
* Amir.Rezaeinabard@ut.ac.ir | 09124546925

چکیده
ــول  ــی در طـ ــعه فرهنگـ ــاخصه های توسـ ــن شـ ــی از مؤثرتریـ ــر یکـ ــد، هنـ ــدون تردیـ ــئله: بـ ــان مسـ بیـ
تاریـــخ بشـــری بـــوده اســـت. از ســـوی دیگـــر پایـــداری و رشـــد هنـــر در متـــن فرهنـــگ، در گـــرو آمـــوزش 
علمـــی میســـر بـــوده اســـت. یکـــی از بهتریـــن شـــیوه های آمـــوزش هنـــر هـــم، آشـــنایی دانش آمـــوزان 
ثـــار ارزشـــمند آن هـــا اســـت. در  بـــا نحـــوه سیروســـلوک اخالقـــی بـــزرگان هنـــر و شـــناخت و بررســـی آ
ثـــار اســـتاد محمـــود فرشـــچیان بـــه عنـــوان مصـــداق بـــارزی از ایـــن بـــزرگان مـــورد  ایـــن میـــان زندگـــی و آ

تأمـــل بـــوده اســـت.
هدف مقاله: هدف در گام نخست، معرفی و توصیف دقیق و مستند کتاب های درسی آموزش 
آسیب شناسی و شناخت نقاط قوت و ضعف  هنر با موضوع استاد فرشچیان و در گام بعدی، 

این منابع، جهت اتخاذ سیاست های راهبردی و مؤثر در این زمینه بوده است. 
ــا موضــوع اســتاد محمــود فرشــچیان بــه طــور  ــا کتاب هــای درســی آمــوزش هنــر ب ــه: آی ــؤال مقال س
مســتند و جامــع معرفــی و توصیــف شــده اند؟ و آیــا ایــن منابــع حســاس بــه لحــاظ نقــش آموزشــی 

و پرورشی شــان، آسیب شناســی و تحلیــل شــده اند؟ 
روش تحقیق: این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد و اطالعات کتابخانه ای و میدانی، 
آموزش هنر )با محوریت فرشچیان(، به   جامع کتاب های درسی 

ً
ضمن معرفی و توصیف نسبتا

ویژه کتاب های مقطع راهنمایی، از سال 1362 تاکنون که توسط آموزش وپرورش منتشر شده اند، 
به آسیب شناسی فرم و محتوای این منابع پرداخته است. 

ثــار فرشــچیان  نتیجه گیــری: ضمــن تحســین وزارت آمــوزش پــرورش در بازتــاب دادن زندگــی و آ
ثــار دربــاره هنرمنــد، دارای کاســتی ها و کمبودهــای  ، مطالــب و آ در کتاب هــای درســی آمــوزش هنــر
اســت.  شــده  ج  در مقالــه  ایــن  پایــان  در  آن هــا  فهرســت  کــه  هســتند  علمی-پژوهشــی  جــدی 
آسیب شناســی اصولــی ایــن کتاب هــا، می توانــد بــر غنــای ایــن نــوع از منابــع آموزشــی بیفزایــد. 

، محمود فرشچیان. واژگان کلیدی: وزارت آموزش وپرورش، کتاب درسی، آموزش هنر

معرفی و آسیب شناسی کتاب های درسِی آموزش هنر با 
ثار استاد محمود فرشچیان ع زندگی و آ موضو

)وزارت آموزش وپرورش؛ از سال 1362 تاکنون(
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Abstract:
Undoubtedly, art has been one of the most influential features of cultural 
development throughout human history. On the other hand, the sustainability and 
growth of art in the context of culture has been possible depending on scientific 
education. One of the best ways to teach art is to acquaint students with the moral 
course of the greats of art and to recognize and evaluate their valuable works. In 
the meantime, the life and works of Master Farshchian have been considered as a 
clear example of these great men.
Master Mahmoud Farshchian, as the most famous contemporary Iranian painter 
and as a world-renowned artist, has made a significant contribution to the 
revival and promotion of Iranian painting and traditional arts in general in the 
contemporary period. Throughout his professional life, he has always defended 
the lofty and eternal position of Iranian painting, both by writing early articles 
and by the works he has created during his career. He has never, in fact, degraded 
the status of Iranian painting, both nationally and internationally. Farshchian 
brought the fame of Iranian culture and art to the attention of the world, especially 
Europe and the United States, by teaching, lecturing, and setting up his exhibitions 
at major universities and art centers around the world.
The artist has earned such a status during his lifetime that he has received 
inscriptions from high-ranking kings and officials, presidents and prime ministers 
of various countries, as well as museums, libraries, personal collectors and art 
enthusiasts. Prominent university professors and internationally renowned artists, 
although they consider Farshchian to be the origin of Isfahan and Iran, consider 
him to belong to the world›s cultural and artistic heritage with great insight and his 
works in interaction and understanding between people of different civilizations. 
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They have been considered effective and efficient.
In this regard, the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization; UNESCO 
has published selected works by Mahmoud 
Farshchian in two voluminous volumes by Homai 
Publications in New York and in the printing 
presses of Zalborg, Germany (1991) and Florence, 
Italy (2004). The German edition of the book has 
been introduced as the most exquisite art book 
of the present age. Federico Mayor and Quichiro 
Matsura, former UNESCO executives, have also 
written valuable introductions to the work. The 
artist›s name is registered in the list of 21st 
century intellectuals and now in Iran, the style 
and method of Farshchian is well known and due 
to its wide and undeniable effects, it has countless 
followers who have created a certain school of 
this style. Of course, in addition to influencing 
contemporary Iranian painting trends, it has also 
had significant effects on Iranian national and 
traditional arts.
However, given such a position, one of the 
most appropriate and strategic measures of the 
Ministry of Education has been to appreciate and 
protect the personality of this famous artist in the 
form of assigning lessons or chapters to his life 
and works in textbooks. 
Target: The first step was to introduce and 
describe accurately and documented art textbooks 
on the subject of Mahmoud Farshchian, and in 
the next step, pathology and recognition of the 
strengths and weaknesses of these resources, to 
adopt strategic and effective policies in this field.
Question or hypothesis: Basically, from the 
beginning until now, have the textbooks for 
teaching art on the subject of Mahmoud Farshchian 
been documented and comprehensively described 
and described? And have these sensitive resources 
been pathologically analyzed in terms of their 
educational role?
Research Methods: This research, with a 
descriptive-analytical method and with library 
and field documents and information, while 
introducing and describing the relatively 
comprehensive textbooks of art education 
textbooks (with Farshchian focus), especially 
middle school textbooks, since 1983 by teaching 
and Breeding has been published, addressing 
the pathology of the form and content of these 
resources.

