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چكيده
رابطة استاد و شاگرد در نظام سنتي آموزش هنرها از مهمترين مؤلفه  ها به شمار مي  رفت، رابطه  اي که اساسًا 
مترادف با رابطة مراد و مريدي بود. تالش براي استخراج مهمترين مؤلفه  هاي اين رابطه مد نظر اين پژوهش 
اســت. همچنين، نگاهي به رابطة استاد و شاگرد در نظام معاصر آموزش هنر مي  تواند خأل  ها و مشکالت 
کنوني اين حوزه را نمايان کند چرا که بي  شک يکي از مهمترين داليل درخشش هنرها در گذشته همين روابط 
عميق ميان استاد و شاگرد بوده است. هدف اين پژوهش پرداختن به رابطه ميان استاد و شاگرد يا همان 
مراد و مريد است که نمايانگر جهان  بيني هنرمندان در گذشته است و پرسش هاي مورد نظر اين هستند که 
رابطة ميان استاد و شاگرد در نظام سنتي آموزش هنر بر مبناي کدام اصول و تعهدات بوده است؟ و اين 
شاخصه  ها در نظام آموزش معاصر هنر چه وضعيتي دارند؟ روش تحقيق توصيفي - تحليلي با بررسي 
کتابخانه  اي متون و منابع است و نتايج نهايي نمايانگر برجسته  ترين مولفه  هاي روابط استاد و شاگردي در 
نظام سنتي آموزش هنر همچون رعايت حقوق، اخالق، احترام، اطاعت، تعهد، تزکيه، محبت، اکرام مقام استاد 
و طي سلسله مراتب هستند. همچنين مشخص گرديد به دليل بروز تغييرات اساسي در ساختار آموزشي، 
شاخصه  هاي سنتي روابط استاد و شاگردي، تداوم چنداني در نظام معاصر ندارند که اين خأل مي  تواند لزوم 

توجه و بازگشت به ارزش هاي پيشين را يادآور شود.
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مقدمه
استاد يکي از ارکان حياتي آموزش سنتي هنرها بوده است 
که جايگاه وي غالبًا تا منزلت پدر و مرشد باال مي رفت. آنچه 
که در مورد نظام استاد و شاگردي بسيار داراي اهميت است 
اين است که اين نظام آموزشي بيش از آن که تدريسي باشد 
تعليمي است؛ در اين معنا تعليم معناي گسترده تري را در بر 
مي گيرد. حضور شاگرد در محضر استاد، در کنار انتقال 
فنون و تکنيکهاي هر فن يا حرفه، شامل پرورش استعدادها 
و فضايل اخالقي نيز بود و همين مطلب موجب مي شد که 
هنرمند يا پيشه ور در بستري از اصول و اعتقادات رشد 
يافته و برخوردار از صفاتي همچون خشوع، سعه صدر، 
پرهيز از جاه طلبي و شهرت گريزي شود. بخش مهمي از 
اثربخشي نظام آموزش سنتي هنر بر پاية همين رابطة عميق 
ميان استاد و شاگرد است که به واقع از نوع مراد و مريدي 
است. در هنر ايراني امروز، ديگر شايد کمتر بتوان چنين 
نظامي را جست ولي از آنجا که هر فرهنگ و تمدني نيازمند 
اکرام و توجه به پيشينة خويش است، نياز به شناسايي و 
کامًال  بالنده اي  آموزشي  نظام  چنين  مؤلفه هاي  استخراج 
ضروري مي نمايد تا با تأسي و الهام از آن بتوان راه حل هايي 
جهت احياء ارزشهاي فراموش شدة هنرها يافت. لذا هدف در 
اينجا پرداختن به رابطه ميان استاد و شاگرد يا همان مراد 
و مريد است و پرسشهاي مورد نظر اين هستند که رابطه 
ميان استاد و شاگرد در نظام سنتي آموزش هنر بر مبناي 
کدام اصول و تعهدات بوده است؟ و اين شاخصه ها در نظام 

آموزش معاصر هنر چه وضعيتي دارند؟ (تصوير١)
                                                

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي- تحليلي است و روش 
مطالعة  شامل  که  است  کتابخانه اي  اطالعات  جمع آوري 

اسنادي طيف وسيعي از منابع مکتوب است.

پيشينة  تحقيق
در بررسي پيشينة تحقيق مي توان گفت که کتابها و متون 
المستفيد،  المريد و  ارزشمندي همچون فتوت نامه ها، منيه 
آداب المتعلمين، رساله صناعيه و ... وجود دارند که جايگاه 
حوزه  اين  ولي  نموده اند.  بيان  را  و شاگرد  استاد  روابط 
امروزه نيازمند فعاليت بيشتر است. با اين وجود کتابهايي 
آژند  يعقوب  دکتر  نوشته  دانشگاه  تا  کارگاه  از  همچون 
(١٣٩١، فرهنگستان هنر) و يا مقاالتي چون ارتباط معنوي 
و تنزه مادي نوشته مرتضي گورزي (١٣٨٦، مجله سوره 

انديشه) از تالشهاي انجام شده در اين حوزه هستند. 

آموزش سنتي هنرها در ايران
نقل  که  است  دست  در  منابعي  اسالم،  از  پيش  دوران  از 
مي کنند اطفال طبقات برزگر و صنعتگر و پيشه ور و سوداگر 
به وسيله شاگردي کردن و کار کردن زير دست پدر يا استاد، 

حرفه او را ياد مي گرفتند (عيوقي، ٢٠:١٣٨٥). روال آموزش 
از عهد باستان بدين گونه بود. در پايان دوره ادغام مهاجران 
آريايي (ايرانيان) با ساکنان پيشين ايران زمين (بوميان)، 
و  هويت شدند  داراي  کم کم  پرورش  و  آموزش  نهادهاي 
در عصر هخامنشيان داراي نظام گشتند (تکميل همايون، 
٢٩:١٣٨٥).  گزنفون در کتاب سيروس نامه (کوروش نامه) 
مي گويد «اطفال پارس را براي آموختن عدالت و انصاف به 
مکتب مي فرستند همانگونه که ما فرزندانمان را براي تعليم 
ادبيات به مکتب مي فرستيم». وي همچنين نقل مي کند که 
کودکان ايراني به مدرسه مي روند تا راه عدالت و پرهيزگاري 
بياموزند و به شما خواهند گفت که هدف آنها غير از اين 
نيست و اين معني در نزد ايشان همان اندازه طبيعي است 
که ما درباره الفبا آموختن خويش حرف مي زنيم (گزنفون، 
٥:١٣٥٠). کامًال مشهود است که تأکيد بر پرورش اخالقيات 
و ارزشها از ديرباز براي ايرانيان مهم و ضروري بوده است. 
حتي در دوران پيش از اسالم نيز ميان استاد و شاگرد به 
نوعي برقرار بود به نحوي که اين رابطه بر پايه مهر و محبت 
استوار بود و از نظر احترام معلم بعد از پدر و مادر قرار 
داشت (رضوي، ٣٣:١٣٥٠). اين روند بر گستره آموزش، 
احاطه داشت و به تبع آن آموزش هنرها نيز از اين قاعده 

پيروي مي نمود. (تصاوير ٢ و ٣)
نظام آموزشي در گذشته برخالف امروز، مستقل از 
زندگي مردم نبود و خود، حاوي مجموعه اي از نظامهاي 
بود. در چنين  اجتماعي و حتي سياسي  اخالقي، معنوي، 
اهم معيار بود. آنجا که  از  نظامي رابطه استاد و شاگرد 
استاد اخالقيات و معنويات را در قالب اصول کار به شاگرد 
مي آموخت و شاگرد در مي يافت که حرفه و هنر او در حکم 
واجب ديني و امري مقدس است. پس نيت خويش را خالص 
الهي  خالفت  مقام  احراز  شايسته  را  خويشتن  و  ساخته 
مي نمود. در سايه چنين نظامي، آموزش هنر در سابقه ايران 
همسو و موازي با نظام جامع آموزش سنتي پيش مي رفت. 
هنرها در کنار حرفه ها و صنايع در بطن زندگي عامه مردم 
جريان داشت و با برخورداري از رويکردي کل نگرانه و همه 
ارضاء حس  تعادل در معيشت و  برقراري  جانبه موجب 
زيبايي خواهي مي شد. در تاريخ آمده که در قرن هفتم، خواجه 
رشيد الدين همداني در تبريز، ربع رشيدي را احداث نمود و 

مقاطع تحصيلي زير را در آن بنيان نهاد: 
-بيت التعليم که مخصوص کودکان و يتيمان بود.

