زستتيكبايد بيشتر مفهوم فلسفي هنر و ا شويم كه مي فلسفي ميانساني و وارد يك بحث مهم 

و به  پسندند از خوانندگان كه نگرشهاي كلي به مسائل را مي آن دستهبراي  تا شد ارائه مي
هنر  معناييپس از بيان مفهومي و . شدتر مياستفادهقابل دهند كمك آن ذهن خود را سازمان مي

ي سازبخشي و جزئيسازي و نظمتر به منظور شفافو عيني تر مسائل جزئي بايد بهاست كه 
زاده موافق هستم هم با نظر جناب دكتر ابراهيمدر واقع، من. ذهن در مقولة مورد بحث پرداخت

 .شدشرح و توضيح بيشتري ارائه ميكه بهتر بود در مورد چيستي هنر 
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هنر در آموزش عمومي ارائه  ريزي درسي در مورد چرايي هنر و اهميت برنامه مباحثي كه
در عين حال اي كاش پژوهشهاي بومي در اين حوزه وجود  .شده بسيار سودمند و جالب است

تأييد و آقاي دكتر آنها را براي  شدالمللي استفاده ميو يا از پژوهشهاي بين داشتمي
 شايد توقع بيجايي باشدو البته كار سختي است . دنددامورد استفاده قرار مي ديدگاههاي خود

امكانات  با وي تمطالعافرصت محدود و كم در يك وقت  و از استادي كه روي عالقه شخصي
 .اندتدوين كردهاين اثر باارزش را  اندكي كه اشاره فرمودند بازهم

كه  هنر داريم ةدر حوز دشواريهاي زياددر آموزش عمومي خود ما  نكتة ديگر اين است كه
-ر ميقرا بررسيهاي علمي و پژوهشي مورد صورتي نظام يافته و بر اساس يافتهجا داشت به

تأكيدهاي  مثًال. شدها توضيح داده ميكارهاي بهبودبخشي آنها و داليل و راهو زمينه گرفت
كه اشاره فرمودند و  خاصيتو كم ضرربيو هنرهاي مشابه نويسي طبر خ كنوني بيش ازحد

-خالق و حيات هايهنر جاي آن بهبايد كاهش يابد و به، گيردرا ميساعات زيادي از برنامه

-سالمت رواني ميغناي فرهنگي و رشد عاطفي و موجب كه  پرداخته شود اصيلي و بخش

رشد  و عالقمند به سرنوشت اندركاران تعليم و تربيت كهبراي همة دست اين نوع مسائل .شود
هستند حائز اهميت اين مرز و بوم  جواناننوجوانان و  ة كودكان وانديش شخصيت و عواطف و

 .هاي درسي به آنها بشودتأكيد بيشتري در برنامه اساسي است و جا دارد كه

موسيقي هنر  به ضرورت هنرهاي مهم ديگري در برنامة درسي، مثالً رسد كه اگربه نظر مي
و هارموني  مينوي لمو انسان را با عوااست اين هنر مطلق كه حيات بخش  گرفتنناديدهو 

اينكه ما به  .يافتباالتري ارتقاء ميشد كيفيت كتاب به سطح ، اشاره ميكند نزديك مي هستي
شود كه آنان وقتي به سنين شناسانيم موجب مياصيل و سالم را نميموسيقي  آموزاندانش

قضاوت و انتخاب درستي از اين هنر مهم نداشته باشند  شناخت و رسندجواني و بزرگسالي مي
روند كه ممكن ميز موسيقي و به دليل نياز طبيعي خود به آهنگ و هارموني، در پي آن نوع ا

  .آنان را دچار مشكل نيز بكند ،است به جاي سالمت رواني

و جا دارد مورد بررسي و نقد است  رخوت و تيرگي دچارمدارس در زندگي هنري فضا و 
تقريباً در مورد تمام هنرها اين مشكالت وجود دارد و ما . گرفتميجويي اساسي قرار و چاره

چنين مسائلي بايد به دقت و قوت در آثاري  .هستيمكارانه پنهانو يا غلط فهم متناقض و  دچار
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سرودهاي  اعم از  سرود،در آموزش حتي  ما. شداز نوع كتاب مورد بحث ما طرح مي