Conclusion: In this research, an attempt was 
made to introduce and describe the relatively 
comprehensive textbooks of art education, 
especially middle school textbooks, which have 
been published by education since 1983, to 
analyze and pathology of the form and content of 
these resources.
As mentioned in the text, the reflection of the life 
and works of Master Mahmoud Farshchian in 
the form of art education books has been a very 
correct and worthy action by education, which 
in addition to the technical and educational 
dimension of the artist›s works can be inspiring 
and encouraging. Students and students should be 
talented, on the other hand, it is a reminder to 
honor and the enduring figures and artistic figures 
who have always been emphasized by human and 
Islamic teachings. From this point of view, the 
measured action of the «Educational Research 
and Planning Organization» of the Ministry of 
Education, especially about a high-profile and 
global figure such as Mahmoud Farshchian, is 
highly commendable.
From another point of view, along with these 
advantages, there are shortcomings and 
disadvantages that the author has obtained by 
carefully observing the publication of educational 
books on the art of life and Farshchian›s works in 
recent decades. It is hoped that this pathology and 
recognition of strengths and weaknesses, which 
is based solely on sincerity and compassion, and 
based on the original expertise of the author 
(Farshchian Studies), at least as a scientific and 
research proposal to the «Educational Research 
and Planning Organization» Be considered and 
followed up. If these shortcomings were raised by a 
not-so-prominent and irresponsible organization, 
as well as by a not-so-prominent artist, perhaps 
it would have been tolerated. However, we are 
dealing with the most sensitive and fundamental 
organization responsible for the education of the 
country and with the most prominent Iranian 
painter or artist. Undoubtedly, if this research 
is an example of pathology or scientific and 
constructive critique, it can be effective and 
efficient in adopting macro and strategic policies 
of the Ministry of Education on the subject of this 
art icle.  
Key WordsKey Words: Ministry of Education, Textbook, Art 
Education, Mahmoud Farshchian.
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مقدمه و بیان مسئله
بـــه عنـــوان پرآوازه تریـــن نگارگـــر  اســـتاد محمـــود فرشـــچیان، 
ـــهم  ـــی، س ـــار جهان ـــا اعتب ـــدی ب ـــوان هنرمن ـــه عن ـــی و ب ـــر ایران معاص
قابل توجهـــی در احیـــاء و ارتقـــاء نگارگـــری ایرانـــی و به طورکلـــی 
هنرهـــای ســـنتی در دوره معاصـــر داشـــته اســـت. او همـــواره در 
ـــن  ـــاالت آغازی ـــتن مق ـــا نگاش ـــه ب ـــود، چ ـــه ای خ ـــی حرف ـــول زندگ ط
آفریـــده، از  آثـــاری کـــه در طـــول زندگـــی حرفـــه ای اش  و چـــه بـــا 
جایـــگاه رفیـــع و جاویـــدان نقاشـــی ایرانـــی دفـــاع نمـــوده اســـت. 
در  را  ایرانـــی  نقاشـــی  جایـــگاه  تخفیـــف  و  تنـــزل  هیچـــگاه  وی 
در  فرشـــچیان  اســـت.  برنتابیـــده  بین المللـــی  و  ملـــی  عرصـــه 
دانشـــگاه ها و مراکـــز مهـــم هنـــری جهـــان، بـــا آمـــوزش، ایـــراد 
هنـــر  و  آوازه فرهنـــگ  نمایشـــگاه هایش،  برپایـــی  و  ســـخنرانی 
ایـــران را بـــه گـــوش جهانیـــان و بـــه ویـــژه اروپـــا و آمریـــکا رســـاند. 
دست  به  حیاتش  زمان  در  جایگاهی  چنان  هنرمند،  این 
آورده است که پادشاهان و مقامات عالی رتبه، رؤسای جمهور 
و  موزه ها  همچنین  گوناگون،  کشورهای  نخست وزیران  و 
هنر  به  عالقه مندان  و  شخصی  مجموعه داران  و  کتابخانه ها 
برجسته  استادان  می بالند.  خود  بر  او،  از  نگاره ای  داشتن  به 
دانشگاهی و هنرشناسان نامدار بین المللی، گر چه خاستگاه 
فرشچیان را اصفهان و ایران می دانند، اما با بینشی کالن، وی 
آثار او را  را متعلق به میراث فرهنگی و هنری جهان برشمرده و 
و  مؤثر  گوناگون،  تمدن های  مردمان  بین  تفاهم  و  تعامل  در 

کارساز قلمداد نموده اند. 
در همین راستا، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد؛ 
بسیار  مجلد  دو  در  را  فرشچیان  استاد  برگزیده  آثار  »یونسکو«1 
چاپخانه های  در  و  نیویورک  »همای«2  انتشارات  توسط  نفیس 
سالزبورگ آلمان )1370( و فلورانس ایتالیا )1382( به چاپ رسانده 

هنری  کتاب  نفیس ترین  عنوان  به  آلمان  چاپ  کتاب  است. 
»کویچیرو  و   3» مایور »فدریکو  است.  شده  معرفی  حاضر  عصر 
ماتسورا«4، مدیران پیشین یونسکو نیز مقدمه های ارزشمندی 
بر این آثار نگاشته اند. نام هنرمند در فهرست روشنفکران قرن 
شیوه  و  سبک  ایران  در  حاضر  حال  در  و  ثبت  یکم  و  بیست 
و  گسترده  تأثیرات  باتوجه به  و  شده  شناخته  کاماًل  فرشچیان 
مکتب  که  است  بی شماری  پیروان  دارای  انکارش،  غیرقابل 
بر  عالوه  البته  است.  آورده  وجود  به  را  سبک  این  از  مشخصی 
تأثیر بر جریان های نگارگری معاصر ایران، بر هنرهای ملی و سنتی 
ایرانی نیز تأثیرات قابل تأمل و چشمگیری داشته است؛ لذا یکی 
آموزش وپرورش،  وزارت  راهبردی  و  شایسته  بسیار  اقدامات  از 
بوده  نامدار  هنرمند  این  شخصیت  پاسداشت  و  قدرشناسی 
است که در قالب اختصاص درس یا فصل هایی به زندگی و آثار 
ایشان در کتاب های درسی آموزش هنر صورت پذیرفته است. 
هدف این مقاله، در گام نخست، معرفی و توصیف مستند این 
و  قوت  نقاط  شناخت  و  آسیب شناسی  بعدی،  گام  در  و  منابع 
ضعف این منابع، جهت اتخاذ سیاست های راهبردی و مؤثر در 

این زمینه بوده است. 

روش تحقیق
نـــوع پژوهـــش بنیـــادی نظـــری و روش ایـــن مقالـــه، توصیفـــی 
و  کتابخانـــه ای  اطالعـــات  و  اســـناد  بـــا  کـــه  اســـت  تحلیلـــی  و 
میدانـــی، کوشـــش شـــده اســـت کـــه ضمـــن معرفـــی و توصیـــف 
ویـــژه  بـــه   ، هنـــر آمـــوزش  درســـی  کتاب هـــای  جامـــع   

ً
نســـبتا

کتاب هـــای مقطـــع راهنمایـــی، از ســـال 1362 تاکنـــون کـــه توســـط 
آموزش وپـــرورش منتشـــر شـــده اند، بـــه آسیب شناســـی فـــرم و 

ــردازد.  ــز بپـ ــی نیـ ــواد درسـ ــع و مـ ــن منابـ ــوای ایـ محتـ
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پیشینۀ تحقیق
آثــار و اندیشــه  آثــار دیگــران دربــاره زندگــی،  نگارنــده نظــرات و 
چهــار  در  تاکنــون  پیــش  ســال  هفتــاد  حــدود  از  را  فرشــچیان 
دقیــق  اطالعــات  و  جزئیــات  بــا  و  مفصــل  طــور  بــه  دســته 
دلیــل  بــه  کــه  اســت  داده  قــرار  بررســی  مــورد  کتاب شــناختی، 
بیــان  از   ، نوشــتار ایــن  محــدود  فضــای  و  مطالــب  زیــاد  حجــم 
می تــوان  خالصــه  طــور  بــه  لیکــن  اســت،  شــده  پرهیــز  آن 
گفــت کــه دســته نخســت، گفتگوهــا و نوشــتارهای عمومــی، 
دســته  غیرتخصصــی،  و  عمومــی  کتاب هــای  دوم،  دســته 
علمی-ترویجــی،  علمی-پژوهشــی،  مقــاالت  شــامل؛  ســوم، 
مطالعــات  شــامل؛  چهــارم،  دســته  و  پایان نامه هــا  همایــش، 
همیــن  بــر  می شــود.  پژوهــی«5  »فرشــچیان  تخصصــی  کامــاًل 
ــش،  ــن پژوه ــوع ای ــوص موض ــه در خص ــت ک ــوان گف ــا می ت مبن
ادامــه  در  اســت.  نگرفتــه  صــورت  مطالعــه ای  هیــچ  تاکنــون 
ضمــن معرفــی و توصیــف مختصــر چگونگــی انعــکاس زندگــی 
در  تأثیراتــش  و  الهام بخشــی  -باتوجه بــه  هنرمنــد  ایــن  آثــار  و 
آمــوزش  درســی  کتاب هــای  قالــب  در   - هنــر رشــد  و  آمــوزش 
ایــن  محتوایــی  و  ظاهــری  آسیب شناســی  و  تحلیــل  بــه   ، هنــر