افراد  استعداد  نياز جامعه و  به  بنا  -آموزش حرفه اي که 
شامل رشته هايي مثل خطاطي، زرگري و کهريزکني بود و 

به آموزش عملي و تجربي اختصاص داشت.
-مدارس عالي که در آنها تفسير و حديث، علوم عقلي و 
حساب و غيره و همينطور تاليفات شخصي خواجه رشيد 

الدين تدريس مي شد.
-دانشکده پزشکي

-خانقاه (ضميري، ١٣٣:١٣٧٧).
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همچنين نقل شده که مکانهاي آموزشي دوران صفويه 
را به دو دسته تقسيم مي شدند. يکي آنهايي که به طور سنتي 
به مهارت آموزي حرفه ها و مشاغل مي پرداختند و ديگري 
کانونهاي آموزش نظري. به هر حال مدارس آن زمان با 
برخورداري از موقوفات بسيار و به همراه داشتن حمايت 
دولت، رونق زيادي داشتند (طالبي و ديگران، ٩٢,١٣٩٣). به 
بيان ديگر آموزش مهارت آموزي و روش سنتي استاد و 
شاگردي در مورد تمامي هنرها و پيشه ها نظام مرسوم آن 
زمان بوده است.از آنجا که تأکيد اين پژوهش بر بررسي 
روابط استاد و شاگرد در بافت آموزش سنتي هنرهاست، 
يافتن برجسته ترين  اين مبحث و تالش در پي  بر  تمرکز 

مظاهر اين روابط، مد نظر است.

رابطه استاد و شاگرد در نظام سنتي آموزش هنر
در سرتاسر نظام آموزشي سنتي، آموزش در واقع وسيله اي 
براي فرا گرفتن سنتها، نظام ارزشها و فنون توليدي شامل 
و  فلزي  صنايع  و  بافندگي  سفالگري،  کشاورزي،  بخش 
 .(٢٥:١٣٥٢ (صديق،  بود  نظامي  و  جنگي  امور  همينطور 
سيستم آموزش سنتي به اين صورت نبود که در بازه زماني 
مشخصي فنوني به شاگرد انتقال داده شود و پس از آن 
شاگرد به حال خويش رها شده و بي آن که قابليت کامل 

خود مبني بر رسيدن به مرحله استادي را يافته باشد، از 
خدمت استاد خويش مرخص شود. بلکه در خارج از کارگاه 
هم همچنان زير نظر استاد قرار داشت و زندگيش به طور 
کلي در رابطه اي تنگاتنگ با استاد طي مي شد (همان،٥٥). 
بنا به عقيده فيوضات، اين پيوستگي و ارتباط نزديک داراي 
ارزشهاي مثبت و منفي خود بود. مثبت از آن جهت که تضاد 
و ناهمخواني ميان کار شاگرد و زندگي او وجود نداشت و 
منفي از آن رو که شاگرد گاهي محکوم به اطاعت همه جانبه 
از استاد مي ماند (فيوضات، ۱۳۷۲: ۵۰). البته خود وي اذعان 
دارد که اگر روابط ميان استاد و شاگرد به ويژه در مراحل 
ابتدايي گاهي سخت گيرانه به نظر مي آمد، ولي اين رابطه در 
صورت سختکوشي شاگرد، تبديل به ارتباطي انساني، عميق و 
پدر و فرزندي مي شد (همان،٥٦). استاد تنها به آموزش تکنيک 
بسنده نمي کرد بلکه سعي در تربيت همه جانبه شاگرد داشت. 
همچنين آموزش تکنيک هنري نيز منوط به اثبات صالحيت 
و قابليت اخالقي و معنوي شاگرد بود (گودرزي، ٣٥:١٣٨٦). 
اين طي مراتب از نکات مهم نظام استاد و شاگردي است و 
بزرگاني همچون خواجه نصيرالدين طوسي بر اين باورند 
که «هرگاه به تعليم مشغول شدي، کاري عظيم و خطري 
جسيم تقلد نمود؛ پس آداب و وظايف آن نگاه بايد داشت» 
(طوسي، ١٣٣:١٣٨٧). در آداب المشق باباشاه اصفهاني اين 
مراحل رشد در خدمت استاد، به زيبايي بيان شده که در 

جريان يادگيري خط، سه نوع مشق وجود دارد:
-«مشق نظري که آن مطالعه کردن خط استاد است و فايده 
او آن است که کاتب را به کيفيات روحاني خط آشنا کند و 
نقل فاسد از کتابت کاتب زائل کند و سرعت کتابت از آن به 
حصول پيوندد و اولي آن است که مبتدي را يک چند اين 

مشق بفرمايند تا طبع او به لذات روحاني متعلق شود.
-مشق قلمي که نقل کردن است از خط اوستاد.

-مشق خيالي که در آن کاتب کتابت کند نه به طريق نقل بلکه 
رجوع به قوت طبع خويش کند و هر ترکيب که واقع شود 
نويسد و فايده اين مشق آن است که کاتب را صاحب تصرف 

کند» (بابا شاه اصفهاني،١٣٩١: ٢٤-٢٢؛ تصاوير ٤ و ٥)
                                                                 

تقليد و مشقي که شاگرد در مراحل اوليه کار ملزم به 
آن بود الگوبرداري از رفتار و کردار استاد بود که در کنار 
يادگيري فن انجام مي شد. اين تقليد باارزش و مقدس است 
که هنرمند را به سوي خالقيت پيش مي برد و متفاوت از تقليد 
ناآگاهانه و مذمومي است که بخواهد ماندگار و هميشگي 
باشد. گفتني است که در مقابل اين ارادت و مودت، استاد 
نيز خويشتن را موظف به رعايت اصولي مي دانست؛ از آن 
جمله اند: احراز صالحيت و شايستگي در امر تعليم، حفظ 
حيثيت و شان دانش، حسن خلق و فروتني، دريغ نورزيدن 
از تعليم علم، احتراز از مواضع تهمت و شهامت در اظهار 
نرمش  شاگرد،  به  نسبت  دلسوزي  شاگرد،  تشويق  حق، 
احترام، مساوات و  استعداد شاگرد،  او، رعايت  از  تفقد  و 

تصوير ١. ليلي و مجنون در مدرسه، ١٤٣١ م، مأخذ: موزة متروپوليتن، 
www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1994.232.4.1



بسياري موارد ديگر که همگي نشان مي دهند نظام آموزشي 
در گذشته داراي چه مقام و منزلتي بوده است. البته شاگرد 
نيز همواره در کسب رضايت استاد خويش مي کوشيده و 
به عقيده شهيد ثاني ضرورت کاوش و جستجو از استاد و 
معلم اليق و شايسته غير قابل انکار است. بر عهده شاگرد 
است که استاد را همچون پدر حقيقي و روحاني خويش بداند 
و همواره از مقام شان او تجليل بعمل آورد؛ با او به فروتني 
و تواضع رفتار کند؛ حق شناسي را از ياد نبرد و تحمل جور 
و تندخويي استاد را داشته باشد و در تمامي مراحل آمادگي 
روحي و ذهني خويش را حفظ نمايد١. همچنين از ديگر آداب 
و وظايف شاگرد مي توان به آنهايي اشاره کرد که مربوط 
به وي نسبت خود است و شامل اصولي همچون تصفيه 
فرصت هاي  شمردن  غنيمت  آلودگي ها،  از  دل  پااليش  و 
زندگاني، گسيختن عالئق و عوائق مادي از خويشتن، کوشش 
در پويايي و رعايت مدارج علوم و دانشها از لحاظ اهميت 
مي شوند (حجتي،١٣٦٥ :٣٤٩-٣٣٢). مولف قابوس نامه در 
باب اين تهذيب و پرورش اخالقي عقيده دارد که هر کس 
نتواند تن خود را مطيع و تسليم نمايد، از هنر بهره نخواهد 
داشت و آنگاه که تن به هنر فرمانبردار شد، هنر تعالي خواهد 

يافت (قابوس بن وشمگير، ٢٨:١٣٣٥). 
همچنين سهروردي معتقد است که جوان نوخاسته بايد 
در همه وقت مالزم خدمت صاحب يا استادش باشد، در 
حضور استادش با عقل وادب و تربيت و سکون و تصرف 
باشد. محل و مقدار جاي نشستن خود را نگاه دارد و در وقت 
نشستن بايد که همدوش استادش نباشد (کاشاني، ١٣٦٩: 
١٤٩-١٤٥). و استاد نيز از باب کماالت بايد که بهره مند باشد؛ 
آنگونه که گفته اند «نشان پير محق آنست که کمترين اين ده 
چيز در او بايد که باشد نخست مراد ديده باشد تا مريد تواند 
داشت. دوم راه سپرده باشد تا راه تواند نمود. سوم مودب 
و مهذب گشته باشد تا مودب بود. چهارم سخي باشد تا مال 
فداي مريد تواند کرد. پنجم از مال مريدان آزاد باشد تا در 
راه خودش به کار نبايد داشت. ششم تا به اشارت پند تواند 
دادن به عبارت ندهد. هفتم تا برفق تاديب تواند کرد به عنف 
و خشم نکند. هشتم آنچه فرمايد نخست خود بجاي آورده 
بود. نهم هر چيزي که از آنش باز دارد نخست خود از آن باز 
ايستاده باشد. دهم مريد را به خداي فرا پذيرد تا بخلقش رد 

