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نــــگاره

منصوره دهقانی

آلودگی پالستیکی محیطزیست

هوشنگ گلمکانی :نقد امروز به پرخاشگری تبدیل شده است

متأسفانه نارضایتی عمومی که برای همه از شرایطشان وجود دارد ،سبب شده تا جامعه به نقد تخریبی گرایش پیدا کند.
اکنون نقد فیلم تبدیل به پرخاشگری شده و هرکه پرخاشگرتر باشد منتقد بهتری است .در صورتی که لفظ مقوایی به
فیلمها دادن ،کاری ندارد؛ منتقد باید توانایی تحلیل داشته باشد .معروفترین این روایتها مربوط به مسعود کیمیایی و
س از فیلم «بیگانه بیا» به مسعود کیمیایی گفته بود که درباره آن دنیا
تأثیری است که پرویز دوایی روی او گذاشت و پ 
و آدمهایی که میشناسی فیلم بساز .بعد ازآن کیمیایی با تغییر در مسیر فیلمسازیاش« ،قیصر» را ساخت .محسن
مخملباف یک زمانی گفته بود که منتقدها فیلمسازهای ورشکسته و ناموفق هستند؛ کسانی که میخواستند فیلم
بسازند ولی چون نتوانستند ،منتقد شدند و تلویحاًمنظورش این بود که عقدهای شدهاند و حسادت هم میکنند.
سیدمحمد بهشتی مدیرعامل بنیاد فارابی در دهه ۶۰گفته بود منتقدها قارچهایی هستند که در کنار درخت تنومند
سینمای ایران روییدهاند .در دنیا هم به همین صورت است .من قبل از اینکه منتقد باشم ،خودم را یک ژورنالیست
یدانم ۴۸ .سال کارم این است و بجز نقدها و مطالبی که خودجوش برای پاسخ به ندای درونم مینویسم بنا به وظیفه
م 
رسانهای خودم هم نقدهایی مینویسم.
بخشی از گفتوگوی این منتقد سینما با ایلنا

نمایش آنالین تالشی و تپشی
برای تداوم تئاتر است

اکنون که دیواریخی این
ویــروس اهریمنــی ما را
حرف روز
از هــم جدا کرده اســت
پس چه چیز تو را آنقدر
واقعی میکنــد؟ اکنون
کــه فقــط در عالم مجاز
یافــت میشــوی .تئاتــر
اردشیر صالحپور
بایــد زنــده جلــوه کنــد،
پژوهشگر تئاتر
هم نفــس با تماشــاگر.
پویا و مانا .واقعیتی بر صحنه که توهمزاســت
و توهمــی کــه بهواقعیــت تبدیــل میشــود
ولــی ذاتش بر زنــده بودن ،زندگــی و واقعیت
ش چشــمان ما اســتوار اســت و
رویارویــی و پی 
قرارش بر مکاشــفه حضوری و جاندار اســت؛
پــس نمایش آنالیــن طعمی دارد شــبیه مزه
ســوپ ســیبزمینی ســرد ...چرا که در مرحله
نخســت از اصل زنــده بودن به دور اســت .اگر
شعر به کلمات متکی است و نقاشی بر رنگ و
معماری بر حجم و ماده و موسیقی به صوت،
تئاتــر بــه انســان و آدمــی تکیــه دارد .یعنــی
موجــودی زنــده کــه پیــش روی شــما زندگــی
میکند و همپا و همراه با شــما نفس میکشد.
ایــن خصیصه ذاتی تئاتر اســت .زنده و جزئی
از انسانیترین هنرها ...پس تئاتر بدون انسان
ممکــن نیســت ،موهبــت و تفاوتــش بــا هنــر
فراگیر سینما هم در همین تفاوت است و تنها
یک نفس ،فاصله آنهاست .البته بنا نیست،