شــد. خواهــد  پرداختــه  منابــع 

مبانی نظری
آثار استاد محمود فرشچیان در کتاب های درسِی  بازتاب زندگی و 

آموزش هنر
و  تصمیمات  از  یکی  شد،  بیان  پیش تر  که  گونه  همان 
سیاست های بسیار اصولی و ارزشمند وزارت آموزش وپرورش، 
تکریم و ارج نهادن به بزرگان فرهنگ و هنر از جمله؛ شخصیت 
ماندگار  چهره  و  نامدار  نگارگر  فرشچیان،  استاد  منحصربه فرد 
به  فصل هایی  یا  درس  اختصاص  قالب  در  که  بوده  ایران  هنر 
شکل  هنر  آموزش  درسی  کتاب های  در  ایشان  آثار  و  زندگی 
و  پژوهش  »سازمان  کوشش  به  مهم  این  است.  گرفته 
تألیف  و  برنامه ریزی  »دفتر  هنرِ  گروه  و  آموزشی«  برنامه ریزی 
نشر  و  چاپ  »شرکت  سازمان،  ناشرِ  و  درسی«  کتاب های 
کتاب های درسی ایران«، به سرانجام رسیده است. به طورکلی، 
پیشینه تألیف کتب هنری برای دانش آموزان و هنرآموزان، به 
پیش از انقالب بازمی گردد. نگارنده با مراجعه حضوری به آرشیو 
آموزش وپرورش،  آموزشِی«  برنامه ریزی  و  پژوهش  »سازمان 
برای  است.  داده  قرار  بازبینی  و  پیگیری  مورد  را  مسئله  این 
مثال، در سال های 1351 و 1352، برای دوره راهنمایی تحصیلی 
 3 و   2  ،1 هنر  کتاب  سه  عمومی،  تعلیمات  دوم  مرحله  و 
و  )خط(  احصایی  محمد  )نقاشی(،  جوادی پور  محمود  توسط 
)آرشیو سازمان  منتخب صبا )شکل سازی( تألیف شده اند 

و  تألیف  البته   .)1393 آموزشی:  برنامه ریزی  و  پژوهش 
و  مطالب  دربردارنده  که  هنر  آموزش  درسی  کتاب های  انتشار 
تصاویری درباره زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان هستند، 
و  )چهارم  ابتدایی  دورۀ  هنر  کتاب  انتشار  با  و   1362 سال  از 
پنجم(، تألیف محمدعلی رجبی، آغاز و در شمارگان میلیونی در 
سطح کشور ادامه یافت. این کتاب عالوه بر پرداختن به زندگی 
آثار فرشچیان، نخستین کتاب پس از انقالب است که برای  و 
درس هنر دانش آموزان مقطع ابتدایی )چهارم و پنجم( تألیف 

می شد )رضایی نبرد، گفتگو با محمدعلی رجبی: 1392(.
سال های  برای  نیز  دیگری  کتاب  کتاب،  این  با  هم زمان 
اول، دوم و سوم مقطع راهنمایی تألیف شد که البته بعدها در 
با  گفتگو  نبرد،  )رضایی  کتاب مجزا تألیف شدند.  قالب سه 
محمدعلی رجبی: 1396(. عالوه بر کتاب هنر رجبی، نگارنده 
کتاب هنر اول، دوم و سوم مقطع راهنمایی سال 1362 را نیز در 
آرشیو سازمان یاد شده، مورد بررسی و بازبینی قرار داد که درباره 
استاد  از  پس  بود.  نشده  درج  مطلبی  فرشچیان  آثار  و  زندگی 
محمدعلی رجبی، دکتر هادی هزاوه ای تألیفات مشابه و مرتبط 
استاد  نشیب هایی،  و  فراز  از  پس  سرانجام،  و  می دهد  ادامه  را 
محمدمهدی هراتی، از استادان همین سازمان، سکان این امور 
را به دست می گیرد که اکنون، دوران بازنشستگی خود را سپری 
می کند )رضایی نبرد، گفتگو با محمدمهدی هراتی: 1396(.

به هرحال، این سیر تاریخی با تمامی نقاط ضعف و قوتش، 
کشور  هنر  آموزشی  نظام  تثبیت شدة  برنامۀ  به عنوان  سال ها 
نویسندگان،  و  هنرمندان  از  برخی  میان،  این  در  یافت.  ادامه 
طراحی  استادان  به  می توان  میان  این  از  که  بوده اند  پیش گام 
محمدعلی  هراتی،  محمدمهدی  رجبی،  محمدعلی  نقاشی:  و 
بخش  در  و  درخشانی  یداهلل  و  پوررهنما  جعفر   ، کشاورز
نمود.  اشاره  آقاجانی  حاجی  هادی  به؛  می توان  خوشنویسی 
در این میان، عالوه بر محمدعلی رجبی و هادی هزاوه ای که از 
پیش کسوتان این عرصه هستند، محمدمهدی هراتی، نقش 

فعال و پررنگ تری داشته است. 
یک  هر  که  هنر  آموزش  درسی  کتاب های   

ً
صرفا ادامه  در 

یا  هنرمند  آثار  و  زندگی  دربارۀ  قابل توجه  و  مستقل  طور  به 
و  توصیف،  و  معرفی  آورده اند،  تصویری  و  مطلب  هنرمند  از 
سرانجام مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار می گیرند. همچنین 
تألیف  متوسطه  دوره  برای  که  متأخری  درسی  کتاب های  از 
به  گذرا  بسیار  اشاره ای  یا  اثر  یک   

ً
صرفا هنرمند  از  و  گشته 

مانند  است.  شده  چشم پوشی  داشته اند،  وی  آثار  و  هنرمند 
 
ً
صرفا که  متوسطه  اول  دوره  نهم،  پایه  هنر  و  فرهنگ  کتاب 

شده  درج  مطلب  بدون  و  ناقص  هم  آن  و   » »غرور نگاره  آن  در 
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آموزش هنر اول راهنمایی، مطلبی  است. همچنین، در کتاب 
دررابطه با استاد فرشچیان درج نشده است.

معرفی کتاب های درسی آموزش هنر
اطالعات کتاب شناختی:

عنوان کتاب: هنر )تصویر1(؛
مؤلف: محمدعلی رجبی6؛

مقطع: چهارم و پنجم دبستان؛
: شرکت چاپ و نشر ایران؛ ناشر

: نخست 1362؛ سال انتشار
دربارۀ محمود فرشچیان: 

نقاشی- طراحی1. سیاه قلم پرندگان )صفحه 19(؛
و  دانش  جست وجوی  در  قلم های  سیاه  طراحی2.  نقاشی- 

تکرار نقوش حیوانی )صفحات 41 و 42(؛
»خان  و  »چوگان«  نگاره های   -1 اهلل اکبریم  به  مسلح  ما  سرود 

سوم رستم« )صفحه 111(.
اطالعات کتاب شناختی:

عنوان کتاب: تعلیم هنر7 )تصویر2(؛
مؤلف: محمدمهدی هراتی؛

مقطع تحصیلی: راهنمایی، برای معلم؛
: شرکت چاپ و نشر ایران؛ ناشر

: نخست 1366؛ سال انتشار
دربارۀ محمود فرشچیان:

نگاره  تاریخ:  دیدگاه  از  هنر  تربیتی  اثرات   -2 نخست:  فصل 
»مرغان بهشتی« )صفحه 40(.

