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و        مسئولـین  هـمـه  بـه  من 
دست اندرکاران سفارش می کنم 
وسایل  ممکن  شکل  هر  به  که 
و  اعتقادی  و  اخالقی  ارتقای 
علمی و هنری جوانان را فراهم 
رسیدن  مرز  تا  را  وآنان  سازید 
به ارزش ها و نوآوری ها همراهی 

کنید.

امام خمینی رحمه� اهلل علیه
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این سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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پیشگفتار

زبان هنر به عنوان تنها زبان قابل فهم و مشترک در بین همه انسان ها، به غیر 
از نمایان ساختن استعدادها و توانمندی های خاص بشر، جایگاهی برای رهایی از 

فشارهای درونی و بیرونی و آشکار شدن کشمکش ها و استعدادهای اوست.
» ارنست کریس« هنرشناس و روانکاو عقیده دارد که بشر اولیه نیز به نیروی 
آرام بخش هنر اعتقاد داشته و به همین دلیل به کنده کاری اشکال، نقاشی روی 
او  ایجاد طلسم های جادویی و شمایل های مقدس پرداخته است.  دیوار غارها و 
می گوید وقتی شخص در حال انجام کارهای هنری باشد تنش عصبی به کمترین 
مقدار خود می رسد. همچنین » لوئیس تنین« کشیدن نقاشی را در درمان صدمات 

روحی مؤثر می داند.
عکاسی،  موسیقی،  نقاشی،  نظیر  هنری  کارهای  گفت  می توان  کلی  به طور 
مجسمه سازی، قصه گویی و کارهای دستی به تخلیه انرژی های منفی و کنار آمدن 
با مشکالت و مصائب زندگی کمک شایان توجهی می کند. با توجه به این مطلب، 
در این کتاب تمریناتی طراحی شده تا به صورت غیر مستقیم به دانش آموزان در 

مواجه با مشکالت و راه حل یابی در مسائل کمک نماید.
بخش هایی مانند عکاسی بی دوربین و بخش هایی از نمایش به طور مستقیم 
این هدف را نشانه گرفته اند، در بقیه کتاب نیز انتظار می رود، با تدبیر معلمین 
دلسوز در فضایی خالی از تنش و اضطراب فرصتی برای دانش آموزان ایجاد شود 
تا به بیان صورت پنهان وجود خویش بپردازند و کالس هنر را مأمنی برای آزادی 

روح و روان خود سازند.


