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چکیده
آموزش کل گرا جریانى بود که در بحث آموزش از اواسط دهه 1980 در آمریکاى شمالى ظهور کرد. این جنبش، عکس العملى 
در برابر جریان اصلى آموزش در دنیا بود. کل گرایى در اصل یک پارادایم آموزشى است که تالش دارد نظریات آموزشى را با 
فلسفه و معنویات پیوند بزند. آموزه هاى این جریان درصدد است در مقابل پیشرفت هاى ناشى از مدرنیسم و بحران هاى پس 
از آن از جمله از بین رفتن جوامع سنتى و بى توجهى به ارزش هاى سنتى و معنوى، برخیزد. به مدد این رویکرد، به تدریج، 
همه دریافتند که مفهوم و جایگاه "کل" در کشــاکش مفاهیم متناقض، داراى اهمیت اســت. با مطالعه عمیق تر این رویکرد 
و اصول آن، مشــخص مى شــود که مولفه ها و شاخصه هاى این رویکرد آموزشى، ســنخیت قابل توجهى با برخى ویژگى هاى 
آموزش ســنتى هنرها در ایران دارند. در این گفتار، پــس از معرفى و تحلیل رویکرد کل گرا و مولفه هاى آن، با نگاهى نو به 
آموزش ســنتى هنر در ایران نظرى افکنده شــده و قرابت نظریات رویکرد آموزشى کل گرا با روند آموزش هنر سنتى ایرانى 
مورد سنجش قرار مى گیرد که نهایتاً مى تواند نشانگر همسویى برخى اصول این دو حوزه باشد. این تحقیق از نوع کیفى است 

و جمع آورى اطالعات از طریق مطالعه کتب، اسناد و مقاالت است. 
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آمــوزش کل گرا1 بــه تربیت معنویــت، روح زندگى و عدالت 
اجتماعى عالقمند است و تالش دارد الهام بخش خالقیت، تخیل، 
عطوفت، مهارت هاى اجتماعى و ســالمت عاطفى فرد باشــد. به 
بیــان دیگر، کل گرایى آموزش کلیت فرد اســت که  با توجه به 
عواملى همچــون روح، معنویت و غایت، رویکردى متناســب با 
آموزش معنویت گراســت و در زمینه ها و دانش هاى مختلف قابل 
اعمال است. آموزش کل گرا در کشاکش مفاهیم متناقض موجود 
در دنیاى جدید، با پایبندى به اصولى که در بافت آموزش سنتى 
ما نیز آشــنا و قابل پیگیرى اســت، زمینه اى را فراهم مى سازد 
که در آن روش هاى تحمیلى و محدود، به نقد کشــیده مى شود. 
همســو با همین نگرش در باور هنر ســنتى ایرانى، هنر همواره 
معنویت گرا و مقدس اســت. هنرمنــد هرگز به خودى خود قادر 
به خلق اثر نیست. دو ویژگى شاخص نظام آموزش سنتى هنرها 
بدین قرار اســت که اوالً منشا و خاستگاه ایده خلق هنر، ماخوذ 
از یک ســرى ارزش ها و پیام هاى کامًال معنوى و اخالقى است و 
ثانیاً اینکه چنیــن هنرى بر پایه قواعد و قوانینى ثابت و ماندگار 
از پدر به پسر و یا از استاد به شاگرد منتقل مى شود. آموزش این 

آداب و عقاید به شاگرد نوآموز بر عهده استاد است. در هنر سنتى 
ایرانى، شاگرد مى داند که هرگز نخواهد توانست راه چند ده ساله 
استادى را یک شبه طى کند. در عرفان و اخالق ایرانى- اسالمى، 
طى مرحله هاى گوناگون داراى ارج و منزلت باالیى اســت و در 
جاهاى مختلفــى از متون ادبى گرفته تــا فتوت نامه ها ذکر این 

وادى ها و مراحل صورت گرفته است.
امــروزه این نحــوه آمــوزش و همچنین نگــرش هنرمند، 
دست خوش تغییراتى شگرف شده است. در این شرایط، آشنایى 
بــا رویکردهاى نوین همچون رویکرد آموزشــى کل گرا مى تواند 
به کشــف و انتخاب روش هاى صحیح آموزشى در جهت احیاى 
نقــاط قوت آموزش ســنتى بینجامد. در این مقالــه با معرفى و 
پرداختن به مولفه هاى رویکرد آموزشــى کل گرا، به مشابهات و 
هم خوانى این رویکرد با نگاهى که بر آموزش سنتى هنرها غالب 
بود، پرداخته خواهد شد. در این مسیر، از روش کیفى با استفاده 
از منابع کتابخانه اى و بررســى اسناد، متون و مقاالت بهره برده 
مى شود تا با استخراج مولفه ها، در نهایت با دیدى تحلیلى، برخى 

مولفه هاى این دو حوزه مورد تطبیق قرارگیرد.

مقدمه

1. رویکرد آموزشی کل گرا

1-1. پیدایش و تکامل جنبش همگام با نیاز جامعه
در وضعیــت کنونى آموزش که سرشــار از پارادوکس و افتراق 
پدیده هاست و موجب جدایى عقل از قلب، نظریه از عمل، واقعیات 
از احساســات و همچنین تدریس از یادگیرى شده است، آموزش 
کل گرا سر برون مى آورد (Palmer,1998,66). واژه کل گرایى2، از 
مفهوم یونانى "هولون3" مشتق شده است؛ بدان معنا که یک پدیده 
همزمان یک کل و یک جزء است. آموزش کل گرا، جنبش آموزشى 
تقریباً جدیدى است که از اواسط دهه 1980 در آمریکاى شمالى 
پدید آمد. این جنبش بیشتر از آن که در پى ارائه یک مدل خاص 
آموزشى باشد، در جستجوى برپاسازى یک جریان اصلى4 در باب 
آموزش اســت؛ یعنى "پارادایم نگرش هاى بنیادین در تالش براى 
تفسیر پایه هاى آموزشــى" (Nakagawa, 2000,71). ران میلر5 
یکى از رهبران این جنبش مى گوید: "آموزش کل گرا یک روش یا 
تکنیک خاص نیست بلکه یک پارادایم است که شامل فرضیات و 
اصول ابتدایى است که مى توانند در راه هاى مختلف به کار گرفته 
شــوند" (Miller,1992, 21). در واقع کل گرایى، سیستم را چیزى 
بیش از مجموع اجزاى متشکله آن مى داند و بیشترین تاکیدش بر 
شناخت چگونگى تاثیر اجزا بر پیدایش و پایدارى پدیده جدیدى 
اســت که کل نام گرفته است (جکسون، 1391، 20). در پیگیرى 
سرچشمه این نوع آموزش مى توان به اواخر دهه 1970 اشاره کرد 
که افرادى همچون تئودور روزاك6، جرج لئونارد7، جوزف پیرس8 

و بورلى گالیان9 و بقیه، شبکه آموزش کل گرا را تشکیل دادند. این 
گروه معتقد بودند که آموزش کل گرایانه مى بایست انقالبى ایجاد 
کند. البته فعالیت آنان دیرى نپایید و چند ســال بعد هر کدام به 