کرونا ،سینما را قربانی میکند؟

بیش از سه ماه از همزیستی ما با ویروس کرونا گذشته ،التهاب روزهای
نخســت ،روزهای ترس و استیصال فروکش کرده و کمکم آموختهایم
یادداشت چطور بــا این ویروس کنار بیاییم .با این همه ،کرونا مختصات زندگی
ما را عوض کرده و بعید میدانم به این زودی تأثیری که بر مناسبات،
روابط و آداب اجتماعیمان داشته فراموش شود .سینما رفتن و فیلم
دیــدن همراه دیگران یکی از مهمترین عادتهایی بود که در ســه ماه
گذشته تعطیل شده است ،اگرچه به زودی سینماها بازگشایی خواهند
محدثه واعظیپور
شــد اما احتماالً زمان الزم اســت تا مردم دوباره به فضاهای عمومی
روزنامهنگار
(بویژه مکانهای تفریحی) بازگردند .کرونا باعث شد پخشکنندگان
و تهیهکننــدگان بــه اکران آنالین فیلمهایشــان تن بدهنــد .اتفاقی که برایــش برنامهریزی
نشده بود اما در بزنگاهی درست اجرا شد و میتوان گفت نتیجه داد .اکران آنالین ،فرصتی
است تا فیلمهای در صف اکران ،آثاری که سینماداران عالقه و تمایلی به اکرانشان ندارند،
فیلمهایی که بهدلیل محتوا و فرم خاصشــان برای اکران گســترده مناســب نیستند در این
بســتر نمایش داده شــده و تماشاگر پیدا کنند .به نوعی میشــود گفت اکران آنالین ،ارزش
افزودهای برای ســینمای ایران است .به شرطی که درست اجرا شود و در ادامه و رسیدن به
دوران آرامش و ثبات و بازگشــایی ســینماها ،تبدیل به جایی برای نمایش فیلمهای درجه

#رومینا-اشرفی

خبــر قتــل دختــری  ۱۴ســاله بهنــام رومینا اشــرفی توســط
پــدرش از خبرهــای تلخ یکی دو روز گذشــته بــود .قتلی که
هشتـگ پس از فرار دختر با پســر مورد عالقهاش انجام شد و باعث
شــد باز هم ماجرای قتلهای ناموســی ســر زبانهــا بیفتد.
سن باالی پسری که رومینا اشرفی به او عالقه داشت و آگهی ترحیم رومینا
با اسامی تمام مردان خانواده و شباهت این ماجرا به موضوع فیلم «خانه
پــدری» موضوعاتی بود که کاربران ایرانی شــبکههای اجتماعی دربارهاش
نوشــتند« :کل ماجرا وحشتناک و دردناکه از پدر بیسواد نادون تا مادری که
حتی اســمش هیچکجای داســتان نیســت حتی در آگهی ترحیــم! اما نکته
ماجــرا اینجاســت کــه اون مــرد  ۳۵ســاله هم نباید راســت راســت راه بره!
دختر زیر ســن قانونی  ۱۸ســال بــوده« ،».فیلم خانه پــدری چندبار توقیف
شد ،داستانش چی بود؟ روایتی شبیه همین قتل ناموسیرومینا اشرفی به
دست پدرش .دختران این سرزمین ،چیزی رو زندگی میکنن که قصهش
تــوی فیلمهــا منجــر به توقیــف اونها میشــه و در نهایــت تنها بــرای افراد
باالی  15ســال اجــازه اکران پیدا میکنــه« ،».دردآور اینه دختر را کشــتند و
رو اعالمیه تنها نام پدر نوشــته شده ،همون پدری که قاتله همون پدری که
خودش را مالک میدونسته چون مادر هیچ کاره است اون تصمیم گرفت
و کشــت؛ چون فرزند اون بود .تنها اســم مردان فامیل نوشته شده همونها
که تشــخیص دادن باید بمیری تا آبروشــون حفظ شه»« ،وقتی یک کودک
تصمیــم بــه فــرار از منــزل میگیره یعنــی اعضــای خانواده ســامت روان

