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چكيده
صنايع دستي رشته اي است که عالوه بر عوامل فرهنگي، هويتي و تاريخي، عناصر طراحي نظير مسائل 
کاربردي، ارگونومي و عوامل انساني، شناخت مواد، زيبايي شناسي و عوامل محيطي نيز در آن دخيل است. عدم 
تفکيک مفهومي انواع «طراحي» در برنامة درسي موجب شده است که دانشجويان بدون شناخت فرايند علمي 
طراحي يک محصول از تعريف نياز، گروه هدف، ايده پردازي، ارزيابي، ارگونومي، استانداردها، نمونه سازي و 
در نهايت توليد، وارد کارگاه هاي عمومي و تخصصي شده و طراحي دانشجويان غالبا به صورت احساسي، 
تجربي، تقليدي و يا طرح هاي پيشنهادي اساتيد شکل گيرد. هدف از اين مقاله مطالعه و مقايسة  نحوه   برخورد 
با مقولة طراحي در برنامة  درسي کارشناسي صنايع دستي در دانشگاه هاي ايران با دانشگاه نيويورک است 
تا بدين سواالت اساسي پاسخ دهد که:١- رويکرد و ويژگي هر کدام از اين برنامه هاي آموزشي در برخورد 
با مقولة طراحي چيست و ٢- چگونه مي توان از نتايج تحقيق جهت بهبود آموزش طراحي در رشتة صنايع 
دستي دانشگاه هاي ايران سود جست؟ روش تحقيق در اين مقاله تحليلي-تطبيقي و روش تجزيه و تحليل به 

صورت ترکيبي کيفي-کمي و جمع آوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و ميداني بوده است.
نتايج تحقيق مبين اين اســت که آموزش صنايع دستي در ايران همچنان داراي رويکردي سنتي، با هدف 
حفاظت، با نگاه به گذشته، استادمحور و مبتني بر شيوه هاي استاد-شاگردي است و لذا اهميت، کميت و کيفيت 
ارائة دروس تخصصي طراحي نيز متاثر از آن، کمتر از حد انتظار است. در مقام مقايسه رويکرد آموزشي 
صنايع دستي در دانشگاه نيويورک، پيشرو، آينده نگر، خالقانه، دانشجومحور و مسئله محور است که نمود آن 
را در کميت و کيفيت ارائة دروس تخصصي طراحي شاهد هستيم. همچنين برگزاري رشتة صنايع دستي به 
صورت عمومي در دانشگاه هاي ايران موجب شده است که کارگاه هاي متنوع با اهداف متفاوت، بخش اعظم 
برنامه  درسي را به خود اختصاص دهند و ظرفيت ارائة دروس تخصصي نظير طراحي محدود باشد. در 

دانشگاه نيويورک رويکرد تخصصي، موجب ارائه   تخصصي دروس طراحي گرديده است.
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مقدمه 
در برنامة درسي کارشناسي صنايع دستي دروس متعددي 
وجود دارند که عنوان «طراحي» در آنها ديده مي شود. مسئله 
اين است علي رغم درج واژة«طراحي» در عنوان،بسياري از 
اين دروس يا اصوال به طراحي در قالب مفهوم «ديزاين» 
ورود پيدا نمي کنند، يا به بخشي جزئي از آن مي پردازند 
و يا اساسا اهداف ديگري را پي گيري مي کنند. لذا آنچه در 
قالب مفاهيم مرتبط با طراحي (ديزاين)، نظير فرايند طراحي، 
محصول  و  ارائه)  و  خالقيت  (ايده پردازي،  طراحي  عمل 
طراحي، مورد نظر است در عمل در برنامة  درسي صنايع 
لذااغلب  نمي شود.  پرداخته  آن  به  و  است  مفقود  دستي 
دانشجويان بدون آنکه با فرايند علمي طراحي يک محصول 
شوند،  آشنا  توليد  نهايت  در  و  ارائه  تا  ايده پردازي  از 
وارد کارگاه هاي عمومي و سپس کارگاه هاي تخصصي 
گرايش هاي خود شده و طراحي آثار توليدي دانشجويان 
در بسياري موارد به صورت احساسي، تجربي، تقليدي 
مي گيرد.بنابراين،  شکل  اساتيد  پيشنهادي  طرح هاي  يا  و 
ضمن اين که تعريف دقيق و جامعي در شرح درس ها از 
طراحي در مفهوم ديزاين، کارکردها و قابليت هاي آن لحاظ 
نگرديده، به نظر مي رسد که عمق و قابليت هاي فراوان فرايند 
طراحي در رشتة صنايع دستي مهجور مانده و عنايت کافي 
بدان نشده است. عدم توجه کافي به جنبه هاي کاربردي 
و کارکردي صنايع دستي نظير عدم رعايت استانداردها، 
عوامل انساني و ارگونومي، عدم دوام و استحکام کافي، 
يا  هدف،  بازار  عدم شناخت  مواد،  از  نامتناسب  استفاده 
گروه هدف و استفاده گر محصول، نياز، بازيافت و مسايل 
محيطي و زيستي به منظور برآوردن نيازها و اقتضائات 
معاصر و امروزين موجب گرديده است که در بسياري 
از موارد صنايع دستي جنبه اي صرفًا تزئيني يافته و بدين 
سبب بخش اعظم کارکرد خويش را به عنوان محصوالتي 
امروزين حرفي براي گفتن  که مي توانند در بطن زندگي 

داشته باشند از دست بدهند.
اهداف اين مقاله اين است که با استفاده از روش تطبيقي، 
با  برخورد  در  مدرن  و  سنتي  رويکردهاي  تبيين  ضمن 
مفهوم صنايع دستي، انواع طراحي در رشتة صنايع دستي 
و جايگاه و کارکردهاي آنها را مشخص ساخته و وضعيت 
آموزش طراحي در برنامة آموزشي رشتة صنايع دستي در 
دانشگاه هاي ايرانرا با دانشگاه نيويورک مقايسه کند تا بدين 
سواالت اساسي پاسخ دهد که: الف) رويکرد و ويژگي هر 
کدام از اين دو برنامة آموزشي در برخورد با مقولة طراحي 
چيست؟ و ب) چگونه مي توان از نتايج تحقيق جهت بهبود 
آموزش طراحي در رشتة صنايع دستيمقطع کارشناسي 

دانشگاه هاي ايران سود جست؟ 
لزوم و اهميت تحقيقاتي از اين دست به منظور ايجاد تحول، 
تحرک و نوآوري در امر آموزش و توليد در حوزه هاي 
هنرهاي صناعي و صنايع دستي، همچنان که در سند و 

نقشة جامع علمي کشور نيز بدان ها اشاره شده است، به 
منظور «جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري 
به سمت حل مشکالت و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات 
کشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي 
دانش براي تحقق مرجعيت علمي» و«تعامل فعال و اثرگذار 
در حوزه علم و فناوري با کشورهاي ديگر و ترويج پژوهش  
محور کردن آموزش و مسئله محور کردن پژوهش وحمايت 
از به کارگيري فناوري ها و روش هاي جديد آموزشي در 
آموزش عالي» (نقشة جامع علمي کشور، ۴۱-۱۳۸۹:۴۰) 

قابل طرح و ضروري است.