 .(Miller,1990, 201) دنبال پروژه اى جدید رفتند
نظریــات مبتنى بر دیدگاه کل گرایانه به حیات خود ادامه داد 
و به تدریج "آموزش کل گرا" به طور جدى مطرح شــد. تا اواخر 
دهه 1980، این رویکرد آموزشى در آمریکاى شمالى رواج یافت 
ولى باز هم تعریف دقیقى از آن وجود نداشــت. افرادى که براى 
نخســتین بار براى توصیف آموزش کل گرا به عنوان یک جنبش 
مستقل اقدام کردند، ران میلر و جان میلر10 بودند. جان میلر در 
ســال 1988 در کانادا، "برنامه درسى کل گرا" را چاپ کرد و ران 
میلر مجله "آموزش کل گرایانه" را در آمریکا منتشــر ساخت. دو 
سال بعد در 1990، ران میلر "مدارس به چه درد میخورند؟11" و 
"آموزش کل گرا در فرهنگ آمریکا12" را چاپ نمود که توضیحات 
کاملــى در مورد آموزش کل گرایانه بــه مخاطب ارائه مى داد. به 
همین صورت آموزش کل گرا به رشــد خود ادامه داد، مقاالت و 
کتاب هایى در این زمینه نگاشــته و موسساتى براى به کارگیرى 
این نوع آموزش افتتاح شــد و تعداد این موسسات که در سطح 
جهــان پراکنده بودند، رو به افزایش بــود. از جمله آنها مى توان 
به موسسه مطالعات آموزشى انتاریو13در دانشگاه تورنتوى کانادا 
اشــاره کرد که توسط پروفسور جان میلر اداره و رهبرى مى شد. 
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در مجموع مى توان گفت که اصــول و قواعد آموزش کل گرایانه 
را مى توان در نظریات انسان گرایانه14 افالطون، ژان ژاك روسو15، 
یوهان هانریش پســتالوزى16 و دیگــران و همچنین در جریان 
پیشــرفت گرایى17 دیویى18 و پیروانــش، و همین طور در دیدگاه 
نظریه پردازانى همچون مونتســورى19، رودولف اشتاینر20، جیدو 

کریشنا مورتى21، و جان هولت22 یافت. 
در جامعــه مدرن، هــر روز و هر روز راه هاى کســب دانش 
جزئى تر مى شود. در این اثنا، آموزش به صورت تاکیدى نامتعادل 
بر اهداف اقتصادى و مصرف گرایى درآمده که موجب ایجاد جوى 
رقابتى بین افراد شــده و آنها را از رشــد طبیعى خود باز داشته 
اســت (Watson, 2006, 253). آمــوزش کل گــرا با پیامدهاى 
ناشــى از این نوع آموزش ها برخورد کــرده و بر ارتباط دانش ها 
تاکید دارد؛ چرا که عقیده دارد باید در نظر داشــت که "شــبکه 
زندگى23" مجموعه اى اسرارآمیز است که به هم بافته شده است 
(Hill,1998,58). از جمله مدارســى که در برنامه آموزشى خود، 
مولفه هایــى نزدیک به اصول آموزش کل گــرا دارند، مى توان به 
مدارس والدورف24 اشــاره کرد. اولین مدرســه والدورف در سال 
1919 توسط فیلسوف اتریشى رودولف اشتاینر25 در اشتوتگارت 
آلمان افتتاح شــد. آموزش در مدارس والدورف، رشــد را به سه 
دوره تقسیم مى کند: سال هاى نخست کودکى (0-7سال)، میانه 
کودکى (7-14 ســال)، بلوغ (14-21 سال). نکته اصلى آموزش 
در مرحلــه اول تقلید26 اســت. معلمان و والدیــن باید زمینه اى 
فراهم کنند که در آن کــودك به تقلید بى چون و چرا بپردازد. 
دوره دوم، در پى ایجاد حس زیبایى شــناختى است و تالش دارد 
تخیل کودك را به کار بیندازد. اســتفاده از تصاویر، داستان ها و 
اسطوره ها براى تحت تاثیر قرار دادن مسائل اخالقى الزامى است. 
دوره ســوم به رشــد تفکر، تعقل و نیروى ذهنى فرد مى پردازد. 
همچنین در این نوع مدارس، دروس مذهبى تدریس مى شــوند 
که بســته به دیدگاه مذهبى افراد، متفاوت است. به عالوه برخى 
تشــریفات و آیین ها صــورت مى گیرد تا کــودك را به طبیعت 
خویش نزدیک کند. در ادامه به معرفى برجسته ترین مولفه هاى 

رویکرد آموزشى کل گرا مى پردازیم.

1-2. مولفه ها
1-2-1. غایت انگاری27

با وجود نظریات و دیدگاه هاى مختلف در بحث معرفى آموزش 
کل گرا، آنچه که تقریباً همه نظریه پردازان بر آن اتفاق نظر دارند این 
است که هدف اصلى آموزش کل گرا، فراهم ساختن زمینه و امکان 
ذاتى رشد بشر است. رویکرد آموزشى کل گرا پیش از آن که درگیر 
دانش ابتدایى و دریافت مهارت باشــد، به رشد کلى فرد (جسمى، 
ذهنى، احساســى و معنوى) تاکید دارد. برخــى از نظریه پردازان 
همچون ناکاگاوا28 و فاربز29، هدف غایى این نوع آموزش را "خود-

دگرگونــى30" مى دانند. ناکاگاوا عقیــده دارد هدف اصلى آموزش 
کل گراى شرقى، تغییر کلیت فرد در جستجوى "خود" واالتر است 

(Nakagawa, 2000, 68). در واقع واژه "غایت" بسیار مورد تاکید 
اســت. به طورى که در تعریف دیدگاه هــاى آموزش کل گرا آمده 
است که باالترین هدف رویکرد آموزشى کل گرا، دستیابى به غایت 
اســت. این غایت به معناى واالترین درجه اى اســت که یک فرد 
مى تواند به آن دست یابد. آنچه که در مشرق زمین به دلیل وجود 
اصول معنوى و دینى مستحکم وجود دارد، موجب شده است که 
آموزش کل گرایانه در این سرزمین ها، در پى تعمق و تفکر31 باشد و 
هنرها تبدیل به وسیله اى براى دستیابى به دگرگونى "خود" شوند. 
در ایــن معنا تمثیل کل گرایى را منطبــق بر تمثیل غار افالطون 

دانسته اند (امید، 1391، 118). 

1-2-2. معنویت32
از دیگر اصولى کــه مورد توافق کلیه نظریه پردازان این حوزه 
است، مساله معنویت است. بسیارى از صاحب نظران کل گرا مانند 
ران میلر و جان میلر عقیده دارند که عامل معنویت همان چیزى 
اســت که خط فارق میان آموزش کل گرا بــا دیگر رویکردهاى 
آموزشى را مشخص مى کند (Miller,1990, 25). البته ارائه یک 
معناى جامع از معنویت به دلیل پیچیدگى این واژه مشکل است. 
براى کاربرد این مفهوم در اهداف آموزشــى مى بایســت ســطح 
وســیعى از آن در نظر گرفته شود که شامل ارزش ها، تعهدات و 
دغدغه هاى زیبایى شــناختى است (Schreiner, 2010, 2). این 

معنویت را داراى چهار مولفه اصلى دانسته اند:
- بــاور این که یــک حقیقت مقدس وجود دارد که همه اشــیا، 

زندگى ها و افکار را در بر مى گیرد. 
- این عقیده که همه ما به هم متصل و وابســته ایم و بخشــى از 

شبکه پیچیده زندگى هستیم.
- این مفهوم که در کائنات براى هر زندگى هدفى وجود دارد.