ذكري كار قابلفضيلت  و شجاعت سرزندگي وروحيه و  انساني براي ايجادو  ملي و مادرانه
هاي  برنامه به تغييرات و اصالحاتي در شد تاطرح ميبايد  چنين مشكالتي. ايمانجام نداده

 .درسي بينجامد

اهميت . ل خالق استيك هدف مهم آموزش هنر، پرورش تخيداشتن از  خالق حتي لتخي
تخيل  .اهميت بيشتري دارد شودآموزان آموخته ميكه به دانش هاي حفظيدانشمعلومات و 

اين اهميت . است روان آدمي ناي تعالي و رشدمب جويي وكمال نوآوري و خردمندي و مبناي
توانست به وسعت و كفايت در اين كتاب مورد توجه و راههاي رشد و پرورش آن ميموضوع 

خيلي از اين نظر هاي ما  قدرت بچه .ميايراني تأكيد كن خالق روي قابليتهاي تخيلبايد . باشد
جهان جاي اي از هر گوشه تاريخ و درطول  در ايرانيان بينيممي اينكههم آندليل و باالست 
-يكي از داليل اين امر آن است كه كمال .نداهباز كرددر امور علمي و هنري و انساني خود را 

ما امروز نيازمند آن هستيم كه مسير تخيل  .دارند توجهيقابل خالق قدرت تخيل طلبي باال و
است، به ساير  را يافتههاي زباني هنر فقط امكان پرداختن به خالق ايراني را، كه در گذشته

هاي هنري بينجامد و از وضعيت هنرها نيز معطوف كنيم تا به خلق آثاري عظيم در همة حوزه
 .نامطلوب كنوني رهايي يابيم

نكتة . حاال اجازه بدهيد به چند نكتة ديگر هم اشاره كنم و از متن كتاب شاهد مثال بياورم 
 اشارات اين. اشارة مختصري شده است 113، و 29 ،4اتمهارت تفكر در صفحبه اينكه  اول

در . استكودكان  ة هنر به زبان ساده بهآموزش فلسف وموزش مهارت تفكر آبراي  ة خوبيمقدم
 بسيارتوانست گسترش اند كه مياي به مسأله داشتهمسئوالنه و عالمانه اشارةواقع، آقاي دكتر 
در و  ششم كتاب است كه اهميت بسيار دارد فصل دوم مربوط بهنكتة . بيشتري پيدا كند

نكتة  .ها پرداخته شده استكارراهو تهديدها، فرصتها،  به نحو خوبي به 241تا  230صفحات 
كتاب كه  223فراوان در حوزه هنري در صفحه  يبه انقباض و انبساطها است اي اشاره سوم

د به همان مفهوم انقباض كفايت بهتر بو كنمايم گمان ميچون چندان انبساطي را شاهد نبوده
عزم مناسب در دستگاه "و  "اقدامات گسترده"بينيم كه از مي 227طور در صفحة همين. شدمي

در مورد آموزش هنر صحبت شده ولي مستندات الزم در اين موارد ارائه  "آموزش و پرورش
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به  اند كهدانستهنر آموزش ه ةوالدين را بازدارند 224صفحة در  نكتة چهارم اينكه. نشده است
 عموماً والدين بلكهمشكل از والدين نيست  در واقع، .نيست ايعادالنه چندان سخننظر من 

توان ضرورت آموزش هنر و در مواردي هم كه الزم باشد به آساني مي تابع مدارس هستند
يرش بااليي دانيم عموماً پذبراي رشد رواني و رفتاري شاگردان را به والدين توضيح داد كه مي

ايم، عالقمندي و انصاف خوبي ها، تا آنجا كه تجربه كردهمنظور آن است كه خانواده .نيز دارند
ان نيز، آموزشود دارند و خود دانشدر پذيرش همة آموزشهايي كه موجب رشد فرزندانشان مي

د در به هر حال، تالش استاد ارجمن. بخصوص در آموزش عمومي، از اين بابت مشكلي ندارند
به هيچ وجه از ارزش و مطالبي هم كه عرض شد  بدانيمصميمانه قدر بايد تأليف اين كتاب را 

 . كاهدكتاب نمي

 

 :زاده دكتر ابراهيم  

. نكات كه مورد نظر بوده توسط دوستان مطرح شده است البته بعضي از
وع شده و تا از هدفهاي دوره ابتدايي شر 158فرمائيد در صفحه  همانگونه كه مالحظه مي

