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 پيش از هر چيز

آنچـه ايـن     .آن: قريحه و طبع هنری و تربیت و پـرورش  است هنر همواره دو وجه کلی داشته
بعضـی از  . ده اسـت ش و تربیـت آن بـو  ، آمـوز کـرده مىدار جهتقريحه هنری را هدفمنـد و  

پس وجه دوم آن يعنـی   اند،شتهدا« جنون ربوبی»قريحه هنری يا به قول افالطون نوعی ها انسان
ساز و کار عملی بـوده کـه هنرمنـد از طريـ  آن بـر       ربیت و پرورش هنری در حقیقت نوعیت
ه و هنـر  فراتر رفتـ  همين از ا ورانشهحتی بعضی از اندي .افزوده استمىعاد و عم  هنر خود اب

انسان بدون داشتن طبع و قريحـه هنـری    اين افراد معتقدند .اندنستهرا صرفاً يک فرايند تعلّمی دا
عمـ    ،مايه اين فراگیری وسیع و پـر دامنـه باشـد   چه تواند به فراگیری هنر بپردازد و هر مىهم 
 .ر پديد آمده نیز بیشتر خواهد بودآثا

، هنـر را  شد. بـه يـک معنـا   خود هنر با فراگیری و آموزش هنر شايد به قدمتيخ تار
. آوردمـی  بیعـی خـود پديـد   پیرامـونی ط های که بشر در پديدهاند تغییر و تحولی دانسته

و داده مین امکانات مادی و زيستی خود سـن  را صـیقل   أزمانی که بشر برای تيعنی از 
تـاً در  یع. طبر هنری زده اسـت ، دست به کاهوردآرا به صورت يک وسیله هدفمند در آن

نیـز در کـار بـوده     یگیرديابر قريحه و طبع هنـری آمـوزش و    اين تغییر و تبدل عالوه
ر تولیـد  ، آمـوزش را نیـز در کنـا   شر از همان آغاز تولیـد آثـار هنـری   رو ب از اين ؛است
 .نظر داشته است درهمواره 

درون  ۀگونته و به بس ۀمحدوددر يک  آموزش هنر از ايام باستان تا روزگار رنسانس
. يا کمتـر داشـت  گرفت و وجه همگانی و عمومی نداشت می گروهی در جامعه صورت

اجتمـاعی جوامـع مختلـف     البته اين نوع نگرش معلـول عوامـل سیاسـی و اقتصـادی و    
و در کنـار   هنبود امستثن. جامعه ايران هم در مسیر تاريخی خود از اين قاعده انسانی بود
تولیـد آثـار هنـری و     يندفرا. بوده است آن نیزآموزش و تعلیم  ر کارهنری، د تولید آثار

ـ مىرفت که آن را گمىر محیطی بسته و محفل خصوصی صورت آموزش هنر د ه توان ب
 .شاگردی تعبیر کردـنظام استاد
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که از سده هشتم هجری به بعد آموزش هنر در ايران در اختیار  استين اواقعیت 
چون بیشترين بخش خل  آثار هنری و حمايت از آن به  ؛ی هنری قرار گرفتهامکتب

از مواريث هنری  تنهانه. اين نوع آموزش ار و اشراف و اعیان درباری افتاددست درب
ديگر جامعه ايران در  از سوی .دادمىبلکه خالقیت هنری را نیز بسط  ؛کردمىنگهداری 
. اين ی جديد آنبودهاگیری نسلو شکل، نیازمند هنرمند هر تقديربه ای، ههر دور

جوامع کهن به نظام  بسته ارتباط داشت که درآموزش با نظام خاصی از همکاری هم
از  شاگردی ـ د. هنگامی که شیوه آموزشی استادشمىشاگردی تعبیر  ـ آموزشی استاد

د ور و يا هنرورز نبوهنرمند ديگر قابل مقايسه با پیشه، کارگاه به مدرسه انتقال يافت
ها و هو شیو هافنون هنری بلکه سبک فقطبود که نه  اىنسان با فرهن  و فرهیختهبلکه ا

 .آموزاندمىآموخت و مىرا نیز  مکاتب آن
، البته طب  شرايط و در ايراناى شاگردی به نظام مدرسه ـ ايند تبديل نظام استادفر
ه صفويان  از دورولی مقدمات آن تقريباً ؛قاجار رخ داد ۀدوریات اجتماعی، در مقتض

شکال گیری و دگرسانی ال و انتقال فرهن  هنری در پی شکل. اين نقفراهم شده بود
ی های عمومهدنبال تکوين شیوه . گفتنی است که بفرهنگی و اجتماعی صورت گرفت
. در اين جريان ايند تکوينی آن هم رخ داد، هنر و فرآموزش هنر در بستر تحول تاريخی
ادراک شد  و در جامعه پذيرفته ونیز تغییر يافت و آثار ا هنری شرايط اجتماعی هنرمند

