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مقدمه
کتاب تاریخ هنر جهان پس از گذشت بیش از بیست سال و گردآوری نظرات هنرآموزان و دانش آموزان رشته های 
هنری در حال حاضر با رویکردی جدید و ساختاری نو بار دیگر تألیف شده است. در کتاب جدید تالش شده است تا 
همٔه هنرها و یا حداقل برجسته ترین هنرها در دوره های مختلف به هنرجویان معرفی شوند تا هنرجویان رشته های مختلف 

هنری ارتباط این درس را با دیگر دروس رشتٔه خود بیشتر درک نمایند. 
در این کتاب از تصاویر فراوان رنگی و با کیفیت برای باال بردن سطح کیفی آموزش بهره گرفته شده است. 
ساختار محتوای کتاب در 1٥ فصل قرار دارد که هر فصل مربوط به دورٔه تاریخی و مکانی خاصی می باشد. سیر و 
تسلسل تاریخی در همه فصل ها رعایت شده و برای حفظ روند و تداوم رشد هنر در اروپا و … فصل صدر مسیحیت 
پس از فصل هنر اسالمی قرار گرفته است. ویژگی های فرهنگ و تمدن و آثار هنری در هر دوره شرح داده شده است 

تا هنرجویان ارتباط میان آنها را بیشتر و ژرف تر درک کرده و از مطالعٔه آنها لذت ببرند.

سخنی با هنرآموزان
برای  که  آمده است  هنر  تاریخ  و  هنر  با عنوان چیستی  دو مطلب  کتاب  ابتدای محتوای  در  گرامی،  هنرآموز 
آمادگی ذهنی و ورود به بحث تاریخ هنر  نوشته شده است. نمایش تصاویر رنگی آثار بر روی پردٔه سفید هنگام تدریس 
تاریخ هنر درس را برای هنرجویان جذاب تر و یادگیری را پایدارتر می نماید. پرسش ابتدای درس برای درگیر شدن 
ذهن هنرجویان با موضوع بسیار مناسب است همچنین پرسش در پایان درس برای یادآوری آنچه آموخته اند ضروری 
است. این پرسش ها می تواند به عنوان نمرات مستمر هنرجویان باشد. شما می توانید هنرجویان را در گروه هایی چند 
نفره برای مطالعٔه بیشتر در زمینٔه موضوع انتخابی خودشان از تاریخ هنر راهنمایی کنید تا با انجام پژوهش خالصه ای 
از آن را نیز در کالس برای دیگر هم کالسی های خود ارائه کنند. بازدید از موزه ها و بررسی آثار هنری تاریخی برای 
هنرجویان جذابیت بسیاری دارد که همزمان می توانید گزارش بازدیدها را نیز از آنها بخواهید. برخی فصل های این 
کتاب محتوای کمتری دارند و برخی حجم مطالب آنها بیشتر است بنابراین می توانید برخی از آنها را در یک جلسه 
و برخی را در دو جلسه تدریس نمایید. از آنجایی که این درس به صورت مشترک در رشته های مختلف هنری مانند 
نقاشی، صنایع دستی، گرافیک، طراحی و دوخت و … تدریس می شود و زمان آن در هفته 2 ساعت آموزشی بوده و 



نیز گستردگی مباحث فراوان است، امکان دسته بندی محتوا به صورت رشته ای در این کتاب نبود. از طرفی در برخی 
از دوره ها و تمدن ها آثاری از برخی رشته های مذکور موجود نیست )تصاویر متعدد و مناسب( بنابراین پیشنهاد می گردد 
شما هنرآموز گرامی با توجه به رشتٔه هنرجویان مثال ها و توضیحات خود را برروی شواهد مرتبط متمرکز نمایید. برای 
مثال در رشته طراحی و دوخت به نوع پوشش ها و تزئینات روی آنها که در نقش برجسته و مجسمه ها هستند اشاره 
نمایید. هنگام ارزشیابی پایانی تالش نمایید تا سؤال ها براساس اهداف رفتاری ابتدای فصل ها متناسب با طبقٔه آنها 

طراحی شود.

سخنی با هنرجویان
هنرجوی عزیز مطالعٔه تاریخ هنر جهان گذشته از آنکه شما را با انواع دیدگاه ها، فرهنگ ها و مکاتب گوناگون 
بشری و هنری آشنا می کند، تنوع رنگ ها و فرم ها نیز برایتان بسیار لذت بخش خواهد بود. تالش کنید تا در کالس 
فعال بوده و با دیدن هر تصویر و دقت در آن چنانچه در ذهن شما سؤالی نقش می بندد از هنرآموز خود بپرسید. حضور 
با عالقٔه شما در بازدیدهای گروهی و  پژوهشی، اطالعات علمی  ــ هنری شما را افزایش می دهد. سیر تحول هنرها را 
در این کتاب در مناطق مختلف جهان مشاهده خواهید کرد که این امر گویی شما را به سفری مجازی دور دنیا و دیدار 

با فرهنگ های مختلف می برد.