- این که جریانى از تکامل در جهان وجود دارد که ما نیز بخشى 
.(Telles Rudge, 2008,14)از آنیم

یکى از اصول آموزش کل گرا این است که زندگى ما داراى معنا 
و هدفى واالتر از مکانیســم علوم محض است و هیچ نیرویى این 
اجازه را ندارد که بر این مفهوم ســرپوش نهد. سرچشمه و منشا 
زندگى متعلق به جهانى برتر اســت و تمام تالش هاى آموزشــى 
مى بایست در این راستا باشد که انسان را به اصل معنوى خویش 
باز گرداند. این معنویت همواره در زندگى بشر وجود داشته است 
و در هر مذهب و دینى به شــکلى ظهور مى یابــد. ران میلر، بر 
اهمیت معنویت در بخش آموزش بسیار تاکید دارد. البته وى بر 
تمایز معنویت و مذهب اشاره کرده و مى گوید که تاکید کل گرایى 
بر معنویت، لزوماً مختص یک مذهب مشــخص نیســت و دقیقاً 
همین موضوع باعث مى شــود تا اختالفى بین مذاهب و آیین ها 
بروز نکند. با این حال بدیهى اســت که مذهب و آداب و ســنن 
مذهبى، وسیله اى براى کشف و تجربه معنویت است و تصور امر 
 Miller, 2006,) معنوى بدون توجه به اصول مذهبى مشکل است
7). به هر حال آمــوزش فرد بر دیدگاه او بر زندگى تاثیر خواهد 
گذاشــت و زندگى درونى وى را تحت الشــعاع قرار خواهد داد. 
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معناگرایى، خصیصه مهمى در رویکرد کل نگر اســت. کل گرایى 
تالشــى به سوى تلفیق و اتحاد33 اســت و معنویت، دربرگیرنده 
مفاهیــم و ارزش هایى همچون عشــق، محبــت، تواضع، صلح و 
عدالت اســت. فروبل، معنویت را درك این نکته تعریف مى کند 
که فرد بخشى از یک کل است. معنویت، زیبایى و حقیقت ذاتى 
اســت که موجب ظهور عشــق، عاطفه، لذت و ارتباط مى گردد. 
معنویت انرژى خالقى از هســتى و بنیان آموزش کل گراســت 
(Nava, 2001, 39). معنویت تصور ما راجع به پدیده ها را شکل 
مى دهد و ما را به ســمت لمس زندگى افراد پیش مى برد. مهاتما 
گاندى در باب آموزش معنوى مى گوید: "تا وقتى که رشــد ذهن 
و جسم همگام با بیدارى روح صورت نگیرد، این رشد غیرمتعادل 
و بیــارزش خواهد بــود. منظور من از آمــوزش معنوى آموزش 
قلب اســت" (Gandi,1980,138). آنچه که همواره در این نوع 
نگرش مطرح اســت، این اســت که هر پدیده با هر ســطحى از 
پیچیدگى و کلیت، نیازمند یک متن بزرگ تر اســت تا معنا پیدا 
کرده و حقیقت آن کامًال آشــکار شود. فراتر از هر پدیده اى، چه 
انســان و چه یک سیاره، منشــایى غایى از معنا و حقیقت وجود 
.(Miller, 2003,15) دارد کــه متن زیرین را در بر گرفته اســت

1-2-3. کلیت34 و رابطه متقابل
عامل دیگرى که در بیان مولفه هاى آموزش کل گرا قابل تامل 
و از اصول بنیادین این مبحث اســت، شــناخت کلیت و ارتباط 
متقابل اســت. این فرضیه در بحث آموزش کل گــرا، بنیادین و 
ضرورى اســت که همه چیزها در این هســتى اساساً در ارتباط 
با دیگران و البته خود بخشــى از یک کلیت اســت. هیچ بخش 
مجزایــى از واقعیــت وجود ندارد و براى درك هــر چیزى، باید 
 .(Forbes,1996, 5) روابط آن با "کل ها"ى بزرگ تر را درك کرد
مفهوم کلى بدون وجود جزئى امکان پذیر اســت و کلى از حاصل 
جمع جزئیات به دســت نمى آید. در تقسیم کلى به جزئیات، در 
ضمن و همراه هــر یک از جزئیات، کلى نیز باقى مى ماند و کلى 
با از دست دادن جزئیات از بین نمى رود. مصادیق و جزئیات کلى 
محصور و محدود نیستند (امید، 1391، 117). آموزش کل گرا در 
پى روش هاى تدریسى است که در عین سرزندگى و رابطه متقابل 
با کیهان، هماهنگ است. برنامه درسى و دیگر تجربیات آموزشى 
در رابطه با ضمیر شخصى فرد هستند. این ضمیر شخصى، همان 
روح اســت. روابط متقابل درون فــردى35 مى توانند به فرد کمک 
کنند خودش را بشناســد، مسائل را حل کند، تصمیم گیرى کند 
و با استفاده از شهود و احساس، به همراه دانش و منطق، دنیاى 
خویش را بشناســد. روابط بین فردى36 موجب مى شوند که فرد 
خود را در رابطه با دیگران بشناسد و مهارت هاى اجتماعى خود را 
به نوعى تنظیم کند که در رابطه و هماهنگى با دیگران رشد یابد. 
نهایتاً این که روابط فرافردى37، این امکان را فراهم مى سازد که با 
به کارگیرى تجربه هاى آموزشــى، دنیا از طریق تجربیات متقابل 
شناخته شود. این، شبیه آموزش جهانى است که در آن عملکرد 
John-  ) هر فرد بر عملکرد بقیه در سر تا سر جهان اثر مى گذارد

son, 2005, 38). ران میلر پنج ســطح از کلیت را بیان مى دارد: 
فرد، جامعه، اجتماع، سیاره و کیهان38 که در این نگاه، کلیت هر 
کدام مهم است. نظریات کل گرا بر احترام به تمامى حیات و ابعاد 

 .(Miller, 2003,14-15) معنوى زندگى بشرى تاکید دارد

1-2-4. اهمیت تجربه
مدارس کل گرا همچنین توجه ویــژه اى به یادگیرى تجربى39 
دارنــد. تجربه یادگیرى یک رابطه فعال بین انســان و دنیا ایجاد 
مى کند که وى را به درك معناى حقیقى جهان نزدیک مى سازد. 
تجربه فعاالنه همواره در حال تکامل است و هدف آموزش باید این 
باشــد که رشد سالم این تجربه را تضمین کند و نه این که برنامه 
Mah- (درسى محدود و از پیش تعیین شــده اى را مطرح نماید 