 ة موارداهداف در بقي كاش ايناي .رود و درست هم همين است راهنمايي و متوسطه پيش مي
حوزه بوده  8يا  7اهداف كلي مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در  .شد هم رعايت مي

اهداف كلي نظام آموزش و  بينيم كهميحوزه كه مربوط به مسائل هنري است  2در  ،است
فراهم ساختن شرايط و امكانات الزم براي رشد مستمر فرهنگي، "به  3ن در بند پرورش ايرا

 .كند يعني به امكانات رشد هنري اشاره مي "ادبي، هنري، علمي و فني

شناخت، پرورش،  اول :سازدمطرح مي به اين ترتيب 3و  2و  1اهداف هنري را در بند 
ان وجهي از وجوه فطرت انسان كه در هدايت ذوق و استعدادهاي هنري و زيباشناسي به عنو

دوم شناخت زيبائيهاي جهان آفرينش به  .اهداف كلي نظام آموزش و پرورش ايران آمده است
و سوم شناخت هنر اسالمي، ملي و جهاني و پرورش  .عنوان مظاهر و تجليات جمال حق

ب خالي اين هدفها به طور كلي مطرح بوده است و جايش در كتا .روحيه هنري و فرهنگي
چرا نشده است؟  .اي نشده بينيم واقعاً فعاليت گسترده كنيم مي وقتي بحث را شروع مي. است
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به  1362است كه در سال مستند ما چيست؟ مستند ما شوراي عالي آموزش و پرورش 

حاال كه كتاب درسي نوشته شده  .تصويب كرده استآنها را عنوان هدفهاي آموزش و پرورش 
 ،زيبا شناسي، به عنوان وجوهي از فطرت انسانو شناخت، پرورش، هدايت،  بينيم كهمي است

نه تنها زمينه  ،وجه زيباشناسي فطرت انسان توجه نشده استو به زمينه پرورش  به نه تنها
اين اهداف و به عبارتي  ،مايايم، ناديده گرفتهايم بلكه از كنار آن گذشته پرورش را فراهم نكرده

من به شجاعت قلم آقاي دكتر اعتقاد دارم چرا كه اولين تهديد آموزش . سكوت مانده استم
چون دين به هنر به عنوان يك  ،ايدئولوژي نه ديني .نداههنر را مقوله ايدئولوژي مطرح كرد

گويد صداي ساز را  ما ميبه اين معنا كه به ايدئولوژي  اماكند  وجه از فطرت انسان نگاه مي
 . داي آواز را بشنو ولي خواننده را نبينص ،بشنو ولي خودش را نبين

 .كنيم را متهم نمي هاما پدر و مادر .هاي اجتماعي آموزشي هنر فراهم نيست زمينه واقع،در 
به فرزندانشان مي گويند اگر مهندس بشوي مشخص است  .گيرند والدين عاقالنه تصميم مي
-از سوي ديگر مي آوري؟ آوري اما هنرمند بشوي چه به دست مي چه چيزهايي را بدست مي

روند خوب  آموزش در خارج از كشور فراهم است افرادي كه به آنجا مي ةزمين بينيم وقتي
آنوقت به ايرانيان در  ،شوند شوند در دنيا مطرح مي كنند و وقتي سرشناس مي پيشرفت مي

زنجير كنيم چرا كه زمينه آزادگي و خالقيت آنجا مهيا است اگر  خارج از كشور افتخار مي
 ايدئولوژي به فكر وي بزنيد ديگر خالقيت هنري ندارد؟

. ايـد  آسيب شناسي را در شرايط فعلي شـجاعانه مطـرح كـرده    شما. دكتر مهرمحمديآقاي 
نكتـه قابـل تـوجهي اسـت      .سوال اساسي مطرح است كه با اين آسيبها چگونه برخـورد كنـيم  

نوان مظاهر و تجليـات جمـال حـق    هنگامي كه هدف را شناخت زيبائيهاي جهان آفرينش به ع
هنر فقط در خط و نقاشي نيست بلكه  .تصور كرديد در كتابها و آموزش كجا تجلي كرده است