نمایــش آنالیــن جای تئاتــر واقعــی را بگیرد،
بلکــه این رویه از موهبت ســیال و شــکل پذیر
تئاتر اســت که امروزه و در این بزنگاه کرونایی
بدین طریق تجلی یافته است.
در گذشــته نیــز وقتــی که جعبــه جادویی و
خانوادگــی تلویزیــون به کمک تئاتــر آمد ،ژانر
«تلهتئاتــر» را پدید آورد .تلــ ه تئاتر هم اگر چه
گونهای نمایش اســت اما بــا ذات اصلی تئاتر
همــان تفاوت یک نفس را دارد .نوعی کپی که
صد البته برابر اصل نیست ،شبیه اصل است.
مثل بازی فوتبالی اســت در استادیومی خالی
از تماشــاگر .لطــف چندانی نــدارد .حتی برای
خود بازیگران و بازیکنان...
تئاتــر بــا نفس تماشــاگران جــان مییابد و
کامل میشــود .غایت تئاتر همان متن ادبی و
دراماتیک اســت که باید به اجــرا ،اجرای زنده
تبدیل شــود و صدالبته این کنــش با رویارویی
و نفــس مقابــل اجراکننــدگان و «تماشــاگر»
کامل میشــود .چندانکه علمای هنر نمایش
میگویند« :تئاتر +انسان «تماشاگر» ،آیینهای
رویارو ...و مکاشــفه جان و اندیشــگی .آیینهای
در برابــر آیینــهات میگــذارد تــا از تــو ابدیتــی
بسازد»...
نمایــش آنالیــن ،تصویــر تئاتر اســت خود
تئاتر نیســت .طبیعتاً تصویر ما با خود ما فرق
دارد .انســان بر «حضور» متکی است و تصویر
عالــم مجــاز ...تصویــر کامــل زمانی اســت که

سه و بدون مخاطب نباشد .با قدرت گرفتن سینمادارها در سالهای اخیر ،با وجود افزایش
سالنهای سینما ،فیلمهای تجاری یا آثاری که سرمایه تولیدشان را برمیگردانند در اولویت
اکران هســتند و در شــرایط بهتری روی پرده میروند .فیلمهای متفاوت ،تجربههای دور از
ذائقه عموم ،به سختی و با شرایطی ناعادالنه نمایش داده میشوند .اکران آنالین میتواند
بخشــی از این تبعیض را از بین ببرد .نمایش فیلم «طال» (پرویز شــهبازی) در این فضا به
نفع این فیلم تمام شد ،چرا که قطعاً سینماداران و ممیزی اجازه خوب دیده شدن به این
فیلم نمیدادند ،همان طور که این فرصت را از «ماالریا» گرفتند .اکران آنالین میتواند به
سینماگران مستقل ،که همواره از سوی سینماداران زیر فشار هستند ،فرصت ارتباط سادهتر
و بهتر با تماشــاگر را بدهد .از ســویی دیگر برای بخشــی از جامعه که چندان دلبسته سینما
رفتــن نیســتند ،اما عادت تماشــای فیلم و ســریال را دارنــد اکران آنالین فرصتــی به وجود
میآورد تا آنها قدرت انتخاب و تنوع بیشتری داشته باشند و از فیلمهای روز سینمای ایران
هم به شــکل اینترنتی اســتفاده کنند .کرونا ،باعث شد «سینما ماشــین» دوباره زنده شود.
یک سینمای متفاوت و جذاب که در سالهای اخیر تعدادی از سینماداران بخش دولتی و
خصوصی بهدنبال احیای آن بودند اما مخالفتهای بسیاری برای برپایی «سینما ماشین»
وجود داشت .دستاورد ویروس کرونا و البته اکران «خروج» (ابراهیم حاتمیکیا) و حمایت
«اوج» این بود که مخالفان «سینما ماشین» پذیرفتند هنوز بسترهایی برای گسترش شیوه

