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ه شدهتر استفاداند، اما در اين زمينه از هنر كمكار برده شدههايي متفاوت براي آموزش صلح بهتاكنون شيوه
گر خلق شدند و در چند نمايشگاه به نمايشدست پژوهشتعدادي اثر هنري به اين پژوهش،است. در راستاي انجام 

هايربهي تجوسيلهآن به گذر كرديم تا با شناخت اي هنريدرآمدند. بر اين اساس، در سفرِ اين پژوهش از مسير تجربه
نيم. روش پژوهش، پديدارشناختي بود.پيدا كي آموزش صلح دست بازديدكنندگان نمايشگاه به نقش هنر در زمينه

يوسيلهكارگاه به-نمايشگاه اثر در 82 يبازديدكننده از مشاهده 75هاي وهش از راه گردآوري تجربههاي پژداده
مضمون پايه 73ها شدند. ابتدا از تحليل داده ها به روش تحليل مضمون بررسيآمدند. داده دستي ژرف بهمصاحبه

يافته (شگفتي، درك چندگانگي و چالش، پويايي، هارموني،مضمون سازمان 6ها در قالب اين مضمون استخراج شدند.
ازديدكنندگاناساس اين روش ب كرانگي را تشكيل دادند. برنهايت) قرارگرفتند و در پايان، مضمون فراگير بيآفرينش و بي
ها، آفريدن، رهايي و آرامش داشتند كهن تضادها و تقابلهايي از قبيل حيرت و ابهام در مياي آثار برداشتاز مشاهده

نوعان، درون جامعه، طبيعت و هستي براي دستيابي به هدفي واال مشاهده كرد. توصيفتوان در درون بشر، همها را ميآن
ي،هاي هنرنماياند. مسير زندگي هم مانند رويداداي از زندگي را ميي هنري، جلوهكنندگان از اين پديدهمشاركت
رِي ديگاي متضاد با لحظههايي كه گاه شامل مفهوم، حس و تجربهفرد است، لحظهبههايي منحصراي از لحظهمجموعه

تواند در يافتن مفهوم زندگي به بشر كمك كند.آمد تحليل اين بود كه هنر ميهمان زندگي هستند. پي
ديدند) و درون خودشان، پيوندي را دركگر ميدر تابلوها جلوهكنندگان توانستند بين دنياي درون نقاش (كه مشاركت

كند.مي يافتن كمككنند. آنان به تعريفي از زندگي رسيدند كه به آرامش كنند و با اين پيوند، مفهوم زندگي را كشف
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دي از راه نمايانطور كه هنر احساس خوشاينتوان از هنر بهره برد، زيرا همانبنابراين، براي آموزش مفهوم صلح مي
كردندهد، براي در صلح بودن نيز انسان نيازمند هنرمندانه زندگي كردن كه همان دركها به انسان ميكردن زيبايي

ان شدههاي بيتواند هنري باشد كه تمامي مضمون. بنابراين، زندگي نيز ميباشد، ميكرانگي ذات وجود انسان استبي
ها را تجربه و دركمحور كودكان اين مفهومدر خود داشته باشد. در اين آموزش صلح كرانرا براي رسيدن به صلح بي

ها را زندگي خواهند كرد.كنند و به بياني، آنمي
كرانگي، پديدارشناسي، آموزش، بيكران، هنرصلح بيهاي كليدي: واژه

مقدمه
گيري شخصيتشكل و در شونداي جزء زندگي وي ميگونههاي مختلف انسان بهبرخي از تجربه

ظاهر برا بههري دارند. بسياري از ستيزهتزدن اين ارتباط تأثير بيشو ارتباط با اطرافيان يا برهم  او
ي ازشوند. بسيارمياساس همين معيار داوري  آيند و بسياري برمي بودن و بدبودن پيشسر خوب

مانند. اگر بخواهيم در آرامش باشيم بايدمر درمينظر بر سر همين دو ادليل اختالفها نيز بهحلراه
ها و شرايطي دردناك: ستيزه، سرگرداني،بدانيم در اين ميان نقش انسان چيست، انسانِ درگير حالت

تواند به آرامش برسد؟ شناختجستن به ابزار فريب و تخدير روح درمانده، چگونه مينااميدي، پناه
انكند. در زندگي انسمياش كمك ز ماهيت انساني و درنتيجه زندگيها به درك فرد ابرخي از تجربه

ها، در كنار آرامش، شادي و خوشي، اختالف، تضاد و ستيزه هم وجود دارند.و در ميان اين تجربه
شد و آن را كل زندگي دانست؟!يا نمودي از زندگي غرق  توان تنها در نقطه، قطعهآيا مي

پي صلح، چه معنايي را در ذهن داشته يا به چه معنايي رسيدهوجوهايش در بشر در جست
ايم:هايي چند رسيدهاست؟ به نمونه

است و در علم حقوق، پيمانيدر فرهنگ فارسي صلح به معناي سازش، آشتي و توافق آمده «
از peace يواژه«). 2160: 1343(معين،  »كنند وفصلاست كه برحسب آن دعوايي را حل

،1(بوتول »استمعناي آرامش روح، وارستگي و عدم تشويش بوده شده كه به گرفته  paxيواژه
رنظمِ د«معناي هاي جديد صلح تعريف آگوستين است: صلح به). بنيان تمام تعريف36: 1371
كه به پيدايشدر ميان اضداد، آن«گويد: كند، ميمي(همان). هراكليتوس كه تغيير را دنبال  »آرامش

گردد، توافق و صلح ناميدهكه منتهي به حريق جهاني ميدارد و آن انجامد، جنگ و ستيزه ناممي
معناي نبود جنگ، خشونت و ستيزه استطوركلي هم بهصلح به«). 246: 1370(خراساني، »شودمي

گرا .استها، عدالت، انصاف، برابري، بشريت و... اساس ارزش معناي حالتي از رفاه كه برو هم به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gaston Bouthoul
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هاي معمول). اندرسون يكي از مفهوم22: 2011، 1(هنتزوپولس »جز اين باشد، صلحي وجود ندارد
). صلح1: 2011، 2(تريفوناس »ي زندگي بشرينبودن خشونت در هيچ جنبه«داند: مي صلح را چنين
اپايداري وكساني كه به كُنه درماندگي و ن«). 1386عشري،هاي ديگران است (اثنيپذيرش تفاوت

ندااند و ديدهنوع و همسايه بازكردهشان را بر همگشودهاند و سپس چشمان نوبردهخود پي ناچيزي
سپس سان نسبت به آنان شفقت واند، بدينكه آنان نيز درمانده و ناپايدار و ناچيز و محكوم به نيستي

انسان وقتي با«دهد: مي را نشانمان »صلح كل«). موالنا 189: 1380، 3(اونامونو »اندعشق پيدا كرده
يدهد سازگاري ندارد، صورت عالم براي وي مايهمي كل را نشانمجموع عالم كه صورت عقل

آيد كه با كل عالم در حال صلحمي شود و شادي و خرسندي فقط آنگاه براي وي حاصلاندوه مي
معناي صلح تكاپو وجود دارد.فتن بهياچنان براي دست). هم137: 1390كوب،(زرين» و سازش باشد

گيرند. گالتونگ صلحي مسير قرار ميهاي آرامش و سازش مبناي ادامهي پژوهش، مفهومبراي ادامه
بيند و براين باور است كه صلح را با قدرت ياانساني در تنگناهاي تعريف ميي علوم را در حوزه
). گويا پايداري صلح را عقل و بازو18: 1378قراگزلو،  كرد (ذكاوتيتوان تضمينقانون نمي

فتيكنند. لطاميتر ها و سياست هم هيزم آتش را بيشآورند. حتي گاهي قانونچنگ توانند فرانمي
همه سياهي، دود و آتش، بوهاي خوشي به مشام رسيدند:كه در ميان اينبايد و ظرافتي شايد. تا اين

وش رسيدند: نواي نيِ بازگشت، چنگ،... و چشمانِ منتظربوي سيب، مهر،... و نواهايي به گ
ها ودهكو ديوار پرستشهاي بهشتي بر درها، ... نيليبيها، آها، اسليميهايي ديدند: نقش فرشتهنقش

هاييشد، سرتاپايش حرير زيباي شعر بود با نقش... و عظمتي كه خرامان و باشكوه وارد مي
زيورآالت باورها و ...؛ ها، تاللؤها، وسمه و آرايش زمانههعطر و بوي انديشانگيز از ماجراها، شگفت

ي هشتاد ميالدي، صلح ازي دوم دههاز نيمه«گونه بود كه آمد. اينفرهنگ هم براي نجات انسان مي
پيدا كرد. [...] در اين يك مفهوم سياسي و حقوقي به سوي يك مفهوم فرهنگي و انساني گرايش

لح ديگر نه محدود به نبودن جنگ است و نه محدود به نفي خشونت، بلكه صلح فضاييتعريف ص
).87: 1390(يوسفي،  »مداري وجود دارداست كه در آن برابري، آزادي و انسان

نگشود. فرهاست به تمام ابعاد مادي و معنوي يك جامعه توجه براي تعريف فرهنگ صلح الزم 
ودشعبارت ديگر، شامل تمام ابعاد روابط انساني ميگيرد. بهبر ميررا د اي است كه مسايل زياديواژه

حال مفهومي ايستا نيست، بلكه كامالًدهد. در عينالشعاع قرار ميو كل زندگي هر انساني را تحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3. Unamuno
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شود و تا خلق شعر، موسيقي و انواع فلسفهميپويا است. فرهنگ درواقع از ابزارسازي انسان شروع 
).19: 1390يابد (ميرهادي، مي هادام

توان به چند دستهمحور را ميي آموزش صلح شده است. آموزش صلحوتربيت وارد حوزهتعليم
كرد:تقسيم 
آموزش محيط زيست،آموزش حقوق بشر، آموزش حقوق كودكان،  آموزش حقوق:-1

اي سالم و شلوم،ه، برنامه1كردن با يكديگرزيستي و احترام: يادگيري زندگيآموزش هم-2
الملل،ي روابط بينو مؤسسه 4هاي صلح، كاروان3هاي آلفرد الو: تالش2ملليلاآموزش صلح بين-3

بريت5دوستي بيناملي آموزش جهاني: كارني جامعه يي عامهآموزش طبقه-4، 7، فني فرن اندروز6،
آموزش صلح جهاني با كاربرد-5، 11، ويليام جيمز10، مان9، بروك وود8هاي آدامزو صلح محلي: الش

،14هاي صلح: انجمن صلح دوستان در آمريكاانجمن-6، 13ثورو -2، 12بلدينگ -1هاي : تالشمحلي
يي بيناملي آموزش صلح، كميتهي پژوهشي صلح در تاريخ)، مؤسسهانجمن تاريخ صلح (كميته

  .15براي صلحوتربيت ي تعليمبرنامه-7ي گروه صلح، خدمت دوستان آمريكايي شعبه
هايي از فرهنگ هستند، در كنار ادب و تاريخ، به آموزش صلحچون جلوهنر و زيبايي همه

