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دىباچه
لغت نامه ى  در  است.  بوده  همراه  گوناگون  معانى  با  زمان  طول  در  که  است  الفاظى  از  هنر، 
دهخدا به معناى علم، معرفت، دانش، فضل و فضیلت، فرزانگى، کمال، کیاست و باالخره به معناى 
فراست و زیرکى نیز آمده است. بدیهى است با استناد به معانى گسترده و متفاوت این مفهوم، هنرمندان 
نقش هاى گوناگونى را ایفا نموده اند که هریک مکتبى را بنیان نهاده و یا از مکتبى الهام گرفته و اثرى 

را به جلوه گرى واداشتند. 
را  شدن  آرمانى است که در هنرمند، دغدغه ى  اندیشه ى دینى، درک یک حقیقت  هنر، در 
ایجاد مى کند. هنرمند فاصله ى بین بودن و شدن را درک مى کند و براى طى این فاصله به تالشى عمیق 

مى پردازد، تا )چگونه شدن( را متجلى سازد.
به زندگى شور، نشاط،  باشد،  باید  آنچه که هست و آن چه که  بین  با درک فاصله ى  هنرمند، 
حرارت و حرکت مى بخشد تا عشق تجلى یابد و تالش، رشد، شکوفایى، بالندگى، سازندگى و باالخره 

فالح و رستگارى در متن زندگى عینیت یابد.
هنر، در بینش دینى ما از یک زمینه ى فطرى برخاسته است که تربیت انسانى فرزانه و فرهیخته 
را نوید مى دهد. انسانى که به عواطف، احساسات، تخیالت و اندیشه ى خود جهت الهى داده و پیام 

خویش را در قالب یک رشته ى هنرى به جامعه ى انسانى هدیه مى دهد.
هنرمندى که با بینش و شعور وحیانى1 زندگى مى کند، با درک واقع بینانه از خویشتن خویش 
به شناخت نظام هستى و ساختار وجودى انسان ــ این زیباترین مخلوق هستى ــ مى رسد. و او وقتى 
انسان را در بهترین شاکله )احسن تقویم( و نظام هستى را در اوج اتقان و زیبایى )الذى احسن کل شىء 
خلقه( یافت، دیگر نمى تواند در ارتباط اجتماعى خویش بى تفاوت باشد، که باید چون شمع بسوزد و نور 
افشانى کند و انسان عصر خویش را بیش از گذشته با خالق هستى آشنا نموده و او را در مسیر عبودیت 
حضرت حق راهبرى نماید. خاصه در جامعه ى امروز جهانى که انسان معاصر از هویت خویش فاصله 

گرفته در کویر توهم خویش، بى هدف، از این سو به آن سو مى رود و سراب را تجربه مى کند.
هنرمندى که لحظه به لحظه به دنبال حقیقت است، سعى دارد از بودن فعلى عبور کند تا به شدن 
آرمانى خویش برسد و کمال یابد. و این تالش مستمر نه تنها روح او را جال داده، که او را با ره پویان 

1ــ وحیانى: کلماتى که از روح قرآن و عترت گرفته شده است.



کوى دوست و ره روان طریق والیت آشنا مى کند و همراه ایشان در مسیر ارتقاء و تعالى انسان و محو و 
نابودى اهریمنان زشت خوى انسان نما، گام برمى دارد.

چرا که خود را با طالیه داران مکتب وحى انطباق داده و آموخته است و باور دارد لقد کان لکم 
فى رسول الله اسوة حسنه

و باالخره هنرمند متعهد امروز باور دارد که باید تربیت انسان فردا را عهده دار شود. چرا که 
ظهور ارزش هاى متعالى نزدیک است و باید در »انتظار« آن روز خجسته پایدارى نمود تا کودکان امروز 
بتوانند در فرداى »ظهور« مفاهیم بلندى چون عشق، زیبایى، لطافت، ُانس، َاْمْن، حرکت، تعالى و در 

یک کلمه فالح، رشد و رستگارى را تحت لواى »امامت آن مرد خدا« تجربه نمایند.