: چهارم و پنجم دبستان )رجبی، 1362( تصویر شماره 1: کتاب هنر
Figure 1: Art book: fourth and fifth grade (Rajabi, 1983)

تصویر شماره 2: کتاب تعلیم هنر )هراتی، 1366(
Figure 2: Art Education Book (Harati, 1987)
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عنوان کتاب: روش تدریس هنر8 )تصویر3(؛
مؤلفــان: نقاشــی و طراحــی؛ محمدمهدی هراتی، خوشنویســی؛ 

هــادی حاجــی آقاجانی؛
مقطع تحصیلی: سال اول دورۀ راهنمایی تحصیلی؛

: شرکت چاپ و نشر ایران؛ ناشر
: 1373؛ سال انتشار

دربارۀ محمود فرشچیان: 
درس پنجم: دربارۀ نقاشی ایران9 )صفحات 45 - 49(؛

اطالعات کتاب شناختی:
عنوان کتاب: آموزش هنر10 )تصویر4(؛

مؤلفــان: طراحــی و نقاشــی؛ محمدمهــدی هراتــی، محمدعلــی 
ــانی؛ ــداهلل درخش ــا و ی ــور رهنم ــر پ ، جعف ــاورز کش

خوشنویسی؛ هادی حاجی آقاجانی؛
مقطع تحصیلی: سال دوم دورۀ راهنمایی تحصیلی؛

: شرکت چاپ و نشر ایران؛ ناشر
: 1371؛ سال انتشار

دربارۀ محمود فرشچیان: 
درس نهم: زندگی نامۀ استاد محمود فرشچیان؛

تصویــر چهــرۀ اســتاد )صفحــه 44( و نگاره هــای »پنــاه« )صفحــه 
« )صفحــه 47(؛ 45(، »تــداوم« )صفحــه 46( و بخشــی از »شــکار

درس دوازدهم: سیاه قلم تکرار نقوش حیوانی )صفحه 61(؛
درس پانزدهــم: ســیاه قلم حضــرت یونــس )ع(11 )صفحــه 71( 

4-1-2-3-4-5-6(؛ )تصاویــر 

تصویر شماره 3: کتاب روش تدریس هنر: اول راهنمایی )هراتی و حاجی آقاجانی، 1373(
Figure3: Art Teaching Method Book: The First Guide (Harati and Haji 

Aghajani, 1994)

: دوم راهنمایی )هراتی و همکاران، 1371( تصویر شماره 4: کتاب آموزش هنر
Figure4: Art Education Book: Second Grade (Harati et al., 1992)
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تصویر شماره 4-1: زندگی نامه استاد فرشچیان، 
، دوم راهنمایی، 1371)صفحه 44( کتاب آموزش هنر
Figure 41-: Biography of Master Farshchian, 
Art Education Book, Secondary School, 1992 

(Page 44)

«، کتاب  تصویر شماره 4-4: بخشی از نگاره »شکار
، دوم راهنمایی، 1371 )صفحه 47( آموزش هنر

Figure 44-: Part of the painting «Hunting», 
Art Education Book, second grade, 1992 

(Page 47)

تصویر شماره 4-2: نگاره »پناه« )یتیم نوازی(، کتاب 
، دوم راهنمایی، 1371)صفحه 45( آموزش هنر

Figure 42-: « Shelter», Art Education book, 
second grade, 1992 (page 45)

تصویــر شــماره 4-5: ســیاه قلم تکــرار نقــوش حیوانــی، 
، دوم راهنمایــی، 1371 )صفحــه 61( کتــاب آمــوزش هنــر
Figure 45-: Black pen, repetition of animal 
motifs, Art Education book second grade, 

1992 (page 61)

 ، تصویر شماره 4-3: نگاره »تداوم« کتاب آموزش هنر
دوم راهنمایی، 1371)صفحه 46(

Figure 43-: «Continuation», Art Education, 
second grade, 1992 (page 46)

تصویر شماره 4-6: سیاه قلم حضرت یونس )ع(، 
، دوم راهنمایی، 1371 )صفحه 71( کتاب آموزش هنر

Figure 46-: The Black Pen of Younis, Art 
Education Book, second grade, 1992 (Page 71)  
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اطالعات کتاب شناختی:
عنوان کتاب: آموزش هنر12 )تصویر5(؛

جعفــر   ، کشــاورز محمد علــی  هراتــی،  محمدمهــدی  مؤلفــان: 
آقاجانــی؛ پوررهنمــا، یــداهلل درخشــانی و هــادی حاجــی 

تحصیلــی  راهنمایــی  دورۀ  ســوم  ســال  تحصیلــی:  مقطــع 
عمومــی(؛ تعلیمــات  دوم  )مرحلــۀ 

: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران؛ ناشر
: 1377؛ سال انتشار

دربارۀ محمود فرشچیان: 
پــدر  دامــان  بــه  یوســف  بازگشــت  ســیاه قلم  پانزدهــم:  درس 

.)79 )صفحــه  آتــش«  »گلســتان  نــگاره  و   )77 )صفحــه 

اطالعات کتاب شناختی:
عنوان کتاب: استاد فرشچیان )تصویر6(؛

مؤلف: محدثه گودرزنیا؛
: انتشارات مدرسه؛ ناشر

: نخست 1389؛ سال انتشار
دربارۀ محمود فرشچیان:

برنامه ریـــزی  و  پژوهـــش  ســـازمان  اخیـــر  تألیفـــات  دیگـــر  از 
آموزشـــی کـــه زیـــر نظـــر شـــورای کارشناســـی دفتـــر انتشـــاراِت 
ـــت  ـــچیان اس ـــتاد فرش ـــاب اس ـــت، کت ـــام گرف ـــی، انج کمک آموزش
کـــه به طـــور کامـــاًل مســـتقل و البتـــه بـــه شـــکل کلـــی و مختصـــر 
ایـــن هنرمنـــد در قالـــب روایـــت داســـتانی  آثـــار  بـــه زندگـــی و 
پرداختـــه اســـت. هـــدف منـــدرج در پشـــت ایـــن کتـــاب، »آشـــنا 
ــای  ــروغ چهره هـ ــی پرفـ ــا زندگـ ــوان بـ ــوان و جـ ــل نوجـ ــردن نسـ کـ
ـــا، 1389:  ـــت )گودرزنی ـــده اس ـــوان ش « عن ـــر ـــر حاض ـــان عص درخش

ــاب(. ــد کتـ ــت جلـ پشـ

تصویــر شــماره 5: کتــاب آمــوزش هنــر: ســوم راهنمایــی )هراتــی و همــکاران، 1377(
Figure5: Art Education book: third grade (Harati et al., 1998)

تصویر شماره 6: کتاب استاد فرشچیان )گودرزنیا، 1389(
Figure6: Master Farshchian›s book (Goodarznia, 2010)
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اطالعات کتاب شناختی:
عنوان کتاب: فارسی، خوانداری: پنجم دبستان )تصویر7(؛

 ، پریچهـــر اده،  جبلـــی  فریـــدون،  شـــلدره،  اکبـــری  مؤلفـــان: 
فـــرح؛ نجـــاران، 

: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی؛ ناشر
: اول 1394؛ سال انتشار

دربارۀ محمود فرشچیان: 
استاد  زندگینامه  نیکو:  نام   -10 درس   - نام آوران  چهارم:  فصل 

فرشچیان )صفحات 78- 82(.