ترين. اما بيش"براي صلح"و گاه  "ضد جنگ"بوده، گاهي  "گر جنگستايش"اند. هنر گاهي پرداخته
راند و دگر شدهها جلوهصورت آموزش مستقيم صلح و پرهيز از جنگ در نمايشگاهشان، بهتالش

اند.ي بشر را با خود همراه كردهتمام اين مسيرها انديشه
كه تنها ازكند نه اين ماندن خود تالش بودن خود و انسان گويي انسان نياز دارد براي انسان

ن،ماندن بايد ديگري را نيز دريابد. بنابراي بودن و در صلح بودن فرار كند. انسان براي در صلح درنده
اي فرهنگ، هنر مرتوان فرهنگ صلح را در جامعه پروراند. در ميان گنجينهارد بداند چگونه مينياز د
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1. Learning to live together 
2. International
3. Alfred H. love 
4. Peace Caravan Program 
5. Andrew Carnegie 
6. Elihu Burrit
7. Fannie  Fern Andrews 
8. Jane Addams

9. Brookwood
10. Horace Mann
11. William James
12. Keneth Boulding 
13. Henry David Thoreau
14. Peace Association of  Friends in America 
15. EFP:Education For Peace
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بخش بوده و نمايي از زندگي راهاي موجود، آرامشبه سوي خود فرا خوانده است، در ميان ستيزه
به نويژه، نقاشي را در رسيداست. پژوهش حاضر فرصتي است كه نقش هنر و به نمايش گذاشتهبه

كند.اي متفاوت، بررسي ميشيوهصلح و آموزش آن به
هاي محوري:پرسش
ي بازديدكنندگان از نمايشگاه نقاشي چيست؟تجربه -1
ي هنر، صلح را آموزش داد؟توان با تجربهچگونه مي -2

ي صلح)ي پژوهش (دمي با انديشمندان در زمينهپيشينه
  خواستني و ...)(ميز، چند صندلي، چند فنجان نوشيدني 

صحبت چند مسافرِ اين مسير:    سياري  افراد زنند:ميزيادي در اطرافمان موج طالعات ا پاي  رايب ب
ــلح براي راهي يافتن براي ،...5گاندي ،4كانت ،3گالتونگ ،2كمنيوس ،1افالتون مثال آن آموزش و ص

اكروشني ادر و مولوي به انديشان ايراني براي مثال فردوسي، سعديبرخي از ژرف اند.كرده تالش
ضروري      "زيبايي" ستن  شادزي ستند  ميرا براي  شادي از زندگ « كهدانند. اينان بر اين باور ه ياگر 

ــاني از پرداختن به امور حيات باز مي      افراد رخت   ).1389 (افروغ، »ماند  بربندد، عقل و خرد انسـ
جاودانگي مي  نامونو،  برخي از درد  ند (او ــني   ه ). تالش1380گوي ندان روشـ ــم نديشـ هايي رااي ا

رفتن، فراتر رفتن است و اين ويژگي انسان است (ابراهيمي   دنبال حقيقت اند: بهمان قرار دادهراهفرا
ناني،  حدت ). ابن1383 دي به خلق     مي وجود را نشــــان عربي راه و كه  هد  رســــدمدام مي  د
ست   وظيفه«). 6،1379(چيتيك ساس ا ستوي1334، 7ستوي (تول »ي هنرمند انتقال اح ). منتقدان تول

ــي زيبايي دهد. كانت كاركرد تخيل را تجربه      تأثير قرار مي گويند هنر فكر را هم تحت  مي ناختيشـ
كه گويدمي "شــناســي دروني در وجود هر عاقليحس زيبايي"ســينا از ابن). 1393 داند (نراقي،مي

سان ). همه1389اين حس، تمايل به ادراك زيبايي است (افروغ،   شاعرها در دورهي ان اي از تاريخ، 
ــگفت  ــتند چون از رويدادهاي عادي طبيعت ش ــفيعي مي زدههس ــدند (ش ). خرده1370كدكني، ش

انهقالهنرمند اصيل كسي است كه خ. «ي عامل ارتباط استمنزلههايي وجود دارند. هنرمند بهروايت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Plato
2. Comenius 
3. Johan Galtung 
4. Kant

5. Mahatma Gandhi 
6. William C. Chittick
7. Tolstoy 



23پديدارشناسانهرويكرد  - نقش هنر در آموزش مفهومي جديد از صلح

ــرهايي متفرق وحدتي بديع مي    ــم ناظرانتي كه پيشيآفريند؛ وحدت و تمام از دل عنصـ تر به چشـ
ــان با دردي عرفاني زاده مي  .)1393 (نراقي،بود نيامده  ــالمي، انس ــان درددر ديدگاه اس ــود. انس ش

لگاهدهد و ميل به بازگشـــت به اصـــل و منزميهجران خود را از طريق آفرينش آثار هنري شـــفا 
رو آثار هنري اغلب به مقصدهايي خارج از دنيايدهد. از اينميهميشگي خود را در آثار هنري ندا 

ــتند ــان روحجا. در اين ديدگاه از آنماده، يعني به عالم بقا و آخرت متوجه هس ــأ روح انس كه منش
شق به دنيا مي    ست، او عا ست و آثار    خدايي ا شق جمال و كمال مطلق ا هنري مجاليآيد يعني عا

هاي مشــترك براي. عشــق و هنر در معناي زيبايي حقيقي، زبان)1389 (افروغ، اين عشــق هســتند
).1385شوند (شمشيري، گفتمان هستند كه موجب همدلي، توافق همگاني و فهم مشترك مي

سال پيش، از هز سته       اران  ست. از برج شگر جنگ و جنگاوري بوده ا ستاي يهاترين نمونههنر 
شيوه، تصويرهاي حماسي جنگ   هنري ا سنت،  ها هس ين  ضد "تند. در برابر اين  ي،  زشت "جنگهنر 

سان          شتار ان سناك از ك صويرهايي تر شكلي تلخ، زننده و با ت شه ، حيوانجنگ را به  رها،، ويراني 
سان    ستاها، آوارگي ان شان مي ها و نظرو ضد ير آن ن و 2، گويا1جنگ جاكوبز كالوتدهد. آثار هنري 

ليهو با ابزار هنر ع طور مستقيم به موضوع جنگ پرداختههايي هستند كه به، از جمله تالش3پيكاسو 
ــلح"دهند. ميجنگ آموزش  ــدجنگ دارد: هنرمند براي "هنر براي ص رويكردي متفاوت از هنر ض

ي صــلح جهاني، نفي جنگ و خشــونت، در آثارش فضــايي مثبت ونشــان دادن ديدگاهش درباره
ــده و بدين «كند. ميايند خلق خوشــ ــناختي ش طريق، اين نوع درك باعثهنر منجر به درك زيباش

ستي مي شناخت ماهيت زيبايي و به طوركلي تمامي پديده  شيري    »شود هاي زيبا در جهان ه شم )،
سالمي مبتني بر نوعي زيبايي «). 1385 سي عارفانه   هنر ا شقانه -شنا شعب از نوعيعا ست كه من اي ا

حورگيرد. ممي ي توحيد) سرچشمهي است و در آن هستي با تمام تكثرش، از حق (مرتبه  خداشناس  
ست. طبق اين صال نظام آفرينش و زيبايي موجود در آن بر وحدت ا سالمي، ات سي حكمت ا سا ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنت هنري ستايش جنگ  را شكست: او دو سري آثار ايچينگ (چاپ فلزي) با مضمون  ميالدي جاكوبز كالوت 17براي نخستين بار در قرن  .1

.گسترده بود) خلق كرد هاي جنگي (كه به مدت سي سال بر اروپاي مركزي سايهمصيبت

ا در مادريد و تيرباران شورشيان اسپانيايي توسط كه به ترتيب، مربوط به جنگ فرانسه و اسپاني 1808و  سوم ماه مي  1808. تابلوهاي دوم ماه مي 2
سربازان كشور فرانسه از آثار اين نقاش هستند.

سوا. معروفترين نقاشي ضد جنگ گرنيكاي پيكاسو است كه  به قتل عام كره مربوط است كه تحت تأثير تابلوي سوم ماه مي گويا است. اين اثر پيك3
.1937ها در سال نازيواكنشي است به بمباران شهر باسك توسط 
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ي). در زمينه1372و ديگران، 1(كُربن »ديدگاه، هنر نيز به حكمت و علم برخاسته از آن متكي است  
ــيرهايي پيموده  نقش هنر  ــلح، چنين مس ــدهدر پرهيز از جنگ و ايجاد ص اند. بايد بيش از اين بهش

ي آموزش كودكان است. بشرهنر پايه«كنيم.  نقش هنر در پيوند دادن بشريت و آموزش صلح توجه
قراربر ها بلكه از طريق موســـيقي، نمايش و هنرهاي بصـــري ارتباطتنها از طريق واژهبا ديگران نه

).1386 (مهدوي، »توجهي قرار گرفته اســت كند. اما آموزش هنر به طرز چشــمگيري مورد بي مي
ي بشــريهاي زياد و پرشــتاب جامعهي پيشــرفترســد براي نســل جديد كه در بحبوحهنظر ميبه
نهاي ايتها و مناســبشــدن نگرش ترها بر پيچيدهرفتنبرند و با توجه به تأثير اين پيشســر ميبه 

زارهزاران هها، در كنار اين كوشش  هايي جديد براي تأثير هنر در صلح مورد نياز باشد.  نسل، شيوه  
رخاطكنند، بهمي خوانند، دركهايشــان را مياي در دســت، نقشي ديگر نيز با نمايشــنامههنرپيشــه

بازمي     مي ما  پارند و براي  ــ ته     سـ مام اين گف با ت ند.  با من   گوي ــت. ها، اكنون، انتخاب  ماسـ ــ و شـ
شايد تنها يك فراموش شايد اين ميكنيم. چقدر زندگيبار در اين دنيا زندگينكنيم  جايار بهبكنيم؟ 

بگيريم!طول بايد عرضش را اندازه 
روش پژوهش

همشاهد را ديگر فردي زندگي يتجربه كه شوندمي بررسي افرادي يتجربه پژوهش، اين در
شده گرجلوه هنر از نمودي شكل به است، او زندگي از ايبرهه كه فردي يتجربه اين كنند.مي

ي بينندگان آثار نقاشيتوجه به تجربه براي اين هدف، اين پديده را از منظر پديدارشناسي با است.
ام و خاصي عكنندگان، تركيبي از بازديدكنندهكنيم. براي رسيدن به اين هدف، مشاركتميبررسي 

نري) هستند. از اعضاي هر دو گروه درخواست شد هرگونه دانش و اطالعات دري ه(در زمينه
ي هنر و نقاشي را كنار بگذارند و با خود آثار ارتباط برقرار كنند. در محيط نمايشگاه موسيقيزمينه

