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هدف كلي: 
آشـنايي با رشـته هاي مختلف هنري در 
آموزش عالي ايران و جايگاه شغلي آنها در 

جامعه



پيشگفتار
تعريف هنر: 

ــت كه تقريباً به سالمندى بشر است و در نتيجه مشروط به زمين است  هنر، پديده  اى اس
ــه  ها و خواست ها و نيازهاى يك موقعيت تاريخى ويژه مطابقت دارد، چيزى نيست  و با انديش
كه در عالم خارج وجود داشته باشد و بتوان آن را با شرايط و موازين معين و مشخص تعريف 

كرد؛ بلكه كيفيت ذهن انسان در برابر محسوسات و پديده  هاست.
ــده يا در آينده ممكن است پيشنهاد شود،  هيچ  يك از تعاريفى كه تاكنون از هنر گفته ش
ــد. هر تعريفى براى هنر،  ــت و مانند تعابير و تعاريف رياضى دقيق و ثابت نمى  باش مطلق نيس
ــد و حق مطلب را ادا  ــه كامل و صادق نباش ــرايط  مختلف جوامع، هميش ــت در ش ممكن اس

نكند.
ــان از طريق مواد  هنر، بيان ايده  ها و پندارهاى ذهنى هنرمند به بهانه نيازهاى روحى انس

و مصالح است. تمايل هنرمند به زيبايى، محرك اوست. 
با آن  چه گفته شد، بديهى است كه تأثير  هنرهاى مختلف، پُر كردن اوقات فراغت يا فقط 
زيباكردن ظاهر زندگى و محيط زيست انسان نيست؛ بلكه هنرها ما را به يك زندگى اخالقى 

مى  تواند نزديكتر كند و شخصيت هنرمند با خلق آثار هنرى، تكامل و ارتقا مى  يابد.

پيشينه آموزش هنر در ايران:
آموزش هنر در ايران ابتدا به شيوه استاد شاگردى و در جهاتى در روش هاى كارگاهى ارائه 
مى شده است  ميرزا ابوالحسن  خان غفارى (صنيع  الملك) از نخستين هنرمندان سده سيزدهم 
هجرى قمرى است كه از طرف دربار قاجار براى تحصيل نقاشى به اروپا فرستاده شد و نخستين 

هنرستان و مركز آموزش هنرهاى تجسمى را به دستور ميرزا تقى  خان اميركبير داير كرد. 
ــيوه جديد در ايران به نام  ــى به ش ــتين مركز آموزش ــال 1268 هجرى قمرى، نخس درس
ــع دارالصنايع به همت صنيع الملك در تهران  ــون» به هّمت و تالش اميركبير و مجم «دارالفن



گشايش يافت. سپس تأسيس مدرسه نقاشى كمال  الملك كه بعدها «مدرسه صنايع مستظرفه» 
ناميده شد، از حركت هاى فرهنگى هنرى نوگرايانه  اى بود كه در اواخر حكومت قاجار در جامعه 

ما پا گرفت. 
آموزش دانشگاهى هنر در ايران، از سال 1319 شمسى در هنركده هنرهاى زيباى دانشگاه 
ــكل گرفت. بعدها (در سال 1328) مكان  هنركده به  ــجد مروى ش ــه مس تهران واقع در مدرس
محل فعلى دانشگاه تهران منتقل شد و نام آن به «دانشكده هنرهاى زيبا» تغيير كرد.  نقاشى 
و معمارى، نخستين رشته  هاى هنرى بوده  اند كه آموزش آنها به عنوان يك دوره دانشگاهى در 

ايران صورت پذيرفته است.  سپس رشته مجسمه  سازى اضافه شد. 
ــيس هنركده هنرهاى زيبا، از سوى وزارت  ــى) از تأس ــال 1339 شمس دو دهه بعد (در س
فرهنگ و هنر وقت، «هنركده هنرهاى تزئينى» با رشته  هاى: نقاشى تزئينى، هنرهاى چاپى و 
نگارش (ارتباط تصويرى فعلى)، پيكره  سازى، طراحى و چاپ پارچه و معمارى داخلى تأسيس 

شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي دانشگاه هاي ديگري نيز رشته هاي هنري را داير كردند.

ارتباط رشته  هاى هنرى: 
ــت، انتقال پيام  ــتراكى كه در تمام هنرها وجود دارد، امكان ارتباط با  مخاطبان اس وجه اش
ــته و يا صورتى واقع گرايانه داشته  ــت شكلي انتزاعى داش ــت و ممكن اس و وجه زيبايي آنها اس
ــاط دارند و اين ارتباط  ــته  هاى مختلف هنرى نيز با يكديگر ارتب ــد. عالوه بر اين، خودِ رش باش
ــت. تفكيك هنرهاى زيبا و  ــكل هاى گوناگون به خود گرفته اس در طول عصرهاى مختلف، ش
ــته  ــاى آنها در هر مقطع تاريخى، دچار تغيير و دگرگونى گش ــاى كاربردى و حدود معن هنره
است. اما مهم ترين عامل جدا نگه داشتن آنها از يكديگر، جنبه مفيد بودن و جنبه صرفاً هنرى 

و زيباشناسانه آنها بوده است.
ــيم  بندى دقيق و  ــردى در زمان معاصر، چندان تقس ــر زيبا و هنر كارب ــيم هنر به هن تقس
ــد؛ در كتاب حاضر، تقسيم هنرها در ايران براساس وضعيت فعلى  مورد توافق همگان نمى  باش
ــكده  هاى هنرى و مؤسسات آموزش عالى هنر و مصوبات و برنامه  ريزى هاى وزارت علوم،  دانش

تحقيقات و فن آورى پس از انقالب فرهنگى تا امروز مى  باشد.



مقدمه
كتاب آشنايي با رشته هاي مختلف هنري به منظور آشنا كردن هنرجويان با انواع رشته هاي 
هنري موجود در مراكز آموزش عالي كشــورمان طراحي شــده اســت و به علت تغييراتي كه 
ساالنه در نظام آموزش عالي كشور صورت مي گيرد تأليف مجدد اين كتاب با اطالعات بيشتر 
و جديدتر ضروري گرديد و همينطور از قســمت آشنايی با تعداد و انواع واحدهاي درسي هر 

رشته نيز صرف نظر گرديد. 
در فصول كتاب حاضر، مجموعه رشته  های هنری، در پنج گروه هنرهای تجسمی، هنرهای 
كاربردی، هنرهای نمايشــی، موسيقی، معماری و شهرســازی توضيح داده می  شوند و برخی 
رشــته  های ديگر دانشــگاهی مرتبط با هنر، مانند: پژوهش هنر، فلسفه هنر، موزه داری، هنر 

اسالمی و ... با عنوان »ساير رشته  های مرتبط با هنر« در فصل ششم توضيح داده شده  اند.
فراگيــری هر يک از اين هنرها در قالب يک دوره دانشــگاهی مــورد تأييد وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، عالوه بر آن كه می  تواند معاش فرد را تأمين كند، به او شــناختی از رازها 
و رمزهای حاكم بر جهان هســتی و چگونگی نگرش بــه زندگی می  دهد كه ارزش مضاعف و 
ويژه دارد. تمام رشته  های هنری و حتی رشته  های مرتبط با هنر، خالقيت شخص را پرورش 

می  دهند.
در هزاره ســوم، آموزش عالی به عنوان زيربنا و عامل اصلی توسعه ي پايدار شناخته شده 
است.  تربيت دانشجويانی با تفکر نقاد و خالق كه در آينده به افرادی فهيم و پرانگيزه تبديل 
شــوند و قادر باشــند مســائل را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و برای مشکالت جامعه راه 
حل ارائه كنند و مســئوليتهای اجتماعی را بر عهده گيرند، از اهم مأموريت های رشــته  های 

دانشگاهی  به ويژه رشته  های مرتبط با هنر است.
اعتالی هنر و فرهنگ ايران اسالمی و تربيت نيروهای هنری و فرهنگی متعهد و متخصص 
موردنياز كشــور، هدف اصلی رشته  های دانشــگاهی هنر است. بازتاب آن در تکامل معنوی و 
نيز تکامل تخصصی انســان و رشد معنوی ، مادی و اجتماعی و تربيت نيروهای متخصص در 



زمينه  هاى مختلف هنرى مشاهده مي شود.
امروزه تمام رشته  هاى هنرهاى تجسمى و كاربردى، هدف تأثيرگذارى در زندگى روزمره و 
توليدات مختلف را دارند و عالوه بر رشته  هاى دانشگاهى هنرهاى تجسمى، در طراحى صنعتى، 
ــياء  ــتى، فرش، چاپ، مرمت اش طراحى و چاپ پارچه، طراحى و تكنولوژى دوخت، صنايع دس
ــگاهى هنرهاى كاربردى هستند، كاربردى بودن و رفع  ــته  هاى دانش فرهنگى و تاريخى كه رش

احتياجات انسان و كمك به بهتر زندگى كردن او، مقصود اصلى مى  باشد.
ــينما، نمايش، كارگردانى نمايش، ادبيات نمايشى،  ــامل رشته  هاى س هنرهاى نمايشى، ش
ــته  هاى  ــاب مى  آيد، به رش ــيقى كه تجريدى  ترين هنرها به حس ــت و موس تصوير متحرك اس
ــيقى نظامى، آهنگسازى، تقسيم   ــيقى جهانى، موس ــيقى ايرانى، نوازندگى موس نوازندگى موس

مى  شود.
ــگاهى معمارى، شهرسازى، معمارى داخلى،  ــازى، داراى رشته  هاى دانش معمارى و شهرس
ــهرى و منطقه  اى است و ساير رشته  هاى مرتبط با هنر، پژوهش هنر  طراحى و برنامه  ريزى ش
ــى  ــالمى و موزه  دارى در دوره كارشناس ــفه هنر در مقطع تحصيالت تكميلى و هنر اس و فلس

مى  باشند.
ــد،كتاب حاضر، ويژه آشنايى دانش  آموزان با رشته  هاى هنرى است كه  همانطوركه گفته ش
ــت آورند و جايگاه شغلى آنها را در جامعه بشناسند  ــته  ها آشنايى  دقيق  ترى به دس با اين رش
ــگاه، از اين  ــته  هاى مورد عالقه براى ورود به دانش ــا در تصميم  گيرى خود  براى انتخاب رش ت

اطالعات بهره جويند.
روش اجرايى استفاده از اين كتاب، در نظر گرفتن هدفهاى رفتارى در آغاز هر فصل و سعى 
ــش هاى پايان فصل  ها مى  باشد و هدايت صحيح گفتگوهاي داخل متن  ــخ دادن به پرس در پاس
ــط هنرآموزان مي باشد. يادداشت كردن نكته  هاى كليدى و مراجعه مجدد به آن ها در زمان  توس
ــته براي هنرجويان ضروري است. تأكيد به اين نكته الزم است  تصميم  گيرى براى انتخاب رش
كه در انتخاب رشته هنرى، عالقه و انگيزه، عامل مهمى در تصميم  گيرى مى  باشد و نبايد فقط 

به جايگاه اجتماعى و درآمد احتمالى آن توجه داشت. 



ــتركي برخوردار هستند، توانمندي هاي  ــته هاي هنري از مباني مش از آنجائي كه همه ي رش
ــب در بخش هاي مختلف كتاب، اين  ــتركي نيز دارند. براي جلوگيري از تكرار مطل ــغلي مش ش

شغل ها در اين قسمت آورده شده است:
1- مجري و يا دستياري طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي هنري مرتبط.

2- مشاوره ي هنري براي  مؤسسات و سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي. 
3- تجزيه و تحليل مسائل مربوط به رشته و هنرهاي تجسمي.

4- مسئوليت بخش هنري در مطبوعات.
5- كارشناس آموزشي در دانشكده هاي هنري.

6- مديريت گالري هاي هنري.
7-  سردبير مجالت تخصصي.

8- ترجمه ي متون تخصصي مربوط به رشته (درصورت تسلط به زبان خارجي).

ش خصوصي.

به زبان خارجي).
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فصل اول
هنرهای تجسمی 

هدف  های رفتاری: 
در پایان این فصل، فراگیر باید بتواند: 

1ـ هنرهای تجسمی را تعریف کند.
2ـ انواع هنرهای تجسمی را نام ببرد.

3ـ ارتباط بین انواع هنرهای تجسمی را توضیح دهد.

هنرهای تجسمی، همان  گونه که از مفهوم واژه »تجسم« یا تصور کردن برمی  آید، »مجموعه 
آثاري که« انســان به کمك آن تصاویر ذهني خویش را شــكل  مي بخشد.  احساس و اندیشه 
هنرمند از طریق تصویر کردن روی یك ســطح دو بعدی یا ابعاد یك نقش برجســته یا حجم 

سه  بعدی، برای انتقال اندیشه صورت مي پذیرد.
 انواع هنرهاي تجســمي شــامل: نقاشــی، مجسمه ســازي، ارتبــاط تصویري)گرافیك( ، 

تصویرسازي و عكاسی، همه زیر مجموعه ي هنرهای تجسمی محسوب می  شوند.
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عكاسيارتباط تصويري حجم سازي نقاشي 

هنرهاي تجسمي

تصويرسازي

ــمي با الهام از عناصر موجود در طبيعت، تفكر، احساس و دريافت  هنرمند هنرهاي تجس
ــت و آثار ديگر  ــار مانندي در طبيع ــي آورد. گاهي اين آث ــار جديدي به وجود م ــخصي، آث ش

هنرمندان ندارد. 
ــتگي هنرهاي تجسمي در دوره هاي مختلف  ــبب زيبايي، گوناگوني و پيوس همين امر س

شده است.
ــات مورد نظرش را در عميق  ترين و  ــان به يارى اين هنرها ، همواره افكار و احساس انس
ــت. هنرهاى تجسمى احساس و كاربرد را هم زمان و  ظريف  ترين ابعاد خود منتقل كرده اس
ــت كه در بخش هاي اين فصل چگونگى كاربرد هر يك از  به موازات يكديگر به كار گرفته اس

آنها توضيح داده خواهد شد. 

222222

  پرسش  ها
1- هنرهاي تجسمي چيست؟

2- انواع هنرهاي تجسمي كدامند؟ نام ببريد.
3- پيوستگي و ارتباط بين انواع هنرهاي تجسمي را شرح  دهيد.

نقاشي 
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 هدف  های رفتاری:

در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند:
1- انواع نقاشي را توضيح دهد.

2ـ تفاوت نقاشی در دوران معاصر را نسبت به سده  های گذشته توضيح دهد.
3ـ زمينه  های اشــتغال و حرفه ه ايی كه به اين رشــته مربوط اســت را بيان كند ) ارتباط 

مستقيم و غيرمستقيم(.

هنر نقاشی، بستر مناسبی برای پرورش استعدادها، توانايی  ها و خالقيت های انسان مي باشد. 
هدفی كه همواره اين هنر تعقيب مي كند، بيان جهان  بينی، احساس و انديشه هنرمند از طريق 

تصوير بر روی يک سطح دوبعدی، برای انتقال آن به بيننده است.
در تاريخ زندگی انســان از آغاز تاكنون،گونه های متفاوتی در نقاشی ديده می  شود: نقاشي 

ديواري، نقاشي متون، نقاشي سه پايه اي )تابلويي( و نقاشی تزئينی بر اشياء و....

  نقاشــی دیواری:  كه شروع آن 

در تصاويــری بوده كه بشــر بر ديواره 

غارها نقاشی كرده اســت و بعدها در 

ديوار قصرهــا و كاخ  هــا و امروزه در 

بسياری از مکان  های عمومی و برخی 

منازل مســکونی به چشــم می  خورد.

)تصوير1-1(

  
                              نقاشي                                              

تصوير 1ـ1ـ چهلستون ـ اصفهان ـ در دوره صفويه 
نقاشي هاي ديواري)فرسك( در كاخ هاي عالي قاپو و 

چهلستون به عنوان نوعي تزيين جديدبه كار گرفته شد.



ول
ل ا

فص

4

ــت و بخش بزرگى از هنر نگارگرى     نقاشـى متون و اشعار: كه در كتابت، ركن مهمى اس
ايران را شامل مى  شود.(تصوير1-2)

تصوير2ـ1ـ كتاب كليله و دمنه ، حدود 
سال 93 ق ، « شيروشغال»

  نقاشى سه پايه  اى (تابلويي) : 
ــى روى بوم كه بيشتر در غرب  يا نقاش
مرسوم بوده و از اواخر دوره صفوى، در ايران 
هم به تدريج رايج شده است.(تصوير4-1) و 

(تصوير1-3)

تصوير 3ـ1ـ هنرمندى در حال نقاشى رنگ و روغن
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تصوير 4ـ1ـاثر كمال الملك(رنگ روغن روى بوم)

نقاشى تزئينى بر اشياء:
ــى در صنايع دستى نيز ديده  گاهى حضور نقاش
ــود كه شامل مواردى مانند نقش قلمدان  ها و  مى ش
نقاشى روى اشيائى مانند آينه،صندوقچه،جاى لوازم 

آرايش، ... مي شود.(تصوير1-5)

                                 

تصوير 5ـ1ـ نقاشي بر روي ظروف و اشياء
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گفتگو كنيد: 
به كدام يك از حرفه هاي مرتبط با نقاشــي عالقه ي بيشتري داريد؟ داليل 

خود را شرح دهيد.

هنگامی که از هنرهای زیبا صحبت می  شــود ، نخستین تصوری که به ذهن افراد می  آید ، 
» نقاشی« است؛ یعني تابلوهایی که قابل حمل  ونقل و زینت  بخش دیوار منازل و موزه  ها هستند. 

هنرمند نقاش، با بینش هنرمندانه و حساس خود ، به عمق آگاهی ما از پدیده  ها می  افزاید. 
امــروزه دیگر نقاشــی محدود به بوم و پالت رنگ و چند قلــم مو و کاردک و مقداری رنگ 
نیســت. دیگر نه محدودیتی برای خلق آثار نقاشــی وجود دارد و نه چگونگی اجرای این آثار و 
فقط خالقیت و نوآوری هدف اصلی هر اثر هنری می  باشــد. جهان پرتحول و پرشــتاب امروز، 

ویژگي هایي دارد که باید آن ها را شناخت و همسو با آن پیش رفت. 
وظیفه ي هنرمند نقاش امروز آن اســت که خود را از دســته  بندی  ها و تقلیدها رها سازد؛ 
ضرورت زمان و جامعه خود را بشناســد و مطابق با روح زمانه خود با آگاهی و شــناخت، اثري 

بیافریند.
آموزش دانشگاهی نقاشی، امروزه در سراسر دنیا نگاهی کاربردی دارد. عالوه بر آن رشته ي 
نقاشــی را می توان نسبت به ســایر رشته  های هنرهای تجســمی، به نوعی رشته ي»مادر« به 
حســاب آورد که اطالعات و تجربیات بنیادی هنرهای تجســمی را به دانشجو منتقل می  کند.  
فارغ  التحصیل این رشــته با آموزش  و کســب مهارت  پس از طی دوره ي تحصیلي می تواند در 

مشاغل متنوعی اشتغال یابد و مؤثر باشد.

توانايي ها و زمینه  های شغلي و حرفه  های مرتبط: 

1ـ آموزش طراحي و نقاشی )در مدارس ، هنرستان  های دولتی و بخش خصوصی، خانه هاي 
فرهنگ، فرهنگسراها، کالس هاي آزاد هنري و آموزشگاه هاي هنري(.

2ـ آموزش مبانی هنرهای تجســمی )در مدارس ، هنرستان  های دولتی و بخش خصوصی، 
خانه هاي فرهنگ، فرهنگسراها، کالس هاي آزاد هنري و آموزشگاه هاي هنري(.

3ـ ارائه آثار نقاشــی و هنرهای تجســمی در نمایشگاه  ها و دوساالنه  ها و مسابقات گروهی 
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هنرهای تجسمی یا برگزاری نمایشگاه  های انفرادی همراه با فروش آثار.
4ـ طراحی و اجرای نقاشی دیواری در مکان  های  باز و بدون سقف1 و فضاهای مسقف2.

5ـ تصویرسازی برای متون مربوط به کودکان، نوجوانان و بزرگساالن.
6ـ تولید تابلوهای نقاشــی به شیوه  های مختلف تک نســخه یا چاپ  های دستی با هدف 

تزیین منازل، رستوران  ها، هتل  ها و اماکن مشابه.
7- نقاشی روی چرم، چوب، ... برای کاربردهای صنایع دستی.

همچنین زمینه هاي اشتغال و حرفه هایي براي فارغ التحصیل رشته نقاشي وجود دارد که به 
طور غیرمستقیم با این رشته در ارتباط است از جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ طراحی و اجرای برخی کارهای تبلیغاتی یا تصویرسازی در شرکت  های تبلیغاتی.
2ـ طراحی و اجرای پس  زمینه  های نمایش  های عروســکی یا پرده  های نمایش  های آیینی 

و پرده  های نقالی و پرده  خوانی.
3ـ طراحــی صحنه و اجــرای آن در نمایش  های مختلف و ســالن  های تئاتر و برنامه  های 

تلویزیون.
4ـ همکاری در تولید فیلم  های پویانمایی )نقاشی متحرک3(

پرسشها
 - انواع نقاشي را نام برده و توضیح دهید.4

     2- چه تفاوتي میان نقاشي دوران معاصر و سده هاي گذشته مشاهده مي کنید؟ شرح دهید.
- پنج زمینه ي شــغلي و حرفه اي که به طور مستقیم به رشته هاي نقاشي مربوط مي شود 5

را نام ببرید.
- یک فارغ التحصیل رشــته ي نقاشــي به طور غیرمســتقیم در چه زمینه هایي مي تواند 6

فعالیت داشته باشد؟
- در شهر یا منطقه  ای که زندگی می  کنید، زمینه اشتغال کدام یک از حرفه  هایی که نام 7

برده شد، وجود دارد؟ توضیح دهید.

1- )نماي بیروني ساختمان ها، زیرپل ها و .....(

2- Indoor

3- animation

1

3

4

5
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 هدف  های رفتاری:

     در پایان این بخش، فراگیر باید بتواند: 
1ـ ویژگی  هنر حجم  سازی را توضیح دهد.

2ـ وجود بُعد سوم را در هنرهای تجسمی توضیح دهد.
3ـ مرحله ي نخست حجم سازي را شرح دهد.

4ـ زمینه  های اشــتغال و حرفه  هایی كه با این رشــته مربوط اســت را بیان كند.) ارتباط 
مستقیم و غیرمستقیم(

رشته ي حجم  سازی، آموزش طراحی و ساخت احجام و نقوش برجسته به صورت سه  بعدی 
را شامل می  شود و به عنوان مکمل، در معماری و تزیین و آرایش فضاهای عمومی كاربرد دارد.  
عالوه بر آن در ســاخت سکه، مدالیوم،)نشان های رســمی( حجم  های یادبود مسابقات یا جام 

قهرمانی و موارد مشابه این ها از این تخصص استفاده می  شود.
مهم ترین ویژگی آثار حجم  سازی آن است كه دارای سه بعد واقعی هستند كه این سه بعد 
را می  توان لمس كرد و از بافت ســطح پیکره آگاه شــد. اما در اغلب شکل  های هنرهای بصری 
مانند نقاشی، طراحی،گرافیک، عکاسی و سینما، بُعد سوم فقط به صورت مجازی بیان می  شود 
و بیننده تصور می  كند كه بعد سوم وجود دارد و به تدریج این عادت در انسان معاصر به وجود 

آمده كه وجود بعد سوم را در سطح دوبعدی قبول می  كند.
یک پیکره یا مجسمه، مانند تمام محیط زیست اطراف انسان، از زوایای متنوعی قابل رؤیت 
است كه در هر یک از این زاویه  ها باید تركیب  بندی مناسب و موزونی برای چشم ناظر داشته 

  
                            مجسمه سازي                                              
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باشد. همچنين برخي از آثار مجسمه سازي در قالب نقش برجسته مي باشند يعني بخشي از 
اثر برجسته شده و داراي سه بعد بوده و زاويه ي ديد محدودتري دارد.(تصوير1-6)

   
تصوير 6 ـ 1 ـ يكى از دانشجويان در حال ساخت نقش 

برجسته در كارگاه حجم  سازى

انواع حجم
 (براساس نوع نگرش)

انتزاعي نمادينواقع گرايانه

گفتگو كنيد: 
به نظر شما حجم سازي چه كاربردهايي دارد؟
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عالوه بر تراشيدن قطعات سنگ، با مواد نرمى مانند موم يا گل مجسمه   سازى هم مى  توان 
مجسمه و حجم ساخت. اين مواد به هنرمند اجازه اقدامات تجربى بيشتر مى  دهد و اثر تا پايان 

كار قابل تغيير و عوض كردن است و اشتباهات احتمالى نيز قابل اصالح هستند. 
ــازي، نخست طرح  هاى مقدماتى در سطحى مثل كاغذ يا با استفاده از رايانه به   در حجم س
گونه اي آماده مي شود كه مي توان پيكره  يا مجسمه را از كليه گوشه  ها و زوايا در جهات مختلف 
ــنگ بايد آن را در درجه اول به صورت  ــى كرد. براى تراش دادن يك پيكره از چوب يا س بررس

يك حجم كلى  در نظر گرفت و جزييات به مراحل بعدى كار مربوط مى  شود. 
ــود:  ــاخته مى  ش ــاس نوع نگرش، انواع پيكره  ها و حجم  ها س ــازى معاصر،بر اس در حجم  س
ــبيه آن چه در طبيعت وجود دارد (تصوير7-1) و پيكره  هايى  ــيار واقع  گرايانه و ش پيكره  هاى بس
ــه انتزاعى  ــمه  هايى كه كامًال جنب ــر8-1) و نيز مجس ــى دارند (تصوي ــي حالت انتزاع ــه كم ك

دارند(تصوير1-9).

    

          

تصوير 7ـ1ـ مجسمه 
فردوسى در ميدان 
فردوسى تهران اثر 
واقع گرايانه استاد 
ابوالحسن صديقى

تصوير 8ـ1ـ حجم نمادين موزه 
هنرهاي معاصر

تصوير 9ـ1ـ حجم انتزاعي 
موزه هنرهاي معاصر      
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امروزه مواد سنتى، به صورتى جديد استفاده مى  شوند و مواد جديدى به كار گرفته مى  شوند 
كه قبالً استفاده نمى  شدند؛ اما حتى در جديدترين آثار تجربى پيكرتراشى معاصر، ويژگى اصلى 
اين نوع بيان هنرى حفظ شده است و آن عبارت است از حجمى كه قابل رؤيت و لمس كردن 

است و در فضاى سه بعدى ساخته مى  شود.
توانائي ها و زمينه  هاى شغلي و حرفه  هاى مرتبط: 

1- آموزش حجم   سازى و نيز طراحى (در مقاطع مختلف تحصيلي، هنرستان ها، فرهنگسراها، 
خانه هاي فرهنگ ، آموزشگاه ها و ...)

2- ساخت تنديس براى ميادين شهرها ، پارك  ها و محوطه مؤسسات و سازمان  هاى دولتى 
و خصوصى به شيوه  هاى مختلف.

ــراى تزيين اماكن مختلف  ــته تزيينى با مواد مختلف ب ــى و اجراى نقوش برجس 3- طراح
(منازل مسكونى، رستوران  ها، هتل  ها، پايانه  هاى مسافربرى و ....) 

ــنواره  هاى  ــابقات و جش ــاى افتخار براى مس ــى و تنديس  ه ــاى ورزش ــى جام  ه 4- طراح
مختلف.

ــاخت پيكره  هاى كوچك تزيينى با طرح  هاى نوين براى منازل مسكونى و  5-  طراحى و س
ادارات و محيط  هاى كار.

ــابقات گروهى  ــاالنه  ها و مس ــگاه  ها و دو س ــازى و حجمى در نمايش 6- ارائه آثار پيكره  س
هنرهاى تجسمى يا برگزارى نمايشگاه  هاى انفرادى همراه با فروش آثار.

ــته ي حجم سازي وجود  ــتغال و حرفه هايي براي فارغ التحصيل رش همچنين زمينه هاي اش
دارد كه به طور غير مستقيم با اين رشته در ارتباط است كه به موارد زير مي توان اشاره كرد:

1- همكاري با مهندسان ريخته گري در تهيه ي قالب ها.
2- راه اندازي كارگاه هاي حجم سازي.

3- همكارى در توليد فيلم  هاى پويانمايى (نقاشى متحرك) كه با خمير حجم  سازى يا مواد 
مشابه صحنه  هاى آن ها ساخته شده  اند و يا به طور كلى متكى به حجم ساخته شده هستند.
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پرسش  ها
 1- ويژگي  خاص حجم سازي را توضيح دهيد.