نقد و آسیب شناسی کتاب های درسی آموزش هنر 
، یــادآور گذشــته های دور و خاطــرات  کتاب هــای آمــوزش هنــر
شــیرین  اســت.  هنــر  کالس  و  مدرســه  دوران  تلخ وشــیرین 
 ، دلســوز معلمــان  و  هنــر  کالس  هیجــان  و  لــذت  به خاطــر 
بــودن  غیرمرتبــط  دلیــل  بــه  تلــخ  و  هنرشــناس  و  هنرمنــد 
هــر  یــا  ریاضــی  معلــم  کــه  به این ترتیــب   . هنــر کالس  معلمــان 
ــمت کالس  ــه س ــر ب ــت، ناگزی ــی نداش ــۀ خاص ــه برنام ــی ک معلم
کشــیدن  بــه  را  دانش آمــوزان  ســپس  می شــد.  هدایــت  هنــر 
یــا نوشــتن از روی الگــوی کتــاب ترغیــب می کــرد و خــود نیــز از 

مــی زد. تخمیــن  را  فوتبــال  نتیجــۀ  کالس،  پنجــرۀ  پشــت 
در  و  مبهــم   ، کشــور در  آن  جایــگاه  و  هنــر  ماهیــت  البتــه 
اقدامــات  علی رغــم  تخصص هــا،  جابه جایــی  اســت.  حاشــیه 
تــا  کــه  کــه تاکنــون صورت گرفتــه اســت، امــری اســت  مثبتــی 
، گریبــان جامعــه را گرفتــه اســت. برخــالف آنچــه  ســطح کالن نیــز
کــه برخــی افــراد در فضاهــای علمــی و دانشــگاهی می پندارنــد، 
عمــل نقــد، آن چنان کــه نهادینــه شــده اســت، نکوهــش و ایــراد 
و اشــکال صــرف و تسویه حســاب شــخصی و غیــره نیســت، 
ــده  ــی برجای مان ــی و ایران ــی یونان ــراث عقالن ــه از می ــه ک ــه آنچ بلک
اســت، ســنجش علمــی، اصولــی و منصفانــه آثــاری اســت کــه بــه 
مــدد آن می تــوان بــه محاســن و معایــب اثــر یــا عملــی پــی بــرد و 

ســره را از ناســره تشــخیص داد.
انتشــار  محاســن  از  کــه  گفــت  می تــوان  براین اســاس 
آموزش وپــرورش،  وزارت  هنــر  آمــوزش  درســی  کتاب هــای 
جملــه،  )از  بومــی  و  ملــی  هنــر  و  میراث فرهنگــی  بــه  توجــه 
پرداختــن بــه پرآوازه تریــن و محبوب تریــن نگارگــر ایرانــی؛ اســتاد 
بی مــورد  و  غیرقابل توجیــه  پرداختــن  جــای  بــه  فرشــچیان(، 
هنــر  آموزشــی  کتاب هــای  در  خارجــی  دســتاوردهای  و  آثــار  بــه 
وزارت  قابل ســتایش  اقدامــات  از  کــه  اســت  کالن  ســطح  در 
آموزش وپــرورش بــوده اســت. نگارنــده خــود از طریــق همیــن 
رشــد  و  شــده  آشــنا  ایرانــی  و  ســنتی  هنرهــای  بــا  کتاب هــا، 
کــرده و بــه ویــژه بــا اســتاد فرشــچیان، از همیــن دوران، یعنــی 
از حــدود ســال 1372 تاکنــون، پیونــد بنیادیــن یافتــه اســت. 
قیمــت  و  خوش خوانــی  خوش دســتی،  روان،  نثــر  همچنیــن، 
، از دیگــر امتیــازات و  ارزان و مناســب کتاب هــای آمــوزش هنــر
محاســن ایــن نــوع کتاب هــای »ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 

اســت. بــوده  آموزش وپــرورش  وزارت  آموزشــِی« 

آسیب شناسی موردی کتاب های درسی آموزش 
هنر

باتوجه بـــه مطالعـــات علمـــی- پژوهشـــِی نگارنـــده بـــا عنـــوان 
»فرشـــچیان پژوهـــی« -کـــه ســـال ها بـــدان مشـــغول بـــوده و 

تصویر شماره 7: کتاب فارسی، خو انداری: پنجم دبستان )اکبری شلدره، فریدون 
و همکاران، 1394(

Figure7: Persian, temperament book: fifth grade (Akbari Sheldareh, 
Fereydoun et al., 2015)
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ــل  ــی مراحـ ــدارک تمامـ ــناد و مـ ــل اسـ ــه اصـ ــت- و باتوجه بـ هسـ
زندگـــی حرفـــه ای اســـتاد فرشـــچیان کـــه در آرشـــیوهای ده گانـــه 
ــوزش  ــای آمـ ــوان کتاب هـ ــوده اســـت، می تـ ــود بـ ــده موجـ نگارنـ
هنـــر یـــاد شـــده و بـــه ویـــژه آخریـــن کتـــاب، یعنـــی کتـــاب اســـتاد 
فرشـــچیان، تألیـــف محدثـــه گودرزنیـــا، را کـــه بـــه طـــور مســـتقل 
شـــده  نگاشـــته  فرشـــچیان  اســـتاد  خصـــوص  در  مختـــص  و 
ـــنجش  ـــورد س ـــوردی م ـــور م ـــه ط ـــدود ب ـــه مح ـــن مقال ـــت در ای اس

ــرار داد. و ارزیابـــی قـ
اســتاد  کتــاب  کــه  گفــت  می تــوان  خاطــر  اطمینــان  بــا 
فرشــچیان، گرچــه مزایــای کتاب هــای آموزشــِی آموزش وپــرورش 
را کــه پیش تــر برشــمردیم را داراســت، امــا عــالوه بــر گاه شــمار 
ناقــص و نادرســت آغــاز کتــاب، و عــالوه بــر نداشــتن هیچ کــدام 
از شــیوه های متعــارف اســتناد در نگارش هــای علمــی، ماننــد 
شــیوه نامه   ،(APA) آمریــکا  روان شناســی  انجمــن  شــیوه نامه 
ــانی  ــیوه نامه علوم انس ــکا (MLA)، ش ــدرن آمری ــان م ــن زب انجم
شــیکاگو و شــیوه نامه ونکــوور )حــری؛ شــاه بداغــی: 1394(، 
ــه  ــه ب ــی ک ــژه منابع ــه وی ، ب ــز ــاب نی ــن کت ــدود ای ــیار مح ــع بس مناب
آثــار هنرمنــد مربــوط می شــوند، فاقــد اعتبــار علمــی  زندگــی و 
و اســتناددهی پژوهشــی هســتند. البتــه معمــواًل بــرای کتــاب 
ذکــر  منابــع  باشــد،  نویســنده  تخیــل  از  برگرفتــه  کــه  داســتانی 
نمی شــود، لیکــن وقتــی بنیــاد اثــری بــر منابــع متکــی باشــد و در 
اثــر نیــز آمــده باشــد، الجــرم می بایســتی یــک شــیوه اســتناددهی 

صحیــح و متعــارف منابــع داشــته باشــد.
منابــع  کتاب شــناختی  عناصــر  و  اجــزا  ترتیــب  همچنیــن 
پایانــی کتــاب، اصولــی و روشــمند نیســت. بــرای مثــال، جــز یــک 
مــورد، نــام هیچ یــک از ناشــران کتــب و منابــع مربوطه درج نشــده 
اســت. همچنیــن عمــده مطالــب ایــن کتــاب، برگرفتــه از کتــاب 
آرمیــن اســت کــه دارای روایتــی  کیمیاگــران نقــش، اثــر منیــژه 
داســتانی بــوده و در ســالیان گذشــته توســط انتشــارات »ســوره 
گذشــته  ســال های  در  نگارنــده  اســت.  شــده  منتشــر   » مهــر
آرمیــن، محتــوای کتــاب کیمیاگــران نقــش را  بــا ســرکار خانــم 
مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده اســت. نکتــه دیگــر این کــه آیــا 
شایســته اســت کتابــی که دربــاره زندگی و آثار فرشــچیان اســت، 
بــدون نقــش و تصویــر آثــار هنرمنــد باشــد؟ بــه نظــر می رســد، 
داســتانی  جــذاب  روایــت  کنــار  در  هنرمنــد  نقاشــی های  درج 
ایــن کتــاب، بتوانــد انگیــزه و شــوق هنرآمــوزان را افــزون کنــد. 
بــدون تردیــد، قصــد مســئولین محتــرم »ســازمان پژوهــش 
و برنامه ریــزی آموزشــی« و نیــز نویســنده محتــرم کتــاب اســتاد 
بــوده  هنــری  درخشــان  چهره هــای  بــه  خدمــت  فرشــچیان، 
 
