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  پیشگفتار

گاه ازمندیجامعه امروز ن و  جادیهای مختلف است، ضرورت ا و سوادآموزی در حوزه شتریب یبخش یآ
 ریپذ های متفاوت امکان به مقوله یدر ابعاد مختلف جامعه با نگاه تخصص دیدج یها نگرش تیتقو
های مرتبط با  رشته ژهیو به ،یهای دانشگاه شدن رشته تر یبه تخصص و باتوجه یکنون طیشرا در ت.اس

در  تیهای با اهم در خصوص مقوله یو تخصص یعلم یها پرداخت شهیاز هم شیگروه فرهنگ و هنر، ب
 .شود یاحساس م یوزشهای آم حوزه

 ازیهای مختلف احساس ن است که در جامعه امروز، سوادآموزی در مقوله نیا انکار رقابلیغ تیواقع
ای صورت  اقدامات اثربخش و ویژه دیبا زیحوزه ن نیو در ا ستین یهم مقوله متفاوت یشود، سواد هنر می

گاه و از همه مهم یآموزش ،یپژوهش ،یعلم یکارها رد،یگ  .تواند مؤثر باشد درست و هدفمند می یرسان یتر آ
 لیشود و تما می شتریب یو هنر یهای فرهنگ افراد به رشته شیگرا زانیکه هرساله م یطیشرا در
به  تر یصورت جد به دیشود، پس با تر از قبل احساس می حوزه متفاوت نیدر ا ییو دانشجو یآموز دانش

که برا نیوجود دارد و آن هم ا تیعواق کی یکنون یفضا در. مقوله نگاه کرد نیا  یرویداشتن ن یاست 
گاه در عرصه یانسان  .داشت یا متفاوت و البته حرفه ینگاه دیمختلف فرهنگ و هنر با یها آ

سواد  ،یهای مختلف مانند سواد هنر در حوزه دیمرتبط با رانیمد تیترب یبرا یآموزش اصول البته
و  یآموز به دانش لیم شیکنار افزا در .بلندمدت باشد یزیر مهبرنا کی یو دارا یشگیو ... هم یا رسانه

 .کرده است دایپ شیافزا زیکنندگان فرهنگ و هنر ن جامعه دنبال ،یهنر یهای فرهنگ در رشته ییدانشجو
ک نیا دیبا  ی یاجرا یروی ن ای و  ریعنوان کارشناس، مد به خواهند یحوزه م نیکه در ا یکرد که، کسان دینکته را تأ
 .خاص کنند رشته کیدر  یفراتر از سواد تخصص یقدم بردارند، بهتر است خود را مسلط به سوادها ایبزنند قلم 

گاه نکهیا یبرا امروزه کنندگان  دنبال نیدر ب یهنر ییدر جامعه فرهنگ و هنر با دانا یهنر یفاصله آ
 ییها قدم زین سواد جامعه یهای تخصص در حوزه دیکم نشود با یهنر یهای مختلف فرهنگ مقوله

 .برداشته شود
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کارا دیها با قدم نیا اهداف گردد، مطمئنًا زمان ییبا درنظرگرفتن  که اهداف  یدرست مشخص 
که  یا جامعه در. موجب تعامالت همراه با اتفاقات خوب و مؤثر شود تواند یم رندیقرار گ تیمند در اولو دغدغه
 .و پرنشاط خواهد بود ای. کمتر باشد قطعًا جامعه پوو .. یهنرمند و مخاطب از نظر دانش هنر نیفاصله ب

به  نکهیا یحوزه مدنظر پرداخته شود، برا ژهیو به حوزه سواد به یتر شد که با نگاه متفاوت یسع یکتاب سواد هنر در
 .میبود یتر ینگاه تخصص ازمندین میمنابع بپرداز یو گردآور یآور و چه در جمع دیچه در تول ازیموردن یمحتوا
منظور از مقاالت روز،  نیبه ا میمنابع متعدد بود ازمندیبا نقاط ضعف کمتر، ن یکار یریگ شکل یراب
شد تا از نگاه  یاستفاده و سع یغن یها و پژوهش قاتیها، تحق حوزه، کتاب نیمعتبر در ا یها تیسا وب

 .میریبهره بگ یتر یتخصص
که تالش شو نیکتاب ا نیصادقانه در مراحل تدو تالش صورت  یدار در امانت تیرعا تید نهابود 

زدن  قلم یخصوص سواد هنر در. باشد یم یضرور فهیرسالت و وظ کینگارندگان  یموضوع برا نیچون ا رد،یگ
 ... پژوهش کرد، فراوان نوشت و اریشود بس می رد،یمتعدد شکل بگ یها ها در قالب کتاب سال تواند یم