نکند» (ميهني،٢٦٨:١٣٩٠و٢٦٧). 
کتاب گلستان هنر نيز از معدود منابعي است که مي تواند 
اطالعات مفيدي در باب نظام استاد و شاگردي و مؤلفه هاي آن 
به دست دهد. در اين کتاب به نقل از قانون الصور صادقي آمده:

بود ظاهر به پيش مرد هشيار   
 که بي استاد گردد کار دشوار
بدينسان کرد پير عقلم ارشاد                                      

که بايد برد اول ره به استاد 
(منشي قمي، ١٥٤:١٣٦٦)

همچنين در آداب المتعلمين درباره نحوه انتخاب استاد 

تأکيد دارد که مي بايست داناترين و باتقواترين و مسن ترين 
استاد را برگزيد (طوسي، ٥٤:١٣٨٨). در جايي ديگر خواجه 
نصيرالدين در رعايت احترام مقام استاد تأکيد مي کند که 
شاگرد نبايد در نزديکي استاد بنشيند مگر در زمان ضروري. 
او عقيده دارد که بين شاگرد و استاد بايد به اندازه يک کمان 
(متر) فاصله باشد (همان:٥٦). اين سخنان مقام و ارج استاد 

را مورد تأکيد دارد.
مينياتورهاي بسياري از دوره هاي مختلف با موضوع 
مکتبخانه وجود دارند که با توجه به جايگاه و حالت قرار 
گرفتن استاد و شاگردان در تصاوير آنها اين مطلب کامًال 
واضح است که مقام استاد در مرتبه بااليي قرار داشته است. 

(تصاوير ٦ و ٧)                                      
در باب آنچه که واقعا در ميان حلقه هاي استاد و شاگردي 
رخ مي داد، متاسفانه مدارک و شواهد مستقيم و مستند، بسيار 
اندک است ولي مي توان با رجوع به ساير متون، به نگاه سنتي 
جامعه به اين مقوله پي برد و آن را در بسياري موارد به 
آموزش هنر تعميم داد. براي نمونه در رساله قشيريه اصول 
محکم و مغتنمي براي اين مقوله ذکر شده است. از جمله اين 
که: «و مريد بايد که شاگردي پير کرده بود که هر مريد که 
ادب از پيري فرا نگرفته باشد، ازو فالح نيايد و اينک ابويزيد 
مي گويد هر که او را استاد نبوده باشد، امام او ديو بود... 
از استاد ابوعلي شنيدم که درخت خود رست، برگ برآورد 
وليکن بار نيايد. مريد همچنان بود که استاد نديده باشد که 
طريقت ازو فرا گيرد. هر نفسي او هوي پرست بود، فرا پيش 

نشود» (قشيري،٢٣:١٣٨٨و٢٢).
قايدي بايد اندر اين مستي 

 که بداند بلندي از مستي
 نبود نيک نزد بيداران

راه بي يار و کار بي ياران
 سودجويي ره زيان بگذار

 کار خود را به کاردان بگذار
(اوحدي،٥٥:١٣٠٧-٥٤)

تأملي در رابطة استاد و شاگردي 
در آموزش هنرها با تأکيد بر نظام 

سنتي
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١. تلخيصي از نکات مطرح شده در 
منيه المريد و المستفيد، از صفحات 
تا  ٢٣٠ تا ٢٨٧ و همچنين از ٣٥٠ 

                              ٤١٥



شماره۴۲  تابستان۹۶
۳۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

محمد  نوشته  الحقائق  طرائق  همچون  ديگري  کتب 
معصوم شيرازي از عرفاي برجسته نيز در مورد رابطه 
استاد و شاگردي سخن گفته اند. چنانچه که در اين کتاب 
آمده، متعلم بايد هميشه معلم را سالم کند و در قفاي او 
نزد  بنشيند و هنگامي که در  بلکه روياروي وي  ننشيند 
استاد است، با سر و چشم اشاره نکند و سئوالهاي بيهوده 
نپرسد. به سخنان او کامًال گوش دهد و هرگز صدايش را 
از صداي معلم بلندتر نکند. اگر کسي از استاد بدگويي کرد 
او را از اين کار بازدارد (معصوم شيرازي،١٣٨٣: ٢٦ و٢٥). 
اين رابطه چنان متقابل بود که همواره در کنار سفارش به 
رعايت حق استاد، توصيه هايي در راستاي حقوق شاگرد 
نيز روايت شده است. استاد در باور هنرمند سنتي تنها در 
محدوده تدريس فنون و تکنيکها نبود بلکه همانطور که آژند 
مي گويد در هنرهايي مثل نقاشي، استاد گاهي معلم خوانده 
آنها  ميان  ارتباط  که  داشت  متعددي  و شاگردان  مي شد 
نوعي رابطه مراد و مريدي بود و اين نزديکي گاه آنچنان 
عميق بود که شاگرد بر آثار خود نام و امضاي استادش را 
مي نوشت (آژند، ٢١:١٣٩١). اين احترام به استاد در تمامي 
شئون زندگي رعايت مي شد. در همين رابطه موالنا مير 
علي خطاط (حدود سال ٩٤٠) مي گويد که خواجه محمود 
را به شاگردي پذيرفته بود و او از استاد خويش در مهارت 
بهتر شده بود ولي همچنان نام استاد را بر نام خود مقدم 

مي داشت. موالنا در وصف او چنين گفت که:
خواجه محمود آنکه يک چندي  

 بود شاگرد اين حقير فقير
 ياد دادم به او ز قلت عقل  

 آنچه دانستم از قليل و کثير
بهر تعليم او دلم خون شد 

تا خطش يافت صورت تحرير
 در حق او نرفت تقصيري                                        

گر چه او هم نمي کند تقصير

هر چه او مي نويسد از بد و نيک                                    
                                              جمله را مي کند به نام حقير 
(منشي قمي،١٣٦٦: ٨٤).

رابطه استاد و شاگردي در جريان آموزش سنتي هنرها 
همواره پويا و در حال تکامل بود و از جريانات اجتماعي 
تاثير بسيار پذيرفت. در ادامه به مهمترين اين جريانات اشاره 

مي شود.

تاثيرگذار در روند آموزش سنتي  برخي جريانات 
هنرها  اصناف

يکي از مفاهيمي که بايد هنگام صحبت از آموزش سنتي 
و جريانات موثر در آن مد نظر قرار گيرد اصناف و رابطه 
دروني آنهاست که در برخي نقاط شباهت و ارتباط نزديکي 
با بحث مورد نظر ما يعني رابطه استاد و شاگردي و شيوه 
انتقال و آموزش دروني آن دارد. در واقع مجموع دسته هاي 
جداگانه و مستقلي مثل تمامي پيشه وران و صنعتگراني که 
در هر شهر داراي شغل و پيشه اي واحد بودند، اعضاي يک 
صنف را تشکيل مي دادند (علي بابايي، ٢٣:١٣٩٤). همچنين 
الشيخلي نيز صنف را در فرهنگ و بافت اسالمي بيانگر 
گروههاي شغلي و پيشه وري مي داند و مي گويد مورخان قديم 
کلمه «صنف» را به طريقي به کار برده اند که ثابت مي کند اين 
واژه از ابتدا براي بيان جماعات پيشه وري در جامعه اسالمي 
مورد استفاده بوده است (الشيخلي، ٥١:١٣٦٢). در همين قرن 
بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر پايه پيشه ها و حرف 
متعدد شروع شد و با توسعه فعاليت اصناف در قرون بعدي 
(پنجم و ششم هجري)، ميزان نفوذ و اهميت آنها افزايش 
يافت. انجمن هاي صنفي در قرن چهارم و پنجم هجري ايجاد 
شده و پيشه وران هر کدام صنف مشخصي براي حرفه خود 
برپا ساختند (اشرف، ٢٥:١٣٥٩). در همان دوره نخست و 
در زمان سامانيان اصناف گروه بندي شدند و مثال صنف 
کاتبان و نسخه پردازان در کسب مهارتهاي خطاطي از يک 
استاد معتبر گواهي و تاييديه داشتند و اصناف ديگري نيز 
مانند کفشگران، نقره کاران  و ديگر صنفها، داراي سازمان و 