هاي آن قرار نگيرند. با وجود اين، گريزي ازتأثير ويژگيكنندگان تحتنشد تا مشاركتنيز پخش 
هاي شخصي بازديدكننده نيست. در اين پژوهش، خواننده گام در سفري ويژهت ديگر ويژگيدخال
ام است: مااي مهم مورد توجهي آن را بيابد. نكتهاي مجال تجربهتر مقالهگذارد كه شايد در كممي

نها حرفتشويم كه ميساكنان سراي فلسفه شماتت  انساني وويژه، اهالي كوي علوم دانشگاهيان و به
كه گرد و خاكاينشوند (نه ها ميهايمان خوراك گرد و غبار مجلهنويسيم و نوشتهزنيم، ميمي

اين بار وخورند. جامعه نمياش تكاندني ساده بود) و به هيچ درد بخورند كه اگر چنين بود، چاره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Corban



25پديدارشناسانهرويكرد  - نقش هنر در آموزش مفهومي جديد از صلح

هاي فيلمي كوتاهاز ميان صحنهطلبم تا خود با گذر طور ويژه ميدر اين مقاله آگاهي خواننده را به
اش را بيابد و پاسخ خود را كشفخواه زندگيدر مسير هنر، نقش، رنگ و يا ريتم دل از يك زندگي

) و2،1390(گال، بورگ و گال 1اين اساس، متن مقاله را به سبك گزارش تأملي يا فكري كند. بر
سو تا حدودي ورود به كارگاه رااز يك نويسم كه خواننده بتوانداي ميگونه صورت روايت بهبه

يربهشود و از ديگر سو با تجي زيسته، با آن همراه كند، با قرارگرفتن در فضاي اين تجربه تجربه
تواندب رويداد اين شناختبرقراركند. شايد اي شور و شوق، بين رويدادها و زندگي خود ارتباط گونه

.دهد دستبهي زندگي در آرامشي رهنمودي برا انسان، يدرباره شناختي
پژوهش كنندگانشركت

اريخكارگاه نقاشي در ت -بازديدكنندگان از نمايشگاه يكنندگان اين پژوهش شامل كليهمشاركت
كنندگان با رويكرد هدفمند و تكنيكبودند. روش انتخاب شركت 1393ماه ساليكم تا هفتم اسفند

در دسترس، با درنظرگرفتن اشباع نظري بود.
پژوهش هايابزار

پيش از ساختمند استفاده شده است.ي ژرف نيمههاي كيفي از مصاحبهآوري دادهبراي جمع
.بودنشده  اطالعاتي دادهكننده ي آثار و نمايشگاه به افراد شركتبرگزاري نمايشگاه، درباره

شدند: ها روياروكنندگان با اين پرسشمشاركت
برقرار كرديد؟ هرچه را دربا كدام تابلو (با ذكر شماره) و يا كدام بخش آن ارتباط  -1

كنيد.بينيد، توصيف تابلو مي
چه را كه بر شما تأثير گذاشت، حس خاصي (خوب يا بد)در بازديد از هر تابلو آن -2

كنيد. آورد، توصيفچه را به يادتان آن وجود آورد ياكه در شما به
مشترك كل آثار چيست؟ به نظر شما وجه -3
دهيد. كنيد و شرح ي بازديدتان را از اين نمايشگاه توصيفتجربه -4

نهايافتند گاهي تكنندگان پس از مدتي چالش با خودشان و گاه من، با شگفتي درميمشاركت
توانند پاسخ درستشان، ميهاي متفاوتلق وجود ندارد و همه با وجود تجربهيك پاسخ درست مط
كه دريافتند پاسخ همه باي خود از پاسخ اشتباه، هنگاميسال و نگرانِ وجههرا بدانند. مرداني ميان

شبودند و من سرخوشده  زدهها هستند، شگفتترين پاسخدرست با يكديگر، حتماً وجود تفاوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reflective reporting 2. Meredith D. Gall Walter R. Borg Joyce P.Gall
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 گذاشتند وهاي هنري خود را كنار ميين حيرت. كارشناسان هنري هم بايد در نمايشگاه دانستهاز ا
چه در رفتن در ميان آثار، آنكنندگان، در ابتدا و سپس با پيش ي مشاركتگفتهاين دشوار بود. به
هاي شنامه بود، شكست. پرسي مفهوم نقاشي، نمايشگاه نقاشي، پرسش و پرسشوجود آنان درباره

هاي دروني خود را از من شان بيدار كردند و آنان گاه پاسخ پرسشهايي ديگر را دروناوليه، پرسش
 هايترتيب، آنان پاسخ پرسش كردم. بدينمي سوي خودشان هدايتخواستند. من آنان را بهمي

   .خواستندهاي خود را از خود مينخستين و پرسش
ثار كنندگان كل آكه مشاركتي تماشاگران، چنانبه تجربهبراي شناختن اين پديده با توجه 

كنندگان را در كنار هم ديد. به هاي مشاركتتوان برداشتبودند، مي مجموعه را در كنار هم ديده
هر  يبود تا با وجود فاصلهشده همين دليل، فضاي نمايش آثار تا حد ممكن كوچك در نظر گرفته 

اشد تا ترين حد ممكن بدادن شخصيت خود به تنهايي، اين فاصله در كمن اثر با اثر بعدي، براي نشا
، حس و بدين ترتيبشود. درستي فراهم امكان خروج نگاه بازديدكننده از اثر قبلي به اثر بعدي به

اه شد نمايشگمينشستند. شايد اين امر موجب شده از تمام آثار، در وجودشان مي دريافت برداشت
  ا و هكه عمر كوتاه بشر در مقايسه با شگفتينياتوري از يك كل بزرگ باشد. چناناي مينمونه

يز كنندگان ندهد، مشاركتكران، چندان مجالِ ماندن به انسان نمينهايت در هستي بيهاي بيفرصت
  كنند. ي مشابهي را داشتند تا آثار زيادي را در زمان و مكان محدودي دركفرصت تجربه

هاي كيفي از دو تكنيك اعتبارپذيري و پذيري دادهبراي اعتبار هاي كيفي:داده اعتبارپذيري
ها در گر، متن مصاحبهبر پژوهشعالوه  .1شدگر استفاده تمادپذيري با كمك همسوسازي پژوهشاع

هاي پايه را از متن مصاحبه استخراج اختيار متخصص ديگري قرار داده شد و ايشان دوباره مضمون
  گر بود.ي همسويي نگرش دو پژوهشدهندهشده، نشانهاي استخراجي مضمونمقايسهكردند و 

ها از روش تحليل مضمون استفاده شد. بدين براي تحليل داده ها:روش تجزيه و تحليل داده
ير دهنده و فراگهاي پايه، سازمانهاي بازديدكنندگان، مضمونشود از تحليل تجربهمنظور تالش مي
  .استخراج شود

  
  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. investigator triangulation 
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هايافته
كنندگان)(برگزاري نمايشگاه آثار پديدآورنده و بررسي نظرهاي مشاهده

شدند).گذاشته نمايشاثر به  82گر (در فضاي منزل / مكان: منزل پژوهش1393اسفندماه زمان: 
همدرا در اختيارش قرار مي  اي باز پاسخنامهآمدگويي، پرسشكننده پس از خوشبا ورود هر بازديد

ر پيشي هر اثاساس شماره ترتيب و بردهم كه بهميكنم. توضيح ميو او را به سوي تابلوها هدايت 
يكند. اگر الزم باشد، دربارهها، برداشت شخصي خود را كشف كند در پاسخ پرسشرود و تالش 

يرت وها، حكنيم. بنابراين، گاهي من هم در پرسشوگو ميها هم با يكديگر گفتپرسش
شوم.هايشان شريك مينگراني

هايي وارد فضاي نمايشگاه شدند. آنان مفهوم نقاشي را بهفرضكنندگان همراه پيشمشاركت
گاهترِ آنان انتظار نداشتند نمايشبودند، در ذهن خود داشتند، بيش معنايي كه تاكنون شنيده يا ديده
كردند تنها بايد چند اثر نقاشي را ببينند و بگذرند،ي آنان فكر ميخانگي نقاشي را ببينند و همه

دو نمونه از تابلوهاي نمايشگاه هستند.  2و  1تصويرهاي شماره 

سانتيمتر 50×70تابلو اژدهاي نهان تكنيك: آكريليك، اندازه:  -2تصوير               سانتيمتر 50×70تابلو آه، تكنيك: آكريليك، اندازه:  -1تصوير 

دهنده وهاي پايه، سازماناي از مضمونكنندگان در پژوهش، مجموعهي شركتتحليل مصاحبه
هاي پايه جدول). مضمون7در پايان، همگي يك مضمون فراگير را آشكار كردند (جدول شماره 

).6تا  1هاي شماره (جدول استخراج شده استكنندگان از نظرهاي مشاهده 7شماره 



1396 بهار و تابستان، اولي ، شمارههفتمي دوره، ي درسيهاي برنامهپژوهش 28

ي ابهام، عالم پنهان،هاي پايهبخشي از نظر بازديدكنندگان در مورد تابلوها و استخراج مضمون -1جدول شماره
شگفتي. يدهندهنظمي، چالش، سردرگمي و دستيابي به مضمون سازماناسرار، پرسش، شگفتي، ناشناختگي، بي

ي قشنگ و بزرگم.اساله: انگار در سرزمين ناشناخته 9زن انگار يه سرزمين تو شكم ماهي هست.ساله:  10مرد 
ها جلبدار نبودن در طراحيها و زاويهساله، مهندس عمران: نامنظمي خط 25مرد 

كرد.نظر مي
برانگيز هستند. آدم رو به فكر تأمل ساله: 12ري سدار و پساله، خانه 28زن 
دارن.وامي

ساله، كارمند: در ديد اول سيمرغ است ولي در ديدي عميق تركيبي از 43مرد 
شود كه نمادي از تاريخ هستي است.  ابهامي از هستي ومي ي تابلوها ديدههمه

شود.يمها اضافه ي تابلوابهام بر اساس شماره يترتيب يك درجهنيستي، كه به
است.شده ر ذهنم توصيف بودن آن دي حيات، ابهام آن و گنگفلسفه

در بسياري از تابلوها، چشم "بسم"ي ساله، مهندس عمران: وجود كلمه 23مرد 
تر تابلوهاكردن. در بيشو يك زن مخفي در برخي از تابلوها جلب نظر مي

ترهاي شكسته و منحني. در بيشالي خطهكردم، در الب حضوري مخفي حس
.بينهچشم، چشم را ميشه و  مي ديده تابلوها چشم

گيرد: ما كجاييم؟ چرا خلقدفعه در فضا قرار ميساله، كارمند: آدم يك 38مرد 
و زيبايي. ابهام. ابهام شديم؟ حروف مشخص بود اما در

آموز: فضاي خاصي كه توش دنيايي پر و عجيبه.دانش، ساله 9زن 

خود پرندگان كوچك وپزشك: طرح زيبايي از سيمرغ  كه درون  ساله، 31زن 
.بودن شخصيت سيمرغ، مبهمدادهزيبايي را جا

كامل مشخص نيست پزشك: اين سبك كار كه در نگاه اول  تصوير ساله، 30زن 
.برانگيز است، خيلي خوبه و چالش

برند (هپروت).دار: اين تصويرها مرا به عالم ديگري ميساله، خانه 70زن 
اند. انگار چيزيبينم. انگار از غيب آمدهز درونش مياسرارآميز است. هزاران چي

برندكند. كارهاي خودكاري آدم را انگار به عالم هپروت مي خواهد ظهور پيدامي
 اندازند.شان مرا به ياد اصحاب كهف ميهمه

دار: در كل احساس خوبي داشتم ولي چون اولين برخوردم باساله، خانه 50زن 
ابلوهابعضي ت يحساس غريبي دارم حس خوب با ابهام. تواين سبك نقاشي بود، ا
كردم كه عالقه و توانايي انجامش روي جالبي بود. حسسردرگمي بود. تجربه

دارم.