  2-  مرحله ي نخست در حجم سازي را شرح دهيد. 
  3- توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته حجم  سازى را توضيح دهيد.

  4- تفاوت بعد سوم در انواع هنرهاي بصرى چگونه  است؟ توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه نام  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش    5- در ش

برده شد، وجود دارد؟ تحقيق كنيد. 
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند:

1ـ ارتباط تصويرى (گرافيك) را توضيح دهد.
2ـ تنوع آثار ارتباط تصويرى (گرافيك) را نام ببرد.

3-دو شاخه ى هنر گرافيك سده حاضر را شرح دهد.
ــته مربوط است را شرح دهد.(به طور  ــتغال و حرفه  هايى را كه به اين رش 4ـ زمينه  هاى اش

مستقيم و غيره مستقيم)

هنر ارتباط تصويرى (گرافيك) در ميهن اسالمى ما ايران، مانند تمام كشورهايى كه تمدنى 
ــفال  ها و  ــت و مى  توان گفت از زمان ايجاد نقش روى س ــابقه  اش طوالنى اس ديرينه دارند، س
ــايل مختلف زندگى و امثال اين  ها  ــاير بافته  ها و حكاكى روى وس ــنگ  ها، پارچه، قالى و س س
ــترده كنونى آن مربوط به  ــته است. اما شكل گس ــور ما نيز وجود داش تاكنون اين هنر در كش
ــت، آمدن صنعت چاپ به ايران و گستردگى روزافزون ارتباطات، به گرافيك  دهه  هاى اخير اس
ــيد و حضور آن از دورترين روستاها تا زمينه  هاى مختلف زندگى روزمره  موقعيتى خاص بخش

در شهرهاى بزرگ آشكار شد.
معنى امروزى گرافيك، از پنج يا شش سده پيش در اروپا شكل گرفت و اختراع صنعت چاپ 
ــكل  گيرى بود. بعد از انقالب صنعتى براى  ــكل  هاى نخستين آن، عامل مؤثر اين ش در انواع ش
ــانى و تبليغات به وجود آمد.پديده  هايى  ــين، نياز به اطالع  رس فروش و مصرف مازاد توليد ماش
مانند آرم و ساير عالئم اطالع  رسان، طراحى بسته  بندى، تبليغ روزنامه  اى و مجله  اى و پوستر به 

 
                      ارتباط تصويري(گرافيكارتباط تصويري(گرافيك) )                                              
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وجود آمد و مراكزى براى آموزش گستردگى و مفاهيم جديد گرافيك تشكيل شد.(تصوير11-
1و1-10)

                                       
  

تصوير 11ـ1ـ تصويرسازى براى تبليغ در دو صفحه           
مقابل هم مجله ـ    1ـ طراحى آرم مؤسسات       تصوير 10

ارتباط تصويرى، ارتباطى جهانى و بين  المللى است؛ محدوديت  هاى زبان قراردادى و واژگان 
را ندارد و يك بى   سواد هم مى  تواند آن را بفهمد. هنر گرافيك معاصر در تمام لحظه  هاى زندگى 
ــتر در معرض ديد قرار  ــتقيم آن بيش ــانى مس ــان حضور دارد و به دليل وظيفه ى پيام رس انس

مى گيرد.(تصوير1-12) 

تصوير 12ـ1ـ پوستر براى موزه تاريخ با استفاده از عكس  هاى صورت افراد
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در عصر ما هنر گرافيك را به دو شاخه «هنرى محض» و «كاربردى» مى  توان تقسيم كرد.
هر چند انواع كاربردى آثار گرافيك الزاماً بدون ارزش  هاى هنرى نيستند. منظور از آثار هنرى 
محض گرافيك، انواع چاپ  هاى دستى با تكنيك  هاى مختلف است كه معموالً سفارشى نيست 
ــا را خلق مى  كند. در اين گونه آثار گرافيك، هنرمند  ــراح گرافيك به ميل و انگيزه خود آن ه و ط
ــالمتر و نابتر است؛ ولى در سفارشات گرافيك كاربردى هنرمند  آزادى دارد و بيان تصويرش س
در خدمت توليد كننده كاال و يا سفارش  دهنده اثر گرافيك است و محدوديت  هاى فراوان دارد.

(تصوير1-13)

تصوير 13ـ1ـ گرافيك محيطي( اطالع رساني براي قسمت فروش ماشين هاي لباس شويي)

گفتگو كنيد: 
بـه كدام يك از زمينه هاي مختلف گرافيك عالقه ي بيشـتري داريد؟ داليل 

خود را بيان كنيد.
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امروزه غير از آرم، پوستر، جلد كتاب، تمبر پستى، صفحه  آرايى كتاب و مجله و روزنامه و 
كاتولوگ و بروشور، طراحى بسته  بندى و زمينه  هاى بسيار متنوع ديگركه  آثار چاپى گرافيكى 
ــا آنها روبرو  ــاى مختلف در زندگى ب ــك محيطى كه به صورت ه ــمار مى روند و گرافي ــه ش ب
مى شويم، گرافيك معاصر با عنوان «تيتراژ» و «تصوير متحرك يا پويانمايى» و نيز كاربردهاى 

ديگر به سينما، تلويزيون و صفحات نمايشگر رايانه  اى راه يافته است.
توانمندى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 

ــش  ــى و بخ ــتان  هاى دولت ــدارس و هنرس ــف (م ــى در مراكزمختل ــوزش طراح 1ـ آم
خصوصى،خانه هاى فرهنگ،فرهنگسراها و...).

2ـ آموزش گرافيك در مراكز مختلف(مدارس و هنرستان  هاى دولتى و خصوصى،خانه  هاى 
فرهنگ و فرهنگسراها و كالس  هاى آزاد هنرى و...).

3ـ ارائه آثار گرافيك و هنرهاى تجسمى در نمايشگاه  ها و دوساالنه  ها و مسابقات گروهى 
هنرهاى تجسمى يا  برگزارى نمايشگاه  هاى انفرادى در موضوعاتى مانند پوستر، جلد كتاب.

4ـ طراحى زمينه هاى مختلف گرافيك در مؤسسات تبليغاتى و بازاريابى.
5ـ طراحى گرافيك در سازمان  ها و مؤسسات بزرگ كه بخش مستقل گرافيك دارند.

6ـ مديريت هنرى در مؤسسات تبليغاتى و بازاريابى.
7ـ همكارى با چاپخانه  ها يا ليتوگرافى  ها به عنوان طراح گرافيك.

8ـ طراحى و اجراى نقوش ساده شده و تزيينى براى كاربردهاى مختلف(زيباسازى اماكن 
مختلف،طراحى كاغذهاى كادو....)

9ـ همكارى با مؤسسات انتشاراتى به عنوان طراح گرافيك.
10ـ طراحى گرافيك محيطى

ــته ارتباط تصويرى مى توانند در  ــاغلى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رش عالوه بر مش
مسئوليت  ها و مشاغل زير نيز به فعاليت بپردازند:

1ـ مدير هنرى در توليد يك كتاب مصور نفيس.

2ـ تصويرسازى براى كتاب كودك يا  مطبوعات.
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3ـ همكارى در توليد فيلم  هاى پويانمايى.
4ـ طراحى اسباب  بازى براى كودكان به ويژه سرگرمى  هاى تصويرى.

پرسش  ها
1ـ ويژگى هاى ارتباط تصويرى را شرح دهيد.

2ـ زمينه هاى مختلف آثار گرافيك را بيان كنيد.
3ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته ارتباط تصويرى را شرح دهيد.

4ـ در شهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از حرفه  هايى كه نام 
برده شد، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.



ل18
ل او

فص

18

ول
ل ا

فص

18

هدف  هاى رفتارى:
 در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ تصويرسازى را توضيح دهد.
2ـ تنوع آثار تصويرسازى را شرح دهد.

3ـ تفاوت نقاشى و تصويرسازى را بيان كنيد.
ــتقيم و يا غير مستقيم به اين رشته  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 4ـ زمينه  هاى اش

مربوط است را شرح دهد.

ــفارش  دهنده  ــت زيرا س ــن1 ، از كارهاى مورد عالقه طراحان گرافيك اس ــازى مت مصورس
ــترى دارد. اين شاخه  نمى  تواند در جزييات آن دخالت كند و طراح امكان ابداع و خالقيت بيش
از هنر گرافيك، به نقاشى بسيار نزديك است و در عمل، بسيارى از  فارغ  التحصيالن رشته  هاى 

نقاشى دانشكده  هاى هنرى، تمام  وقت يا پاره  وقت به آن مشغولند.

مى  توان گفت كه تصويرسازى، نوعى نقاشى است كه در محدوده سفارش  دهنده، ارتباط با 
ــود و طبيعى است كه از حيطه نقاشى، يعنى  متن و در نظر گرفتن مخاطب خاص توليد مى  ش
هنر مادر تأثير پذيرد و تغيير و تحوالت نقاشى به طور طبيعى در تصويرسازى منعكس شود. 

تصويرسازى يا تصويرگرى، از يك سو ارتباط نزديك با ادبيات و منابع مكتوب دارد و عناصر 
ــى به عناصر ديدارى بيــان  ــويى ديگر، مانند نقاش محتوايى خود را از آن وام مى گيرد و از س

1- illustration

  
                               تصويرسا            تصويرسازيزي                                           
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متكى است.(تصويــر 14ـ1) در واقع تصويرسازى 
نوعى بيان تصويرى است كه به درك بهتر محتوا 

براى مخاطب خاص كمك مى كند.
ــى لزوماً چنين نيست. هر   در حالى كه نقاش
چند كه نقاشى هم در مواردى براى كاربرد معينى 
ــى را  به گونه هاى  ــود. اگر هنر نقاش خلق مى  ش
ــه پايه  اى(تابلويى)،  ــى س ــى ديوارى، نقاش نقاش
ــى بر  ــى در كتابت و نقاش ــى كتاب يا نقاش نقاش
ــيم كنيم، جوهر مفهوم تصويرسازى  ــياء تقس اش
ــت. ــى در كتابت نزديكتر اس ــه ى نقاش ــه گون ب

(تصوير1-15)

       
                          تصوير 15ـ1ـ كتاب پرنده و خال ـ تصويرگربهرام خائف

تصوير 14ـ1ـ تصويرسازي براي پوسترو 
كارت دعوت
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به گونه دیگری نیز می  توان مفهوم تصویرســازی را با نقاشی مقایسه کرد: در تصویرسازی، 
معموالً نوعی روایت وجود دارد و در چند تصویر متعلق به یک متن مشــخص، نوعی تسلســل 

ماجرایی را می  توان دید. بدیهی است که نقاشی چنین نیست.

گفتگو كنيد: 
كارشناســان اعتقاد دارند كه یک تصویرگر باید ذوق و مطالعات كافی در 

ادبيات و منابع مکتوب داشته باشد.فکر مي كنيد دليل آن چيست؟

واژه تصویرســازی، بیشتر مصور کردن متن را تداعی می  کند؛ اما شک نیست که امروزه در 
زمینه  های متنوع گرافیک مانند: طراحی جلد کتاب، کاتالوگ، بروشــور، CD، طراحی تبلیغ 
مجلــه  ای و روزنامه  ای و... به طور کلی تبلیغات محیطــی و حتی گاهی در معماری داخلی و 

فضاهای اماکن عمومی از تصویرسازی استفاده می  شود.)تصویر1-16(

تصویر 16ـ1ـ تصویرسازي براي تبليغ در دو صفحه مقابل هم مجله
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توانایی ها و زمینه  های شغلی و حرفه  های مرتبط:

1ـ تدریس تصویرســازی، نقاشــی، طراحی، مبانی هنرهای تجســمی.)در هنرستان  ها و 
مؤسســات آموزش عالی ، دانشکده  های هنری،خانه های فرهنگ و فرهنگسراها و کالس های 

آزاد هنری(
2ـ مشارکت در تولید فیلم  های پویانمایی  )نقاشی متحرک(

3ـ تصویرســازی برای جلد یا متن در مؤسســات انتشاراتی و مطبوعات و تصویرسازی در 
شرکت  های تبلیغاتی 

4ـ تصویرسازی برای کتاب  های کودکان و نوجوانان به صورت دریافت سفارش کار یا کار 
تمام وقت در مؤسسه نشر.

5ـ تصویرسازی برای پوستر، بیلبورد و سایر رسانه  های چاپی در مؤسسات تبلیغاتی.
6ـ ارائه آثار تصویرســازی و هنرهای تجسمی در نمایشــگاه  ها و دوساالنه  ها و مسابقات 

گروهی هنرهای تجسمی یا برگزاری نمایشگاه  های انفرادی.
7ـ نقاشــی دیواری برای فضاهای درونی و بیرونی مهدکودک  ها و دبستان  ها )رایانه  ای یا 

دستی(
8ـ طرح های پیشــنهادی و اجرای نقاشــی  های دیواری بسیار بزرگ بر روی نمای بیرونی 

ساختمان  ها 
9ـ تصویرسازی علمی برای دایرة  المعارف  ها و فرهنگ  های لغت مصور و کتاب  های درسی 

دانشگاهی و سایر مقاطع تحصیلی.
عالوه بر مشــاغلی که نام برده شــد، فارغ  التحصیالن دوره کارشناسی ارشد تصویرسازی 

می توانند به مسئولیت  های زیر نیز بپردازند:
1ـ طراحــی و اجرای پس  زمینه  های نمایش  های عروســکی یــا پرده  های نمایش  های 

آیینی)نقالی(.
2ـ تصویرسازی در صحنه  های انواع نمایش و سالن  های تئاتر و برنامه  های تلویزیونی.

3ـ طراحی سرگرمی  های تصویری برای کودکان)به صورت چاپی و رایانه ای(
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پرسش  ها

1- تصويرسازى چيست؟توضيح دهيد.
2ـ جنبه  هاى مشترك و تفاوت  هاى نقاشى و تصويرسازى را توضيح دهيد.

3ـ توانايى هاى فارغ  التحصيالن رشته تصويرسازى را شرح دهيد.
4ـ تصويرسازى به كدام يك از انواع نقاشى نزديكتر است؟ توضيح دهيد.

ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 5ـ در ش
تصويرسازى مرتبط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.

        عكاسي
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هدف  های رفتاری:
 در پایان این بخش، فراگیر باید بتواند: 

1ـ تخصص  های ویژه عکاسی را شرح دهد.
2ـ ویژگی های خاص عکاسی را بیان کند.

3ـ زمینه  های اشــتغال و حرفه  هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به این رشته مربوط 
است را شرح دهد.

اختــراع دوربین بــرای هنرهای بصری، نوعــی انقالب بود و موقعیــت و رابطه هنرمند با 
جامعــه  اش را به کلی دگرگون کرد. تا آن زمان توانایی تهیه و به وجود آوردن تصویر فقط در 
انحصار هنرمندان نقاش بود که در حّد ضروری با علم مناظر و مرایا یا اصطالحاً »پرســپکتیو« 
آشــنا بودند و تناسبات انسان و حیوان و ســایر موجودات را می  دانستند و قدرت رعایت این 
تناســبات را در طراحی داشتند و بر رنگ  آمیزی و تقلید بافت  های مختلف موجود در طبیعت 
تســلط داشتند. اما با پیداش دوربین عکاســی، امکان به وجود آوردن تصویر به طرز مکانیکی 
ایجاد گردید و دوربین عکاســی توانایی هنر صورتگری را در زمان بسیار کوتاه می  توانست در 
اختیار هر فرد عالقه  مند قرار دهد. در ســده نوزدهم، جامعه بشــری هنوز به چنان پیشرفتی 
نرســیده بود که بتواند از امکانات تصاویر عکاسی اســتفاده قابل توجه   کند ولی از اواسط سده 
بیســتم که فناوری پیشــرفت قابل مالحظه  ای کرد، اســتفاده از تصویر عکاسی چیزی بسیار 
طبیعی و گریز ناپذیر شد. مهم ترین این پیشرفت  ها در درجه نخست بهتر شدن کیفیت کاغذها 
و شیوه  های چاپ عکس،  و بعد از آن ظهور دوربین  های کوچک دستی و همراه با آن عدسی  ها 
و فیلم  های حســاس و  با سرعت باال بود که عکاســان را از زحمت حمل  ونقل وسایل سنگین 

  
                           عكاسي                                           
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عكاسى و تحمل نور نورافكن  ها و وسايل مشابه، رها كرد. (تصوير 17ـ1).

تصوير 17ـ1ـ عكس  هايى از اواخر دوره قاجار

ــژه  اى مانند  ــى تخصص  هاى وي ــات، در عكاس ــات و تبليغ ــترش روزافزون ارتباط ــا گس ب
ــى صنعتى، عكاسى پرتــره، عكاسى علمى، عكــاسى  ــى خبرى، عكـاسى مستند، عكاس عكاس
تبليغاتى... پديد آمد. به طور كلى عكاسى به دليل دارا بودن ويژگى هاى خاص سرعت در ثبت 

لحظه ها،صداقت در بيان و دقت باال در موضوعات اشاره شده به كار گرفته مى شود.
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ــال  هاى اخير تحوالت عظيمى در اين رشته را سبب شده، بر  ــى ديجيتال، كه در س عكاس
ــت و امكانات جديدى را به وجود آورده كه قبل از  ــدن عكاسى افزوده اس اهميت و همه  گير ش

اين تصور آن هم ميسر نبود.

گفتگو كنيد: 
به نظر شـما هنر عكاسـى با كداميك از شـاخه هاى ديگر هنر هاى تجسمى 

ارتباط بيشترى دارد؟چرا؟

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
 1ـ عكاسى خبرى و عكاسى مستند براى مطبوعات، روابط عمومى سازمان  ها، جشنواره  ها 

و موارد مشابه.
2ـ عكاسى صنعتى و عكاسى تبليغاتى براى مؤسسات تبليغاتى و به طور كلى تبليغات.

3ـ عكاسى از جشن  ها و مراسم مختلف.
ــى از زيبايى هاى طبيعت و آثار تاريخى براى تزيين هتل  ها، رستوان  ها، ادارات و  4ـ عكاس

موارد   مشابه ديگر در ابعاد بزرگ.
5ـ مديريت البراتوار عكاسى و پذيرش و انجام سفارشات متنوع عكاسى حرفه  اى.

6ـ تدريس عكاسى در هنرستان  ها و آموزشگاه  ها و دانشكده  هاى هنرى و كالس  هاى آزاد 
هنرى

ــاى الزم مانند  ــه نرم  افزاره ــلط ب ــرات الزم در تصاوير؛ مس ــراى تغيي ــه ب ــور رايان 7ـ اپرات
فتوشاپ.1

8ـ مدير آرشيو عكس در مؤسسات بزرگ انتشاراتى و مطبوعات.
9ـ تصويرسازى براى كودكان ، نوجوانان و بزرگساالن با  استفاده از عكاسى.

10ـ عكاسى پرتره(چهره).
11ـ عكاسى در گروه  هاى تهيه فيلم  هاى سينمايى و تلويزيونى و نمايش ها.

1- Photoshop



ول
ل ا

فص

26

عالوه بر حرفه  ها و توانايى  هايى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته عكاسى مسئوليت  هاى 
زير را كه به صورت غيرمستقيم با رشته عكاسى مربوط  است را مى توانند انجام دهند: 

ــتفاده از عكس  هاى چاپ شده بزرگ  1ـ طراحى پس  زمينه هاى نمايش  هاى مختلف با اس
روى سطح شفاف يا غيرشفاف و نورپردازى مناسب.

ــى در پروژه  هاى  ــى و حفارى و به طور كلى عكاس ــى در گروه  هاى باستان شناس 2ـ عكاس
پژوهشى بزرگ.

3- فيلم بردارى از مراسم مختلف.

پرسش  ها
1ـ جنبه  هاى مشترك و تفاوت  هاى نقاشى و عكاسى را توضيح دهيد.

2ـ تخصص هاى ويژه ى رشته ى عكاسى را نام ببريد.
3- ويژگى هاى خاص عكاسى را بيان كنيد.

4ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته عكاسى را توضيح دهيد.
ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  5ـ در ش

عكاسى مرتبط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.

پ چ

ــى در پروژه  هاى عكاس

د
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هنرهاى كاربردي 
هدف  هاى رفتارى: 

در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند: 
1ـ هنرهاى كاربردى را توضيح دهد.

2ـ انواع هنرهاى كاربردى را نام ببرد.
3ـ زيبايى در هنر سنتى را توضيح دهد.

4ـ كاربردى بودن هنر سنتى را توضيح دهد.

همان  گونه كه قبًال اشاره شد، تفكيك هنرهاى كاربردى از هنرهاى زيبا، در طول تاريخ، 
ــته، اما به طور كلى بر مبناى مفيد بودن هنرهاى كاربردى و  ــان و ثابتى نداش وضعيت يكس
ــانه هنرهاى زيبا اين تفكيك صورت پذيرفته است. بديهى است كه  جنبه هنرى و زيباشناس
ــيم  بندى دقيقى نمى  باشد و شك نيست كه يك شئ كاربردى، ممكن است ارزش  هاى  تقس
ــان را برانگيزد. همچنين در يك لحظه، هم  ــى انس هنرى ويژه  اى دارا بوده و حس زيباشناس

هنرى كاربردى و هم داراى معيارهاى هنرهاى زيبا باشد.
ــاب  آمده  اند، بر مبناى  هنرهايى كه در اين فصل، زير مجموعه هنرهاى كاربردى به حس
ــوم است، انتخاب و معرفى شده  اند و البته با  ــكده  هاى هنرى ايران موس آن چه اكنون در دانش

يك نگاه دقيق علمى، امكان خرده گرفتن به اين تقسيم  بندى وجود دارد. 
ــنتى، ذاتاً  ــت كه هنر س ــنتى با هنر مدرن، اين واقعيت اس ــكار هنر س از تفاوت  هاى آش
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ــوند و هنر  ــض و هنر كاربردى تمايز قايل مى  ش ــت. در هنر مدرن، بين هنر مح ــردى اس كارب
محض و بدون كاربرد، معموالً برتر شمرده مى  شود؛ در حالى كه در دوران پيش از مدرن، هنر 
ــنتى كه از  ــد. برخى از آثار هنرى س ــاً كاربردى بود و هنر غيركاربردى كمتر يافت مى  ش اساس
ــود، كاربرد گذشته خود را حفظ  ــت ما رسيده و يا امروزه همچنان توليد مى  ش ــته به دس گذش
ــت داده و فقط از جنبه زيبايى شناسى  ــيارى از آن  ها كاربرد خود را از دس ــت؛ اما بس كرده اس

مورد توجه هستند.
ــيئى كاربردى اضافه مى  شد؛  ــنتى، زيبايى پديده  اى بود كه بر ش با تفكر معاصر، در هنر س
ــيئى را براى برآوردن نيازى مى  ساختند و آن گاه آن را  ــنتى ش به عبارت ديگر، گويى در هنر س
ــيئى مى  افزودند و در نتيجه غيرممكن بود كه شيئى زيبا و  ــتند؛ يعنى زيبايى را بر ش مى  آراس

هنرى فاقد كاربرد باشد.(تصوير2-1)

تصوير 1ـ2ـ كاربرد نقاشي بر روي جعبه ها و وسايل مختلف

در عالم سنتى، اين دو جنبه را نه در عرض هم، بلكه در طول هم مى  ديدند. نسبت كاربرد 
ــت و زيبايى و زينت در طول و امتداد كاربرد قرار  ــنتى نسبتى اضافى نيس با زيبايى در هنر س
دارد:هر شئ در پايين ترين مرتبه خود، كاربرد موردنظر را دارد و هرچه ارتقاء يابد،كاربردى  تر 
ــود و بر زيبايى آن افزوده مى گردد. به سخن ديگر، شيئى كاربردى در مراتب ارتقاى  نيز مى  ش
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كيفيت و كمال خود، زيبا مى  شود و صورتى هنرمندانه مى  يابد.
از اينرو در همه ي فرهنگ  هاى سنتى در طول تاريخ، چنين برداشت و تلقى از مفهوم تزئين 
ــده است؛كه در فرهنگ  هاى بزرگ جهان، تزيين، نه تنها تجمل  ــتند. در اين مورد گفته ش داش

نبوده، بلكه بر ويژگى  هاى ضرورى شيئى يا شخص داللت مى  كرده است.
به اين نكته هم بايد توجه داشت كه مراكز آموزش هنرى ـ در هر حدى  از رشد و پختگى 
ــتند و توانايى  ها و تجربه و  ــاخه  هاى آن هس ـ فقط مقدمه  اى براى تعليم هنر يعنى يكى از ش

صالحيت هنرى هر فرد، در گذر زمان و با توجه و عمل رشد مى  كند و قوام مى  گيرد.
اكنون رشته  هاى طراحى صنعتى، چاپ، صنايع دستى، كتابت و نگارگرى، فرش، مرمت آثار 

تاريخى، طراحى پارچه، طراحى لباس، زيرمجموعه هنرهاى كاربردى محسوب مى  شوند.

پرسش  ها
1- مفهوم هنر كاربردى را شرح دهيد.
2- انواع هنرهاى كاربردى را نام ببريد.

3- با تفكر معاصر،زيبايى در هنرهاى سنتى را شرح دهيد.
4- در عالم سنتى،نسبت كاربرد با زيبايى را توضيح دهيد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1- ريشه هاى طراحى صنعتى معاصر را توضيح دهد.
2ـ رشته طراحى صنعتى و هدف آن را توضيح دهد.

3ـ تأثير طراحى صنعتى در فروش كاال را توضيح دهد.
4- داليل لزوم وجود رشته طراحى صنعتى را بيان كند.

ــتقيم و يا غيرمستقيم به اين رشته  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 5ـ زمينه  هاى اش
مربوط است را شرح دهد.

ــينى و انقالب صنعتى  ــوان در تولد توليد ماش ــتر مى  ت ــه  هاى طراحى صنعتى را بيش ريش
ــت وجوكرد. قبل از اين زمان، اشياء به صورت دست  ساز توليد مى  شدند؛ به اين معنى كه  جس
ــىء، بيشتر موارد توسط يك فرد صورت مى  پذيرفت.  ــاخت ش عمل ايده  پردازى يا طراحى و س
ــى ايده  پردازى و  ــيم كار، طراحى به معن ــيوه  هاى توليد صنعتى جديد و تقس ــا با ظهور ش ام

برنامه  ريزى، از ساخت تفكيك شد.
ــب به فرهنگ فن  آورى1 كه در حال پديد آمدن بود، در سال  ــخ مناس براى ترويج يك پاس
ــه هنرى  ــد. هدف طراحى مدرن كه اين مدرس ــيس ش ــه باهاوس تأس 1919 در آلمان مدرس
ــى، عملى، تجارى و  ــد كارى بود كه جنبه  هاى عقالن ــوزش دهنده آن بود، تولي ــگام و آم پيش

زيبايى شناسى را از طريق يك تالش هنرمندانه و بهره  بردارى از فن  آورى جديد تلفيق كند.
ــت و بديهى مى  باشد كه هرچه  ــه  هاى طراحى صنعتى معاصر دنيا اس ــد، ريش آن چه ذكر ش
1- Technology

 
                        طراحي صنعتي     طراحي صنعتي                                        
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ــود و نيازهاى فرهنگى و به ويژه  ــردد، نيازهاى اوليه افراد نيز تأمين مى  ش ــكوفاتر گ اقتصاد ش
ــان صنعتى و توليد  ــط طراح ــتقيماً توس ــانه نوينى به وجود مى  آيد كه مس نيازهاى زيباشناس
ــترى بيشتر و توليد وسايل زيباتر با  ــود. توليدكنندگان براى جذب مش كنندگان برآورده مى  ش
ــب تر، نياز دارند كه كاالهاى توليدى خود را از جهت شكل ظاهرى، كارايى، دوام  كارايى مناس
ــدگان رقابت كنند. به احتمال  ــاير توليدكنن ــت، به گونه  اى توليد نمايند كه بتوانند با س و قيم
ــكل كاالى توليدى آن ها از هر جهت  ــوند كه ش زياد در اين رقابت، توليدكنندگانى پيروز مى  ش
ــد؛ زيرا در نگاه اول به يك محصول توليد شده، زيبايى آن نظر خريدار  ــمگير و جذاب باش چش
ــد. در نتيجه نياز مبرم به افرادى كه بتوانند طرح  هاى زيبا و قابل اجرا و داراى  ــب مى  كن را جل
ــب ارائه نمايند، آشكار مى  شود. به بيان ديگر، اين طراح صنعتى است  كه ضمن  عملكرد مناس
ــكل ظاهرى) و تنوع الزم  ــياء، به زيبايى ظاهرى آن  ها از نظر رنگ و فرم (ش توجه به كاربرد اش

توجه دارد.