به  ییمحتوا بی، بدون آنکه آسشد یپرداخته م یهنربه سواد  یکل یبا نگاه دیکتاب با نیا در
 تیو تالش همراه با حساس میبپرداز ازیمنظور بهتر بود که به چند رشته موردن نیموضوع هنر شود، به هم

ک کرد یم جابیگونه ا این  .اثر قابل ارزش باشد یفن تیفیکه دقت شود تا 
گردآور یپرداختن به سواد هنر یبرا که  یزیمناسب آن چ یمطالب و محتوا دیتولو  یتالش شد تا با 
کار یسع .ردیبود شکل بگ یو هنر یجامعه فرهنگ ژهیو افراد جامعه به ازیموردن متفاوت با نگاه  یشد 

که درصد ز تیواقع کی نیا رد،یانجام گ یو مفهوم قیعم از جامعه امروز را مخاطبان و  یادیاست 
  .دهند یم لیکنندگان هنر تشک دنبال

و تنوع را به  یشود و تحرک را به سمت نشاط اجتماع یاتفاقات مؤثر ساز نهیتواند زم می یرهن سواد
گاه  ،یقیدر خصوص سواد، هنر، موس تیکتاب به موضوعات با اهم نیا در. جامعه ببرد یسمت آ

که اثر نیو تئاتر، صدا و ... پرداخت شد و تمام تالش ا نمایس شابه و متفاوت با آثار م تیکل یدارا یبود 
کار یاثر فرهنگ نیکه ا میآن دار دیام رد،یشکل بگ  ،یجامعه علم دگاهیارزش از د یدارا یبتواند 
 .واقع شود دیکنندگان و مخاطبان مف مطالعه ازین یو ... باشد و برا یپژوهش ،یرهن ،یدانشگاه

کتاب سواد هنر دیام پسند همه  قابل ارزش باشد که موردپسند و عالقه طبع مشکل یاثر ،یاست که 
گاه و مخاطبان ارزشمند و دنبال گ نیفهم و دانش باال ا یکنندگان دارا خوانندگان آ  .ردیحوزه قرار 

 
 بابک شمس ناتری
 یحامد باقري توستان



 

 

 مقدمه 

 قــعش یاـه نـیرزمـردم سـا مـشق بـام عـه بنـرافرازم کـس
 میگو یسخن م نیزم رانیا یزدانیدوستدار فرهنگ  انیتا جهان

 
افزار، پلت فرم،  ، جهان سوم، نرمنترنتی، اشنیکی، اپلیمجاز ی، فضایکاری، فقر، بیگ اقتصادجن

کرونا،  ای 91 دینام کوو به یا سال گذشته واژه کیاز  شی، ... و در بیاسی، تحوالت سیاتم یانرژ همان 
کاماًل آشنا در  ینوشتارو  یداری، شنیداریمختلف د یها هستند که در رسانه ییکلمات و اصطالحات 

 یمختلف یبازخوردها دیترد یب یاند و حت شده دهیو هم شن دهی، هم دینامعلوم تینها یجهان به تعداد ب
 . مخاطبان خود به همراه داشته باشد یرا از سو

از کارشناسان  یکیبا  یونیزیتلو همناظرة زند قهیدق کی یمخاطبان توان حت نیا یگمان شما تمام به ایآ
قطعًا  های خود سوق دهد؟ را به سمت دیدگاه یحداقل هکم جامع دارند؟ که بتواند دستمربوط را  هحوز

از  یکیعنوان  در رفتار به رییتغ ییکه همانا توانا یبشر هجامع ازین نیتر یاست چراکه اصل یپاسخ شما منف
  . ندارد انیباسواد بودن در روح آن جر یعمودها

باسواد بودن در جهان دچار  ایکه معنا و مفهوم سواد  دیرس جهیتن نیتوان به ا کوتاه می همقدم نیهم با
 یها و راه نیجزء را تدو جزءبه ینوع نگرش و هدفمند دیبه آن ابتدا با دنیرس یشده که برا میعظ یجهش

 . نبرد نهاد هدر عرص یبه آن مردانه و رندانه پا دنیرس یو در راستا میرا ترس نیبه باسواد بودن نو دنیرس
خود  یخواندن و نوشتن به معنا و مفهوم واقع ییآنچه که توانا یتوان ارتقا که چگونه می نجاستیا سؤال

  !است را باعث شد؟
کردن و ارتقا که در جوامع  استفاده یب باً یکاماًل محدود، ساده و تقر ییتوانا نیمحسوس ا یهمانا بارور 