،ي آشفتگي، تقابلهاي پايهبخشي از نظر بازديدكنندگان در مورد تابلوها و استخراج مضمون -2جدول شماره
يهندهدچندصدايي، كشمكش، جنگ، شلوغي، رهايي و دستيابي به مضمون سازمانتضاد، گرفتگي، گوناگوني، 

درك چندگانگي و چالش.
هايي متفاوت ديدم. نوعيآموز: تصويري از افراد داراي چهرهساله، دانش 16مرد 

اسيري، گرفتاري، جنگ، ستيز، جدل و دنيايي پر از خشونت كه فردي داراي تمام
ا وهرفتن مثل آهو. حس دنيايي پر از زيبايير خود فروگيري و ددنياست. گوشه

تنوع.

اياي از تصوير ذهن نقاش آرام است و در گوشهساله، پزشك: در گوشه 31زن 
تر و خشمگين است يا مثل يكديگر ناآرام و گويا خشمگين است، تصوير تيره

ماهي ناراحت.

ديوجوبينم. باسارت) را مي(آزادي و ا درگيري خوبي و بديساله، كارمند:  38زن 
سيدند.رها در  باال به تكامل ميها و شكلكه خيلي شلوغ هستن، تقابل بين رنگ

ساله، ماما: تصوير بهشت و جهنم، سبزي و سرخي. 30زن 

ها در كران جهان هستي را به يادمساله، كارمند: آثار نقاشي آشفتگي انسان 46مرد ها آسمان بزرگ با پرندگان متنوع را ديدم.دار: در نقاشيساله، خانه 28زن 
انداخت.

بينم.دار: مردي با درون متضاد آبي و قرمز  را ميساله، مغازه 60زن
 

كنم واقعاًميها و پيچشي كه در تابلوها حس ساله، پزشك: تنوع رنگ 30زن 
اند، زيباست.كه نزديك هم قرارگرفتهزيباست. تنوع مشكي و قرمز آن

ادغام هاي با همها و رنگهاي مختلف، شكلساله، دانشجو: حس رنگ21زن 
شده.
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ايهها و زحمتساله، پزشك: پيام نمايشگاه برايم اين بود: پشت مشقت 48زن 
اين دنيا، آساني است، بهشت است.

و كه حضرت امام رضا ضامن آن بوده ساله، دبير بازنشسته: حالت آهويي 62مرد
.دادهاو را از چنگ صياد نجات

خواهد خود را نجاتنم كه به زحمت ميبيدار: باال مرغابي ميساله، خانه 70زن 
خواهد. سرش راپيدا كند. كمك مي دهد. هنوز دلواپس است از باتالق نجات

د.بكش آورد تا تنش را بيرونروي چيزي گذاشته به سر و گردنش فشار مي

هايدار: حس خوبي پيدا كردم. نمايشگاه داستانساله، كارشناس، خانه 29زن 
ي كربال و آهويي كه امام رضاكرد و صحنه به من يادآوريدوران تحصيلم را 

ضامنش شد.
ساله، دانشجوي مهندسي: كوير و رودخونه را ديدم؛ چيزهايي كه كنار هم 23زن .ها را ديدمها شلوغي جمعيت انسانساله: در نقاشي 5زن 

شن.ديده نمي
بيني و برايكه در آن مي ها راها و پليديساله، آموزگار:  باز دوباره چشم 55زن 

كني و مي خواهيمي طبقه است داري حس 7رهايي از آن در آن طبقه كه يكي از 
ها.ها و نگاهها فراركني درون آن چشماز پليدي

هايي در بيابان، مقاومت در عين لطافت را ديدم.ساله، پزشك: شقايق 48مرد 

ها خوبه. حس خوبيبندياما رنگموز: تابلوها شلوغ هستند آساله، دانش 17مرد 
.دهمي

ي سفر، هدفمندي،هاي پايهبخشي از نظر بازديدكنندگان در مورد تابلوها و استخراج مضمون -3جدول شماره
شدن، سكون، حركت، تالش، تغيير، گردش،وجو و رسيدن به هدف، كنجكاوي، ژرفا، وجود، منقلباميد، جست

وگو، فرهنگ، شور، شادي، باران، رحمت و دستيابي بهدرون، ارتباط، گفتآشفتگي، حس زندگي، پاكسازي 
ي پويايي.دهندهمضمون سازمان

بينم.ساله: در تابلوها چرخش يا حركت را مي 6زن .گردندها كنجكاو هستند و مينگاه :ساله 78مرد 
اي روي بوم مشكي عاليه. تصوير عمقيساله، پزشك: رنگ طاليي و نقره 30زن دهد.ميساله، كارمند: طبيعتي كه در خود سكون و حركت را نشان  46مرد 

عمق دريا. ها پنهانه،دانهداره كه پشت دانه
ارشد: ياد شاهنامه و مولوي افتادم. برگزاري چنين ساله، كارشناس 34زن 

است. تغيير كردم. چيزي دري فرهنگ و هنرمان ضروري نمايشگاهي براي اشاعه
ي عميقي بود. شلوغي واست. تجربه آگاهم، از درون به سطح وجودم آمدهناخود

ها اين حس را ايجاد كرد.تركيب رنگ

كساله، كارشناس مرمت آثار باستاني: در بين آثار حركت و زندگي مشتر 43مرد 
كشم، هنوز شعرمي ام بگويم خوبم نفسآمده": خاطر آورد بود. اين شعر رو به

اروي رفتگر، با صدايخش جنويسم،  با صداي خشگويم، ميعر ميخوانم، شمي
."بارماي اين روزها ميبا صداي باد، من با هر بهانه درويش محله،

دنبال يك هدفي خاص هستند، حس اميد را كامالًها بهساله، كارمند: نقاشي 37زن 
بعضي دهند. درمي كنند و از سرگرداني به هدف رسيدن را نشانبه بيننده منتقل مي
كرد.ها يك هدف را در يك امتداد حس اميد را به من منتقلاز تابلوها چشم

شدن درونم را حس و منقلب ساله، آموزگار: با ديدن اين تابلوها آرامش 55زن 
چرخد و شروع به پاكسازيكه درونم مثل تابلو ميشدم از اين خوشحال كردم.

گي تارها درهمنيدهاي زنده و شاد. تده. رنگدگي ميبه من حس زن  درونم كرده.
ها شور عجيبي در درونمكنه. با رنگميآرام و آهسته است. مهرباني رو تداعي 

كنم.مي شه و شادي رو باهاش دركپا ميبه
كه كشيدر آدم را به عمق داستاني ميتساله، مهندس: اين نمايشگاه بيش 23مرد 

هايآمده بود كه داري حرف از قبل ديده يا شنيده بودي و االن شرايطي پيش
شنوي.زني و ميدرونت را مي

هكساله، كارشناس هنر: تمام شعرهاي موالنا به يادم آمد. رقص سماع و اين 26زن 
تمام عناصر جهان به سمت آسمان در حركتند. پر از روح.

كنن.خوشم مياد خوشحالم مي هاساله: از نصف نقاشي 9مرد كردنه. هايم هستند مثل سفرها شبيه خوابيساله: اين نقاش 9مرد 
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ي انتظار، سكون،هاي پايهبخشي از نظر بازديدكنندگان در مورد تابلوها و استخراج مضمون -4جدول شماره
ثبات، هدايت، الهام، تشويق، پاكي، آرامش، ماليمت، زيبايي، رنگ، خط، موسيقي و دستيابي به مضمون

ي هارموني.دهندهسازمان
هاتر شكلهاي رنگي. در بيشها خط دارند، خطشكل يساله: همه 5مرد 
است.كار رفته هاي مشكي بهخط

ها توش هست.ي رنگدارم كه همهوست ساله: تابلوهايي را د 4مرد 

ها بودند وها زيباترينها به من آرامش دادن اينساله: نقاشي 12مرد 
.آورندبخشي، ماليمت و زيبايي را به يادم ميآرامش

ها وديدم. انگار هم خط هاآرامش را توي رنگ آموز:، دانشساله 9زن 
اند.شده با آرامش رسم هم رنگش

ايهبندي تابلوها از سياه و سفيد گرفته تا رنگكارمند:  رنگ ،ساله 37زن 
ها تند و درهم و بعضيهايي با تم يكنواخت و بعضي رنگماليم و رنگ

كهها در يك جهت هماهنگ و داراي ريتم هستند و مثل ايناز رنگ
هايي از اميد را دربزنند. نقطه هاي موسيقي را به ما ناخنكخواهند نتمي

دهد. در كل از يك هدف كوچك به هدفمي اوج نااميدي به من نشان
بزرگ رسيدن را به من القا كرد.

ساله، كارشناس هنر: تابلوها در نظم و هماهنگي خاصي كشيده 26زن 
دهند.مي اند و آرامش را نشانشده ا در يك نقطه جمعهاند. تمام رنگشده

بودن. بهترين حسي بودن اما از جنس خدا حس خدا. حس واقعي انسان
باشه. پر از خوبي، زاللي، پاكي..تونه براي هركسي وجود داشته كه مي

آدم سرشار ميشه. حس غيرقابل توصيف. پرشدن از هر چيزي و خالي
شدن از هر چيزي.

ند و به مبخش هستنآرامش ي تابلوها تقريباًساله، آموزگار: همه 55زن دارم.ها را دوست هاي زيباي نقاشيساله : رنگ 4زن 
دنياي پر از شادي و شوق جواني در دوران دن.حس دوستي و صلح مي

كردم. زندگي را درك
ارد. هارمونييساله، نقاش: نظم خاصي در اكثر تابلوها وجود د 28مرد 

نوعي آگاهانه است.ايجاد شده. شلوغي كارها آزاردهنده نيستند و به
هباعث پختگي شديند ذهني كه آهايي وجود دارند و فرها و داشتهاندوخته

كند.را ايجاد مي بداههو  باشد، رفتار آني

وسياه كوچولوي صمد بهرنگي افتادم ساله، پزشك: ياد ماهي  48مرد 
ها براي يك هدف.هياتحاد ما

ي خالقيت، تأمل،هاي پايهبخشي از نظر بازديدكنندگان در مورد تابلوها و استخراج مضمون -5جدول شماره
ي آفرينش.دهندهآزادي، رهايي، نجات و دستيابي به مضمون سازمان ،قدرت

هايي زيباي اين آثار خطوطي دارن كه حجمدار: همهساله، خانه 23زن  رد.ك بينم كه ميشه باهاشون اسكي بازيساله: حروف الفبايي مي 9زن 
آفريدن.

