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بررسي وضعيت آموزش هنرهاي سنتي در سطح آموزش 

  عالي كشور
  

 * پور رضا مقنيمجيد

 چكيده 
 ،هنرهاي سنتي ايران و ضرورت احياء هاي ظاهري و باطني و ارزشها  با توجه به ويژگي

براي آموزش و تربيت نيروهاي هايي  است كه برنامه چند سالي ،تقويت و هدايت آنها
عه عوامل متخصص در اين زمينه در سطح آموزش عالي كشور اجرايي شده است؛ اما با مطال

ته و مقايسه گذار بر رويه آموزش اين هنرها در جوامع سنتي گذشفرهنگي و اجتماعي تاثير
 آشكارهايي  ؛ تناقضات و ناهماهنگيها اهامروزي آمـوزش در سطح دانشگهاي  آن با شيوه

هاي  توانايي انطباق آموزشها  اين گونـه رشته آموختگان دانشگردد كه به موجب آن  مي
  .ندارند )تقويت و هدايت ،احياء( دريافتي خود را با اهداف تعيين شده

عوامل تاثير گذار بر رويه توليد و آموزش هنرهاي سنتي  در اين پژوهش ضمن مرور
وضيعت آموزش اين هنرها در سطح آموزش عالي كشور از نظر نوع  ،ايران در گذشته
و اصول بنيادين اين ها  با ويژگيها  آموزشي و مطابقت اين برنامههاي  برنامه ،پذيرش دانشجو

ن راهكارهايي براي هماهنگي بيشتر گيرد و در پايا مي مورد نقد و بررسي قرار ،هنرها
هاي مرتبط با آنها  آموزشي هنرهاي سنتي در سطح آموزش عـالي با اصول و ارزشهاي  شيوه
  .شده استارائه 
  

  برنامه آموزشي ،استادكار ،دانشگاه ،آموزش عالي ،هنرهاي سنتي: يكليدواژگان 
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  مقـدمه
دسـت آوردهـاي ظـاهري كـه      عالوه بر ،سنتيجوامع اكثر در سنتي  حرف و هنرهاي

و روابـط   خود پايه گذار بسـياري از آداب  ،همان محصوالت و خدمات ارائه شده بود
و آداب و هـا   فرهنـگ اگـر تمـامي ايـن     ؛ بصورتي كـه اند  هاجتماعي در آن جوامع بود
يك جامعه سنتي  آن ماحصل ،يكديگر قرار گيردشان در كنار  روابط اجتماعي في مابين

 بـا هماهنگ  كه كامالً )غير مدون معموالً( يقوانينبا نظم خودساخته و  با يكاست كه 
   .)5: 1384 ،پور مقني( باشد مي جامعهآن نياز 

 ،در جوامع سنتي با تمامي محاسن و معايـب آنهـا  ها  فرهنگ آموزش هنرها و پيشه
 عوامل انساني درگير با اين حـوزه  ،فرهنگي همسو با نياز جامعه زمان خود بوده است

كردند و در مجموع فرهنگ حرفه و هنر  نمي تا مدتها نيازي به تغيير در خود احـساس
 ،تقسيم كار ،آموزشهاي  ديگري در زمينههاي  سنتي كه خود زمينه ساز فرهنگ سـازي

قسـمت اعظمـي از سـاختار يـك جامعـه سـنتي را در        ،بود.. .خانواده و ،بازار ،اقتصاد
عوامل بسيار بيرونـي و درونـي باعـث بوجـود      ،زمان با گذراما  .داد مي گذشته تشكيل

بطوريكـه   ،شـود  مـي  آنهاي  آمدن تغييراتي در جامعه سنتي و تك تك عناصر و مولفه
در نتيجـه   .ديگـر ماننـد گذشـته نيسـت     ،نياز اين جوامع تغيير يافته يا در حـال تغييـر  

اي تغييـر  جوابگوي ايـن نيازهـ   ،فرهنگ حرفه و كار با تمامي محسنات و محصوالتش
اي كه امـروز پـيش روي مـا     رود كه مساله مي اين موضوع تا آنجا پيش .باشد نمي يافته

تأمل در مورد بودن يا حذف اين فرهنگ هاست و اينكـه آيـا ايـن فرهنـگ      ،قرار دارد
، داشـته  جامعه امروز مـا هاي  نياز )بخشي از( تواند جايگاهي در مرتفع كردن مي اساساً

   :هاي زير پاسخ دهد ر اين پژوهش درصدد است به سئوالباشد؟ به عبارت ديگ
گيـري آمـوزش    ثابت و مشـترك در رونـد شـكل    و اصول بنياديِها  ـ ارزش

  ؟هنرهاي سنتي كدامند
آموزشي هنرهاي سنتي در سطح آموزش عـالي بــا   هاي  برنامهتا چه اندازه ـ 

  ؟دنباش اين اصول همسو و هماهنگ
بـا   )در سطح آموزش عـالي ( آموزشي رايجي ها ـ براي هماهنگي بيشتر شيوه

  ؟وجود دارد چه راهكارهايي ،هاي مرتبط با آنها اصول و ارزش
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  شروش پژوه
رشته كارشناسـي پيوسـته    ،دريگ ميرار ه در اين مقاله مورد بررسي قرشته دانشگاهي ك

 ،رايـج آموزشـي  هاي  اين رشته ؛ شيوههاي  باشد كه با بررسي سرفصل مي صنايع دستي
هـاي زيـر    بـر اسـاس روش  .. .ارائه آنهـا و هاي  نوع دروس و شيوه ،هداف تعيين شدها

  .است مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
   )براي دستيابي به سوابق موضوع( اي هروش كتابخانـ 
   )درسيهاي  به منظور بررسي محتويات دروس و برنامه( تحليل محتويـ 
   )ل ومصاحبه با صاحبنظراندر قالب مشاهده مسائ( تحقيقات ميدانيـ 

