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چکیده

بی ــان مس ــئله :ب ــدون تردی ــد ،هن ــر یک ــی از مؤثرتری ــن ش ــاخصههای توس ــعه فرهنگ ــی در ط ــول
تاریــخ بشــری بــوده اســت .از ســوی دیگــر پایــداری و رشــد هنــر در متــن فرهنــگ ،در گــرو آمــوزش
علمــی میســر ب ــوده اســت .یکــی از بهتریــن شــیوههای آم ــوزش هنــر هــم ،آشــنایی دانشآم ــوزان
نه ــا اس ــت .در
ب ــا نح ــوه سیروس ــلوک اخالق ــی ب ــزرگان هن ــر و ش ــناخت و بررس ــی آث ــار ارزش ــمند آ 
ایــن میــان زندگــی و آثــار اســتاد محمــود فرشــچیان بــه عنــوان مصــداق بــارزی از ایــن بــزرگان مــورد
تأم ــل ب ــوده اس ــت.
هدف مقاله :هدف در گام نخست ،معرفی و توصیف دقیق و مستند کتابهای درسی آموزش
هنر با موضوع استاد فرشچیان و در گام بعدی ،آسیبشناسی و شناخت نقاط قوت و ضعف
این منابع ،جهت اتخاذ سیاستهای راهبردی و مؤثر در این زمینه بوده است.
ســؤال مقالــه :آیــا کتابهــای درســی آمــوزش هنــر بــا موضــوع اســتاد محمــود فرشــچیان بــه طــور
مســتند و جامــع معرفــی و توصیــف شــدهاند؟ و آیــا ایــن منابــع حســاس بــه لحــاظ نقــش آموزشــی
و پرورشیشــان ،آسیبشناســی و تحلیــل شــدهاند؟
روش تحقیق :این مقاله ،با روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد و اطالعات کتابخانهای و میدانی،
ً
ضمن معرفی و توصیف نسبتا جامع کتابهای درسی آموزش هنر (با محوریت فرشچیان) ،به
ویژه کتابهای مقطع راهنمایی ،از سال  1362تاکنون که توسط آموزشوپرورش منتشر شدهاند،
به آسیبشناسی فرم و محتوای این منابع پرداخته است.
نتیجهگیــری :ضمــن تحســین وزارت آمــوزش پــرورش در بازتــاب دادن زندگــی و آ ثــار فرشــچیان
در کتابهــای درســی آمــوزش هنــر ،مطالــب و آثــار دربــاره هنرمنــد ،دارای کاســتیها و کمبودهــای
جــدی علمی-پژوهشــی هســتند کــه فهرســت آنهــا در پایــان ایــن مقالــه درج شــده اســت.
آسیبشناســی اصولــی ایــن کتابهــا ،میتوانــد بــر غنــای ایــن نــوع از منابــع آموزشــی بیفزایــد.
واژگان کلیدی :وزارت آموزشوپرورش ،کتاب درسی ،آموزش هنر ،محمود فرشچیان.
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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
article.
Key Words:
Words Ministry of Education, Textbook, Art
Education, Mahmoud Farshchian.
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مقدمه و بیان مسئله

اســـتاد محمـــود فرشـــچیان ،بـــه عنـــوان پرآوازهتریـــن نگارگـــر
معاصــر ایرانــی و بــه عنــوان هنرمنــدی بــا اعتبــار جهانــی ،ســهم
قابلتوجه ــی در احی ــاء و ارتق ــاء نگارگ ــری ایران ــی و بهطورکل ــی
هنره ــای س ــنتی در دوره معاص ــر داش ــته اس ــت .او هم ــواره در
ط ــول زندگ ــی حرف ـهای خ ــود ،چ ــه ب ــا نگاش ــتن مق ــاالت آغازی ــن
و چـــه بـــا آثـــاری کـــه در طـــول زندگـــی حرفـــهایاش آفریـــده ،از
جای ــگاه رفی ــع و جاوی ــدان نقاش ــی ایران ــی دف ــاع نم ــوده اس ــت.
وی هیچـــگاه تنـــزل و تخفیـــف جایـــگاه نقاشـــی ایرانـــی را در
عرصـــه ملـــی و بینالمللـــی برنتابیـــده اســـت .فرشـــچیان در
دانشـــگاهها و مراکـــز مهـــم هنـــری جهـــان ،بـــا آمـــوزش ،ایـــراد
ســـخنرانی و برپایـــی نمایشـــگاههایش ،آوازه فرهنـــگ و هنـــر
ای ــران را ب ــه گ ــوش جهانی ــان و ب ــه وی ــژه اروپ ــا و آمری ــکا رس ــاند.
این هنرمند ،چنان جایگاهی در زمان حیاتش به دست
آورده است که پادشاهان و مقامات عالیرتبه ،رؤسای جمهور
و نخستوزیران کشورهای گوناگون ،همچنین موزهها و
کتابخانهها و مجموعهداران شخصی و عالقهمندان به هنر
به داشتن نگارهای از او ،بر خود میبالند .استادان برجسته
دانشگاهی و هنرشناسان نامدار بینالمللی ،گر چه خاستگاه
فرشچیان را اصفهان و ایران میدانند ،اما با بینشی کالن ،وی
را متعلق به میراثفرهنگی و هنری جهان برشمرده و آثار او را
در تعامل و تفاهم بین مردمان تمدنهای گوناگون ،مؤثر و
کارساز قلمداد نمودهاند.
در همینراستا،سازمانعلمی،فرهنگیوتربیتیمللمتحد؛
«یونسکو» 1آثار برگزیده استاد فرشچیان را در دو مجلد بسیار
نفیس توسط انتشارات «همای» 2نیویورک و در چاپخانههای
سالزبورگ آلمان ( )1370و فلورانس ایتالیا ( )1382به چاپ رسانده
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است .کتاب چاپ آلمان به عنوان نفیسترین کتاب هنری
عصر حاضر معرفی شده است« .فدریکو مایور» 3و «کویچیرو
ماتسورا» ،4مدیران پیشین یونسکو نیز مقدمههای ارزشمندی
بر این آثار نگاشتهاند .نام هنرمند در فهرست روشنفکران قرن
بیست و یکم ثبت و در حال حاضر در ایران سبک و شیوه
ً
فرشچیان کامال شناخته شده و باتوجهبه تأثیرات گسترده و
غیرقابل انکارش ،دارای پیروان بیشماری است که مکتب
مشخصی از این سبک را به وجود آورده است .البته عالوه بر
تأثیر بر جریانهای نگارگری معاصر ایران ،بر هنرهای ملی و سنتی
ایرانی نیز تأثیرات قابلتأمل و چشمگیری داشته است؛ لذا یکی
از اقدامات بسیار شایسته و راهبردی وزارت آموزشوپرورش،
قدرشناسی و پاسداشت شخصیت این هنرمند نامدار بوده
است که در قالب اختصاص درس یا فصلهایی به زندگی و آثار
ایشان در کتابهای درسی آموزش هنر صورت پذیرفته است.
هدف این مقاله ،در گام نخست ،معرفی و توصیف مستند این
منابع و در گام بعدی ،آسیبشناسی و شناخت نقاط قوت و
ضعف این منابع ،جهت اتخاذ سیاستهای راهبردی و مؤثر در
این زمینه بوده است.