که علوم بس ییایدنموجب پدیدارشدن تحوالت شگرف در  یامروز یایو دن شرفتهیپ  اریخواهد شد 
که تا ن یآن مدع هشرفتیپ سؤال  نیب نیدرا به نام مرگ وجود نخواهد داشت یا واژه ندهیآ قرن میاست 
که انسان هم مطرح می یگرید    در کنار هم  یو طوالن یمتماد انیسال یها قرار است ط شود: حال 



 

 

گذر یا تن جامعهداش یابزار برا نیتر کنند، مهم یزندگ یزیمسالمت آم شده، بدون  یقانونمند، هدف 
ارتباطات، تعامالت، معادالت،  یالزمة برقرار یابزار اصل چه ؟ستیسالح چ یچالش، تنش و حت

وقوع  به یقرن آت ینفر اردیلیکالن ده م تیدر جمع دیترد یخواهد بود که ب یفراوان یها دغدغهمشکالت و 
  ؟وستیخواهد پ

در ارائه و  رییساختار سواد مدرن در بشر با استفاده از تغ جادیتنها در ا و سؤاالت تنها نیا پاسخ
انسان  -ارتباط مؤثر انسان  کی ه، و ارائی، فلسفی، هنریخیتار همدبران قیتلف نیشناساندن رفتار و همچن

در  قیعم یرگذاریتأث ییکه قدرت و توانا ینوع به . گردد ینام هنر القا م به گرید یو منظر چهیاست که از در
 داشته باشد . زیدور را ن یها همنوعانمان را با رنگ پوست و فرهنگ قاره

 ایمختلف فرهنگ و هنر و  یها گروه انیدانشجو یسو رو به یا چهیدر تواند ی" میکتاب "سواد هنر
عنوان راهنما و  به تواند یارزشمند هنر و فرهنگ باشد. کتاب حاضر م هدوستداران مقول یتمام یحت

 یافراد ریسا یبرا یعنوان مشوق به نیهنر و هم چنه مندان حوز و عالقه انیدانشجو یبرا دیمف اریبس یمنبع
ن حسن استفاده را اال تیاست نها دیاند باشد. ام گر بوده که موضوع مهم هنر و فرهنگ را از دور نظاره

 .دیببر
 
 
 

 انیعسکر رضایعل
 

 

 



 

 

 فهرست مندرجات

 صفحات                                                                                     عنوان                     

 

 

 

 

 

کل  1فصل   11 اتی: 
 91 مقدمه
 91 سواد

 91 کلمه سواد یمعنا
 02 یا نگاه امروزیسواد  یف سنتیتعر

 02 نگاه متفاوت به سواد
 09 ف سوادیبازتعر ییچرا
کل فیتعر  09 :یسواد در نگاه 

 00 فیسواد و بازتعر
 00 مفهوم سواد در عصر ما

 02 ونسکویسواد از نگاه 
 01 هنر یشناس واژه
 01 هنر فیتعر

 02 یهنر از نگاه تولستو فیتعر
 02 دگاه بزرگان هنریف هنر از دیتعار

 
 09 یمقام معظم رهبر دگاهیهنر از د

 00 نگاه مخاطب امروزف هنر از یتعر
 00 ضرورت پرداختن به هنر
 00 یرانیوجوه هنر در فرهنگ ا

 00 هنر هدفمند
 03 انواع هنر از نظر ارتباطات با مخاطب

 03 یقلمرو هنر اسالم
 03 هنر خچهیتار



 

 

 

 

 

 

 03 هنر، ضرورت جامعه
 02 یمفهوم هنر، هنرمند و اثر هنر

 01 هنر و هنرمند
 32 فلسفه هنر
 39 ت زمانیهنر و خاص
 30 قدرت هنر

 30 ر هنر در جامعهیتأث
 30 یوجوه مشترک آثار هنر

 30 هنر یبند دسته
 33 ییبایهنر و ز

 33 مختلف جامعه درباره هنر یها دگاهید
گون درباره هنر یها نگرش  34 گونا

 33 خیدوران ماقبل تار
 33 یسنگ نهیریدوران د

 32 خاور باستان هنر
 32 اسالم دگاهیهنر از د

 40 ینقش هنر در حفظ آثار اسالم
 40 یو زبان کالم یدانش هنر

 43 یدرك و ارتباط هنر
 43 هنر و مردم

 44  اشتراک هنرمند و دوستدار هنر
 44 یسواد هنر

 43 یسواد هنر یبرا یروش
 43 یریگ جهینت 

 45 کمی فصل ییخودآزما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 د ارتباطاتیکرد جدیو رو یتجسم یهنرها
 30 یتجسم یهنرها باتیعناصر و ترک