تشکيالتي مستقل بودند (نرشخي، ۱۳۱۹: ۲۸).
تعيين تفاوت مفهوم هنر و اثر هنري با صنعت يا پيشه 
در بافت گذشته چندان معنادار و منطقي نيست. از اين رو بود 
که مرز ميان زندگي روزمره و تربيت هنري بسيار نازک و 
نامحسوس مي نمود. در همين مضمون هلزي هال به ارتباط 
رشته ها و حوزه ها اشاره کرده و مي گويد: «هيچ کوششي 
نيست که سراسر علم يا يکسره هنر باشد. دانشمند تا آنجا 
که براي رسيدن به هدف کشف و شناخت، ابزارهاي متناسب 
و شيوه هاي ظريف ابداع مي کند، هنرمند است و هنرمند تا 
آنجا که براي رسيدن به هدف آفرينش هنري خود در پي 
معرفت يافتن به جهان بر مي آيد، دانشمند است. تنها چيزي 
که در اين باره مي توان گفت اين است که کدام فعاليت بيشتر 
علمي يا هنري است» (هلزي هال، ١٩:١٣٦٣). در اين راستا 
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حتي اگر هنر و صنعت کامًال مترادف هم نيز نباشند مکمل 
هم اند، به ويژه که اين مطلب در ايران بسيار واضح و قابل 
اثبات است. اغلب صنايع ايران جنبه عملي داشته و از صنايع 
عملي بشمار مي آيند. از اين رو مي توان گفت که در زبان و 
ادبيات ايران تفاوتي ميان صنايع مستظرفه و صنايع عملي 
نيست. ميرفندرسکي در اين رساله صناعت را به مفهومي 
بسيار گسترده و وسيع در نظر گرفته و هر آنچه را که از قوه 
عاقله و عامله انسان سر مي زند، جزئي از صناعت مي داند. 
معيار و سنگ محک او در رده بندي و ارزش گذاري پيشه ها 
نفع و سودمندي و همينطور ضرر و زياني است که آنها 
در  (ميرفندرسکي۱۳۸۷: ۵۸).  مي کنند  ايجاد  آدميان  براي 
فصل بيست و سوم کتاب مقدمه ابن خلدون در اشاره به 
امهات صنايع، بار ديگر صنايع را در دو گروه قرار مي دهد. 
در نخستين گروه صنايعي جاي مي گيرند که وجود آنها در 
اجتماع ضروري است مثل کشاورزي، خياطي، درودگري، 
بنايي و بافندگي. و در جانب ديگر صنايعي قرار دارند که 
از لحاظ موضوع شريفند مانند قابلگي، نويسندگي، صحافي 
و موسيقي (همان:٨٠٣). پس هر آنچه که در جهان اصناف 
نظام  با  مستقيمي  ارتباط  در  مي شد،  اجرا  آموزش  براي 

آموزش هنرها بود.
در ميان پيشه ها و اصناف نيز رايج بود که تخصص 
و کارداني فرد پيش از رسيدن به مقام استادي اثبات شود. 
سوگند خوردن و پيمان بستن نيز يکي از رسومي بود که 
در ميان اعضاي اصناف اجرا مي شد. نقيب در حين مراسم 
«شد» از فرد درخواست مي نمود که به خداي بزرگ قسم 
ياد کند و پس از اجراي مراسم، پيشه ور سوگند مي خورد 
که در آنچه مي سازد و مي فروشد، به مردم خيانت نکند. اين 
موضوع باعث مي شد که نوعي از تعصب نسبت به شغل و 
حرفه در فرد ايجاد شود که اين به نوبه خود حس همکاري را 
در ميان اعضا بر مي انگيخت. تعصب شغلي در ميان اصناف 
گاه آنچنان باال مي گرفت که شعار «حرفه نوعي نسب است» 

در ميان آنها رايج مي شد (الشيخلي، ٩٩:١٣٦٢).

اخوان الصفا
اخوان الصفا از جريانات مهمي است که پرداختن به نظام 
آموزش سنتي استاد و شاگردي بدون اشاره به اين جمعيت، 
الکن و ناقص خواهد بود. البته گاهي ماهيت حقيقي اين افراد، 
و  کامل  مرامنامه هايشان،  و  آنها  گروهي  درون  جزئيات 
روشن نيست. با اين حال هنوز هم مستنداتي از اين گروه در 
دست است که ارتباط مسلم آنها را با نظام استاد و شاگردي 
نشان مي دهد. اخوان الصفا جمعيتي مخفي و معتقد به فلسفه، 
دين و سياست بودند و در قرن ٤ هجري در بصره و احتماال 
در بغداد ظهور کردند (ارجمندي، ١٣:١٣٧٩). در خصوص 
نيست ولي  استناد  قابل  دقيقي  تاريخ  اخوان الصفا  رسائل 
احتماال در فاصله سالهاي ٣٥٠ تا ٣٧٥ هجري نوشته شده اند. 
اين رسائل از عالي ترين منابع فلسفي و عملي هستند که در 

اوج بالغت و بصيرت نگاشته شده اند ولي متاسفانه متن 
کاملي از آنها به زبان فارسي در دسترس نيست که اين مطلب 
موجب ناشناخته ماندن آنان شده است.آنها توجه ويژه اي 
به طبقه کارگر و صنعتگر داشتند و پيوستن عده  بسياري 
از پيشه وران و صنعتگران به اين جرگه، عنايت ويژه آنها را 
مي رساند. اهميت فن يا صنعت در نزد آنان تا حدي بود که 
رساله هشتم از مجموعه رسائل اخوان به کار، اهميت کار و 
شرافت آن مي پردازد. اخوان الصفا صنعتگران را بر طبقات 

ديگر اجتماعي رجحان مي دهند.
آموزش و تربيت از موارد مهمي است که مورد توجه 
اخوان الصفا بوده است به طوري که در فصل «في علم و 
تعلم و تعليم» آمده که تعليم چيزي جز حرکت از قوه به فعل 
نيست. در حال که تعلم خروج از قوه به فعل است و هيچ 
شيئي نيز از قوه به فعل حرکت نمي کند مگر اين که امري 
آن را حرکت دهد. اينگونه است که عامل ظهور تمامي صور 
در عالم، نفس کليه است... هر صنعتگر هنرمندي است که 
تصويري را خلق يا صناعتي را ايجاد کند، نفس اين خلق 
و ايجاد محصول انعکاس صور نفس فلکي بر نفس جزئي 
بشري اوست (به نقل از بلخاري، ٨٨:١٣٨٨). جمعيت آنها 
بود.  شده  تشکيل  خاصي  مراتب  سلسله  و  تشکيالت  از 
هر فرد براي پيوستن به اين جمعيت مي بايست مراحلي را 
بگذراند و شايستگي خويش را اثبات نمايد. صداقت، شفقت 
و محبت از نکات برجسته اعضاي آنها بود و اگر کسي از 
پس مراحل پيوستن به جرگه آنها برمي آمد، از حمايت ديگر 
اعضا برخوردار مي شد. رتبه بندي اعضاي اخوان الصفا بدين 
ترتيب بود که اولين گروه شامل مبتديان و افرادي بود که 
بين پانزده تا سي سال سن داشتند. آنها مي بايست صفاي 
ذات، تيزهوشي و سرعت انتقال داشته باشند. به اين مرتبه، 
مرتبه االخوان االبرار الرحماء مي گفتند و مرحله باالتر از آن 
کساني بودند که بين سي تا چهل سال داشتند و روساي 

تأملي در رابطة استاد و شاگردي 
در آموزش هنرها با تأکيد بر نظام 

سنتي

تصوير٤. ليلي و مجنون در مدرسه، ١٥٢٤ م، مأخذ: موزه متروپوليتن   
www.metmuseum.org/art/collection/search/446603
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به رعايت سخاوت،  اين گروه ملزم  افراد  بود.  سياستمند 
فيض بخشي، شفقت، رحمت و مهرورزي بر ديگران بودند. 
به اعضاي اين مرتبه، االخوان االخيار و الفضالء مي گفتند. 
مرتبه باالتر متعلق به آنهايي بود که ميان چهل تا پنجاه سال 
يعني در مرتبه ملوک صاحب قدرت بودند. اينان مجاز به 
امر و نهي، قيام عليه دشمنان و داوري و قضاوت بودند و 
مرتبت آنها االخوان الفضالء الکرام نام داشت. و در نهايت 
عالي ترين مرتبه متعلق به کساني بود که بيش از پنجاه سال 
سن داشتند. اخوان معتقد بودند که اين مرحله آمادگي براي 
قيامت و رها شدن از ابعاد مادي تن است. قدرت عروج به 
ملکوت، مشاهده قيامت، عبور از صراط ، نجات از آتش جهنم 
و در نهايت مجاورت ذات خالق به اعضاي اين گروه تعلق 
مي يابد (آيتي، ١٣٨٢: ١٠). لزوم رعايت سلسله مراتب نزد 

اخوان از مهمترين مسائل بود.