روش تحقیق

ن ــوع پژوه ــش بنی ــادی نظ ــری و روش ای ــن مقال ــه ،توصیف ــی
و تحلیلـــی اســـت کـــه بـــا اســـناد و اطالع ــات کتابخانـ ـهای و
میدان ــی ،کوش ــش ش ــده اس ــت ک ــه ضم ــن معرف ــی و توصی ــف
ً
نســـبتا جامـــع کتابهـــای درســـی آمـــوزش هن ــر ،ب ــه وی ــژه
کتابهــای مقطــع راهنمایــی ،از ســال  1362تاکنــون کــه توســط
آموزشوپ ــرورش منتش ــر ش ــدهاند ،ب ــه آسیبشناس ــی ف ــرم و
محت ــوای ای ــن مناب ــع و م ــواد درس ــی نی ــز بپ ــردازد.

پیشینۀ تحقیق

نگارنــده نظــرات و آثــار دیگــران دربــاره زندگــی ،آثــار و اندیشــه
فرشــچیان را از حــدود هفتــاد ســال پیــش تاکنــون در چهــار
دســته بــه طــور مفصــل و بــا جزئیــات و اطالعــات دقیــق
کتابشــناختی ،مــورد بررســی قــرار داده اســت کــه بــه دلیــل
حجــم زیــاد مطالــب و فضــای محــدود ایــن نوشــتار ،از بیــان
آن پرهیــز شــده اســت ،لیکــن بــه طــور خالصــه میتــوان
گفــت کــه دســته نخســت ،گفتگوهــا و نوشــتارهای عمومــی،
دســته دوم ،کتابهــای عمومــی و غیرتخصصــی ،دســته
ســوم ،شــامل؛ مقــاالت علمی-پژوهشــی ،علمی-ترویجــی،
همایــش ،پایاننامههــا و دســته چهــارم ،شــامل؛ مطالعــات
ً
کامــا تخصصــی «فرشــچیان پژوهــی» 5میشــود .بــر همیــن
مبنــا میتــوان گفــت کــه در خصــوص موضــوع ایــن پژوهــش،
تاکنــون هیــچ مطالعــهای صــورت نگرفتــه اســت .در ادامــه
ضمــن معرفــی و توصیــف مختصــر چگونگــی انعــکاس زندگــی
و آثــار ایــن هنرمنــد -باتوجهبــه الهامبخشــی و تأثیراتــش در
آمــوزش و رشــد هنــر -در قالــب کتابهــای درســی آمــوزش
هنــر ،بــه تحلیــل و آسیبشناســی ظاهــری و محتوایــی ایــن
منابــع پرداختــه خواهــد شــد.

مبانی نظری
درسی
بازتاب زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان در کتابهای
ِ
آموزش هنر

همان گونه که پیشتر بیان شد ،یکی از تصمیمات و
سیاستهای بسیار اصولی و ارزشمند وزارت آموزشوپرورش،
تکریم و ارج نهادن به بزرگان فرهنگ و هنر از جمله؛ شخصیت
منحصربهفرد استاد فرشچیان ،نگارگر نامدار و چهره ماندگار
هنر ایران بوده که در قالب اختصاص درس یا فصلهایی به
زندگی و آثار ایشان در کتابهای درسی آموزش هنر شکل
گرفته است .این مهم به کوشش «سازمان پژوهش و
هنر «دفتر برنامهریزی و تألیف
برنامهریزی آموزشی» و گروه ِ
ناشر سازمان« ،شرکت چاپ و نشر
کتابهای درسی» و
ِ
کتابهای درسی ایران» ،به سرانجام رسیده است .بهطورکلی،
پیشینه تألیف کتب هنری برای دانشآموزان و هنرآموزان ،به
پیش از انقالب بازمیگردد .نگارنده با مراجعه حضوری به آرشیو
آموزشی» آموزشوپرورش،
«سازمان پژوهش و برنامهریزی
ِ
این مسئله را مورد پیگیری و بازبینی قرار داده است .برای
مثال ،در سالهای  1351و  ،1352برای دوره راهنمایی تحصیلی
و مرحله دوم تعلیمات عمومی ،سه کتاب هنر  2 ،1و 3
توسط محمود جوادیپور (نقاشی) ،محمد احصایی (خط) و
منتخب صبا (شکل سازی) تألیف شدهاند (آرشیو سازمان