 30 نقطه
 34 خط
 33 یبصر تیفیک

 32 کاربرد خط
 32 سطح
 35  حجم
 31 بافت

 22 جاد بافتیا یها روش
 29 (ونی)کمپوزس یبند بیترک

 20 یبند بیانواع ترک
 23 تمیر

 24 تمیانواع ر
 22 حرکت
 22 تعادل
 25 ارچوبکادر و چ

 25 کادر فیتعر

 ی تجسم یهنرها ی: مبان 2فصل 

 

91 
 41 مقدمه

 41 یتجسم یهنرها یمبان
 32 یتجسم یهنرها یمبان فیتعر

 32 یتجسم یانواع هنرها
 39 یبر فرهنگ و سبک زندگ یتجسم یر هنرهایتأث

 30 و جامعه یتجسم یهنرها



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 59 فضا  
 50 رابطه رنگ و شکل

 50 مکمل یها رنگ
 53 ها رنگ

 53 ها رنگ یبند دسته
 54 عناصر فرم

 52 دنید
 51 یریگ جهینت

 12 فصل دوم ییخودآزما

کادر در هنر  21 مفهوم 

 13 یشینما یهنرها ی: مبان3فصل 

 10 مقدمه
 13 یشینما ینرهاه

 13 یشینما یانواع هنرها
کارا و اثربخشیشینما یهنرها  13 داده ، 
 14 یشینما یهوشمندانه در هنرها ید محتوایتول

 14 یشینما یهنرها یاثرگذار
 14 در ساختار فرهنگ یشینما یهنرها تیاهم
 13 تئاتر
 13 نامهشینما

 12  داستان
 15  رنگیپ

 11 کشمکش
 922 تیشخص

 920 پرداخت صحنه



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 111 : صدا  ۴فصل 

 990 و داستان یتفاوت طرح داستان
 993 رقص

 993 یریگ جهینت
 994 فصل سوم  ییخودآزما

 992 مقدمه 
 992 در باب صدا یاتیکل
 995 گفتار یها فتار و اندامگ

 902  ییو شنوا ییگو سخن یچگونگ
 909 صوت

 909 یکیامواج مکان
 900 یسیامواج الکترومغناط

 900 موج
 900 بسامد  ایفرکانس 

 923 ِتم ای هیدرونما
 924 سبک
 922 لمنامهیدر ف یپرداز تیشخص

 921 یفرع یها تیشخص
 921 یقالب یها تیشخص

 921  شنامهیمخاطب در داستان و نما
 992 لمنامهیدر طرح ف یاصل علت و معلول

 999  لمنامهیطرح در ف یساختاربند
 999 تیروا ی وهیش

 999 یینمایس تیروا افتیدرک و در یبه عناصر اصل یاجمال ینگاه
 990 تین داستان و روایتقابل ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 133  هنر موسیقی: 9فصل 

 900 مقدمه 
 900 واژة موسیقی
کلم  903 وزیکم هپیدایش 

 903 حاالت مختلف صدا
 902 کاربرد صدا
 902 ده  و مرکبصوت سا

 905 نویز
 905 صداگذاری در سینما

 905 صداگذاری در تلویزیون
 901 زمانی صدا و تصویر هم

کاربرد صدا در فیلم زیبایی  902 شناسی 
 902 گیری نتیجه

 900 خودآزمایی فصل چهارم

 900 طول موج
 900 صوت( یسرعت انتشار موج )تند

 900 مهم اصوات  یژگیسه و
 900 اصوات بر حسب فرکانس ماتیتقس

0 

0 

ک ی و آستانه ییشنوا ی آستانه  903 گوش یدردنا
 903 شدت و سرعت صوت

 904 از اصطالحات در صدا یبرخ
 904 (mono: )مونو
 904 (stereo): ویاستر

 904 (multi channel) چندکاناله یصداها
 903 (dolby  surroundدالبی: )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 930 حامل
 930 کلید

 933 های تکمیلی یا اضافه خط
 933 نت

 933 ها حامل و نام نت
 932 نویسی نقطه در نت

 935 (staccato notes)های استکاتو  نت
 935 خط اتصال و خط اتحاد

 903 اصطالحات موسیقی
 903 موسیقی

 903 شود موسیقی به دو بخش تقسیم می
 903 موسیقی از صاحب نظران
 902 موسیقی بیان احساس