روش تحقيق
در اين مقاله با اســتفاده از روش تحليلي-تطبيقي نسبت 
صنايع  رشتة  در  طراحي  آموزش  وضعيت  مقايسة  به 
دانشگاه  با  ايران  دانشگاه هاي  کارشناسي  مقطع  دستي 
نيويورکاقدام شده است. جمع آوري اطالعات به صورت 
برنامة  بررسي  شامل  اسنادي  و  کتابخانه اي  مطالعات 
درسي و سرفصل دروس و همچنين مطالعات ميداني در 
دانشگاه هاي ايران (به عنوان مدرسين) و دانشگاه نيويورک 
(برگرفته از مطالعات دوره فرصت مطالعاتي خارج از کشور 
نگارنده) بوده است. همچنين نگارندگان به اين منظور ابتدا 
با به کارگيري روش  اصطالح شناسي علمي (ترمينولوژي) 
نسبت به تعريف و تفکيک مفاهيم مختلف واژة «طراحي» 
در صنايع دستي اقدام کرده اند. «ترمينولوژي» دانشي است 
که هدف آن مطالعة نظام مند مفاهيم اصطالحاتي است که 
به واژگان رايج در يک حوزة خاص و تخصصي تبديل 
آماري  جامعة   .(Sevila Munoz, 2010: 2) مي شوند 
شامل دانشجويان مقطع کارشناسي رشتة صنايع دستي 
در  است.  بوده  نيويورک  دانشگاه  با  ايران  دانشگاه هاي 
نهايت با ابزارهاي کيفي و کمي، چگونگي آموزش و تعداد 
واحدهاي طراحي در رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي 
قرار  تحليل  و  بررسي  مورد  نيويورک  دانشگاه  با  ايران 
گرفته است. بدين منظور واحدهاي درسي برنامة درسي 
دروس  اصلي  بخش  پنج  در  دستي  صنايع  کارشناسي 
عمومي، پايه، اصلي، تخصصي و اختياري تفکيک شده و 
ميزان و نحوه ارتباط دروس هر بخش با مفهوم طراحي 

(ديزاين) مورد مطالعه قرار گرفته است. 

پيشينه تحقيق
برگزاري همايش هايي در سطح ملي (نظير اولين همايش 
راستاي  در  پژوهش  هدف  با  هنر؛  عالي  آموزش  ملي 
ارتقاء آموزش هنر، دانشگاه هنر، آذر ماه ۱۳۹۱ و همايش 
آموزش عالي هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اسفند ماه ۱۳۹۱) 
اهميت و ضرورت مطالعات تخصصي به صورت  مبين 
موردي، هدفمند و متمرکز به منظور آسيب شناسي و ارائة 
راه کارهاي علمي و عملي جهت بهبود آموزش عالي هنر 

  مقايسه   وضعيت آموزش طراحي در 
مقطع کارشناسي رشته   صنايع دستي 
دانشگاه  با  ايران  دانشگاه      هاي  در 

نيويورک /  ٣٩-٥١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۴۱

فصلنامة علمي نگره

در  متعددي  پاياني  رساله هاي  و  مقاالت  کنون  تا  است. 
خصوص آموزش عالي صنايع دستي از منظرهاي مختلف 
به رشته نگارش در آمده است که به فراخور موضوع هر 
کدام به بررسي جنبه ها ومباني نظري، نظام آموزشي و 
برنامه ريزي درسي پرداخته اند (نظير بررسي مباني نظري 
آموزش  نظام  بررسي  تسليمي،۱۳۹۱،  دستي،  صنايع 
عالي در هنرهاي صناعي ايران و پيشنهاد يک نظام نوين، 
هوشيار، ۱۳۹۰، ارزيابي برنامه درسي رشتة صنايع دستي 
در مقطع کارشناسي از منظر رويکرد ديسيپلين محور-

DBAE، ساداتي، ۱۳۹۱) و يا به بررسي تخصصي پرداخته 
شده است (نظير بررسي نرم افزارهاي مرتبط با حوزه هنر 
و صنايع دستي در ايران، قاسمي و محمودي، ۱۳۹۱). در 
خصوص طراحي و ديزاين، دانشگر مقدم (۱۳۸۸: ۶۰)، بر 
وجود ابهامات زياد در تعريف طراحي تأکيد دارد و اذعان 
مي دارد که در واقع ارائة تعريفي کامل از فرايند طراحي 
نيازمند جست و جوي وجوه اشتراک موقعيت هاي گوناگون 
طراحي بوده و شناخت تفاوت هاي واقعي اين موقعيت ها را 
ضروري مي داند. هوانسيان (۱۳۹۰: ۷۴) با ذکر اين نکته که 
واژة طراحي در زبان فارسيبه طور يکسان به عنوان معادلي 
براي دو واژة انگليسي مهم در عرصة هنر و معماري (يعني 
ديزاين و دراوينگ) که داراي مفاهيم متفاوتي از يکديگر 
هستند به کار مي رود، آن را عامل پيچيده تر شدن درک 
مفهوم اين واژه به ويژه در زبان فارسي مي داند. به نظر 
سروري (۱۳۸۵: ۴۳) از آنجا که عوامل بسيار متعددي هم 
از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي بر طراحي تأثيرگذار 
هستند، ديگر نمي توان تعريف واحدي از آن ارائه نمود و 
به همين دليل تالش براي تعيين قلمرو طراحي اهميتي دو 
چندان مي يابد.لذا اين مقاله با رويکردي متفاوت و با روشي 
تطبيقي به طور خاص و هدفمند نسبت به بررسي وضعيت 
آموزش طراحي در صنايع دستي اقدام کرده است که در 

پيشينة پژوهش وجود ندارد.

ادبيات و مفاهيم نظري تحقيق
آموزش  شيوه هاي  در  دستي  صنايع  مفهوم  مقايسه 

سنتي و نوگرا
مهمترين مورد در خصوص مقايسه  شيوه هاي آموزش 
در رشتة صنايع دستي در دانشگاه هايايران با دانشگاه هاي 
مدرني نظير نيويورک به تعريف و برداشت آنها از مفهوم 
آموزش  شيوه هاي  بر  که  مي گردد  باز  دستي  صنايع 
تمامي دروس آنها که دروس طراحي را نيز در برمي گيرد 
تاثيرگذار است. لذا ضروري است تا ابتدا نسبت به ارائة 
تعريف و جايگاهي که صنايع دستي در دو ديدگاه سنتي و 

مدرندارد پرداخته شود.
صنايع دستي در مفهوم تاريخي خود ريشه در «تخنه»1 
يوناني دارد. تخنه ترکيب چيزي است که امروزه فن (تکنيک) 
که  است  بوده  چيزي  معرف  و  مي دهد  شکل  را  هنر  و 

امروزه صنعتگري دستي (صنايع دستي) خوانده مي شود. 
در واقع سودمندي (کارآيي) و هنر (زيبايي)، زماني که به 
مهارت و هوشمندي هنري نياز بود مفاهيمي يگانه بوده اند. 
در اصل مفهومي که تخنه ناميده مي شود متناظر بر فن 
(پراکسيس2)، هنر (پوئسيس3) و معرفت (فرانسيس4) بوده 
است (Heidegger: 1977: 23-27).اين سه را مي توان به 
عنوان معادلي براي فن، بيان و معرفت در هنرهاي سنتي 

ايران در نظر گرفت (تصوير۱). 
تا دورة رنسانس همچون دنياي باستان، هنرمندان خود را 
در مفهوم استادکار ماهر در نظر مي گرفتند. اين ديدگاه تا 
سده   ي هجدهم رايج بود، يعني زماني که بحثي تحت عنوان 
به  توجه  با  از آن پس  زيبايي شناسي مطرح گرديد.  علم 
علم زيبايي شناسي، ميان ارزش هاي زيبايي شناختي، فن و 
اسلوب، مهارت و پيشه تفکيک به وجود آمد و دو گرايش 
کلي «هنرهاي زيبا» و «هنرهاي کاربردي» به وجود آمد 
و بيشترين تالش در بيان مباني هنرهاي زيبا مطرح شد 
که نتيجة ديگر، آن بود که فلسفه و مباني نظري هنرهاي 
کاربردي و صنايع دستي مورد غفلت قرار گرفت. در سدة  
نوزدهم اين واژگان با اختصار و به واسطة حذف مهارت ها 
و شکل گيري انقالب صنعتي مفهوم مفرد کلمه «هنر» با 
قابليتي عمومي و فراگير جانشين مفهوم کهن صنايع دستي 