این واقعیت به حقیقتی بهنام تئاتر به اکســیر
حضــور و هــم نفســی تماشــاگر یعنــی انســان
کامل شــود .از این رو ،تنها چیــزی که میماند
پیوســتگی تصویــر و زندگــی اســت کــه روز آن
مستلزم حضور انسان «تماشاگر» است.
بــرای بقــای تئاتــر نمیتــوان ضــرورت
حضــور تماشــاگر در اجــرای صحنــه ای را
حذف کرد ،همچنانکه ســینما با تمام قدرت
خارقالعــادهاش نتوانســت جــای تئاتــر را
بگیــرد و تلویزیــون نیــز نتوانســت صحنههای
تئاتر و تماشــاخانهها را از تماشــاگر خالی کند.
بهعبارتــی دیــده را فایــده آن اســت کــه دلبــر
بیند ...فیلم تئاتر یا تله تئاتر به تماشــاگر لذت
دیدار حضــوری را نمیدهد زیــرا اصل اولیه و
ســر فصل قرارداد تئاتر با تماشاگر همان زنده
بودن اســت و دیدار رویارویــی ...نمیتوان این
لــذت حضوری را با هســتی موهــوم و مجازی
عوض کرد.
بــازی ،نــه نمایــش آنالین اگر چــه حاصل
تــاش و خالقیت اهالی نمایش برای حیات و
زنده ماندن تئاتر اســت که در این وانفسا جای
تقدیــر دارد و انعکاس تئاتــر ،در الگوی جدید
خود از متعلقات تئاتر و در حال حاضر تالش
و تپشی برای تداوم تئاتر است .امید که هرچه
زودتــر بــه نفــس زنــده تماشــاگران موهبت و
اعجــاز خــود را بــ ه لــذت و حقیقت مانــدگار و
ذاتی تئاتر تبدیل سازد.

فیلم دیدن وجود دارد که فقط محدود به ســاخت ســالن نمیشود .اکران آنالین و «سینما
ماشین» پس از کرونا هم تکرار میشوند و در فضای محدود نمایشی سینمای ایران ،هوایی
تازه هستند .اما کرونا یک چالش تازه هم به وجود آورده که کمتر دربارهاش صحبت شده.
انبوه سالنها و پردیسهای سینمایی که در سراسر کشور در حال احداث است پس از عادی
شدن شرایط تماشاگر خواهند داشت؟ آیا رقیبان تازه ،مثل اکران آنالین و «سینما ماشین»
نفس سینماســازی را به شماره خواهند انداخت؟ در روزهای پیش از کرونا ،بدون محاسبه
آمــار و ارقــام تقلبی و مهندســی شــده از فــروش بعضی فیلمها میشــد گفت بیشــتر آثار
سینمایی در گیشه شکست میخوردند و تعداد فیلمهایی که سرمایه تولیدشان را به شکلی
واقعی و سالم بازمیگرداندند اندک بود .در سال پیش رو ،سالی که بسیاری از مشاغل دچار
رکود شدهاند اضافه کردن سالن سینما ،چقدر میتواند مقرون به صرفه باشد؟ آن هم در
سالی که دو فصل مهم اکران ،یعنی نوروز و عید فطر از دست رفته است و دیگر فصلهای
سال ظرفیت جذب مخاطب باالیی را ندارند .سینماداران اگر چه امیدوارند بزودی سالنها
باز شده و اکران از سر گرفته شود اما آنها نمیدانند اکران  99با چه چالشهایی روبهروست
و اضافــه شــدن چنــد صــد صندلی بــه ناوگان ســینمایی کشــور بــه جذب مخاطب بیشــتر
میانجامد یا مغلوب دوران رکود پس از کرونا خواهد شــد .برای پاســخ دادن به این سؤال،
باید چند ماه صبر کرد و منتظر واکنش سینمادوستان به بازشدن سینماها بود.