تعـادل و   .وجهـي از هنـر رياضـي اسـت     .موزش رياضي  و ساير دروس هم مطرح اسـت آدر 
با رياضي  مثالً موسيقي  ارتباط نزديك .دانيد اگر رياضي ندانيد هنر را خوب نمي .است تناسب

 .و فيزيك دارد

اي  در واقع سخن من اين است كه وقتي هدفها تعيين شد براي عملياتي كردن هدفها برنامه
به عنوان نمونه حتي در . تدوين نشد وبراي رسيدن به آن سير و حركتي انجام نشده است
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كه دنيا از ما به خاطر اين. شود از المپياد هنر خبري نيست المپيادهايي كه در كشور برگزار مي
خوهد آنها مايلند نوابع خودشان در اين زمينه مطرح شود آنها المپيادها را  نخبه هنري نمي

كنند كه مغزهاي متفكر را از سراسر جهان شناسايي و جذب نمايند اما چرا به المپياد  برگزار مي
 .طح اجتماعي استكنند؟ براي اينكه هنر بسيار تأثيرگذار است و تأثير هنر در س هنر توجه نمي

شود خيلي سريع و راحت كنترل كرد ولي اگر نابغه  دان را مي شيمي و يك فيزيكدان يكارها
براي اينكه هنر از ما نباشد  .وي را به راحتي كنترل كنيد هنر توانيد هنري داشته باشيد  نمي

آزاد فكر  و م آزادگيتواني چگونه مي بنابراين بايد ببينيم كه. اند المپيادي برايش در نظر نگرفته
 .خالقيت و تفكر را آموزش دهيم و عملياتي كنيمو كردن را در نظام آموزشي تزريق كنيم 

با توجه به رسالت اين كتاب جا دارد  .كتاب شما حركت خوبي در آموزش هنر ايجاد كرد
 به بعد به برخي از 214درجستار سوم فصل پنجم يعني از صفحه . ها اضافه شود اين زمينه

استانداردهاي يادگيري آموزش هنر اشاره شده است وقتي اين صفحات را خواندم لذت بردم 
شد مدعي را درجاي  مستندات اين استانداردها چيست؟ اگر مستندات ارائه مي اما مايلم بدانم

 .حساب نياوردبهتجويزي كه آن را كرد  خودش ساكت مي

د در مسير تخصصي شدن گام بردارد  يد كه آموزش هنر باياهاشاره كرد 227در صفحه 
 دوما بايد . تواند تخصصي باشد چنانچه آموزش هنر به شكل عمومي مدنظر است مسيرش نمي

موزش تخصصي آن است كه البته آزمينه را از هم جدا كنيم يكي آموزش عمومي هنر و دوم 
آموزش  ها ريزي درست و صحيحي انجام شود از طريق آموزش عمومي زمينه اگر برنامه

 . تخصصي پيش خواهد آمد

  سايتها، ها،ارزشمندي كه در اين كتاب انجام شده است معرفي برخي كتاب هاياز كاريكي 
 .تواند به آنها مراجعه كند نشريات است كه اگر كسي بخواهد بيشتر بداند مي و انجمنها،

خواستم  مي .دلسون گودمن استناد كرده بودين و به نظر فلسفي سوزان لنگر 19در صفحه 
بدانم كدام كتاب آنهاست ولي در فهرست نويسي كتاب نيافتم كه ا حتماالً اشكاالت تايپي 

دانم صميمانه تبريك  در انتها واقعاً الزم مي. است كه در چاپهاي بعدي اصالح خواهد شد
حركتهاي جديدي كه در حوزه كاري خودتان  رعرض كنم از حركتي كه آغاز كرديد مثل ساي
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اميدوارم با تكميل آن كه به لحاظ حجمي هم جا دارد و البته كار مشكلي . ايد م دادهانجا
با شناختي كه از دقت نظر و درايت مولف  ،سال آينده شما باشد يكي دوتواند كار  است و مي

بقيه عناصر كه در هنر  و بيشتر روشن شود هنر به طور نمونه بخش چيستي. انجام بشود ،داريم
يعني مولف مقصود . هنر ولو به صورت تجويزي داد نهايتاً بايد تعريفي از .شود موثرند مطرح

 .رسيم پذير نميخود را از هنر بيان كند چرا كه به يك تعريف همه جانبه و همگان

 