 902 موسیقی، ضرورت جامعه
 905 شناسی موسیقی زیبایی

 905 موسیقی و اجزای آن
 905 صدای غیر موسیقایی )سر و صدا(

 901 دیَرند
 901 بندی سازها طبقه

 932 های صوت از نظر موسیقایی مشخصه
 939 ی خط موسیقی های اولیه نشانه

 939 خط موسیقی
 939 های هجایی و الفبایی ی تاریخی نظام ریشه
 930 تأکید
 930 وزن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 935 موسیقی ایرانی استوار بر چه ارزشی است؟
 931 موسیقی سنتی ایران
 931 ( Popular)موسیقی پاپیوالر 

 935 سکوت
 931 میزان

 931 معنای فاصله در موسیقی
 942 ها معکوس فاصله

 942 ریتم
 949 ضرب

 949 ضد ضرب
کسان و سنکوپ  940 آ

 940 های بی ضرب لحظه
 940 متر

 940 موسیقیگام در 
 940 ردیف

 943 اکتاو یا هنگام
 943 ُتندا)تمپو(
 944 ها در موسیقی انواع سبک

 944 ژانر موسیقی
 944 های ایرانی قالب

 942 مکتب موسیقی
 932 موسیقی مازندران

 930 تعریف غنا
 933 تفاوت ساختاری در موسیقی ایرانی و موسیقی غربی

 933 ایران تاریخچه موسیقی در



 

 

 

 

 

 
 

 931 موسیقی کالسیک
 922 موسیقی جاز
 929 :(Blues Music)موسیقی بلوز 

 929 سبک آر اند بی
کانتری  920 موسیقی 

 920 ( / رپHip hopهاپ )  های هیپ سبک
 920 موسیقی الکترونیکا

 923 موسیقی راک و راک اند رول
 New Age. 923موسیقی 
 923 ( Technoتکنو )

 Pop music)) 924موسیقی پاپ 
 923 موسیقی متال

 923 گیری نتیجه
 922 خودآزمایی فصل پنجم 



 

 

 

 اول فصل
 کلیات  

 مقدمه
ک ه پرداخته می یسواد هنر فصل اتیفصل به کل نیدر ا ی از من ابع متع دد و ری گ بهرهس عی ش د ب ا  ش ود 

کل   ی ی  ک نگ   اه ج   امع در خص   وص ای  ن مقول   ه داش   ته باش  یم. متن  وع به  پرداخ   ت درس   ت یب   را ص   ورت 
ک ه هرک دام از  اس ت ازی مس ئله و موض وع ن نیبه ا یسواد هنر تیکلیدواژه با اهم یشناس ختیو ر محتوایی

   .میبه آنها بپردازبا اشاره به مفاهیم مرتبط با دقت بیشتری و  فیرا جداگانه تعر هنر( سواد،) یدو واژه اصل
ک  ه م   هم  ان  یعلم   بیش  تر مف  اهیم ه  ای ش  ناخت راه نیت  ر یو اص  ول نیت  ر یاز اساس   یک  ی دی  دان یطور 
 ...و کارکرده ا  ،تی اهم ،فیتع ار ،نهیش یب ا درنظرگ رفتن پاص لی ب ه موض وع  محتوایی موشکافانه پرداخت

 .باشد می
ق رار  یواژگ ان فی و تعر لی ، تحلیهای س واد و هن ر را جداگان ه م ورد بررس  واژههرکدام از که بهتر است پس 

 اریدر جامع ه ام روز بس  واقع ک ه ب ه یس واد هن ر .میبرس  یکلی دواژه س وادهنر تی به اص ل ماه میتا بتوان میده
ک  ه ب  ا پرداخت   س  تهیدارد و شا تی  اهم کلی  دواژه را از ابع  اد  نی  ا حیص  ح یس  شنا درس  ت و مفهوم یاس  ت 

 .میکن یمتعدد و متفاوت بررس یها مختلف و با نگاه

 سواد
 کلمه سواد یمعنا

 یدیکاغ ذ س ف ق تیدرحق س ندیکه بل د بودن د بنو یاست. کسان یمصدر عرب کیو  یاهیس یعنی سواد
 یدر عرب  کلم ه نی گفته شد. ا« با سواد» به آنان رو نیکردن کاغذ را داشتند. ازا اهیس ییتوانا یعنیکردند.  می اهیرا س

 ملو است. م هخانواد پرکردن و هم یعنی زیمالء نا«. الکتابة عرفی یاّلذ: »ندیگو یمعادل ندارد و بدان م
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 رپ را آنی جا همه نوشتنی برا بودی افتنین چندان دور که کاغذ گران و دست نه یا درگذشته رایز
و  اهیکاغذ را س ههم بوده؛ چون باسواد باسواد، کهی راست به . پسماند ینمی برجای خال یجا و کردند می