ساله، كارشناس فرش: آثار بسيار دلنشين و شاد هستند و حركت، 30زن 
دهند.مي باروري و زايش را نشان

ساله، كارمند: چيزهايي در عمق تابلو هستن كه انسان را به ياد 43مرد 
اندازند.در) ميهستي (ما يي سرچشمههمه

نندكساله، كارشناس هنر:  تابلوها حس آفرينش رو به آدم القا مي 26زن
كنه،ميشده، نگاه كه هر موجود و جانداري آفريده بكر بودن روح، اين

راه خدا، محبت و بودنه.به انتظارداره. چشم بينه ومي

ها تصويرساله، پزشك: نقاش ذهني خالق دارد. در يك تابلو ده 50مرد 
وجود دارند و براي خالقيت ذهن و شكوفايي كودكان بسيار مفيد هستند.

ها خوشم مياد.ساله: از حرف ميم باحال نقاشي 9مرد 
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ساله، كارمند بازنشسته: اول فكركردم يك هنرمند بايد كارهايش 67مرد 
فهم باشند. بعد به اين نتيجه رسيدم كه يككند كه عامهرا چنان ارائه 

هنرمند بايد بتواند فكركردن را به جامعه بياموزد نه فكر را. چيزي كه در
هاي) ما جايش خالي است.وپرورش و دانشگاهآموزش (آموزش

ها رنگ سبز، شادي و زندگي بود.دار: در نقاشيساله، خانه 70 زن
شنگخيلي ق دهدآيد كه اطرافيان را نجات ثل خورشيد ميروشنايي م

جا نجات پيدا كند.كند و از اين فوران خواهداست. چيزي از درونش مي
همه در آن اسير هستند.

ساله، كارمند: ذهن مشترك را درك كردم. 43مرد عوض شد.م آموز: در فكر فرو رفتم. حسدانش ساله، 17مرد 
ها،  مادرانها، دقت آنها وسعت ديد بچهدار: اين نقاشيساله، خانه 48زن 

   كنند.تر ميو پدران را هم بيش

دهتابلوها دي ر انديشيدن و به تفكر واداشتن درساله، كارمند: هن 43مرد
شود.مي

افتم اين بود كه هركس افكارش را تغيير دهد،ساله، كارمند: دري 38مرد 
كند.اش را متحول قدرت دارد كه زندگي

  
نهايت،ي بيهاي پايهبخشي از نظر بازديدكنندگان در مورد تابلوها و استخراج مضمون -6جدول شماره

هها و دستيابي بانساناسرارآميزي، آزادي، هماهنگي، طبيعت، درون انسان، زيبايي، پاكي، آرامش، پيوند بين 
نهايت.ي بيدهندهمضمون سازمان

كم بازشد تا انتها آزاد شد و تبديلشد، كماز يك نقطه شروع  ساله: 5زن 
 شد به يك گل.

ساله، ماما: دل از زمين كنده به آسمان رسيدم. 33زن 

تواني اعماق وجودكه ميي خوبي است اينساله، پزشك: تجربه 48مرد 
كني و يك جور به آرامش برسي. وارسي خود را

شدنهدشدن روح و كنساله، ماما: تركيب سفيد و سياه اوج برجسته  33زن 
ي پيروزي ابديت وهاي روشن نشانهرنگدهد. مياز زمين را نشان 

اند.يكتاپرستي
ساله، كارشناس هنر: تأثير رنگ را مانند عرضي بر ذات زندگي 26زن 
كه زندگي پرشور، پرهيجان، پر ازياد سادگي زندگي، اينبينم: منو مي

غصه و پر از قصه هست. پر از بودن و نبودن. ولي زندگي ساده هست.
هاي ساده است. شايد پر از رنگ باشه. ولي پر از سادگيزندگي پر از بودن

است.

ود.شناهي ديده ميي تابلوها  يه موضوع اليتساله، كارمند: در همه 43مرد 
يرسكني،  به يه بي انتهايي ميهركدام از خط ها يا رشته ها را انتخاب

ي زيبايي (يك طاووس بسيار بزرگ)بال پرندهساله، آموزگار: پرو 55زن 
آميزي طبيعي تابلو حس لطيف و آراميدهد كه زيبايي و رنگميرا نشان 

كني.ميرا  احساس 
ي تابلوها دنبال يك موضوع واحدساله، كارمند: در همه 43مرد 
دهي به يك  اليتناهيگردي. هرتار يا خطي را اگر بگيري و ادامهمي
رسي.مي

ركند شايد دها مدام تغييرميساله، كارمند: جايگاه چشم در نقاشي 38مرد 
ها به سمت باال استاوج بودن آن نشان از رشد انسان باشد. جهت خط

رسد.در باال نقاشي به يك ابهام مي و
ساله، ماما: روند ترتيبي تابلو از مركزيت و مجموع شدن در كارهاي 33زن 

هاي درون به عالم آزادي و بيرونآخر، شعاعي شدن و تعبير بهتر حرف
ها وي رنگمان. شايد همهرسيده. حركت و تكاپوي رو به باال و آس

دورخود چرخيدند و درپايان، رو به باال در حركتند. تصويرها در خود و به
هايي كه پر پرواز دارن.ي تابلوها ديدنيه؛ چشمچشم و نگاه در همه

د كهكننمي دار: تابلوها از درون نقاشي صحبتله، ديپلمه، خانهسا 48زن 
تهپرداخدر تعريف حس جديدي مثل حس هفتم يا فراتر از آن به تقال 

بشري در تابلوها، نيرويي كه براي مجازاتاست. حضور نيرويي فوق
-نيامده، بلكه براي ياري و دستگيري. تابلوها همه در يك حالت عرفاني

اند.شدهها كشيده وحدت، هماهنگي و نظم در تصويرها و رنگ مذهبي با
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ها جايي اسرارآميز هستند. انگار از غيبدار: نقاشيساله، خانه 70زن 
انگار خسته استها كنند يكي از نگاهمي اند و نگاهشده هايي جمعنگاه

آيد. درونش كهدر انتظارند. انگار چيزي از غيب مي هااما بقيه چشم
آيد ظهورروي انگار از غيب آمده اسراري پشتش است. چيزي كه ميمي

خواهد خود راآيد. مثل گُلي كه درگير است و ميكند. خودجوش مي
كند خود رادهد سرانجام با اين همه تالشي كه ميدهد و شكوفه نجات
طور است.ين. تالش انسان هم همداد. بازشده اما نه كامالً خواهد نجات
كنند: پويايي، اميد به زندگي و عشق بهمي هايي را بيدارها احساسنقاشي

رود و پيوسته ناظر هست.نمي منبع اليزال هستي، منبعي كه هرگز خواب

ها منتظر و زيبا هستند حسهاي توي نقاشيساله، پزشك: چشم 50مرد 
باركبه خود گفته فتكني فرشتگان، سفيران خدا، منتظرند. خودش هم مي
شونها هم همراهكنند زيباييها را رصد ميتوي اون دنيا احساس لها

اهكردم. شلوغي تر تابلوها من آب و گياهان را مجسمهستند. توي بيش
اهي كار سياه اغتشاشهاي زندگي آدم هستند. پايهگر فراز و نشيببيان

شود.مي ها ديدهه اين طنابقيدي بدهد. رهايي، آزادي و بيميرا نشان
هايي درخت  از هم دريدن طنابجز زيبايي چيزي نديدم. شاخه

شدتوانند رها آزد است و ميتر انتهاي آنبيش كند ومي ها را الهامپلشتي
نهايت، رهايي و آزاديها در باال به بيكنند. تعدد، شلوغي و سردرگمي

دهد.مي ذهن انسان را نشانبودن ذات و  نهايترسند كه بيمي
شدهزاران اليه تشكيلساله، مهندس شيمي: درون انسان از ه 34مرد 
ها حس خاصيي نقاشي و انتخاب هركدام از رنگنقاش در لحظه  است.
داشته.

ت كهبينم اما زيبايي در اين اسساله، دانشجو: يك غروب را مي 23زن 
تونمبينم اما زمان رو نميتصويرها مي وراي زمان است. طبيعت رو در

نم.بيكنم. يك حس عرفاني، خدايي و ماورايي توي اين تصوير مي درك
هكاندازه. اينهاي دنيا ميساله، كارشناس هنر: منو ياد تمام زيبايي 26زن 
يشده در ترتيبها عاشق زيبايي و پاكي هستن. زيبايي پنهاني آدمهمه

ها، صداها و تمام عنصرهاي دنيا زيباها. خطها و ريتمخاص از رنگ
ا وهمهمه. تمام اين فرمآوايي بشه. هم ها رعايتهستن. ولي بايد ترتيب

اهگرفتن و اين زيبايي كنار هم قرار ها زيبايي رو آموختن و بهبافت
ها رو نشون ميدن.زيبايي

تر حسكردم كه اين بيش از تصويرها برداشت :دارساله، مغازه 46زن 
دهد.ميدروني بوده چون هر تابلو چيزي را نشان 

هنر: اين تابلو خود بهشته. كارها من رو ياد تمامساله، كارشناس  26زن 
،بشن، تا يادآوري بشن هايي كه بايد نوشتههاي پاك دنيا، خوبيكتاب
باشي و چه اندازه. توي ذات همه يه نوشته هست كه چه خوندن بلدمي

،صورت يه كتاب مثل قرآن يا توراتشده، بعد بهنباشي، درون تو سرشته 
شده بايد خوندشون، كس نوشته ما اين كتابا تو روح هربه زمين اومده. ا

ي وجودت اومده.هاي ناخواندهديدشون. توي اين تابلوها ذات نوشته
ايدباشه. بشو داشته هاي روح، قلب و نگاههركسي بايد توانايي ناخوانده

بخوني. شايد نشه خوندش اما توي روح همه هست و هركس به زبان
خوننش. خداها هيچ وقت نميكنه. بعضيميجمه خونه و ترخودش مي

چون زيباست و ترتيب داره براي هر انساني الفبايي خاص داره. ما هم
.دهميها به ما آرامش ها و بافتداريم و ترتيب فرم زيبايي رو دوست

اندازه.ها من رو ياد شعر ميساله، كارشناس هنر: تمام اين رنگ26زن 
زيباست مثل تمام اينكه خدا چقدر بودن. اين ليت انسانؤوحس مس