 :دكتر جواليي   

ن ياين جمله در كتاب به نقل از آلبرت اينشت  "تخيل ازدانش مهمتراست"
سالها قبل از اينشتن گفته بود  ي نيزه خواجه نصيرالدين طوسجالب است ك .نوشته شده است

اين عبارت، عبارت بسيار زيبايي است كه . "آدمي پيش از آنكه متفكر باشد متخيل است"
 .نگاشته شود هاهمه سينما بايد سر در مي

اي جدا از زندگي است يا اينكه هنر در حاشيه  كنيم هنر يك مقوله ما متأسفانه تصور مي
كنم  من اشاره مي .اند آقاي دكتر مهرمحمدي زحمت بسيار  در اين موضوع كشيده. ي استزندگ

 كه حسيني داريمسيدكتابي با عنوان سبكهاي ادبي از رضا  يك .در ايرانديگر اثر خوب  دوبه 
دوم كتاب ادبيات كهن فارسي . داشت و قابليت مرجع بودن را داشتناين حجم را  و اين وزن

هاي  به كتاب بزرگي تبديل شد و استفاده بعداًفسران ارتش نوشته شده بود كه است كه براي ا
بزرگي  اثريك  ةخميرماي آقاي دكتر كتاب ،حالايعلي .كنند ن در دانشگاهها ميآخوبي از 

كاري معين به تأليفي  ةدر يك دور اند كهمتوجه اين هدف بودهرسد مولف  به نظر مي .است
قاي آبخصوص هزاران مشكل داشته و  ةآموزش و پرورش در اين زمينند اديدهبرسند يا اينكه 

به نظر من اين . تعدادي از آنها بپردازند اند بهسعي كرده دكتر مهرمحمدي در آن محدوده زماني
يك تواند در دانشگاه به عنوان  كه مي كتاب بزرگ و جامع و مأخذ رامي دهدنويد تولد يك  اثر

يم و اهسال در اين كشور منتظر آن بود 80كتابي كه . تفاده قرار گيردمورد اسعلمي كتاب مرجع 
تشكر  ينكه به عرايض اينجانب توجه كرديداز ا. تاكنون به داليل گوناگون نوشته نشده است

 .كنم مي
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 :دكتر مهرمحمدي  

از اينكه دوستان با صراحت و صميميت در جهت روشن شدن اشكاالت 
كنم من واقعاً اميدوارم فراواني اين نوع نشستها  ا مطرح كردند تشكر ميوارد به اين اثر نكاتي ر

كه  خورمميشود و تأسف بو اين نقد و بررسيها در جامعه علمي ما بيشتر از آنچه كه هست 
اميداورم از قبل اين رايزنيها و گفتگوها و تعامالت به مدارج باالتر در  .چرا اينچنين نيست

 .مفرهنگي برسي –عرصه علمي

اي را به  به دليل آنكه زمان كافي در اختيار نداريم و عمالً زمان به پايان رسيده است نكته
كردم در  من در يك زماني دست به نگارش كتاب زدم كه احساس مي: كنم طور كلي عرض مي

-حسي و بي توجهي مطلق، نوعي بي موزش و پرورش و جامعه تعليم و تربيت ما يك نوع بيآ

 .به معضل بزرگي مانند عدم توجه به تربيت هنري وجود دارداحساسي نسبت 

فكر كردم در بدو امر يك تلنگري زده شود و اين تلنگر توجهات را بتواند به زمينه هنر 
جلب كند تا درگامهاي بعدي كوششهاي موثرتر و پاسخگوتر به نيازهاي آموزش و پرورش در 

د كه االن فصل و وقت مودند حكايت از آن داردوستان فر عمده نكاتي كه. اين زمينه داده شود
تر صورت بگيرد و اميدوارم بنده يا ساير اساتيد محترم تر و جديآن رسيده است كه كار عميق

شاهد ... سوزانند اين توصيه جمعي را جدي بگيرند و انشاءا عد مغفول دل ميكه براي اين ب
 .تر در اين زمينه باشيم كارهاي اساسي

موزش عمومي هنر باشد چرا كه در آكنم من عنايت داشتم كه اين اثر  ض ميدر نهايت عر
هنر، اگر مشكل داشته باشيم به اندازه عمق و وسعت مشكلي كه در حوزه  يموزش تخصصآ