گفتگو كنيد: 
طراحي صنعتي و صنايع دستي چه تفاوت ها و چه شباهت هايي دارند؟

عالوه بر وسايل روزمره زندگى، طراحان صنعتى در بخش  هاى علمى، مانند طراحى وسايل 
موردنياز البراتورها و كارگاه  ها، وسايل طبى، وسايل كشاورزى و .... نيز نقش اساسى دارند و از 
اين راه نيز مى  توانند خدمات ارزنده و بسيار مفيدى به جامعه ارائه نمايند. حاصل آن  ها بهبود 

كيفيت زندگى انسان  ها را بيشتر فراهم مى  نمايد.
ــدن از حجم عظيم واردات  ــور به استقالل اقتصادى و فرهنگى و بى  نياز ش ــديد كش نياز ش
ــمگير و روزافزون  ــاى زندگى از كوچك ترين لوازم تا توليدات صنعتى بزرگ، احتياج چش نيازه
ــابه  ــور به طراحان خوش ذوق و مبتكر براى اين كه بتوانند با محصوالت مش صنايع نوپاى كش

خارجى رقابت كنند، از داليل لزوم اين رشته و هدف  هاى آن مى  باشد.(تصوير2-2)
طراحان صنعتى، بايد تا حدودى با صنعت، هندسه و منطق طراحى  محصول آشنا باشند. 



دوم
ل 
فص

32

تصوير 2ـ2ـ قسمتي از مراحل طراحي براي يك اتومبيل

ــده  ــم چنين نگاهى تربيت ش ه
ــم بنيادى هنرى و اصول و  در مفاهي
ــوده و نيز اطالعات  ــى آن دارا ب مبان
ــان و  ــدن انس ــبات ب ــى از تناس كاف
عملكرد آن ها در هر فرايند حركتى و 
چگونگى ارتباط آن ها با وسايل و ابزار 
ــته باشند. در صورت به  مختلف داش
ــن اطالعات و مهارت ها  كارگيرى اي
مى توانند به محيط مصنوع زندگى، 
ــند. ــر و زيبايى ببخش ــت بهت كيفي

(تصوير2-3)

                                                         
                                               تصوير 3ـ2ـ  نمونه اي صندلي
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توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط:
ــدى در هر يك از  ــات تولي ــا گروه طراحى در كارخانجات صنعتى يا مؤسس ــكارى ب 1ـ هم

شاخه  هاى مختلف توليدات صنعتى.
ــد مبلمان و لوازم تزيينى  ــا گروه طراحى در كارخانجات و كارگاه  هاى تولي ــكارى ب 2ـ  هم

منازل و محيط  هاى ادارى.
3ـ مدير يا مشاور هنرى در مؤسسات و كارخانجات.

4ـ مدير كارگاه  هاى طراحى صنعتى.
5ـ طراحى صنعتى آزاد و مستقل به صورت قراردادى يا مشاوره.

6ـ طراحى احجام بسته  بندى براى توليدات مختلف. 
7ـ طراحى پايه ى تبليغاتى1 براى كاربرد در فضاهاى داخلى يا بيرونى.

ــى و  ــا نرم  افزارهاى مرتبط با آن و يا حجم  شناس ــى صنعتى ي ــوزش و تعليم طراح 8ـ آم
پرسپكتيو.

9ـ طراحى وسايل و تجهيزات ويژه معلولين و همكارى در پروژه  هاى مهندسى پزشكى.
ــاير  ــكارى در كارخانجات صنايع نظامى براى طراحى جنگ  افزارهاى مختلف و س 10ـ هم

لوازم موردنياز در جنگ  ها.
ــكارى دركارخانجات توليدخودرو براى طراحى بدنه اتومبيل وداخل آن و صندلي ها  11ـ هم

و ...
12ـ  مديريت فروشگاه  هاى لوازم مدرن زندگى(مبلمان و دكوراسيون،.....)

ــته طراحى صنعتى  ــتغال و حرفه هاى ديگرى نيز براى فارغ التحصيالن رش زمينه هاى اش
وجود دارد كه به طور غيرمستقيم با آن در ارتباط است كه عبارتند از: 

1ـ طراحى احجام تبليغاتى در مؤسسات تبليغاتى.
2ـ همكارى در توليد فيلم  هاى پويانمايى متكى به احجام.

3ـ طراحى ويترين فروشگاه ها يا احجامى براى فضاهاى داخلى آن ها
1- stand 
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ــورها، كارت  هاى  4ـ طراحى تيغ برش ويژه براى كتاب  هاى كودكان، كاتالوگ  ها و بروش
دعوت و تبريك، ...

5ـ همكارى در پروژه  هاى بزرگ طراحى گرافيك محيطى.

پرسش  ها
1ـ ريشه هاى طراحى صنعتى معاصر را شرح دهيد.

2- رشته طراحى صنعتى و هدف آن را توضيح دهيد.
3- طراحى صنعتى در فروش كاال چه تأثيرى دارد؟توضيح دهيد.

4ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته طراحى صنعتى را توضيح دهيد.
5- ضرورت وجود رشته ى طراحى صنعتى را بيان كنيد.

6ـ در شهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با 
طراحى صنعتى مرتبط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ چاپ را تعريف كند.
2ـ انواع كلى چاپ را توضيح دهد.

3- ضرورت تربيت نيروى انسانى متخصص هنر و صنعت چاپ را توضيح دهد.
ــتقيم و غيرمستقيم مرتبط با چاپ  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 4ـ زمينه  هاى اش

هستند را توضيح دهد.

چاپ، عمل و فن تكثير نقوش دوبعدى  (حروف، ارقام، خطوط، تصاوير، طرح  ها، ...) بر كاغذ 
يا پارچه يا مواد ديگر است. روش  هاى عمده چاپ اساساً عبارتند از: 

ـ چاپ برجسته (لترپرس1)
ـ چاپ گود (هليوگراوور2)

ـ چاپ همسطح يا مسطح (پالنوگرافى3)
ــته، نقش هايى كه بايد اثر آن ها گرفته شود، برجسته  تر از زمينه ى صفحه ى  در چاپ برجس
ــطح كاغذ منتقل مى  كنند. در چاپ گود،  ــتند و در نتيجه اين نقش ها مركب را به س چاپ هس
ــتوانه چاپ فرو رفته  اند و سيلندر به مركب آغشته مى  شود و پس از  ــيلندر يا اس نقش  ها در س
ــاس با كاغذ به آن  ــا مركب مى  ماند و در موقع تم ــطح آن، فقط در فرورفتگى  ه ــدن س پاك ش
منتقل مى   شود. در چاپ هم سطح، سطح فلزى چاپ، نه برجسته است و نه فرو رفته؛ بلكه آن 
1- Letterpress                  2- Heliogaravare                      3- Planographic printing

فتا هدفها

 
                        چاپ     چاپ                                        
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ــمت  هاى ديگر مركب را دفع كنند و  ــان عمل مى  آورند كه نقش  ها مركب بگيرند و قس را چن
مركب نتواند روى آن  ها جذب شود.

گفتگو كنيد: 
بعـد هنـري رشـته ي چاپ بـه كدام شـاخه ي هنرهـاي تجسـمي مربوط 

مي باشد؟

 هنر و صنعت چاپ، همگام با صنعت انفورماتيك، با تحوالت اساسى و رشد بى  نظيرى كه 
ــت، به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى جامعه اطالعاتى مطرح  ــته يافته اس در طى دهه گذش
ــا درجه كيفى باال، فرايند  ــراى بهره  گيرى صحيح و ارائه محصول چاپى ب ــد. بنابراين ب مى  باش
ــيار ضرورى به نظر مى  رسد.  ــانى متخصص هنر و صنعت چاپ بس آموزش و تربيت نيروى انس
ــت را ارتقاء داد. ــوان كيفيت اين صنع ــى و راهكارهاى عملى، مى ت ــه كارگيرى دانش فن ــا ب ب

(تصوير2-4)

تصوير 4ـ2ـ يك ماشين چاپ افست (چاپ افست، نوعى چاپ همسطح است)
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توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
1ـ مسئوليت واحدهاى ليتوگرافى، چاپ، صحافى، .... در چاپخانه  ها.

2ـ نظارت بر كيفيت در چاپخانه  ها.
3ـ همكارى با شركت هاى تبليغاتى و مؤسسات انتشاراتى به عنوان متخصص و ناظر چاپ.

4ـ مدير چاپ و بسته  بندى در انواع مؤسسات و كارخانجات توليدى.
5ـ مديريت توليد در چاپ كتاب هاى نفيس.

6ـ مطالعه جهت بهبود روش هاى كار در چاپخانه  ها و ارائه نظرات و پيشنهادها.
ــى  ــتان  هاى فنى و تدريس واحد درس ــته به آن در هنرس 7ـ تدريس چاپ و دروس وابس

«چاپ هاى ماشينى» در گروه ارتباط تصويرى دانشكده  هاى هنرى.
ــا و دوره  هاى  ــه آن در كالس  هاى آزاد يا كالس  ه ــته ب ــاپ و دروس  وابس ــس چ 8ـ تدري

آموزشى كه در چاپخانه  هاى بزرگ ممكن است تشكيل شود.
ــئوليت  هايى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته چاپ وظايف و  ــاغل و مس عالوه بر مش
كارهاى زير كه به صورت غيرمستقيم با رشته چاپ مربوط است را نيز مى توانند انجام دهند:

1ـ انجام برخى كارهاى گرافيك به ويژه آثارى كه چاپ در آن ها اهميت بيشترى دارد.
2ـ مدير هنرى و فنى در مؤسسات طراحى گرافيك يا طراحى بسته  بندى.

3ـ مدير اجراى پروژه  هاى تبليغاتى يا پروژه  هاى صنعت نشر.
4ـ مدير غرفه در نمايشگاه  هاى صنعت چاپ و بسته  بندى و موارد مرتبط با آن.

پرسش  ها
1- چاپ را تعريف كرده و انواع آن را توصيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ التحصيالن رشته چاپ را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

چاپ مرتبط است، وجود دارد؟  توضيح دهيد.
4ـ ضرورت تربيت نيروى انسانى متخصص در زمينه ى چاپ را توضيح دهيد.

5ـ با استفاده از منابع مكتوب يا تحقيق ميدانى، پاسخ اين سئوال را بيابيد كه در ايران هر 
كدام از انواع چاپ(گود،برجسته،مسطح)در چه نوع محصوالتى استفاده مى شوند؟
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هدف  هاى رفتارى:
 در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ هنرهاى سنتى و صنايع دستى را توضيح دهد.
2ـ آثار هنرى صنايع دستى را نام ببرد.

ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيره مستقيم با چاپ مربوط  3ـ زمينه  هاى اش
هستند را توضيح دهد.

«هنرهاى سنتى» به آن دسته از ميراث وسيع فرهنگى بشر گفته مى  شود كه سينه  به  سينه 
ــمند خود ادامه داده است و  ــل  هاى گذشته تا به امروز به حيات ارزش ــت، از نس و دست  به  دس

صنايع دستى بخشى از هنرهاى سنتى محسوب مى  شود.
هنرهاى سنتى، عامل مهمى در حركت انسان به سوى معنويت است و با تكيه  بر چگونگى 
ــته  هاى انسان دارد، هنرمندان و صاحبان ذوق را مجذوب  ــه در گذش بيان و زبان خود كه ريش
مى  كند. اندوخته هاى بسيار دلپذير و گرانقدر از حركت فرهنگى و هنرى نسل هاى گذشته و در 
ــت مى  دهد. اين هنرها تداوم  بخش بى  آاليشى  ها  ــخصيت فرهنگى را به دس نتيجه هويت و ش

وبازگوكننده ى صداقت  هاى خالصانه نياكان ما مى  باشد. 
آثار موجود صنايع دستى نشان مى  دهد كه مردم ايران در تمام دوره  هاى تاريخى، همواره 
ــت. تمام وسايل زندگى آن ها  ــليقه و توجه به زيبايى درآميخته بوده اس ــان با ذوق و س زندگيش
ــق به  ــت. عش ــگيرى همراه بوده اس از كوچك وبزرگ، جزئى و كلى، با تزيينات و زيبايى چمش
ــى صنايع دستى اين سرزمين  ــى از معنويت، در تمام دوره  ها، موضوع اساس زيبايى همراه حس
را تشكيل داده است. دست هاى هنرمندان، هميشه زيبايى برگرفته از طبيعت را كه طى قرن  ها 

ا ف ا ف

 
                        صنايع دستي     صنايع دستي                                        
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هنر قومى از نسلى به نسل ديگر منتقل شده، به صورت طرح  ها و نقش  هاى گوناگون دركاشى-
ــايل زندگى و ساير جلوه  هاى صنايع دستى  كارى، قالى  بافى، كتابت و كتاب آرايى، لوازم و وس

آشكار كرده  اند.
ــتان به داشتن صنايع دستى با ارزش و ويژه مشهور بوده  اند. هنرمندان صنايع  ايرانيان باس
ــته و متواضع بوده  اند كه در قلمرو هنرهاى آنها، خودخواهى  هاى فردى،  ــتى، افرادى وارس دس
ــيار كم جلوه مى  كند. به همين جهت غالباً آثار خود را امضاء  ــتى و خودبينى بس خويشتن  پرس
ــيار كوچك مى  نوشتند كه هر  ــيار ناپيداى اثر و بس نمى  كردند يا نام خود را در بخش  هاى بس
ــى آن را نمى  ديد.تاكنون طبقه بندى هاى گوناگونى براى صنايع دستى وجود داشته است  كس

كه در زير يكى از آنها را نام مى بريم:
ــامل دو گروه مى شوند؛دست  ــنتى: به طوركلى دست بافته ها ش ــتباف  هاى س 1ـ آثار دس
ــتگاهى. مانند:  ــت بافته هاى دس ــاى دارى مانند: قالى، گليم، گبه... (تصوير5-2) و دس بافته ه

زرى  بافى، مخمل  بافى،....(تصوير2-6) 

تصوير5ـ2ـ دست بافت هاي داري
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تصوير 6ـ2
ــبك  كارى،ميناكارى،مليله  ــار فلزى مانند: قلمزنى، حكاكى، طالكوبى روى فوالد، مش 2ـ آث

كارى، طالسازى و زرگرى (تصوير7ـ2).

                                              

  
 تصوير7ـ2ـ قلمزني ومليله كاري
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ــاز  ــازي، مشبك  سازى،س ــازى، منبت س 3ـ آثار چوبى مانند: خراطى، معرق كارى،خاتم س
سازى(سازهاى ايرانى مثل تار، تنبك، سنتور و...)، حصيربافى و...  (تصوير 8ـ2).

تصوير8ـ2ـ انواع هنرهاي چوبي

ــنتى،نگارگرى(تابلو،گل و مرغ، نگارگرى  ــى و طراحى سنتى مانند: طراحى س 4ـ آثار نقاش
روى چوب، نگارگرى روى چرم و...).(تصوير2-9)

             تصوير9ـ2ـ طراحي سنتي ـ گل و مرغ
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ــنتى(فوتى و قالبى)،تراشكارى روى شيشه، نقاشى  5ـ آثار آبگينه اى مانند: شيشه گرى س
روى شيشه.(تصوير2-10)

6ـ آثار سفالى نظير: سفالگرى، پيكره  سازى، كاشى  سازى، خرمهره  سازى (تصوير 11ـ2).

     

                  تصوير10ـ2ـ شيشه گري                         تصوير11ـ2ـ سفال و سراميك

7ـ آثار سنگى مانند: سنگ تراشى(ساخت 
ابزار و وسايل سنگى)،معرق سنگ، حكاكى 

روى سنگ، تسبيح  سازى.

تصوير12ـ2ـ سنگ تراشي ـ مسجد امام اصفهان
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ــه  دوزى، پولك  دوزى. ــالب دوزى، مليله  دوزى، پت ــوزن  دوزى، ق 8ـ آثار رودوزى نظير: س
(تصوير2-13)

تصوير13ـ2ـ (پته دوزي كرمان)
9ـ آثار چاپى سنتى نظير: قلمكار، باتيك (كالقه)(تصوير2-14)

ــيار فراوان بوده ولى در اين بخش تنها چند دسته از آنها بيان  ــتى بس تنوع آثار صنايع دس
گرديد.

تصوير14ـ2ـ باتيك
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گفتگو كنيد: 
ــته ي هنري نزديكتر است و با كدام رشته ي  ــما صنايع دستي به كدام رش به نظر ش

هنري تضاد بيشتري دارد؟ داليل خود را بازگو كنيد

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط:
ــازمان ميراث  ــتى مانند: س ــا صنايع دس ــط  ب ــى مرتب ــازمان  هاى دولت ــتغال در س 1ـ اش
ــتى ايران، اداره كل هنرهاى سنتى وابسته به سازمان ميراث  فرهنگى،گردشگرى و صنايع دس

فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى كشور،  موزه فرش ايران، ...
2ـ طراح و مدير كارگاه  هاى فرش دستباف.

3ـ مسئول توليد در كارگاه  هاى صنايع دستى يا  مديريت كارگاه  هاى صنايع دستى.
4ـ كارشناس ارزياب در فروشگاه  هاى بزرگ صنايع دستى.

5  - مديريت فروشگاه  هاى صنايع دستى.
6 ـ استادكار در رشته  اى از صنايع دستى در كارگاه هاى صنايع دستى.

ــفالى، موزه  ــياء خاص مانند موزه توليدات س ــا به طور عام يا موزه اش ــت موزه  ه 7ـ مديري
توليدات شيشه  اى، .. يا موزه مردم  شناسى.

8 ـ مديريت هنرستان  ها يا مدير گروه صنايع دستى در دوره  هاى كاردانى.
9ـ مديريت كالس هاى آزاد صنايع دستى.

10ـ تدريس صنايع دستى در كالس هاى آزاد براى گروه هاى سّنى مختلف.
11ـ تدريس در كارگاه هاى مختلف صنايع دستى در هنرستان ها و دوره  هاى كاردانى.

12ـ همكارى در آماده  سازى فضاهاى سنتى در برنامه  هاى تلويزيونى.
ــاغل و مسئوليت  هايى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته ي صنايع دستى  عالوه بر مش
ــتى مربوط  ــته صنايع دس ــتقيم  با رش مى توانند وظايف و كارهاى زير را كه به صورت غيرمس

است را انجام دهند:
ـ همكارى در ساخت عروسك براى نمايش  هاى عروسكى يا فيلم  هاى پويانمايى (تصوير متحرك) 1
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ــازى دكور و طراحى صحنه فضاهاى سنتى در فيلم  هاى تلويزيونى  2ـ همكارى در آماده  س
و سينمايى و  صحنه تئاتر.

3ـ مديريت فرهنگسراها يا مؤسسات فرهنگى دولتى يا خصوصى.
4ـ همكارى با معماران داخلى در آماده  سازى فضاهاى داخلى رستوران  هاى سنتى و ساير 

فضاهاى داخلى كه ضرورت القاى حس سنتى بودن در آن ها محسوس باشد.
5ـ طراحى و ساخت انواع جواهر.

پرسش  ها
1ـ هنرهاى سنتى و صنايع دستى را شرح دهيد.

2- پنج گروه از آثار صنايع دستى را نام ببريد.
3ـ در شهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از شاخه  هاى صنايع 

دستى وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ كدام يك از صنايع دستى شهر  يا منطقه  ى شما در زندگى كاربرد بيشترى دارد؟

5ـ كدام يك از شهرهاى ايران در صنايع دستى به طور كلى يا شاخه  اى از آن، شهرت ويژه 
دارند؟ در اين مورد تحقيق كنيد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ كتابت و نگارگرى را توضيح دهد.
2ـ مكاتب نگارگرى ايران را نام ببرد و مفهوم مكتب را توضيح دهد.

3ـ ويژگى  هاى مهم نگارگرى ايران را توضيح دهد.
4ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى مرتبط با رشته كتابت و نگارگرى را شرح دهد (ارتباط 

مستقيم يا غيرمستقيم).

ــد، الياف درخت توت،  ــالد در چين اختراع ش ــال پيش از مي ــواد اوليه كاغذ كه 105 س م
جوانه خيزران و رشته  هاى پارچه بود. مسلمانان كاغذسازى را از چينى  ها آموختند و نخستين 
كارخانه كاغذسازى در دنياى اسالم در سمرقند و خراسان آغاز به كار كرد و پس از آن كارگاه 
ــيس شد. پيش از آن ايراني ها و عرب ها از پاپيروس كه فقط در  ــازى ديگرى  در بغداد تأس كاغذس
مصر توليد مى   شد و نيز پوست براى نگارش اسناد و تدوين كتاب ها استفاده مى  كردند و قبل از 

پوست، از لوحه  هاى گلى براى انتقال اطالعات بهره مى  گرفتند.
ــى مانند:  ــامل هنرهاي ــت كه ش ــخ خطى اس ــتى توليد نس ــنتى و دس كتابت، فن  آورى س
ــد و در گروه هنرهاى سنتى و  ــى، تذهيب، نگارگرى، جدول  كشى، صحافى مى  باش خوشنويس

صنايع دستى ايران قرار مى گيرد.
در دوره اسالمى كتابت و نگارگرى ايران را مى  توان به چهار دوره عباسى، مغول، تيمورى، 
ــيم كرد كه در هر دوره براساس شهر محل استقرار خليفه يا پادشاه مكاتب نقاشى  صفوى تقس
بغداد، تبريز دوره اول، هرات، بخارا، شيراز، تبريز دوره دوم، قزوين، اصفهان را داشته  ايم. يعنى 
ــر  ــرايط زندگى براى هنرمندان، منتخبى از آنها را از سراس ــاه، با فراهم كردن بهترين ش پادش

 
                                كتابت و نگارگريكتابت و نگارگري                                   
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ــور در مقر حكومت خود سكنى مى  داده و نام آن شهر، نام مكتب نگارگرى مى  شده است. كش
(تصوير2-15)

      
تصوير 15ـ2ـ نگارگري اثر بهزاد در مكتب هرات

ــانى كه نخستين كتاب هاى مصور  هر چند نام كس
فارسى را نقاشى كرده  اند، احتماالً هرگز آشكار نخواهد 
ــت كه از سده هفتم هجرى  ــد، ولى ترديدى نيس ش
قمرى بسيارى از كتاب ها مصور مى  شده  اند و نگاره  ها 
ــمار مى  آيند؛  ــن به  ش ــك مكمل براى مت ــد ي مانن
ــى  ــته، خوشنويس ــده  هاى گذش ــر چند كه در س ه
ــبت  به نگارگرى داشته است. ــترى نس اهميت بيش

(تصوير2-16)

تصوير 16ـ2ـ برگي از خمسه نظامي سال 563 ق
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ــازى در هنر اسالمى آشنا  ــجويان با كتاب  س ــى «كتابت و نگارگرى»، دانش در دوره كارشناس
ــطربندى و خطاطى، تعيين محل نقاشى و نوشته  ها،  ــازى، ترتيب س ــوند كه شامل: كاغذس مى  ش
ــى، مهر و نقش، طال افشانى، قطعه  سازى و مرقع  ــعير، جدول  كش نگارگرى، خطاطى، تذهيب، تش
سازى، شيرازه  بندى، تجليد و صحافى و نيز نگارگرى ايرانى ويژگى  هاى مهم نگارگرى ايران كه به 

مينياتور1 شهرت يافته به شرح زير است:
ـ هنرى ذهنى و ملكوتى است و به عوامل ماّدى و عينى توجه ندارد.

ـ تفكر برانگيز است و با انديشه بيننده سروكار دارد.
ـ درون گرا است و بيننده را از هياهو به سكوت و از اضطراب به آرامش فرا مى  خواند.

ـ به تناسبات تصوير بيش از تناسبات اندام متعارف توجه مى  شود.
ــاى ذهن هدايت  ــات به دني ــم معنى و از دنياى ملموس ــورت به عال ــم ص ــب را از عال ـ مخاط

مى كند.
ـ دوبعدى است و بعد سوم را به آن معنى كه در پرسپكتيو علمى و نقاشى مغرب زمين وجود 

داشته، ندارد.
ــتغال و حرفه  هاى  ــالمى، زمينه  هاى اش ــته هنر اس ــته كتابت و نگارگرى هم مانند رش در رش
ــبيه صنايع دستى است؛ فقط با اين تفاوت كه رشته كتابت و نگارگرى،  مرتبط، تا حدود زيادى ش
ــترى با هنرهاى تجسمى به ويژه نقاشى دارد. و برخى از توانايى  هاى فارغ  التحصيالن  نزديكى بيش

نقاشى يا مشاغل مربوط به آن ها، از عهده كارشناسان كتابت و نگارگرى هم برمى  آيد.

پرسش  ها
1- كتابت را تعريف كرده و بيان كنيد شامل چه هنرهايى مى باشد.

2- در دوره اسالمى كتابت و نگارگرى ايران به چه دوره هايى تقسيم مى شوند؟
3- مكاتب نقاشى بر چه اساس نام گذارى مى شوند؟ انواع آن را نام ببريد.

4- ويژگى هاى مهم نگارگرى ايران را بيان كنيد.
5- توانايى هاى فارغ التحصيالن رشته ى كتابت و نگارگرى را توضيح دهيد.

ــتغال كدام يك از حرفه هايى كه با  ــهر يا منطقه اى كه زندگى مى كنيد،زمينه ى اش 6- در ش
رشته ى كتابت و نگارگرى مربوط است وجود دارد؟تحقيق كنيد.

1-  غربيان واژه «مينياتور» به معني طبيعت كوچك شده را به غلط براي نگارگري ايراني به كار برده اند و اين واژه 
به هيچ وجه بيان مناسبي براي جوهر ومفهوم نگارگري ايراني نيست. 

   فرش
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ ضرورت توليد فرش دستباف را توضيح دهد.
2ـ اهميت فرش از نظر اقتصادى را شرح دهد

3ـ ضرورت تحصيالت دانشگاهى رشته فرش را توضيح دهد.
ــتقيم و غيرمستقيم با فرش مرتبط  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 4ـ زمينه  هاى اش

هستند را توضيح دهد.

از منظر سنتى، آن چه براى انسان ساخته مى  شود، بايد نيازهاى او را در همه مراتب برآورده 
ــت و مى  توان گفت كه انسان جهان  سنتى، فقط  ــازد كه يكى از اين نيازها، زيبايى ديدن اس س
ــنده نمى  كرده است. در هنر سنتى، تزيين و  ــام و وسايل زندگى بس به كاركردهاى مادى اجس
ــان  ــتند؛ كاركردى كه با مراتب وجود انس كاربرد، هر دو ضرورى و مراتب مختلف كاركرد هس

تناسب دارد.
با اين مقدمه، اگرچه فرش در زندگى روزمره ما جنبه كاربردى دارد و براى اين كاربرد،نيازى 
ــد، رطوبت و  ــت كه عايق و پرزدار و نرم باش ــه نقوش و تركيبات رنگى ندارد؛ يعنى كافى اس ب
حرارت را منتقل نكند، سختى زمين را بپوشاند، امكان نشستن و راه رفتن و زندگى در محيط 
ــدون نقش، چيزى از فرش بودن خود كم  ــت كه فرش ب ــراى ما فراهم كند؛ ولى بديهى اس را ب

دارد و با مراتب وجود انسان متناسب نيست.
ــنتى از خلق  ــت. قصد هنرمند س از چنين ديدگاهى، نقوش فرش برآورنده نيازى واقعى اس
اثر هنرى، به هيچ عنوان اين نيست كه تصورى، بنايى، منظره  اى كه صرفاً جنبه زيبا شناختى 

 
                                فرشفرش                                   
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دارد، در عالم خاك ايجاد كند؛ كار و قصد اصلى هنرمند سنتى، بيان حقيقتى ماوراء عالم خاك 
ــان به غير  از زبان تمثيل و رمز قابل بيان  ــت كه به علت ذاتش و يا ايده  اى از عوالم متعالى اس
ــنتى با معرفت، عقل و عالم ماوراءالطبيعه،  ــود كار هنرمند س ــتند و در نتيجه باعث مى ش نيس

ارتباط مستقيم و جدانشدنى داشته باشد.
ــريف ترين هنرهاى صناعى و نيز به عنوان يكى از برجسته  ترين  «فرش» به عنوان يكى از ش
مظاهر هنر دينى به شمار مى  رود. فضاى كنونى حاكم بر فرهنگ و تمدن بشرى سبب مى شود 
ــنتى نسبت به گذشته تغيير كرده و هنرهاى صناعى ماهيت خويش را  تا نگرش به هنرهاى س

از دست داده و به تدريج به فراموشى سپرده شوند. 
ــت و تمدن مدرن و تغيير  ــر جهانى كه نتيجه  عواملى مختلف چون صنع ــاى اخي بحران  ه
اكوسيستم  هاى طبيعى و بهم خوردن نسبت انسان با طبيعت، و از طرفى وابستگى انحصارى به 

صدور تك محصوالتى چون نفت مى  باشد، 
ضرورت  احياء هنرهاى سنتى و  صناعى را 
هم از جهت استقالل اقتصادى و فرهنگى 
و هم از جهت حفظ هويت ملى و اشتغال، 
بر تمامى دست  اندركاران و معماران اصلى 
ــكار نموده است.  در اين ميان،  جامعه آش
ــن هنرهاى  ــى از اصلى  تري ــه يك فرش ك
ــت و كاربردى وسيع در جهت  صناعى اس
ــته و در تمامى جهان  رفع نياز انسان داش
ــت، از اهميت  ــه ويژه در ايران مطرح اس ب
ويژه  اى برخوردار مى  گردد.(تصوير2-17)

تصوير 17ـ2ـ طراح در حال رنگ گذاري نقشه ي فرش
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گفتگو كنيد: 
ــتباف را ضروري مي دانيد يا كارخانجات توليد  ــتر به كارگاه هاي فرش دس توجه بيش

فرش ماشيني؟ توضيح دهيد.