پژوهش و برنامهریزی آموزشی .)1393 :البته تألیف و
انتشار کتابهای درسی آموزش هنر که دربردارنده مطالب و
تصاویری درباره زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان هستند،
از سال  1362و با انتشار کتاب هنر دورۀ ابتدایی (چهارم و
پنجم) ،تألیف محمدعلی رجبی ،آغاز و در شمارگان میلیونی در
سطح کشور ادامه یافت .این کتاب عالوه بر پرداختن به زندگی
و آثار فرشچیان ،نخستین کتاب پس از انقالب است که برای
درس هنر دانشآموزان مقطع ابتدایی (چهارم و پنجم) تألیف
میشد (رضایی نبرد ،گفتگو با محمدعلی رجبی.)1392 :
همزمان با این کتاب ،کتاب دیگری نیز برای سالهای
اول ،دوم و سوم مقطع راهنمایی تألیف شد که البته بعدها در
قالب سه کتاب مجزا تألیف شدند( .رضایی نبرد ،گفتگو با
محمدعلی رجبی .)1396 :عالوه بر کتاب هنر رجبی ،نگارنده
کتاب هنر اول ،دوم و سوم مقطع راهنمایی سال  1362را نیز در
آرشیو سازمان یاد شده ،مورد بررسی و بازبینی قرار داد که درباره
زندگی و آثار فرشچیان مطلبی درج نشده بود .پس از استاد
محمدعلی رجبی ،دکتر هادی هزاوهای تألیفات مشابه و مرتبط
را ادامه میدهد و سرانجام ،پس از فراز و نشیبهایی ،استاد
محمدمهدی هراتی ،از استادان همین سازمان ،سکان این امور
را به دست میگیرد که اکنون ،دوران بازنشستگی خود را سپری
میکند (رضایی نبرد ،گفتگو با محمدمهدی هراتی.)1396 :
بههرحال ،این سیر تاریخی با تمامی نقاط ضعف و قوتش،
سالها بهعنوان برنامۀ تثبیتشدة نظام آموزشی هنر کشور
ادامه یافت .در این میان ،برخی از هنرمندان و نویسندگان،
پیشگام بودهاند که از این میان میتوان به استادان طراحی
و نقاشی :محمدعلی رجبی ،محمدمهدی هراتی ،محمدعلی
کشاورز ،جعفر پوررهنما و یداهلل درخشانی و در بخش
خوشنویسی میتوان به؛ هادی حاجی آقاجانی اشاره نمود.
در این میان ،عالوه بر محمدعلی رجبی و هادی هزاوهای که از
پیشکسوتان این عرصه هستند ،محمدمهدی هراتی ،نقش
فعال و پررنگتری داشته است.
ً
در ادامه صرفا کتابهای درسی آموزش هنر که هر یک
به طور مستقل و قابلتوجه دربارۀ زندگی و آثار هنرمند یا
از هنرمند مطلب و تصویری آوردهاند ،معرفی و توصیف ،و
سرانجام مورد ارزیابی و آسیبشناسی قرار میگیرند .همچنین
از کتابهای درسی متأخری که برای دوره متوسطه تألیف
ً
گشته و از هنرمند صرفا یک اثر یا اشارهای بسیار گذرا به
هنرمند و آثار وی داشتهاند ،چشمپوشی شده است .مانند
ً
کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم ،دوره اول متوسطه که صرفا
در آن نگاره «غرور» و آن هم ناقص و بدون مطلب درج شده

شماره اول
تابستان 1399
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شماره اول
تابستان 1399

تصویر شماره  :1کتاب هنر :چهارم و پنجم دبستان (رجبی)1362 ،

تصویر شماره  :2کتاب تعلیم هنر (هراتی)1366 ،

)Figure 1: Art book: fourth and fifth grade (Rajabi, 1983

)Figure 2: Art Education Book (Harati, 1987

است .همچنین ،در کتاب آموزش هنر اول راهنمایی ،مطلبی
دررابطهبا استاد فرشچیان درج نشده است.

تکرار نقوش حیوانی (صفحات  41و )42؛
سرود ما مسلح به اهللاکبریم  -1نگارههای «چوگان» و «خان
سوم رستم» (صفحه .)111
اطالعات کتابشناختی:
عنوان کتاب :تعلیم هنر( 7تصویر)2؛
مؤلف :محمدمهدی هراتی؛
مقطع تحصیلی :راهنمایی ،برای معلم؛
ناشر :شرکت چاپ و نشر ایران؛
سال انتشار :نخست 1366؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
فصل نخست -2 :اثرات تربیتی هنر از دیدگاه تاریخ :نگاره
«مرغان بهشتی» (صفحه .)40

معرفی کتابهای درسی آموزش هنر

اطالعات کتابشناختی:
عنوان کتاب :هنر (تصویر)1؛
مؤلف :محمدعلی رجبی6؛
مقطع :چهارم و پنجم دبستان؛
ناشر :شرکت چاپ و نشر ایران؛
سال انتشار :نخست 1362؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
نقاشی -طراحی .1سیاهقلم پرندگان (صفحه )19؛
نقاشی -طراحی .2سیاه قلمهای در جستوجوی دانش و
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شماره اول
تابستان 1399

تصویر شماره:3کتابروشتدریسهنر:اولراهنمایی(هراتیوحاجی آقاجانی)1373،

تصویر شماره  :4کتاب آموزش هنر :دوم راهنمایی (هراتی و همکاران)1371 ،

Figure3: Art Teaching Method Book: The First Guide (Harati and Haji
)Aghajani, 1994

)Figure4: Art Education Book: Second Grade (Harati et al., 1992

عنوان کتاب :روش تدریس هنر( 8تصویر)3؛
مؤلفــان :نقاشــی و طراحــی؛ محمدمهدی هراتی ،خوشنویســی؛
هــادی حاجــی آقاجانی؛
مقطع تحصیلی :سال اول دورۀ راهنمایی تحصیلی؛
ناشر :شرکت چاپ و نشر ایران؛
سال انتشار1373 :؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
9
درس پنجم :دربارۀ نقاشی ایران (صفحات )49 - 45؛

اطالعات کتابشناختی:
10
عنوان کتاب :آموزش هنر (تصویر)4؛
مؤلفــان :طراحــی و نقاشــی؛ محمدمهــدی هراتــی ،محمدعلــی
کشــاورز ،جعفــر پــور رهنمــا و یــداهلل درخشــانی؛
خوشنویسی؛ هادی حاجی آقاجانی؛
مقطع تحصیلی :سال دوم دورۀ راهنمایی تحصیلی؛
ناشر :شرکت چاپ و نشر ایران؛
سال انتشار1371 :؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
درس نهم :زندگینامۀ استاد محمود فرشچیان؛
تصویــر چهــرۀ اســتاد (صفحــه  )44و نگارههــای «پنــاه» (صفحــه
« ،)45تــداوم» (صفحــه  )46و بخشــی از «شــکار» (صفحــه )47؛
درس دوازدهم :سیاهقلم تکرار نقوش حیوانی (صفحه )61؛
درس پانزدهــم :ســیاهقلم حضــرت یونــس (ع)( 11صفحــه )71
(تصاویــر )6-5-4-3-2-1-4؛
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

39

شماره اول
تابستان 1399

تصویر شماره  :1-4زندگینامه استاد فرشچیان،
کتاب آموزش هنر ،دوم راهنمایی(1371 ،صفحه )44

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

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

Figure 41-: Biography of Master Farshchian,
Art Education Book, Secondary School, 1992
)(Page 44

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

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

تصویــر شــماره  :5-4ســیاهقلم تکــرار نقــوش حیوانــی،
کتــاب آمــوزش هنــر ،دوم راهنمایــی( 1371 ،صفحــه )61

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

Figure 44-: Part of the painting «Hunting»,
Art Education Book, second grade, 1992
)(Page 47

Figure 45-: Black pen, repetition of animal
motifs, Art Education book second grade,
)1992 (page 61

Figure 46-: The Black Pen of Younis, Art
)Education Book, second grade, 1992 (Page 71
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Figure 43-: «Continuation», Art Education,
)second grade, 1992 (page 46