 .(Collingwood, 1958: 32) گرديد
در واقع تا پيش از انقالب صنعتي، صنعتگر دستي که در فن 
خود خبره بود شيئي را مطابق با سليقة خود و با توجه به 
اصول سنتي کار که از استاد خود فراگرفته بود مي ساخت 
و متقاضي شيء نيز آن را مستقيمًا از سازنده اش ابتياع 
مي کرد. تا انقالب صنعتي يعني نيمه دوم قرن هجدهم، واژة 
ديزاين با مفهوم صنعتگري دستي و مهارتهاي مالزم با 
 Erlhoff, 2008:) استادي در صنايع دستي مرتبط بود 

.(104
با ظهور انقالب صنعتي و رواج شيوه هاي توليد انبوه اين 
روابط بر هم خورد و ديگر رابطة  «طراح»، يعني کسي که 
طرح و نقشه محصولي را براي ساخت تدارک مي بيند و 
سازنده که تا پيش از انقالب صنعتي در يک شخص يعني 
«صنعتگر دستي» متجلي بود از هم متمايز شد و کارها 

تصوير ۱. شکل تطبيقي تخنه يوناني و هنرهاي سنتي، مأخذ: 
نگارندگان

1. Techne
2. Praxis
3. Poiesis
4. Phronesis



در   .(۲۱۹  :۱۳۸۱ (گشايش،  کرد  پيدا  تخصصي  جنبة 
واقع با انقالب صنعتي و با شروع دوران صنعتي مفهوم 
صنايع دستي که دربرگيرندة مفاهيم سنت، فن و بيان بود، 
فن  جدايي  موجب  صنعتي  توليد  فرايندهاي  يافت.  تقليل 
(تکنولوژي) از مفهوم بيان (هنر) گرديد. مفهوم تکنيک که به 
مهارت هاي مهندسي اشاره داشت، بيش از پيش از آن چه 
مفهوم هنر را شکل مي داد، فاصله  گرفت و هنر نيز کامًال 
از پيشرفت فني و تکنيکي مجزا  شد و به هنري ناب تبديل 
 يافت. فن به تکنولوژي تقليل يافت و پوئسيس و فرانسيس 
(هنر و بيان) به تدريج کم رنگ شدند (يوهانسن و همکاران، 

.(۲۱۸ :۱۳۸۰
ويلم فلوسر۱ در کتاب خود شکل اشياء؛ فلسفة طراحي  ۲ 
عنوان مي کند که بين واژه هاي ديزاين (طراحي)، تکنولوژي 
به  دارد.  وجود  نزديکي  رابطة   (هنر)  آرت  و  (فن آوري) 
نحوي که معناي يکي بدون در نظر گرفتن معناي ديگري 
قابل درک نيست و همة  آنها داراي زمينه هاي پديدارشناسي 
يکساني مي باشند، اما بعد از انقالب صنعتي اين ارتباط به 
فراموشي سپرده شده است. دنياي مدرن بين تکنولوژي و 
هنر جدايي انداخت و باعث تقسيم فرهنگ به دو شاخه  علمي 
(متقن و کمي) و زيبايي شناسانه (نسبي و کيفي) گرديد. 
در واقع ديزاين (طراحي) در عصر جديد وظيفة پر نمودن 
اين شکاف تاريخي را بر عهده داشته است. به همين جهت 
در دنياي معاصر، ديزاين کمابيش بيان گر نقطه اي است که 
در آن هنر و تکنولوژي به يکديگر مي رسند و چشم انداز 
تا  بود  خواهد  قادر  فرد  آن  در  که  مي آيد  پديد  جديدي 
طرح هاي تکامل يافته اي را ارائه نمايد و زندگي را زيباتر و 

.(Flusser, 1999: 21-27)با کيفيت تر سازد
مارتين هايدگر و ويلم فلوسر، هنر متعالي را رهايي از خطر 

نهايي فناوري مدرن مي ديدند و طراحي (ديزاين) را عامل 
بازگشت به پوئسيس و يگانگي مجدد مفهوم تکنولوژي و 
هنر مي دانستند. به عقيدة اين دو، طراحي (ديزاين) نقش 
حياتي در تمدن مدرن يافته و بار ديگر قابليت هاي صنعتگري 
دستي و هنر را در موج جديدي از تخنه در هم آميخته است 

.(:Flosser:1999 19و Johansson: 2001: 8)
از سوي ديگر رويکردها وديدگاه هاي جهاني نيز مبين تغيير 
در نگرش به صنايع دستي و ارتباط آن با هنر و طراحي 
است. رويکرد معاصر تعامل بين هنر، طراحي و صنايع 
دستي بدين گونه پيش رفته است که اين حوزه ها داراي 
هم پوشاني با يکديگر هستند و مرزهاي آنها در بخشي از 
حوزه ها ديگر چندان قابل تعريف و تفکيک از يکديگر (نظير 
جزاير از هم جدا) نيستند و همين باعث گرديده که حوزه ها، 
و  طراحي  بين  تعامل  از  جديدي  قابليت هاي  و  ظرفيت ها 
صنايع دستي، هنر و صنايع دستي، و هنر، طراحي و صنايع 
دستي ايجاد و معرفي شوند. اين موضوع بر پيوند دوبارة 
مفاهيم طراحي، هنر و صنايع دستي داللت دارد (تصوير ۲؛ 

.(Stevens, 2006: 11
بنابراين، مبتني بر اين سير تطور، صنايع دستي در غرب 
از مفاهيم سنتي خود فاصله گرفته است. در منابع انگليسي 
صنايع دستي مترادف «کرفتز۳» بيان مي شود که ديگر حائز 
همان بار معنايي سنتي «صنايع دستي» ناست. شوراي 
هنرهاي بريتانيا صنايع دستي معاصر را چنين تعريف کرده 
است: « اثر صنايع دستي معاصر پيشرو و متضمن باالترين 
استادنداردهاي استادي صنعتگري دستي است. اثري که به 
دنبال تکرار و درجازدن نيست، بلکه بايستي در به کاربردن 
اثري  باشد.  نوآورنه  زيبايي شناسانه  ديدگاه هاي  و  مواد 
که نه تنها منعکس کنندة هويت و امضاي سازندة خاص 

تصوير ۲. الف) سمت چپ: ديدگاه سنتي که مفاهيم طراحي، صنايع دستي و هنر به عنوان مفاهيمي 
مستقل در نظر گرفته مي شوند. ب) سمت راست: ديدگاه نوين نسبت به مفاهيم طراحي، صنايع 

.(Stevens, 2006: 11):دستي و هنر و ارتباط آنها که با يکديگر همپوشاني دارند.مأخذ

1. Phronesis
2.The Shape of Things; Philosophy  
of  Design
3. Crafts

  مقايسه   وضعيت آموزش طراحي در 
مقطع کارشناسي رشته   صنايع دستي 
دانشگاه  با  ايران  دانشگاه      هاي  در 

نيويورک /  ٣٩-٥١
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فصلنامة علمي نگره

خود است، بلکه نمايانگر به کارگيري فرايندها و نيازهاي 
ضروري زمانه در آن است». بر اين اساس، صنايع دستي 
معاصر را مي توان به عنوان طراحي و توليد مصنوعات 
شخصي با تأکيد بر توسعة مهارت هاي انديشه اي، خالقانه 
و عملي، حساسيت بصري و دانش عملي استفاده از مواد و 