  
  ساختارهاي سنتي آموزش هنر در جوامع سنتي 

سنتي و بخصوص آن دسته از هنرها و صنايعي كه با نام صنايع دستي هاي  حرفه
را نداشته باشد ـ ها  ـ نامي كه شايد ياراي بيان ماهيت اين هنر صنعت شوند مي شناخته

سياسي  ،صنعتي ،ي تحوالت اجتماعيدر جامعه اسالمي گذشته ما و قبل از شكل گير
هر فن  .با ثبات و منظم با كارآيي باال برخوردار بودند ،همه از جايگاهي مستحكم ،...و

در طبقه بندي  .ه استطبقه بندي و نظم خاص خود را در آن جامعه دارا بود ،و هنري
طلبيد  مي گذشـتن از سلسله مراتبـي را ،رسيدن به اوج هر هنر ـ صنعتي ،حرف سنتي

  : جايگاه استادي تكيه زند برو بعيد بود كارآموزي بدون گذراندن اين سلسله مراتب 
 سلسله مراتبي وجود داشت كه شـاگرد تـالش   ،در نظام استاد ـ شاگردي گذشته « 
بايـد از   مـي  بود كه شاگردهايي  اين سلسله مراتب آزمايش .كرد تا به استادي برسد مي

شـيخ و   ،بگذرد تا به مرتبه خليفه] گري كوزه[گري  سهفـوت و فن كا، درون مشكالت
 ،خـاص مـذهبي  هـاي   نايل شدن به مقام استادي همراه با جشن و آيين .استادي برسد

وجود چنين آييني به نظم و نسق و انضباط كـاري آرايـش    .سنتي و اجتماعي توام بود
 دلنشـين  داد و كار را با سختي و طاقـت فرسـايي اش قابـل پـذيرش و     مي مستحكمي

   .)71: 1372 ،فيوضات( ».. .كرد مي ساخت و محيط كار را توام با نشاط و شادي مي
تلمذ در محضر استادان فـن   اساسبر اي  هدر اين جوامع كه نظام آموزش در هر زمين
 .داشـت تاثير روحي و دروني در فراگيري ، و همراهي و نشست و برخاست با ايشان بود

هاي  به عنوان مثال حوزه( شود مي م در برخي نهادها اعمالروش سنتي تعليم كه هنوز ه
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 .بر اساس پيوستن به حلقه درس يك استاد و طي طريق طوالني با اوسـت  ،1)علوم ديني
رود و ايـن   مـي  رابطه استاد و شاگرد از حد حضور در كالس فراتر ،هاييدر چنين دوره

 ،حرفـه  ،در ايـن تعامـل   .ذيرنـد پ مـي  گذارند و اثـر  مي در جريان زندگي همديگر اثر ،دو
شود و شاگرد بـر اسـاس اعتقـاد و ايمـان بـه       مي صنعت و هنر از استاد به شاگرد منتقل

 حرف و عمل و انديشه استاد به طرزي منحصر بـه فـرد در موضـوع آموزشـي شـريك     
رابطه استاد و شاگرد حتي با پايان گرفتن دوران آموزشي و ارتقا و انتقال شاگرد  .شود مي
در ادامـه مـروري    )71و  70: 1382 ،عسگري كيـا ( .شود نمي مقام استادي ديگر تمام بـه

  :شود مي ،گذرا بر شرايط فرهنگي جامعه قديم ايران براي خلق يك هنر سنتي
مـورد   ،در يـك جامعـه سـنتي    )هنـري ( به طور كلي اگر روند تهيه يك محصول 

  : شود مي به شرح زير مشاهدهبا سه عامل اصلي  قرار گيردبررسي 
داراي خصوصيات و شرايط زيـر  ها  كه بطور كلي در اكثر حرفه ،الف ـ استاد كار 

  : بوده است
   )با توجه به سلسله مراتب آموزش( ـ مهارت تجربي

  ) نظم كاري ،حوصله( ـ رعايت ظرايف كاري
  ويهاي  و تخصصها  ـ جامع بودن كارآيي

  د ـ دارا بودن جايگاه اجتماعي متناسب با حرفه خو
  مختلف هاي  ـ وجود سجاياي خاص اخالقي در ميان استادكاران حرفه

  
كـه آن نيـز بـه نوبــه خــود داراي       ،)مشتري يا نياز جامعه( دهنده ب ـ سفارش 
  : بوده استاي  هخصوصيات ويژ

بـه عنـوان مثـال صـنف     ( ـ خاص و دائمي بودن سفارش دهنده در اغلب مشـاغل 
داشته و همچنين مسگران و صـفاران نيـز پيونـد     صباغان همواره با نساجان سر و كار

  ).نزديكي با هم داشته اند
در جوامع گذشـته   ).در معناي امروزي خود( به نام تبليغاتاي  هـ عدم وجود پديد

و بسته به آگاهي او  دهنده بود تشخيص محصول خوب يا بد به عهده شخص سفارش
ذشته آگـاهي نسـبتاً بـااليي    در مجموع طالبان يك محصول در گ( از اين حرفه داشت

مقني () كه داشته باشنداند  هنسبت به محصول درخواستي خـود داشـته و يا مجبور بود
  ).17: 1384 ،پور

                                                                                                                                      
  .وي، ريشه در نگرش شرقي، ايراني و اسالمي در زمينه آموزش داردنظام آموزش حوز .1
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تري را در  رنگ نقش كم ،كه بر خالف جوامع صنعتي امروزي ،ج ـ ابزار و وسايل 
  .كرد مي توليد يك محصول سنتي ايفا