هاي ناخواناي روح آدمي، پاكي درياي روح، آسماننوشته ها. يادرنگ
ها و كودكيها، چشمهها، چشمزار، كوهستان، خورشيد، پرندهروح، گندم

داره چون بكره. از روح شماست. ياد تمام مادرهاي دنيا، روح را دربر
هاي پاك و ناپاك دنياهاي دنيا. تمام زناكيكودكان، گرسنگان و پ

ننتودونن كه فقط با اين نگاه ميراه نور، پاكي، خدا هستن. ميبهچشم
بشن. خوشحالن، غمگينن. تلخ، شيرين، همه با هم در نگاهشونه. آروم

ا روحب تاري: تصويرها خيلي دلپذير هستندساله، دانشجوي پرس 20زن 
كنند.انسان ارتباط برقرار مي

دند.ها را نشانم داساله، كارشناس: تابلوها محبت و نزديكي بين آدم 29زن 
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دهنده و در نهايت مضمون فراگير از نظرهايهاي پايه، سازماناستخراج مضمون -7جدول شماره
كنندگان نمايشگاهمشاهده

فراگيرمضمون  دهندهمضمون سازمانمضمون پايه
شگفتينظمي، چالش، سردرگمي.عالم پنهان، اسرار، پرسش، شگفتي، ناشناختگي، بي ابهام، -1

كرانگيبي

درك چالش و چندگانگي  صدايي، كشمكش، گرفتگي، جنگ، شلوغي، رهايي.ل، تضاد، گرفتگي، گوناگوني، چندآشفتگي، تقاب -2
شدن، سكون، حركت،وجو و رسيدن به هدف، كنجكاوي، ژرفا، وجود، منقلب سفر، هدفمندي، اميد، جست -3

.وگو، فرهنگ، شور، شادي، باران، رحمتتالش، تغيير، گردش، آشفتگي، حس زندگي، پاكسازي درون، ارتباط، گفت
پويايي

هارموني انتظار، سكون، ثبات، هدايت، الهام، تشويق، پاكي، آرامش، ماليمت، زيبايي، رنگ، خط، موسيقي.  -4
آفرينشآزادي، رهايي، نجات.خالقيت، تأمل، قدرت،  -5
نهايتبي ا. هاسرارآميزي، آزادي، اوج، هماهنگي، طبيعت، درون انسان، زيبايي، پاكي، آرامش، پيوند بين انسان، نهايتبي -6

كنندگان فارغ از سن و پيشه، زيبايي را دوست داشتند. آنان به ارتباط بين نمايشگاه،مشاركت
كنندگانكنندگان در تابلوها طبيعت را ديدند. مشاركتي مشاركتزندگي و زمان رسيدند. تقريباً همه

اي باونهگترتيب، آنان به  بدينكنند. توانند تجربهها ميهاي مختلفي را درك كردند كه انسانحس
1اشكردند و گامي به سوي شناخت انسان و داستان زندگي پنداريذاتنوع انسان و هنرمند هم

تواند در نگاه هر فرد يا حتي قومي نمادسوي بهشت (كه ميها بهداشتند: آنان فرار كردن از پليديبر
كنندگان گاهي بين رنگ و زيبايي پيونديمشاركت ند.ها باشد) را ديدي نيكيمبدأ و منتهاي همه

گان هماهنگيكنندديدند. اين زيبايي را برخي در يكدستي و برخي در تضاد يافتند. برخي از مشاركت
و هاها پس از كشمكشرسد انساننظر ميبودند. بهيا شنيده  شكل ريتم و موسيقي ديدهرا به

هاي خودشان را در نظر گرفتندكنندگان خواستهجويند. مشاركتو ميخواهند ها رهايي را ميگرفتگي
ها نيستند. منطقي است كه بدون گرفتگي، آزاديكه گاهي شرايط زندگي هماهنگ با خواستهو اين

ها است. برخيها و گرفتگيتالش براي رهايي از رنجچه با ارزش است، آن معنايي نخواهد داشت.
كردند؛ سفر در زندگي، در زمان ر در نمايشگاه را مانند سفري تجربهكنندگان حضواز مشاركت

ها و رؤياها، در ميان تاريخ، ادبيات،ي زندگي، در ميان خوابگذشته، در ميان رويدادهاي گذشته
هدانستند و گاه نياز بها و فرهنگ. برخي از آنان گاهي برقراري ارتباط را ممكن ميها، اسطورهافسانه
رسد برقرار نكردن ارتباط با برخي از آثار و حتي شلوغي ونظر ميكردند. بهتر را حس يشزماني ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخود رناپذير هستي است. ... از اين رو، عشق داستان زندگي و هستي انسان است و تا او هست، عشق هم وجود دارد و عشق از صفات جدايي" . 1

).1393 (اراكي، "نماياندهاي گوناگون ميبه شكل
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دگانكننزمان كم را علت آن دانستن، شبيه شرايط گاه دردناك زندگي است. براي برخي از شركت
ي شادي و آرامش بود.كل مجموعه مايه

يانبود ب صورت شعر ديده بود، مايلبه جا كه نمايشگاه راهنرمندي كه استاد نقاشي بود، از آن
باشد:اش هم با كارها هماهنگ تجربه
تنيده كه در ارتباط با عناصرهاي درهمكرد، فرم بود. فرمميچه بيش از هر چيز چشم نوازي آن

دستدرشكل گروهي نوازنده و رقصنده دستشدند و بهمي چون رنگ با روحم هماهنگديگر هم
شدند.ميهايي درشت مانع ساختند. ناگهان چشمنامعلوم ريتم درونم را مي كامالً صورتيو به

معلوم نبود گويي همهنواختند. رقصندگان جامگان را دريده و نوازندگان با كوكي دگر ساز عزا مي
چرخيد. شادي وپيچدند و جهانم در مداري گيج حول تمام تجربياتم ميمي هماي بهچيز در لحظه

بردم.ميبودم و لذت  شد. دچار شدهدور نميم گره خورده بودند درهم و رهايي مقغم
ساله پشت فرم 5ي خود با نمايشگاه و نقاش ارتباط برقرار كردند: دختري شيوهكودكان به

ايهي خودش در اين نقاشي يك گل نقاشي او بود و خطگفته اش نقاشي كشيد كه بهنامهپرسش
ساله با ديدن تابلوها شروع به 6ه در كادر بودند، نشان نقاشي پژوهشگر بود. دختري كوتاه زيادي ك

ساله در روز پاياني 7. دختري "دهها به من اين حس رو مياين نقاشي"چرخيدن كرد و گفت: 
ي وطن و زنانش خواند. دختريكرد شعر بخواند و به زيبايي شعري درباره نمايشگاه درخواست

. دو دختر دوقلوي»دارمدوستشان«زد و گفت:  هاي آبي كوچك روي تابلو دستنقطهساله به  3
بودند، مشغول نقاشي شدند.هايي كه پيدا كرده ها و ماژيكساله در كنار يكي از تابلوها با برگه 2

اهها و گذشتن از آني آنها، سرچشمهها، كشمكشطور مستقيم به تفاوتكنندگان بهمشاركت
ندخواستاي ارتباط انساني و امكان و لزوم برقراري آن رسيدند. آنان ميكردند. آنان به گونه اشاره
سها را حكنندگان محبت و نزديكي بين انسانتر و بهتر به درون خود بنگرند. مشاركتبيش
يي واكردند: بسياري از آنان بين زيبايي و آرامش پيوندي برقرار كردند و برخي بين رنگ، زيبمي

ا وهآرامش. برخي افراد خوبي، زيبايي و حتي ابهام را در يك مسير ديدند. با وجود ابهام، تفاوت
وجوي هدفي نامشخص، توانستندهاي موجود در فضا و آثار نمايشگاه، بينندگان در جستتقابل

ي نمايش ماحنهكنند. در آن صرا درك  و هارموني نوايي را حسزندگي را، هماهنگي را ببينند، هم
وگوهايمان چرخيديم،هايمان و گفتهم در ميان تصويرها، انديشهه باهايمان، همبا وجود تفاوت

چرخيديم، چرخيديم و انديشيديم. سرانجام گويي زماني هر چند كوتاه، هارموني خود را به ما
ا تنها با همراهيكنيم. هركس خودش به اين مكان رسيد ام توانستيم هستي را دركنماياند و مي
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زي،ورميتوانستيم برسيم. از ميان نوايي هماهنگ، ندايي شنيدم؛ تو هستي، عشق يكديگر مي
ها از درون خودم و از زبانانديشم و هستم. گويي اين واژهورزم، ميمي انديشي، پس من عشقمي

ندگي برسيم وترتيب، اگر به كمك هنر به درك درستي از ز  خاست. بدينخودم هم برمي
هايتني شگفتي، درك چندگانگي و چالش، پويايي، هارموني، آفرينش و بيهاي يافت شدهمضمون

كران دست يابيم.توانيم به صلحي بيكنيم، ميدرستي درك و تجربه در زندگي به
هاي پژوهش و آموزش صلحارتباط بين يافته

ان و آموزش آنكريابي به صلح بيها، دستيافتهتوان ارتباط بين هاي پژوهش ميبا بررسي يافته
گونه شرح داد:دست آمده را اينهاي بهبا مضمون

ان درها است. وقتي انسمنظور از درك شگفتي، متعجب شدن در برابر آفرينش ها:درك شگفتي
اهشود كه تمامي اين شگفتييزده شود، به او يادآوري مهاي عالم شگفتبرابر تمام شگفتي

ي تنها وجود مطلق است. انسان وقتي درك كند كه وجودوجود نيامده بلكه ساختهخود بهبهخود
ي كوچكي بيش نيست،هاي عالم ذرهخودش هم يك شگفتي است، اما در برابر تمامي شگفتي

كند.بنابراين، از خودبيني و غرور دروغين كه عاملي براي ستيزه هستند دوري مي
هايبعدي بودن انسان. يعني انسان نقشچندگانگي يعني چندش: درك چندگانگي و چال

هايش تنها يكرنگي را سرلوحه قرار دادهكند كه اگر در تمامي نقشاش ايفا ميبسياري را در زندگي
ها و مشكالت مقابله كند. برخي از ما در طرز برخورد باي ناماليمتيباشد، مي تواند در مقابل همه

ميمانهص د، مثالً با دوستان خود رفتاركنحساسمان به كلي تغيير پيدا ميو ا افراد مختلف شخصيت
كنيم، براي رفع ايناحساس برخورد ميي خود بيمقابل، با افراد خانوادهو مهرباني داريم اما در

ها را ياد بگيريم.مشكل بايد يكي بودن در چندگانگي
نسان پويا باشد و از انرژي خود در راه رسيدنانسان سرشار از انرژي است، وقتي ا درك پويايي:

اش استفاده كند، ديگر براي انجام كارهاي نادرست و جنگ و ستيزههاي مشخص شدهبه هدف
انرژي نخواهد داشت.
گونه گفت كه وقتي اجزاي گوناگون باتوان ايندر توضيح معناي هارموني ميدرك هارموني: 

وجود آورند با هم هارمونيهم قرار گيرند و يك كل واحد را بههاي مختلف در كنار ها و جنسرنگ
سازند. وقتي انسان به اين دركهاي مختلف موسيقي كه در نهايت يك آهنگ را ميدارند. مانند نت
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هارموني دارد، به دنبال دوستي و ارتباط مثبت هايشنوعبرسد كه وجودش با تمامي عالم و ساير هم
با ديگران است.