شماره اول
تابستان 1399

تصویــر شــماره  :5کتــاب آمــوزش هنــر :ســوم راهنمایــی (هراتــی و همــکاران)1377 ،

تصویر شماره  :6کتاب استاد فرشچیان (گودرزنیا)1389 ،

)Figure5: Art Education book: third grade (Harati et al., 1998

)Figure6: Master Farshchian›s book (Goodarznia, 2010

اطالعات کتابشناختی:
عنوان کتاب :آموزش هنر (تصویر)5؛
مؤلفــان :محمدمهــدی هراتــی ،محمدعلــی کشــاورز ،جعفــر
پوررهنمــا ،یــداهلل درخشــانی و هــادی حاجــی آقاجانــی؛
مقطــع تحصیلــی :ســال ســوم دورۀ راهنمایــی تحصیلــی
(مرحلــۀ دوم تعلیمــات عمومــی)؛
ناشر :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران؛
سال انتشار1377 :؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
درس پانزدهــم :ســیاهقلم بازگشــت یوســف بــه دامــان پــدر
(صفحــه  )77و نــگاره «گلســتان آتــش» (صفحــه .)79

اطالعات کتابشناختی:
عنوان کتاب :استاد فرشچیان (تصویر)6؛
مؤلف :محدثه گودرزنیا؛
ناشر :انتشارات مدرسه؛
سال انتشار :نخست 1389؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
از دیگـــر تألیفـــات اخیـــر ســـازمان پژوهـــش و برنامهری ــزی
ـارات
آموزشـــی کـــه زیـــر نظـــر شـــورای کارشناســـی دفتـــر انتش ـ ِ
کمکآموزش ــی ،انج ــام گرف ــت ،کت ــاب اس ــتاد فرش ــچیان اس ــت
ً
ک ــه بهط ــور کام ــا مس ــتقل و البت ــه ب ــه ش ــکل کل ــی و مختص ــر
بـــه زندگـــی و آثـــار ایـــن هنرمنـــد در قالـــب روایـــت داس ــتانی
پرداخت ــه اس ــت .ه ــدف من ــدرج در پش ــت ای ــن کت ــاب« ،آش ــنا
ک ــردن نس ــل نوج ــوان و ج ــوان ب ــا زندگ ــی پرف ــروغ چهر هه ــای
درخش ــان عص ــر حاض ــر» عن ــوان ش ــده اس ــت (گودرزنی ــا:1389 ،
پش ــت جل ــد کت ــاب).
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نقد و آسیبشناسی کتابهای درسی آموزش هنر

شماره اول
تابستان 1399

تصویر شماره  :7کتاب فارسی ،خو انداری :پنجم دبستان (اکبری شلدره ،فریدون
و همکاران)1394 ،
Figure7: Persian, temperament book: fifth grade (Akbari Sheldareh,
)Fereydoun et al., 2015

اطالعات کتابشناختی:
عنوان کتاب :فارسی ،خوانداری :پنجم دبستان (تصویر)7؛
مؤلفـــان :اکبـــری شـــلدره ،فریـــدون ،جبلـــی اده ،پریچهـــر،
نجـــاران ،فـــرح؛
ناشر :اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی؛
سال انتشار :اول 1394؛
دربارۀ محمود فرشچیان:
فصل چهارم :نامآوران  -درس  -10نام نیکو :زندگینامه استاد
فرشچیان (صفحات .)82 -78

کتابهــای آمــوزش هنــر ،یــادآور گذشــتههای دور و خاطــرات
تلخوشــیرین دوران مدرســه و کالس هنــر اســت .شــیرین
بهخاطــر لــذت و هیجــان کالس هنــر و معلمــان دلســوز،
هنرمنــد و هنرشــناس و تلــخ بــه دلیــل غیرمرتبــط بــودن
معلمــان کالس هنــر .بهاینترتیــب کــه معلــم ریاضــی یــا هــر
معلمــی کــه برنامــۀ خاصــی نداشــت ،ناگزیــر بــه ســمت کالس
هنــر هدایــت م یشــد .ســپس دانشآمــوزان را بــه کشــیدن
یــا نوشــتن از روی الگــوی کتــاب ترغیــب م یکــرد و خــود نیــز از
پشــت پنجــرۀ کالس ،نتیجــۀ فوتبــال را تخمیــن م ـیزد.
البتــه ماهیــت هنــر و جایــگاه آن در کشــور ،مبهــم و در
حاشــیه اســت .جابهجایــی تخصصهــا ،علیرغــم اقدامــات
مثبتــی کــه تاکنــون صورتگرفتــه اســت ،امــری اســت کــه تــا
ســطح کالن نیــز ،گریبــان جامعــه را گرفتــه اســت .برخــاف آنچــه
کــه برخــی افــراد در فضاهــای علمــی و دانشــگاهی میپندارنــد،
عمــل نقــد ،آنچنانکــه نهادینــه شــده اســت ،نکوهــش و ایــراد
و اشــکال صــرف و تسویهحســاب شــخصی و غیــره نیســت،
بلکــه آنچــه کــه از میــراث عقالنــی یونانــی و ایرانــی برجایمانــده
اســت ،ســنجش علمــی ،اصولــی و منصفانــه آثــاری اســت کــه بــه
مــدد آن میتــوان بــه محاســن و معایــب اثــر یــا عملــی پــی بــرد و
ســره را از ناســره تشــخیص داد.
برایناســاس میتــوان گفــت کــه از محاســن انتشــار
کتابهــای درســی آمــوزش هنــر وزارت آموزشوپــرورش،
توجــه بــه میراثفرهنگــی و هنــر ملــی و بومــی (از جملــه،
پرداختــن بــه پرآوازهتریــن و محبوبتریــن نگارگــر ایرانــی؛ اســتاد
فرشــچیان) ،بــه جــای پرداختــن غیرقابلتوجیــه و بیمــورد
بهــای آموزشــی هنــر
بــه آثــار و دســتاوردهای خارجــی در کتا 
در ســطح کالن اســت کــه از اقدامــات قابلســتایش وزارت
آموزشوپــرورش بــوده اســت .نگارنــده خــود از طریــق همیــن
کتابهــا ،بــا هنرهــای ســنتی و ایرانــی آشــنا شــده و رشــد
کــرده و بــه ویــژه بــا اســتاد فرشــچیان ،از همیــن دوران ،یعنــی
از حــدود ســال  1372تاکنــون ،پیونــد بنیادیــن یافتــه اســت.
همچنیــن ،نثــر روان ،خوشدســتی ،خوشخوانــی و قیمــت
ارزان و مناســب کتابهــای آمــوزش هنــر ،از دیگــر امتیــازات و
محاســن ایــن نــوع کتابهــای «ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی» وزارت آموزشوپــرورش بــوده اســت.
ِ