 .(moudi, Jafari, Nasrabadi & Liaghatdar, 2012,184
کودك در ســنین اولیه آموزش از طریق انجام کار، یاد مى گیرد. 
هدف این کار، کمک به دانش آموز براى کشف رابطه بین آموزش 
آکادمیک و دنیایى است که در آن زندگى مى کند. این ارتباط تنها 
میان تجربه هاى شخصى فرد نیست بلکه کل جهان را دربرمى گیرد. 
از آنجایــى که هدف معلــم کل گرا، تقویت توانایى شــاگرد براى 
برقرارى ارتباط متقابل، احترام آمیز و محبت آمیز با دیگران است، 
تالش مى شــود وى طرز ارتباط با دیگران، طبیعت و ذات زندگى 
را بیاموزد. این کار فقط از طریق دســتیابى به روح شاگرد ممکن 
است. این روش که کامًال از پایین به باال و از درون به بیرون40 اجرا 
مى شود، در تضاد با روش هاى معمول در مدارس و دانشگاه ها یعنى 
 .(Miller, 2003,12) روش باال به پایین و بیرون به درون41 اســت
این بدان معناست که تالش مى شود به جاى تاکید بر مواد درسى 
بى هدف و صرفاً محفوظات، به پتانسیل هاى درونى فرد توجه شود. 
دیدگاه یکپارچه کل گرایانه بر اصولى اســتوار است که در آن بشر 

یک پدیده وجودى پیچیده است بنابراین:
- رشد انسان در ابعاد مختلف ذهنى، عاطفى، جسمى، اجتماعى، 

زیبایى شناختى و معنوى رخ مى دهد.
- معنویت به معناى بیدارســازى شــاگردان براى داشتن حس 

حیرت و هیبت است.
- آموزش کل گرا را نمى توان به هیچ تکنیکى محدود کرد.

 Schrenier, Banev &) ایجاد رابطه یک اصل کلیدى اســت -
.(Oxly, 2005, 4

نکته بسیار جالبى که در مورد نقش معلم و شاگرد در رویکرد 
کل گرا ذکر شده این است که در این ارتباط، یادگیرى به صورت 
شاگردى کردن و کارآموزى42 است و معلم در نقش الگو، مربى و 

.(Delacruz & Dunn, 1996, 69) مرشد است

1-2-5. توجه به استعداد 
نکته مهم دیگر، تاکید معلمان کل گرا بر منحصر بودن43 شاگرد 
است. هر فرد به نوعى یگانه و بى نظیر است. در این باره، عباراتى 
وجود دارد که مى گوید کــودکان همچون پاکت هایى از بذر گل 
به دســت ما مى رسند که هیچ تصویرى روى جلد آنها نیست. ما 
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نمى دانیم آنها در آینده چه شکلى خواهند داشت، چطور خواهند 
شــد، یا چگونه رفتــار خواهند کرد. وظیفه مــا مثل یک باغبان 
رســیدگى به نیازهاى آنها تا حد امکان است. مى بایست آنها را با 
عشــق، توجه، محبت و امید تغذیه کنیم (Clark,1997,16). در 
این رویکرد آموزشى، شــاگرد یک فرد منتقد، معتمد به نفس و 
مســتقل اســت و همواره در ذهن دارد که یادگیرى یک فعالیت 
اجتماعى است (Patel, 2003, 274). جان دیویى که بسیارى از 
تفکرات وى بر این اصل استوار است، عقیده دارد که توانایى فرد 
براى یادگیرى، به عوامل مختلفى همچون محیط بســتگى دارد 
(Hammond, Austin, Orchut & Rosso, 2001, 8). وى در 
جایى دیگر بیان کرده که "فکر مى کنم در فلسفه تعلیم و تربیت، 
هیچ نقطه نظرى مهم تر از تاکید آن بر مشــارکت یادگیرنده در 

 .(Dewey,1963, 63) "شکل گیرى اهداف آموزشى نیست

1-2-6. عشق، تکریم زندگی44 و احترام به آن
عشــق و احترام از دیگر مولفه هاى آموزش کل گرا هســتند. 
عشق و محبت از نیازهاى حیاتى یادگیرى فرد است. ران میلر در 
مصاحبه اى که با راب کوگل45 (دانشیار دانشگاه ایالتى نیویورك) 
انجام داده، عشــق را مرکز آموزش کل گرا مى داند. آموزش افراد 
در محیط هاى عاطفى و محبت آمیز موجب مى شود که کلیت فرد 
رشد کرده و قلب، جســم و ذهن او هم زمان در راستاى آموزش 
قرار گیرد. در این دیدگاه، آموزش فرد به هیچ دلیل خارجى مثل 
مقاصد سیاســى وابسته نیست. آموزش فرد فقط و فقط به خاطر 
خود او انجام مى گیرد (Miller, 2003, 11). وجود عشق و عاطفه 
در رابطه میان شــاگرد و معلم بســیار تعیین کننده است. تکریم 
زندگــى نیز به معناى ارزش نهادن به زندگى اســت. بهره گیرى 
از پتانســیل ها بدون رعایــت این نکته ممکن نیســت. معلمان 
کل گــرا عقیده دارند که بدون این احتــرام، افراد تنها نیروهایى 
بى هویت هســتند که در موسســاتى بى روح حضور دارند. بدون 
تکریم زندگى، جامعه مثل یک جنگل خطرناك اســت که افراد 
.(Ibid,16)  در آن هر چه مى خواهند را به زور به دست مى آورند

1-2-7. تعقل و تفکر
آخرین نکته اى که در این مجال بدان پرداخته مى شود، اهمیت 
تعقل و نقش پرورش تفکر انتقادى است. این تفکر به این معناست 
که فرد مى بایســت با پدیده ها با ذهنى فعال و کاوشــگر برخورد 
کند و خود را در جریانى از آموزش حس کند. شاگرد فقط در پى 
دریافت مدرك نیســت بلکه واقعاً عالقمند به یادگیرى است. وى 
آنچه که مى آموزد را به عنوان راهى براى کشــف و رشد خویشتن 
به کار مى گیرد. رویکرد کل گرا این خصیصه را از ویژگى هاى مهم 
آموزشى مى داند. دعوت از دانش آموزان براى پرورش و به کارگیرى 
قوه و مهارت تفکر و همچنین تشــویق آنها بــه این که به دنیاى 
پیرامون خود اهمیت بدهند، از تکنیک هاى آموزش کل گراست46.

مهم تریــن مولفه هاى رویکرد آموزشــى کل گرا را مى توان در 
نمودار 1 خالصه نمود. 

اینک پس از معرفى مهم ترین خصیصه هاى آموزش کل گرا، به 
مبحث آموزش ســنتى هنرها در ایران مى پردازیم و تالش داریم 
از دریچــه نگاه کل گرا، به برخى مولفه هــاى کل نگرانه این نظام 

آموزشى بپردازیم.