ــورمان با در نظر  ــده ها و اعصار كش ــا توجه به اهميت اقتصادى هنر قالى  بافى در طى س ب
ــت  اندركار اين هنر هستند (در  ــتن ميليون ها نفر كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم دس داش
ــايرى)، چندين ميليون مترمربع توليد ساليانه به همراه سهم  ــتاها و جوامع عش ــهرها و روس ش
ــى از درآمد ارزى با توجه  و نقش مهم و تعيين كننده فرش در تأمين  نيازهاى داخلى و بخش
ــور از طريق صدور فرش و  ــتگى اقتصاد كش ــعه و اهميت صادرات غيرنفتى و قطع وابس به توس
بافته  هاى ديگر كه حدود 40٪ صادرات غيرنفتى را تشكيل مى  دهد، سبب گرديده تا اين هنر 

صنعت، اهميتى ويژه داشته باشد.(تصوير2-18)

تصوير 18ـ2ـ فرش
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وجود ميليون  ها نفر دست  اندركار فرش در كشورمان كه به طور مستقيم و غيرمستقيم و 
همچنين به صورت اصلى و جنبى در تمامى شهرها، اكثر روستاها و همه جوامع عشايرى كه 
عاملى براى كمك به كنترل بى  رويه مهاجرت نيز به شمار مى  آيد ـ از توليد فرش معاش خود 
ــى از درآمد موردنياز خود را تأمين مى  كنند، ايجاب مى  نمايد  را تأمين نموده و يا الاقل بخش
كه با توجه به پايين بودن ميزان سرمايه  گذارى سرانه به اشتغال و ارزش افزوده باال در صنعت 
ــتردگى توليد و كًال اقتصاد فرش همراه با  ــتغال، تداوم و گس فرش، موارد مربوط به حفظ، اش
ظرايف و دقايق آن، به طور پيوسته مورد بررسى و توجه كارشناسى قرار گيرد تا براى مسائل 

و مشكالت مبتال به آن، راه  حل هاى علمى، عملى و كاربردى ارائه گردد.
بنابراين  ضرورى است كه در يك تشكل دانشگاهى و در مقاطع تحصيلى مختلف، تمامى 
ابعاد فرش از تكنيك و هنر گرفته تا اقتصاد، برنامه  ريزى كامل و جامع شود تا هم سبب حفظ 
ميراث گذشتگان گردد و هم اصالت هاى فرهنگى و ملى تقويت شود و نيز موجبات گستردگى و 
فراگيرى آن در همه نقاط كشور از طريق تربيت نيروهاى متخصص و كاردان و ايجاد موفقيت 

در بازارهاى جهانى فراهم آيد و در نهايت سبب استقالل اقتصادى و فرهنگى شود.
توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 

1ـ ارزشيابى و كارشناسى فرش و تحليل و شناخت طرح  هاى آن.
ــئول كارگاه دستباف يا مسئول توليد  2ـ كنترل كيفى فرش در هنگام بافت به عنوان مس

در كارخانجات توليد فرش ماشينى.
3ـ رفع معايب فرش پس از خاتمه آن در كارگاه هاى فرش دستباف.

4ـ تدريس مبانى نظرى و عملى فرش.
5ـ همكارى با برخى سازمان  هاى دولتى مربوط مانند: سازمان صنايع دستى ايران، سازمان 

ميراث فرهنگى، شركت فرش ايران و ...
6ـ مشاوره براى كارگاه  هاى فرش دستباف يا كارخانجات فرش ماشينى به منظور شناخت 

شرايط و اقدامات صحيح و بهينه سازى صادرات فرش.
7ـ طراحى نقش و ابداع در آن به ويژه براى كارخانجات فرش ماشينى.
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8ـ مديريت در فروشگاه  هاى بزرگ فرش.
9ـ مديريت در نمايشگاه  هاى بزرگ فرش.

10ـ مديريت در موزه  هاى فرش يا صنايع دستى.
ــاغل و مسئوليت  هايى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته فرش، وظايف و  عالوه بر مش

كارهاى زير،كه به صورت غيرمستقيم با  اين رشته ارتباط دارند را نيز مى توانند انجام دهند:
ــته  هاى  ــتان  ها و يا دوره  هاى كاردانى رش ــتى در هنرس ــس طراحى و صنايع دس 1ـ تدري

هنرى.
2ـ مدير توليد در كارگاه  هاى صنايع دستى يا مديريت كارگاه  هاى صنايع دستى.

3ـ مدير غرفه در نمايشگاه  هاى صنايع دستى.

پرسش  ها
1ـ ضرورت هنرهاى سنتى مانند قالي بافى را براى انسان معاصر شرح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته فرش را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

رشته فرش مرتبط هستند، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ قدمت هنر پارچه  بافى در ايران را توضيح دهد.
2ـ جاده ابريشم را شرح دهد.

3ـ هدف رشته طراحى پارچه را توضيح دهد.
ــتغال و حرفه  هايى را كه با رشته طراحى پارچه مربوطند را توضيح دهد. 4ـ زمينه  هاى اش

(به طور مستقيم و غيرمستقيم)

ــهرت فراوان داشته  اند و سهم صنعتگران ايرانى در  ــاجى و پارچه  بافى ش ايرانيان در فن نس
ــمگير است. سابقه فن پارچه  بافى در ايران به حدود  ــرفت اين صنعت در جهان بسيار چش پيش
6500 سال پيش از ميالد مسيح مى  رسد و ايران شناس شهير، پروفسور پوپ، از روى شواهد و 

آثار گوناگونى كه به دست آمده معتقد است كه بافندگى از فالت ايران آغاز شده است.1
ــده  اند كه  ــه از چه زمانى بافندگان موفق ش ــا اطمينان اظهارنظر كرد ك ــوز نمى  توان ب هن
ــايد ابتدا نقوش را با گلدوزى روى پارچه  ها  ــى روى پارچه  هاى خود به وجود آورند و ش نقوش
ــك نيست كه پارچه ه ايى كه به صورت پرده، فاصله ستون هاى قصرها را  به وجود مى  آوردند. ش
زينت مى  بخشيده و براى لباس سالطين و اشراف و ثروتمندان به كار مى  رفته، نياز به نقوش و 

طر ح  هايى داشته است كه آن را چشم  نوازتر جلوه دهد و اثرى ويژه بر نگاه بيننده بگذارد.
در روزگار باستان، ايران به مناسبت موقعيت جغرافيايى ويژه خود كه در مركز جهان آن روز 

1- جلد ششم از مجموعه «بررسى هنر ايران» اثر پروفسور پوپ، ص 2258.
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ــت، از مبادله افكار و تكنيك ديگر كشورها در صنايع مختلف بهره فراوانى برده است.  قرار داش
ــده  اى را در بافتن پارچه  هاى  ــم خود تكنيك  هاى ارزن ــبت قدمت صنعت ابريش چين به مناس
ــياى مركزى كه به حالت چوپانى مى  زيستند نيز بعضى  ــمى توسعه داده بود. ممالك آس ابريش
روش هاى خاص  در صنعت پشم  بافى براى خود داشتند و اهالى سوريه و در مغرب ايران نيز در 
بافتن پارچه  هاى پشمى و كتانى، روش هايى را كشف كرده بودند و نساجان ايران در اين دوره از 
تمام اين شيوه  ها آگاه شده و آن ها را جذب و به سليقه خود و ذوق خود تغييراتى در آن ها دادند 

و سعى نمودند كه از نظر تكنيكى در آن ها تجديدنظرهايى نمايند و آن ها را تكامل بخشند.
مشخص نيست كه اختراع كارگاه هايى كه بتواند نقوش هندسى پيشرفته و نقوش پيچيده 
ــط چه ملتى  ــه وجود آورد، در چه زمان و توس ــات و گل  ها را روى پارچه ب ــان، حيوان از آدمي
ــتين بار اختراع شده است؛ اما شكى وجود ندارد كه در دوره ساسانى، كارگاه  هاى نساجى  نخس
ايرانيان به مرحله  اى از كمال رسيده بودند كه واقعاً مى  توانستند اشكال آدمى، حيوان و گل را 

به شيوه  ها و رنگ  هاى مختلف ببافند.
ــد، ابريشم بود كه به صورت خامه  كاالى اصلى كه بين چين و ايران در قديم معامله مى  ش
ــياى غربى و روم  ــيد و ايرانيان آن را تبديل به  پارچه كرده به آس (كالف نخ) به ايران مى  رس
صادر مى  كردند و جاده معروف به ابريشم كه از زمان اشكانيان بين چين و ايران احداث گرديد، 
ــد. اين جاده سه شعبه داشت و مهم ترين آن،  ــم» ناميده ش به همين جهت به نام «جاده ابريش
ــاهراهى بود  كه از مرزهاى چين آغاز و از تركستان چين به فالت ايران مى  رسيد. شهرهاى  ش
ــير اين  ــفون در مس ــلوكيه، تيس بلخ، مرو، هرات، صد دروازه (واقع در دامغان)، رى، همدان، س
ــفون اين جاده به دو شعبه مى  شد كه هر دو به شام و از آنجا به شهرهاى  ــاهراه بود و از تيس ش

اروپا مى  رسيدند.
ــمى و زربفت دوره ساسانى  بسيار مشهور و مورد تقليد ساير كشورها نيز  پارچه  هاى ابريش
ــم و بافت  ــانى روميان به طرز پرورش كرم ابريش ــط دوره ساس قرار گرفته بود و گرچه در اواس
پارچه  هاى ابريشمى پى بردند، ولى همچنان تحت تأثير نقوش پارچه  هاى ايرانى بودند و بيشتر 

طرح ها و نقشه  هاى پارچه  هاى آن ها، تقليدى از پارچه  هاى ايرانى بود.
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در دوره اسالمى نيز ايران در صنعت نساجى شهره عالم بود و براى مثال، ديباى شوشترى 
ــترش اين صنعت در آذربايجان نيز  ــه همه نواحى جهان صادر مى  گرديد. در دوره مغول گس ب

چشمگير است.(تصوير2-19)

تصوير 19ـ2ـ پارچه ي يزدي(ايكات)
ــد كه «يك نوع حرير زربفت در  ــفرنامه  اش درباره حرير يزدى مى  نويس «ماركوپولو» در س
يزد بافته مي شود كه از آنجا توسط بازرگانان به سراسر جهان توزيع مى  گردد و به طور كلى در 
ــهرهاى ايران صنعتگران متعددى وجود دارند كه انواع و اقسام پارچه  هاى ابريشمى و زرباف  ش
را توليد مى  كنند». «شاردن» نيز در سفرنامه خود گفته است: «هلندي ها از طريق اقيانوس هند، 
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ابريشم ايران را به اروپا حمل مى  كنند و همه اروپاييانى كه در امپراطورى عثمانى تجارت دارند، 
هيچ كااليى نفيس  تر از ابريشم ايران از اين كشور همراه نمى  آورند».

گفتگو كنيد: 
ــه در ايران به چه صورتي در  ــينه نقوش پارچ ــا توجه به زندگي مدرن معاصر، پيش ب

طراحي پارچه معاصر مي تواند به كار آيد.

ــاره شد، رشته طراحى پارچه با هدف باال بردن كيفيت هنرى  با اين ميراث فرهنگى كه اش
ــوجات وارداتى، به استقالل اقتصادى و فرهنگى  پارچه  هاى توليد داخلى و ايجاد رقابت با منس
مى  تواند كمك مؤثرى بنمايد و از اين پيشينه غنى براى دستيابى به نقوش چشم  نواز و اصيل 

پارچه، بهره الزم گرفته شود.(تصوير20-2)و (تصوير2-21) 

     

    

تصوير 21ـ2ـ كاربرد پارچه در تزيين فضا     تصوير 20ـ2ـ كاربرد پارچه در معمارى داخلى         
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توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط:
ــندگى و پارچه  بافى به عنوان طراح پارچه، مدير توليد يا  ــتغال در كارخانجات ريس 1ـ اش

مدير كارخانه.
2ـ تدريس طراحى و چاپ پارچه در هنرستان ها و دوره  هاى كاردانى هنرى.

ــازمان  هاى دولتى مربوط مانند: سازمان ميراث فرهنگى گردشگرى  3ـ همكارى با برخى س
و صنايع دستى، ...

4ـ اشتغال در كارگاه  ها و كارخانجات توليد مبلمان (خانگى و ادارى).
5ـ اشتغال در كارخانجات توليد كاغذ ديوارى به عنوان طراح.

6ـ اشتغال در كارخانجات حوله  بافى يا پتوبافى به عنوان طراح.
7ـ مديريت كارگاه  هاى سنتى پارچه  بافى يا توليد بافته  هاى سنتى.

ــئوليت  هايى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته طراحى پارچه،  ــاغل و مس عالوه بر مش
ــته ارتباط دارد را انجام  ــتقيم با اين رش مى  توانند وظايف و كارهاى زير را كه به صورت غيرمس

دهند: 
1ـ اشتغال در كارخانجات فرش ماشينى به عنوان طراح

2ـ مدير غرفه در نمايشگاه هاى پرده، پارچه، صنايع دستى.
ــته  بندى  ــته  بندى (كاغذ كادو) و بافت ها و زمينه  هايى كه در بس ــى كاغذهاى بس 3ـ طراح

محصوالت به كار مي روند.
4ـ همكارى با طراحان صنعتى در طراحى و توليد محصوالت.

ــاير دروس مرتبط با هنر در هنرستان ها، فرهنگسراها و خانه  هاى  5ـ تدريس طراحى يا س
فرهنگ و ساير كالس  هاى آزاد هنرى.
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پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته طراحى پارچه را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته طراحى پارچه را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

رشته طراحى پارچه مرتبط هستند، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ قدمت هنر پارچه بافى در ايران به چه دورانى باز مى گردد؟توضيح دهيد.

5ـ جاده ابريشم در چه دورانى احداث شد؟در مورد آن توضيح دهيد.
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هدف  های رفتاری: 
در پایان این بخش، فراگیر باید بتواند: 

1ـ توضیح دهد که پوشاک هر قوم به چه عواملی مربوط است.
2ـ هدف از راه  اندازی رشته طراحی لباس را شرح دهد.

3ـ زمینه  های اشتغال و حرفه  هایی را که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با رشته طراحی 
لباس مربوط هستند را بیان کند.

طراحی و دوختن لباس، پیشینه  ای بسیار کهن دارد و انسان نخست از پوست حیوانات برای 
پوشــیدن بدن خود استفاده کرده است و ســپس پس از ابداع بافندگی و بافتن، از پارچه  های 

مختلف با طرح  های گوناگون پوشاک خود را تأمین کرده است.
پوشاک هر قوم، به عوامل گوناگونی  مرتبط 
اســت که  یکــی از آن ها آب و هوا می  باشــد و 
بدیهی اســت که مردم نواحی سردسیر، پوشاک 
ضخیم تر و بیشــتر  و مردم ساکن در نقاط گرم، 
پوشــاک نازک تر و کمی به تــن می  کنند. عامل 
مهم دیگر، باورها و اصول مذهبی هر قوم اســت 
که به طور مثال، پوشــاک بانوان مسلمان غالباً 
بســیار پوشیده  ترمی  باشــد. عامــل دیگری که 
اهمیت  دارد، جلوه بیشتر و شکوه و زیبایی است 
کــه جامه فاخر و زیبا، پوشــاننده آن را جلوه و 

جذابیت می  بخشد.)تصویر2-22(

تصویر 22ـ2ـ تنوع پوشاك در آب وهواي مختلف

                             طراحي لباس                               
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ــان انجام مى  دهد، ارتباط دارد و براى انجام  ــاك با نوع كارى كه انس عالوه بر اين ها، پوش
ــاورز يا دهقانى كه در مزرعه برنج   ــت. لباس كش ــهاى مختلفى الزم اس كارهاى گوناگون، لباس 
ــت و لباس هر حرفه  اى بايد   كار مى  كند با لباس كارمند ادارى و يا خلبان هواپيما متفاوت اس
ــوارى صورت نگيرد. ــود كه مانع انجام كار نگردد يا انجام كار با آن با دش به گونه  اى طراحى ش

(تصوير2-23)

تصوير 23ـ2ـ تأثير نوع كار برروي پوشاك
ــف را در نگاره  ها  ــت و اقوام دوره  هاى مختل ــت هم از ويژگى  هاى لباس اس ــخيص هوي تش
ــخيص داد. در روزگار معاصر نيز اين  ــوان تش ــاك آن ها مى  ت ــا، از پوش ــا و پيكره  ه و حجارى  ه
ــقايى و...به خوبى قابل مشاهده است.  تفاوتها در اقوام مختلف ايران مانند: كرد، لر، تركمن، قش

(تصوير2-24)

تصوير 24ـ2ـ تنوع پوشاك در اقوام
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همان گونه كه در طراحى پارچه، ايرانيان سابقه درخشانى دارند كه در بخش قبل به آن اشاره 
شد، در طراحى لباس نيز پيشينه قابل توجه و چشمگيرى را دارا بوده  ايم. در تاريخ آمده است 
كه در دوره سلوكى  ها، ايران البسه به خارج صادر مى  كرده و اسكندر مقدونى، به گونه  اى تحت 
ــهاى ايرانى قرار گرفت كه خود لباس فاخر ايرانى را به لباس يونانى  ترجيح داده و  تأثير لباس 
ــت و يا اهالى بيزانس، لباس  هاى پرزرق و برق را به تقليد  خود را ملبس به آن لباس كرده اس

از ايرانيان پذيرفته  اند. (تصوير2-25)

تصوير 25ـ2ـ آثار تاريخي نمايانگر پوشاك دوره و فرهنگ ها مي باشد.
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ــوده و لباس معروف به  ــانى ب ــرقى، غالباً تقليدى از تاج  هاى ساس ــاج امپراطوران روم ش ت
ــده نوزدهم بود و  ــند، همان لباس ايرانيان در اواخر س ــردارى» كه امروز هندى  ها مى  پوش «س
ــمى خود پذيرفته  اند. در سده  ــته را به عنوان لباس رس ــردارى يقه بس امروز هندى  ها اين  س

هفدهم ميالدى، لباس رسمى دربار انگلستان به تقليد از لباس ايرانيان بوده است.
ــب براى  ــخگوى طراحى لباس مناس ــته طراحى لباس اكنون در ايران نه تنها بايد پاس رش
ــد، بلكه بايد در مقابل هجوم فرهنگ غربى، لباس هايى را  ــرها، مشاغل و سنين مختلف باش قش
ارائه كند كه عالوه بر كارايى و هماهنگى با جنبه  هاى مختلف شرايط روزگار معاصر، ريشه در 
ــاره شد.  به ويژه پس از انقالب اسالمى در ايران،  ــابقه  اى داشته باشند كه به آن اش تاريخ و س

اكنون جاى رواج لباس هايى كه تقليد مستقيم از پوشاك غربي ها نباشد، خالى است.
ــى است  ــانى متعهد و كارشناس ــته طراحى لباس، تربيت نيروى انس هدف از راه  اندازى رش
ــه بتواند طراحى انواع لباس را انجام دهد و توانايى نظارت بر چگونگى انجام فعاليت ها در يك  ك

كارگاه توليدى را داشته باشد.

گفتگو كنيد: 
با توجه به زندگي مدرن و تأثير جوامع غربي در ايران، پيشينيه ي طراحي لباس در 

ايران به چه صورت مي تواند در طراحي لباس معاصر مؤثر باشد؟

اهميت تأثير نوع لباس پوشيدن مردم يك جامعه، در تنظيم روابط و جو فرهنگى سالم در 
ــكار است و در اين زمينه به افراد متخصص كه قادر باشند با توجه به ارزش  هاى  آن جامعه آش
ــوم و روحيات مردم، وضعيت  ــرايط و خصوصيات اقليمى، آداب و رس ــادى و اجتماعى، ش اعتق
ــب و شايسته بپردازند، موردنياز بوده و اين  ــبت  به طراحى  و دوخت لباس مناس اقتصادى، نس

دوره آموزشى مى  تواند بخشى از نيازهاى نيروى انسانى را تأمين نمايد.
توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 

ــه يا بچگانه به عنوان ناظر  ــا و كارخانجات توليد لباس مردانه، زنان ــتغال در كارگاه  ه 1ـ اش



دوم
ل 
فص

64

عملكرد خط توليد و تشخيص و رفع مشكالت و مسائل احتمالى.
2ـ مديريت كارگاه  ها و كارخانجات توليد لباس مردانه، زنانه يا بچگانه.

3ـ تدريس طراحى و طراحى لباس در هنرستان  ها و دوره  هاى كاردانى هنرى.
4ـ همكارى با برخى سازمان  هاى دولتى مربوط مانند: سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دستى ايران، سيماى جمهورى اسالمى ايران و ...
5ـ همكارى با گروه  هاى تهيه فيلم  هاى سينمايى يا تلويزيونى به عنوان طراح لباس.

6ـ همكارى  با گروه  هاى نمايشى به عنوان طراح لباس.
7ـ طراحى و دوخت لباس در كارگاه  هاى كوچك شخصى.

عالوه بر مشاغل و كارهايى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته طراحى لباس، مى توانند 
ــته ارتباط دارد را انجام  ــتقيم با اين رش ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمس وظايف و مس

دهند: 
1ـ مدير غرفه در نمايشگاه  هاى پوشاك.

ــت لباس  ــراى طراحى و دوخ ــكى ب ــراى نمايش عروس ــاى اج ــا  گروه  ه ــكارى ب 2ـ هم
عروسك  ها.

3ـ طراحى ويترين براى فروشگاه  هاى لباس.
ــتانها، فرهنگسراها و خانه  هاى  ــاير دروس مرتبط  با هنر در هنرس 4ـ تدريس طراحى يا س

فرهنگ و ساير كالس  هاى آزاد هنرى.
فصص

66664444
پرسش  ها

1ـ ضرورت رشته طراحى لباس را توضيح دهيد.
2- پوشاك مى تواند بيان كننده ى چه اطالعات و مفاهيمى باشد؟

3ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته طراحى لباس را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 4ـ در ش

رشته طراحى لباس مرتبط هستند، وجود دارد؟ تحقيق كنيد. 

عنوان طراح لباس.

طراحى لباس، مى توانند 
ـته ارتباط دارد را انجام 

لباس ــت دوخ و طراحى
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 هنرهاى نمايشى 
 

هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته  هاى دانشگاهى هنرهاى نمايشى امروز ايران را نام ببرد.
2ـ هنر نمايش را توضيح دهد و انواع آن را بيان نمايد.

3ـ كيفيت «ثبات تأثرات نورى» را در سينما توضيح دهد.
4ـ تفاوت  ها و شباهتهاى سينما و تلويزيون را شرح دهد.

5- ضرورت و اهميت رشته هاى مربوط به تلويزيون را شرح دهد.

ــان، بى  واسطه براى انسان  ــت كه موضوع خود را از طريق انس نمايش، نوعى بيان هنرى اس
ــت: گفتار و رفتار. بر حسب شدت حضور هر يك  عرضه مى  كند و بر پايه دو نوع بيان متكى اس
از اين دو، آن هنر نمايشى گرايش به گفتار يا گرايش به رفتار دارد. به طور مثال، در نمايش هايى 
ــد.  ــت و در نمايش ايمايى (پانتوميم)، گرايش به رفتار مى  باش مانند نقالى، گرايش به گفتار اس
ــكى يا بعضى تعزيه  ها، گرايش به گفتار و رفتار، تفاوت چشمگيرى  ــهاى عروس در برخى نمايش 

نسبت به يكديگر ممكن است نداشته باشند. 
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تمایل به هنر نمایش، فطری اســت و غریزه تقلید، ظرفیت ها و تمایالت نمایشی را در انسان 
ایجاد کرده اســت و هنر تئاتر، تکامــل و تبلور همین غریزه، ظرفیت و تمایل فطری انســان 
می  باشد و گفته  اند وقتی کودکی )بازیگر( کفش پدرش را می  پوشد )نقش( و نظر شخص ثالثی 
را جلب می کند )تماشــاگر(، یک فعالیت نمایشــی شکل گرفته است. یعنی هر جا انسان باشد، 
تئاتر هم هســت و البته رتبه و منزلت این هنر در حوزه  هــای جغرافیایی و فرهنگی گوناگون 

متفاوت است.
تئاتر را در ایران از گذشته  های دور تا امروز، می  توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد:

ـ نمایش  های سنتی و مذهبی مانند: نقالی و تعزیه.
ـ نمایش  های تفریحی یا انتقادی مانند: معرکه گیری، دلقک بازی، سیاه بازی و نمایش  های  

معروف به تخته حوضی.
ـ نمایش  های دوران تجدد یا روشــنفکری که نگاهی به تئاتر غربی دارد و ریشه  های آن به 
انقالب مشــروطه باز می  گردد که دراین مورد می توان به آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده1 اشاره 
کرد. این گونه نمایشــنامه  ها، از تقســیم بندی انواع نمایش در غرب پیروی می کند که شــامل 

تراژدی، کمدی، ملودرام و سبک هایی مانند کالسیسم، رومانتیسم و رئالیسم می باشد. 
سینما که شاید نافذترین هنر روزگار معاصر باشد، در کشور ما حکایتی در خور تأمل دارد؛ 
چــرا که بدون تعهد مقدمات الزم و بی  تکیه بر ادبیات و هنر ایرانی و اســالمی صرفاً به عنوان 
وســیله  ای برای ســرگرمی وارد زندگی مردم شد و ســال ها بر همین روال گذشت تا برخی از 
روشــنفکران با ساختن چند فیلم، احساسات و واقعیات و مشکالت را به زبان سینمایی تکامل 
یافته  تری بیان کردند. اما شک  نیست که بخش عمده بالندگی سینمای ایران در سال های پس 

از انقالب اسالمی رخ داده است.
از لحاظ فنی، ســینما مبتنی بر کیفیت »ثبات تأثرات نوری« اســت: در هر ثانیه، 24 کادر 
جداجدا از مقابل دریچه تصویر افکن سینما می  گذرد و بر پرده سینما که در برابر تصویر افکن 

1- نویسنده ي ایراني تبعه ي روسیه بود و به زبان ترکي مي نوشت. بسیاري از آثارش به زبان فارسي برگردانده 
شد.
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قرار دارد، می  افتد؛ اما  آن چه به چشــم می  آید، تصویری اســت مداوم و منســجم و متحرک؛ 
بدون آن که جدایی کادرهای بیســت و چهارگانه در آن  احساس شود.برای این که حرکات نرم و 
نزدیــک به  واقعیت به نظر آیند، باید در هر ثانیه اقاًل 16 کادر از برابر دریچه تصویرافکن عبور 
داد؛ یعنی همان وضعیتی که در زمان ســینمای صامت معمول بود. با پیدایش سینمای ناطق، 
تعــداد کادرها در ثانیــه از 16 به 24 افزایش یافت؛ زیرا جزئیات صداهای مختلف یک فیلم در 
صورتی مشخص و قابل درک است که ضبط ارتعاشات صوتی تا 8000 ارتعاش در ثانیه بر روی 
حاشیه صوتی آن میسر باشد و برای ضبط این مقدار ارتعاش بر یک  فیلم، تقریباً 1/2 متر نوار  

سلولوئید )فیلم( الزم است و این طول معموالً 24کادررا در برمی  گیرد.
تصویر ثابت عکاســی و تصاویر متعدد و متحرک فیلم سینمایی، فقط نیمی از شرایط الزم 
برای به وجود آمدن تلویزیون را مهیا کردند؛ نیم دیگر در گرو حل این مســأله بود که چگونه 
می توان پیام ها را به فواصل دور ارسال کرد. اختراع تلگراف، تلفن، تلفن بی سیم و آیکونوسکوپ1 
و کینوسکوپ2، مسیر را هموار کرد و عماًل شبکه تلویزیونی به معنای امروزی آن، پس از جنگ 

جهانی دوم به وجود آمد.
آشکارترین تفاوت سینما و تلویزیون، مقیاس و اندازه آن ها است ولی این دو رسانه تصویری 
نوری، تفاوت های دیگری هم دارند: تمرکز بیننده در تماشــا کردن ســینما به مراتب از تمرکز 
بیننده تلویزیون بیشــتر اســت که در محیطی معموالً پرسروصدا و سرشــار از عوامل مزاحم 
صوتی و بصری مجبور است به برنامه تلویزیونی بنگرد. برنامه  های تلویزیونی باید از محدودیت 
زمانی ویژه  ای پیروی کنند و در روز و ســاعت معین پخش شــوند؛ در حالی که سینما چنین 

محدودیتی ندارد. مخاطب تلویزیون بیشتر است و ... 
به وســیله تلویزیون نه فقط می  توان بیشترین تعداد بینندگان را در آِن واحد مخاطب قرار 
داد، بلکــه به کمک ماهواره  های مخابراتی برای برقرار کردن ارتباط، از حدود مرز کشــورها و 
قاره  ها و فرهنگ های گوناگون نیز می  توان فراتر رفت. نتایج این پیشرفت، واقعاً شگفت و عظیم 
اســت. لحظه  ها و وقایع مهم را می  توان از هر نقطه  ای در جهان که گیرنده تلویزیون باشــد، 

 1-Iconoscope                       2- Kinoscope
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دید و حتی رویدادهایی را که انسان قادر به تجربه مستقیم آن نیست، از طریق تلویزیون قابل 
رؤیت هستند.