کتاب در ىک نگاه 
راهنماى درس هنر براى معلمان پاىه هاى اول، دوم و سوم ابتداىى 

از آن جا که یکى از اصول برنامه ى درسى هنر خالقیت است و ارائه ى هر نوع نمونه و الگو، 
خالقیت کودکان را محدود مى کند، در دوره ى ابتدایى کتاب درسى هنر براى دانش آموزان وجود 
ندارد. اما براى آن که معلم بتواند این برنامه ى درسى را در کالس اجرا کند، کتاب حاضر تألیف شده که 
شامل سه بخش است: آشنایى با برنامه ى درسى هنر دوره ى ابتدایى، محتواى برنامه و اجراى برنامه. 
این بخش با تعریف هنر  بخش اول ــ آشناىى با برنامه ى درسى هنر دوره ى ابتداىى: 
آغاز شده و سپس، جایگاه و نقش هنر در برنامه ى درسى دوره ى ابتدایى تبیین گردیده است. در ادامه 
نیز عناصر اساسى برنامه ى درسى معرفى شده اند. در این بخش، به رویکرد برنامه که جهت گیرى هاى 
اساسى آن را نشان مى دهد، با عنوان تربیت هنرى به تفصیل پرداخته شده است. سپس، اصول و اهداف 
کلى در سه حوزه ى دانش، مهارت و نگرش شرح داده شده اند و نماى کلى محتوا، طرح شده است. در 

پایان این بخش، توصیه هایى براى معلم آمده است. 
بخش دوم ــ محتواى برنامه: در این بخش، از حوزه ى هنرهاى تجسمى دو مبحث نقاشى 
دو  نمایشى  هنرهاى  از حوزه ى  و  تربیت شنوایى  هنرهاى شنیدارى مبحث  از حوزه ى  کاردستى،  و 
مبحث قصه گویى و نمایش مطرح مى شوند. هر مبحث شامل دانستنى هاى معلم، فعالیت هاى یادگیرى 

و منابعى براى مطالعه است. 
در بخش دانستنى ها، پس از معرفى رشته ى هنرى، به مبانى نظرى آن ها اشاره شده و در ادامه، 
ابزار و مواد مورد نیاز آن رشته ى هنرى به همراه روش هاى استفاده، نگهدارى و ایمنى آن ها بیان شده 

است. 
جدول فعالیت هاى یادگیرى دانش آموزان، این بخش را به بخش فعالیت هاى یادگیرى مى پیوندد. 



ـ پایه هاى اول،  این جدول نمایه اى از فعالیت هاى مربوط به رشته اى است که در طول سه سال تحصیلىـ 
دوم و سوم ــ اجرا مى شود. در صفحه هاى بعد، فرایند تولید محصول هنرى در قالب مراحل اجراى 

هر یک از فعالیت ها توضیح داده شده است. 
بخش سوم ــ اجراى برنامه: این بخش، شامل طراحى آموزشى و اجراى آن و ارزش یابى 

فعالیت هاى هنرى دانش آموزان است. 
ـ  یادگیرى،  در این بخش، ابتدا طراحى آموزشى و اجراى آن در چهار قسمت فرایند یاددهى   ـ
نیز  آن  پى  در  است.  آمده  آن،  اجراى  و  هنر  آموزشى درس  یادگیرى، طراحى  ــ  یاددهى  روش هاى 
ـ یادگیرى مطرح شده است. مراحل ارائه ى محصول  ارزش یابى به عنوان تکمیل کننده ى فرایند یاددهىـ 
هنرى، بررسى، توصیف و نقد آن، چگونگى ثبت این موارد، جمع بندى و تهیه ى کارنامه ى توصیفى 

فعالیت هاى هنرى، مطالب این بخش را کامل مى کند. 
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