2. آموزش سنتی هنرهای ایرانی اسالمی 

نظــام آموزش ســنتى هنرها که غالباً با عنوان نظام اســتاد و 
شاگردى شناخته شده اســت، حامل جهان بینى و نکات ظریفى 
اســت که پرداختن به هر کدام از آنها نیاز به غور و تحلیل عمیق 
دارد. آنچه که به عنوان پارادایم غالب در این نظام مطرح اســت و 
مى توان به جرأت بدان اســتناد کرد، نگاه کل نگر و وحدت بخشى 
اســت که در سرتاسر هنر اسالمى به چشــم مى خورد. بر همین 
اســاس و بر پایه مبانى چنین هنرى اســت که آموزش و انتقال 
مفاهیم در کنار فنون به صورت سینه به سینه، از پدر به پسر و از 
استاد به شاگرد صورت مى گرفته است. در نظام استاد و شاگردى، 
شــاگرد ملزم بــه طى دوره هــا و مراحلى خاص بــود و در حین 
گذراندن این مراحل پیشــرفت، به عهد و پیمان اخالقى خویش 
پایبند مى ماند. او براى رسیدن به مقام استادى مى بایست سطح ها 
و مراحل متعددى را پشــت سر مى گذاشت و آنگاه که از همه این 
مراحل، سربلند و موفق بیرون آمد، مجاز به استقالل بود و این کار، 
گاه با دریافت "اجازه نامه" از استاد میسر مى شد. آنچه که در نظام 
اســتاد و شاگردى مشهود است یکى سیستم خاص تربیت شاگرد 
در آن است که به صورت کارآموزى و شاگردى کردن انجام مى شد. 
در این روش شاگردان، استاد خویش را انتخاب مى کردند و گاهى 
نیز اســتاد، شاگرد خویش را برمى گزید. استعداد روحى و اخالقى 
شــاگرد در کنار کارآیى فنى وى براى استاد بسیار داراى اهمیت 
بود. شاگرد به نوعى یک سالک بود که مى بایست در نظام تربیتى 
و آموزشى استاد و شــاگردى عالوه بر آموزش فنون و تکنیک ها، 

نمودار 1- برجسته ترین مولفه های آموزش کل گرا.

آموزش کل گرا، رویکردى نوین همســو با برخى مولفه هاى آموزش سنتى 
هنر ایرانى اسالمى
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آداب و طریقــت معنوى و اخالقى را نیز بیاموزد. اســتاد به جاى 
آموزش دهنده صرف، به عامل تربیت هنرجو تبدیل مى شد و گاهى 
به جاى والدین ایفاى نقش مى نمود. به عالوه تا زمانى که توانایى 
و قابلیت اخالقى و معنوى شــاگرد توســط وى احراز نشده بود، 
تکنیک هنرى به او آموزش داده نمى شــد (گودرزى، 1386، 35). 
در مراحل اولیه شاگردى، مشق نظرى انجام مى شد که تقلیدى از 
عمل استاد به منظور آشنایى با روال و احواالت کار بود. "اما مشق 
نظري، آن مطالعه کردن خط اســتاد است و فایده او آن است که 
کاتب را به کیفیات روحانى خط آشــنا کند و نقل فاسد از کتابت 
کاتب زایل کند و ســــرعت کتابت از آن به حصول پیوندد و اولى 
آن اســت که مبتدي را یک چند این مشق بفرمایند تا طبع او به 
لذات روحانى متعلق شــود» (اصفهانى، 1372، 152). پس از آن 
مشق قلمى و مشــق خیالى بود که به تدریج، شاگرد را به مرحله 
استقالل نزدیک مى نمود. توجه به مراحل رشد در فرآیند آموزش 
داراى اهمیت بود؛ به طورى که اخوان الصفا که نظریات آموزشــى 
آنها از معتبرترین اسناد آموزش صنایع و هنرها هستند،  جمعیت 
خود را این گونه طبقه بندى مى کردند: 1- مبتدیان و کســانى که 
بین پانزده تا سى سال سن داشتند، داراى صفاى ذات، تیزهوشى، 
سرعت انتقال، موسوم به مرتبه االخوان االبرار الرحماء 2- بین سى 
تا چهل سال، ملزم به رعایت سخاوت، فیض بخشى، شفقت، رحمت 
و مهرورزى بر دیگران، منتسب به مرتبه االخوان الخیار و الفضالء 
3- چهل تا پنجاه ســال، مجاز به امر و نهى، قیام علیه دشــمنان، 
داورى و قضــاوت، با نام مرتبه االخوان الفضــالء الکرام 4- بیش 
از پنجاه ســال، داراى قدرت عروج به ملکوت، مشــاهده قیامت و 
مجاورت ذات خالق (آیتى،1382، 10). پافشارى و اصرار بر رعایت 
اخالق و انصاف در حرفه و هنر، از دیگر شواهد نگاه کل نگر و جامع 
این نظام است. البته این نظام به تدریج با ورود رویکردهاى غربى 
وارداتى که غالباً نگاهى تجزیه گرایانه به مقوله آموزش داشــتند، 
متحول شــده و از اصل خویش دور شــد. نصر عقیــده دارد که 
تقلیل گرایى، بخش و جزیى از تفکر مدرن و حتى پست مدرن شده 
است... مردم معتقدند که کل چیزى جز مجموعه این اجزا نیست 
(نصر،1392، 319). اکنون با نگاهى به الگوى ارائه شــده در مورد 
آموزش کل گرا به مولفه هاى نظام آموزش سنتى هنر نگاهى داریم 
تا بتوانیم اشــتراکات و تشــابهات این دو حوزه را بررسى نماییم.  

3.  همســویی برخــی مولفه های آموزش 
سنتی هنرها با آموزش کل گرایانه

در هنر ســنتى ایرانى نیز همواره به استعداد خاص افراد براى 
فراگیرى یک پیشه یا هنر تاکید شده است. اخوان الصفا که رسائل 
آنها گاه حاوى عمیق ترین و آموزنده ترین نکات آموزشى است، نیز 
به این مطلب اشاره مى کنند. آنها استعداد هر شخص در یادگیرى 
را بســیار مهم دانســته و در واقع معتقد بودند شایستگى هر فرد 
براى انجام هر صنعت مناســب نیست و این به دلیل تفاوت طبع 
مردم اســت. از این رو اخوان به همگان توصیه مى کردند حرفه و 

پیشه اجداد خود را در پیش گیرند چون هماهنگ با طبع آنهاست 
(فریدونى، 1380، 190-194). در میان اقوال بزرگان، نمونه هاى 
بســیارى از توجه به ذات و استعداد افراد در یادگیرى قابل ذکرند؛ 
براى مثال: "هر پســرى پس از آموختــن قرآن و پایه هاى آغازین 
زبان، بایستى برابر استعدادش آموزش یابد. او باید به دنبال پیشه 
و فنى برود که طبعاً در خور اوســت... پس این وظیفه معلم است 
تا اســتعدادهاى دانش آموز را بررســى کند و او را به درخورترین 
رشته تحصیلى بکشاند" (ابن سینا، 1363، 270). در آموزش سنتى 
هنرها و حتى در مکتب ها، استعداد شاگردان تشخیص داده مى شد 
و معلم توجه خود را بر همان اســتعدادها معطوف مى نمود (نصر، 
1359، 59). از این جهت، آموزش سنتى در ایران با مولفه اهمیت 

به استعداد در جریان کل گرایى مشترك است.
همچنین بنیاد آراء و نظریــات جمعیت اخوان الصفا نیز که بر 
ســاختار آموزشى هنرهاى سنتى ایرانى بسیار تاثیرگذار بودند، بر 
پایه غایت نگرى اســتوار است. آنها در مراتب عالم، به قاعده فیض 
نوافالطونى معتقد بودند و ظهور کثرت از وحدت را باور داشــتند 
(بلخارى، 1388، 77). اعتقــاد به تجلى و حدیث کنز مخفى که 
دلیــل خلقت را اراده پروردگار به شناســاندن خویش مى داند، در 
هنر سنتى ایرانى تعیین کننده است. وصول به حق، غایت اساسى 
هنرمند ســنتى بوده و وى با بهره گیرى از دیدگاهى کل نگر، عالم 
وجود را واحد و کلى متشکل از اجزاء مى بیند و براى هر جزء و به 
تبع آن براى کل جهان هدف و غایتى قائل است (نقى زاده، 1385، 
138). همچنین در متن رسائل اخوان الصفا آمده که "واجب است 
که دانش (شامل صنعت و هنر) راهى به سوى آخرت باشد و قصد 
از فرو خواندن دانش نیز همین رسیدن به آخرت یعنى سرانجامى 
نیکو اســت... پس واجب اســت که یک ارزش اخالقى نیز داشته 
باشد وگرنه وبال گردن جوینده آن مى شود" (حلبى، 1385، 46). 
به بیان دیگر، در ساحت آموزش سنتى هنرها و پیشه ها در ایران، 
آمیختن و ترکیب هنر و اخالقیات، به تعالى و کمال انســان منجر 
خواهد شــد و این بى شــک، غایت نهایى هر هنر و صنعتى است؛ 