سقوط دوباره

شــاخص بــورس بــاز هم ســقوط کــرد و جــدول بــورس قرمز شــد.
نداشتن و عرصه به دختر تنگ اومده« .کودک همسری/کودک عاشقی هر
دو آســیب هست روی واژه عشق مانور ندید اشتباهه»« ،در دادگاهها کسی
اتفاقــی که گفته میشــود بهدلیل سیاســتهای دولت برای اصالح
نمیپرسه چه کردید با این دختر که فرار رو بر قرار ترجیح داد؟»« ،داستان
ماجرا و تعدیــل بازار افتاده اســت .بــه همین دلیل بورس بــاز هم یکی از
مباحث مورد عالقه کاربران شــبکههای اجتماعی شــد و نوشــتههای زیادی درباره
رومینا اشــرفی داســتان زندگی هزاران دختر از گوشــه و کنار این مملکته که
رســانهای شده و ما تونســتیم ببینیم غصه بخوریم .غصه اون دخترایی که
شــرایط این روزهای بازار بورس و ســهامدارانش میخواندیم .تحلیلهایی درباره
دالیــل ســقوط شــاخص و رفتار تــازه واردان به بازار بــورس« :همه دوســتان با کلی
کســی زندگیشــونو نفهمید رو کی بخوریم؟»« ،قاتل رومینا داس پدر نبود،
جهــل امثــال پدر او بــود!»« ،عــذاب آوره وقتی میدونی شــاید تا به
ضرر ،دارن یکی یکی پوالشــون رو از بورس میکشــن بیرون .واهلل  11میلیون
حــال هزاران دختر و پســر به این شــکل همراه آرزوها و رؤیاهاشــون
ضرر واســه کسی که در به در دنبال وام  10میلیونی هست پول کمی نیست.
شهروند
حــاال هر چی میخوایــن بگین صبر کنین و اگر به پولتــون واقعاً نیاز ندارین
خاک شــدن و رومینا آخری نبوده و نیســت« ،».در مورد قتلرومینا
مجـــازی
اشرفی خیلیا بدرستی به ناموسکشی پرداختن اما کمتر دیدم کسی
ســهامتون رو نفروشــین»« ،جمعیــت زیادی بــا روحیه و طرز تفکــر قمار و
یگانه خدامی
انفجار واردبورس شــدن .در برابر فهمیدن و یادگیری هم بشدت مقاومت
به بخش دیگر ماجرا توجه کنه که فرار مرد ۳5ساله با دختر  ۱۴ساله،
کودکرباییــه نه فرار عاشــقانه دو نوجــوان« ،».ردپای تتلو در دعوت
میکنند .تنها خوبی منفی شدن امروزای بازار ،خارج شدن اینها و به تعادل
علنی دختران زیر سن به حجله شاهانه در هموارسازی مسیر پدوفیلها رو
رســیدن بازار اســت»« ،گرگهای وال اســتریت ت و صف فروش چطورن؟! ملت که
تماشا کنید« ،».قسمت دردناک قتلرومینا اشرفی اونجاست که نام قاتل
دارن میفروشــن ولی شــما کم کم خریداتو از کف شــروع کن چون به نظرم خیلی
در اعالمیــه ترحیــم اول از همه آمده»« ،دختری متولد  ۸۵توســط پدرش
از ســهمها شــاید  ۶مــاه دیگه دوبل این قیمتــا رو تیک میزنن»« ،احتمــاالً امروز و
فردا از فشــار فروش کاســته شــده و از هفته بعد بازار متعادلتری داشــته باشــیم.
به جرم فرار از خانه با یک پســر به قتل رســید .ســرش را با داس بریده اما
فرصتهای خوبی در بازار هست برای اصالح سبد که میشه استفاده کرد .فروردین
نــگاه کنید ،انگار این دختر نگونبخت نســبت فامیلی با هیچ زنی نداشــته
و اردیبهشت  99فکر نکنم دیگه تکرار بشه پس بهتره منطقیتر به بازار نگاه کنیم»،
و صدراعالمیــه هم نامقاتل او نشســته اســت .البته ســنت رعایت شــده و
«بــازار هر روز بــه خودش میگه دیگه فــردا برمیگرده ولی فروشــندهها صفهای
عکــس مقتول در اعالمیه نیســت« ،».چــه با افتخار هم اسمهاشــون رو تو
فروش مستحکمتری تشکیل میدن .وحشت سهامداران باید کنترل بشه»
آگهی ترحیم ردیف کردن»...