 (9013)رحیم زاده،نگار,  .کرد یپر م نیهمچن

 ینگاه امروز ایسواد  یسنت فیتعر
ک  ه د نی  و آن ه  م ا میری  در نظ  ر بگ دی  را با تی  واقع کی    یدر خص  وص برخ   میو مف  اه فیتع  ار گ  ریاس  ت 

 ییس  واد توان  ا یس  نت فی  اگ  ر درگذش  ته و تعر .وم درگذش  ته ن  داردمفه   ای   فی  ب  ا آن تعر یها مش  ابهت کلی  دواژه
تری از س واد در ح وزه دان ش و  متف اوت فی تعر نیو نگ اه ن و یدر مفهوم ام روز یصرفًا خواندن و نوشتن بود ول

 .توان تصور کرد می شهیاند
از ش  عور  ک  ه بتوانن  د یکس  ان .ش  ود ب  ه س  طح خوان  دن و نوش  تن خالص  ه نمی گ  ریس  واد در جامع  ه ام  روز د

کنن د چ ون  می ینوعی س وادآموز من د ش وند ب ه های گوناگون بهره در حوزه ریو تفس لیشناخت درک فهم تحل
 .تر جوامع کمک شود تر به جامعه و در سطح کلی متفاوت یقرار است با نگاه

 یفرهنگ س المت و حت  ،یدوست زیست نوع که بتوانند در راه حفظ محیط یعقال معتقدند کسان یبرخ 
کنن  د اف راد یمه ارت یفرهن گ عم وم تی و تقو یسترس ازب ش وند چ ون ه  دف  باس واد محس وب می یکس ب 

 .شود از اهداف آنها محسوب می زیبلکه خدمت به جامعه و همنوعان ن ستین یهدف شخص کیها فقط  آن

 نگاه متفاوت به سواد
ک ه  یام روز کس ان س تیه نمانن د گذش ت گ ریطور که در مطال ب ب اال رک ر ش د ام روزه نگ اه ب ه س واد د همان

درس  ت و  یس  بک زن  دگ یای  اح ریدر مس   شیخ  و یمن  د دغدغه یو حت   ییتوان  ا تی  بتوانن  د از مه  ارت ظرف
 .شوند میتالش کنند باسواد محسوب  زیفرهنگ جامعه ن یو ارتقا یاصول

ها و  هداش  ت زگ  ام بردارن  د و ا یزن  دگ ریی  بهت  ر و تغ س  تیز یدر راس  تا یواقع   یک  ه بتوانن  د ب  ه معن  ا یکس  ان
 .کنند باسواد هستند جادیا یهدف حرکت نیبه ا دنیرس یخود برا یها دانسته

ه   ای  دوراز چالش ب   ه یزن   دگ یدر راس   تا ری   فه   م فراگ کی   ص   ورت  ت   الش ش   ود ت   ا مفه   وم س   واد به دی   با
ک ه ص رفًا  ش تریب ه س واد و فه م ب ازی ن وع نگ رش ن نی رود ا شیآل پ  س وی س بک ای ده به رییبا تغ یاجتماع دارد 

 .باشد یباسواد نیتواند مالک ا نمی یلیمدرک تحص کیاشتن د
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 سواد فیبازتعرچرایی 
گ ذر زم ان ن یخیتار ریها در س از کلیدواژه یلیخ دیدان یمطمئنًا م پ رداختن  نی ب ه ب ازتعریف دارن د ا ازی و 

 قی حقدر م ورد ت شیازپ  شیب یهای سواد در جامعه گذش ته و جامع ه ام روز شود که تفاوت دوباره باعث می
ک ه ا یو وقت  ردی و پژوهش قرار گ ک ه  رس د یدرک م  نی گی رد مخاط ب ب ه ا ش کل می یو بررس  قی تحق نی ه م 

 .متفاوت باشد اریبا امروز بس زین ندهیآ فیشود که تعار می ینیب شیپ نیا یگذشته باحال و حت فیتعار
ک ه پ نی وج ود دارد و آن ه م ا تی واقع کی و  یخیمختل ف ت اربش ر در ادوار  یش رویپ یها ش رفتیاس ت 

 ،فیتع  ار نی  اگرچ  ه ا آورن  د یرا ب  ه وج  ود م   دی  جد فیتع  ار یمق  اطع متف  اوت در مباح  ث و مس  ائل علم  
 .کند آن را بازتعریف می یتر یتری و مفهوم امروز با نگاه متفاوت یول کند یگذشته را نقض نم فیتعار