یعنى اتصال به ذات مبارك حق.
در تفکر هنر ســنتى ایرانى نیز اعتقاد به وجود دنیایی واالتر 
از عالم ماده همیشــه وجود داشــته است و او در هر کجا که این 
نیاز را حس می کرد، دست به دامان معنویت و روحانیات می شده 
است. در گذشته ایران که بنگریم، مصادیق بسیاري از معنویت را 
در آثار هنري خواهیم دید. آنچه که از سال هاي سال پیش تحت 
عنوان اثر هنري پیش روي ماســت، خود گویاي میزان اعتقاد و 
روحانیت هنر ایرانی اســت. هنر، نمایش همان معنایی است که 
به عالم ماده دعوت شــده است. پس جداکردن معنا از آن کاري 
باطل اســت. ساحت تفکر هنرمند در کنار ریاضت و تزکیه نفس 
او، عالمــی را بر اثر حاکــم کرده که ورود به آن جز با همان نگاه 
معنوي و روحانی جایز نیســت (نقی زاده، 1384، 165). معنویت 
هنــر، همان جهان بینــی و تفکر خالق آن اســت. هنر به عنوان 
آینه اي از زندگی مردمان، داراي نقشــی بسیار حساس و ظریف 
اســت. هنر مادي و قبیح می تواند به گمراهی، ســقوط و فناي 
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انســان منجر شود و او را تا قهقراي ســیاهی فرو برد و از طرفی 
دیگر هنر معنوي و متعهد، روح را جال می بخشد و عامل هدایت و 
تعالی است. هنر، رسالتی دارد که از جهتی همیشه معنوي است 
چون حقایق و زیبایی را بــا ارجاع دادن به ذات حقیقت زیبایی 
توجیه می کند (شــوان، 1383، 16). براى مثال، ذکر مرحله به 
مرحلــه آیات و احادیث در فتوت نامه ها، پیوند مســتحکم هنر و 
معنویت را نشــان مى دهد. از جمله در فتوت نامه بنایان آمده که: 
"اگر پرسند که چند استاد بنا بوده اند و نخستین ایشان چه کسى 
اســت، بگو که دوازده تن بودند چنان که امــام بحق ناطق امام 
جعفر صادق علیه السالم فرموده است که دوازده تن استاد کامل 
بودند که پیر همه ایشان حضرت امیرالمومنین على علیه السالم 
بود" (خان محمدى، 1371، 15). توســل به معنویت و در بافت 

جامعه ایرانى، مذهب، در جاى جاى هنرها موج مى زند.
به عالوه در دیدگاه هنر ســنتى، ارتباط میان رشته ها همواره 
مد نظر بوده و نسبت میان هنر و پیشه کامًال توجیه کننده همین 
مطلب اســت. در گذشته تاریخى هنرها، تفاوت روشنى میان هنر 
و صنعت نبوده و در نتیجه هنرمند ســنتى هرگــز در انزوا نبوده 
است. در بینش اخوان الصفا، ارتباط میان حکمت، فلسفه، عرفان، 
موسیقى، هندسه و غیره روشن است. نسبت آفریدگار با موجودات، 
مانند نسبت واحد با عدد است و هم چنانکه واحد اصل عدد و ریشه 
و آغاز و انجام آنســت و هم چنان که واحــد جزئى ندارد، خدا نیز 
چنین اســت (حلبى، 1360، 43). از دید آنان، عامل ظهور تمامى 
صور در عالم، نفس کلیه است. هر صنعت گر هنرمندى که تصویرى 
را خلق یا صناعتى را ایجاد کند، نفس این خلق و ایجاد، محصول 
انعکاس صور نفس فلکى بر نفس جزئى بشــرى اوست. بر اساس 
اصــل تناظر که اخوا ن الصفا بدان معتقد بودند، عالم انســان کبیر 
است و انسان، عالم صغیر است. نسبت میان انسان و نفس او نسبت 
عالم و نفس کلیه اســت و چون نفس کلیه در جسم عالم، سارى 
است و از سوى دیگر، شکل دهنده اجزاى عالم است، نفس انسانى 
نیز قادر به صورت بخشــى به مواد و خلق صناعات است (بلخارى، 
1388، 87). ایشــان به بحث در مورد ریاضیات در نجوم، عدد در 
موسیقى و موارد مشابه پرداخته اند و در پى پیوند حکمت نظرى و 
حکمت عملى هستند. در رسائل آنان آمده است که: "إعلم یا اخى 
"ایدیک اهللا و ریانا بروح منه – أن االنسان الواحد الیقدر أن یعیش 
من أحکام صنائع شتى، و ال یمکن االنسان الواحد أن یبلغها کلها؛ 
ألن العمر قصیر و الصنائع کثیــره، فمن أجل هذا اجتمع فى کل 
مدینِۀ أو قریه أناس کثیرون لمعاونه بعضهم بعضاً: بدان که انسان به 
تنهایى قادر به زندگى نیست و زندگى او در این صورت با سختى 
همراه است زیرا او براى زندگى راحت، نیاز به صنایع گوناگونى دارد 
و براى انســان تنها امکان رسیدن به آنها نیست چون عمر کوتاه و 
صنایع زیادند و به این دلیل مردمان زیادى در شــهرها و روستاها 
اجتماع کردند و علت اجتماع، یارى رساندن آنها به همدیگر است" 
(قمیر، 1363، 134). و یا در جایى دیگر: "سزاوار است که برادران 
ما -ایدهم اهللا تعالى- با هیچ دانشــى از دانش ها دشمنى نورزند و 
هیچ کتابى از کتاب ها را از دســت ننهند؛ زیرا عقیده و مذهب ما 

تمام مذاهب را دربرمى گیرد و جامع تمام علوم است (همان،34). 
این ارتبــاط میان دانش ها و نگاه کالن نگــر همواره در عمق هنر 
ایرانى اســالمى وجود داشته اســت. بدیهى است که این نگرش و 
جهان بینى به تمامى دانش ها و هنرها قابل تعمیم است و دلیل آن 
همین ارتباط متقابل و سطح کل نگرى است. نصر در این باره عقیده 
دارد: "اکثر ریاضى دانان مســلمان همانند فیثاغورسیان هرگز علم 
ریاضى را به عنوان یک موضوع کّمى محض دنبال نمى کردند و نیز 
اعداد را از اشکال هندسى که شخصیت آنها را قابل تصور مى سازد، 
جدا نمى شــمرده اند. از این امر خوب آگاهى داشتند که ریاضیات 
از لحاظ قطبیت درونى خود همچون زبانى به سوى آسمان است" 
(نصر، 1359، 136). به بیــان دیگر، هر حرفه و صنعتى در تفکر 
معنــوى ایرانى با اخالقیات گره مى خورد. در این میان، جداکردن 
هنر و صنعت کمى مشکل و حتى بى منطق به نظر مى آید چرا که 
در گذشته صنعتگر ســنتى توسط ارتباط با دنیاى سماوى همان 
اثــرى را خلق مى کرده که از یک هنرمنــد انتظار مى رود و دیگر 
در این ســاحت تفاوتى میان آهنگرى، معمارى و نگارگرى نیست. 
در زبان فارســى، واژه صنعتگر و یا صنعتــکار و هنرمند در اغلب 
موارد داراى معناى یکســانى هستند؛ تا جایى که تا همین اواخر 
هنرمندان رشــته هاى مختلف را صنعتگر و هنرهاى زیبا را صنایع 