ترين مسايلي است كه آفرينش را به انسانوجود آمدن گياهان، يكي از ابتداييبهآفرينش: درك 
تواند خلق كند و در پي خلق كردن و ابداعآموزد. وقتي انسان به اين باور برسد كه او نيز ميمي

كه ندكباشد. وقتي علت آفرينش را جز پاكي نداند، جز پاكي نيز خلق نخواهد كرد. انسان درك مي
تواند احساس خوب را با نيكي به همه چيز در خود بيافريند پس به سراغ خلق مدام احساس ومي

رفتار مثبت خواهد رفت.
ا،هپايان هستند. مانند كهكشانهاي زيادي وجود دارند كه بيدر دنياي ما شگفتينهايت: درك بي

ها چيزهاي خيلي كوچكي هستندنهايتن بيها و ... . در ميان ايها، انسانها، حشرهها، حيوانستاره
دهند مانند يك زنبور عسل. وقتيگيرند اما كارهاي مهمي را انجام ميكه شايد مورد توجه قرار نمي
نهايت بنا به دليلي خلق شده و وجودش بيهوده نيست بلكه باارزشانسان نيز درك كند در اين بي

ره خواهد برد.است، از اين وجود با ارزشش در جهت مثبت به
ها از كودكي به انسان آموزش داده شوند ديگر به سراغ ستيزهبنابراين وقتي تمامي اين مضمون
ها دور شده است بهها در درون انسان وجود دارند اما او از آنو جنگ نخواهد رفت. اين مضمون

همين دليل بايد به او يادآوري شوند.
)كراندگي با ديدي متفاوت در يافتن صلح بيبزرگساالن در تونل زمان (نگاه به زن

دهد): اين تصويرها يادآور چيستند؟مي آرامي تصويرهايي را نشانترتيب و به (دوربين به

تصاويري از زيورآالت، پوشاك، گياهان و خوراك - 3تصوير 
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به اطرافمانتري دانيم. اگر نگاه دقيقو ثبت اطالعات مهم مي گاهي ديدن را تنها براي كسب
هايماندهبينيم. گاهي هنگام ديدن هم از تأثير ديدرستي نميبينيم يا بهمييابيم كم داشته باشيم، درمي
ا برهبيند. بسياري از اين تصويرشمار نقش ميخبريم. هر فرد در زندگي خود بيبر وجودمان بي

ويژه،آگاه نباشد. به شان كامالًاهدهها يا مششوند هرچند خود از وجود آنمي ذهن و وجود فرد حك
فرادهستند. ا هايي زيبا غافلهايي دردسترس از نقشبسياري از زنان و مادران از توجه ژرف به نمونه

د،آورندست دارند ( زيورآالت، پوشاك و ...)، به هاچه را اين نقشكنند آنمي كه تالشحتي هنگامي
از آن ، افرادبدين ترتيبكنند. ميها زندگي تر با آنند و درواقع، كمبينها را چندان نميزيبايي آن

كه ازنشود، بدون آها ميها محدود به مالكيت آنگيرند و داشتن زيبايينمي درستي تأثيرها بهنقش
به بياني ديگر، هنر از زندگي امروزه رخت بربسته. ببرند.درستي لذت شان بهها و زيباييوجود آن

هااييكنند تا زيبنميبزرگساالن چندان جايي براي هنر در زندگي خود ندارند و كودكان را نيز هدايت 
خوشايند، ي غذا با غذاهاييبياني، نگاهي زيباشناسانه و هنري ندارند. براي مثال، سرِ سفرهرا ببينند. به

اشوند. بنميها رهنمون شود و كودكان نيز به زيبايي ظاهري آنزيبايي غذا نمي چندان توجهي به
ند؟كن دستي خود را چگونه دركظاهر معمولي و دمهاي بهاين شيوه، كودكان زيبايي و لذت داشته

ديدند كه اين امر شايدكنندگان در مسير گذر از آثار، شرح حال خود را ميبسياري از مشاركت
ايم وي ما تصويرهايي مختلف (رنگ، بو، حس، درك و ...) ديدهاين مدعا باشد كه گويا همه شاهد

چنان مشغول تصويرسازي در ذهنمان هستيم؛ تصويرهاييها در ذهن داريم و همهايي از آنبرداشت
زنيم اما هركس به سبكميجديد و يا تركيبي جديد از تصويرهاي گذشته: شايد همه طرح و رنگ 

كنيم و گاه بارها و بارهامي شانكشيم يا تاريك. گاه پارهمي ها را مغشوشي خود. گاهي آنو شيوه
شان رسممانكنيم كه زشتيمي شويم و گاه چنان زشت رسمشانكشيم تا شايد راضيها را ميآن
ارند ود ه يكديگر نيازاي غريب بشيوهها بهبلعد. انسانشود و تمام زندگي ما و اطرافيانمان را ميمي

يرد وگترساند، او را فراميكنند. گاهي زشتي تابلوي فردي ديگر، انسان را ميميبه يكديگر كمك 
ر آنهاي پنهان دانگيز، زيباييانسان، اين موجود شگفت كند. اما گاهميبه زشتي ترغيب  گاه او را

ايهآفريند. گاه از دردهايي كه سالگران ميبيند و تابلويي زيبا براي زندگي خود و ديزشتي را مي
ند.كي آن رويدادها به شيريني ياد ميكشد و اكنون از همهكرده، تابلويي نو ميتلخي تحملپيش به

نظرهآفريند. بسازد و ميبيند، خود را ميسان كه خود را ميداستان عجيبي است اين انسان؛ گويي آن
اها رزند، آنها ميشوند و او با رنگي كه به پديدهميبر او عرضه  صورتي نابها بهرسد پديدهمي
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كند. شايد مسأله همان ظاهر و باطنبيند و شايد همين رنگ گاهي براي او مشكل ايجاد ميمي
برخالف يكديگرند.حتي نيستند و يا باشد كه با هم يكي  1هستي

،كنيم. درواقعميرا در اطرافمان كشف تري هاي بيشتر كار هنري، زيباييبا انجام هرچه بيش
هاي بين خودمان و ديگران آشتيبينيم و با تفاوتتر هم وجود داشتند، بهتر ميچه را كه پيشآن
جا، گويي به همه چيزها! تو را سپاس. هنگام رسيدن به آنكنيم. خداي زيبا! خداي زيباييمي
وجود ندارد. اينهنري و درك زيبايي چيزي  جا جز هنر، تالش براي درك آثاررسيم، در آنمي

گيرد، ببينيم وميها شكلجا از تفاوتاي كه در آنشود همه چيز را در هارمونيمي تالش موجب
يابيم شايد كودكان در دنياي خود هارموني را حسشان درمي2كودكان و ماباني بيابيم. با مشاهده

هاي مختلف يعني پشتيباني، آموزش وساالن به نامگاهي ما بزرگكنند اما مي كنند و با آن زندگيمي
نيتوانند هارموزنيم. دريافتم اگر مابان به هارموني برسند، كودكان ميمي ... آهنگ وجودشان را برهم

ترِ بيرون از خود را در وجود مابان خود ببينند و آن را در وجود خود و در محيط بيابند.دنياي بزرگ
باطخوبي با آثار ارتي كالم و آموزش مستقيم هم نيازي نباشد. كودكان بهايد به واسطهديدم كه ش

شيدند.ككردند. آنان داوطلبانه شعر خواندند و نقاشي ي خود را بيان دريغ تجربهبرقرار كردند و بي
هارموني د كه اينكننتوانند هارموني را بسازند و با آفريدن، آن را ببينند و درك دريافتم كودكان مي

مان. تنها الزم است آن را ببينيم و بدانيم به معناي يكساني وجا هست؛ بين گذشته، حال و آيندههمه
كند و بنابراين، در يكنواختي هم نبايدها معنا پيدا مييكنواختي نيست. هارموني در ميان متفاوت

فراز و فرودهايمان باشد، در تمام رسد هارموني درنظر ميبجوييمش. در زندگي چگونه است؟ به
هراسيم،از و فرودهايش ميشناسيم، گاهي از زندگي و فرگذرد. اما چون آن را نميچه بر ما ميآن
آوريم. اگر بتوانيم تمام اين فرازيم و هراس و آشوبمان را بر سر خودمان و ديگري فرود ميبآشومي

يو برهم نمايشگاه ببينيم، شايد دريابيم نقطه رهمهاي متفاوت و شايد دو فرودها را مانند نقش
است و شايد پيش از آن.ي از باال افتادنمان بوده ي اين دنيا، لحظهشروع هارمونيمان در محدوده

رينآورد كه گاهي بهتكارگاه ناميدمش، اين پيام را به ارمغان -بودن كه اين بار نمايشگاهاين باهم
آيد، باشد. هنر اين مسير را نشانمان دادچه از ما برميشود و آنبر ما پديدار مي چهكار تنها انجام آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چون كل جهان هستي از دو بخش ظاهر و باطن تشكيل شده است. بخش باطني وي كه گوهر وجود انسانيدر نگاه عارفان مسلمان انسان هم«  1.