ود آمـدن يـك محصـول سـنتي شـديداً      بوجـ  ،داسـت پيچنانكه كه از مطالب فوق 
لذا امروزه اگر مباحثي همچون حفـظ   ،وابسته به شرايط اجتماعي آن جامعه بوده است

زنده نگه داشتن سنتهاي كـاري   ،كهنهاي  پـاس داشتن حرفه ،و ترويج هنرهاي سنتي
بايست در ابتدا هدف از مطرح كردن اينگونه مباحث را مشخص  مي شود مي مطرح.. .و

چون بوجود آوردن يك محصول سنتي با تمامي خصوصياتي كـه ذكـر شـد در     ،نمود
مطمئنـاً   رسد و اگر هم انجام گيـرد  مي شرايط اجتماعي فعلي كاري بس دشوار به نظر

   .باشد نمي پاسخگوي نياز واقعي جامعه
جامعه بشري الزاماً در حال تحول است و در جريان همين  ،همانگونه كه اشاره شد

براي خود اي  هشيوه بياني تاز ،و فرهنگ وابسته به آن نيز به مقتضيات زمانههنر  ،تحول
جامعه امروزي ما نيز تقريبـاً از ايـن مهـم آگـاه      )11: 1379 ،گامبريج( كند مي جستجو
بـه   مرتبط با آموزش هنرهاي سنتي را صرفاًهاي  و فرهنگها  تـوان برنامه نمي است كه

 .بــه دسـت فراموشـي سـپرد     ،با تحوالت جامعه نبهانه هماهنگ نبودن و همسو نبود
گنجانــده  هـا   آموزشي دانشگاهي ايـن رشـته  هاي  طبق اهدافي كه در سرفصل ،امروزه

هنرها و در مجموع فرهنگ حرفه و كـار سـنتي را    ،ها شود حرفه مي تالش ،شده است
تـر   و دقيـق  ؛)3: سرفصل كارشناسي پيوسته صنايع دستي( كردتقويت و هدايت  ،احياء
امـا بـا    كـرد اين فرهنگ و هنرها را به زبان هنري و كاربردي امروز بيان بايستي  ،اينكه

و آنچه ايم  هچگونه داشت ايم، هدانيم دقيقاً چه داشت نمي كه اوالً شويم مواجه مياين نكته 
و  سازي اجتماع ديروزمـان داشـته اسـت    را كه داشته و داريم چه كاربردي در فرهنگ

هايمان در اين حـوزه بـراي سـاختن امروزمـان اسـتفاده       يم چگونه از داشتهدان نمي ثانياً
تواند بدون انحراف در ساختارهاي مفهـومي و   مي كدام جنبه از اين فرهنگ غني ،كنيم

   .در جامعه امروز كارآمد باشد ،بنيادين خود
تواند با اهـداف   مي سنتي مرتبط با آنهاي  اشاعه و ترويج مجدد يك هنر و فرهنگ
حفظ هنرها و شناسايي دانش و تكنيكهـاي   ،مختلفي مانند اشتغال زايي و كسب درآمد

مفيد بكـار  هاي  حفظ و ترويج آداب و رسوم و در مجموع فرهنگ ،به كار رفته در آنها
 يعنـي تـك تـك مـوارد ذكـر شـده       ؛صورت پذيرد.. .رفته در مراحل توليد اين آثار و

و مطمئناً هـر   زش اين هنرها در نظر گرفته شودتوانند به عنوان هدف ترويج و آمو مي
 ،در اين ميان گاهاً اهـداف  .طلبد مي آموزشي خاص خـود راهاي  هدفي برنامه و شيوه
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به عنوان مثال اگر هدف  .كنند مي دايره انتخاب هنرها را براي آموزش و ترويج محدود
هـاي   ري از شـاخه تنها درآمد زايي باشد خود به خود بسيا ،از حفظ و ترويج يك هنر

تـرويج فرهنـگ و    ،يا اگر هدف ،شوند مي هنرهاي سنتي از محدوده انتخابي ما خارج
، دايره انتخابي ما تقريباً تمامي اينگونه هنرها را در بـر  باشدآداب توليد و كسب و كار 

بايست اهـداف آموزشـي بـه     مي بنابراين در ابتدا و قبل از هر آموزشي .خواهد گرفت
  . 1شفاف تعيين و تعريف گرددطور كامالً 

آن جـزء كـه در طـول مسـير     باشد،  ها و مصاديق ارزششامل دو جزء  ،اگر سنت
 نهفتـه در آن سـنت  هاي  ارزش ،بيند مي تغييرات كمتري به خود ،تاريخي و جغرافيايي

كـه در زمانهـا و مكانهـاي مختلـف و      باشـد  ميمصاديق يك سنت  از و همواره است
بايسـت بـه دنبـال     مـي  لـذا . بيند مي ييرات بسياري را در خودتحت شرايط متفاوت تغ

هاي حاكم بر حرف و هنرهاي سنتي در  راهكارهايي بود كه بتوان با هدف حفظ ارزش
بيشترين استفاده را از محسنات اعمال شـده در رونـد تهيـه و     ،شرايط اجتماعي جديد

بـا  ( اي هاديق تـاز مصـ  ، بـه و به سخني ديــگر  بردتوليد و آموزش يك محصول سنتي 
ايم، كـه   دست يافتهها  ارزش براي حفظ و استفاده از آن )توجه به شرايط جديد جامعه

ير نياز جامعه براي آنهـا ارائـه   با توجه به تغي جديدي راهاي  ها و كارويژه طرح توان مي
بنــيادين هنرهـا ي   هاي  بايست با خصوصيات و ويژگي نمي كه البته اين طرحـها ،داد

رسد كه با مالك قرار دادن اين مسـاله   مي به نـظر .تعارضي داشته باشد )ارزشها( سنتي
تـوان بـه برنامـه ريـزي بـراي تربيـت و آمـوزش         ، ميبه عنوان يك الگو وهدف كـلي