فتوت و فتوت نامه ها
فتوت از ديگر جريانات موثر در روند آموزش سنتي بود. 
فتيان يا جوانمردان که طيف وسيعي از اصناف و مردمان 
را تشکيل مي دادند، داراي تشکيالت آموزشي دقيقي بودند. 
شايد بتوان يکي از مهمترين خصيصه هاي فتيان را نحوه 
پيوستنشان دانست که با مراسم خاص و منظم انجام مي شد. 
براي پذيرفته شدن يک فرد در ميان فتيان، آدابي الزم بود از 
جمله اين که عهدنامه مي نوشتند، خطبه مي خواندند و در جمع 
اين سوگند شامل مواردي  حاضرين سوگند مي خوردند. 
همچون دوستي با دشمنان، دوري از خيانت، نگه داشتن حق 
آب و نمک و غيره بود. حق نمک آنقدر در ميان جوانمردان 
حرمت داشت که از اصول مهم آنها تلقي مي شد. در فتوت نامه 
سلطاني آمده است که ارکان فتوت شامل دوازده رکن است 
که شش تاي آن ارکان ظاهر و شش رکن ديگر ارکان باطنند. 
ارکان ظاهر عبارتند از: بند زبان از غيبت و بهتان و کذب و 

سخن بيهوده، بند سمع از ناشنيدني ها، بند بصر از ناديدني ها، 
بند دست از گرفتن حرام و آزردن خلق، بند قدم از جايي که 
نبايد رفت و بند شکم و فرج از خوردن حرام و کردن زنا. و 
ارکان باطن چنينند: سخاوت، تواضع، قناعت، عفو و مرحمت، 
نفي عجب و نخوت و توجه تام به مقام قرب و وصلت (واعظ 

کاشفي سبزواري، ١٣٥٠، ٢٦-٢٤).
دسته اي از فتيان با نام جوانمردان پيشه ور با تاسي از 
دستورات باريتعالي و بزرگان دين مبني بر رعايت حقوق خلق 
خدا با انتخاب پيشه و رعايت زهد و مروت، سعي در فراهم 
آوردن راحتي خلق خدا داشتند. هم اينان بودند که به تدريج 
با جمع آوري اصول و عقايد خود در قالب فتوت نامه هاي 
صنفي، اين آداب را مدون ساختند. به قول افشاري نسبت 
دادن مبدا پيشه ها به پيامبران به علت همين تقدسي است که 
کار و حرفه نزد آنها داشته است (افشاري، ٦٥:١٣٨٤). به 
روايت تاريخ، از قرن هفتم هجري بود که اعضاي اصناف و 
پيشه هاي گوناگون به فتيان پيوستند. هر کدام از اين اصناف 
با انتساب خود به يکي از پيامبران و بزرگان، در پي کسب 
اعتبار و شهرت برآمد مثال سلمانيها خود را از نسل سلمان 
فارسي و قصابها خود را از تبار جوانمرد قصاب مي ناميدند. 
وصول به درجه جوانمردي و کمال مطلوب طبقه جوانان 
غالب اصناف از پيشه وران، کارگران، صوفيان و سپاهيان 

واليات و شهرها بود (صالح بن جناح، ٢٧:١٣٧٣). 
نکات جالبي در مورد آداب داخلي فتيان نقل شده است 
چنان که مطابق گفته هاي الشيخلي آيين هاي پيوستن به جرگه 
فتيان بسيار به اصناف شباهت دارد و اين شباهت گوياي 
تاثيري است که اين دو جريان به صورت متقابل بر يکديگر 
داشته اند. وي مي گويد حتي اصناف عربي اسالمي احتماال از 
سده ششم هجري مراسم و آيين هاي فتيان را کسب کرده اند 
و پيشه وران و صاحبان حرفه هاي مختلف به گروههاي فتيان 
پيوسته اند. ارتباط و گرويدن گروههاي مختلف اصناف به 
فتوت کامًال مبرهن است و يک دليل آن مي تواند اين باشد 
که نقيب موقع آيين شد فتوت از تمامي مشايخ و استادان  
معلمان اهل حرف و صنايع ياد کرده و براي آنها طلب رحمت 
مي کند (الشيخلي،١٣٦٢: ١٤٠-١٣٩). در قابوس نامه و ساير 
کتب اخالقي تصريح شده که صفت جوانمردي صفتي است 
که بايد ميانه تمام مردم وجود داشته باشد و هر کس را 
الزمست که آداب جوانمردي را فرا گيرد و مطابق فصولي 
که نوشته اند هر طبقه و صنفي از دانشمند و فقيه و محتشم 
و درويش و بازاري و سپاهي و صوفي و عيار و غيرهم به 
آداب جوانمردي که خاصه صنف وي است علم حاصل کند 
و عمل فرمايد ( کربن، ۱۳۶۳: ۱۱۴-۱۱۶). گروههاي فتيان و 
جوانمردان، اصول و قوانين خويش را در قالب فتوت نامه ها 
قواعدي  و  جزييات  حاوي  فتوت نامه ها  مي کردند.  مکتوب 
هستند که يک طالب براي پيوستن به جرگه فتيان ناچار به 
پيروي از آنهاست. اين متون همچنين قواعد و دستورات 
الزم براي انجام صحيح يک حرفه را در بر مي گيرند. عليرغم 

تصوير٥. ليلي و مجنون در مدرسه، ١٥٦٠ م،مأخذ: موزه هنر هاروارد 
www.harvardartmuseums.org/art/216757



از بين رفتن بسياري از فتوت نامه ها و مرامنامه هاي صنفي، 
هنوز هم تعدادي از آنها براي نسل ما بر جا مانده است. از اين 
ميان مي توان به فتوت نامه چيت سازان، آهنگران، کفش دوزان، 
حماالن،  حماميان،  سالخان،  قصابان،  خبازان،  شاطران، 
سلمانيان و ... اشاره کرد. البته فتوت نامه هاي ديگري نيز در 
دست است. اما در اينجا به ذکر مثالهايي از روابط استاد و 
شاگردي در چند فتوت نامه بسنده مي شود. در باب احترام و 
نگه داشتن حق اوستاد، مطالب بسيار است. نمود اين تقدس 
و احترام را مي توان در نسبت دادن نسب پيشه ها به منبعي 
مقدس يافت. از آن جمله «بگو که اول چهار پير شريعت است: 
اول آدم صفي اهللا دوم پير حضرت نوح نبي اهللا، سيوم حضرت 
ابراهيم خليل اهللا، چهارم حضرت محمد رسول اهللا صلي اهللا 
عليه و سلم»؛ «چهار پير طريقت: پير ترکستان خواجه محمد 
يسومي، پير خراسان شاه علي موسي رضا، پير کوهستان 
شاه ناصور، پير هندوستان شيخ فريد شکر گنج»؛ «چهار 
پير حقيقت، جبرائيل، ميکائيل، اسرافيل و عزرائيل» و «پنج 
پير معرفت شاه قاسم انوار، پير مالئي، شمس تبريز، شيخ 
عطار، و شيخ سعدي»١. همچنين فتوت نامه آهنگران شروط 
آهنگري را دوازده مورد ذکر دانسته و از آن ميان «چهارم 
دستگاه استادان پاک نگاه داشتن»، «ششم چراغ استادان را 
روشن کردن»،  «هفتم اول و آخر به ارواح استادان و پيران 