مستظرفه مى نامیدند (تجویدى،1341، 6). 
از جانبى دیگر، عشــق سرچشمه هســتى و علت وجود است. 
از عشــق اســت که خلق پدید مى آید و تجلى ذات بارى تعالى رخ 
مى دهد. عشــق عرفانى را عشــقى دو جانبه دانســته اند چرا که 
"یحبهــم و یحبونه" (مائده آیه 54). مالصدرا عشــق به ملزوم را 
همان عشــق به الزم مى داند پس هر علتى نسبت به معلول خود 
عشــق دارد و از این طرف هم هر موجودى عاشق ذات و کماالت 
ذات خویش است و کمال وجودى هر معلولى همان مرتبه وجودى 
علت اســت. پس هر معلولى عاشق علت خویش است (صدرالدین 
شیرازى، 1410، 7). رابطه میان استاد و شاگرد در نظام آموزشى 
ســنتى ایرانى داراى چنان اهمیتى است که مى توان بخش عمده 
درخشــش و نبوغ هنرمندان سنتى را وابسته بدان دانست. تاکید 
بسیار زیاد تعالیم مذهبى، حکمى و اخالقى ایرانى بر لزوم انتخاب 
استادى شایسته و درخور داراى مستندات و منابع زیادى است. از 
جمله خواجه نصیرالدین طوســى در آدا ب المتعلمین درباره نحوه 
انتخاب استاد بیان داشته که زیبنده است که داناترین و باتقواترین 
و مسن ترین استاد را برگزیند. همچنین وى عقیده دارد که یکى از 
مواردى که نیاز به پایدارى و شکیبایى دارد، هنر یا همان تکنیک 
و فن اســت که در آن راستا شاگرد باید قبل از شروع به یادگیرى 
و مهــارت در آن فــن به فنون دیگر نپــردازد... در رعایت آداب و 
سنت ها سستى نکند چون هر که در آداب سستى نماید، از سنت 
پیامبر محروم مى گردد و هر آن که در ســنت ها سستى کند، در 
آخرت محروم مى ماند. این حدیث را منسوب به پیامبر دانسته اند 
(طوسى، 1388، 54 و 81). در فتوت نامه سلطانى نیز در باب دوم 
اهمیت و ضرورت انتخاب پیر و مراد مورد تاکید واقع شده و شرایط 
شــیخى و آداب مریدى و مرادى به تفصیل بیان شده اند. عالوه بر 

آموزش کل گرا، رویکردى نوین همســو با برخى مولفه هاى آموزش سنتى 
هنر ایرانى اسالمى
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این منابع، ذکر اوصاف و اهمیت مقام استاد را مى توان در منابعى 
همچون منیه المرید فى آداب المفید و المســتفید(954ه)، رساله 
قشــیریه، جام جم اوحدى مراغه اى، طرائق الحقائق محمد معصوم 
شیرازى، اســرارالتوحید، فتوت نامه شهاب الدین عمر سهروردى و 

بسیارى متون دیگر پیگیرى نمود.
کار بى مرشدى بسر نرود           راه از این ورطه ها بدر نرود
بى والیت تصرف اندر دل              نتوان کرد از ولى مگسل
(اوحدى مراغه اى، 1307، 155)

این بحث در راســتاى مولفه عشــق و احترامى است که در 
کل گرایى بســیار حائز اهمیت است. ایجاد رابطه اى مودت آمیز و 
در عین حال سرشــار از احترام میان استاد و شاگرد، خصیصه اى 

است که بنیان آموزش بر آن پابرجاست.
از ســویى دیگر، تاکید بر عقل در البالى توصیه ها و اصول هنر 
ایرانى نیز به چشم مى خورد و اگر چه شهود همواره داراى جایگاهى 
ویژه در خلق هنر سنتى بوده است، ولى این مطلب هرگز از اهمیت 
تعقل و تفکر نکاســته اســت. در این باره آیات و احادیث اسالمى 
کامًال روشــن گر و گویاست. براى مثال در سوره یس آیه 62 آمده 
که: "و لقد اضل منکم جیال کثیرا افلم تکونوا تعقلون: بسیار از شما 
را گمــراه کرد مگر به عقل در نمى یافتید؟" نیروى عقل که از نظر 
اسالم جایگاهى ویژه دارد، جدا از جنس ماده است و همواره نوید 
بخش رستگارى و سعادت انسان است. اسالم براى عقل منزلتى واال 
قائل اســت و آن را نیرویى معرفى مى کند که سایر نیروها و غرایز 
انســان را تحت کنترل خویــش دارد. عقل موجب تولد اخالقیات 
مى گردد و شرافت انسانى به مدد آن حفظ مى شود. تربیت داراى 
چنان مقام واالیى است که حضرت على (ع) در این باب مى فرماید: 
" ان النــاس الى صالح االدب احوج منهم الى الفضه و الذهب: نیاز 
مردم به تربیت صحیح از نیاز آنان به طال و نقره بیشــتر اســت" 

(آمدى، 1337، 242). همین دیدگاه در آموزش سنتى هنرها نیز 
گسترده بوده است. ما آنچه را که در ذات هنر اسالمى نهفته است، 
«شــهود عقلى» مى نامیم (بورکهارت، 1370، 13). بورکهارت در 
تمییز انواع عقل مى گوید اگر کارشناســان هنر اسالمى مى گویند 
که هنر عقالنى اســت و از عقل سرچشــمه مى گیرد، به این معنا 
نیســت که هنر راسیونالیست است و از ذوق معنوى منقطع؛ بلکه 
برعکس، عقل در این معنا درهاى وجود خود را بر الهام مى گشاید 
(بورکهارت، 1369، 133). در واقع همانگونه که او توضیح مى دهد، 
منظــور از عقل، معناى اصلى آن یعنى نیرویى مربوط به شــهود 
و حقایق ابدى اســت که بس وســیع تر از اســتدالل و فکر است 
(بورکهارت، 1372، 65). همین عقل اســت که تقلید ناآگاهانه را 
مذموم مى شمارد و هنرمند را به سوى خالقیت پیش مى برد. "آیا 
تو نمى دانى که داستان مقلد در برابر محقق چون داستان نابیناست 
در برابر بیناى تیزنگر ... النهایه وى همچون لوحى است که چیزى 
بر آن نگاشته باشند، پایبند ظواهر الفاظ و مبانى گردد و محروم از 
درون حقایق و معانى اســت" (صدرالدین شیرازى، 1358، 164).   
برداشــت ما از حوزه هنر، قلمرو تعالــى یافته و هماهنگ با 
زندگى اســت. همین تعالى اســت که هنر را مقدس و با ارزش 
مى ســازد. ســاختن ایده ها و تفکرات، راهى بسیار مطمئن براى 
رشــد ذهن اســت؛ البته این کافى نیســت. اگر هدف نهایى ما، 
آموزش افراد براى خلق آثار هنرى قوى است، کلیت فرد و جامعه 
او باید مدنظر ما باشــد. ممکن اســت به نظــر بیاید که آموزش 
هنــر نتواند از ذهن کل گرا بهره برد، امــا ذهن هنرى یک ذهن 
کل گراســت. حیرت، حرمت، شهود، رویا و نا خود آگاه حاالتى از 
 London,) ذهن هســتند که در بحث هنر بسیار داراى اهمیتند
2004,19). خالصه اى از مهم ترین شــاخصه هاى کل نگر آموزش 

سنتى هنرها در جدول 1 آورده شده است.