مهدی اخوان لنگرودی،
عکس
شــاعر و نویســنده روز
نوشت
دوشــنبه درگذشــت.
او با ســرودن شــعر «گل یخ» که توســط
کوروش یغمایی اجرا شــده بود شناخته
میشد .بههمین دلیل کوروش یغمایی
با انتشار عکسی از او نوشت« :یار نازنین
و فراموش نشــدنی دانشــگاهی من ،در
غربت از زنده بگــوری رهایی یافت و در
گور ،آرام گرفت».
عکس از چپ به راســت :مهدی اخوان
لنگــرودی ،کــوروش یغمایــی و هومــن
داریوش.
منبع:صفحهشخصیکوروشیغمایی

هر روزی که آواز
میخوانم و به
موسیقیگوش
میدهم صدها انسان
که نمی دانم کیستند
و کجا به سر میبرند
جان می دهند؛ ما در
پوچی همراه من است
آخرالزمانی
لئونارد کوهن
تمامنشدنی
فرزام کریمی و سوریا جمالی
نشر سیب سرخ
زندگیمیکنیم.

لزوم آموزش هنر
در نظام تحصیلی

هنرهمــواره در طول تاریخ از جایــگاه ویژهای
برخوردار بوده اســت .الهــام بخش بودن هنر
هنرستان
جهت بروز ابداعات و اختراعات و نیز روایتگر
بــودن تاریــخ تمــدن انســان هــا از مهمترین
آنهاســت .در واقــع مورخیــن بــا بهرهگیری از
نقاشــیهای ایجــاد شــده روی دیــوار غارهــا و
مجســمههای آیینــی گرفتــه تــا نقــوش روی
بهارک بیگناه
سفالینهها و پارچهها و نیز نقش برجستههای
مدیر نگارخانه بهارک
روی دیوارهــای معابــد و کاخ هــا توانســتهاند
پیام گذشتگان خود را دریافت و به نسل های بعدی منتقل کنند.
انســان با ذهن خالقش از نقاشــی به ابداع خط میرســد و ابداع
خط شروعی برای توسعه و انتقال افکار و اندیشهها میشود.
گرچــه بعد از ابداع خط ،هنر همچنــان جایگاه ویژه خود را حفظ
کــرد و هنرمنــدان نه تنهــا وقایع پیرامون خــود ،بلکه همــه آرزوهای
دســت نیافته ،احساســات به ثمر رســیده یا ســرکوب شــده ،رنجها یا
لذتهایش را به تصویرکشاندهاند و مادامی که بشر بر این کره خاکی
زندگی کند ،هنر نیز با او خواهد ماند .بنابراین پرورش اســتعدادهای
هنری از دوران طفولیت بسیار حائز اهمیت است.
طفل در ابتدا صداها را میشنود .او شادیها و خشمها و عشقها
و نفرتهــا را بهصورت اصوات شــنیده و در ذهنش از آنان موســیقی
میســازد .هنگامی که چشــمانش باز میشــود در ذهنش آنچه را که
میبینــد پــردازش کرده و یــک تابلو نقاشــی ،یک فیلم یا یک ســازه
تصور میکند وهنگامی که بتواند از ابزار اســتفاده کند شروع به خلق
اثــر هنری میکنــد ،تا زمانی که برای ذهن خــاق کودک محدودیتی
ایجاد نشــود ،براحتی نقاشــی میکند ،مجســمههای گلی و خمیری
میســازد .کاغذهــا را بــا اشــکال آزاد بریــده و به هم میچســباند وبا
ضربه زدن بر اشیا یا دمیدن برآنها تولید صدا میکند و به خیال خود
موســیقی مینوازد .آنان به مانند اجداد غارنشــین خود ذهنی آزاد و
خالق دارند .با نگاهی کوتاه به نقاشــیهای کودکان و نیز نقاشیهای
انســان های نخستین متوجه خواهیم شــد که هر دو گروه بدون هیچ
دغدغهای آزادانه میتوانند پیام های ذهنی خود را به ما منتقل کنند.
خواندن و نوشــتن از ملزومات زندگی هر فردی ب ه شــمار میرود،