باس  واد و هن  ر در ن  زد  یام  روز یای  چ  ون ب  ه ط  ور ما  ال س  واد و هن  ر در دن می  دار ازی  ن فیب  ازتعر نی  م  ا ب  ه ا
ک  اماًل متف  اوت اس  ت انینیش  یپ ک  ه منج  ر می تفاوت نیو هم   م  ا  مختل  ف  یها ش  ود در عرص  ه ه  ا اس  ت 

 فی ب ازتعریف ش ود ت ا جامع ه ب ه تعر دی س واد با .میباش  یدی آث ار جد دی ش اهد تول یو فرهنگ یپژوهش یعلم
ه ای مختل ف  در حوزه یمحسوس  اریبس  یربخش توان د اث خ ود می دنیرس  نی کلیدواژه برسد ا نیاز ا یدرست

 .داشته باشد یاجتماع

 تعریف سواد در نگاه کلی
 :سواد در مفهوم گذشته (1
 .شد بود پرداخته می یو ساده که خاصه آن دوره زمان یکل فیتعر کیبه  شتریمفهوم ب نیا در 
   :یسواد در مفهوم امروز (2

 نی  د در جامع  ه احس  اس ض  رورت ش  د و ات  ر از گذش  ته ب  ه مقول  ه س  وایتر و تخصص   متف  اوت ینگ  اه
عل  وم م  رتبط ب  ه ب  ازتعریف  ینظران و عق  ال ک  ه ص  احب دی  اتف  اق گرد نی  احس  اس ض  رورت منج  ر ب  ه ا

 .بپردازند
 :ندهیسواد در مفهوم آ (3

 دهیب اور رس  نی ام روز اس ت چ ون جامع ه ب ه ا فیتر از تع ار متف اوت اریبس  ن دهیس واد در آ فیتعر مطمئناً 
 یدتری متف اوت و جد فیاست که با تعر یتیبا اهم یها به مقوله ازیسوی جلو ن حرکت به یاست که برا

 .کرد دایها دست پ شود به آن از حوزه سواد می
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 فیسواد و بازتعر
ک  ه خ ق  اتیتحق کلی  دواژه یل  ینش  ان داده اس  ت   یه  ا ت  وان گف  ت در دوره بهت  ر می ای  و  فیها ب  ازتعر از 

 .کنند می دایپ یدیجد فیمختلف تعر
ک  ه ب  ه نیم  مانن  د ه تری از آن نس  بت ب  ه گذش  ته ب  ه جامع  ه  و مفه  وم متف  اوت فی  مرورزمان تعر واژه س  واد 

 یفرهن گ و رفت ار اجتم اع یدرس ت در راس تا راتیی از تغ یلیخ یعصر کنون نیمااًل در هم. نشان داده شد
 .در شناخت افراد با سواد در جامعه است تیبا اهم یها از مؤلفه

 گ  رید یدر مقطع   ای  نوش  تن و خوان  دن  یان  دک ب  را یص  رفًا داش  تن اطالع  ات خیت  اراز  یا دوره یاگ  ر در روز
تف اوت  نی ها ب ود ام روز ش اهد ا س واد در انس ان ییشناس ا یها از مالک انهیدانستن زبان و مهارت در حوزه را

کر دایپ یمفهوم رییتغ زین گرید یها سواد در دوره کهانتظار است  پس قابل میهست فیدر تعار  .دخواهد 
ک  ه تعر تی  نکت  ه ح ائز اهم نی ا  یش  تریروز گذش ته تکام  ل ب س  واد در جه ان ه  ر روز نس بت ب  ه فی اس ت 

با نگ اه متف اوت ب ه مقول ه س واد  دیبا دیکه انسان قرن جد دهد یمتفاوت نشان م راتییتغ نیکند و ا می دایپ
 .بسازد یقمتر یمتفاوت و درک یخود را با فهم رامونیپ یایدن

 ر مامفهوم سواد در عص
ها در سراسر دنیا  تضمین سطح باالیی از سواد خواندن و نوشتن تبدیل به اولویت بسیاری از دولت

شود این است که بیش از یک نوع سواد وجود دارد و همه آنها در  شده است. ولی آنچه اغلب فراموش می
 .میکن یدر اینجا به انواع سواد اشاره م .شوند یتحصیالت رسمی کسب نم

 اورزیسواد کش
ک  ه  ب  ه ع  دم درک اطالع  ات مرب  وط ب  ه کش  اورزی گفت  ه می س  وادی بیای  ن ن  وع   عنوان ب  هش  ود. کس  انی 