ً
قطعــا و   

ً
حتمــا درذات خــود،  عقیــده،  و  قصــد  ایــن  و  اســت 

قابل تحســین و ســتایِش نه تنهــا نگارنــده، بلکــه همــه اهالــی 
فرهنــگ و هنــر اســت. لیکــن، بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت 
کــه بــا کلی گویــی و داســتان پردازی کمتــر واقعــی و غیــر مســتند، 
شــاید نتــوان هدفــی را کــه در پشــت جلــد ایــن کتــاب درج شــده 
ســایت ها  مطالــب  بــا  می تــوان  آیــا  ســاخت.  محقــق  را  اســت 
ژورنالیســتی،  و  عامیانــه  منابــع  بــا  اصطــالح  بــه  و  روزنامه هــا  و 
بــزرگان جهانی مــان را بــرای چنــد میلیــون دانش آمــوز ایرانــی کــه 
فــردا بنیان گــذاران نظــام علمــی و آموزشــی خواهنــد بــود، معرفــی 

کــرد؟ آیــا تعهــد و تخصــص الزم و ملــزوم یکدیگــر نیســتند؟ 
همــان گونــه کــه آشــکار اســت، گمنامــی یــک هنرمنــد -البته 
ــته تر از  ــزاوار و شایس ــت- س ــورد استثناس ــن م ــچیان در ای فرش
ــاک  ــن پ ــت، ذه ــن اس ــه ممک ــت ک ــتی اس ــام و نادرس ــی خ معرف
و  حقیقــت  شــناخت  از  را  دانش آمــوز  میلیــون  چنــد  خــالق  و 
آموزه هــای درســت اخالقــی و هنــری هنرمنــد بــازدارد. البتــه ایــن 
ــتانی  ــت داس ــب روای ــه قال ــا ب ــاب و تنه ــن کت ــه ای  ب

ً
ــا ــوارد، صرف م

کلــی اســت و  آسیب شناســی  یــک  محــدود نمی شــود، بلکــه 
ــم داد. ــچیان تعمی ــاره فرش ــط درب ــار مرتب ــر آث ــه دیگ ــوان ب می ت

»بیوگرافــی«13،  همــان  یــا  زندگی نامــه  بــه  پرداختــن  امــروزه 
حرفــه ای  و  رســمی  کار  یــک  و  کامــل  تخصــص  یــک  غــرب  در 
به شــمار مــی رود و هرســاله کتاب هــای زیــادی در ایــن زمینــه بــه 
چــاپ می رســد. گذشــته از رویکــرد علمــی غــرب و کشــورهای 
آخریــن  کــه  شــنیده اید   

ً
حتمــا زندگی نامــه،  بــه  توســعه یافته 

اکنــون  فــراوان،  احتــرام  بــا  فرگوســن14،  ســرالکس  آدامــس 
در مــوزه باشــگاه منچســتریونایتد بــه طــور واقعــی و فیزیکــی 
نگهــداری می شــود. برخــی نیــز حاضــر بوده انــد تــا حــدود یــک 
میلیــارد تومــان بابــت ایــن آدامــس بــا افتخــار پرداخــت نماینــد! 
ــم و بــه عنــوان  امــا تاریخ نگــری و تاریخ نــگاری بــه عنــوان یــک عل
و  زندگــی  بــه  پرداختــن  ویــژه  بــه  و  علوم انســانی،  از  شــاخه ای 
آثــار بــزرگان هنــر در ســرزمین ایــران، عــالوه بــر این کــه چنــدان 
ــوز  ــت، هن ــته اس ــته نداش ــانی در گذش ــوب درخش ــه مکت کارنام

هــم فاقــد نظــام علمــی بــوده و روشــمند نیســت.
به عنوان مثـــال می تـــوان گفـــت کـــه هنـــوز پـــس از حـــدود 
ـــوان  ـــه عن ـــچیان ب ـــری اســـتاد فرش ـــی هن ـــه از زندگ ـــالی ک ـــاد س هفت
می گـــذرد،  ایـــران  هنـــری  چهره هـــای  شـــاخص ترین  از  یکـــی 
گفتگوهـــای  و بااین همـــه مصاحبـــه و مطالـــب - بـــر اســـاس 
خـــود هنرمنـــد طـــی ســـالیان گذشـــته- تـــا چنـــدی پیـــش بـــه 
ـــطه  ـــی، متوس ـــالت ابتدای ـــت تحصی ـــتند کیفی ـــق و مس ـــور دقی ط
و تکمیلـــی ایشـــان مشـــخص نبـــوده اســـت. البتـــه بخشـــی از 
ـــالت،  ـــن تحصی ـــه ای ـــده، ب ـــف نگارن ـــدان«، تألی ـــگار جاوی ـــاب »ن کت
پرونـــده  در  موجـــود  و  معتبـــر  مـــدارک  و  اســـناد  اســـاس  بـــر 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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اســـت  بدیهـــی  اســـت.  اختصاص یافتـــه  هنرمنـــد،  تحصیلـــی 
آمـــوزش هنـــر  کتاب هـــای  از نارســـایی های  کـــه شـــاید بتـــوان 
اوایـــل انقـــالب بـــه دلیـــل شـــرایط و امکانـــات و فضـــای اجتماعـــی 
آن دوران، چشم پوشـــی کـــرد، ولیکـــن وقتـــی در زمـــان حاضـــر 
حداقـــل  قبولـــی،  غیرقابـــل  و  غیراســـتاندارد  کتاب هـــای  نیـــز 
ــر  ــتار و در ســـطح کالن، همچنـــان منتشـ در موضـــوع ایـــن نوشـ
بـــه نظـــر می رســـد  می شـــوند، بیانگـــر چالـــش جـــدی اســـت. 
یـــک واژه از آغـــاز شـــکل گیری وزارت آموزش وپـــرورش، همـــواره 
واژه  آن  و  اســـت  نمایانـــده  را  خـــود  مفقـــوده  حلقـــه ای  چـــون 
بنیادیـــن »پژوهـــش« اســـت. شـــاید عنـــوان »آمـــوزش، پژوهـــش 
یـــا  می بـــود.  مناســـب تر  فعلـــی  وزارت خانـــه  بـــرای  پـــرورش«  و 
آمـــوزش و پژوهـــش  کـــه،  وزارت »آمـــوزش و پژوهـــش«. چـــرا 
اصولـــی و بنیادیـــن، در متـــن و بطـــن خـــود، زمینـــه الـــزام بـــه 
در  به هرحـــال،  کـــرد.  خواهـــد  فراهـــم  را  دانش آمـــوز  پـــرورش 
کنـــار محاســـن کتاب هـــای آمـــوزش هنـــر کـــه در طـــول ســـالیان 
گذشـــته بـــه زندگـــی و آثـــار فرشـــچیان پرداخته انـــد، فهرســـتی 
از معایـــب و کاســـتی های ایـــن نـــوع از کتاب هـــا، بـــه شـــرح زیـــر 

ــاره شـــده اســـت.  اشـ

آسیب شناسی کلی کتاب های درسی آموزش هنر
و  نادرست  نارسا،  واژه  از  فرشچیان،  آثار  بررسی  و  معرفی  در   •
بیگانه، مینیاتور غربی به جای نگارگری استفاده شده است.