.(Houghton, 2005: 37) ابزارها در نظر گرفت
بنابراين تعاريف امروزه صنايع دستي به گونه اي است که 
در کشورهاي صنعتي بيشتر محتواي هنري و مفهومي 
آن با تأکيد بر جنبه هاي فردي و شخصي مطرح بوده و 
غالبا به شکل «آتليه اي»و در شهرها مشاهده مي شود که 
طي آن اقالم محدودي از آثار هنري، مفهومي، کاربرديو 
يا تزئيني توسط هنرمندي که دوره هاي تخصصي هنري 
را نيز گذرانده، توليد مي شود. در حالي که در کشورهاي 
جهان سوم صنايع دستي غالبا به شکل فراگير و مردميو 
در جوامع شهري و بيشتر روستايي متداول است (ياوري، 
امروزه  که  مي شود  مشاهده  ترتيب  اين  ٢٨).به   :١٣٨٥
صنايع دستي بيشتر متوجه توليداتي شده است که متکي بر 

ابتکارات و خالقيت هاي فردي در امر توليد به صورت ايجاد 
تنوع فوق العاده در طرح ها، نقوش و رنگ هاست. 

در برنامة آموزشي کارشناسي صنايع دستي دانشگاه هاي 
ايران رويکرد سنتي هم در تعاريف و انتظارات از صنايع 
دستيو هم در شيوه هاي آموزش آن که بيشتر بر مبناي 
مشاهده  تکنيک هاست  آموزش  و  استاد-شاگردي  شيوة 
رجوع  و  فرهنگي  ميراث  از  حفاظت  ابعاد  بر  و  مي شود 
به گذشته تأکيد دارد.در سرفصل برنامة آموزشي دوره 
با  ايران  آمده: «صنايع دستي  کارشناسي صنايع دستي 
پيشينة طوالني، غني و ارزشمند خود با حفظ استقالل و 
خودکفايي در ابزار، مواد و مصالح و شيوه هاي ساخت، 
نه تنها در رفع حوائج زندگي مادي مردم بلکه در اعتالي 
فرهنگي نيز نقش عمده اي ايفا نموده و مي نمايند. گوشه ها و 
نمونه هاي متعدد اين صنايع که زينت بخش موزه ها گرديده 
است، حاوي و حامل فرهنگ، هنر و اخالق اسالمي بوده 
و تداوم بخش آن است. به عنوان نمونه آنچه در گذشته 
شيوه هاي  هنرمندانه ترين  با  سفالين  ظروف  صورت  به 

رشتة صنايع دستي سراميک در دانشگاه 
نيويورک

رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي 
ايران

رويکرد نوگرا و پيشرو رويکرد سنتي

نوآوري و شکستن قالب هاي تکراري و کهنه و خلق 
ارزش هاي جديد

حفاظت از ميراث فرهنگي، تکرار و تدوام 
ارزش هاي پذيرفته شده

آينده نگر نگاه به گذشته

دانشجومحور استادمحور

مبتني بر معيارها و شيوه هاي آموزش حل مسئله مبتني بر معيارها و شيوه هاي آموزش استاد-
شاگردي

غيرايدئولوژيک ايدئولوژيک

تأکيد بر کسب بيان شخصي (فردگرايي) تأکيد بر بيان جمعي (قومي، ملي، اعتقادي)

تمرکز بر تربيت هنرمند و طراح تمرکز بر تربيت صنعتگر دستي و استادکار

تمرکز بر آموزشزيبايي شناسي و به کاربردن 
خالقيت و نوآوري در استفاده از مواد و روش هاي 

توليد

تمرکز بر آموزش تکنيک ها و تأکيد بر استفاده 
از مواد و روش هاي توليد سنتي

جدول ۱. جدول تطبيقي رويکردهاي رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي ايران با دانشگاه نيويورک، مأخذ: نگارندگان.



ساخت و تزئين به صورتي گسترده در زندگي مردم مورد 
استفاده داشته است مزين به احاديث، نهج البالغه و قطعاتي 
از ادبيات ايران بوده، تذکر و تبليغ در حسن سلوک و اخالق 
و رفتار و گفتار را در معرض ديد روزمره قرار داده، آويز ة  
گوشمي سازد (مشخصات کلي برنامه و سرفصل دروس 
دوره کارشناسي صنايع دستي، ۱۳۶۶: ۳). در سرفصل 
دستي  صنايع  ارشد  کارشناسي  دوره  آموزشي  برنامة 
نيز اين رشته معادل با هنرهاي سنتي در نظر گرفته شده 
است و در تعريف آن آمده است: «هنرهاي سنتي، هنرها 
و صنايع ظريفه اي هستند که در طول سده هاي متمادي 
با حفظ ريشه ها و سنت هاي اصيل رشد کرده و مراحل 
اين هنرها،  شکل گيري خود را گذرانده و مي گذرانند. در 
و  هنري  سنت هاي  ويژه  کاربستن  به  و  بينش  و  اعتقاد 
اجرايي خاصي از تعليم و تعلم بين شاگرد و استاد گرفته 
تا آماده سازي ابزار و وسايل و مصالح کار و ساخت اثر 
هنري، الزمة اين هنرهاست. هنرهايي که عمدتًا در پيوند 
با اعتقاد و بينش، انديشه، فرهنگ، آداب و رسوم و سنن، 
محيط زيست و زندگي مردم سرزمين ما شکل گرفته و 
به ما رسيده اند که بازشناخت و تحويل شايسته و متعالي 
آن به آيندگان بر دوش ما است» (مشخصات کلي برنامه 
و سرفصل دروس دوره کارشناسي ارشد صنايع دستي، 

۱۳۸۰: مقدمه).

انواع «طراحي» در صنايع دستي
کارشناسي  اجراي  حال  در  درسي  برنامة  در  اکنون  هم 
صنايع دستي ايران دروس متعددي وجود دارند که عنوان 
«طراحي» در آنها ديده مي شود. الزم به ذکر است که واژة 
به عنوان  يکسان  به صورت  فارسي  «طراحي» در زبان 
برگرداني براي دو واژة انگليسي «دراوينگ»۱ و «ديزاين»۲ 
به کار مي رود. لذا ضروري است تا ابتدا به تفکيک و تعريف 
انواع طراحي در صنايع دستي اقدام شود.طراحي در صنايع 
دستي را مي توان در سه حوزة : الف) طراحي ترسيمي، ب) 
طراحي سنتي و ج) طراحي در مفهوم ديزاين تقسيم بندي 

کرد (قرباني و همکاران، ۱۳۹۵: ۳).
الف) طراحي ترسيمي (دراوينگ):طراحي در معناي ترسيم، 
رسامي، ايجاد تصوير بر روي کاغذ، متجسم ساختن ايده و 
به گونه اي بازنمايي تصويرييا نقش آفريني تعريف گرديده 
که عمدتًا با تأکيد بر عنصر خط، ممکن است ترسيم مقدماتي 
براي نقاشي يا مجسمه باشد، يا اثر هنري مستقل به شمار 
آيدو يا به عنوان مقدمه اي براي ساير هنرها به کار مي رود 
(پاکباز، ۱۳۷۸: ۳۴۸). طراحي ترسيمي يک وسيله براي بيان 
و خط وسيله بياني طراح براي ارائة ذهنيات و دانش خود 
و برقراري ارتباط با مخاطب (بيننده) است (محمدي راد، 
بيان  و  ديدن  براي  ابزاري  ترسيمي  ۱۳۸۷: ۳۰). طراحي 
کردن است و عبارت است از ايجاد عالئمي بر روي سطح 
که به طور گرافيکي بيان گر و معرف شباهت عناصر باشد. 