تکبير گفتن» و «دهم وظيفه استادان را دادن» است.
در فتوت نامه کفش دوزان از فرض کفش دوزي سوال 
شده و در جواب اين فرض ها دوازده مورد دانسته شده 
که از آن ميان «چهارم ادب اوستاد به جا آوردن، پنجم در 
کار اوستاد دريغ نکردن، هفتم از عزت علما قصور نکردن، 
هشتم از اوستاد بي اجازت نرفتن، دهم چراغ به نام شيخ ظهير 
روشن کردن و دوازدهم به ارواح بزرگان اول و آخر فاتحه 
خواندن و تکبير گفتن» است. سپس نوبت به حق اوستاد بر 
شاگرد مي رسد که در مطالعه روابط استاد و شاگرد در بحث 
ما بسيار داراي اهميت است: «اگر پرسند که حق اوستاد بر 
شاگرد چند است؟ جواب بگو شش حق است: اول خدمت 
کردن، دوم عزت کردن، سيوم اوستاد را بهتر داند، چهارم 
محبت دارد، پنجم خود را در کارها سست نکند، ششم در 
تنگي کار صبر کند». نکته مهم ديگر در باب منزلت استاد 
اين که: «اگر ترا پرسند که چهار پير کدامند؟ جواب بگو اول 
پير مادرم، دوم پير پدر، سيوم پير معلم و مرشد، چهارم پير 

اوستاد کسب»٢.
فتوت نامه ها از باب پرداختن به مهمترين شرايط و ضوابط 
آموزش  مطالعه  باب  در  مي توانند  اوستادي،  و  شاگردي 
سنتي هنر بسيار مفيد و روشنگر باشد. در فتوت نامه بنايان 
نيز به منظور کسب قداست پيشه، اساس بنايي به ابراهيم 
خليل (ع)، بزرگترين بنا، حضرت محمد (ص) و کريمترين بنا 
حضرت علي (ع) اطالق شده اند. سپس از چهار پير شريعت، 
طريقت، حقيقت و معرفت صحبت شده: «اگر پرسند که چهار 
پير شريعت تو کيست، جواب بگو چهار پيغمبر مرسل؛ اول 

آدم صفي دوم ابراهيم خليل، سيم موسي کليم، چهارم خاتم 
انبياء محمد مصطفي صلوات اهللا عليه. اگر پرسند که چهار 
پير طريقت تو کيست، بگو که اول ايشان حضرت جبرائيل 
بود، دويم حضرت ميکائيل، سيم حضرت اسرافيل، چهارم 
حضرت عزرائيل. اگر پرسند که چهار پير حقيقت تو کدامند، 
جواب ده اول پدر، دوم معلم، سيم استاد چهارم پدر عروس. 
اگر پرسند چهار پير معرفت کدامند. جواب بگو که : اول 
شيخ عطار، دويم خواجه حافظه شيرازي، سيم شاه شمس 

تبريزي، چهارم مالي روم»٣. 
کار  روشهاي  و  احکام  وصف  در  ديگر،  سويي  از 
چيت سازي در فتوت نامه چيت سازان مواردي مبني بر منزلت 
استاد آمده به اين شرح که: «چهارم در کار خود استاد مثل 
شبان و شاگردان مثل گوسفند داني»، «يازدهم به طريق پيران 
راه روي» و «دوازدهم پيران و پيش قدمان را غيبت نکني». 
در جايي ديگر از موارد نشان دهنده منزلت استاد اين که: «اگر 
پرسند که در اين کار به سر آمده اي يا به پاي؟ جواب بگو 
که: نه به سر و نه به پاي، اال به صدق و صفا و مهر و محبت 
استاد». و يا اين که: «بدان که هر کس استاد خود را غيبت کند 
چنان باشد که استادان ما تقدم و حضرت لوط را غيبت کرده 
باشد. و هر استاد چيت ساز که ارکان چيت سازي را نداند هر 
چه ازين کسب خورد حرام خورده باشد. هرگز خير نبيند و 
هرگز خوش دل نباشد و مالش برکت نکند و فرداي قيامت در 
پيش پيران خجل و روي زرد باشد...»١ همانگونه که مشاهده 
شد، مقام استاد و رابطه وي با شاگرد از اهم مطالب و نصايح 
فتوت نامه ها بود که گواه تاثير اين جريان در نظام آموزش 
سنتي هنرها و صنايع است. اما به تدريج و به موازات گذر 

زمان، سنتهاي آموزش نيز دستخوش تغيير شد.

و  استاد  رابطه  شاخصه هاي  مهمترين  به  نگاهي 
شاگردي در نظام سنتي آموزش هنر بر اساس تحليل متون

تأملي در رابطة استاد و شاگردي 
در آموزش هنرها با تأکيد بر نظام 

سنتي

تصوير ٦. ليلي و مجنون در مدرسه، ١٥٧٠ م، مأخذ: موزه ريزد
http://risdmuseum.org/art_design/objects/8380_ آمريکا. 
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١. از فتوت نامه آهنگران چاپ شده 
در مجله فرخنده پيام، ١٣٦٠

چاپ  کفش دوزان  فتوت نامه  از   .٢
شده در کتاب فتوت نامه ها و رسائل 

خاکساريه، صص ٥٣-٦٢
٣. از فتوت نامه بنايان چاپ شده در 

نشريه صفه، شماره پنجم، ١٣٧١
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با تحليل و استناد به همه آنچه که در بخشهاي پيشين 
بر اساس مطالعه متون و همچنين بررسي روابط استاد و 
شاگردي در برخي حلقه ها و جريانهاي تاثيرگذار بيان شد، 
مي توان برجسته ترين نکات و آداب استاد و شاگردي در 

نظام سنتي آموزش هنر را در قالب نمودار ١ نشان داد:

نظام معاصر آموزش هنر و تحول روابط استاد و 
شاگردي

در دوره قاجار با وجود مکتب خانه ها و مدارس قديمي، 
ميل به ترقي و نوخواهي موج جديدي از آموزش و پرورش 
را در کشور به راه انداخت. بسياري از جوانان ايراني از طريق 
دارالفنون با سبک و شيوه آموزش نوين آشنا شدند و در اين 
اثنا شيوه هاي آموزش سنتي، در مقابل شيوه هاي نو قرار 
گرفت (سرمد، ١٠٠:١٣٧٢). تالش اميرکبير براي ايجاد يک 
نظام آموزشي جديد که خود در ادامه يک سري انديشه ها و 
تالشهاي پيش از آن بود، براي نخستين بار در کسوت ادوات 
و تجهيزات نظامي مطرح شد و اين برابري با تمدن موجب 
شد که تمرکز انديشه هاي نوگرايانه ايراني بيشتر به سوي 
امور علمي، تکنيکي و نظامي پيش برود و نقش علوم انساني 
و فرهنگ مغفول بماند (علم و ديگران،١٣٩٣: ٢٧٢-٢٧١). به 
بيان ديگر تا پيش از آغاز کار مدارسي مثل دارالفنون، شيوه 
آموزش به شکل استاد و شاگردي در کارگاهها و به صورت 
سينه به سينه انجام مي گرفت که در مورد مؤلفه هاي آن در 
فصول پيشين سخن گفتيم. فقط بدين نکته بسنده مي کنيم که 
افتتاح مدارس نوين نقطه شروع روندي در بحث آموزش بود 
که تبعات آن هنوز هم در اين حوزه ديده مي شود. همانطور 
که دهخدا هم مي گويد تاسيس دارالفنون را مبدا تحول و 
دوره جديد در فرهنگ بايد شمرد (دهخدا، ١٠٢٧١:١٣٧٧). 
با تاسيس مجمع الصنايع، هنرمندان و صنعتگران به آموزش 
شاگردان پرداختند. از جمله آنها مصورسازي نسخه خطي 
داستانهاي «هزار و يکشب» بود که در٦ جلد و ١١٣٤ صفحه 

تصوير انجام گرفت. گفته شده که داراي حجره هاي فراواني 
بوده و در هر حجره هنرمندان و صنعتگران با شاگردان و 
دستيارانشان مشغول بودند (ذکاء، ٢٠:١٣٤٢). هر استاد در 
هر حجره شاگرد يا شاگردان خويش را داشت و به شيوه 
سنتي به آنها آموزش مي داد و در برخي رشته ها ازدحام 
و اقبال بيشتري وجود داشت؛ از جمله نقاشي که به دليل 
کثرت کار برايش يک حجره به سبب تذهيب و صحافي در 
نظر گرفته شده بود (سعدونديان،١٣٨٠: ٤٣٠-٤٢٧). آژند 
عقيده دارد که شکل گيري نقاشخانه دولتي موجب شد براي 
نخستين بار تعليم نقاشي با برنامه ريزي نظام مدرسه اي و 
تحت نظارت وزارت علوم صورت بگيرد و اين نظارت سنتي 
را ايجاد کرد که هنوز هم ادامه دارد. در اين مدرسه با اين که 
الگوهاي برنامه ريزي اروپايي اجرا مي شد ولي تعليم هندسه، 
تشريح و تئوري هنر صورت نمي گرفت و هنوز هم ردپاي 