براي هر هنر ـ صنعتي بـا   ها  نيروهاي متخصص در اين زمينه پرداخت و در اين برنامه
بخشهايي از اين هـدف را مـدنظر قـرار     ،آن )ارزشي و مصداقي( هاي توجه به قابليت

   .داد

                                                                                                                                      
كه ترويج صحيح آنها  باشند ميهايي  هاي هنرهاي سنتي داراي چنان قابليت به عنوان نمونه بعضي از شاخه .1

باشد، هنر ـ صنعتي كه از  يكي از اين هنرها فرش دستباف مي. تواند تمامي اهداف ذكر شده را در برگيرد مي
ترويج و آموزش صحيح . هاي زيبايي شناسي، تكنيكي، فرهنگي و اقتصادي بسيار بااليي برخوردار است قابليت

 . هاي ذكر شده براي جامعه امروز مفيد و كارآمد باشد تواند در تمامي زمينه اين هنر ـ صنعت مي
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در ادامه اين پژوهش به بررسي چگونگي جذب و نيز ادامه تحصيل دانشجويان در 
و با توجه به روند توليد يك محصول سنتي و  شود؛ پرداخته مي ها اينگونه رشتـه
موجود هاي  آموزشي و نيز سرفصلهاي  شيوه ،هنري و فرهنگي آن ،فني خصوصيات

   .گيرد مي را مورد نقد و بررسي قرار ها اهر دانشگد
  
  جذب دانشجويان –الف 

سنتي مطرح هاي  دانشگاهي مرتبط با هنرهاي  يكي از مباحثي كه همواره در مورد رشته
بـراي تحصـيل    ،و مراكز آموزش عالي ها اهچگونگي ورود داوطلبان به دانشگ ،شود مي

هنـر دانـش آمـوزاني    هـاي   رفته شدگان رشـته درصد بااليي از پذي ،ستها هدر اين رشت
و ورود  باشـد  مـي  هـا  اههستند كه رشته هنر انتخاب دوم آنها در آزمون ورودي دانشگ
ايـن موضـوع در    .اسـت  آنها به دانشگاه با پشتوانه اطالعات بيشتر در دروس عمـومي 

نهايت موجب جا ماندن كساني است كه در بسياري مـوارد اسـتحقاق بيشـتري بـراي     
  ).74: 1382 ،عسگري كيا( مرتبط با هنر دارندهاي  صيل در رشتهتح

 اشـاره شـد  با توجه به خصوصياتي كه بـراي رونـد توليـد يـك محصـول سـنتي       
 توان نتيجه گرفـت  مي )بخصوص شرايطي كه براي يك استاد كار سنتي مطرح كرديم(

اي ادامـه  بـر  ،هـا  ي انتخاب اين گونه رشـته ها  ترين شاخصه از مهم ،كه عالقه شخصي
حال سوال اين است كه در روش كنوني جذب دانشجو تا چـه انـدازه    ،است تحصيل

 ،يي ماننـد نقاشـي  ها هممكن است در رشت .شود مي مالك عالقه داوطلب در نظر گرفته
توسط خود داوطلبـان و   )عالقه شخصي( اين مالك... سينما و ،تصوير سازي ،گرافيك

نسبتاً زيادي تخصصي ـ به ميزان  هاي  ي و مصاحبهعمـلهاي  يا بواسطه برگزاري آزمون
دانشـگاهي مـرتبط بـا    هـاي   امـا چنين اتفـاقي هيچگـاه در رشـته    ،ـ مد نظر قرار گيرد
و مـالك جـذب    )به عنوان نمونه در رشته صنايع دستي( دهد نمي هنرهاي سنتي روي

دروسـي  و  )هـا  هدر تمامي شـاخ ( همان اطالعات عمومي هنرها  دانشجو در اين رشته
در اكثر موارد پذيرفته شدگان ايـن نـوع    ،باشد مي زبان انگليسي و غيـره ،مانند ادبيات

و انتظاراتي كه از ها  هيچ نوع اطالعي از اهداف آموزش دانشگـاهي ايـن رشتهها  رشته
توان اين مساله را به عنوان يكي از بزرگترين  مي ندارند كه ،رود مي آن آموختگان دانش

  .هنرهاي سنتي در سطح آموزش عالي معرفي كرد آفات آموزش
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  آموزشيهاي  برنامه –ب 
درسي بعنوان انتقال دهنده اطالعات و فـراهم كننـده زمينـه بـراي رشـد و      هاي  برنامه

برنامه درسي در  ،از اهميت بسيار زيادي برخوردارند ،ها و ساختن دانش كسب مهارت
ي است كـه ضـمن ترسـيم چگـونگي و     ابزار علمي و اجتماعي نيرومند ،آموزش عالي

علمـي بـراي تـك تـك دانشـجويان       يك تجربه وسـيع  ،حدود انتقال دانش و مهارتها
بايست قابليت تعمـيم   ها مي اين برنامه .)151: 1376 ،وزيري .سرمد( شود مي محسوب

  : نگرشهاي خاص و متفاوت را براي دانشجويان فراهم سازند
آمـوزش   ،ط تكرار داستان يـك زنـدگي نيسـت   فق ،همانطور كه يك فيلم عالي... «

هـاي   عالي نيز بيش از انتقال يك مجموعه ثابت از دانش يا تكنيك بـه تعـدادي ذهـن   
ي هـا  اههنرمند فيلم ساز به دنبال اين است كه تماشاگران را نيابتاً به ديدگ .منفعل است

ي آمـوزش  برنامه درسـ  ،به همان صورت .برساند ،تخيل و بازتاب از طريق هنر ،جديد
يي ايجـاد  ها اهفرهنگ و پژوهش بوده و ديدگ ،شود تا معرف دانش مي عالي نيز تدوين