آسیبشناسی موردی کتابهای درسی آموزش
هنر

پژوهشـــی نگارن ــده ب ــا عن ــوان
باتوجهبـــه مطالعـــات علمـــی-
ِ
«فرشـــچیان پژوهـــی» -کـــه ســـالها بـــدان مش ــغول ب ــوده و
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هس ــت -و باتوجهب ــه اص ــل اس ــناد و م ــدارک تمام ــی مراح ــل
زندگ ــی حرفــهای اس ــتاد فرش ــچیان ک ــه در آرش ــیوهای دهگان ــه
نگارن ــده موج ــود ب ــوده اس ــت ،میت ــوان کتابه ــای آم ــوزش
هن ــر ی ــاد ش ــده و ب ــه وی ــژه آخری ــن کت ــاب ،یعن ــی کت ــاب اس ــتاد
فرش ــچیان ،تألی ــف محدث ــه گودرزنی ــا ،را ک ــه ب ــه ط ــور مس ــتقل
و مخت ــص در خصـــوص اســـتاد فرشـــچیان نگاشـــته شـــده
اســت در ایــن مقالــه محــدود بــه طــور مــوردی مــورد ســنجش
و ارزیاب ــی ق ــرار داد.
بــا اطمینــان خاطــر میتــوان گفــت کــه کتــاب اســتاد
فرشــچیان ،گرچــه مزایــای کتابهــای آموزشـ ِـی آموزشوپــرورش
را کــه پیشتــر برشــمردیم را داراســت ،امــا عــاوه بــر گاهشــمار
ناقــص و نادرســت آغــاز کتــاب ،و عــاوه بــر نداشــتن هی چکــدام
از شــیوههای متعــارف اســتناد در نگارشهــای علمــی ،ماننــد
شــیوهنامه انجمــن روانشناســی آمریــکا ( ،)APAشــیوهنامه
انجمــن زبــان مــدرن آمریــکا ( ،)MLAشــیوهنامه علومانســانی
شــیکاگو و شــیوهنامه ونکــوور (حــری؛ شــاه بداغــی،)1394 :
منابــع بســیار محــدود ایــن کتــاب نیــز ،بــه ویــژه منابعــی کــه بــه
زندگــی و آثــار هنرمنــد مربــوط میشــوند ،فاقــد اعتبــار علمــی
ً
و اســتناددهی پژوهشــی هســتند .البتــه معمــوال بــرای کتــاب
داســتانی کــه برگرفتــه از تخیــل نویســنده باشــد ،منابــع ذکــر
نمیشــود ،لیکــن وقتــی بنیــاد اثــری بــر منابــع متکــی باشــد و در
اثــر نیــز آمــده باشــد ،الجــرم میبایســتی یــک شــیوه اســتناددهی
صحیــح و متعــارف منابــع داشــته باشــد.
بشــناختی منابــع
همچنیــن ترتیــب اجــزا و عناصــر کتا 
پایانــی کتــاب ،اصولــی و روشــمند نیســت .بــرای مثــال ،جــز یــک
مــورد ،نــام هیچیــک از ناشــران کتــب و منابــع مربوطه درج نشــده
اســت .همچنیــن عمــده مطالــب ایــن کتــاب ،برگرفتــه از کتــاب
کیمیاگــران نقــش ،اثــر منیــژه آرمیــن اســت کــه دارای روایتــی
داســتانی بــوده و در ســالیان گذشــته توســط انتشــارات «ســوره
مهــر» منتشــر شــده اســت .نگارنــده در ســالهای گذشــته
بــا ســرکار خانــم آرمیــن ،محتــوای کتــاب کیمیاگــران نقــش را
مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده اســت .نکتــه دیگــر اینکــه آیــا
شایســته اســت کتابــی که دربــاره زندگی و آثار فرشــچیان اســت،
بــدون نقــش و تصویــر آثــار هنرمنــد باشــد؟ بــه نظــر میرســد،
درج نقاش ـیهای هنرمنــد در کنــار روایــت جــذاب داســتانی
ایــن کتــاب ،بتوانــد انگیــزه و شــوق هنرآمــوزان را افــزون کنــد.
بــدون تردیــد ،قصــد مســئولین محتــرم «ســازمان پژوهــش
و برنامهریــزی آموزشــی» و نیــز نویســنده محتــرم کتــاب اســتاد
فرشــچیان ،خدمــت بــه چهرههــای درخشــان هنــری بــوده
ً
ً
اســت و ایــن قصــد و عقیــده ،درذاتخــود ،حتمــا و قطعــا