تعليم سنتي ديده مي شد (آژند، ٩٧:١٣٨٥). 
اين روند  با ورود شيوه ها و روشهاي نوين اروپايي 
تغيير، کم کم شدت گرفت و در اين ميان برخي تالشها براي 
حفظ هنر سنتي و شيوه هاي آن صورت مي پذيرفت. نمونه آن 
مدرسه صنايع قديمه بود که در سال ١٣٠٩ شمسي به همت 
حسين طاهرزاده بهزاد تاسيس شد و هنرهاي سنتي ايراني 
همچون نگارگري، تذهيب و تشعير، نقش قالي، کاشي کاري، 
سفالگري، خاتم سازي، زري بافي، قلم زني و ميناکاري جان 
تازه اي يافتند و استاد بهزاد تا سال ١٣٤١ شمسي سرپرست 
اين هنرستان بود. البته در سال ١٣١١ شمسي نام مدرسه 
به «هنرستان هنرهاي زيباي کشور» تغيير يافت. تا اين که 
باالخره در ١٣١٩ شمسي دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران تاسيس شده و «وزارت پيشه و هنر» تدريس هنرهاي 
سنتي ايراني را به «هنرستان هنرهاي ملي» واگذار نمود 

(جباري راد،٤٥:١٣٨٦). 
روند آموزش هنرها پس از اين دوره کمابيش در سطوح 
آموزش و پرورش و دانشگاه به روش نوين اجرا باقي مانده 

نمودار ١. مأخذ: نگارندگان تصوير ٧- ليلي و مجنون در مدرسه، 
١٦٠٥ م، مأخذ: گالري فرير  
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است و در اين نظام فرصتي براي شاگردي هاي طوالني مدت 
و روابط عميق مراد و مريدي در نظر گرفته نشده است. 
نکته قابل تامل اين که در سرتاسر نظام آموزشي در سطوح 
آموزش و پرورش کمتر نشاني از يک واحد تخصصي و يا 
مهارت آموزي براي هنر ديده مي شود و بدين جهت، جاي 
شگفتي نيست که غالبا درس هنر کم اهميت انگاشته شده 
و زمان مختص به آنها با دروس ديگر جايگزين مي شود. 
دانش آموزان در نهايت آموزش مهارتي و عملي هنر نديده اند 
و اين مطلب موجب مي شود ديد درستي از رشته هنر و 
قابليت هاي آن نداشته باشند. در سطح آکادميک و دانشگاه 
نيز کماکان اين رويکرد حفظ شده است. شتاب آموزش غالبا 
مانع از آن است که استاد و شاگرد مجال صميمت بيابند 
و سوي  به سمت  را  دانشجويان  نظري  عمدتا  دروس  و 
کناره گيري از استاد پيش مي راند. در اين بافت آموزشي 
رعايت  احترام،  وظيفه شناسي،  تعهد،  همچون  مؤلفه هايي 
سلسله مراتب، خدمت استاد کردن، محبت و ارادت، و صبر و 
شکيبايي در آموختن کمرنگ شده اند. اينک برآنيم تا با نگاهي 
دقيقتر به وضعيت شاخصه هاي آموزش سنتي در نظام 

آموزش معاصر بپردازيم.

موانع و محدوديت هاي نظام معاصر
از ويژگيهاي بارز نظام آموزش معاصر هنر يکي محدوديت 
زمان براي انتقال آموزه ها از استاد به شاگرد است. در نظام 
معاصر آموزش هنر به اقتضاي شتابي که خصيصه عصر 
مدرنيته و پست مدرنيته است، فرصتي براي شاگردي هاي 
طوالني مدت وجود ندارد و برنامه ريزي هاي آموزشي بر 
با مشخص نمودن طول دوره و  اين سياست هستند که 
از  اختصاص زمان معيني براي هر درس، طيف وسيعي 
عناوين علوم را در سيالبس درسي بگنجانند. در اين ميان در 
سطح آموزش و پرورش که زمان نهادينه کردن هنرپروري 
و هنردوستي است، درس هنر از آخرين اولويتهاست. بها 
دادن به دروس اختصاصي و نظري ديگر موجب شده که 
هنر و آموزش آن به حاشيه رانده شود و به سبب همان 
شتابي که پيشتر از آن صحبت شد، اهميت روابط انساني 
و تاثير آن بر شکل گيري شخصيت افراد ناديده گرفته شود. 
چنين آموزشي، روح آزادمنشي و تمرکز استاد بر شاگرد 
را از بين برده و مجالي براي شناخت دوجانبه ميان استاد 
و شاگرد باقي نمي گذارد که اين يکي از بزرگترين چالشهاي 
نظام معاصر است. پرورش صفاتي همچون تعهد اخالقي، 
ارادت، احترام و تزکيه نفس به دليل همين محدوديت در نظام 
معاصر به شکل مطلوب انجام نمي شود و چرخه تعادلي که 
در نظام سنتي موجب آميختگي آموزش و واالترين صفات 

انساني مي شد، به درستي شکل نمي گيرد.
از جانبي ديگر دگرگوني سيستم ارزشيابي عملکرد شاگرد 
موجب گشته است که ارزيابي همه جانبه  استاد از شاگرد و 
مالک رفتن شاگرد به سطح باالتر به يک نمره صرف محدود 

گردد و آزادي عمل استاد در شناخت صالحيت، توانايي و 
شايستگي شاگرد از بين برود. در نظام معاصر، نقش استاد 
در تصميم گيري در مورد صالحيت شاگرد به حداقل ممکن 
تنزل يافته است و معياري براي محک زدن ويژگيها و تعهدات 
اخالقي شاگرد نسبت به ذات هنر وجود ندارد. در اين بستر، 
شاخصه مهم ديگر نظام سنتي که لزوم رعايت سلسله مراتب 
بود نيز بي معنا به نظر مي رسد. پيگيري روند پيشرفت شاگرد 
در فرآيند آموزش به دليل مقّطع بودن دروس و واحدها 
ناديده گرفته مي شود و تصور درستي از سير تحول شاگرد 
در طول آموزش وجود ندارد. تعّدد اساتيد و تغيير آنها در 
هر واحد درسي موجب مي گردد پيشينه شاگرد در اين ميان 
ناديده گرفته  شود و اين از ديگر موانع تحقق مؤلفه هاي نظام 
سنتي در نظام کنوني است. به بيان ديگر تحديد دوره آموزش 
به واحدهاي مقطع و غالبا نامرتبط درسي و تعدد اساتيد و 
همچنين از بين رفتن پيوستگي و تسلسل در ارزيابي شاگرد، 
موجب مي گردد تصوير درستي از روند آموزش شاگرد قابل 
تصور نباشد و نقش استاد در ايجاد رابطه اي صميمانه، عميق 
و پيشرونده به شدت کاهش يابد. بخشي از اين آسيب مسلما 
به علت ساختار خشک و غيرقابل انعطاف ترمي واحدي و 
تأکيد بر دروس نظري است که مي توان با پيش بيني سلسله 
دروس مرتبط و پيش نياز در سرفصل دروس تا حدي به 
رعايت سلسله مراتب و همچنين بذل توجه به روند پيشرفت 
شاگرد کمک نمود. البته نکته مهم ديگر اين است که در اين 
راستا، شاگرد و استاد مي بايست براي انتخاب يکديگر تا حد 
امکان مختار باشند که اين بي شک، به ايجاد رابطه مودت آميز 
و ارادت متقابل ميان استاد و شاگرد کمک شاياني خواهد 
نمود. در اين بستر، استاد در مقام مرشد و راهنما، شاگرد 
را در مراحل يادگيري همراهي مي کند و قادر به پيگيري و 
قضاوت منصفانه يادگيري وي است و شاگرد نيز بر حسب 
توانايي و استعداد خويش از دانش و بخشش استاد بهره مند 
مي گردد. مهمترين آسيبهاي موجود در نظام معاصر آموزش 
هنر در مقايسه با نظام پيشين که بر روي روابط ميان استاد 

و شاگرد موثر بوده اند، در نمودار ٢ ذکر شده  است:
با توجه به عواملي که در نمودار ٢ ذکر شد، مؤلفه هاي 
روابط استاد و شاگردي که در نظام سنتي، بنياد آموزش 
را تشکيل مي دادند، در نظام معاصر آموزش هنر قادر به 
شکل گيري نيستند و شاخصه هايي همچون تعهد، رعايت 
حقوق، ارادات و محبت، احترام، اخالقيات، تزکيه نفس، اهميت 
جايگاه استاد، اداي احترام به اساتيد پيشين و همچنين طي 
سلسله مراتب در سايه نظام نوين، مجالي براي تکامل و 
گاهي حتي بروز نمي يابند. متاسفانه واقعيت اينست که هنر 
و  درخور  ارزشي  از  آموزشي  باالي  تا  پايين  سطوح  از 
شايسته برخوردار نيست؛ در صورتي که بديهي است بخش 
عمده اي از اساس آموزش هنر در کنار تمامي ارزشها و 
مباني جانبي آن مي بايست از دوران کودکي در افراد نهادينه 
شود. مشخص است که با تغييرات بنيادي ايجاد شده در  1.http://dictionary.abadis.ir/