تلویزیون، از مؤثرترین رســانه  های روزگار معاصر اســت؛ زیرا کمتر کســی یافت می  شود 
که در هر شــبانه روز الاقل یکی دو ســاعت از وقت خود را به دیدن آن نگذراند و اســتفاده 
از آن بســیار ســهل و تقریباً در هر شــرایطی میسر است. این اهمیت ســبب شده است که 
رشته  های دانشگاهی هنرهای نمایشــی، اکنون در ایران شامل رشته  های دانشگاهی نمایش، 
ادبیات نمایشی، نمایش عروسکی در مجموعه تئاتر و رشته  های سینما، تصویر متحرک، تولید 
سیما، کارگردانی تلویزیون، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی در مجموعه سینما و تلویزیون، برای 
تربیت نیروی متخصص راه  اندازی شــود و شک نیســت که در سال های آینده، اینگونه رشته  ها 

فزونی خواهند یافت. 

پرسشها
1- نمایش را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.

2- از لحاظ فني هنر سینما مبتنی بر چه کیفیتی است؟توضیح دهید.
3- تفاوتها و شباهتهای سینما و تلویزیون را شرح دهید.

4- ضرورت وجود رشته های نمایشی و سینما و تلویزیون را شرح دهید.

ی، ادبیات نمایشی 
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ ريشه هاى تئاتر در ايران را توضيح دهد.
2ـ تأسيس نخستين تماشاخانه به شيوه امروزى را در ايران شرح دهد.

3- ارتباط هنر نمايش با ديگر هنرها را بيان كند.
4ـ هدف از راه  اندازى رشته نمايش، نمايش عروسكى، ادبيات نمايشى را توضيح دهد.

ــتقيم و غيرمستقيم به اين رشته  ها  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 5ـ زمينه هاى اش
مربوط است را شرح دهد.

پژوهش  هاى نژادشناسان در سنت  ها و رفتار اقوام بدوى، نشان مى  دهد كه آيين و مناسك 
مذهبى، قالب و خاستگاه نخستين شكل  گيرى نمايش  هاى صحنه  اى بوده است كه قدمت آن 
ــكل  گيرى نخستين تمدن ها در مشرق زمين باز مى  گردد. در آسياى صغير، بين  النهرين و  به ش
بابل تماشاخانه  هايى وجود داشته است و نمايش  هاى مذهبى در معابد، به تدريج ويژگى مقدس 

خود را از دست دادند و در اين تماشاخانه  ها با تغييراتى عامه  پسند، به نمايش درآمدند.
ــاخانه  هايى يافته  ــكندر در ايران به ويژه در همدان و كرمان تماش به روايت «پلوتارك»، اس

است.1
ــاخانه  هاى بزرگ و  ــانى نيز تماش ــكانى و ساس ــى، در دوره  هاى اش عالوه بر دوره هخامنش
ــردم معمولى نيز  ــراف و درباريان، م ــت و عالوه بر اش ــر ايران فعال  بوده اس ــى در سراس فراوان

1- ر.ك: آرنولد هاوزر و ديگران؛ خاستگاه اجتماعى هنرها، انتشارات فرهنگسراى نياوران، تهران: 1355، 
ص 169. 

ا ف ا ف

 
           نمايش، نمايش عروسكي، ادبيات نمايشينمايش، نمايش عروسكي، ادبيات نمايشي       
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ــاير جنبه هاى هنرى، در اين زمينه  ــها بوده  اند. در دوره اسالمى مانند س ــاگر اين نمايش  تماش
ــواع ديگر را گرفت.  ــى رخ داد و نمايش  هاى مذهبى مانند تعزيه، جاى  ان ــرات اساس ــز تغيي ني
ــى و نمايش  هاى معروف به تخت حوضى يا  ــب  بازى، نقالى و پرده خوان غير از تعزيه، خيمه ش

«روحوضى»، شيوه  هاى نمايشى بود كه در ميان مردم مقبوليت داشت.
ــى به مفهوم اروپايى آن در ايران سابقه  اى ديرينه ندارد. نخستين  نمايش و نمايشنامه  نويس
ــى دربار به دستور  ــيوه امروزى را «مزّين  الدوله» نقاش باش ــالن نمايش به ش ــاخانه و س تماش
ــتين  ــنامه  هاى مولير، نخس ــاه قاجار در دارالفنون راه  اندازى كرد و يكى از نمايش ناصرالدين ش
ــاخانه بود. مشروطه خواهى و انقالب مشروطه به رشد اين هنر  ــده در اين تماش نمايش اجرا ش
ــى در تهران، تبريز، رشت و شهرهاى بزرگ ديگر پديد  كمك كرد و به تدريج گروه هاى نمايش
ــنامه  هايى زدند كه موضوع آن ها برگرفته از مسائل  ــت به نگارش نمايش ــندگان دس آمد و نويس

جامعه و يا تقليد از كمدى  هاى مولير با توجه به ذوق و سليقه ايرانى بود.(تصوير3-1)

تصوير 1ـ3ـ صحنه  اى از يك نمايش.
ــرزا آقاتبريزى، صادق هدايت،  ــد تا امروز، مي ــاره ش پس از ميرزا فتحعلى آخوندزاده كه اش
ميرزاده عشقى،غالمحسين ساعدى، اكبر راوى، بهرام بيضايى و... از كارگردانان و نويسندگان بزرگ تئاتر 
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كشورمان بوده  اند.1
ــكى، ادبيات نمايشى، كه در  ــگاهى نمايش، نمايش عروس ــته  هاى دانش در برنامه  ريزى رش
ــى گروه برنامه  ريزى هنر شوراى عالى انقالب فرهنگى تدوين  كميته تخصصى هنرهاى نمايش
ــى فزونى يابد و با توجه به اينكه بنياد  ــعى بر آن  بوده كه توجه به هنر نمايش ــت، س يافته اس
فعاليت هاى نمايشى از جمله نمايش و سينما را نمايشنامه و فيلمنامه تشكيل مى دهند. ارتقاء 
سطح علمى و بينش هنرى و توان نويسندگى از ارزش بااليى برخوردار است و همين امر سبب 
ــت.به طور كلى هدف از راه  اندازى   ــد ادبيات نمايشى شده اس ــى ارش راه اندازى دوره كارشناس
ــگاهى، تأمين افراد متعهد و متخصص در اين رشته  ها است؛ به گونه  اى كه  اين دوره  هاى دانش
بتوانند نيازهاى روزافزون جامعه اسالمى كشور ما را در زمينه  هاى  مختلف مربوط به نمايش، 

پاسخگو باشند.

گفتگو كنيد: 
به نظر شما از چه طريق مي توان كيفيت ادبيات نمايشي را باال برد؟

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
ــنده يا  ــردان يا نويس ــا كارگ ــر ي ــوان بازيگ ــه عن ــش ب ــاى نماي ــا گروه  ه ــكارى ب 1ـ هم

عروسك  گردان
2ـ تدريس بازيگرى در هنرستان  ها و آموزشگاه هاى آزاد سينما و تئاتر.

ــط با هنرهاى  ــى مرتب ــيابى فعاليت هاى هنرى و آموزش ــزى يا ارزش ــت، برنامه  ري 3ـ مديري
نمايشى.

4ـ همكارى در گروه هاى نمايش عروسكى و خيمه  شب بازى.
ــته  ــانى و هنر ارتباط داش ــا به ويژه اگر با علوم انس ــمينارها و گردهمايى  ه ــرى س 5ـ مج

باشند.
6ـ مجرى يا گوينده اصلى برنامه  هاى تلويزيونى.

1 ـ ر.ك: خلج، منصور؛ نمايشنامه  نويسان ايران؛ نشر اختران،  تهران: 1381. 
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7ـ نوشتن سناريو (نمايشنامه يا متن) براى نمايش  هاى راديويى و تلويزيونى.
ــاغلى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن مقاطع مختلف رشته نمايش وظايف و  عالوه بر مش
ــتقيم با رشته نمايش مربوط است را مى توانند  ــئوليت  هاى زير را نيز كه به صورت غيرمس مس

انجام دهند:
1ـ مجرى جشن ها در مدارس و دانشگاه  ها و ادارات و مؤسسات.

2ـ مديريت مهدكودك  ها يا تدريس هنرهاى نمايشى ويژه كودكان خردسال.
3ـ همكارى با گروه هاى توليد فيلم پويانمايى (تصوير متحرك) كه متكى به عروسك  هاى 

مختلف باشد.
4ـ مقاله  نويسى يا داستان  نويسى در مطبوعات.

5ـ همكارى با گروه هاى توليد فيلم  هاى سينمايى يا تلويزيونى.

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته  هاى نمايش، نمايش عروسكى، ادبيات نمايشى را توضيح دهيد.

ــكى، ادبيات نمايشى را  ــته  هاى نمايش، نمايش عروس 2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رش
توضيح دهيد.

ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش
ــتند، وجود دارد؟ تحقيق  ــته  هاى نمايش، نمايش عروسكى، ادبيات نمايشى مربوط هس با رش

كنيد. 
4ـ چگونگى تأسيس اولين تماشاخانه به شيوه امروزى را شرح دهيد.

5ـ ريشه هاى تئاتر در ايران را شرح دهيد.

سينما      



وم
ل س

فص

73

هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 
1ـ چگونگى آغاز سينما را شرح دهد.

2ـ تفاوت سينما با هنرهايى كه به صورت فردى انجام مى  شود را توضيح دهد.
3ـ هدف از راه  اندازى رشته سينما را  توضيح  دهد.

ــتقيم و غيرمستقيم با رشته سينما  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 4ـ زمينه  هاى اش
مربوط اند را توضيح دهد.

ــال 1894 كه برادران لومير دستگاه  ــد و از س ــيار مؤثرى مى  باش ــينما هنر جوان و بس س
ــبتاً كاملى ساختند كه تصويرهاى متحرك را بر پرده مى  انداخت  فيلمبردارى و تصويرافكن نس

تا امروز، تكامل چشمگيرى را از نظر فنى، تكنيكى و هنرى تجربه كرده است.
ــتين نمايش عمومى فيلم  هاى برادران لومير، در 1895 در پاريس روى داد و پس از  نخس
ــهرهاى اروپا و آمريكا داير شد كه فيلم  هاى  ــينماى متعددى در ش ــالن  هاى س آن به تدريج س
ــاى مضحك را نمايش  ــا تقليد بعضى صحنه  ه ــى از صحنه  هاى عادى زندگى ي ــاه و ناقص كوت
ــت داد، سازندگان  ــاده تازگى خود را از دس مى دادند. پس از آن كه اين صحنه  هاى ناقص و س
فيلم به جست  وجو براى ساختن موضوع هاى جالبتر با شيوه  هاى كاملتر پرداختند و فيلم  هاى 
طوالنى  تر به وجود آمد. «ادوين پورتر»1 با قرار دادن موضوعهاى گوناگون و متنوع در كنار هم، 
موفق شد داستان واحدى را به صورت فيلم سينمايى ارائه كند و فيلم معروف او «سرقت بزرگ 
ــب  كرد. گريفيث با ساخت  ــد و موفقيت بزرگى كس ــال 1903 نمايش داده ش در قطار» در س
ــمار هنر سينما،  ــيع و بي ش ــف امكانات وس ــازگارى» و با كش فيلم هاى «تولد يك ملت» ،«ناس
ــتوار شده است. او نخستين  ــينما به معنى امروزى كلمه بر آن اس زمينه  اى به وجود آورد كه س

1- Edwin Porter

ا ف ا ف

                               سينما  سينما      
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ــينما كرد.  ــى بود كه دوربين فيلمبردارى را به حركت درآورد و اصل تحرك را وارد هنر س كس
ــينمايى كرد و  عالوه بر اين، از پيوند نماهاى كوچك جداجدا، اقدام به پرداختن صحنه  هاى س

اين روش، پايه فن مونتاژ به معناى امروزى آن شد.
كار صحنه  پردازى و مونتاژ، توسط نابغه بزرگ روسى سينما «آيز نشتاين» تكامل يافت.

از حدود سال 1911، هاليوود مركز صنعت سينما شد و بازيگران اهميت ويژه  اى يافتند. به 
تدريج، صداهاى مختلف و موسيقى را توانستند با موفقيت در فيلم به كار ببرند و از سال 

1927، سينماى ناطق به وجود آمد. در سال 1932 با استفاده از سه رنگ قرمز و زرد و آبى، 
فيلم  هاى رنگى موسوم به «تكنى كالر»1 به وجود آمد و پس از آن سينماى رنگى به تدريج 
كاملتر  شد و تا امروز، شيوه  هاى «سينما اسكوپ»2، «سينه راما»3، «ويستا ويژن»4، «سوپر 

پانا ويژن»5 براى دستيابى به نتيجه كيفيتى بهتر تصوير، اختراع و به كار گرفته شده  اند.
هنر سينما، مانند نقاشى يا مجسمه  سازى يا نويسندگى و سرودن شعر، نمى  تواند به صورت 
فردى به انجام رسد و براى تهيه يك فيلم سينمايى، حضور متخصصان مختلفى كه با يكديگر 
ــت. در اين كاِر گروهى، كارگردان، تهيه كننده،  ــند، ضرورى اس ــته باش همكارى  گروهى داش
ــاز و گروه  ــتياران صحنه، آهنگس ــى و دس فيلمنامه  نويس، مدير فيلمبردارى و همكاران، منش
نوازندگان، سرپرست گريم و همكاران، كارشناس توليد، عكاس، كارشناس تدوين، صداگذاران، 
گروه بازيگران، گروه نورپردازى، گروه دكور، گروه دستيار تهيه كننده، گروه گويندگان، مسئول 

جلوه  هاى ويژه و ... همكارى مى  كنند.
بديهى است كه هر يك از افراد نامبرده بايد در مسئوليت خود تجربه و تخصص كافى داشته 

باشند و در غير اينصورت حاصل كار ساير افراد گروه را ضايع خواهند ساخت.
ــى و اجتماعى  ــينما در جهت منافع اقتصادى، فرهنگى، سياس ــا توجه  به اهميت هنر س ب
ــرفته با تربيت  افراد متخصص در يكى از شاخه  هاى اين هنرـ  صنعت  ــورهاى پيش جوامع، كش
منافع سرشارى را نصيب خود مى كنند. در كشور ما نيز آموزش هنر سينما در سطح آموزش 

1-Technicolor          2- Cinemascope         3- Cinerama         4- Vistavision       
5- Superpanavision
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عالى به اجرا گذاشته شده است و شك نيست كه در اين زمينه، تربيت افراد متخصص و متعهد 
كه مجّهز به خالقيت و مهارت هاى الزم براى عرضه اين هنر باشند، ضرورت دارد.

ــانه پر قدرت با امكانات بالقوه  اى كه دارد، مى  تواند در خدمت امور آموزشى، علمى،  اين رس
فرهنگى، تبليغاتى، اقتصادى قرار گيرد و در تعليم و تربيت و همچنين درك بسيارى از مفاهيم 
ــه نقش ارزنده  اى  ــطح فرهنگ، دانش و هنر جامع ــد و در ارتقاى س ــانى مؤثر باش پيچيده انس
ــكوفايى  ــته مى  تواند در ش ــاير هنرها، اين رش ايفا كند و بر اثر ارتباط تنگاتنگ اين هنرها با س
ــور كه سابقه درخشانى دارد، نقش مهم و تعيين كننده  اى داشته باشد. ادبيات و هنر غنى كش

(تصوير3-2)

تصوير 2ـ3ـ اتاق تدوين فيلم در گروه آموزشى سينما در يك دانشكده هنرى

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
ــريال  هاى تلويزيونى  ــينمايى يا س ــات توليد فيلم  هاى س ــكارى با گروه  ها و مؤسس 1ـ هم
ــس، مدير فيلمبردارى يا  ــتيار كارگردان، تهيه كننده، فيلم نامه نوي ــه عنوان كارگردان يا دس ب
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ــناس  تدوين، طراح صحنه، بازيگر، مسئول جلوه  هاى ويژه، مسئول نورپردازى  فيلم بردار، كارش
و ....

2ـ تدريس موارد فوق  الذكر در كالس هاى آزاد آموزش سينما و فرهنگسراها و آموزشگاه  هاى 
مختلف.

3ـ مديريت، برنامه  ريزى يا ارزشيابى فعاليت  هاى هنرى و آموزشى مرتبط با سينما.
4ـ مجرى يا گوينده اصلى در برنامه  هاى تلويزيونى.

ــازمان  هاى دولتى مربوط مانند: سازمان صداوسيماى جمهورى اسالمى  5ـ همكارى در س
ــازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى،  ــاد اسالمى، س ايران، وزارت فرهنگ و ارش

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان.
ــالن  هاى نمايش و اماكن مشابه مانند فرهنگسراها و كالس  هاى  ــينماها و س 7ـ مديريت س

آموزش سينما.
ساير زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هاى  مرتبط: 

عالوه بر مشاغلى كه نام برده شد،فارغ  التحصيالن مقاطع مختلف رشته سينما،نيز مى توانند 
ــينما مربوط است را انجام  ــته س ــتقيم با رش ــئوليت هاى زير،كه به صورت غيرمس وظايف و مس

دهند:
1ـ مجرى جشن ها در مدارس و دانشگاه  ها و ادارات و مؤسسات.

2ـ طراحى تيتراژ براى فيلم  هاى سينمايى يا سريال  هاى تلويزيونى.
3ـ طراحى صحنه و دكور براى برنامه  هاى تلويزيونى.

ــن هاى مختلف همراه با تدوين و صداگذارى و  ــمينارها و مراسم و جش 4ـ فيلمبردارى از س
آماده سازى كامل.

5ـ فيلمبردارى از خطوط توليد در كارخانه  ها يا تهيه فيلم  هاى علمى، آموزشى و مستند.
6ـ همكارى با مؤسسات تبليغاتى براى توليد فيلم  هاى تبليغاتى.

7ـ تهيه فيلم  هاى خبرى و فيلمبردارى از حوادث غيرمترقبه و صحنه  هاى كمياب با اهداف 
مختلف.
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پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته سينما را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته سينما را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

رشته سينما مربوط هستند، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ در هنر سينما چه گروههايى فعاليت دارند؟نام ببريد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته تصوير متحرك را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته تصوير متحرك را شرح دهد.

ــتقيم و غيرمستقيم با رشته تصوير  ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 3ـ زمينه   هاى اش
متحرك ارتباط دارند را شرح دهد.

« تصوير متحرك» يا «پويا نمايى» يا «انيميشن»، به عنوان يك هنر مستقل با بهره  گيرى 
ــيقى در  ــى و همچنين ادبيات و موس ــمى و هنرهاى نمايش ــى هنرهاى تجس ــول و مبان از اص
دهه  هاى اخير به عنوان هنرى پرمخاطب و مؤثر با كارايى  هاى متنوع و بسيار، در سراسر جهان 

شناخته شده است.
ــب را كارتون  ها و  ــانه پرمخاط ــده  اى از برنامه  هاى تلويزيون به عنوان يك رس ــش عم بخ
فيلم  هاى تصوير متحرك تشكيل داده و با توجه به آگهى  هاى تبليغاتى كه در آن ها نيز پويانمايى 
ــهم بزرگى را به خود اختصاص داده است، مى  توان بدون ترديد گفت كه در اين زمينه بازار  س

كار بسيار فعالى ايجاد گرديده كه رو به گسترش و رشد مى  باشد.
ــى و  ــاى پويانمايى جهت ارائه مفاهيم عاطفى و احساس ــته توليد فيلم  ه از اهداف اين رش
ــت و براى دستيابى به  اين هدف، آشنايى  ــكلى زيبا و تأثيرگذار براى مخاطب اس پيچيده به ش

كافى با طراحى و هنرهاى تجسمى به طور كلى، سينما و نرم  افزارهاى مرتبط ضرورى است.
ــى، تبليغاتى،  ــى، تاريخى، مذهبى، تفريح ــى، فرهنگ ــان مفاهيم گوناگون آموزش براى بي
ــناخته شده است و تربيت نيروى متخصص براى  ــيار قدرتمندى ش پويانمايى به عنوان ابزار بس
ــته را فزونى  ــاى پويانمايى در حدّ بين  المللى، اهميت و ضرورت آموزش اين رش ــد فيلم  ه تولي

مى  دهد.

هدف  هاى رفتارى: 

     
                             تصوير متحرك تصوير متحرك 
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گفتگو كنيد: 
براي باال بردن كيفيت فيلم هاي تصوير متحرك چه پيشنهاداتي داريد؟ 

ــى ارشد دانشجو پذيرفته  ــته در ايران دوره كارشناس ــته كاردانى هم دارد. اين رش اين رش
مى  شود و معموالً فارغ  التحصيالن دوره  هاى كارشناسى ارتباط تصويرى و نقاشى بيش از ساير 

رشته  هاى هنرى داوطلب ورود به اين دوره كارشناسى ارشد هستند.
ــاى پويانمايى هم معموالً حاصل يك كار گروهى و همكارى چند مهارت و تخصص  فيلم  ه
است؛ اما گستردگى كار گروهى آن در حدّ سينما نيست. فيلمنامه  نويس، اجرا كار يا عروسك  ساز،  
ــيقى متن، گروه گويندگان طراح تيتراژ، مدير فيلمبردارى از افرادى  ــناس موس تدوينگر، كارش

هستند كه ممكن است در يك فيلم پويانمايى مشاركت داشته باشند.(تصوير3-3)

تصوير 3ـ3ـ كارگاه تصوير متحرك در يك دانشكده هنرى
ــف مردم دارد و به خاطر امكانات  ــن هنر به دليل جاذبه فراوانى كه بين گروه  هاى مختل اي
ــى فراگير و در  ــته به صورت ــاد، در پرداختن به موضوعات متنوع توانس ــى و تصويرى زي طراح

سطحى وسيع مطرح شود.
ــتوديوهاى كوچك و بزرگ در  ــه توليد فيلم  هاى پويانمايى به صورت انبوه در اس ــون ك اكن
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ــه و كنار كشورمان آغاز گرديده است، نياز به آموزش تخصصى و دانشگاهى در اين رشته  گوش
براى انتقال بهتر و تأثيرگذار پيام فيلم به مخاطب و رعايت استانداردهاى جهانى كه بر اثر اين 

آموزش مى  توان با آن ها آشنا شد، بسيار ضرورى جلوه مى  كند. (تصوير3-4)

تصوير 4ـ3ـ استوري برد

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
ــه توليد  ــا مديريت يك مؤسس ــاى پويانمايى ي ــد فيلم  ه ــك گروه تولي ــتى  ي 1ـ سرپرس

پويانمايى.
ــوان كارگردان يا  ــاى پويانمايى به عن ــات توليد فيلم  ه ــا گروه  ها و مؤسس ــكارى ب 2ـ هم
ــى، كارشناس تدوين، مدير فيلمبردارى، طراح  ــتيار كارگردان، تهيه كننده، فيلم نامه نويس دس
ــراها و  ــه، ...3ـ تدريس موارد فوق  الذكر در كالس  هاى آزاد آموزش پويانمايى و فرهنگس صحن

آموزشگاه  هاى مختلف.
4ـ همكارى در سازمان  هاى دولتى مربوط مانند: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى 

ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان...
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5ـ همكارى با مؤسسات تبليغاتى براى توليد فيلم  هاى پويانمايى تبليغاتى.
ــى ارتباط تصويرى  در دانشگاه  ها و  6ـ تدريس پويانمايى در دوره  هاى كاردانى و كارشناس

مؤسسات آموزش عالى .
ــاغلى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن دوره كارشناسى ارشد تصوير متحرك،  عالوه بر مش
ــته آن ها ارتباط دارد را مى توانند انجام  ــتقيم با رش ــئوليت هاى زير را نيز كه به طور غيرمس مس

دهند:
ــالن  هاى نمايش و اماكن مشابه مانند فرهنگسراها و كالس  هاى  ــينماها و س 1ـ مديريت س

آموزش هنر.
ــته  هاى هنرى در دانشگاه  ها و  ــى رش 2ـ تدريس طراحى در دوره  هاى كاردانى و كارشناس

مؤسسات آموزش عالى و آموزشگاههاى آزاد هنرى.
3ـ مجرى جشنها در مهدكودك  ها و دبستان  ها.

4ـ طراحى تيتراژ براى فيلم  هاى سينمايى يا سريال  هاى تلويزيونى.
5ـ همكارى با گروه  هاى نمايش عروسكى.

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته تصوير متحرك را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته تصوير متحرك را توضيح دهيد.
ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  3ـ در ش

رشته تصوير متحرك مربوط هستند، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
ــتند، ادبيات  ــى، علمى تخيلى، علمى مس ــدام يك از زمينه  هاى تبليغاتى، آموزش 4ـ در ك
ــتر مى  توان از فيلم  هاى پويانمايى  ــتانى ويژه بزرگساالن، داستان  هاى ويژه كودكان، بيش داس

بهره برد؟ توضيح دهيد.
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هدف  هاى رفتارى:
 در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند:

ــيما، كارگردانى تلويزيون، تلويزيون و هنرهاى ديجيتالى را توضيح  ــته  هاى توليد س 1ـ رش
دهد.

2ـ هدف از راه  اندازى رشته  هاى فوق را توضيح دهد.
ــته  هاى توليد سيما، كارگردانى تلويزيون،  ــتغال و حرفه  هايى را كه با رش 3ـ زمينه  هاى اش

تلويزيون و هنرهاى ديجيتالى مربوط هستند را شرح دهد.