مختلـف و  هـاي   نمايد كه به دانشجو امكان دهد از طريق اكتشـاف و پـژوهش زمينـه   
   .)159: 1376 ،وزيري .سرمد( »عاليق و توانايي هايش را تجربه كند

شناسـايي   ،در سطح آمـوزش عـالي   ن اجزاي يك برنامه آموزشيتري يكي از بنيادي
باشـد   مـي  )عملي( و مهارتي )گرايش( نگرشي ،)دانش( وتعريف دقيق اهداف شناختي

هـاي   مرتبط با هنرهاي  آموزشي رشـتههاي  و برنامهها  كه با مالحظه و بررسي سرفصل
  . است خالي ،سنتي جاي اين اهداف

باحث نظري مرتبط با حوزه م رسد در زمينه تعريف واژگان اساسي و نيز مي به نظر
   .وجود دارددرسي فعلي بيشترين كمبود و ضعف را هاي  هنرهاي سنتي در برنامه

تـرين   اما از جـدي  ،سرشار از ظهور عاطفي و شهودي استاي  ههنر اگر چه پديد 
هنـر   ،هنـر  ،واژگان و مفاهيم كليدي ماننـد سـنت   .گيرد مي دقايق انديشه و حيات مايه

فعلي مجالي بـراي  هاي  هيچگاه در سرفصل.. .تغييرات اجتماعي و ،يجامعه سنت ،سنتي
و پيرو آن تحليلها و تفاسـير   )نبود اهداف شناختي( يابند نمي معرفي و شناساندن خود

ضعف  پذيرد كه اين مساله باعث نمي گوناگون از اين مفاهيم در آموزش عالي صورت
نزد دانشجويان و حتي اساتيد  هنرها نظريه پردازي و نبود تنوع نگرش در رابطه با اين

  ؛)نبود اهداف نگرشي( گردد ها مي اين رشته
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باشـند در   مـي  اهداف مهارتيهاي  خود پايه كهها  عدم وجود اين نگرش و گرايش
نبود ( گردد مي و مباحث عمليها  نهايت باعـث ضربه زدن و بي هدف ساختن مهارت

  ؛)اهداف مهارتي
آموزش هنرهاي سنتي در گذشته بسيار طوالني و هاي  همانطور كه اشاره شد شيوه

و يك كارآموز پـس از گـذران سـالها كـار و كسـب تجربيـات        همه جانبه بوده است
هر چند مدت يكبار تخصص خود را در هنر مورد نظـر ارتقـاء داده تـا اينكـه      ،فراوان

  : زند روزي بر مسند استادي تكيه
صـنعتگر و   ،خليفـه  ،اسـتاد  ،ه شـيخ در ميان اهل صنف مراتبي وجـود داشـته كـ   « 

  .)71: 1372 ،فيوضات( »از جمله اين مراتبند  ،نقيبهايي  كارآموز و در دوره
آمـوزش و يـادگيري هنرهـاي    هـاي   ن شيوهتري و اين شايد يكي از بهترين و جامع

چنين استاد كاري با اين شيوه  .سنتي البته با توجه به شرايط جامعه آن زمان بوده است
ن مسائل مربوط به مراحل مختلف توليد تري جامع مطمئناً به ريزترين و جزئي آموزشي

 ،و مراكز آموزش عـالي  ها اهرسد در دانشگ مي به نظر .محصول خود اشراف كافي دارد
البته اشـاره بـه ايـن نكتـه     .1گردد نمي جامع آموزش سنتي يافتهاي  هيچ اثري از شيوه

بـا اهـداف    هـا  اهته دراينگونـه كارگـ  ضروري است كه اهداف آموزشـي جوامـع گذشـ   
  .كامالً متفاوت بوده است ها اهآموزشي دانشگ

كه تا پيش از آن بيشـتر   ،ديگر تنها خلق اثر هنري ،امروزه در مباحث مرتبط با هنر
هـاي   ويژگـي  ،بلكه چگونگي خلق اثـر  .اهميت ندارد ،مشابه يك كار خارق العاده بود

همه از جايگاهي خاص و مهم .. .تاثير گذاري آن بر مخاطب و ،تكنيكي و محتوايي آن
برخوردارند و بر اين اسـاس ايـن مـوارد در آمـوزش هنـر نيـز از اهميتـي دوچنـدان         

  ).76: 1382 ،مباركي( .گردد مي برخوردار
به اين نكتـه   ،بررسي تحوالت نظام استاد ـ شاگردي در ايران فيوضات در كتاب 

  : اند اشاره داشته

                                                                                                                                      
 )ر كشور هاي جهان سومو نيز شايد در ساي( هاي آشكاري بين آموزش عالي در غرب و در ايران تفاوت 1

برخالف اكثر كشور هاي غربي، آموزش عالي در ايران حاصل تحول طبيعي نظام آموزش سنتي . وجود دارد
نبوده است، بلكه از بيرون بر فضاي فرهنگي جامعه تحميل شده و لذا با رشد و توسعه كشور هماهنگي الزم را 

 ) 14: 1375نديمي، ( .نداشته است
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بـه ماننـد آمـوزش مكتبـي و     ] در يك جامعه سـنتي [آموزش استاد و شاگردي  ...«
گرفتـه   مـي  از محيط زندگي واقعي و خانواده به شكل سينه بـه سـينه الهـام   اي  همدرس
بـوده  .. .فنـون توليـد و  هـا   نظـام ارزش  ،چنين آموزشي وسيله فراگيري سنت ها .است
ل فرهنگي و ارزشـها را داشـته   آموزش از آغاز اصوالً نقش اجتماعي و انتقا .است