طراحي فرايند يا روشي است براي بازنمايي چيزي - يک 
شيء، يک صحنه و يا يک انديشه- توسط ايجاد خطوط 
بر روي سطح (چينگ، ۱۳۷۵: ۹).اين تعاريف به شاخصة 
بازنمايي و ارائه اي طراحي ترسيمي و محدود بودن آن به 
سطحي که بر روي آن نمودار مي گردد، تأکيد و توجه دارند. 
با عنايت به اين تعاريف گوناگون مي توان نتيجه گرفت که 
طراحي ترسيمي، از ابزاري براي شبيه سازي صرف از آن 
چه موجود و قابل رويت است، تا وسيله اي براي بيان و 
نمايان ساختن آمال و انديشه هاي ناهويداي ذهن انسان 
معنا مي يابد. طراحي در اين معنا بيشتر در قالب دروسي 

نظير طراحي پايه۱ و ۲ تعريف مي گردد.
و  اصول  فراگيري  به  سنتي  سنتي:طراحي  طراحي  ب) 
اين  کارگيري  به  و  تکرار  طريق  از  طراحي سنتي  قواعد 
نقوش در محصوالت صنايع دستي مي پردازد.  و  قواعد 
نقوش  با  دانشجويان  نمودن  آشنا  طراحي،  اين  از  هدف 
صنايع  در  اصيل  هندسي  نقوش  و  اسليمي ها  و  طبيعي 
اصطالحات  و  آنها  رنگ آميزي  و  ترسيم  و  ايران  دستي 
برنامه و سرفصل  کلي،  است(مشخصات  آنها  با  مرتبط 
دروس دوره   کارشناسي صنايع دستي، ۱۳۶۶: ۲۹ و ۳۰).

در رشتة صنايع دستي اين مفاهيم در قالب دروسي نظير 
کارگاه هاي طراحي سنتي و هندسه نقوش ۱ و ۲ تعريف و 

اجرا مي شود.
ج) طراحي در مفهوم ديزاين:معناي ديگر طراحي در فارسي 
به عنوان برگرداني براي واژة انگليسي «ديزاين» است. در 
زبان انگليسي ديزاين هم به عنوان «فعل» و هم به عنوان 
«اسم» به کار برده مي شود. در مقام اسم، اين واژه در معاني 
قصد، طرح، نيت، هدف، برنامه، نقشه، نقش مايه و ساختار 
پايه به کار مي رود. تمام اين معاني به عنوان فعل معاني 
ديگري نظير جعل کردن چيزي، وانمود کردن، پيش نويس 
کردن، ترسيم کردن مقدماتي، به شکل درآوردن وداشتن 
 Flusser,) دربر مي گيرد  نيز  را  چيزي  براي  طرح هايي 
در  که  (ديزاين)  طراحي  حاضر،  عصر  در   .(1999: 17
بيشترين نقاط جهان به عنوان ايده پردازي و برنامه ريزي 
براي تمام محصوالت ساخت بشر درک و تعريف شده 
است، مي تواند اساسا به عنوان ابزاري براي بهبود کيفيت 
زندگي نگريسته شود. بنابراين، مي توان چنين اظهار کرد که 
طراحي (ديزاين) تدبير مجموعه کنش هايي به منظور تغيير 
شرايط موجود به شرايط مطلوب تر است و داراي سه جنبه 
اصلي است: الف) طراحي به عنوان فرايند، ب) طراحي به 
 Hjelm,) محصول  عنوان  به  طراحي  ج)  و  عمل  عنوان 
در  طراحي  مورد  در  ارائه شده  تعاريف  1 :2002).اکثر 
سه ويژگي سهيم هستند: الف) طراحي به يک فرايند اشاره 
دارد، ب) آن فرايند، هدفمند است و ج) هدف طراحي، حل 
مسائل، پاسخگويي به نيازها، بهبود شرايط يا خلق چيزي 

.(Friedman, 2003: 508) مفيد يا تازه است
طراحي و انواع آن در برنامة درسي رشتة کارشناسي 

1.Drawing
2. Design

  مقايسه   وضعيت آموزش طراحي در 
مقطع کارشناسي رشته   صنايع دستي 
دانشگاه  با  ايران  دانشگاه      هاي  در 

نيويورک /  ٣٩-٥١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۴۵

فصلنامة علمي نگره

صنايع دستي دانشگاه هاي ايران
دروسي که در برنامة درسي کارشناسي صنايع دستي 
آنها در جدول ۲آورده  انواع  و  با طراحي مرتبط هستند 
شده است. از ميان اين دروس، کارگاه هاي طراحي پايه ۱ 
و ۲ و درس انسان، طبيعت، طراحي۱ جزو دروس پايه، 
درس انسان، طبيعت، طراحي ۲، درس طرح اشياء در تمدن 
اسالمي و دروس کارگاهي هندسه نقوش در صنايع دستي 
ايران ۱ و ۲ جزو دروس اصلي و کارگاه طراحي سنتي 
ارائه  تخصصي  دروس  جزو   (۲ دستي  صنايع  (کارگاه 
مي گردند. الزم به ذکر است تعداد کل واحدهاي پايه رشتة 
واحد،   ۳۱ ايران  دانشگاه هاي  دستي  صنايع  کارشناسي 
تعداد کل واحدهاي اصلي ۲۵ واحد و تعداد کل واحدهاي 
تخصصي ۵۶ واحد و طول کل دورة آموزشي ۴ سال است 

(جدول ۲).
کارگاه هاي  مي شود،  مشاهده  جدول۲  در  همچنان که 
طراحي پايه ۱ و طراحي پايه۲اصوًال در قالب مفهوم طراحي 

ترسيمي قرار دارند. 
دروس انسان، طبيعت، طراحي۱ و ۲ به آشنايي و ارتباط 
طراحي با طبيعت و خصوصيات جسمي و روحي انسان 
مي پردازند، اين دروس صرفا به صورت نظري ارائه شده 
و دانشجويان عمًال با فرايند طراحي (ديزاين) شناخت و 

آشنايي پيدا نمي کنند. 
درس طرح اشيا در تمدن اسالمي نيز درسي نظري بوده 
و صرفًا به آشنايي کلي با طرح و نقوش صنايع دستي و 
قطعات توليدي در تاريخ صنايع دستي ايران مي پردازد و به 
بحث الهام گرفتن و طراحي و نوآوري ورود پيدا نمي کند. 

ايران  دستي  صنايع  در  نقوش  هندسه  کارگاهي  دروس 
۱ و ۲ و کارگاه طراحي سنتي (کارگاه صنايع دستي ۲) 
به آشنايي و توانايي ترسيم سنتي و رنگ آميزي نقوش 

هندسي و طبيعي در صنايع دستي ايران مي پردازند. 