ــتنده تلويزيونى در ايران آغاز به كار كرد تا  ــال 1337 شمسى كه نخستين مركز فرس از س
ــتاهاى  ــت و امروز هم كه در دور افتاده  ترين روس ــانه  اى اثرگذار بوده اس امروز، بيش از هر رس
ــتيم، همچنان باورهاى مردم و افكارشان را  ــورمان حضور اين جعبه جادويى را شاهد هس كش
ــكل مى  دهد و تأثيـر مى  گذارد. پژوهش  هاى گوناگون در دهه  هاى اخير، ثـابت كرده  اند كه  ش
نه تنها درك كودك از دنياى پيرامونش بستگى زياد به تحليل  هايى دارد كه تلويزيون به دست 

مى  آورد، بلكه تلويزيون در شكل  دهى افكار بزرگساالن نيز سهمى عمده دارد.
بديهى است كه پرورش نيروهاى متخصص و متعهد كه آموزش  هاى الزم را در تخصص  هاى 
ــند، با توجه به  ــب كرده باش مرتبط با توليد و كارگردانى در تلويزيون و هنرهاى ديجيتالى كس

تأثيرگذارى و اهميت تلويزيون، بسيار ضرورى است.
ــو  ــيما، كارگردانى تلويزيون، تلويزيون و هنرهاى ديجيتالى، از يك س ــته  هاى توليد س رش
ــمى؛ و  ــوى ديگر پايه در هنرهاى تجس ــى دارند و از س ــينمايى و نمايش ــه در هنرهاى س ريش

ا ف ا ف

 
       توليد سيما، كارگرداني تلويزيون ، توليد سيما، كارگرداني تلويزيون ، 

                                    تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي                                     تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 
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ــكل از عناصر مختلف شنيدارى، ديدارى، داستانى،  ــته  هايى مانند تصوير متحرك كه متش رش
حركتى، دراماتيك و ... همچنين داراى قدرت فوق  العاده بيان مفاهيم هستند هم به آن ها ارتباط 

دارند.
كارگردان تلويزيونى و طراح توليد، سبك بصرى مناسب براى هر فيلم يا برنامه تلويزيونى را 
ابداع و طراحى مى  كند و براى دستيابى به نتيجه مناسب از طراحى صحنه و لباس، جلوه  هاى 
ويژه، گريم، دكور و ايجاد وحدت و هماهنگى ميان اجزا استفاده مى  نمايد. انتخاب سبك بصرى 
ــت و  ــب و اجراى آن تضمين كننده ميزان تأثيرگذارى و ارتباط مخاطب با آثار هنرى اس مناس

رشته  هاى توليد سيما و كارگردانى تلويزيونى هم با همين هدف راه  اندازى شده  اند.
ــور فن  آورى ديجيتال در جنبه  هاى مختلف فن  آورى، در توليدات تلويزيونى هم تحول  ظه
ــر و تخيل هم راه  ــن امكاناتى به تصوي ــل از آن چني ــت كه قب ــمگيرى را ايجاد كرده اس چش
نمى  يافت. داوطلبان رشته دانشگاهى «تلويزيون و هنرهاى ديجيتالى» با اين امكانات به صورت 

تئورى و عملى آشنا مى  شوند كه در كار حرفه  اى بتوانند از تخصص خود  بهره جويند.
توانايى ها و  زمينه  هاى شغلى و حرفه هاى مرتبط:

فارغ  التحصيالن رشته  هاى دانشگاهى توليد سيما، كارگردانى تلويزيون، تلويزيون و هنرهاى 
ــتخدام سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران درمى   آيند ولى  ديجيتالى، معموالً به اس
عالوه بر آن از عهده انجام وظايف زير كه برخى به  طور مستقيم و بعضى به صورت غيرمستقيم 

به رشته تحصيلى آن ها مربوط است، برمى  آيند.
1ـ همكارى  با گروه  ها و مؤسسات توليد فيلم  هاى سينمايى يا سريال  هاى تلويزيونى.

ــراها و آموزشگاه  هاى  ــى و فرهنگس 2ـ تدريس در كالس  هاى آزاد آموزش هنرهاى نمايش
مختلف.

ــينما و  ــوب مرتبط با تلويزيون و س ــى در پژوهش  هاى مص ــا همكار پژوهش ــرى ي 3ـ مج
نمايش.

ــى مرتبط با تلويزيون و  ــيابى فعاليت  هاى هنرى و آموزش 4ـ مديريت، برنامه  ريزى يا ارزش
سينما و نمايش.
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ــينماها و سالن  هاى نمايش و اماكن مشابه مانند فرهنگسراها و كال سهاى  5ـ مديريت س
آموزش سينما و نمايش.

6ـ طراحى صحنه و دكور براى برنامه  هاى تلويزيونى.
ــمينارها و مراسم و جشن  هاى مختلف همراه با تدوين و صداگذارى  7ـ فيلمبردارى از س

و آماده سازى كامل.
ــى و  ــا يا تهيه فيلم  هاى علمى، آموزش ــوط توليد در كارخانه  ه ــردارى از خط 8ـ فيلمب

مستند.
ــوادث غيرمترقبه و صحنه هاى كمياب با  ــاى خبرى و فيلمبردارى از ح ــه فيلم ه 9ـ تهي

اهداف مختلف.

پرسش  ها
ــته  هاى توليد سيما، تلويزيون و هنرهاى ديجيتالى، كارگردانى تلويزيون  1ـ ضرورت رش

را توضيح دهيد.
2ـ توانايى  هاى رشته  هاى فوق  الذكر را توضيح دهيد.

ــته  هاى فوق  الذكر  ــتغال رش ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ آيا در ش
وجود دارد؟ تحقيق كنيد.

ا تدوين و صداگذارى

ــى ى علمى، آموزش

 صحنه هاى كمياب با

ى

ى

 و
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                             موسيقي
هدف  هاى رفتارى: 

در پايان اين فصل، فراگير بايد بتواند:
1ـ رشته هاى دانشگاهى موسيقى را نام ببرد و به اختصار توضيح دهد.

2ـ تأثير ورود اسالم به ايران را بر موسيقى ايرانى توضيح دهد.
ــازى»، «نوازندگى موسيقى ايرانى»، «نوازندگى  ــته  هاى «آهنگس 3ـ هدف از راه  اندازى رش

موسيقى جهانى»، «موسيقى نظامى» را به تفكيك شرح دهد.
4ـ شيوه ى انتقال موسيقى مقامى را شرح دهد.

5ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم با موسيقى مربوط است را توضيح 
دهد.

موسيقى هنرى است كه از روزگاران بسيار دور، پيش از آن كه آدمى سخن آغاز كند، همواره 
ــيقى، بار فرهنگى و ميراث كهن تمدن  ــدنى از سرشت اوست. موس ــى جدانش با او بوده و بخش
اقوام مختلف را به دوش مى  كشد و براى هر جامعه و ملتى از تقدس و ارزش خاصى برخوردار 

است.
موسيقى در تمام مراسم و آئين  هاى گوناگون جوامع بشرى، اعم از مذهبى، جشن شادمانى، 
عزادارى، جنگ، ستيز و ... به همراه او بوده و همواره در انتقال انديشه و احساسات انسانى مؤثر 

واقع شده است. 
اقوام آريايى پس از مهاجرت به ايران، در نواحى جنوب ايران با تمدن اقوام عيالمى (ايالمى) 
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و آشــوری و تمدن  های میان رودان )بین  النهرین( آشنا شــدند و موسیقی آن ها با سبک  های 
موسیقی عیالمی و سامی اختالط پیدا کرد.

در دوران نفوذ هنر یونانی  ها، یعنی دوره اشکانی، موسیقی ایرانی از نفوذ موسیقی یونانی بر 
کنار نماند؛ اما باید گفت که به علت قدرت تمدن پیشــرفته ایران زمین، این نفوذ پایدار نماند؛ 
بلکه بر عکس، موسیقی ایرانی، مبانی تازه  ای برای موسیقی یونانی به همراه داشت و عقیده بر 

این است که موسیقی یونانی، براساس موسیقی ایرانی بنا شده است.
موسیقی دوره ساسانیان بسیار غنی بود و در زندگی مردم سهم عمده  ای داشت و می  گویند 
»باربد« مقام و پرده  های موسیقی ایرانی را در این دوره به وجود آورد؛ ولی در واقع، او در این 
موسیقی فقط تغییراتی داد و آن را تکامل بخشید. درباره اهمیت موسیقی ایران باستان، همین 
بس که شــاعران ایرانی هرگز شعری در وصف شکار سالطین نسروده  اند که در آن اشاره  ای بر 
حضور رامشگران و نوازندگان سازهای مختلف نشده باشد، نام گوشه  های موسیقی ما در اشعار 

رودکی، فردوسی، سعدی و حافظ نیز وجود دارد.
پس از آمدن اســالم به ایران، موسیقی تا حدودی محدود شد و نواختن آن فقط در مراسم 
عروسی  و جشن های خانوادگی مجاز  بود. ولی در خفا افرادی به تمرین موسیقی می  پرداختند. 
اسالم، به موسیقی ایرانی جنبه ماوراءالطبیعی و روحانی داد و سبب شد که اعتالی روح و پرواز 

به عالم باال از شنیدن آن حس شود.
پس از اســالم، موســیقی تازه  ای به نام موســیقی درباری پدید آمد که مربوط به زندگی 
خصوصی پادشاهان و شاهزادگان بود. در سده چهارم هجری، دو دانشمند بزرگ ایرانی، فارابی 
و ابوعلی ســینا، به موســیقی جنبه خاص علمی داده، آن را از نظر علم فیزیک و صوت مورد 

مطالعه قرار دادند.
موســیقی ایرانی، از راهی دیگر، یعنی از طریق ترکیه، یونان و روسیه به اروپای شرقی نفوذ 
کرد. موســیقی مقامی ایرانی، بیشــتر  به وسیله آواز منتقل شــد، نه به وسیله نت. گرچه هر 
گونه تغییر و تحوّلی در ســبک موســیقی ایرانی، مجاز بود و حتی تشویق می  شد، نوازندگان و 
آوازخوان  ها ســعی می  کردند مقام  های ایرانی را در حدود معینی نگهدارند و شاگرد با تمرین و 
تکرار، آن ها را از استاد خود فرا می  گرفت. همین روش انتقال موسیقی از استاد به شاگرد، یکی از 

جنبه  های بسیار قوی رابطه انسانی، احساسی و فلسفی این هنر است که بسیار اهمیت دارد.
با آن چه به اجمال اشــاره شد این میراث هنری بســیار غنی در رشته  های »آهنگسازی« و 
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»نوازندگی موســیقی ایرانی« از مجموعه رشــته  های دانشگاهی موســیقی باید به نسل جوان 
عالقمند به موسیقی منتقل شود که پی به ارزش فرهنگ پر مایه خود  برده، موسیقی روح  نواز 

و اصیل ایرانی را زنده نگاه دارند و پاسداری کنند.
عالوه بر رشــته  دانشگاهی »نوازندگی موسیقی ایرانی«، رشته »نوازندگی موسیقی جهانی« 
مناســب برای  هنرمندانی است که ساز تخصصی غیرایرانی مانند پیانو دارند و هدف این دوره، 

تربیت نوازندگانی با بهره  جویی از علم موسیقی جهانی جهت ارائه موسیقی بین  المللی است.
»موســیقی نظامی« از دیگر رشته  های دانشــگاهی مجموعه موسیقی است که عمده  ترین 
هدف آن، تربیت نیروهای متخصص موسیقی برای مراکز نظامی و انتظامی می  باشد. موسیقی 
نظامی، یکی از اولین رشــته  های دانشــگاهی  اســت که در ایران از زمان تشــکیل دارالفنون 
پایه  گذاری گردیده اســت و پس از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی نیز از اولین رشته  های 
موسیقی است که راه  اندازی شد و تاکنون شمار زیادی از فارغ  التحصیالن این رشته جذب مراکز 

مختلف ارتش جمهوری اسالمی ایران و برخی نهادهای تشریفات رسمی کشور شده  اند.
هدف از برنامه تحصیلی رشــته »آهنگ سازی«، تربیت ذوق و اســتعداد افرادی است که 
قابلیت کارهای خالقه موســیقی را دارند. با تربیت آهنگســاز قابل، به ویژه در موسیقی ایرانی، 
می  تــوان امیدوار بود که ضمن خلق آثــار ارزنده، تا حدودی مواد کار موردنیاز ارکســترها و 
گروه  های مختلف کشــور نیز تأمین شود و در صحنه جهانی نیز شاهد فعالیت  هایی در جهت 
فرهنگ ایرانی باشــیم. در این رشته، تمرکز اصلی دانشــجویان بر فراگیری اصول آهنگسازی 
خواهد بود. دانشــجویان این رشــته الزم اســت در زمینه نوازندگی پیانو نیــز به توانایی  ها و 

مهارت  های الزم دست یابند.

توانایی ها و زمینه  های شغلی و حرفه  های مرتبط:

1ـ عضویت در ارکسترهای موسیقی ایرانی.
2ـ تدریس دروس نظری موسیقی در هنرستان  های موسیقی.

3ـ آموزش یک یا چند ســاز مشــخص به صورت انفرادی یا تدریــس در کالس  های آزاد 
موسیقی و فرهنگسراها.

4ـ همکاری با گروه  های تولید فیلم  های سینمایی و تلویزیونی به عنوان آهنگساز موسیقی متن.
5ـ همکاری با گروه  های نمایش و نمایش عروسکی به عنوان آهنگساز موسیقی متن.

6ـ هدایت یا رهبری ارکسترهای نظامی.
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7ـ ساخت مارش  هاى نظامى و تصنيف آهنگ  هاى مناسب نظامى.
8ـ تدريس موسيقى نظامى در مراكز نظامى و انتظامى.

9ـ آهنگسازى به صورت سفارشى براى موضوع مشخص و يا عالقه شخصى.
10ـ مديريت، برنامه  ريزى با ارزشيابى فعاليت  هاى هنرى و آموزشى مرتبط با موسيقى.

11ـ همكارى با مؤسسات صوتى ـ تصويرى و استوديوهاى ضبط موسيقى.
عالوه بر مشاغلى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن مقاطع مختلف رشته موسيقى مى توانند 
ــيقى مربوط است را نيز انجام  ــته موس ــتقيم با رش ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمس مس

دهند:
1ـ مجرى جشن ها در مدارس و دانشگاه  ها و ادارات و مؤسسات.

2ـ مديريت مهدكودك  ها يا تدريس موسيقى ويژه كودكان خردسال.
ــكارى با گروه هاى فيلم پويانمايى (تصوير متحرك) كه براى متن توليدات خود نياز  3ـ هم

به موسيقى دارند.
4ـ همكارى در گروه  هاى موسيقى ويژه مراسم و مناسبت  ها و جشن  ها.

5ـ همكارى در گروه هاى حركات موزون و ويژه براى مراسم و مناسبت ها و جشن ها.
6ـ آموزش خصوصى موسيقى به كودكان.

7ـ همكارى با گروه  هاى روانپزشكى موسيقى درمانى.
8ـ همكارى با كارگاه  هاى ساخت ساز.

9ـ همكارى با شركت  هاى تبليغاتى براى ساختن موسيقى متن فيلم  هاى تبليغاتى.

888

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى موسيقى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته موسيقى را شرح دهيد.
ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  3ـ در ش

موسيقى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ ورود اسالم به ايران چه تأثيرى در موسيقى ايرانى گذاشت؟توضيح دهيد.

5ـ موسيقى مقامى ايرانى به چه شيوه اى منتقل مى شد؟ توضيح دهيد.

ى مرتبط با موسيقى.
وسيقى.

شته موسيقى مى توانند
مربوط است را نيز انجام

ل.
 متن توليدات خود نياز 

شن  ها.
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معمارى و شهرسازى
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ توضيح دهد كه ايرانيان  چه سبك  هايى را در معمارى توسعه داده و تكميل نموده  اند.
2- تأثير معمارى ايران در ديگر جوامع را شرح دهد.
3ـ هدف از راه  اندازى رشته معمارى را توضيح دهد. 

4ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با معمارى مربوط 
است را توضيح دهد.

معمارى در ايران بيش از هفت هزار سال سابقه دارد و حداقل از پنج هزار سال قبل از ميالد 
ــت. از نظر معنى و مقصود، معمارى  ــته اس تا به امروز، معمارى در ايران بدون انقطاع ادامه داش
ايران از نظر معنى و مقصود، معمارى ايران جنبه هاى آئينى، اشرافى، كاربردى و تزئينى دارد. 
ايرانيان در معمارى خود سعى كرده  اند كه به طريقى خود را با نيروهاى آسمانى مربوط سازند 
ــده كه يك وحدت و مداومت چندين  ــت و سبب ش ــته اس و اين نكته تا به امروز نيز ادامه داش

هزار ساله به معمارى ايران بدهد.
اغلب بناهاى ايران در طول تاريخ، از نظر طرح كلى و شكل ساده هستند و از دور به انسان 
آرامش مى  بخشند؛ به ويژه وقتى اين اثر با روكارى و تزيينات زيبا توأم باشد و به شخص اجازه 

دهد كه مدت ها وقت خود را صرف كشف ريزه  كارى  ها و زيبايى  هاى لطيف و ظريف بنا سازد.
ــبك معمارى جداگانه  اى را با هم توسعه داده  ــب وضع اقليمى خود، چند س ايرانيان برحس
و تكميل نموده  اند: يكى سبك معمارى ويژه مناطق پر درخت با باران محدود  به يك فصل و 
ــك و كم درخت است. در سبك اول، ديده مى شود كه  ــبك معمارى در مناطق خش ديگرى س

     
                             مهندسي معماري مهندسي معماري 
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ــتون  دار كه ايوانى در جلوى بنا با يك سلسله ستون  ــاختن خانه  هاى كوچك س ايرانيان از س
ــت و سقف آن معموالً مسطح بود، به تدريج به ابنيه اى از قبيل قصرهاى مادى و  چوبى داش
ــند و تكميل اين سبك معمارى را در عمارت  ــى و سپس كاخ  هاى ساسانى مى  رس هخامنش
چهل ستون و عالى  قاپو دنبال مى  كنيم. ديگرى سبك معمارى است كه با سقف  هاى كوچك 
ــود و به تدريج به عظمت و بزرگى و شكوه و امكانات توسعه  گنبددار و گهواره  اى آغاز مى  ش
ــرى و  رواق  هاى مساجد  ــو به طاق كس و تكامل آن افزوده مى  گردد تا باالخره ما را ازيك س
ــوى ديگر از چهار طاق  هاى آتشكده هاى ساسانى و سپس مساجد و بناهاى  ــالمى و از س اس
عظيمى مانند مقبره الجايتو در سلطانيه و مقبره حضرت ثامن  االئمه (ع) و مسجد گوهرشاد 
در مشهد و مساجد شيخ لطف  اهللا و امام و جامع و صدها مسجد عظيم ديگر در سراسر عرض 
و طول ايران مى  رساند و گنبدهايى به شكل  هاى مختلف به وجود مى  آيد كه هر كدام خود 

نمونه و سرمشق براى ده ها گنبد  در كشورهاى دور و نزديك مى  گردد.(تصوير5-1)

تصوير 1ـ 5 ـ معماري گنبد دارـ مسجد امام 
ايرانيان از تزيين بناهاى خود لذت مى  بردند؛ ولى هرگز به اين معنى نبوده كه زينت بنا 
ــه صورت يك موزه از همه نوع  ــد كه تماميت آن را به خطر اندازد و آن را ب ــه گونه  اى باش ب

اضافات ناهنجار  و نامربوط جلوه دهد و يكپارچگى بنا را مختل كند.
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گفتگو كنيد: 
ارتباط معماري با ديگر هنرها را بررسي كنيد. 

آيا اين ارتباط در زمان هاي گذشته با امروز متفاوت بوده است. 

ــتندى از نفوذ معمارى ايران در معمارى ساير اقوام، مانند: يونانى  ها، هندى  ها،  مدارك مس
ساكنين مناطق ارمنستان، پامير، كشمير و تبت وجود دارد و حتى رومى  ها هم از اين معمارى 
متأثر شده  اند.1 غير از اين ها معمارى سده هاى ميانه اروپا و معمارى دوره  هاى رنسانس و باروك 
ــت. بلغارستان، اسپانيا، قفقاز و  در مغرب زمين تا حّد زيادى تحت تأثير معمارى ايران بوده اس

روسيه از ديگر مناطقى هستند كه از معمارى ايران تأثير پذيرفته  اند.(تصوير5-2)

تصوير 2ـ 5 ـ خانه حسن پور ـ اراك
ــش روز به  روز جمعيت و در نتيجه  ــه افتخارآفرين و غرورانگيز، اگر افزاي ــا  ذكر اين مقدم ب
ــكل سكونت اين جمعيت در نظر گرفته شود، اهميت معمارى و برنامه  ريزى مناسبى براى  مش
ــيدن به اين هدف، تربيت افرادى است كه بتوانند  ــكار مى  گردد كه يكى از راه  هاى رس آن، آش

1ـ ر.ك: نيرنورى، عبدالحميد؛ سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهان، جلد اّول، چاپ دوم؛ تهران: انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگى؛ 1385؛ ص 408.
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به فضاى زيست انسانى، چه سكونت و چه مكان كسب  و كار، انتظام بخشى الزم را بدهند تا 
ــرايط كيفى زيست و رشد در جامعه فراهم گردد. (تصوير5-3  به اين ترتيب، ابعاد كّمى و ش

تا 5-4)

تصوير 3ـ 5 ـ پالن يك ساختمان مسكوني

تصوير 4ـ 5 ـ نماي همان ساختمان مسكوني 

توانايى ها و  زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط:
1ـ طراحى يك ساختمان مستقل و مشخص يا مجموعه  هاى زيستى كوچك و بزرگ، از 



جم
ل پن

فص

94

طرح  هاى اوليه تا مراحل اجرايى كار و طراحى اجزا و عناصر تشكيل دهنده بنا كه اين زمينه 
از كار مهندس معمار، وظيفه اصلى و محورى او را تشكيل مى  دهد.

ــا به عنوان مهندس  ــاور معمارى يا همكارى در آن ه ــتى دفاتر مش ــت و سرپرس 2ـ مديري
معمار.

ــاختمانى به عنوان مدير يا همكار  ــر صحت انجام كار در عمليات اجرايى س ــارت ب 3ـ نظ
مدير كارگاه.

ــاركت در مديريت اجرايى  ــاى معمارى و مش ــى اجرايى پروژه  ه ــت و هماهنگ 4ـ مديري
پروژه  هاى معمارى گسترده.

ــتى در امور مربوط  به برنامه  ريزى  5ـ همكارى با متخصصان برنامه  ريز مجتمع  هاى زيس
مجتمع  ها در مقياس  هاى متفاوت.

ــت  ــازماندهى فضاى زيس ــان با س 6ـ همكارى و هماهنگى با تمام متخصصانى كه كارش
ــت  ها، اقليم شناسان، متخصصان علوم اجتماعى و اقتصادى و  مرتبط است؛ مانند: اكولوژيس

جغرافيا، برنامه  ريزان مسائل اجتماعى و اقتصادى و ...
ــا معمارى و به طور كلى  ــى مرتبط ب ــى در طرح هاى پژوهش 7ـ مجرى يا همكار پژوهش

طراحى فضاى زيست.
8ـ تدريس دروس مرتبط  با معمارى و فضاى زيست.

9ـ مديريت، برنامه  ريزى يا ارزشيابى فعاليت  هاى هنرى و آموزشى مرتبط با معمارى.
10ـ تغيير عملكرد ساختمان  هاى قديمى به جديد.

ــازمان  هاى دولتى كه با معمارى ارتباط دارند، مانند: وزارت  11ـ همكارى با ادارات و س
مسكن و شهرسازى، سازمان ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى، شهردارى و ....

عالوه بر مشاغلى كه نام برده شد،فارغ  التحصيالن مقاطع مختلف رشته معمارى مى توانند 
ــت نيز انجام  ــته معمارى مربوط اس ــتقيم با رش ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمس مس

دهند:
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1ـ عكاسى معمارى و عكاسى صنعتى.
2ـ همكارى با معماران داخلى در پروژه  هاى مختلف يا انجام امور معمارى داخلى به صورت 

مستقل.
3ـ مديريت نمايشگاه  هاى معمارى داخلى و مبلمان منازل و ادارات.

4ـ تدريس دروسى مانند «پرسپكتيو» و «طراحى» در دوره  هاى كاردانى و باالتر.
5ـ همكارى با گروه  هاى توليد فيلم  هاى سينمايى و تلويزيونى براى مشاوره يا آماده سازى 

فضاهاى معمارى.
6ـ همكارى با گروه  هاى مشاوره شهرسازى و برنامه  ريزى شهرى.

7ـ همكارى با گروه  هاى مرمت بناهاى تاريخى.

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى معمارى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته مهندسى معمارى را توضيح دهيد.
ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اشتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  3ـ در ش

مهندسى معمارى مربوط است وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ شيوه هاى مختلف معمارى ايران را شرح دهيد.

5ـ نحوه ى كاربرد تزيين در بناهاى ايرانى را توضيح دهيد.
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هدف  هاى رفتارى:
 در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ چگونگى تشكيل نخستين شهرها را شرح دهد.
2ـ. مفهوم شهر را تعريف كند.

3ـ هدف از راه  اندازى رشته مهندسى شهرسازى را توضيح دهد.
4- تفاوتهاى شهر و دهكده را بيان كند.

ــى  ــتقيم با مهندس ــتقيم و غيرمس ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 5ـ زمينه  هاى اش
شهرسازى مربوط است را توضيح دهد.

ــاورزى و سكونت انسان  ها در سرزمين  هاى مشخص، كه معموالً در كنار  پس از انقالب كش
رودخانه  ها و درياچه  ها و درياها بوده است، كه بتواند كشاورزى و دامدارى كند و حمل و نقل 
نمايد، نخستين شهرها شكل گرفته  اند و واژه «مدينه» به معنى «شهر»، ريشه كلمه «تمّدن» 

است كه با شهرنشينى، تمدن به وجود مى  آيد.
ــهرهايى كه در كنار  ــكيل گرديده  اند: يكى ش ــهرها به دو طريق تش ــرزمين ايران، ش در س
درياها و رودخانه  هاى قابل كشتيرانى برپا مى  شد كه نمونه آن شهرهايى است كه در خوزستان 
ــده است و دّوم شهرهايى كه در مركز  ــاخته ش (عيالم) و ميان رودان (بين  النهرين) جنوبى س

فالت، به داليل مختلف اقتصادى يا سياسى به وجود آمده  اند. 
ــه نبودند و گرچه مقايسه آن ها با  ــعت با دهكده  هاى سابق قابل مقايس ــهرها از لحاظ وس ش
ــهرهاى بزرگ امروز بى  معنى است، ولى قدمى به سوى ايجاد شهرهاى امروزى مى  باشد كه  ش
ــت.  براى مثال، شهر «اور» كه يكى از  ــط مردم چندين هزار سال پيش برداشته شده اس توس
ــت و چهار هزار نفر  جمعيت  ــومريان بود، شصت هكتار مساحت و در حدود بيس ــهرهاى س ش

هدف  هاى رفتارى:

     
                             مهندسي شهرسازيمهندسي شهرسازي
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ــت و شهر سوخته كه (بين سال هاى 2900 تا 1900 پيش از ميالد)، مسكن مردمان شرق  داش
ايران بوده و هفتاد هكتار وسعت داشته است.