اما نبایســتی سهم هنر را در توســعه علم نادیده بگیریم .کودک نیاز
دارد کــه در کنار دادههای علمی ،همچنان قوه خالقه خود را پرورش
دهد .همانطور که درسهایی مانند ریاضی  ،علوم  ،جغرافیا و ...در
همه دوران تحصیلی دانشآموز بهصورت متوالی تدریس میشود،
مهم است که واحد درسی هنر بهصورت کامالً علمی توسط استادان
هنرمنــد تدریــس شــود .هــدف از تدریــس هنــر در دوران تحصیلــی
میبایســت تقویت خالقیت با بهرهگیری از همه حواس دانشآموز
باشــد( .از جملــه فعالیتهایــی که بــرای دانشآمــوزان بیشفعال
توصیه میشــود انجام کار هنری اســت ).دانشآموزان را تشــویق به
خوب دیدن ،خوب شــنیدن کرده ســپس از او میخواهند که در ذهن
خــود آنها را تجزیــه و تحلیل کرده ،با آرزوهــا و تخیالت خود بیامیزد
و در قالب یک نقاشــی ،مجســمه ،نمایش ،موســیقی یا یک ســازه با
وسایل دور ریختنی خلق اثر کند .بنابراین برای اینکه جامعهای نوآور
و خــاق داشــته باشــیم ناگزیر به گنجانــدن هنــر در دوران تحصیلی
کــودکان و نوجوانــان کــه مهمترین دوران رشــد ذهنــی و روحی آنان
است ،هستیم .هنر هر سرزمین بخش مهمی از فرهنگ آن سرزمین
است و میتواند نشانگر وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی
مقطع زمانی بروز و ایجاد هر اثر هنری باشد .در واقع یک هنرمند ،در
زمان خلق اثر تأثیرپذیری بسزایی از محیط اطراف خود دارد و وقایع
زمانه خود را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر خود نشان میدهد.
مصادیق زیادی در اثبات این نظر در موزهها ،اماکن تاریخی و بناهای
ملی یا مذهبی کشورهای مختلف یافت میشود ،بنابراین هنرمندان
نقش بســزایی در ثبت غیرمســتقیم احوال زمانه خود دارند لذا آشنا
شــدن با هنر هر کشور میتواند ما را با سابقه فرهنگی و اجتماعی آن
کشورها آشنا کند .ولی نقطه عطف اتصال و ارتقای هنر پیشینیان یک
جامعه هنر مطلوب زمانه ،نظام آموزشی هر کشور است.
در بخــش آمــوزش توجــه نظاممنــد بــه نحــوه تدریــس مبانی و
اصول هنر در مقاطع مختلف بسیار حائز اهمیت است درصورتیکه
آموزشهای تکنیکی هنر در مدارس همزمان و متناسب با مطالعات
تاریــخ هنر باشــد ،دانشآمــوزان بهتر و کارآمدتر بــا مقوله فرهنگ و
گ و هنر غنی کشــورمان آشنا میشوند
تمدن کشــورها از جمله فرهن 
آموزش هدفمند هنر در مدارس و پیگیری ارائه کارهای عملی هنری
توســط دانشآموزان منجر به این خواهد شــد که والدین هم در کنار
دانشآمــوزان اطالعــات هنریشــان بــاال برود .آشــنا کــردن والدین و
دانشآموزان با تاریخ هنر ،اقتصاد هنر و تکنیکهای هنری میتواند
در سال های باالتر تحصیلی در انتخاب رشته مناسب بسیار تأثیرگذار
باشــد .توجه به یک نکته بسیار ضروری است و آن هم استعدادیابی
صحیح دانشآموزان در انتخاب رشته هنری است .انتخاب صحیح
رشــته هنری ناشی از یک نظام صحیح اســتعدادیابی نه تنها باعث
جلوگیــری از اتــاف وقــت ،هزینه و احتمــاالً ســرخوردگی هنرجویان
خواهد شد ،بلکه سرعت توانمند شدن ایشان را در کسب تکنیکهای
هنر مربوطه دو چندان میکند.