ــتایش نهتنهــا نگارنــده ،بلکــه همــه اهالــی
قابلتحســین و س
ِ
فرهنــگ و هنــر اســت .لیکــن ،بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت
کــه بــا کلیگویــی و داســتانپردازی کمتــر واقعــی و غیــر مســتند،
شــاید نتــوان هدفــی را کــه در پشــت جلــد ایــن کتــاب درج شــده
اســت را محقــق ســاخت .آیــا میتــوان بــا مطالــب ســایتها
و روزنامههــا و بــه اصطــاح بــا منابــع عامیانــه و ژورنالیســتی،
بــزرگان جهانیمــان را بــرای چنــد میلیــون دانشآمــوز ایرانــی کــه
فــردا بنیانگــذاران 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
فرشــچیان در ایــن مــورد استثناســت -ســزاوار و شایســتهتر از
معرفــی خــام و نادرســتی اســت کــه ممکــن اســت ،ذهــن پــاک
و خــاق چنــد میلیــون دانشآمــوز را از شــناخت حقیقــت و
آموزههــای درســت اخالقــی و هنــری هنرمنــد بــازدارد .البتــه ایــن
ً
مــوارد ،صرفــا بــه ایــن کتــاب و تنهــا بــه قالــب روایــت داســتانی
محــدود نمیشــود ،بلکــه یــک آسیبشناســی کلــی اســت و
میتــوان بــه دیگــر آثــار مرتبــط دربــاره فرشــچیان تعمیــم داد.
13
امــروزه پرداختــن بــه زندگینامــه یــا همــان «بیوگرافــی» ،
در غــرب یــک تخصــص کامــل و یــک کار رســمی و حرف ـهای
بهشــمار م ـیرود و هرســاله کتابهــای زیــادی در ایــن زمینــه بــه
چــاپ میرســد .گذشــته از رویکــرد علمــی غــرب و کشــورهای
ً
توســعهیافته بــه زندگینامــه ،حتمــا شــنیدهاید کــه آخریــن
آدامــس ســرالکس فرگوســن ،14بــا احتــرام فــراوان ،اکنــون
در مــوزه باشــگاه منچســتریونایتد بــه طــور واقعــی و فیزیکــی
نگهــداری میشــود .برخــی نیــز حاضــر بودهانــد تــا حــدود یــک
میلیــارد تومــان بابــت ایــن آدامــس بــا افتخــار پرداخــت نماینــد!
امــا تاریخنگــری و تاریخنــگاری بــه عنــوان یــک علــم و بــه عنــوان
شــاخهای از علومانســانی ،و بــه ویــژه پرداختــن بــه زندگــی و
آثــار بــزرگان هنــر در ســرزمین ایــران ،عــاوه بــر اینکــه چنــدان
کارنامــه مکتــوب درخشــانی در گذشــته نداشــته اســت ،هنــوز
هــم فاقــد نظــام علمــی بــوده و روشــمند نیســت.
بهعنوانمث ــال میت ــوان گف ــت ک ــه هن ــوز پ ــس از ح ــدود
هفتــاد ســالی کــه از زندگــی هنــری اســتاد فرشــچیان بــه عنــوان
یکـــی از شـــاخصترین چهرههـــای هنـــری ایـــران میگ ــذرد،
و بااینهمـــه مصاحبـــه و مطالـــب  -بـــر اســـاس گفتگوه ــای
خ ــود هنرمن ــد ط ــی س ــالیان گذش ــته -ت ــا چن ــدی پی ــش ب ــه
ط ــور دقی ــق و مســتند کیفی ــت تحصی ــات ابتدای ــی ،متوس ــطه
و تکمیل ــی ایش ــان مش ــخص نب ــوده اس ــت .البت ــه بخش ــی از
کت ــاب «ن ــگار جاوی ــدان» ،تألی ــف نگارن ــده ،ب ــه ای ــن تحصی ــات،
بـــر اســـاس اســـناد و مـــدارک معتبـــر و موجـــود در پرون ــده

شماره اول
تابستان 1399

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

43

شماره اول
تابستان 1399

تحصیلـــی هنرمنـــد ،اختصاصیافتـــه اســـت .بدیهـــی اســـت
کـــه شـــاید بتـــوان از نارســـاییهای کتابهـــای آمـــوزش هنـــر
اوایــل انقــاب بــه دلیــل شــرایط و امکانــات و فضــای اجتماعــی
آن دوران ،چشمپوشـــی کـــرد ،ولیکـــن وقتـــی در زمـــان حاضـــر
نیـــز کتابهـــای غیراســـتاندارد و غیرقابـــل قبولـــی ،حداقـــل
در موض ــوع ای ــن نوش ــتار و در س ــطح کالن ،همچن ــان منتش ــر
میشـــوند ،بیانگـــر چالـــش جـــدی اســـت .بـــه نظـــر میرســـد
ی ــک واژه از آغ ــاز ش ــکلگیری وزارت آموزشوپ ــرورش ،هم ــواره
چـــون حلقـــهای مفقـــوده خـــود را نمایانـــده اســـت و آن واژه
بنیادیــن «پژوهــش» اســت .شــاید عنــوان «آمــوزش ،پژوهــش
و پـــرورش» بـــرای وزارتخانـــه فعلـــی مناســـبتر میبـــود .یـــا
وزارت «آمـــوزش و پژوهـــش» .چـــرا کـــه ،آمـــوزش و پژوهـــش
اصولـــی و بنیادیـــن ،در متـــن و بطـــن خـــود ،زمینـــه الـــزام بـــه
پـــرورش دانشآمـــوز را فراهـــم خواهـــد کـــرد .بههرحـــال ،در
کن ــار محاس ــن کتابه ــای آم ــوزش هن ــر ک ــه در ط ــول س ــالیان
گذشـــته بـــه زندگـــی و آثـــار فرشـــچیان پرداختهانـــد ،فهرســـتی
از معای ــب و کاس ــتیهای ای ــن ن ــوع از کتابه ــا ،ب ــه ش ــرح زی ــر
اش ــاره ش ــده اس ــت.