موزش آبه همين خاطر با عنايت به اين معنا اسم آن را  .آموزش عمومي هنر است نداريم
اي در وقتي هنر به عنوان مولفه .ار نيز همين استيكي از دشواريهاي ك .عمومي هنر گذاشتم

چه ضرورتها و چه منطق و چه توجيهي  خواهد مطرح شود و پرورش عمومي ميموزش آ ةپهن
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تخصصي در مقطع  ةتواند داشته باشد و گرنه بحث آموزش هنر به عنوان يك زمين مي

كار من است نه اساساً مورد اي و يا سطوح باالتر نه در حوزة  موزش فني و حرفهآدبيرستان يا 
دهم كه يكي از دشواريهاي كار  مجدداً اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي .توجه من بوده است

اين است كه بتوانيم چيستي، چرايي و چگونگي آموزش عمومي هنر را به طور مفصل و 
موزش آاز نچه آتر مطرح كنيم و ميان آنچه كه از آموزش عمومي هنر و  تر و گسترده عميق

موزش عمومي هنر يعني آشود خلط نكنيم و من گمانم اين است كه  تخصصي هنر فهميده مي
اي از آموزش عمومي مورد نياز جدي ماست و  اي يا عرصه مطرح كردن هنر به عنوان زمينه

شود بايد توجه  كارهايي كه در جهت تكميل اين كتاب توسط من يا ساير متخصصين انجام مي
 . آموزش عمومي و تخصصي هنر خلط ايجاد نشودشود كه بين 

به كه  ،كنم آموزش عمومي هنر در مسير تخصصي شدن قرار بگيرد در جايي كه اشاره مي
در واقع ظرافت و دشواريهاي آموزش  ،كند زاده پارادوكس ايجاد مي تعبير آقاي دكتر ابراهيم

آموزش  ر اين است كهمنظوكنيم  عمومي همين است كه وقتي صحبت از آموزش عمومي مي
براي همه يكسان تعريف اين آموزش اما . آموزان باشد بايد در دسترس و اختيار همه دانش

در همانجا اشاره به آموزش  .استبا توجه به عالقه ها، حساسيتها، شرايط و نيازها  بلكهنشده 
مسير آموزان در سطوح باالتر تحصيلي در  كنم يعني دانش هنر به صورت غيرتجويزي مي

شان  ورد تأكيد بر حسب عالقههاي هنري م آموزش عمومي هنر حق انتخاب را از حيث حوزه
موزش عمومي تعريف شده از قبل آ  در پايان دوره متوسطه كه كل اين دوره، دورة. داشته باشند

آموزش عمومي هنر واجد يك تخصص شده باشند مطلبي است كه در استانداردها به آن اشاره 
 .شوددر استانداردها فرايند و مسير تخصصي شدن دنبال مي شود كهديده ميخوبي  كردم و به

 .اين تعبير من نيست. امهآموزش عمومي هنر به عنوان ركن نظام آموزشي توجه كردمن به 
ابتدا بايد عرصه . تواند باشد نظر اساتيد صحيح است كه آموزش عمومي عرصه خيلي چيزها مي

هدف من اين  .ا ترسيم كرد بعد جايگاه هنر را در آن روشن ساختآموزش عمومي ر ةو پهن
هاي آن را مشخص كنم و اين تعبير چهارمين از زبان  آموزش عمومي و مولفه ةنبوده كه عرص

 .است  اي استفاده كرده اليوت آيزنر است كه به عنوان يك زبان نمادين يا زبان كنايه
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ر جهان براي خواندن، نوشتن و حساب كردن به اين معني كه همان درجه واعتباري كه د
كند براي هنر هم همان اعتبار  موزش عمومي وجود دارد و كسي ترديد و تشكيك نميآدر 

موزش عمومي به همين چهار عنصر خالصه آنها هم مقصودشان اين نيست كه آ .وجود دارد
 . مي شود

ي از نكاتي را كه دوستان بيان خيل. كنم و واقعاً استفاده كردم من مجدداً صميمانه تشكر مي
سازد و اين مطالب را به عنوان سوغات گرانقدر  را براي بازنگري مجدد فراهم مي  كردند زمينه

 .   و ارزشمند و به عنوان توشه راه در ادامه مسير استفاده خواهم كرد
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