ظهور جریان هاى مدرنیسم و پست مدرنیسم همراه با مشکالت 
و پیامدهاى خاص خویش، به پدیده اى جهانى بدل شده که ارتباط 
میان انســانیت و هستى را به مخاطره انداخته است. این وضعیت 
در مورد هنرهاى سنتى ایرانى نیز صدق مى کند. آموزش سنتى 
هنرهــا پایبند به اصول و ارزش هایى بود کــه امروزه بى اعتنایى 

به این اصول، موجب انفصال روح معنوى هنر و هنرمند شــده و 
نتیجه آنکه هر روز بیشتر شاهد تولید آثارى هستیم که از  اصالت 

و گذشته پرفروغ خویش دورند.
جریــان کل گرایى که در اعتراض بــه تجزیه گرایى روش هاى 
تحلیلى ظهور کرد، پاسخى در زمینه آموزشى است. تفکر کل گرا 

نتیجه

مولفه آموزش سنتی هنرمولفه کل گرایانه
غایت هنر سنتى رسیدن به کمال و توسل به ذات خداوندى است.غایت انگارى

آموزش سنتى تا حد بسیار باالیى معنویت گراست.معنویت گرایى
هنر سنتى به کلیت و ارتباط هنرها و پیشه ها پایبند و معتقد است.کلیت و ارتباط متقابل

شاگرد در کنار آموزش فنون، با مبانى و ارزش ها تعلیم داده مى شود. شاگرد با کارآموزى و حرفه گرایى آموزش مى بیند.اهمیت تجربه
هر شاگرد بنا به استعداد و عالقه خویش، حرفه یا هنرى را مى آموزد و استاد بر پایه همین استعداد، وى را پذیرفته و براى او توجه به استعداد

روش آموزشى انتخاب مى کند.
رابطه استاد و شاگردى بر پایه عشق و احترام استوار است.رعایت عشق و احترام
در هنر سنتى، عقل مرکب روح و همراه با بصیرت و شهود است.توجه به تعقل و تفکر

جدول 1- برخی مولفه های کل گرایانه آموزش سنتی ایرانی.
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قرآن کریم (1378)، ترجمه مهدى الهى قمشه اى، انتشارات سنایى، تهران.

تالشى براى احیاء و آشــتى دوباره انسان با اصل خویشتن است. 
تمامى متفکران این حوزه عقیده دارند که انســان بدون برقرارى 
ارتبــاط با اطراف خویش و همچنین با نیروى ماوراء خود، قربانى 
تکنولوژى هــا خواهد شــد. هر فــرد داراى ویژگى هاى مربوط به 
خویش اســت که باید به عنوان یک کل در بحث آموزش مدنظر 
قرار گیرد. اگر تمامى رفتارها و برنامه ریزى هاى آموزشى بر مبناى 
یک غایت و هدف واال طراحى نشود، فعالیت هاى انسانى بى ارزش 
خواهند بود. رجوع به ســنت ها و آموزه هاى دینى، بخش مهمى 
از اصول کل گرایى را تشــکیل مى دهند. در این رویکرد، معنویت 
جایگاهى بس مهم دارد که خاستگاه انسان و مقصد نهایى آموزش 
وى را مشــخص مى کند. از دیدگاه آموزش کل گرایانه، فرد داراى 
ابعــاد مختلف، پیچیــده و در عین حال مختص به خود اســت. 
نظریه پردازان معاصر این حوزه، هرگونه روش استاندارد آموزشى 
در ایــن زمینه را رد مى کنند و در عوض به رویکردها و روش هاى 
فردى عقیده دارند که به نیازهاى فردى و حقیقت ذاتى هر انسان 
توجه دارد. اصول و مبانى کل گرا که بنا به نظر متفکران این حوزه 
مى توانند در قالب روش هاى مناسب متعدد و درخور محیط هاى 
گوناگون ارائه شوند، در هماهنگى و تناسب قابل توجهى با اصول 
آموزش ســنتى هنرها در ایران اســت. نظرات فیلسوفان، حکما، 
عرفا، ادبــا و هنرمندان ایرانى این مطلب را تایید مى کند که هنر 
ســنتى ایرانى- اســالمى، تحت تاثیر عمیــق آموزه هاى دینى و 

معنوى شکل گرفته و تداوم یافته است؛ اگرچه در زمان معاصر از 
سیل تغییرات و دگرگونى هاى تکنولوژیک و ایدئولوژیک بى تاثیر 
نمانده است. اگر کل گرایى را بنا به تعریف بانیان این جریان، باالتر 
از یک روش مشــخص و در حد یک پارادایم یا جهان بینى در نظر 
بگیریم، تطابق و تشابه بســیارى از نکات آن با جهان بینى حاکم 
بر نظام آموزش ســنتى هنرها در ایران به استناد آنچه که در این 
مقاله ذکر و تحلیل شد، روشن است. این فصل مشترك مى تواند 
الهام بخش پژوهشــگران و برنامه ریزان درسى در اتخاذ رویکردها 
و روش هــاى نویــن و در عین حال همخوان با بافت و پیشــینه 
آموزشــى هنرها در ایران باشد. بدیهى است شناخت و در مرحله 
بعدى از آِن خودسازى روش ها و رویکردهاى همخوان و متناسبى 
همچون رویکرد آموزشــى کل گرا براى عقب نماندن از دانش روز 
و همین طور رجوع به ارزش ها و ســنت هاى پیشین، الزامى است. 
رویکرد کل گرا به دلیل برخوردارى از بســیارى مولفه هاى آشنا با 
بستر سنتى ایرانى، قابلیت پیگیرى و تطابق با بحث آموزش هنر 
در ایران را دارد. مولفه هاى برجســته اى همچون معنویت گرایى، 
تفکر روحانى و کل گرا، غایت انگارى و برخى دیگر، بســیار نزدیک 
به آن چیزى است که با مطالعه شاخصه هاى هنر سنتى و آموزش 
و انتقال این هنر بدان مى رسیم و این وجوه اشتراك، موید سیطره 
نگاه کل نگرانه بر ســاحت آموزش سنتى هنرها در ایران است که 

متاسفانه امروزه در حال فاصله گرفتن از آن هستیم. 

آموزش کل گرا، رویکردى نوین همســو با برخى مولفه هاى آموزش سنتى 
هنر ایرانى اسالمى
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