آسیبشناسی کلی کتابهای درسی آموزش هنر

• در معرفی و بررسی آثار فرشچیان ،از واژه نارسا ،نادرست و
بیگانه ،مینیاتور غربی به جای نگارگری استفاده شده است.
ً
• مجموعــه آثــار هنرمنــد (تکنیکــی و کاربــردی) اساســا تــا قبــل از
انتشــار کتابهــا معرفــی نشــدهاند؛
• شــکل ظاهــری و الیههــای باطنــی و مضامیــن حکمــی،
فلســفی ،عرفانــی و غیــره مســتتر در آثــار فرشــچیان بــرای
هنرآمــوزان بررســی و تحلیــل نشــده اســت؛
ً
• آثــار مربــوط بــه هنرمنــد ،فاقــد شناســنامه هســتند و صرفــا بــه
نــام اثــر اشــاره شــده اســت و از بیــان اســلوب (تکنیــک ،فــن)،
ابعــاد ،ســال خلــق اثــر و مــکان نگهــداری اثــر پرهیــز شــده اســت.
در برخــی آثــار ،چــون «گلســتان آتــش» ،منــدرج در کتــاب ســوم
راهنمایــی ( ،)1377از همیــن عنــوان نیــز پرهیــز شــده اســت و از
ً
کل عناصــر شناســنامه اثــر ،صرفــا بیــان شــده اســت کــه اســتاد
فرشــچیان چنیــن چیــزی خلــق کــرده اســت؛
• آثار هنرمند که دارای غنا و ارزشهای خطی و به ویژه رنگی
منحصربهفردی هستند ،با کیفیت نامطلوبی منتشر شدهاند.
• برخــی از آثــار ،ناقــص منتشــر شــدهاند .یعنــی بخشــی از اثــر ،بــه
شــکل غیراصولــی بــرش خــورده اســت؛
• آثـــار نمونـــه ،شـــاخص و قدرتمنـــد هنرمنـــد ،بـــرای آمـــوزش
انتخـــاب نشـــدهاند؛
• اطالعــات مربــوط بــه زندگــی هنرمنــد ،ابتدایــی ،غیرعلمــی و
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غیرمســتند هســتند؛
• عــدم پویایــی ،بــه روز بــودن و ویرایــش دروس و رکــود
چندینســاله در موضــوع هنرمنــد؛
• پرداختن یکطرفه به هنر ارزشمند ایرانی و فرشچیان ،بدون
بیان تعامل و ارتباطات مؤثر آموزشی با جریانها و مکاتب
هنری کالسیک و معاصر بینالمللی (تأثیرات و تأثرات)؛
• فقــدان اســتناد علمــی و عــدم ذکــر منابــع بــه عنــوان رکــن
بهــای آمــوزش هنــر؛
اصلــی کار آموزشــی و پژوهشــی در کتا 
• نپرداختــن بــه ســرفصلها و عناویــن اصلــی رشــته هنــر،
چــون :تاریــخ هنــر ،نقــد هنــر ،فلســفه و حکمــت هنــر بــه عنــوان
پیشزمینــه-ای بــرای درک عمیــق و بهتــر آثــار فرشــچیان (بــه
تناســب مقطــع تحصیلــی و رشــد هنــری دانشآمــوز )؛
• عدم نظارت اصولی بر محتوای علمی ،آموزشی و پژوهشی
کتابهای آموزش هنر در موضوع زندگی و آثار استاد فرشچیان؛
• درج درس هنــر نگارگــری بــه عنــوان یکــی از هنرهــای مســتقل
فاخـــر در ذیـــل شـــاخه صنایعدســـتی کـــه اس ــتاد فرش ــچیان
باره ــا در ط ــول س ــالیان گذش ــته از ای ــن موض ــوع ب ــه درس ــتی
انتقـــاد کردهانـــد؛
• پرهیز نکردن مسئوالن و نویسندگان غیرمتخصص درباره
نگاشتن مطالب تخصصی درباره زندگی و آثار استاد فرشچیان؛
• نپرداختــن بــه چگونگــی تحصیــات مقطــع ابتدایــی ،متوســطه
و تکمیلــی هنرمنــد (اروپــا) کــه میتوانــد هرچنــد بــه شــکل
مختصــر ،الهامبخــش دانشآمــوزان باشــد؛
• نپرداختن به دستاوردها و خدمات فرهنگی و هنری هنرمند،
از جمله :آثار موزهای و نمایشگاهی ،آثار منتشره هنرمند،
تدریس ،داوری ،سخنرانی و عضویتهای هنرمند در مجامع
بینالمللی و مشارکت و بنیانگذاری مراکز فرهنگی و هنری؛
• نپرداختـــن بـــه افتخـــارات هنرمنـــد ،از جمل ــه :جوائـــز،
بزرگداشـ ـتها و یادبوده ــا ک ــه در انگی ــزش و اعتمادبهنف ــس
دانشآمـــوزان مؤثـــر خواهـــد بـــود؛
• عــدم درج نظــرات برجســتهترین مقامــات و منتقــدان و
هنرشناســان بینالمللــی دربــاره ســبک و آثــار فرشــچیان چــون:
میــور و ماتســورا (مدیــران پیشــین یونســکو) ،کــری ولــش،
رابینســون ،هوانــگ جــو ،بالدینــی و غیــره؛
• نپرداختـــن بـــه شـــخصیت واقعـــی هنرمن ــد از قبی ــل:
جهانبین ــی و باوره ــای هنرمن ــد ،ویژگیه ــای اخالق ــی هنرمن ــد
و عالقهمندیهـــای هنرمنـــد؛
• بهــره نبــردن از وجــود خــود هنرمنــد و پیشــنهادها ،توصیههــا
و تجــارب جهانــی ایشــان در راســتای تدویــن سیاس ـتهای
کلــی مقولــه هنــر و تألیــف کتــب درســی و آموزشــی هنــر.

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه کوشــش بــر آن بــود کــه ضمــن معرفــی و
ً
توصیــف نســبتا جامــع کتابهــای درســی آمــوزش هنــر بــه
ویــژه کتابهــای مقطــع راهنمایــی ،از ســال  1362تاکنــون
کــه توســط آموزشوپــرورش منتشــر شــدهاند ،بــه تحلیــل و
آسیبشناســی فــرم شــکل ظاهــری و محتــوای ایــن منابــع نیــز
پرداختــه شــود.
همان گونه که در متن بیان شد ،انعکاس زندگی و آثار
استاد فرشچیان در قالب کتابهای آموزش هنر ،اقدامی بسیار
درست و شایسته از طرف آموزشوپرورش بوده است که عالوه
بر بعد فنی و آموزشی آثار هنرمند که میتواند الهامبخش و
مشوق دانشآموزان و هنرآموزان مستعد باشد ،از سوی دیگر
یادآور تکریم و بزرگداشت چهرههای ماندگار و مفاخر هنری
است که همواره از سوی آموزههای انسانی و اسالمی مورد تأکید
بوده است .از این نظرگاه ،اقدام سنجیده «سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی» وزارت آموزش پرورش به ویژه درباره
شخصیتی بلندآوازه و جهانی چون محمود استاد فرشچیان،
درخور تحسین و ستایش بسیار است.
از منظـــر دیگـــر و در کنـــار ایـــن محاســـن ،کاســـتیها و

معایب ــی ب ــه چش ــم میخ ــورد ک ــه نگارن ــده ب ــا بررس ــی دقی ــق
انتشــار کتــب آمــوزش هنــر مربــوط بــه زندگــی و آثــار فرشــچیان
در چن ــد ده ــه اخی ــر ،فهرس ــتی از ای ــن م ــوارد را ب ــه دس ــت داده
اســـت .امیـــد اســـت کـــه ایـــن آسیبشناســـی و ش ــناخت
نق ــاط ق ــوت و ضع ــف ک ــه ب ــر اس ــاس تخص ــص اصل ــی نگارن ــده
(فرشـــچیان پژوهـــی) صـــورت پذیرفتـــه اســـت ،حداق ــل ب ــه
عن ــوان پیشــنهادی علم ــی و پژوهش ــی ب ــه «س ــازمان پژوه ــش
و برنامهریـــزی آموزشـــی» قلمـــداد شـــود و مـــورد توج ــه و
پیگی ــری ق ــرار گی ــرد .ب ــدون تردی ــد ،اگ ــر ای ــن مقال ــه ،مصداق ــی
از آسیبشناس ــی ی ــا نق ــد علم ــی و س ــازنده باش ــد ،میتوان ــد
در اتخـــاذ سیاســـتهای راهبـــردی وزارت آموزشوپ ــرورش،
درب ــاره موض ــوع ای ــن نوش ــتار ،مؤث ــر و کارآم ــد باش ــد.
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تقدیر و تشکر

اســتاد فرشــچیان از ســالیان دور تاکنــون ،همــه گونــه لطــف
در حــق نگارنــده ارزانــی داشــتهاند کــه بدینوســیله نگارنــده
ســپاس عمیــق قلبــی خــود را بــه محضــر ایشــان تقدیــم مـیدارد.
همچنیـــن نگارنـــده بـــه دلیـــل همراهـــی و همدل ــی از
اس ــتادان فرهیخت ــه :جن ــاب آق ــای محمدعل ــی رجب ــی و جن ــاب
آقـــای محمدمهـــدی هراتـــی تقدیـــر و تشـــکر مینمای ــد.