و بر  در حالي كه در عصر ما ارتباط آموزش با توسعه اقتصادي بيشتر مد نظر است
ايـن دگرگـوني    .شود مي جدايي محيط كار و فعاليت از محيط استراحت و تفريح تكيه

مبين گذار از جامعه پراكنده و آرام كشاورزي بـه جامعـه متمركـز و متحـرك صـنعتي      
   .)51و  50: 1372 ،اتفيوض( »است 

 ،آموزشي يعني تربيت يك استاد كار جامعهاي  ولي در نهايت نتايج آن شيوه
در نظر ها  تواند تا اندازه زيادي با اهدافي كه ما از آموزشهاي دانشگاهي اين رشته مي
يعني تربيت كارشناسان و ناظران آگاه و متخصص ـ كه در تمامي  ،گيريم مي

   .بدان اشاره شده است ـ هماهنگ و همسو باشدها  ن نوع رشتهآموزشي ايهاي  سرفصل
هـا و دقـت بـه كـار      براحتي ظرافت ،اگر به آثار هنرهاي سنتي نگاهي دقيق بياندازيم

يم كه اين ظرايف هخواباگر  .داد رفته در مراحل مختلف توليد يك محصول را تشخيص
ابزارهـاي مـورد    ،در اكثـر هنرهـا  كه  شود مشاهده ،كاري را تنها به ابزار كار نسبت دهيم

انـد   هبود )در مقايسه با ابزارهاي امروزي( ابتدايي و با كارآيي محدود ،استفاده بسيار ساده
بايست اين ظرايـف كـاري را    مي پس ،)1372 ،ـ همچنين وولف 78: 1381 ،زمرشيدي(

ص حوصله و نظمي كـه مطمئنـاً از خلـو    ،ساختاستاد كار مرتبط  نظم و دقت ،صبربه 
در  .گيـرد  مياعتقادات و نيز شيوه خاص و نسبتاً طوالني آموزش استادكاران نشات  ،نيت

آموزشي جديـد چنـدان   هاي  و برنامهها  اينجا بايد اذعان داشت كـه متاسفانه در سرفصل
از شـاخص تريــن    .مهم در رويه آموزش هنرها نشده استهاي  توجهي به اين خصيصه

وان به عدم تاكيد بر صبر و حوصله كاري و تاكيد ناخواسـته  ت ها مي اين برنامههاي  ضعف
  .بر كميت مباحث آموزشي بجاي كيفيت آنها اشاره داشت

و تجربه عملي همراه و همگام بـا هـم بـه كـار      نظريدانش  ،در شيوه توليد سنتي
عمل و تجربه جـزء خصوصـيات الينفـك     ،و در مجموع پيوستگي دانش ؛دوش گرفته

اين مساله در مراكز آموزش عالي از دو منظر قابل بحث  ،آيد به شماراستاد كار گذشته 
و عملـي   نظـري دروس كه معموالً در آنهـا دروس  هاي  است يكـي در مورد سرفصل

، كـه اكثـراً تجربـه    هـا  هدانشگاهي اين رشـت  استادانو ديگر اند  هجدا از هم تعريف شد
  . 1قرار دارد تري عملي آنها نسبت به دانش تئوريشان در سطح پايين

                                                                                                                                      
هاي استادكاران تجربي  دهاي آموزشي در سطح آموزش عالي، كمتر فضايي را براي عرضه مهارتالبته استاندار 1

  .مهيا مي كند
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و عملي دانشجويان در پايان  نظريدر نهايت تمامي اين مسائل باعث جدا شدن دانش 
گردد و اين عدم پيوستگي گاهاً به حدي است كه خود دانشجويان نيـز   مي دوران تحصيل

با مسائل و مشكالت  و كارگاهي دروس خود نظريدر پيوند دادن و ارتباط دادن مباحث 
را نيز اضـافه كـرد    ها اهبايست شكل و فضاي كارگ مي به مسائل فوق .جدي روبرو هستند

  .كه معموالً هماهنگي چنداني با فضاي واقعي توليد و كار ندارند
هنري به دليل هم نوايي بـا تحـوالت فـن آوري و    هاي  دانشگاهي رشتههاي  واحد

يـن در حـالي   ا .نياز به بازنگري مداوم دارند ،ي جديد در عرصه هنرها اهپيدايش ديدگ
است كه ضربĤهنگ اين بازنگري در موسسـات آمـوزش عـالي مـا بسـيار كنـد تـر از        

با گذشت زمان حتي اهداف كلي نظـام آموزشـي نيـز دچـار     . تحوالت مورد نظر است
شوند و نظام جامع دانشگاهي در حال حاضر دقيقاً در پـي تحقـق اهـدافي     مي استحاله

تغيير و استحاله و تحول كـه الزمـه    .ده استنيست كه مثالً بيست سال پيش مدنظر بو
شود و تغيير در  مي در اهداف و روشهاي دستيابي به آنها حادث ،پويايي هر نظام است

خـرد نيـز   هـاي   بايسـت بـه حـوزه    مي فرهنگي و ترويجي ،كالن آموزشيهاي  سياست
ي بـه  بي تـوجه  )72: 1382 ،عسگري كيا( )افتد نمي كه معموالً اين اتفاق( سرايت كند

و هـا   در تمامي رشـته [ها  زمانمند بودن برنامه درسي از جمله داليل افول كيفيت برنامه
  ).18و  17: 1387 ،مهر محمدي( 1باشد مي ]باشد مي از جمله رشته هنر

محتويات سرفصل دروس پايه يكي ديگر از موارد بررسي شـده در ايـن پـژوهش    
آشنايي با هنر در  ،ني هنرهاي تجسميمبا ،ي طراحي پايهها اهدروسي مانند كارگ .است
در ( ها دروسي هستند كه در تقسيم بندي كلي سرفصل ...هنر و تمدن اسالمي و ،تاريخ

