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نگاه كلي* 

انگيزتـرين بخـش    هيجـان وكننـده گيرامسال هم كنكور هنر برگزار شد و مثل هميشه درس خالقيت تصويرى غافل            

كـردن داوطلـب كنكـور هنـر     تمام قدرت خود را در سردرگمبودطراح محترم كنكور سعى كرده .  اختصاصى بود  يدفترچه

. هنـر اسـت   معلوم نيست در عوض كـدام گنـاه داوطلبـين كنكـور           منطق كه    بى طرفه و كامالً  يكنمايىيك قدرت . نشان دهد 

هاى آزاد را داشته است بلكه چنان شمـشير         آموزشگاهكردنگيربار نه فقط قصد غافل    جاست كه طراح كنكور اين    جالب اين 

كمـال  او بـا  . اسـت دادهيا ناخواسته وزارت محترم آموزش و پرورش را هم مورد هدف قرار       خود را چرخانده كه خواسته    

 از منـابع    سـؤال كمى بـه منـابع آزاد دارنـد تنهـا بـه طـرح يـك                 ها كه دسترسى  توجهى به داوطلبين پرشمار شهرستان    بى

خود برجـاى  ها ركورد جديدى از   گذاشتن حقوق داوطلبان كنكور به خصوص شهرستاني      و در زيرپا  هنرستانى اكتفا كرده  

آشـنا كـه هـيچ     ناصـورتى كـامالً  گرافيك آن هـم بـه   مبحث مبانى واز ديگر سؤاالت چه بايد گفت كه همه از        . گذاشته است 

. اشـتباه كالًهاست يا خيلى سخت و بعيد است ياهايى كه پشت گزينه  تحليل. داوطلبان نيست معيارى براى سنجش خالقيت   

!...جايى نرسد فرياد استالبته چيزى كه به

اى در اختيـارم بـود كـه توسـط آن     ودم و رسانهت سنجش، آرزو داشتم در جاى شما ب      سؤاالدوست محترم طراح  

 آرزو داشتم در جاى شما بودم       ! شخصى من در مورد تصاوير موافقند      يسليقهبسنجم كه چه تعداد از داوطلبين كنكور با       

تـرين  داشـتن كوچـك    كـاش در جـاى شـما بـودم و بـدون            !مدشـ اى ديگران مؤاخذه نمي   بازى با سرنوشت حرفه   كه بابت 

 اى كاش من به جاى شـما بـودم و از   !شدمميكارگرفتهگيرى سنجش كشور بهترين جايگاه تصميممصالحيت علمى در مه  

سـودجوى  هـاى هـاى آزاد دارنـد و نـه معلـم         داوطلب شهرستانى، كه نه دسترسـى بـه كتـاب         گذاشتن حقوق هزاران  پازير

 افتخـار   جاى شما بودم يا اقالً     من به  اى كاش !كردمشوند احساس عذاب وجدان نمي    ها مي كنكورى كه باعث برترى تهرانى    

وزارت محترم آموزش و پـرورش      با شما را داشتم تا خدمتتان عرض كنم دو منبع مهم و جديد هنرستانى به همت               ارتباط

توانيـد   ايـن دو منبـع هـم مـي    يگرفتـه و بـا مطالعـه   داوطلبـان كـشور قرار  كشور به چاپ رسيده است كه در اختيار تمام

ش سـعادت  كـا . شـود  كنيد و هم بسيارى از شبهات شخصى شما در مورد مفاهيم بصرى برطـرف        بهترى طرح هاىتست

شناسى هم در تمـام     آرايى و سبك  ابزارشناسى، صفحه شد تا عرض كنم مباحثى چون چاپ،      مالقات با شما نصيب من مي     

خالقيـت  دادم كـه تـست  ع مي كاش فرصتى بود كه به شما اطال   !معيارهاى سنجش داوطلبان است   ها تست آمده و   اين سال 

هـاى شـما    كاش با ديدن تـست !العاده انجام دهيدجديد و خارقتصويرى يك اثر هنرى نيست كه در آن سعى كنيد يك كار  

امـا  ، هـاى بـسيارى هـست     اى كـاش  !رسـيد كـه چـه خـوب كـه مـن امـسال كنكـور نداشـتم                 ذهنم نمي قبل از هر چيز به    

روزى يـك اميركبيـر هـوس كنـد     كنـيم كـه  آرزو مـي  !بـران داشـتيد   ترينشان اين است كه كـاش شـما فرصـت ج          بزرگ

!تصويرى بدهدبندى و منابع سؤاالت خالقيتسروسامانى به بودجه
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