طراحي و انواع آن در برنامة  درسي رشتة کارشناسي 
صنايع دستي سراميک دانشگاه نيويورک

دانشگاه  دستي  صنايع  در  که  است  ذکر  شايان  ابتدا 
نيويورک، گرايش هاي سراميک، فلز و جواهر و چاپ به 
صورت رشته هاي مستقل شناخته شده و آموزش داده 
مي شوند. تخصصي شدن گرايش ها موجب گرديده است 
تا دانشجويان پس از گذراندن دروس مباني و مقدماتي، 
صرفا به دروس و مقوالتي بپردازند که مرتبط و متناسب 
با گرايش و تخصص آنهاست. به طور مثال دانشجويان 
گرايش سراميک نيازي به گذراندن دروس و کارگاه هاي فلز 
و چاپ ندارند. اين امر موجب شده است تا در برنامة درسي 
فضا و ظرفيت ارائة دروس و کارگاه هاي تخصصي نظير 
فرايند طراحي و کارگاه هاي تخصصي طراحي چهارگانه 

وجود داشته باشد. 
اين ضعف در برنامة درسي کنوني کارشناسي رشته يصنايع 

دستي در دانشگاه هاي ايران مشهود است که دانشجويان 
ملزم به گذراندن کارگاه هاي عمومي گرايش هاي يکديگر و 
آشنايي عمومي و سطحي با آنها هستند. يعني دانشجوي 
عالقمند به گرايش سراميک الزامًا بايد کارگا ه هاي متعدد 
چوب، فلز، بافت، شيشه، مرمت و تذهيب را نيز طي دوران 
تحصيلي خودبگذراند،که عالوه بر صرف زمان و انرژي 
به دليل منفرد بودن هر کدام از اين گارگاه هاي عمومي، 
عالوه بر اين که دانشجو در هيچ کدام از آنها به صورت 
آشنايي  از  نمي گردد،  ومتخصص  نمي شود  وارد  عمقي 
اصولي و تخصصي مرتبط با گرايش خود نيز باز مي ماند. 
کارگاه هاي  اين  حذف  و  گرايش ها  شدن  تخصصي  با 
عمومي از برنامة درسي يا کمتر شدن آنها، فضا براي ارائة 
ضروري  و  نياز  مورد  تخصصي  کارگاه هاي  و  دروس 
امر  تقويت  موجب  امر  اين  و  باز شده  گرايش  هر  براي 
آموزش دانشجويان در گرايش هاي مورد نظر خواهد شد. 
تخصصي شدن گرايش به طور مثال در دانشگاه نيويورک 
موجب گرديده است تا به دروس پايه و تخصصي طراحي 
متناسب با اهميت آنها به خوبي در برنامه درسي پرداخته 

شود (جدول ٣).
دراين برنامة درسي،دروس «کارگاه طراحي پايه و پيکره»١ 
يا مطالعات  نقاشي  و ٢ و دروس «طراحي تخصصي،يا 
طراحي طبيعت (زنده و بي جان)»١ تا ٣ در قالب دروس 
طراحي در مفهوم ترسيمي قرار مي گيرند. با اين وجود به 
دليل اهميت نقش طراحي ترسيمي در فرايند آموزش هنر و 
تجسم بخشيدن به ايده ها، به اين دروس نيز از لحاظ تعداد 
و ساعات درسي اهميت ويژه اي داده شده است که تقريبا 
از لحاظ واحد و زمان دو و نيم برابر واحدهاي طراحي پايه 

در رشتة صنايع دستي است. 
دروس  و   ٢ و  (ديزاين)١  طراحي  و  نور  رنگ،  دروس 
به  توجه  با  که  هستند  دروسي   ،٢ و   ١ بعدي  طراحي٤ 
تعاريف و رويکردهاي معاصر و جديد در خصوص مفهوم 
دروس  اين  در  تعريف شده اند.  برنامة درسي  در  کرفتز 
دانشجويان به استفاده خالقانه و نوآورانه از عناصر رنگ، 
نور، حرکت و با استفاده از تجهيزات رايانه اي، تصويري، 
صوتي و نوري به بيان مفاهيم مورد نظر خود و طراحي در 

زمان و فضا و حرکت آشنا مي شوند.
کارگاه مباني طراحي (فرايند طراحي) درس اصلي آموزش 
به  ورود  مقدمه  و  درسي  برنامة  در  (ديزاين)  طراحي 
کارگاه هاي تخصصي چندگانه طراحي (ديزاين) است. در 
درس مباني طراحي دانشجويان اين توانايي را به دست 
مي آورند تا تمام آموخته هاي خود در دروس پايه و مباني 
را جهت به کارگيري در روش هاي حل مسئله به صورت 
اين درس  ارتباطي به کاربگيرند. در  عملگرايانه، بياني و 
دانشجويان با عناصر فرايند طراحي نظيرکشف نياز، تحقيق، 
ايده پردازي، نمونه سازي، ارزيابي و ارائه و به کارگيري اين 
مراحل در به عمل درآوردن و نتيجه بخشيدن به پروژه 



کد 
تعداد نام درسدرس

هدف درسنمونه اثرنوع طراحينوع درسواحد

کارگاه طراحي پايه ۰۳
(سطح يک) ۱

پايه-۳
کارگاهي

هماهنگي ديد و دست و طراحي ترسيمي
توانايي انتقال آنچه ديده 

مي شود بر روي کاغذ

کارگاه طراحي پايه ۰۴
(سطح يک)۲

پايه-۳
کارگاهي

هماهنگي ديد، دست، ذهن، طراحي ترسيمي
توانايي تميز طرح خوب، 

ارائه طرح خوب

انسان، طبيعت، ۱۰
طراحي ۱

طراحي ترسيمي/پايه-نظري۳
ديزاين

آشنايي و ارتباط طراحي با -
نظام و پيدايش اشکال در 

طبيعت

انسان، طبيعت، ۲۷
طراحي ۲

طراحي ترسيمي/اصلي-نظري۳
ديزاين

آشنايي و ارتباط طراحي -
با خصوصيات جسمي و 

روحي انسان

طرح اشيا در تمدن ۲۹
اسالمي

آشنايي با طرح اشيا و -ديزايناصلي-نظري۲
قطعات صنعتي

۲۱
هندسه نقوش 

در صنايع دستي 
ايران۱

اصلي-نظري ۲
و عملي

آشنايي با نقوش هندسي طراحي سنتي
صنايع دستي ايران و 

توانايي ترسيم آنها

۲۲
هندسه نقوش 

در صنايع دستي 
ايران ۲

اصلي-نظري ۲
و عملي

آشنايي با نقوش طبيعي و طراحي سنتي
اسليمي و توانايي ترسيم و 

رنگ آميزي آنها

۴۲
کارگاه طراحي 
سنتي (صنايع 

دستي ۲)

تخصصي-۳
کارگاهي

طراحي سنتي در ادامه طراحي سنتي
دروس هندسه نقوش در 

صنايع دستي ايران

جدول ۲. دروس طراحي دورة کارشناسي صنايع دستي، مأخذ: مشخصات کلي، برنامه و سرفصل مصوب دروس دوره کارشناسي 
صنايع دستي، ۱۳۶۶.

آشنا مي شوند. موضوعات کالس هم موضوعات و مسائل 
طراحي معاصر و هم هنرهاي زيبا را شامل مي گردد.