ــه آب  هاى زيرزمينى  ــده بودند، در مناطقى ك ــكونت به ايران آم ــا كه به قصد س آريايى ه
ــاميدنى داشته باشند و هم  ــدند كه هم آب آش ــاكن مى  ش كافى بود و يا در كنار رودخانه  ها س
بتوانند كشاورزى و دامدارى كنند و براى حفظ خود از خطر هجوم اقوام ديگر، نخست قلعه  اى 
ــام خود به آن پناه  ــاختند و برج و بارويى گرداگرد آن بنا مى  كردند و هنگام لزوم با احش مى  س

مى  بردند.
هر آبادى و شهرى داراى  يك قسمت درونى بود كه ديوار برج و باروى آن، به عنوان پناهگاه 
ــد و گاهى هم دورتادور آن، خندقى كنده مى  شد تا موقع خطر، آن را پر از آب  ــتفاده مى  ش اس
ــج در اطراف آن آبادى  هاى ديگرى  ــمت اصلى هر آبادى آريايى، به تدري ــد. غير از اين قس كنن
ساخته مى  شد كه به آن ها «شارستان» يا «شهرستان» مى  گفتند و روستاها در اطراف شارستان 

تشكيل مى  شدند. 
ــهرها داراى  ــالمى تا همين اواخر، اغلب ش ــالم و در تمام دوره اس در تمام دوره قبل از اس
ــته مى  شد و بامداد،  ــتند و در هنگام غروب، دروازه  ها بس دروازه  هايى بودند و بارو و خندق داش

دوباره باز مى  شدند.
«رالف لينتون» در كتاب «سير تمدن» خود مى  نويسد: «شهر، اختراعى است اجتماعى كه 
ــى به استثناى فن  ــد تمدن به هيچ وجه از هيچ يك از اختراعات فنى و اساس ارزش آن در رش

كشاورزى، كمتر نيست1» و سپس شهر را چنين تعريف مى  كند:
ــتد محصوالت و مصنوعات و  ــت بر داد و س ــت كه بقايش مبتنى اس ــهر، جامعه  اى اس «ش
ــكيل سازمان  هايى براى تهيه و توزيع آذوقه و مواد خام و اصوالً موجوديت هر شهر بستگى  تش

به همين مبادالت و داد و ستدها دارد و تفاوت  آن با دهكده از همين جهت است.»
ــت  ــتر مواد خام موردنياز خود را از حوالى نزديك خود به دس «مردم هر دهكده، غذا و بيش
ــت كه  ــافتى اس ــان محدود به همان مس مى  آورند و به طور كلى ميدان فعاليت و بهره  برداريش

1ـ لينتون، رالف؛ سير تمدن؛ ترجمه پرويز مرزبان، تهران: انتشارات اميركبير، 1372، ص 114. 
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ــانى مى  تواند در طول روز طى كند تا به مزرعه  اش برسد و در آن به كار كشاورزى  هر فرد انس
ــك دهكده مى  تواند به  ــه خانه  اش بازگردد. حجم جمعيتى كه در ي ــپس دوباره ب بپردازد و س
حيات خود ادامه دهد نيز به ندرت از چند صد نفر تجاوز مى  كند و حال آن كه شهر مى  تواند 

مركز تجمع افراد بي شمارى شود و هيچ حّدى براى آن نيست».
به همان ترتيب كه در معمارى سابقه ايرانيان بسيار درخشان بوده، در شهرسازى نيز هم در 
دوره  هاى تاريخى قبل از اسالم و هم در سده  هاى پس از آن، شهرت عالمگيرى داشته است به 
طورى كه در زمان شاه عباس اّول صفوى، پايتخت ايران يعنى اصفهان، به نصف جهان معروف 
بوده است و پروفسور پوپ در مورد اين شهر مى  گويد: «... حتى آثار باقيمانده از اين نقشه  هاى 
ــازى و ابنيه زيبايى كه در چهار طرف ميدان بزرگ و باز نقش جهان وجود دارد، كافى  شهرس
ــن و عظيم  ترين و در عين حال  ــد كه در اينجا يكى از عالي تري ــه به ما يادآورى كنن ــتند ك هس
منطقى  ترين و زيباترين نقشه هاى شهرسازى كه تاكنون به ثمر رسيده ديده مى  شود. ايرانيان 
ــهورترين رياضي دانان و استادان تزيينات هستند، اين دو استعداد خود  كه از نظر تاريخى از مش
ــانيدن آن هر دو الزم است، به كار يكى از بزرگترين و  ــه و به انجام رس را كه براى ريختن نقش

برجسته  ترين طرح هاى شهرسازى جهان گرفته  اند1».
در كشور ما اكنون با توجه به گستردگى و تنوع مناطق مختلف و توسعه نيافتگى حوزه  هاى 
وسيعى از آن و همچنين برخى تمركزهاى منتج از نبودن برنامه  ريزى يا برنامه  ريزى  هاى غلط، 
ــوس است تا  ــد همگون در مناطق مختلف محس ــى در جهت تحول و رش نياز به تحولى اساس
بتوان از منابع سرشار طبيعى و انسانى موجود، به طريقى مناسب بهره  مند گرديد و به استقالل 

سياسى و اقتصادى و فرهنگى منطبق بر آرمان  هاى انقالب اسالمى دست يافت.
ــالم، نيازمند برنامه  ريزى صحيح، سازمان و نيروهاى  ــد و ايجاد محيط زيست س تحول، رش
تخصصى الزم و همكارى و مشاركت مردمى خاص خود است كه بديهى است از اولين اقدامات 
ــور مى  باشد و رشته  ــگاه  هاى كش ــوى دانش ضرورى آموزش و تربيت نيروهاى متخصص از س
ــهرى و منطقه  اى» و «طراحى شهرى»،  ــازى با گرايش  هاى «برنامه  ريزى ش مهندسى شهرس

1- Pope, Arthur U., A Survey of  Persian Art; Tehran: Soroush, 1982; P. 1409. 
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براى رفع نيازهاى فوق، برنامه  ريزى شده است.(تصاوير5-5 و 5-6)

تصوير 5ـ5ـ پالن مركز محله 
«عليقلى آقا» يكى از مراكز محله 
بزرگ بيدآباد در شهر اصفهان

(نقشه به روز شده در سال 1378)

تصوير 6ـ5ـ عكس هوايى از مركز محله «عليقلى 
آقا» يكى از مراكز محله بزرگ بيدآباد در شهر 

اصفهان (همان تصوير قبل)

توانايى ها و  زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
1ـ همكارى با ادارات و سازمان  هاى دولتى مرتبط با شهرسازى و برنامه  ريزى 

شهرى و منطقه  اى مانند: وزارت مسكن و شهرسازى، شهردارى  ها، سازمان حفاظت محيط 
زيست، سازمان برنامه و بودجه، ...

ــازمان  هاى دولتى و بخش  ــهرى در س ــازى و طراحى ش 2ـ همكارى در پروژه  هاى شهرس
خصوصى.

ــهرى و منطقه  اى در سازمان  هاى دولتى و بخش  3ـ همكارى در پروژه  هاى برنامه  ريزى ش
خصوصى.

ــهرى و برنامه  ريزى  ــترده از متخصصان طراحى ش 4ـ همكارى با گروه  هاى كوچك يا گس
ــيده  اى براى برخورد  با  ــهرى و منطقه  اى براى طراحى روش  هاى اجرايى مطلوب و انديش ش
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ــركت در فرايند برنامه  ريزى، تصميم  گيرى و اجرا با هدف  ــهر و  ش ــائل فضايى ـ كالبد ش مس
سازمان دادن محيط  هاى زيست انسانى.

ــهرى و برنامه  ريزى  ــترده از متخصصان طراحى ش 5ـ همكارى با گروه  هاى كوچك يا گس
ــاخت كالبدى شهر، روستا و منطقه و  ــناخت و تجزيه و تحليل س ــهرى و منطقه  اى براى ش ش
ارزيابى طرح  ها و برنامه  هاى ميان مدت و بلندمدت رشد و تحول و توسعه اجتماعى، اقتصادى 

و كالبدى در مقياس  هاى منطقه  اى، شهرى و روستايى.
6ـ همكارى در شركت  هاى مهندسين مشاور ساختمان.

7ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى مرتبط با معمارى.
ــاركت در مديريت اجرايى پروژه  هاى  ــازى يا مش 8ـ مديريت و هماهنگى پروژه  هاى شهرس

شهرسازى گسترده.
9ـ همكارى و هماهنگى با تمام متخصصانى كه كارشان با سازماندهى فضاى زيست مرتبط 
ــان، متخصصان علوم اجتماعى و اقتصادى و جغرافيا،  ــت؛ مانند: اكولوژيست  ها، اقليم شناس اس

برنامه  ريزان مسائل اجتماعى و اقتصادى، ...
ــى مرتبط با شهرسازى (برنامه  ريزى  ــى در طرح  هاى پژوهش 10ـ مجرى يا همكار پژوهش

شهرى و منطقه  اى و طراحى شهرى).
11ـ مديريت، برنامه  ريزى يا ارزشيابى فعاليت  هاى مرتبط با شهرسازى (برنامه  ريزى شهرى 

و منطقه  اى و طراحى شهرى).
ــد، از فارغ التحصيالن مهندسى شهرسازى انتظار مى  رود  ــاغلى كه نام برده ش عالوه بر مش
ــتقيم با رشته شهرسازى مربوط است  ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمس كه وظايف و مس

را انجام دهند:
1ـ همكارى با مهندسين معمار در پروژه  هاى مختلف.

2ـ همكارى با گروه  هاى مرمت بناهاى تاريخى و باستان شناسى.
3ـ همكارى با گروه  هاى توليد فيلم  هاى سينمايى و تلويزيونى براى مشاوره يا آماده سازى 

شهرك  هاى سينمايى.
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پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى مهندسى شهرسازى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته مهندسى شهرسازى را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى را كه  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

با  مهندسى شهرسازى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ تفاوتهاى شهر و روستا را شرح دهيد.
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هدف  هاى رفتارى:
 در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند:

1ـ رشته معمارى داخلى را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته معمارى داخلى را شرح دهد.

ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با رشته معمارى  3ـ زمينه  هاى اش
داخلى مربوط است را توضيح دهد.

امروزه و نيز در طى تاريخ، دو هدف اصلى مى  توان براى معمارى داخلى قائل شد:
ــا و در نظر گرفتن منطقى  ــيم فضاه ــاد نظم و اقتصاد در طراحى و توزيع و تقس ــى ايج يك
عملكرد آن ها ـ چه در كوتاه مدت و چه در زمان طوالنى ـ و ديگر زيبايى و چشم  نوازى و موزون 

بودن فضا و استقرار عناصر و احجام داخل آن.
ــده هاى  ــد كه ايرانيان در طى س ــتيابى حاصل ش ــته به اين باور دس اگر در صفحات گذش
مختلف قبل و بعد از اسالم معمارى ارزشمند و چشمگيرى داشته  اند كه بسيارى از جنبه  هاى 
ــده است، شكى نبايد داشت كه در اغلب بناهاى  اصلى و فرعى آن مورد تقليد جهانيان واقع ش
ايرانى معمارى داخلى اهميت بيشترى دارا بوده و به  آن بيش از ظاهر بنا پرداخته شده است. 
ــى قديمى وجود دارد  ــد اصفهان و يزد، خانه هاي ــهرهايى مانن ــه طور مثال، هم  اكنون در ش ب
ــيار اندك يا بدون تزيين دارند ولى در داخل آن  ــاده با تزيينات بس ــيار س كه نماى ظاهرى بس
ريزه  كارى  هاى تزيينى فراوانى ديده مى  شود كه با وجود غبار زمان و تخريب و كهنگى حاصل 
از آن، هنوز مانند جواهرى درخشان، چشم را نوازش مى  دهد. معمارى داخلى در ايجاد هويت 

كلى بنا، سهم مهمى را به خود اختصاص مى  دهد.

     
                             معماري داخليمعماري داخلي
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ــا هر حرفه اجتماعى مبتنى بر آن، تحصيالت علمى و دوره  ــروزه براى هر نياز جامعه و ي ام
آموزشى متناسب با آن در دانشگاه  ها وجود دارد. كارشناسان و متخصصان در هر حوزه و در هر 
زمينه، از آن رو تربيت و پرورش مى  يابند تا خالء و چالش  هاى كمى و كيفى را پاسخگو بوده و 
يا ضرورت  هاى زندگى انسان و نيازهاى جسمى و روحى او را برآورده سازند و هر روز براساس 

نوآورى، خالقيت، تحول و توسعه انديشه، محيط زيست انسان را بهبود بخشند.
ــى، و نيز  ــته كه در نظا م يابى، هويت بخش ــيع فعاليت  هاى هنرى، آن دس از ميان طيف وس
ــت انسانى نقش مؤثر و تعيين كننده دارند، مورد توجه و تأكيد ويژه  كمال و تعالى فضاى زيس
ــتقيماً به طرح و انتظام فضاى زيست انسان  ــته معمارى داخلى نيز از آنجا كه مس بوده  اند. رش
ــژه برخوردار بوده و  ــكال متنوع آن مى  پردازد، از اهميتى وي ــاى مختلف و در اش در مقياس  ه

راه  اندازى رشته دانشگاهى آن، ضرورت داشته است.
ــت كه زمينه فعاليت عملى آن را در جامعه مى  توان به  ــته  هايى اس معمارى داخلى، از رش
وفور مشاهده كرد. طراحى و معمارى داخلى نمايشگاه  هاى بزرگ و كوچك، صحنه  آرايى فضاى 
برگزارى سمينارها و جشنواره  ها، طرح و آرايش داخلى فروشگاه  هاى بزرگ و كوچك، هتل  ها، 
بانك  ها، ادارات مختلف، مجتمع  هاى تجارى، خانه  هاى مسكونى، ايستگاه  هاى راه آهن و مترو، 
سالن  هاى پايانه  ها، فرودگاه  ها و ... و همچنين احياء و بازآرايى بناهاى تاريخى، همگى مواردى 

هستند كه نياز به طراح معمارى داخلى را الزامى مى  نمايند.

گفتگو كنيد: 
رشته ي معماري داخلي چه ارتباطي با رشته هاي ارتباط تصويري و طراحي صنعتي 

دارد؟

ــاران، طراحان صنعتى و حتى  ــته را معم ــه تا حدودى خأل فعاليت كارآمدان اين رش اگرچ
ــطح  ــطوح علمى ـ عملى، و يا صنعتگران و دكوراتورهاى تجربى در س طراحان گرافيك در س
ــى مى  تواند به گونه  اى صحيح و  ــغلى انجام مى  دهند، اما تمام اين فعاليت  ها زمان تجربى و ش
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ــط فارغ  التحصيالن  ــه، ذوق، عالقه و هنر و تخصص انجام گيرد كه توس ــى بر علم، تجرب متك
رشته معمارى داخلى هدايت گردد. مفاهيمى چون: بافت، رنگ، نور، صوت، مقياس و تناسب، 
تركيب  بندى و چيد  مان، تكنيك  ها و روش  هاى ساخت، كيفيت و كارايى مصالح در اين رشته 

اهميت ويژه اى دارند.(تصوير5-7)

تصوير7ـ 5 ـ خانه ي طباطبايي ها

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط:
1ـ همكارى با ادارات و سازمان  هاى دولتى مرتبط با معمارى داخلى مانند: وزارت مسكن 

و شهرسازى، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران، شهردارى  ها، ...
2ـ همكارى با شركت  هاى ساختمانى و دفاتر معمارى در بخش خصوصى.

3ـ همكارى در پروژه  هاى ساختمانى و شهرك  سازى.
4ـ مديريت دفاتر طراحى و معمارى داخلى يا همكارى با اين  گونه دفترها.

5ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى يا كارشناسى مرتبط.
ــاركت در مديريت اجرايى  ــى يا مش ــى پروژه  هاى معمارى داخل ــت و هماهنگ 6ـ مديري

پروژه  هاى معمارى گسترده.
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7ـ مديريت، برنامه  ريزى يا ارزشيابى فعاليت  هاى مرتبط با معمارى داخلى.
ــى مرتبط با  ــزل و لوازم تزيين ــرى و ادارى و من ــان دفت ــگاه  هاى مبلم ــت فروش 8ـ مديري

دكوراسيون 
9ـ طراحى صحنه در برنامه  ريزى تلويزيونى.

10ـ همكارى با گروه  هاى توليد فيلم  هاى سينمايى و تلويزيونى براى طراحى صحنه.
ــاغلى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته معمارى داخلى مى توانند وظايف  عالوه برمش
ــتقيم با رشته معمارى داخلى مربوط است را انجام  ــئوليت هاى زير را كه به صورت غيرمس و مس

دهند:
1ـ طراحى صحنه در نمايش  هاى مختلف.
2ـ همكارى با گروه  هاى طراحى صنعتى.

ــف هتل  ها، يا  ــراى طبقه همك ــته ب ــى ديوارى يا نقش برجس ــراى نقاش ــى و اج 3ـ طراح
ــيار بزرگى براى  ــابه و نيز طراحى و اجراى نقوش ديوارى بس ــتوران  ها و اماكن عمومى مش رس

پايانه  هاى مسافربرى و ميادين و ...
ــا و آباژورها و  ــيون مانند چراغ  ه ــد لوازم تزيينى و دكوراس ــت كارگاه  هاى تولي 4ـ مديري

ديواركوب و ميزهاى كوچك و ... يا طراحى در اين گونه كارگاه  ها.
ــكونى و يا طراحى در  ــاي توليد مبلمان ادارى و دفترى و منازل مس ــت كارگاه  ه 5ـ مديري

اين گونه كارگاه  ها.
ــگاه  ها و مؤسسات آموزش  ــردر ورودى براى دانش 6ـ طراحى و  اجراى حجم يادبود و يا س

عالى يا پژوهشى و يا كارخانجات و موارد مشابه.
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پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى معمارى داخلى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته معمارى داخلى را توضيح دهيد.  
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

معمارى داخلى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.

هيد.  
 يك از حرفه  هايى كه با 
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ساير رشته  هاى مرتبط با هنر
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 
1ـ رشته پژوهش هنر را توضيح دهد.

2ـ هدف از راه  اندازى رشته پژوهش هنر را شرح دهد.
3ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با رشته پژوهش هنر 

مربوط است را توضيح دهد.

ــنجش  ــت؛ به عبارت ديگر، معيار س ــر، بارزترين تجلى اعتالى هر فرهنگ و تمدنى اس هن
ــت كه در گستره  آن به عرصه ظهور مى  رسد و از عمق ارزش  هاى  عظمت هر تمدن، آثارى اس

معنوى آن حكايت مى كند.
ــور ما دچار نوعى  ــه معاصر ايران، مى  توان دريافت كه هنر در كش ــا نگاهى گذرا به جامع ب
ــته و از سويى ديگر  ــمند گذش ــنت پايدار و ارزش ــدن از  س ــده و از يك طرف دور ش بحران ش
سردرگمى در يافتن هويت جديد، هنر امروز ما را دچار بى  هويتى و تنزل كيفيت نموده است. 
ــوارى  ها به خاطر نداشتن شناختى عميق و جهت  دار از هنر باشد  ــد كه اين دش به نظر مى  رس
ــت كه از  ــتى فعاليتى به نام «هنر»، ضرورى اس ــى عميق و معنايى در چيس كه براى آن نگرش
ــتن نقادانه با ميراث هنرى  ــان نشأت مى  گيرد. رويارويى نداش درونى  ترين اليه  هاى وجود انس

غرب و كمبود آگاهى ژرف از هنر خودى نيز اين بى  هويتى را بيشتر دامن زده است. 
ــته، دوره كارشناسى ندارد)،  ــد و دكتراى پژوهش هنر (اين رش ــى ارش دوره  هاى كارشناس
ــائل و نيز چاره  انديشى درباره مشكالت  ــب براى ژرف  نگرى در اين مس مى  توانند فرصتى مناس

حال و آينده هنر باشند.

     
                             پژوهش هنرپژوهش هنر
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ــيارى يافته و تحت تأثير ابعاد  ــعت بس ــرى، وس امروزه جهان هنر، همانند ديگر معارف بش
ــان، نمودهاى متفاوتى به خود گرفته است و هر يك از اين  ــابى وجود انس مختلف ذاتى و اكتس
ــط يافته  اند كه در برخى موارد، تمامى كالبد هنر را در  وجوه نمودها نيز به نوبه خود چنان بس

يك عصر و يا يك موقعيت جغرافيايى و يا شرايط اجتماعى به تسخير خود در آورده  اند.
ــده است به گونه  اى كه  ــيده ش دامنه اين وجوه گوناگون به وادى قضاوت و نقد هنر نيز كش
بررسى يك اثر يا آثار هنرى يك دوره و يك عصر، بر حسب آن كه با چه نگاهى به آن نگريسته 
ــى آثار هنرى، زمينه  هاى نظرى و  ــود، متفاوت خواهد بود. از زمينه  هاى رايج در باب بررس ش
ــتقالل، در  ــن دو زمينه يعنى «زمينه نظرى» و «زمينه تاريخى» با وجود اس ــت. اي تاريخى اس

بسيارى از موارد با هم تداخل دارند.
ــت كه «نفس  ــن بر آن اتفاق نظر دارند، اين اس ــيارى از متفكري ــه مهم ديگرى كه بس نكت
ــاص تقدم و تأخر زمانى  ــله اتفاقات و حوادث با ترتيب خ ــخ»، فقط قرار گرفتن يك سلس تاري
ــترى براى ظهور  ــت. بنابراين، چه تاريخ را بس ــخ، خود از مقوالت نظرى اس ــت؛ بلكه تاري نيس
نظريه  ها فرض كنيم و چه خود تاريخ را مقوله  اى نظرى بدانيم، ارتباط تنگاتنگ اين دو مفهوم 

قطعى و آشكار است كه هر دو در رشته  دانشگاهى پژوهش هنر لحاظ شده  اند.
ــته كارشناسى ارشد پژوهش هنر در شوراى عالى  ــر فصل دروس مصوب رش در برنامه و س

برنامه  ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فن  آورى، تعريف و هدف دوره به شرح زير آمده است:
ــت كه هدف آن  ــد پژوهش هنر، يكى از دوره  هاى آموزش عالى اس ــى ارش «دوره كارشناس
ــويق و ترغيب تفكر در مقوله هنر، رشد خالقيت  هاى هنرى و ارتقاء سطح بينش هنرى در  تش

فرهنگ اسالمى است».
توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط

1ـ همكارى با ادارات و سازمان  هاى دولتى يا بخش خصوصى به عنوان مشاور هنرى.
ــات آموزش عالى به  ــگاه  ها و مؤسس ــى دانش 2ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى و كارشناس
ــگاه  ها و مؤسسات آموزش عالى به عنوان  ــدن به دانش صورت قرارداد حق  التدريس يا جذب ش

هيأت علمى در صورت دارا بودن مدرك دكترى.
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3ـ مدیریت ســازمان  ها و مؤسســات و دفاتری که به نوعی حوزه فعالیت آن ها با هنر مرتبط 
است.

4ـ همکاری با گروه  های تولید فیلم  های سینمایی  و تلویزیونی برای طراحی صحنه براساس 
سوابق تاریخی.

5ـ همکاری با مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی یا  بخش خصوصی به عنوان پژوهشگر.
6ـ همکاری با گروه  های برنامه  ریزی شهری و منطقه  ای.

عالوه بر مشاغلی که نام برده شد، فارغ  التحصیالن رشته پژوهش هنر وظایف و مسئولیت  های 
زیر را که به صورت غیرمستقیم با رشته پژوهش هنر مربوط است را می توانند انجام دهند: 

1ـ ترجمه کتاب  ها و مقاالت هنری برای ناشرین و مطبوعات.
2ـ همکاری با گروه  های باستان شناسی و پژوهش  های تاریخی.

3ـ همکاری با گروه  های تهیه فیلم  های مســتند برای انجام پژوهش  های مرتبط با موضوع 
رشته تحصیلی.

4ـ همکاری با گروه  های شهرسازی به عنوان پژوهشگر.
5ـ همکاری در زمینه  های پژوهشــی و نظری مربوط به رشــته تحصیلی دانشگاهی دوره 

کارشناسی ارشد.
6ـ مدیریت کالس  های آزاد هنری.

7ـ مســئولیت  های اجرایی مختلف در دانشکده  های هنری، هنرستان  ها و مؤسسات مشابه 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی.

پرسشها

1ـ ضرورت رشته دانشگاهی پژوهش هنر را توضیح دهید.
2ـ توانایی  های فارغ  التحصیالن رشته پژوهش هنر را توضیح دهید.

3ـ در شــهر یا منطقه  ای که زندگی می  کنید، زمینه اشتغال کدام یک از حرفه  هایی که با 
رشته پژوهش هنر مربوط است، وجود دارد؟ تحقیق کنید.



شم
ل ش

فص

111

هدف  هاى رفتارى:
 در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته فلسفه هنر را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته فلسفه هنر را شرح دهد.

3ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى را كه با رشته فلسفه هنر مربوط است را توضيح دهد.

ــت و  ــان اس ــناختى انس ــر، عرصه اصيل تجلى زيبايى و دريافت  هاى ذوقى و زيبايى ش هن
ــورت تحقق و عينيت به يافته  هاى  ــد تا از آن طريق، ص مجالى براى جوالن قوه خيال مى  باش

خود ببخشد.
در ايران،تحليل چيستى و ماهيت هنر در تراز تحليل  هاى نظرى از پيچيدگى  هاى مضاعف 
برخوردار است. گشودگى دروازه  هاى عرصه فرهنگ و تمدن به سوى تمدن  هاى ديگر، به ويژه 
ــينه  اى طوالنى در هم  آميخته،  ــدن غربى، زمانى كه با ميراث  دارى فرهنگى اصيل و با پيش تم
متفكران و نظريه پردازان را با انواع سئواالت و دغدغه  ها در مورد اصالت فرهنگ و تمدن و هنر 
ــاخته و از اين طريق  ــى و چگونگى تعامل و ارتباط آن با فرهنگ و هنر غيربومى مواجه س بوم
ــش  هاى اصيل فراوان فرا روى آنان نهاده است. بررسى اجمالى سير پژوهش  ها و آموزش ها  پرس
ــازمان يافته و  ــانى از هدفمندى و مواجهه اصولى و س ــفه هنر در ايران، هيچ نش در حوزه فلس

انديشيده شده در حوزه مذكور در اختيار نمى  گذارد.
دوره كارشناسى ارشد فلسفه هنر، فرصتى است تا مگر از آن طريق، به صورتى سازمان  يافته 
ــخص و اهدافى معين بتوان همزمان با غنى  سازى گفتمان، «نظر فلسفى» در  و با تعاريفى مش

عرصه هنر، در حوزه تأمالت نظرى نيز نظام بخشيد. 

ا ف ا ف

     
                             فلسفه هنرفلسفه هنر
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توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
1ـ همكارى با ادارات و سازمان  هاى دولتى يا بخش خصوصى به عنوان مشاور هنرى.

ــات آموزش عالى به  ــگاه  ها و مؤسس ــى دانش 2ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى و كارشناس
ــگاه  ها و مؤسسات آموزش عالى به عنوان  ــدن به دانش صورت قرارداد حق  التدريس يا جذب ش

هيأت علمى در صورت دارا بودن مدرك دكترى.
ــات و دفاترى كه به نوعى حوزه فعاليت آن ها با هنر مرتبط  ــازمان  ها و مؤسس 3ـ مديريت س

است.
4ـ ترجمه كتاب  ها و مقاالت هنرى براى ناشرين و مطبوعات.

ــئوليت  هاى اجرايى مختلف در دانشكده  هاى هنرى، هنرستان  ها و مؤسسات مشابه  5ـ مس
آموزشى، پژوهشى و فرهنگى. 

پرسش  ها

1ـ ضرورت رشته دانشگاهى فلسفه هنر را توضيح دهيد.
2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته فلسفه هنر را توضيح دهيد.

ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش
رشته فلسفه هنر مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته مرمت آثار تاريخى را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته مرمت آثار تاريخى را شرح دهد.

3ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با رشته مرمت آثار 
تاريخى مربوط است را توضيح دهد.

ــد  ــياء منقول فرهنگى و تاريخى منحصربه فرد مى  باش ــور ايران از نظر تنوع و تعدد اش كش
ــت آمده از حفارى  هاى باستان  شناسى، حكايت از تاريخ، هنر و تمدن غنى اين  ــياء به دس و اش
سرزمين دارد. پس چگونگى حفظ و مرمت اين آثار در برنامه آموزش عالى جايگاه ويژه  اى پيدا 
مى  كند. تحوالت فن  آورى امروز دنيا در خصوص حفاظت از اشياء فرهنگى و تاريخى، همزمان 
ــى با سرعتى شگرف در حركت است و لذا گسترش آموزش آن  ــترش علوم باستان  شناس با گس
ــياء در موزه  هاى آن موجود و يا در دل خاك نهان است را  ــورى كه تعداد بي شمارى اش در كش

پيش از پيش ضرورى مى  نمايد.
تنوع و تعداد اشياء فرهنگى و تاريخى در موزه  ها و انبارهاى آن ها و همچنين تزيينات وابسته 
به معمارى در بناهاى تاريخى كشورمان، لزوم پژوهش متخصصان حرفه  اى را جهت انجام امور 
حفاظت و مرمت اين آثار مى  طلبد. در طى ساليان گذشته با جذب دانش  آموختگان اين رشته 
تحصيلى در مراكز متولى حفظ آثار تاريخى، فرهنگ حفاظت و مرمت تا حّد  زيادى جاى خاص 
خود را باز نمود. تداوم اين موضوع، مستلزم تقويت برنامه  هاى آموزشى اين رشته تحصيلى در 

كشور مى  باشد.(تصوير6-1)

: فتا هدفها

     
                             مرمت آثارتاريخيمرمت آثارتاريخي
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تصوير 1ـ6ـ آزمايشگاه بخش آناليز مواد گروه مرمت
ــته، با كسب دانش نظرى و عملى در طى تحصيل، توانايى عميقى  فارغ  التحصيالن اين رش
ــت  ــته به معمارى به دس ــياء موزه  اى و تزيينات وابس در چگونگى مطالعه، حفاظت و مرمت اش
ــگرى و صنايع  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش خواهند آورد. توانايى اين دانش  آموختگان در س
ــت  اندركار موضوع حفاظت و مرمت آثار و اشياء  ــازمان  هايى كه به نوعى دس ــتى و ديگر س دس
تاريخى هستند، نظير موزه  ها، كارگاه  ها و آزمايشگاه هاى دولتى و خصوصى حفاظت و مرمت، 
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كاربرد وسيعى خواهد داشت.
توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 

ــته آن ها ارتباط  ــازمان  هاى دولتى يا بخش خصوصى كه به رش ــكارى با ادارات و س 1ـ هم
ــا، كارگاه  هاى مرمت و  ــتى، موزه  ه ــگرى و صنايع دس ــازمان فرهنگى و گردش دارد؛ مانند: س

آزمايشگاه  هاى مرمت اشياء تاريخى و ...
ــات آموزش عالى به  ــگاه  ها و مؤسس ــى دانش 2ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى و كارشناس

صورت قرارداد حق  التدريس. 
3ـ همكارى با گروه  هاى مرمت آثار تاريخى.