 تــا قبــل از 
ً
• مجموعــه آثــار هنرمنــد )تکنیکــی و کاربــردی( اساســا

انتشــار کتاب هــا معرفــی نشــده اند؛
حکمــی،  مضامیــن  و  باطنــی  الیه هــای  و  ظاهــری  شــکل   •
بــرای  فرشــچیان  آثــار  در  مســتتر  غیــره  و  عرفانــی  فلســفی، 

اســت؛ نشــده  تحلیــل  و  بررســی  هنرآمــوزان 
 بــه 

ً
• آثــار مربــوط بــه هنرمنــد، فاقــد شناســنامه هســتند و صرفــا

ــن(،  ــک، ف ــلوب )تکنی ــان اس ــت و از بی ــده اس ــاره ش ــر اش ــام اث ن
ابعــاد، ســال خلــق اثــر و مــکان نگهــداری اثــر پرهیــز شــده اســت. 
ــوم  ــاب س ــدرج در کت ــش«، من ــتان آت ــون »گلس ، چ ــار ــی آث در برخ
راهنمایــی )1377(، از همیــن عنــوان نیــز پرهیــز شــده اســت و از 
 بیــان شــده اســت کــه اســتاد 

ً
، صرفــا کل عناصــر شناســنامه اثــر

فرشــچیان چنیــن چیــزی خلــق کــرده اســت؛
رنگی  ویژه  به  و  خطی  ارزش های  و  غنا  دارای  که  هنرمند  آثار   •
منحصربه فردی هستند، با کیفیت نامطلوبی منتشر شده اند.
، بــه  ، ناقــص منتشــر شــده اند. یعنــی بخشــی از اثــر • برخــی از آثــار

شــکل غیراصولــی بــرش خــورده اســت؛
آمـــوزش  آثـــار نمونـــه، شـــاخص و قدرتمنـــد هنرمنـــد، بـــرای   •

نشـــده اند؛ انتخـــاب 
ابتدایــی، غیرعلمــی و  بــه زندگــی هنرمنــد،  • اطالعــات مربــوط 

هســتند؛ غیرمســتند 
رکــود  و  دروس  ویرایــش  و  بــودن  روز  بــه  پویایــی،  عــدم   •

هنرمنــد؛ موضــوع  در  چندین ســاله 
• پرداختن یک طرفه به هنر ارزشمند ایرانی و فرشچیان، بدون 
مکاتب  و  جریان ها  با  آموزشی  مؤثر  ارتباطات  و  تعامل  بیان 

هنری کالسیک و معاصر بین المللی )تأثیرات و تأثرات(؛
رکــن  عنــوان  بــه  منابــع  ذکــر  عــدم  و  علمــی  اســتناد  فقــدان   •
؛ هنــر آمــوزش  کتاب هــای  در  پژوهشــی  و  آموزشــی  کار  اصلــی 

 ، هنــر رشــته  اصلــی  عناویــن  و  ســرفصل ها  بــه  نپرداختــن   •
، فلســفه و حکمــت هنــر بــه عنــوان  ، نقــد هنــر چــون: تاریــخ هنــر
پیش زمینــه-ای بــرای درک عمیــق و بهتــر آثــار فرشــچیان )بــه 

(؛ تناســب مقطــع تحصیلــی و رشــد هنــری دانش آمــوز
پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  محتوای  بر  اصولی  نظارت  عدم   •
کتاب های آموزش هنر در موضوع زندگی و آثار استاد فرشچیان؛

• درج درس هنـــر نگارگـــری بـــه عنـــوان یکـــی از هنرهـــای مســـتقل 
فاخـــر در ذیـــل شـــاخه صنایع دســـتی کـــه اســـتاد فرشـــچیان 
ــتی  ــه درسـ ــوع بـ ــن موضـ ــته از ایـ ــالیان گذشـ ــول سـ ــا در طـ بارهـ

انتقـــاد کرده انـــد؛
درباره  غیرمتخصص  نویسندگان  و  مسئوالن  نکردن  پرهیز   •
نگاشتن مطالب تخصصی درباره زندگی و آثار استاد فرشچیان؛
• نپرداختــن بــه چگونگــی تحصیــالت مقطــع ابتدایــی، متوســطه 
شــکل  بــه  هرچنــد  می توانــد  کــه  )اروپــا(  هنرمنــد  تکمیلــی  و 

باشــد؛ دانش آمــوزان  الهام بخــش   ، مختصــر
• نپرداختن به دستاوردها و خدمات فرهنگی و هنری هنرمند، 
هنرمند،  منتشره  آثار  نمایشگاهی،  و  موزه ای  آثار  جمله:  از 
مجامع  در  هنرمند  عضویت های  و  سخنرانی  داوری،  تدریس، 

بین المللی و مشارکت و بنیان گذاری مراکز فرهنگی و هنری؛
 ، جوائـــز جملـــه:  از  هنرمنـــد،  افتخـــارات  بـــه  نپرداختـــن   •
ــس  ــزش و اعتمادبه نفـ ــه در انگیـ ــا کـ ــت ها و یادبودهـ بزرگداشـ

بـــود؛ خواهـــد  مؤثـــر  دانش آمـــوزان 
و  منتقــدان  و  مقامــات  برجســته ترین  نظــرات  درج  عــدم   •
هنرشناســان بین المللــی دربــاره ســبک و آثــار فرشــچیان چــون: 
ولــش،  کــری  یونســکو(،  پیشــین  )مدیــران  ماتســورا  و  میــور 

غیــره؛ و  بالدینــی  جــو،  هوانــگ  رابینســون، 
قبیـــل:  از  هنرمنـــد  واقعـــی  شـــخصیت  بـــه  نپرداختـــن   •
جهان بینـــی و باورهـــای هنرمنـــد، ویژگی هـــای اخالقـــی هنرمنـــد 

هنرمنـــد؛ عالقه مندی هـــای  و 
• بهــره نبــردن از وجــود خــود هنرمنــد و پیشــنهادها، توصیه هــا 
سیاســت های  تدویــن  راســتای  در  ایشــان  جهانــی  تجــارب  و 

. ــر ــی هن ــی و آموزش ــب درس ــف کت ــر و تألی ــه هن ــی مقول کل

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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نتیجه گیری
و  معرفــی  ضمــن  کــه  بــود  آن  بــر  کوشــش  مقالــه  ایــن  در 
بــه  هنــر  آمــوزش  درســی  کتاب هــای  جامــع   

ً
نســبتا توصیــف 

تاکنــون   1362 ســال  از  راهنمایــی،  مقطــع  کتاب هــای  ویــژه 
و  تحلیــل  بــه  شــده اند،  منتشــر  آموزش وپــرورش  توســط  کــه 
ــز  ــع نی ــن مناب ــوای ای ــری و محت ــکل ظاه ــرم ش ــی ف آسیب شناس

شــود.  پرداختــه 
آثار  و  زندگی  انعکاس  شد،  بیان  متن  در  که  گونه  همان 
، اقدامی بسیار  استاد فرشچیان در قالب کتاب های آموزش هنر
درست و شایسته از طرف آموزش وپرورش بوده است که عالوه 
و  الهام بخش  می تواند  که  هنرمند  آثار  آموزشی  و  فنی  بعد  بر 
مشوق دانش آموزان و هنرآموزان مستعد باشد، از سوی دیگر 
هنری  مفاخر  و  ماندگار  چهره های  بزرگداشت  و  تکریم  یادآور 
است که همواره از سوی آموزه های انسانی و اسالمی مورد تأکید 
پژوهش  »سازمان  سنجیده  اقدام  نظرگاه،  این  از  است.  بوده 
درباره  ویژه  به  پرورش  آموزش  وزارت  آموزشی«  برنامه ریزی  و 
فرشچیان،  استاد  محمود  چون  جهانی  و  بلندآوازه  شخصیتی 

درخور تحسین و ستایش بسیار است. 
و  کاســـتی ها  محاســـن،  ایـــن  کنـــار  در  و  دیگـــر  منظـــر  از 

معایبـــی بـــه چشـــم می خـــورد کـــه نگارنـــده بـــا بررســـی دقیـــق 
ـــچیان  ـــار فرش ـــی و آث ـــه زندگ ـــوط ب ـــر مرب ـــوزش هن ـــب آم ـــار کت انتش
، فهرســـتی از ایـــن مـــوارد را بـــه دســـت داده  در چنـــد دهـــه اخیـــر
شـــناخت  و  آسیب شناســـی  ایـــن  کـــه  اســـت  امیـــد  اســـت. 
نقـــاط قـــوت و ضعـــف کـــه بـــر اســـاس تخصـــص اصلـــی نگارنـــده 
بـــه  حداقـــل  اســـت،  پذیرفتـــه  صـــورت  پژوهـــی(  )فرشـــچیان 
ـــش  ـــازمان پژوه ـــه »س ـــی ب ـــی و پژوهش ـــنهادی علم ـــوان پیش عن
و  توجـــه  مـــورد  و  شـــود  قلمـــداد  آموزشـــی«  برنامه ریـــزی  و 
پیگیـــری قـــرار گیـــرد. بـــدون تردیـــد، اگـــر ایـــن مقالـــه، مصداقـــی 
از آسیب شناســـی یـــا نقـــد علمـــی و ســـازنده باشـــد، می توانـــد 
آموزش وپـــرورش،  وزارت  راهبـــردی  سیاســـت های  اتخـــاذ  در 

، مؤثـــر و کارآمـــد باشـــد. دربـــاره موضـــوع ایـــن نوشـــتار

تقدیر و تشکر
گونــه لطــف  از ســالیان دور تاکنــون، همــه  اســتاد فرشــچیان 
نگارنــده  بدین وســیله  کــه  داشــته اند  ارزانــی  نگارنــده  حــق  در 
ســپاس عمیــق قلبــی خــود را بــه محضــر ایشــان تقدیــم مــی دارد.