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

45

شماره اول
تابستان 1399

پینوشتها

1.UNESCO
2. Homai

 ،Zaragoz Federico Mayor .3مدیرکل پیشین یونسکو.
 ،Koichiro Matsuura .4مدیرکل پیشین یونسکو.
« .5فرشــچیان پژوهــی»؛ ماننــد «حافظپژوهــی» و «ســعدیپژوهی» ،مجموعــه مطالعــات بنیادیــن و علمی-پژوهشــی دربــارۀ زندگــی
و آثــار محمــود فرشــچیان ،هنرمنــد جهانــی و نگارگــر نامــدار ایرانــی اســت کــه بــرای نخســتینبار و از ســال  1384توســط نگارنــده
بنیــان نهــاده شــده اســت و تاکنــون تــداوم و اســتمرار داشــته اســت .نگارنــده در راســتای ایــن مطالعــات ،از ارتبــاط مســتقیم و
مســتمر چندینســاله بــا خــود هنرمنــد و نظــرات ارزشــمند و مســاعدتهای بیدریــغ ایشــان ،همــواره بهرهمنــد بــوده اســت.
ـری تاریــخ تطبیقــی و
دســتاورد ایــن مطالعــات ،پایاننامــه کارشناســی ارشـ ِـد پژوهــش هنــر (دانشــگاه تربی 
تمــدرس) ،رســاله دکتـ ِ
تحلیلــی هنــر اســامی (دانشــگاه تهــران) ،چندیــن کتــاب و مقــاالت متعــدد علمی-پژوهشــی ،علمی-ترویجــی ،مقــاالت همایــش،
طــرح پژوهشــی ،ســخنرانی ،نشســت تخصصــی و غیــره اســت کــه برخــی از ایــن آثــار منتشــر ،برخــی در نوبــت انتشــار و برخــی نیــز در
حــال آمادهســازی هســتند.
 .6البتــه در شناســنامۀ کتــاب ،بنــا بــر مالحظــات و شــرایط و فضــای اجتماعــی آن دوران ،نــام نویســنده (محمدعلــی رجبــی) درج
نشــده اســت.
 .7شــمارگان هــر ســال ایــن کتــاب ،یکونیممیلیــون جلــد بوده اســت .ایــن کتاب پانزده ســال عنوان کتاب درســی را داشــته اســت.
سهــای کارآموزی
 .8ایــن کتــاب ویــژۀ معلمــان هنــر دورۀ راهنمایــی تحصیلــی ،دانشــجویان مراکــز تربیتمعلــم هنــر و همچنیــن کال 
ضمــن خدمــت بــوده اســت .چــاپ نخســت ایــن کتــاب در ســال  1367بــوده اســت .همچنیــن ،هــر ســال پنجــاه هــزار جلــد بــرای
معلمــان منتشــر شــده اســت.
 .9ایــن صفحــات ،مربــوط اســت بــه مقالـهای از محمــود فرشــچیان ،برگرفتــه از کتــاب محمــود فرشــچیان ،انتشــارات بنــگاه ترجمــه و
نشــر کتــاب.1355 ،
 .10چــاپ نخســت ایــن کتــاب در ســال  1367بــوده اســت .همچنیــن ،شــمارگان آن یــک و نیممیلیــون جلــد در هــر ســال بــوده
اســت.
 .11بعدها ،این نگاره ،یعنی سیاهقلم حضرت یونس (ع) ،از درس مربوطه حذف شده است.
 .12چاپ نخست این کتاب در سال  1368بوده است .همچنین ،هر سال  950هزار جلد منتشر شده است.
13- Biography

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

فهرست منابع

 اکبــری شــلدره ،فریــدون ،جبلــی اده ،پریچهــر ،نجــاران ،فــرح .)1394( .فارســی ،خــو انــداری :پنجــم دبســتان .چــاپ اول ،تهــران :وزارتآموزشوپــرورش ،اداره کل نظــارت بــر نشــر و توزیــع مــواد آموزشــی.
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شهــای علمــی :رهنمودهــای بینالمللــی .چــاپ چهــارم،
 حــری ،عبــاس؛ شــاه بداغــی ،اعظــم .)1394( .شــیوههای اســتناد در نگار تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 رضایی نبرد ،امیر 20( .خرداد  .)1392گفتگو با استاد محمدعلی رجبی ،تهران.__________  19(.خرداد  .)1396گفتگو با استاد محمدمهدی هراتی ،تهران.
__________  20(.خرداد  .)1396گفتگو با استاد محمدعلی رجبی ،تهران.
 رجبــی ،محمدعلــی .)1362( .هنــر :چهــارم و پنجــم دبســتان .تهــران :وزارت آموزشوپــرورش ،دفتــر پژوهــش امــور هنــری و نمونــه-ســازی ،گــروه تهیــه و تألیــف کتــب درســی هنــر.
 گودرزنیا ،محدثه .)1389( .استاد فرشچیان .تهران :انتشارات مدرسه. وزارت آموزشوپرورش( .اردیبهشت  .)1393آرشیو «سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» (مراجعه حضوری نگارنده). هرات ــی ،محمدمه ــدی .)1366( .تعلی ــم هن ــر .ته ــران :وزارت آموزشوپ ــرورش ،دفت ــر تحقیق ــات و برنامهری ــزی و تألی ــف کتابه ــایدرســی.
 هراتــی ،محمدمهــدی و هــادی حاجــی آقاجانــی .)1373( .روش تدریــس هنــر :کتــاب هنــر اول راهنمایــی .تهــران :وزارتآموزشوپــرورش ،گــروه هنــر ،دفتــر برنامهریــزی و تألیــف کتابهــای درســی.
 هراتــی ،محمدمهــدی و همــکاران .)1371( .آمــوزش هنــر :بــرای دانشآمــوزان ســال دوم دورۀ راهنمایــی تحصیلــی .تهــران :وزارتآموزشوپــرورش ،دفتــر برنامهریــزی و تألیــف کتابهــای درســی.
 هراتــی ،محمدمهــدی و همــکاران .)1377( .آمــوزش هنــر :ســال ســوم دورۀ راهنمایــی تحصیلــی .تهــران :وزارت آموزشوپــرورش،ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی.

شماره اول
تابستان 1399
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