کارگاه  هاي تخصصي طراحي (ديزاين)سراميک ۱، ۲، ۳ و 
۴، با به کارگيري عملي آموخته هاي درس فرايند طراحي، 

به طراحي و توليد محصوالت هنري، تزييني و کاربردي 
بر  تأکيد  کارگاه ها  اين  خالل  در  مي پردازند.  سراميکي 
در  شخصي  هويت  شيوهو  کسب  و  خالقيت  پرورش 
طراحي سراميک توسط دانشجويان است.الزم به ذکر است 

  مقايسه   وضعيت آموزش طراحي در 
مقطع کارشناسي رشته   صنايع دستي 
دانشگاه  با  ايران  دانشگاه      هاي  در 

نيويورک /  ٣٩-٥١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۴۷

فصلنامة علمي نگره

تعداد نام درسکد درس
هدف درسنمونه اثرنوع طراحينوع درسواحد

FDC-
4کارگاه طراحي پايه و پيکره 143١

پايه-
کارگاهي

آشنايي مقدماتي با طراحي ترسيمي و هماهنگي ديد و طراحي ترسيمي
دست و توانايي آنچه ديده مي رود بر روي کاغذ

FDC-
4کارگاه طراحي پايه و پيکره 1452

پايه-
کارگاهي

آشنايي مقدماتي با طراحي ترسيمي و هماهنگي ديد و طراحي ترسيمي
دست و توانايي آنچه ديده مي رود بر روي کاغذ

PTG-
205

طراحي تخصصي ١،يا 
نقاشي ١، يا مطالعات طراحي 

طبيعت١ (زنده و بي جان)
2

تخصصي-
کارگاهي

آشنايي پيشرفته با عناصر طراحي ترسيمي و نقاشي طراحي ترسيمي
از روي موضوعات زنده و بي جان

PTG-
206

طراحي تخصصي ٢،يا 
نقاشي ٢، يا مطالعات طراحي 

طبيعت٢ (زنده و بي جان)
2

تخصصي-
کارگاهي

آشنايي پيشرفته با عناصر طراحي ترسيمي و نقاشي طراحي ترسيمي
از روي موضوعات زنده و بي جان

PTG-
207

طراحي تخصصي ٣،يا 
نقاشي ٣، يا مطالعات طراحي 

طبيعت٣ (زنده و بي جان)
2

تخصصي-
کارگاهي

آشنايي پيشرفته با عناصر طراحي ترسيمي و نقاشي طراحي ترسيمي
از روي موضوعات زنده و بي جان

FDC-
3رنگ، نور و طراحي١ (ديزاين)163

اصلي-
نظري و 

عملي

دانشجويان با استفاده خالقانه و نوآورانه از عناصر ديزاين
رنگ و نور در طراحي آشنا مي شوند

FDC-
3رنگ، نور و طراحي2(ديزاين)181

اصلي-
نظري و 

عملي

دانشجويان با استفاده خالقانه و نوآورانه از عناصر ديزاين
رنگ و نور در طراحي آشنا مي شوند

FDC-
180

طراحي٤ بعدي١ (مکان و 
2زمان) (ديزاين)

تخصصي-
نظري و 

عملي

دانشجويان با استفاده از تجهيزات رايانه اي، پرينت ديزاين
سه بعدي، تصويري، صوتي و نوري به بيان مفاهيم 

مورد نظر خود و طراحي آشنا مي شوند

FDC-
185

طراحي٤ بعدي2 (مکان و 
2زمان) (ديزاين)

تخصصي-
نظري و 

عملي

دانشجويان با استفاده از تجهيزات رايانه اي، پرينت ديزاين
سه بعدي، تصويري، صوتي و نوري به بيان مفاهيم 

مورد نظر خود و طراحي آشنا مي شوند

FDC-
157

طراحي فرم سه بعدي و مواد 
3(ديزاين)

تخصصي-
نظري و 

عملي

کسب توانايي طراحي سه بعدي و روابط فرم و فضا ديزاين
در ارتباط با مواد اجسام

FDC-
158

کارگاه مباني و فرايند طراحي 
3(ديزاين)

تخصصي-
نظري و 

عملي

آشنايي با عناصر فرايند طراحي نظير تحقيق، ايده ديزاين
پردازي، نمونه سازي، ارزيابي و ارائه در به عمل 

آوردن و نتيجه بخشيدن به پروژه

SCJ-
307

کارگاه تخصصي طراحي 
4سراميک ۱ (ديزاين)

تخصصي-
کارگاهي

توانايي طراحي و توليد محصوالت نو هنري، مفهومي، ديزاين
کاربردي با تأکيد بر پرورش خالقيت و کسب هويت 

شخصي در طراحي توسط دانشجويان

SCJ-
308

کارگاه تخصصي طراحي 
4سراميک ۲ (ديزاين)

تخصصي-
کارگاهي

توانايي طراحي و توليد محصوالت نو هنري، مفهومي، ديزاين
کاربردي با تأکيد بر پرورش خالقيت و کسب هويت 

شخصي در طراحي توسط دانشجويان

SCJ-
309

کارگاه تخصصي طراحي 
4سراميک ۳ (ديزاين)

تخصصي-
کارگاهي

توانايي طراحي و توليد محصوالت نو هنري، مفهومي، ديزاين
کاربردي با تأکيد بر پرورش خالقيت و کسب هويت 

شخصي در طراحي توسط دانشجويان

SCJ-
310

کارگاه تخصصي طراحي 
4سراميک ۴ (ديزاين)

تخصصي-
کارگاهي

توانايي طراحي و توليد محصوالت نو هنري، مفهومي، ديزاين
کاربردي با تأکيد بر پرورش خالقيت و کسب هويت 

شخصي در طراحي توسط دانشجويان

جدول ۳. دروس طراحي رشتة صنايع دستي سراميک دانشگاه نيويورک، مأخذ: نگارندگان.
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تعداد واحد در رشتة صنايع 
دستي سراميک دانشگاه 

نيويورک

تعداد واحد در رشته   صنايع 
دستي دانشگاه هاي ايران

نوع طراحي رديف

۱۴ واحد کارگاهي ۶ واحد کارگاهي طراحي 
ترسيمي

۱

- ۷ واحد نظري/عملي/کارگاهي طراحي سنتي ۲

۳۲ واحد نظري/عملي/کارگاهي ۲ واحد نظري طراحي ديزاين ۳

- ۶ واحد نظري طراحي ترکيبي 
(ترسيمي- 

ديزاين)

۴

جدول۴. جدول تطبيقي تعداد واحدها و نوع طراحي در رشتة  صنايع دستي دانشگاه هاي ايران با دانشگاه نيويورک، مأخذ: نگارندگان.
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ايران واحدهاي درسي هندسه نقوش و طراحي سنتي به ميزان 
٧ واحد ارائه شده است که از نقاط قوت برنامه درسي صنايع 
دستي با توجه به ماهيت اين رشته در ايران محسوب مي شود 
و دانشگاه نيويورک به دليل رويکردهاي معاصر کرفتز فاقد 
از لحاظ واحدهاي مرتبط با طراحي در  اين دروس است. 
مفهوم ديزاين،صنايع دستي سراميک دانشگاه نيويورک در 
مجموع داراي ٣٢ واحد نظري، عملي و کارگاهي در مقايسه 
با ٨ واحد مرتبط (به طور مستقيم و يا ترکيبي)با ديزاين و به 
صورت نظري در رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي ايران 
است که تفاوت فاحشي را در تعداد و نحوة ارائه در اين زمينه 

شاهد هستيم (جدول ٤ و نمودار ١). 

نتيجه
امروزه جنبش هاي هنري معاصر به ويژه پس از انقالب هاي صنعتي و تکنولوژي، موجبات تغيير 
رويکردها و ديدگاه ها در خصوص مفهوم هنر و به ويژه جايگاه و کارکردهاي صنايع دستي که 
موضوع اين پژوهش است را فراهم آورده است. در فرهنگ معاصر، مفهوم صنايع دستي ديگر حائز 
مفاهيم و کارکردهاي سنتي خود نيست و به عنوان يک واسطه   هنري(مديوم) از هنرهاي صرفا 
مفهومي تا کامال کاربردي و ديزاين را در بر مي گيرد. با اين حال به نظر مي رسد علي رغم وجود 
آموزش آکادميک صنايع دستي در ايران، اين رشته هنوز هم با اهداف حفاظت، احياء و تداوم رشته هاي 
سنتي صنايع دستي فعاليت مي نمايد و وظيفه اي را که اساسا سازمان هايي نظير ميراث فرهنگي، موزه ها 
و سازمان صنايع دستي بر عهده دارند بر دوش بخش دانشگاهي قرار داده شده است که بايد مرکزي 
براي پرورش خالقيت، نوآوري و توانايي حل مسئله باشد. نمود آشکار اين معضل در اين رشته را 
مي توان در دروس تخصصي نظير طراحي که به طور مستقيم با خالقيت و نوآوري و فرايند حل مسئله 