ک  ه ای  ن جمل  ه را  ک  ار می دار مزرع  ه درص  د از  12: "خوانن  د یم  کنن  د ای  ن مش  کل را ندارن  د، ول  ی شهرنش  ینانی 
و کش  اورزی،  یدار مزرع  هی کش  اورزی ب  ه عل  ت خشکس  الی از ب  ین رفتن  د" ب  ه عل  ت ع  دم درک ه  ا نیزم

ک  ه از لح  ار کش  اورزی کنن  د ینم  مش  کلی ج  دی ح  س  ک  ه  توانن  د ینم   س  وادند یب  . اف  رادی  کنن  د  درک 
 .کشاورزی چقدر مهم است و چقدر همه ما بدان وابسته هستیم

 سواد کامپیوتری
ک  امپیوتری ن  وع خاص  ی از س  واد فن  اوری و تکنولو ی  ک اس  ت. ای  ن س  واد ب  ه توان  ایی اس  تفاده از  س  واد 

کن یم ی ا اس تفاده از م اوس ی ا ل وازم  تر در سطح ابت دائی گفت ه میکامپیو ک امپیوتر را روش ن  ش ود. اینک ه نت وانیم 
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ک امپیوتری ندارن د، در واق ع  .ش ود محس وب می س وادی بیدیگر کامپیوتری را ندانیم، ن وعی  ک ه س واد  اف رادی 
 .شوند شکل میدر جامعه دچار م جیتدر بهدر جامعه مدرن امروزی، گویی ناتوان هستند و 

 سواد تحلیلی
س  وادی تحلیل  ی در م  ورد کس  ی نم  ود  دهیم. بی ب  رای توض  یح ای  ن ن  وع س  واد ب  رعکس آن را توض  یح م  ی

ب ه آن  توان د ب ه ط ور تحلیل ی راجع تواند متنی را بخواند و معنای کلی آن را درک کن د، ول ی نمی یابد که می می
کن  د و احتم  ال  اف  راد زودب  اور اغل  ب فاق  د  .گی آن را تش  خیص ده  دب  ودن ی  ا تحری  ف ش  د ن  انیاطم قابلفک  ر 

س  وادی  نظ  رات خ  ود از بی دادن جل  وهها اغل  ب ب  رای واقع  ی  س  واد تحلیل  ی هس  تند. ان  واع و اقس  ام رس  انه
 .کنند می سوءاستفادهتحلیلی 

 سواد فرهنگی  
هن گ سوادی فرهنگ ی عب ارت اس ت از ع دم آش نایی ب ا فر بی .نوعی به یک فرهنگ تعلق دارد هرکس به

ک ه  خود. این اغل ب زم انی نم ود می ش وند ی ا ارج اع ب ه فرهن گ  ی رای ج اش تباه درک میها المال ض ربیاب د 
فرهنگ  ی هس  تیم،  س  واد بیه  ای دیگ  ر  ش  ود. هم  ه م  ا نس  بت ب  ه فرهنگ عامیان  ه و فولکل  ور اص  اًل درک نمی

ک  ه نس   بت ب  ه فرهن  گ خ   ود ه  م  ک  ه در مح   یط فرهنگ  ی خ س  واد بیاف  رادی  ودش  ان ق   رار هس   تند، زم  انی 
 .کنند ، احساس ناراحتی و ناآشنایی میرندیگ یم

 سواد بوم شناختی
. کم ک ب ه حف ظ میا وابس تههرچقدر هم خودمان را از دنیای طبیعی دور کنیم، هن وز ه م ب ه من ابع زم ین 

س وادی ب وم ش ناختی )اکولو ی ک( ع دم درک  کن د. بی منابع زمین به حفظ نحوه زندگی خودمان کم ک می
 ع و اعتقاد به عدم وابستگی به زمین است.این موضو

ک  ه از لح  ار ب  وم ش  ناختی   و  زنن  د یم  زیس  ت خ  ود آس  یب  ، ب  رای تف  ریح ب  ه محیطس  وادند یب  اف  رادی 
ی بس  یار زی  ادی داش  ته باش  د" و "کنت  رل ها انس  انتوان  د ظرفی  ت  : "زم  ین مین  دیگو یم  چن  ین  جمالت  ی این

 ست".جمعیت ضروری نیست" و "بازیافت وقت تلف کردن ا

 سواد عاطفی
ی عواط ف خ ود و دیگ ران را درک کنن د. آنه ا درس ت به توانن د ینم  س وادند یب افرادی که از لحار ع اطفی 

رفتاره  ای تخریب  ی را  توانن  د ینم  و  دهن  د میعص  بانیت ی  ا اس  ترس رفتاره  ای غلط  ی نش  ان  خاطر ب  هاغل  ب 
 درست تشخیص دهند و آنها را متوقف کنند. 