4ـ مديريت فروشگاه  هاى عتيقه  فروشى.
5ـ مديريت موزه  ها يا مديريت بخش اشياء تاريخى در موزه  ها. 

ــته مرمت آثار تاريخى وظايف و  ــد، فارغ  التحصيالن رش ــاغلى كه نام برده ش عالوه بر مش
ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمستقيم با رشته مرمت آثار تاريخى مربوط است را نيز  مس

مى توانند انجام دهند: 
1ـ همكارى با گروه  هاى باستان  شناسى و پژوهش  هاى تاريخى.

ــئوليت  هاى اجرايى مختلف در دانشكده هاى هنرى، هنرستان  ها و مؤسسات مشابه  2ـ مس
آموزشى، پژوهشى و فرهنگى.

ــتند براى انجام پژوهش  هاى مرتبط با موضوع  3ـ همكارى با گروه  هاى تهيه فيلم  هاى مس
رشته تحصيلى.

4ـ مسئوليت  هاى اجرايى مختلف در موزه  ها، نمايشگاه  هاى فرهنگى، جشنواره  هاى هنرى 
و موارد مشابه. 



شم
ل ش

فص

116

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى مرمت آثار تاريخى  را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته مرمت آثار تاريخى را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

رشته مرمت آثار تاريخى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد. 

    
مرمت و احياء بناهاي تاريخي



شم
ل ش

فص

117

هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته مرمت و احياء بناهاى تاريخى را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته مرمت و احياء بناهاى تاريخى را شرح دهد.

ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با رشته مرمت و  3ـ زمينه  هاى اش
احياء بناهاى تاريخى مربوط است را توضيح دهد.

وجود هزاران بناى تاريخى و محوطه  ها و بافت هاى كهن ارزشمند در ايران و توجه روزافزون 
ــاكان ما و نقش مؤثرى كه دولت براى حفظ اين  ــواهد ارزنده فرهنگ غنى ني به اهميت اين ش
ميراث گرانبها در برنامه  هاى رشد و توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در نظر گرفته است، 
ــان و متخصصان آشنا  به شيوه  هاى پيشرفته مطالعه، مرمت و احياى اين آثار  حضور كارشناس

را كامًال ضرورى ساخته است.
ــا، محوطه  ها و  ــاى بناها و مجموعه  ه ــه حفاظت، مرمت و احي ــه به اهميت مطالع ــا توج ب
ــن امر مهم فنى،  ــانى كه اي ــور، معماران و مهندس ــكون كش بافت  هاى تاريخى عرصه  هاى مس
فرهنگى و هنرى را به عهده دارند، بايد مانند يك معمار و هنرمند معاصر، تسلط الزم را بر ابعاد 
ــند، ضمن اين كه نگاهى هوشيارانه و عادالنه  ــته باش تخصصى و مفاهيم امروزى حرفه خود داش

نيز به گذشته دارند.
ــارى و مرمت، نقش  ــه موضوعاتى مانند: حف ــاى تاريخى، ب ــت و احياء بناه ــته مرم در رش
ــى، وضعيت آثار در زير خاك و خارج از خاك،  حفاظت  گران آثار در حفارى  هاى  باستان  شناس
ــت آمده از حفريات، نگهدارى و حفاظت بقاياى به  ــتين اقدامات ضرورى براى آثار به دس نخس

هدف  هاى رفتارى: 

     
                           مرممرمت و احياء بناهاي تاريخيت و احياء بناهاي تاريخي
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ــطوح  ــى، حفاظت موزائيك  ها، گچبرى ها و س ــت آمده معمارى از حفريات باستان  شناس دس
ــت آمده از كاوش  هاى  ــاختمان  هاى خشتى به دس ــت آمده، مرمت و حفاظت س گچى به دس
ــود و  برخى از  ــى پرداخته مى  ش ــنگى و مرمت در باستان  شناس ــاى س ــى، بناه باستان  شناس

مهم  ترين هدف  هاى راه  اندازى اين رشته به شرح زير است:
ـ شناخت و حفاظت از ابنيه و مجموعه  هاى فرهنگى ـ تاريخى 

ـ احياء و تداوم زندگى ابنيه و بافت  هاى تاريخى.
ـ آشنايى با روش  هاى مطالعه و شناخت ابنيه و بافت  هاى تاريخى.

ــاى حفاظت، مرمت و  ــاى الزم در فارغ  التحصيالن به منظور ارائه طرح  ه ــاد توانايي ه ـ ايج
احياى ابنيه و بافت  هاى تاريخى و اجراى آن ها.

ـ هدايت گروه مرمت  كاران توسط فارغ  التحصيالن.
با توجه به نيازى كه جامعه به افراد متخصص در اين زمينه دارد، برنامه  ريزى اين رشته به 
گونه  اى صورت گرفته است كه فارغ  التحصيالن مقاطع مختلف تحصيلى آن، جوابگوى نيازهاى 

مملكت باشند. 
توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 

ــته آن ها ارتباط  ــازمان  هاى دولتى يا بخش خصوصى كه به رش ــكارى با ادارات و س  1ـ هم
دارد: مانند: سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى، گروه  ها و كارگاه  هاى مرمت 

بنا، شهردارى  ها.
ــات آموزش عالى به  ــگاه  ها و مؤسس ــى دانش 2ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى و كارشناس

صورت قرارداد حق  التدريس.
3ـ مديريت موزه  ها و محوطه  هاى باستانى مانند تخت جمشيد، معبد چغازنبيل.

ــاى قديمى و  ــازى بناه ــاى تعمير و بازس ــارى و گروه  ه ــاى معم ــا گروه  ه ــكارى ب 4ـ هم
ساختمان هاى مسكونى كهنه و داراى قدمت زياد.

5ـ همكارى با گروه  هاى باستان  شناسى و پژوهش  هاى تاريخى. 
ــته مرمت و احياء بناهاى تاريخى  ــد، فارغ  التحصيالن رش ــاغلى كه نام برده ش عالوه بر مش
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ــت را نيز  ــته مربوط اس ــتقيم با اين رش ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمس وظايف و مس
مى توانند انجام دهند: 

ــتند براى معرفى ابنيه تاريخى يا منطقه  هاى  ــكارى با گروه  هاى تهيه فيلم هاى مس 1ـ هم
باستان  شناسى.

ــئوليت  هاى اجرايى مختلف در دانشكده  هاى هنرى، هنرستان  ها و مؤسسات مشابه  2ـ مس
آموزشى، پژوهشى و فرهنگى.

3ـ برنامه  ريزى براى مرمت بناهاى تاريخى كشور توسط سازمان  هاى مربوطه.

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى مرمت و احياء بناهاى تاريخى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته مرمت و احياء بناهاى تاريخى را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

رشته مرمت و احياء بناهاى تاريخى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد. 
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته هنر اسالمى را توضيح دهد.
2ـ اهميت و ضرورت راه  اندازى رشته هنر اسالمى را شرح دهد.

ــته هنر  ــتقيم با رش ــتقيم و غيرمس ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مس 3ـ زمينه  هاى اش
اسالمى مربوط است را توضيح دهد.

ــالمى زاده تالش و فعاليت  هاى  ــالمى در ايران در ادوار اس ــاى هنر و فرهنگ اس ويژگى  ه
هنرمندانى است كه در دامن فرهنگ اسالمى پرورش يافته  اند و ويژگى  هاى فنى و زيبايى  شناسى 
آثار دوران اسالمى، همواره منطبق با جهان  بينى هنرمند مسلمان بوده است. هنرمند مسلمان، 
ــان در  در پى ايجاد تفاهم و تعامل ميان صورت و معنا و برآوردن نيازهاى مادى و معنوى انس
مرحله آفرينش اثر هنرى، مهارت فنى را با معرفت دينى در مى  آميزد و در نتيجه، اثر هنرى با 

وجود وجه مهم كاربرد، داراى وجه باطنى و مفاهيم دينى نيز مى  گردد.
ــالمى به دليل ويژگى  هاى خاص خود، ارزش و اعتبار بسيار زيادى را  هنر ايران در دوره اس
در عرصه فرهنگى و تمدن اسالمى به خود معطوف كرده است. مواردى مانند حضور همه جانبه 
آن در جامعه اسالمى و مردمى بودن آن، ارزش  هاى محتوايى و شاخصه هاي زيباشناسى سبب 
ــت كه بسيارى از پژوهشگران در اين زمينه به تحقيق بپردازند. حتى در دانشگاه  هاى  شده اس
ــس و پژوهش  هاى هنر  ــورك، ... هم  اكنون تدري ــفورد، كمبريج، نيوي ــر غربى مانند آكس معتب
ــيارى از كشورهاى جهان اسالم كه سهم كمترى در شكل  گيرى هنر  ــالمى وجود دارد و بس اس

     
                                        هنراسالمي                       هنراسالمي
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اسالمى داشته  اند، از مدت ها پيش حتى در سطح دكتراى تخصصى  رشته  هاى مرتبط با هنر 
اسالمى را راه  اندازى كرده  اند.(تصوير6-2)

تصوير 2ـ6ـ فضاي معنوي معماري اسالمي
ــت كه ريشه در اعماق  ــالمى، مبتنى بر هنرهايى اس ــى هنر اس ــى كارشناس برنامه  درس
ــعه، ترويج و تقويت  ــالمى به منظور احياء، توس ــى هنر اس ــالم دارد. دوره كارشناس دين اس
ــص در يكى از زير  ــانى آگاه و متخص ــه ايران و تربيت كارشناس ــالمى در جامع هنرهاى اس
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مجموعه  هاى هنر اسالمى يعنى هنرهاى صناعى در پنج گرايش: شيشه، سفال، هنر و صنايع 
ــجويان پس از گذرانيدن  ــت و دانش ــرى، هنر و صنايع فلز طراحى گرديده اس ــوب، نگارگ چ
ــترك، با انتخاب يكى از اين گرايش  ها، واحدهاى تخصصى  دروس پايه اصلى و تخصصى مش
مربوطه را كه به آموزش نكات فنى اختصاص يافته، مى  گذرانند.برنامه درسى كارشناسى ارشد 
ــت كه البته بيشتر بر پژوهش در  ــالمي امتداد مقطع كارشناسى آن طراحى شده اس هنراس

گرايشهاى هنر اسالمى تكيه دارد.
ــالمى متأثر از  ــت كه هنر اس ــالمى با توجه به اين حقيقت اس ــته هنر اس راه  اندازى رش
جهان  بينى اسالمى مى  باشد. كار هنرى او عالوه بر ايجاد تفاهم و تعامل در صورت و معنا، به 

نيازهاى مادى و روحى انسان هم توجه دارد.
در مصوبه شوراى گسترش آموزش عالى كه توسط گروه هنر تهيه شده و در سال 1384 
ــته دانشگاهى هنر اسالمى، چنين توضيح داده  ــيده است، اهميت و ضرورت رش به تأييد رس

شده است:
1ـ احياء و توسعه فرهنگ و هنر اسالمى ايران.

ــعت بخشيدن به پژوهش در زمينه  هنر اسالمى در جهت اعتالى فرهنگ اصلى و  2ـ وس
حاكم ايران.

3ـ تكيه و تأكيد بر حفظ و صيانت اصالت  ها و ارزش  هاى حاكم بر هنر اسالمى.
4ـ ضرورت پژوهش و تحقيق نظرى و عملى در هنر اسالمى به  منظور تطبيق با شرايط 

و نيازهاى جامعه امروز.
5ـ فراهم آوردن زمينه  هاى تداوم هنر اسالمى، و حيات گسترده آن در آينده.

6ـ اهميت جايگاه هنر اسالمى با توجه به وجود آثار گرانبها و در دسترس، اساتيد هنرمند 
و پيش كسوت، منابع حوزه  اى، نسخ خطى و كتابخانه  اى كشور.

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
ــراها، ... به عنوان متخصص هنر  ــگاه  هاى هنرى، فرهنگس 1ـ همكارى با موزه  ها، نمايش

اسالمى.
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ــالمى ارتباط  ــازمان  هاى دولتى يا بخش خصوصى كه با هنر اس 2ـ همكارى با ادارات و س
ــتى، وزارت فرهنگ و ارشاد  ــگرى و صنايع دس ــازمان ميراث فرهنگى و گردش دارند؛ مانند: س

اسالمى، حوزه هنرى وابسته به سازمان تبليغات اسالمى، ...
ــات آموزش عالى به  ــگاه  ها و مؤسس ــى دانش 3ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى و كارشناس

صورت قرارداد حق  التدريس.
4ـ تدريس دركالس  هاى آزاد هنر فرهنگ سراها،خانه هاى فرهنگ و... .

5ـ مديريت مؤسسات پژوهشى  و فرهنگى.
6ـ مديريت موزه  ها، نمايشگاه  هاى هنرى، فرهنگسراها، و مؤسسات و سازمان  هاى فرهنگى 

مشابه.
ــاى قديمى و همكارى با  ــازى آثار تاريخى و بناه ــا گروه  هاى تعمير و بازس ــكارى ب 7ـ هم

گروه  هاى باستان  شناسى.
8ـ همكارى در ارزيابى، ارزشيابى و كارشناسى هنر اسالمى.

9ـ همكارى در كارگاه  هاى: شيشه، سفال، هنر و صنايع چوب، هنر و صنايع فلز، نگارگرى 
و يا مديريت اين گونه كارگاه  ها.

عالوه بر مشاغلى كه نام برده شد، فارغ  التحصيالن رشته هنر اسالمى مسئوليت  هاى زير را 
كه به صورت غيرمستقيم با اين رشته مربوط است را نيز مى توانند انجام دهند: 

ــالم و  ــتند براى معرفى ابنيه تاريخى بعد از اس 1ـ همكارى با گروه  هاى تهيه فيلم  هاى مس
اشياء هنرى اين دوره  ها.

2ـ مسئوليت  هاى اجرايى مختلف در دانشكده  هاى هنرى، هنرستان  ها و مؤسسات آموزشى، 
پژوهشى و فرهنگى.

3ـ راه  اندازى كارگاه شخصى سفال يا چوب يا  فلز و انجام سفارشات نگارگرى.
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پرسش  ها
1ـ رشته هنر اسالمى را توضيح دهيد.

2ـ ضرورت تشكيل رشته دانشگاهى هنر اسالمى را توضيح دهيد.
3ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته هنر اسالمى را توضيح دهيد.

ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 4ـ در ش
با رشته هنر اسالمى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد. 
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند:

1ـ رشته مديريت فرهنگى هنرى را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته مديريت فرهنگى هنرى را شرح دهد.

ــتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با رشته مديريت  3ـ زمينه  هاى اش
فرهنگى هنرى مربوط است را توضيح دهد.

ــت كه مديريت هر فرايندى در دنياى معاصر از اهميتى ويژه برخوردار است به  ــك نيس ش
گونه  اى كه تخصص  هاى گوناگونى مانند مديريت اقتصادى، مديريت بازرگانى، مديريت توليد، 
ــورهاى مختلف به عنوان  ــر كدام جداگانه در كش ــى و ... ه ــت فرهنگى، مديريت سياس مديري

رشته  هاى دانشگاهى آموزش داده مى  شوند.
ــال  هاى اخير شوراى گسترش آموزش  ــته مديريت فرهنگى هنرى كه از مصوبات س در رش
عالى مى  باشد، عالوه بر شناخت هنر و زمينه  هاى مختلف آن، دانشجويان با موضوعاتى مانند: 
ــى ايران، فرهنگ و ارتباط آن با بسترهاى گوناگون اقتصاد،  ــى هنر و جامعه  شناس جامعه  شناس
ــناد و مدارك  ــائل فرهنگى جهان معاصر، چگونگى جمع  آورى اس ــت و ... و همچنين  مس دول
ــازمان  هاى فرهنگى و هنرى، روانشناسى  ــاختار و مديريت س فرهنگى و روش  هاى تحقيق، س
اجتماعى كاربردى، جامعه  شناسى فراغت، امور حقوقى و ادارى (مانند مقررات و آيين  نامه  هاى 
مربوط به سازمان  هاى فرهنگى و مسائل مربوط به قراردادها و تعهدات حقوقى، مقررات گمركى 

مربوط به آثار هنرى و ...)، فنون برنامه  ريزى، آشنا مى  شوند.
هدف از راه  اندازى اين رشته، تربيت مديران كاردان و توانا براى فرهنگسراها، نمايشگاه  هاى 

فتا هدفها

     
                                     مديريت فرهنگي هنري                    مديريت فرهنگي هنري
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ــگاه  هاى هنرى، واحدهاى هنرى در  سازمان  هاى دولتى و  هنرى، خانه  هاى فرهنگ، آموزش
بخش خصوصى و موارد مشابه مى  باشد.

توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 
1ـ مديريت موزه  ها، فرهنگسراها، نمايشگاه  هاى هنرى، خانه  هاى فرهنگ، آموزشگاه  هاى 

هنرى و هنرستان  ها،  واحدهاى هنرى در سازمان  هاى دولتى  و بخش خصوصى.
2ـ تدريس در هنرستان  ها و دوره  هاى كاردانى در دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالى.

ــر اجرايى طرح  هاى  ــر و فرهنگ و يا مدي ــى مرتبط با هن ــرى طرح  هاى پژوهش 3ـ مج
پژوهشى.

4ـ مدير اجرايى در گروه  هاى باستان  شناسى و پژوهش  هاى تاريخى و مردم  شناسى.
ــفال، صنايع چوب،  ــه، س ــاى مختلف توليدات هنرى مانند: شيش ــت كارگاه  ه 5ـ مديري

نگارگرى، صنايع فلزى.
6ـ مديريت آموزش يا مديريت امور اجرايى دانشكده  هاى هنرى و هنرستان  ها و مؤسسات 

مشابه.
7ـ مديريت فروشگاه  هاى صنايع دستى يا فروشگاه  هاى ملزومات هنرى يا فروشگاه  هاى 

آثار هنرى مانند: نقاشى، مجسمه، احجام تزيينى و ...
ــت فرهنگى هنرى،  ــته مديري ــد، فارغ  التحصيالن رش ــاغلى كه نام برده ش عالوه بر مش
ــته مربوط است را نيز مى توانند  ــتقيم با اين رش ــئوليت  هاى زير را كه به صورت غيرمس مس

انجام دهند:
1ـ مديريت تورهاى گردشگرى  به ويژه در داخل كشور.

ــازمان  هاى فرهنگى و  ــى و پژوهش  هاى كاربردى براى س ــت تحقيقات ميدان 2ـ مديري
شهردارى  ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و ...

ــات دولتى يا بخش خصوصى يا همكارى  ــازمان  ها و مؤسس 3ـ مدير روابط عمومى در س
در روابط عمومى.

ــيد،  ــتانى مانند تخت جمش ــاخص تاريخى و محوطه  هاى باس 4ـ مديريت آثار و ابنيه ش
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چغازنبيل و ...
ــخصى  5ـ مديريت يا نظارت مدارس غيرانتفاعى يا مهدكودك  ها يا مديريت در وظيفه مش

در هرگونه تشكيالت فرهنگى، آموزشى، هنرى. 

پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى مديريت فرهنگى هنرى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته مديريت فرهنگى هنرى را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى را كه  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

با رشته مديريت فرهنگى هنرى مربوط است، وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
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هدف  هاى رفتارى: 
در پايان اين بخش، فراگير بايد بتواند: 

1ـ رشته موزه  دارى را توضيح دهد.
2ـ هدف از راه  اندازى رشته موزه  دارى را شرح دهد.

3ـ زمينه  هاى اشتغال و حرفه  هايى را كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با رشته موزه  دارى 
مربوط است را توضيح دهد. 

ــى در كشور ما قانونى براى حفظ و نگهدارى اشياء تاريخى  ــهريور 1289 شمس تا قبل از ش
ــكيل موزه  ها وضع نشده بود و پس از تصويب اين قانون كه به موجب آن اداره  ــتانى و تش و باس
ــئول نگهدارى آثار قديمه و نظارت در حفريات تعيين گرديده بود، به تدريج  معارف وقت، مس
ــظ آثار عتيقه و  ــى براى حف ــن جهت صورت گرفت و اداره كل باستان  شناس ــى در اي تمهيدات
ــيس  ــكيل و موزه  هاى مختلف، يكى پس از ديگرى تأس حفريات و نگاهدارى بناهاى ملى تش

شدند و قوانين و آيين  نامه  هايى در اين زمينه وضع گرديد.
ــه و museum در زبان انگليسى)، به بناى عمومى محتوى  موزه (musee در زبان فرانس
ــوزه، فقط محلى براى  ــود، ولى نگرش امروزى دنيا به م ــاى آثار هنرى گفته مى  ش مجموعه  ه
ــياء تاريخى يا موضوعى معاصر نيست؛ بلكه آن را يك مركز پژوهشى،  ــاى اش نگهدارى و تماش
ــى مى  شناسند و گذران مطلوب اوقات فراغت با اهداف علمى و تربيتى در آن  فرهنگى، آموزش

بايد شكل بگيرد و مكانى زنده و پويا باشد.
ــى، موزه مؤسسه  اى علمى و فرهنگى و پژوهشى است كه تأمل و انديشه و  در چنين نگرش

    
                                    موزه داري                   موزه داري
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پژوهش  مستقيم بر روى آثار گوناگون ـ از آثار طبيعى آفرينش گرفته تا دستاوردهاى فرهنگ 
ــازد و متخصصان و بازديدكنندگان را با هنر و انديشه  ــر مى  س ــان ـ را ميّس و تمدن و هنر انس
ــئون گوناگون زندگى ديروز و امروز، آشنا و  ــه و امور اجتماعى و اقتصادى و ش و صنعت و پيش

مأنوس مى  سازد.
ــانى پژوهش يافته و  ــد، موزه  ها نيازمند نيروهاى انس با ويژگى  هايى كه براى موزه ذكر ش
ــب دانش و آگاهى  هاى علمى و نگرش  ــتند كه با كس ــده و عالقه  مند و با انگيزه هس تربيت ش
ــى و آموزشى آن، بتوانند موزه  ها را در راه  ــبت به موزه و جايگاه اجتماعى و پژوهش صحيح نس

توسعه و رشد فرهنگى تربيتى و علمى كشور هدايت نمايند.
امروزه موزه  هاى متنوعى در كشور ما وجود دارد كه آثار، اشياء، اسناد و مدارك قابل توجه 
ــى، هنرهاى سنتى،  اسناد و  ــى، مردم  شناس ــمندى در زمينه  هاى متنوع باستان  شناس و ارزش
ــخ خطى، تاريخ طبيعى، زمين  شناسى، گياه  شناسى پست  مدارك فرهنگى تاريخى، كتب و نس

و فن  آورى و مخابرات، جواهرات و سكه  ها را به نمايش مى  گذارند.(تصوير6-3)

تصوير 3ـ6ـ فضاى معنوي معماري اسالمي
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ــگاهى موزه  دارى، در جهت تعميم نگرش صحيح به موزه و نيز تربيت نيروهاى  رشته دانش
ــت  ــد و حفظ و حراس ــاره ش ــت كه به آن اش متخصص الزم براى كار در انواع متنوع موزه اس
ــمندى كه در موزه  ها و مجموعه  هاى  ــته از آثار متنوع فرهنگى و تاريخى و هنرى ارزش شايس
ــترش آينده موزه  ها براى پژوهش  هاى علمى و  ــود و نيز تكميل و گس ــور نگهدارى مى  ش كش
ــطوح  ــراد داراى صالحيت  هاى علمى و تخصصى در س ــتفاده از وجود اف ــى، نيازمند اس تاريخ

گوناگون است.
ــجويان رشته  ــد، دانش ــاره ش با توجه به تنوع موزه  ها در زمينه  هاى گوناگون كه به آن اش
ــت تا  ــال  هاى آخر تحصيل خود، در موزه  هاى مختلف كارآموزى خواهند داش موزه  دارى در س
ــرفت خود، در يك زمينه جذب موزه متناسب با كارآموزى خود  ــب عالقه و پيش بتوانند بر حس
گردند. اين فارغ  التحصيالن خواهند توانست در برنامه  ريزى توسعه ى كّمى و كيفى موزه محل 
كار خود مشاركت كنند و رابطه موزه را با مؤسسات و مراكز علمى و پژوهشى و فرهنگى ديگر 
ــاير فنون و آزمايشگاه  هاى تحقيقات  ــب نياز و ضرورت، كارشناسان س ــازند و بر حس برقرار س
ــش خود فرا  ــياى فرهنگى تاريخى را براى مطالعه و حفاظت علمى از آثار زيرپوش و مرمت اش

بخوانند و با آنان همكارى داشته باشند. 
توانايى ها و زمينه  هاى شغلى و حرفه  هاى مرتبط: 

ــازمان  هاى دولتى و بخش خصوصى كه با موزه  دارى به صورت   1ـ همكارى با ادارات و س
ــگرى  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش ــه آن ارتباط دارند؛ مانند: س ــاغل نزديك ب خاص يا مش
ــازمان حفاظت محيط زيست، سازمان  ــالمى، س ــاد اس ــتى، وزارت فرهنگ و ارش و صنايع دس

زمين  شناسى، موزه  هاى گياه  شناسى، موزه  هاى پست و تمبر و ...
2ـ مديريت موزه  ها، نمايشگاه  هاى هنرى، فرهنگسراها، خانه  هاى فرهنگ، ...

ــات آموزش عالى به  ــگاه  ها و مؤسس ــى دانش 3ـ تدريس در دوره  هاى كاردانى و كارشناس
صورت قرارداد حق  التدريس.

ــياء موزه  دارى يا ضبط آثار  4ـ همكارى با موزه  ها براى مطالعه و حفاظت فنى از آثار و اش
در دفاتر و تهيه اسناد و مدارك الزم براى آن ها و نيز بررسى و مطالعه مستقيم آثار و اشياء و يا 
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دستيارى پژوهشگران ارشد و ورزيده  اى كه مأموريت مطالعه آثار و اشياء موزه را دارند.
ــور و يا همكارى به عنوان راهنماى  ــگرى به ويژه در داخل كش 5ـ مديريت تورهاى گردش

تور.
6ـ مديريت آثار و ابنيه شاخص تاريخى و محوطه  هاى باستانى مانند تخت جمشيد.

7ـ همكارى در ارزيابى، ارزشيابى و كارشناسى آثار هنرى.
ــاى قديمى و همكارى با  ــازى آثار تاريخى و بناه ــا گروه  هاى تعمير و بازس ــكارى ب 8ـ هم

گروه  هاى باستان  شناسى.
ــياء  ــراى معرفى ابنيه تاريخى و اش ــتند ب ــا گروه  هاى توليد فيلم  هاى مس ــكارى ب 9ـ هم

باستانى.
عالوه بر مشاغلى كه نام برده شد،فارغ  التحصيالن رشته موزه  دارى وظايف و مسئوليت  هاى 

زير را كه به صورت غيرمستقيم با اين رشته مربوط است را نيز مى توانند انجام دهند: 
1ـ مسئوليت  هاى اجرايى مختلف در دانشكده  هاى هنرى، هنرستان  ها و مؤسسات آموزشى، 

پژوهشى، فرهنگى.
2ـ مديريت فروشگاه  هاى صنايع دستى  يا غرفه  هاى انواع صنايع دستى در نمايشگاه هاى 

مختلف ارائه آثار هنرى.
3ـ  مدير روابط عمومى در سازمان  ها و مؤسسات دولتى و يا بخش خصوصى و يا همكارى 

در روابط عمومى. 
4ـ مديريت فروشگاه  هاى عتيقه و عرضه كتاب خطى نفيس.

5ـ تعيين قيمت و ارزش  گذارى اشياء باستانى و عتيقه.
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پرسش  ها
1ـ ضرورت رشته دانشگاهى موزه  دارى را توضيح دهيد.

2ـ توانايى  هاى فارغ  التحصيالن رشته موزه  دارى را توضيح دهيد.
ــتغال كدام يك از حرفه  هايى كه با  ــهر يا منطقه  اى كه زندگى مى  كنيد، زمينه اش 3ـ در ش

رشته موزه  دارى مربوط است،  وجود دارد؟ تحقيق كنيد.
4ـ موزه  هايى را كه در كشور ما مى  شناسيد، نام ببريد. 
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