گيرند و نكته قابل تامـل   مي در زير گروه دروس پايه قرار )مرتبط با هنرهاي  اكثر رشته
حجم زيـادي   اينكه محتويات و برنامه آموزشي تفريباً يكسان اين دروس ـ كه معموالً 

بايسـت در تمـامي    مـي  ـ به اجبـار اند   هآموزشي را به خود اختصاص دادهاي  از برنامه
دانشگاهي شاخه هنـر گنجانـده شـود در مجمـوع دروس فـوق در اكثـر       هاي  سرفصل
 دنبـال اي  هخاصي را در راستاي اهـداف رشـت   گروه هنر برنامه دانشگاهيهاي  سرفصل

   .كند نمي
                                                                                                                                      

هاي هنرهاي سنتي در سطح دانشگاهي ما همواره يك قسمت از چرخه حركت هنر  در مباحث مرتبط با رشته 1
و تربيت مخاطب انجام نداده و  هيچ تالشي براي بوجود آوردن. گيريم را كه مخاطب اثر هنري است، ناديده مي

ايم و نتوانستيم ارتباطي مناسب ميان  پوشي كرده به سادگي از اين عامل مهم در روند حركت هنر در جامعه چشم
 ) 80، صفحه 1382مباركي، ( .شرايط و نيازهاي زمان، جامعه، هنرمند و مخاطب ايجاد كنيم
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هـاي   و شـيوه هـا   توان از آن به عنـوان نقصـان در سرفصـل    مي از موارد ديگري كه
در اكثر  .باشد مي ارزيابي از دانشجويان در دروس كارگاهيهاي  شيوه ،آموزشي نام برد

 گيرد مي مالك ارزيابي قرار ،كار نهايي انجام گرفته توسط دانشجو ،آموزشيهاي  برنامه
يـا بـا درصـد بسـيار      )صنايع دستيي نـه گانه رشته كارشناسي ها اهمانند تمامي كارگ(

 .گيـرد  مي نظارت بر عملكرد دانشجو و پيشرفت او در طول ترم مد نـظر قرار ،كمتري
آمـوزش هنرهـاي سـنتي در گذشـته و     هـاي   رسد با توجـه بـه شـيوه    مي كه بـه نـظر

ــراي     ــارات مشــخص شــده ب ــز انتظ ــا و ني ــن هنره ــادي اي ــي و بني خصوصــيات ذات
تواند  مي وجود توامان هر دونوع اين روشهاي ارزيابي ،ها هشتاينگونه ر آموختگان دانش

انجام هاي  طبق بررسي .تصويري مفيدتر و دقيق تر از پيشرفت دانشجو به دست بدهد
روش  هـا  اهآموزشي تنهـا بـراي تعـداد محـدودي از ايـن كارگـ      هاي  گرفته از سرفصل

اه با ارزيابي بـا توجـه بـه    ارزيابي از فعاليت دانشجو در طول ترم همر( ارزيابي توامان
  .1در نظر گرفته شده است )كار نهايي او

هاي  در شيوه )دانشجو( نوع روابط استاد و شاگرد: ج ـ روابط استاد و شاگرد
بطوريكه نه استاد در  ،باشد مي گذشتههاي  آموزشي فعلي كامالً متفاوت از شيوه
  : ددار ر انتخاب استاد نقشيانتخاب هنرجوي خويش و نه هنر جو د

سازمان (اي  هكه دانشجو از طريق موسس ،امروزه در تشكيالت رسمي آموزشي  «
شود و دانشجو در  مي فقط با سنجش دانش و محفوظات داوطلب انتخاب )سنجش
   .)180: 1384 ،تقي زاده( ».ب استاد خويش نقش چنـداني نداردانتخا

ن حاضر در يك كالس همچنين فضاي آموزشي و نيز تعداد نسبتاً زياد دانشجويا
محدود  ،ها و تكنيكها  آموزش هنرهاي سنتي را به انتقال گزينشي روش ،يا كـارگاه
  : كرده است

                                                                                                                                      
ايران رايج است بيشتر نشان دهنده جزئي از يك برنامه كه در آموزش عالي  آنگونه Syllabusواژه سرفصل  1

درسي متمركز بوده كه براي ايجاد هماهنگي در اجراي برنامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بكار 
اما همين واژه در نظامهاي غير متمركز دانشگاهي در كشورهاي غربي با معني و هدفي نسبتا متفاوت . مي رود

ر اين كشور ها سرفصل عالوه بر يك منبع اطالعاتي درباره دوره و درس خاص، ابزار مهمي د. بكار مي رود
براي انتقال نيات و تقويت نقشها و راهبردهاي به كار رفته براي تحقق يادگيري فعال، هدفمند و موثر است به 

. ن استعبارت ديگر هدف اصلي سرفصل انتقال محتوي، هدفها و جهت گيري هاي درس به دانشجويا
سرفصل ابزاري بسيار موثر براي ارتقاي سطح ارتباط بين استاد و دانشجو است و به عنوان قراردادي درباره 

 .)6و  5: 1378فردانش،( جهت گـيري هاي درس بكار مي رود اهداف و
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 ،در روش كنوني .در پذيرش دانشجو ندارنداي  هكنند استادان نقش تعيين.. .« 
شود و استاد در هر نيم سال  مي خاص پذيرفتهاي  هگزينش و سليق ،هنرجو با آزمون

نه با آنها رابطه عاطفي و  ،شناسد مي ي از هنرجويان روبرو است كه نه آنها رابا گروه
   .)209: 1384 ،قليچ خاني( ».. .معنوي دارد