ها و بخش ظاهري همان ويژگيشود و يده مياين بخش همان است كه روح يا نفس ناطقه نام .است، تعلق به سپهر وحدت و عالم ملكوت دارد
).1385 (شمشيري، »تر وجود يا همان جهان محسوس (عالم ملك) استهاي نازلهايي است كه متعلق به مرتبهصفت

.معادلي فارسي براي تركيب پدر و مادر.  2
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خود نمايشگاه نيست، بلكه جاييخوديكه زندگي هم مانند اين نمايشگاه است: نمايشگاهي كه به
شود. هنر اين تجربه را ممكن و راحتي مشترك من و آنان به نمايش گذاشته مياست كه تجربه

بر افراد، تواندديدم هنر ميكه ميكردن. از اينبايد در زندگي نيز اين هنر را بيابيم: هنر زندگي كند.مي
ارگاه را ادامهك-شدم كار هنري و برگزاري نمايشگاهباشد، تشويق  گونه تأثير داشتهويژه خودم، اينبه

دهم.
گيريبحث و نتيجه

يو حس درون سويكهاي خود از آنان، از دريافتكنندگان توانستند بين ماهيت آثار، مشاركت
ين دنياهاوگويي بين ا، گفتبدين ترتيبنقاش و درون خود، از سويي ديگر، پيوند برقرار كنند كه 

ردهك كنندگان رويداد نمايشگاه را مانند سفري تجربهگونه كه گروهي از مشاركتگرفت. همانشكل 
هام وكنندگان ابتدا ابيشگاه اين دريافت را پديدار كرد: مشاركتي آنان از نمابودند، تحليل تجربه

ياكردند و پس از درك شرايط و برقراري ارتباط، همراه با ابهام، گونهميسرگشتگي را تجربه 
ود.ب گاه با تقابل، تضاد و كشمكش همراه كردند كهميپيچيدگي و گرفتگي را در آثار درك 

يهاي زندگها، رويدادها و سختيبه شرايط درون خودشان يا تعدد انسان هااين كشمكش به گمانشان
چه در هستي وجود دارد. در ميان تصويرهابودند، يا به محيط اطرافشان و يا به آن بشر مربوط

ها گاه پر از شوق، شور و جذبه بودند، گاه تماشاگرانگر بودند. اين فرمهاي آشنا گويا هدايتفرم
نكردند. اين همه، ذهمي ريختند و يا متوقفشان، يا بر جانشان ترس ميخواندنديفرام را به انتظار

وجو و گاه گريز. گاهيداشته در جستميگاه و جسمشان به تكاپو و حركت واآنان را نيز همراه ن
نواختهاي آهنگ حركت را ميآمده اما دوباره آشوبي، طوفاني و يا اشارهميسكوني موقت پيش 

كنندگان توانستند در درون خود طرحي جديد از نقاشي، نمايشگاه وبرخي از مشاركتاست. 
دند امادينهايت ميسوي رهايي، آزادي و بيآنان مسير را همراه با شكفتن بهها بسازند. وليت آنؤمس

ز آنا زدگي و پرسششمار اندكي گويا در ميان تار و پودها گرفتار آمدند و شمار اندكي با شگفت
شدند، پيروزمندانه از اين چالش بيرونمي ها در وجودشان آفريدهآنان كه پاسخميان گذشتند. 

رخوش ازيافتند، نيز سكه پاسخي نميبود، پويا. آنانمانده  كه در ذهنشان اثري باقيرفتند درحاليمي
تند تأثيردانسهمگي مي ند.رفتسوي آينده ميداشتند پاسخشان را بيابند، بههايي كه دوست پرسش

ها همراهشان خواهد بود و پس از ترك مكاناند تا مدتكرده و تجربه چه در اين سفر ديدهآن
ك ازكنندگان به تعريفي مشتررسد مشاركتمي نظربه كند.پيدا ميچنان ادامه نمايشگاه، سفرشان هم
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يان آنان گفت، گذر همراه با حيرت و ابهامتوان با بچه ميهنر و زندگي رسيدند. در اين توصيف آن
نوعان، درون جامعه، طبيعت، هستي وهاي موجود در درون بشر، ميان همدر ميان تضادها و تقابل

دينبكران، هدفي واال است. كردنِ آفريدن، رهايي و آرامش در تالش براي رسيدن به صلح بيتجربه
براي 1واقع، كالسي از جنس هنرواهد بود كه دركارگاهي خ-، زندگي حضور در نمايشگاهترتيب

كران است.درك و دستيابي به صلح بي
)، هنر موجب شناخت تمام1388 اگر صلح و آرامش، خير، نيكي و زيبايي هستند (نصر،

) و زندگي امن و آموزش درست، حق هر1385 شود (شمشيري،هاي زيبا در جهان هستي ميپديده
او يابد تاي انسان در درك زيبايي است، بايد حفظ و پرورش شايستهچه حق و است، آن 2كودكي

وند و توانش باشد. بهتر است كودكان از ابتدا در تماس با زيبايي بزرگبتواند زندگي سالمي داشته 
يابد.ديدن زيبايي و خلق آن در آنان پرورش 

زندگي هاي مينياتوري نمايشگادر نمايشگاهي كه در اين پژوهش به نمايش درآمد، كودكان در دني
فكراي هها و شيوهتوجه را در انتظارها، دريافتدو نمايشگاه تغييري قابلكردند؛ بازديدكنندگان هر

كرده زدهي وجود خود شگفتها، آنان را دربارهكردند. اين تجربه و دريافت خود گزارش كردن
كلشهايشان و نقاش آثار، نمايشگاه و دريافتي درباره وگويي بين افراد، همراهانشانبودند. گفت

كرانگي كه همه در آن گسترشها و اين بيها، زيباييها، چالشها، تفاوت. نقاش از اين شباهتگرفت
ي سني زير هفت سال و مابانشان درنمايشگاه دوم (براي كودكان ردهآموخت. يافتند، درس ميمي

را نشانساالن در رشد و زندگي كودكان قش مهم بزرگي خالقيت كودك و نوجوان) نيك مؤسسه
هاي اشتباه خود را به كودكان منتقلها و آموختهساالن گاهي دغدغهبزرگ تر،داد. در دنياي بزرگ

از رشدسگر، مشوق و زمينهتوانستيم تسهيلكنند اما در اين دنياي جديد، من و مابانِ كودكان ميمي
ن وبودن، بدون همكاري مابا گونه تأثيري بر كودكان براي ژرف و پايداراساس، هر اين او باشيم. بر

واندتكارگاه اين باور را تأييد كرد كه اين نوع كار هنري مي-نيست. اين نمايشگاهمربيان ممكن 
باشد. كودكان بازديد از نمايشگاه را خوب و حتي بهتربر كودكان و مابانشان داشته  تأثيري سازنده

رساالن با كودكان و بين كودكان با يكديگر چشمگيهاي كامپيوتري ديدند. ارتباط بين بزرگاز بازي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كالسي از جنس واقعهاشاره به عنوان و مضمون كتاب  1.
معناي ايجاد فرهنگ صلح به«نامه، در اين پيمان شد. ي حقوق كودك) بر ايجاد فرهنگ صلح تأكيدنامهپيمان(زمان تصويب  1989در نوامبر  .2

ي مردمان،مدارا، مساوات بين زن و مرد و دوستي ميان همه ي تفاهم، صلح،ي آزاد و با روحيهادر جامعهوالنه ؤسازي كودك براي يك زندگي مسآماده
 يريگهاي اساسي جهتتقويت احترام به حقوق بشر و آزادي سويآموزش بايد به"، است."مذهبي و افرادي كه منشأ بومي دارندهاي قومي، ملي و گروه

.)2008 (پِيج، »كند را براي حفظ صلح تسهيل هاي سازمان ملل متحدبايد فعاليتدهد و  شود، درك مدارا و دوستي را ارتقاء
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مابان)، ي كودكان وتر ويژهبود. مابان از اين رويداد خرسند بودند. اين ارتباط در اين نمايشگاه (بيش
هم خودش درككرد ميبود و تالش هايي رويارو شده شد. مادر يا پدر با پرسشمي تر ديدهرنگپر

ها را براي كودك خود و مناسب سنباشد و هم اين پرسشها و تصويرها داشته درستي از پرسش
د. بابخش بوها برايم مغتنم و لذتوگوها و تالشكند. ديدن اين گفت و ويژگي او قابل درك بيان

واستنيهايشان خكه تجربهشد. كودكان از اينمي طرفهوگو با آنان، اين ارتباط سهمن و گفت مشاركت
شدند تا دليلشان را برايميبودند. آنان تشويق زده شدند، ذوقميبودند، ضبط و يادداشت شده 

ودشانها را درون خنداشتن كارها بگويند و براي اين كار بايد ابتدا اين دليلدوست داشتن يا دوست 
جستند.مي

دهد كه برايمي هاي پايين نشانويژه در سنن، بهي برخوردمان با كودكاكمي دقت در شيوه
يرد.گتر مورد توجه مابان و حتي خود كودكان قرار ميمثال، نظر كودكان در انتخاب پوشاك خود كم

دهند تا هم بهنميهاي آنان زماني را اختصاص مابان براي همراهي كودكانشان در تماشاي برنامه
شوند. گاهي جشن تولدر درك زيبايي و لذت با آنان شريك شان احترام بگذارند و هم دسليقه

هاي خانوادگي و حتيساالن است. كودكان در فعاليتكودكان به نام آنان و اما تنها مهماني بزرگ
ا راهدهند، زيبايي طبيعت و گلشوند: گل پرورش نمينميداده هايشان مشاركت ساخت كاردستي

صت، كودكان چگونه فربدين ترتيببرند. كنند و لذت نميخطا نمي كنند،نمي بينند، آزمايشنمي
هاي خود را پيدا كنند تا بدانند چه چيزي را زيبا يا مناسبها و تمايلنگري و شناخت سليقهدرون
وجهباشند و تها و كالمشان بر كودكان آگاه ها، نوازشدانند؟ مابان و مربيان بايد از تأثير حركتمي

د، چگونهزيبايي باشنباشند و درنتيجه، به گرفته ها از حسي زيبا سرچشمهاگر اين حركت كنند كه
آميز و آراستن زندگي با زيبايي براي مثالدر فراباليدن كودكان مؤثر خواهند بود. كالم محبت

رونتا د توانند موردهايي از اين توجه باشند. اين همه نياز داردترين امكانات، ميآرايي با كمسفره
هم 1شود. فيثاغورثمي كه گويي موسيقي هماهنگي نواختهفرد در آرامش و هماهنگي باشد، چنان

ي اين نواها باشد: نواي هستي. هستي با اين تصويرها وشنيد كه شايد سرچشمهدر هستي نوايي مي
آيا در آن 2اردگويند بشر هستي ديگري درون خود درود. برخي ميمي اين نوا در آرامش خود پيش

؟است دنيا نيز نوايي جاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pythagoras 

برابر جهان اكبر. جهان اصغر در.  2
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Abstract 

So far, different methods have been used for instructing peace in which art has been 
underused. In order to do this research, the researcher created some works of art that were 
presented in several exhibitions through which the role of art in relation to the peace 
instruction was evaluated. The research method was phenomenological. Data were obtained 
from collecting and analyzing the experiences of 75 visitors of 82 works in two exhibition-
workshops through the feedbacks provided from open questions and in-depth interviews. 
Data were analyzed by using thematic analysis. First of all 73 basic attributes were extracted 
from the data. These attributes were organized into six themes (surprise, understand the 
multiplicity and challenges, dynamism, harmony, creativity and infinite) and finally formed 
the inclusive theme of infinity. Based on thematic analysis of participants’ experiences 
visitors felt astonishment and confusion among contradictions and contrasts, creation, 
freedom and peace that can be observed in human, society, nature and the universe. The 
outcome of this analysis was that art can help in finding the meaning of human life. 
Participants could understand the link between the inner world of the painter (which saw 
manifested in pictures) and the world within themselves. They could arrive at a definition of 
life that helps them reach the correct understanding of peace. So, art can be used to teach the 
concept of peace, because art as the expression of beauty gives a peaceful feeling to humans. 
So for being in peace, the human needs to understand the infinity of artistic life, which is the 
understanding of the infinity of human existence. In the peace-oriented education, children 
experience and understand these concepts and live them. 
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