از  همدلـــی  و  همراهـــی  دلیـــل  بـــه  نگارنـــده  همچنیـــن 
اســـتادان فرهیختـــه: جنـــاب آقـــای محمدعلـــی رجبـــی و جنـــاب 

می نمایـــد. تشـــکر  و  تقدیـــر  هراتـــی  محمدمهـــدی  آقـــای 
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پی نوشت ها
1.UNESCO
2. Homai

Zaragoz Federico Mayor .3، مدیرکل پیشین یونسکو. 
Koichiro Matsuura .4، مدیرکل پیشین یونسکو.

5. »فرشــچیان پژوهــی«؛ ماننــد »حافظ پژوهــی« و »ســعدی پژوهی«، مجموعــه مطالعــات بنیادیــن و علمی-پژوهشــی دربــارۀ زندگــی 
و آثــار محمــود فرشــچیان، هنرمنــد جهانــی و نگارگــر نامــدار ایرانــی اســت کــه بــرای نخســتین بار و از ســال 1384 توســط نگارنــده 
بنیــان نهــاده شــده اســت و تاکنــون تــداوم و اســتمرار داشــته اســت. نگارنــده در راســتای ایــن مطالعــات، از ارتبــاط مســتقیم و 
مســتمر چندین ســاله بــا خــود هنرمنــد و نظــرات ارزشــمند و مســاعدت های بی دریــغ ایشــان، همــواره بهره منــد بــوده اســت. 
ــی و  ــخ تطبیق ــرِی تاری ــاله دکت ــگاه تربیت مــدرس(، رس ــر )دانش ــش هن ــی ارشــِد پژوه ــه کارشناس ــات، پایان نام ــن مطالع دســتاورد ای
تحلیلــی هنــر اســالمی )دانشــگاه تهــران(، چندیــن کتــاب و مقــاالت متعــدد علمی-پژوهشــی، علمی-ترویجــی، مقــاالت همایــش، 
، برخــی در نوبــت انتشــار و برخــی نیــز در  طــرح پژوهشــی، ســخنرانی، نشســت تخصصــی و غیــره اســت کــه برخــی از ایــن آثــار منتشــر

حــال آماده ســازی هســتند.
6. البتــه در شناســنامۀ کتــاب، بنــا بــر مالحظــات و شــرایط و فضــای اجتماعــی آن دوران، نــام نویســنده )محمدعلــی رجبــی( درج 

ــت.    ــده اس نش
7. شــمارگان هــر ســال ایــن کتــاب، یک ونیم میلیــون جلــد بوده اســت. ایــن کتاب پانزده ســال عنوان کتاب درســی را داشــته اســت.

8. ایــن کتــاب ویــژۀ معلمــان هنــر دورۀ راهنمایــی تحصیلــی، دانشــجویان مراکــز تربیت معلــم هنــر و همچنیــن کالس هــای کارآموزی 
ــرای  ــد ب ــزار جل ــاه ه ــال پنج ــر س ــن، ه ــت. همچنی ــوده اس ــال 1367 ب ــاب در س ــن کت ــت ای ــاپ نخس ــت. چ ــوده اس ــت ب ــن خدم ضم

معلمــان منتشــر شــده اســت.
9. ایــن صفحــات، مربــوط اســت بــه مقالــه ای از محمــود فرشــچیان، برگرفتــه از کتــاب محمــود فرشــچیان، انتشــارات بنــگاه ترجمــه و 

نشــر کتــاب، 1355.
10. چــاپ نخســت ایــن کتــاب در ســال 1367 بــوده اســت. همچنیــن، شــمارگان آن یــک و نیم میلیــون جلــد در هــر ســال بــوده 

ــت. اس
11. بعدها، این نگاره، یعنی سیاه قلم حضرت یونس )ع(، از درس مربوطه حذف شده است.

12. چاپ نخست این کتاب در سال 1368 بوده است. همچنین، هر سال 950 هزار جلد منتشر شده است.
13- Biography

14. الکســاندر چپمــن فرگوســن (Alexander Chapman Ferguson)، مربــی نامــدار فوتبــال بریتانیایــی و مربــی ســابق باشــگاه 
منچســتریونایتد.

فهرست منابع
، نجــاران، فــرح. )1394(. فارســی، خــو انــداری: پنجــم دبســتان. چــاپ اول، تهــران: وزارت  - اکبــری شــلدره، فریــدون، جبلــی اده، پریچهــر

آموزش وپــرورش، اداره کل نظــارت بــر نشــر و توزیــع مــواد آموزشــی.
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ــم. )1394(. شــیوه های اســتناد در نگارش هــای علمــی: رهنمودهــای بین المللــی. چــاپ چهــارم،  - حــری، عبــاس؛ شــاه بداغــی، اعظ
تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.

. )20 خرداد 1392(. گفتگو با استاد محمدعلی رجبی، تهران. - رضایی نبرد، امیر
__________ .)19 خرداد 1396(. گفتگو با استاد محمدمهدی هراتی، تهران.

__________ .)20 خرداد 1396(. گفتگو با استاد محمدعلی رجبی، تهران.
: چهــارم و پنجــم دبســتان. تهــران: وزارت آموزش وپــرورش، دفتــر پژوهــش امــور هنــری و نمونــه- - رجبــی، محمدعلــی. )1362(. هنــر

. ســازی، گــروه تهیــه و تألیــف کتــب درســی هنــر
- گودرزنیا، محدثه. )1389(. استاد فرشچیان. تهران: انتشارات مدرسه.

- وزارت آموزش وپرورش. )اردیبهشت 1393(. آرشیو »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« )مراجعه حضوری نگارنده(.
ـــای  ـــف کتاب ه ـــزی و تألی ـــات و برنامه ری ـــر تحقیق ـــرورش، دفت ـــران: وزارت آموزش وپ . ته ـــر ـــم هن ـــدی. )1366(. تعلی ـــی، محمدمه - هرات

درســـی.
وزارت  تهــران:  راهنمایــی.  اول  هنــر  کتــاب   : هنــر تدریــس  روش   .)1373( آقاجانــی.  حاجــی  هــادی  و  محمدمهــدی  هراتــی،   -

درســی. کتاب هــای  تألیــف  و  برنامه ریــزی  دفتــر   ، هنــر گــروه  آموزش وپــرورش، 
: بــرای دانش آمــوزان ســال دوم دورۀ راهنمایــی تحصیلــی. تهــران: وزارت  - هراتــی، محمدمهــدی و همــکاران. )1371(. آمــوزش هنــر

ــی. ــای درس ــف کتاب ه ــزی و تألی ــر برنامه ری ــرورش، دفت آموزش وپ
: ســال ســوم دورۀ راهنمایــی تحصیلــی. تهــران: وزارت آموزش وپــرورش،  - هراتــی، محمدمهــدی و همــکاران. )1377(. آمــوزش هنــر

ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی.
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