مرتبط هستند مشاهده کرد.
رويکرد سنتي، محوريت حفاظت از ميراث فرهنگي، نگاه به گذشته، معيارها و شيوه هاي آموزش استاد-

شاگردي، تمرکز بر تربيت صنعتگر دستي و استادکار در رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي ايران 
موجب شده است تا در برخورد با مقولة طراحي، طراحي سنتي از اهميت و کميت بيشتري نسبت به 
ساير انواع طراحي به ويژه طراحي در مفهوم ديزاين برخوردار باشد. همچنين طراحي ديزاين نيز 
صرفا به صورت نظري و در واحدهاي اندکي به صورت غيرمستقيم در نظر گرفته شده است. در 
مقام مقايسه، رويکرد نوگرا و پيشرو، تأکيد بر نوآوري و خلق ارزش هاي جديد، آينده نگري، معيارها 
و شيوه هاي آموزش حل مسئله، تمرکز بر تربيت هنرمند و طراح دردانشگاه نيويورک موجب شده 
است که تفاوت فاحش و معناداري را از لحاظ تعداد و شيوة برخورد با مقولة طراحي شاهد باشيم. 
در دانشگاه نيويورک کارگاه هاي طراحي ترسيمي به دليل جايگاه مهم آن در توانايي تجسم و ارائة 
ايده ها بيش از دو برابر رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي ايران است. همچنين تعداد واحدهاي 
مرتبط با طراحي ديزاين در دانشگاه نيويورک با اختالف فاحشي چهار برابر دانشگاه هاي ايران است. 
نکته مهم ديگر در نحوة برخورد با مقولة طراحي در دانشگاه نيويورک، پراکندگي مناسب دروس 
مرتبط با طراحي در سرتاسر دوران تحصيلي از ترم هاي ابتدايي تا انتهاي تحصيل است، به گونه اي 

تعداد کل واحدهاي پايه رشتة کارشناسي صنايع دستي 
دانشگاه نيويورک٤٠ واحد، تعداد کل واحدهاي اصلي٣٥ 
واحد و تعداد کل واحدهاي تخصصي٦٠ واحد و طول کل 

دورة آموزشي ٤ سال است.
از لحاظ ميزان واحدهاي درسي طراحي پايه، صنايع دستي 
دانشگاه هاي ايران داراي ٦ واحد درسي و دانشگاه نيويورک 
داراي ١٤ واحد درسي است، به بيان ديگر داراي بيش از دو 
برابر داراي واحدهاي طراحي پايه است که به دليل اهميت 
طراحي پايه در توانايي ترسيم، ارائه و تجسم بخشيدن ايده ها 
و انديشه ها جهت تمام دانشجويان هنر به طور کلي حائز اهميت 
بسيار است. در عوض در رشتة صنايع دستي دانشگاه هاي 



که تقريبًا هيچ ترمي فاقد واحدهاي طراحي نيست. درکنار اين عوامل تدوين و اجراي برنامة درسي 
صنايع دستي به صورت عمومي در دانشگاه هاي ايران، منجر به اختصاص بخش اعظمي از ظرفيت 
آموزشي جهت دروس و کارگاه هاي عمومي و متنوع با اهداف متفاوت و بي ارتباط گرديده است و لذا 
ارائة دروس تخصصي نظير طراحي و مباني آن در برنامة درسي را محدود کرده است. در دانشگاه 
نيويورک رويکرد و نگاه تخصص گرايانه، موجب ارائة تخصصي دروس طراحي به ويژه با تأکيد بر 
طراحي در مفهوم ديزاين گرديده است. در پايان، با توجه به قديمي بودن نسبي برنامة درسي حاضر 
لزوم بازنگري در برنامة درسي کارشناسي رشتة صنايع دستي در دانشگاه هاي ايران مشهود است و 
پيشنهادمي شود همچنان که در سند و نقشه علمي کشور نيز بدان اشاره شده است به منظور دستيابي 
به سطح دانش و مهارت نيروي کار کشور متناسب با معيار جهاني و در جهت پاسخ گويي به نيازهاي 
جامعه و بازار کار داخلي و بين المللي، برنامة درسي جديد با توجه به اقتضائات معاصر و به صورت 

تخصصي و با توجه به اهميت دروس تخصصي طراحي بازنگري و ارائه شود. 
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of the curriculum for general and diverse courses and workshops with different and unrelated 
goals, limiting the presentation of specialized courses such as design and its fundamentals in 
the curriculum. At the New York University, a specialized approach and perspective has led to 
specialized design and problem solving courses, with a particular emphasis on creativity. Due to 
the relative obsolescence of the present curriculum, the necessity of revising the undergraduate 
curriculum for handicrafts discipline at Iranian universities is evident. As mentioned in the 
comprehensive scientific document and road map of the country, it is suggested that in order to 
improve the level of knowledge and skills of the work forces in accordance with the international 
standards, to improve the quality of handicrafts higher education, and to meet the needs of society 
as well as the domestic and international labor markets, a new curriculum and syllabus be drafted 
and submitted consistent with contemporary and specialized requirements, with consideration 
and attention to the importance of specialized courses such as design.
The research method used in this article is analytical-comparative. Its analysis method is a 
combination of the qualitative and quantitative methods and data collection is based on library 
research and field studies.
Keywords: Higher Education of Iran, Bachelor of Handicrafts, Curriculum, Design, Drawing, 
Traditional Design, New York University
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 Contemporary art movements today, especially after the industrial and technological revolutions, 
have altered approaches and perspectives on the concept of art, and in particular the position 
and functions of the crafts (handicrafts); that is the subject of this research. In the contemporary 
culture, the concept of handicrafts no longer holds its traditional connotations and functions and 
as an artistic medium, includes a variety of functions from purely conceptual to fully functional 
and design-related issues. Handicrafts is a field in which, in addition to cultural, identity-oriented, 
and historical factors, design elements such as functional issues, ergonomics and human factors, 
material recognition, aesthetics, and environmental factors are involved. Lack of a conceptual 
distinction between the types of «design» and “drawing” in the curriculum of the handicrafts 
discipline has led students to enter to the general workshops and then specialized workshops 
without gaining the ability to define and recognize the scientific process of designing a product 
based on the definition of need, determining the target group, ideation, evaluation, ergonomics, 
standards, prototyping, and ultimately production. This makes their designs often emotional, 
empirical, imitative, or suggestive of the designs by instructors and professors rather than 
themselves. 
The purpose of this article is to study and compare the approaches to the issue of design in the 
curriculum of the handicrafts discipline at the universities of Iran and the New York University, 
and to answer these basic questions that: A) what is the approach and specificity of each of these 
educational programs in dealing with the design issue? And B) how can research results be used 
to improve design education in undergraduate handicrafts discipline at Iranian universities? The 
results of the research indicate that the handicrafts education at art universities of Iran continues 
with a traditional approach, aiming to protecting and looking back to its old and rich legacy 
as well as adhering to teacher-centered and the old approach of master-apprentice methods. 
Therefore, the importance, quantity and quality of presentation of specialized design courses do 
not meet the expectations. In comparison, the New York University,s craft education approach, 
is avant-garde, progressive, futuristic, creative, student-centered and based on the problem 
solving methods; which is evident in the quantity and quality of presentation of design courses 
in the curriculum. Alongside these factors, formulation and implementation of a general crafts 
curriculum in Iranian universities, have led to the allocation of much of the educational capacity 
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