در آموزش هنر تأثیری دست گشت و با دقت نگهداری شد و اين پديده نیز ه و دست ب
 .خور داشتدر

؛ تن  دامنه و در عین حال پر دامنه، موضوعی است پژوهش حاضر، به لحاظ منابع
ا تا اندازد و ح  مطلب رمى يابی پژوهش را به مخاطرهو اين مقوله خاصیت کمال
به سبب  . آموزش هنر در بستر تاريخی جامعه ايرانکندمىحدودی محدود و مخدوش 
کشاند و میزان مى، مطلب را به تخمین و تقريب و تحلیل اطالعات نادر و دشوارياب

، که تاکنون کسی از زد. ظاهراً همین دلیل بسسامى رسايی و استحکام نوشته را ناهموار
. ود را در اين قلمرو نیازموده استتحقی  و تتبع وارد اين وادی نشده و قلم خارباب 

گیری هيک طرح کلی و بهر رکار را ب مطلوب پايۀ اىنگارنده به منظور رسیدن به نتیجه
اجتماعی و هنری نهاد و برای يافتن و باز نمودن برخی  ،ادبی ،از منابع گوناگون تاريخی

نی و بازکاوی منابع مختلف به بازبی ــ نقاشی ويژهبه ــ مکانات آموزشی هنراز ا
، طرحی پیش انديشیده و حساب شده فراهم پرداخت. برای پرهیز از پريشانی مطلب

، عنا. نظر به همین مجم موضوع و مطلب روشن و شفاف شودشد تا بر پايه آن حد و ح
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 گفته شد که بهباب آموزش هنر  له مطرح و کلیاتی درطرح کلی مسئ ،پیش از هر چیز
 .شودمی جامعه ايران را نیز شامل ،یث میدان مفاهیم و صیرورت تاريخیر حال از حه

که ذهن نگارنده را به خود واداشته بـود نهادهـای رسـمی هنـری     ای لهين مسئترمهم
رو بنیادهـا و  ينجوشـید. از ا مىتربیـت هنـری از آنهـا بـرون      ايران بود کـه آمـوزش و  
در اطالعـات هنـری   بارها به عنوان محلی ممکن برای حصول نهادهای هنری رسمی در

 را سنده در بـاب آنهـا  ويژه که از سده هشتم هجری به بعد اطالعات به، بگرفته شدنظر 
در نهايـت از دل همـین   شايان توجـه اسـت کـه    . توان به دست آوردمىگرچه پراکنده، 
ــا و ن ــری، بنیاده ــاری هن ــوز هادهــای رســمی و درب ــه آم  ای ش مدرســهنخســتین طلیع
 .نر را در جامعه ايران همگانی کردکشید و آموزش هسر بر

، مطلـب بـا   هم از نوع تجسمی آن يعنی نقاشـی  از آنجا که موضوع به هنر مرتبط بود آن
، صـحنه  تـرين تصـاوير در ايـن مقـام    د مناسـب تصاوير شايسته و مناسب آراسته شد و شـاي 
چه از نوع آرمـانی و   ،ا تصاوير خود هنرمندانيستادان کارگاه هنری و مدارس و شاگردان و ا

رو تصـاوير برگزيـده، بـه يـک     ينسازد. از امى، باشد که دامنه مطلب را دلپذير چه واقعی آن
، بـر لطافـت و   دهـای هنـری دارد و بـه اعتبـار ديگـر     ، ارتباطی تنگاتن  با کـارکرد نها اعتبار

ده و گونـاگون خـود حـديث    راکنمالحت مطلب افزوده است. بازيابی اين تصاوير از منابع پ
 .وع تجسمی را ورای اين کمالی نیست. يک نوشته هنری از نديگری است

پژوهشـی يـا بـه    ـ    فاري  در مجالت علمیـه تـتر بش پیشژوهـهايی از اين پهپار
؛ حال با آرايشـی  نگارنده منتشر شده استى هاشپژوهتطويل در جزئیات در بعضی از 

شود و هدف از آن نیز توشه و مايه رساندن انـدکی بـه   مى بیان، نو و طرحی کاملکامالً 
مندان آموزش هنر در ايران است و شکیبايی خوانندگان در برخـورد بـا خطاهـا و    قهعال
. از دختر نازنینم پوپک که در حقم يـاری  منتی خواهد بود بر گردن نگارنده بار هاشلغز

. از معاونت پژوهشی دانشگاه منونمحروفی و تصويری کار را انجام داد، مکرد و آرايش 
و منـت لطـف    ؛زير بال اين طرح پژوهشی را گرفت، سـپاس دارم  تهران که نخستین بار

تـاب همـواره بـر گـردن مـن      کارکنان انتشارات فرهنگستان هنر در انتشار نهـايی ايـن ک  
 .خواهد بود
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