تأملي در رابطة استاد و شاگردي 
در آموزش هنرها با تأکيد بر نظام 

سنتي
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ساختار آموزش، بسياري از اين تغييرات غيرقابل اجتناب 
بوده اند. اما اينک که از طوفان ابتدايي مدرنيته عبور کرده 
و به ثبات نسبي رسيده ايم، مي توان با نگاهي دوباره به 
آنچه که بر سر نظام آموزشي هنرها آمده، بر لزوم برخي 
تغييرات تأکيد نمود. البته بار ديگر تأکيد مي شود که سخن 
و  است  امروز  جامعه  بر  مسلط  با جريان  رابطه  در  ما 
نمي توان تالشها و عالئق شخصي برخي افراد را ناديده 
گرفت. احياء در لغت به معني زنده گردانيدن و زنده کردن 
(لغت نامه دهخدا)، زنده کردن (فرهنگ معين)، رونق دادن، 
بهبود بخشيدن حال يا وضع کسي يا چيزي و زنده کردن 

(فرهنگ عميد) است١. بر اين اساس به نظر مي رسد براي 
رونق بخشيدن دوباره و تعميق روابط استاد و شاگردي، 
تکريم  کودکي  سنين  از  و  پايين  سطوح  از  مي بايست 
جايگاه استاد را به افراد آموزش داد و با برپايي دروس 
تخصصي و کارگاهي در مقاطع مختلف، آموزش هنر را 
به جايگاه مهم سابق برگرداند؛ چرا که بي شک بخش اعظم 
موفقيت و درخشش هنرها و هنرمندان در سابقه هنري 
ايراني به جهت همين ارتباط عميق و همه جانبه ميان استاد 
و شاگرد بوده که استاد را تا مقام مراد و مرشد اعتال 

مي بخشيد.

نتيجه
هنر سنتي ايراني در بطن خود حاوي عالي ترين نکات و مؤلفه هاي اخالقي و معنوي است که اين مطلب در 
جريان انتقال فنون و تکنيک ها نيز به شدت دخيل بوده است. همانطور که مشاهده شد، در بسياري از متون 
ايراني، از متون اخالقي و تاريخي گرفته تا متون ادبي و هنري، لزوم احترام و ارادت به استاد و در کنار آن 
تعهد و محبت به شاگرد ذکر شده و مورد تأکيد قرار گرفته است. بررسي متون گذشتگان پرده از عميقترين 
ارزشهاي اخالقي نهفته در روابط استاد و شاگردي برداشت و به اين مطلب صحه گذاشت که هنر سنتي ايراني 
بخش مهمي از درخشش و فروغ خود را مرهون همين رابطه است. استخراج برجسته ترين مؤلفه هاي روابط 
دروني استاد و شاگرد همچون تعهد متقابل، رعايت حقوق متقابل، ارادت، احترام، تسليم و اطاعت، اخالق مداري، 
بها دادن به مقام استاد، تکريم اساتيد سنتي، لزوم تزکيه نفس و همچنين اهميت طي سلسله مراتب، از دل متون 
و اسناد تاريخي، ادبي و عرفاني، نگارنده را در نيل به پاسخ پرسش نخست و ترسيم شبکه اي از مناسبات و 

روابط دروني استاد و شاگرد در نظام سنتي آموزش ياري نمود.                         
در پاسخ به پرسش دوم نيز نشان داده شد که نظام آموزشي هنرها پس از گذار از مدرنيته و   
تاثيرپذيري از رويکردها و روشهاي غربي به تدريج از شکل سنتي خويش فاصله گرفت و روابط استاد 
و شاگردي نيز در سايه برنامه ريزي هاي نوين آموزشي متحول گشت. در نظام کنوني آموزش هنر ديگر 
خبري از شاگردي هاي مخلصانه و طوالني مدت نيست و برخي از مهمترين شاخصه هاي رابطه استاد و 
شاگردي همچون لزوم تزکيه و تاييد صالحيت شاگرد و همچنين ضرورت طي مراتب و مراحل رشد و 
تکامل شاگرد، مجالي براي ظهور نمي يابند. اهميت رضايت و خرسندي استاد تا حد يک نمره صرف، تنزل 
يافته است. در سطوح ابتدايي آموزش رسمي، آموزش هنر اغلب در حاشيه و بي اهميت انگاشته مي شود و 
در سطح آکادميک نيز، فشردگي دروس، عدم تمرکزگرايي، پراکندگي دروس و واحدها و تأکيد بر دروس 
نظري موجب مي گردد که چرخه رابطه استاد و شاگرد به درستي شکل نگيرد و نظام آموزش هنر امروزه از 

نمودار ٢. مأخذ: نگارندگان

1.http://dictionary.abadis.ir/



ميراث ارزشمند گذشته خويش بي بهره بماند. پيامد چنين تغييري در بازدهي مراکز رسمي آموزش هويداست. 
در واقع بارزترين تحوالت و تغييرات موثر بر رابطه استاد و شاگردي عمدتا به دليل محدوديت زماني، 
تشتت هاي دروس و ساختار متفاوت آموزشي و ارزشيابي در نظام نوين بوده است. بديهي است که تالش 
براي احياء ارزشهاي نظام سنتي آموزش هنر مي تواند گامي در جهت رونق هنرها باشد. اکرام مقام واالي 
استاد در نظام آموزشي گذشته و همينطور رابطه واليي که ميان استاد و شاگرد وجود داشته است، مي تواند 
الگويي براي رويکردهاي آموزشي معاصر در حيطه هنر باشد تا با توجه بيشتر به ميراث غني اخالقي و 
اعتقادي اين سرزمين، راه حل هايي عملي براي نظام آموزشي کنوني ارائه گردد. براي نيل به اين مقصود و 
با توجه به تمامي موانع و امکانات نظام کنوني مي توان دست يافتني ترين تمهيدات براي احياء رابطه استاد و 
شاگرد در نظام کنوني را منوط به ايجاد تغييراتي در ساختار آموزشي دانست که موجب گردد پيوستگي 
آموزش هنر براي هر شاگرد افزايش يابد؛ بدين معنا که استاد و شاگرد پس از انتخاب آگاهانه يکديگر در 
بازه زماني طوالني تري و به صورت پيوسته با يکديگر کار کنند. اگر چه اين مطلب در مورد دروس نظري 
کمتر قابل اجراست اما در دروس کارگاهي مسلمًا بيشتر نتيجه بخش خواهد بود. بر اين اساس، تجديد نظر در 
تصميم گيري هاي آموزشي براي تعيين عناوين دروس و پيوستگي ميان آنها از اهم موضوعات است؛ چرا که 
امکان کاهش تعّدد اساتيد و همچنين زمينه هاي تحکيم روابط استاد و شاگرد را فراهم مي سازد و در نتيجه 

استاد نيز قادر خواهد بود ارزيابي واقعي تري نسبت به روند يادگيري شاگرد داشته باشد.
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Mentoring system has long been used as the dominant method of education in different sectors. 

This system, in the field of art, is mixed with some components and features which are intertwined 

by morality and spirituality; and apart from transferring technologies and techniques, it has led to 

excellence in both spirit and mind. The relationship between the master and his disciple was one 

of the most important factors in the traditional system of art education.This paper tends to extract 

and discover the most prominent elements of the relationship between the master and the disciple. 

These characteristics and features, being faded in the contemporary art, have ultimately led to the 

loss of transcendental nature of art. Moreover, looking for this relationship in the present system 

of art education can highlight the shortcomings and problems of the contemporary situation of 

art education, because without any doubt, one of the most important reasons for the success of 

arts in the traditional realm was this deep relationship and all the texts and references confirm 

this claim. The main questions are as follows: What elements was the relationship between the 

master and the disciple based on? How are these elements working in the contemporary system? 

The methodology contains a descriptive yet analytic approach which is done by referring to 

books and texts. The final results showed the details of the relationship between the master and 

the disciple such as mutual rights, ethics, respect, obedience, commitment, purification, love, 

the master’s high position, and observing the hierarchy. Also, the presence of these factors in the 

contemporary system was studied and the findings showed that these factors are not consistent 

now. This can emphasize on the importance of reviewing the previous values.
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