سـنتي بـا ديگـر    هـاي   مرتبط با هنرهاي  نياز آشنايي دانشجويان رشته ،از ديگر موارد
اهي دقيـق تـر   باشد به عنوان مثال وقتي به گذشته هنري خود نگ مي ها و گرايشها  رشته

 اسـت،  مرتبط سنتي را با معماري و تزئينات آنهاي  درصد بسيار بااليي از هنر ،بياندازيم
 ؛اند هدر حقيقت معماري بستري بوده است كه هنرهاي سنتي ما در آن فرصت ظهور يافت

هـيچ   ،در سـطح آمـوزش عـالي   هـا   ارائه شده براي اين رشـته هاي  اما متاسفانه در برنامه
براي آشنايي نظري و عملي دانشجويان با گذشته و امـروز ايـن شـاخه وجـود      اي هبرنام
  ).دروس رشته معماري نيز قابل تشخيص استهاي  همين مساله در برنامه( ندارد
  
  : )راهكارها و پيشنهادها( گيري نتيجه

هاي  هنرهاي  با توجه به مباحث مطرح شده و مشكالتي كه آموزش عالي در شاخه
زيـر بـه عنـوان راهكارهـايي بـراي رفـع ايـن         پيشـنهادهاي  ،اجه اسـت سنتي با آن مو

  : گردد مي مشكالت پيشنهاد
و تعريف دقيق آنها  )نگرشي و مهارتي ،شناختي( ـ تعيين مجدد اهداف آموزشي  1

ظاهري و باطني هنرهـاي سـنتي ؛ بـر ايـن اسـاس      هاي  قابليت ،ها با توجـه به ويژگي
تقويت و هـدايت   ،احياء( وان عالوه بر موارد فعليت مي هدف از آموزش اين هنرها را

هـاي   جستجوي راهكارهايي در نظر گرفت كه بتـوان بـا حفـظ ارزش    )هنرهاي سنتي
بيشـترين اسـتفاده را از    ،حاكم بر حرف و هنرهاي سنتي در شـرايط اجتمـاعي جديـد   

  .بكار گرفتمحسنات اعمال شده در روند تهيه و توليد و آموزش يك محصول سنتي 
بـراي حفـظ و    )با توجه به شرايط جديـد جامعـه  ( اي همصاديق تازبه به سخني ديگر 
رسد كه با مالك و الگو قرار دادن اين  مي بـه نـظر. دست يافتها  ارزش استفاده از آن

توان به برنامه ريزي براي تربيت و آمـوزش   ، ميمساله به عنوان يك الگو وهدف كـلي
براي هر هنر ـ صنعتي بـا   ها  پرداخت و در اين برنامه نيروهاي متخصص در اين زمينه

بخشهايي از اين هدف را مـدنظر قـرار    ،آن )ارزشي و مصداقي( هاي توجه بـه قابليت
عنوان هدف جنبي مـد  تواند به  مي همچنين توجه به آموزش مخاطب اين آثار نيز .داد

  .نظر قرار گيرد
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هاي ثابت و مصاديق قابل تغيير اين آموزشي با توجه به ارزشهاي  ـ اصالح برنامه2
هنرها و نيز نيازها و شرايط امروز جامعه با هـدف تقويـت نظريـه پـردازي و بوجـود      

  .اين حوزه استادانآمدن تنوع ديدگـاهي در ميان دانشجويان و 
عالقـه و   ،تخصصي و هدفمند براي تشخيص ميزان آشناييهاي  ـ برپايي مصاحبه3

ايـن امـر بـراي جـذب و پـذيرش افـراد        .هـا  هر اين رشـت استعداد داوطلبان تحصيل د
باشد و بسياري از مشكالت كنـوني داوطبـان    مي بسيار مفيد مستعد و خالق ،عالقمند

از جـمله سردرگمي آنها در سالهاي اوليه تحصيل و  ،ها هشاغل به تحصيل در اين رشت
   .دهد مي هاي پاياني را تقليل انگيزگي در سال بي

  .و داراي تجربه عملي نظريمسلط بر مباحث  تاداناسـ استفاده 4
تقاضا و عرضـه، در قالـب انجـام     ،ـ آشنايي دانشجويان با فضاهايي واقعي توليد5
بـراي   ،اين امر تا حد زيادي به ارائه ديدگاهي واقع بينانـه بـه آنهـا    .پيوستههاي  بازديد

بـالطبع اگـر    .كند يم پيش رو در حرفه آنها كمكهاي  روبرو شدن با مسائل و واقعيت
و امكانات بـومي  ها  قابليت ،پيشينه ،يي با اين خصوصياتها هدر هنگام اخذ مجوز رشت

هـاي   برنامـه ريـزي بـراي بازديـد     ،محل تحصيل دانشجويان بطور دقيق بررسي شـود 
  .1پذيرد مي راحت تر صورت ،پيوسته و در نهايت هماهنگي بهتر علم و تجربه

با موضوع و اهداف رشـته مـورد    سرفصل دروس پايه ـ متناسب و همراستا بودن6
در مبحثي از اين پژوهش در مـورد خصوصـيات اسـتاد كـار هنرهـاي سـنتي در        .نظر

نظـم و   ،صـبر ( مهم كار آنها در روند توليد يك اثر اشاره داشتيمهاي  گذشته و ويژگي
تهذيب نفس و سجاياي اخالقي  ،خصوصيات كه خود حاصل خلوص نيت اين )دقت
 صي است به عنوان ارزشهاي پايدار در سنت توليد يـك محصـول هنـري شـناخته    خا
 آموزشي ترمي واحدي ـ كمتر به آن بهـايي داده  هاي  ـ و در شيوه كه امروزه ،شوند مي
بويژه ( گنجاندن هدفمند و كارآمد تمرين اين خصوصيات در سرفصل دروس .شود مي

تواند تا حد زيادي حـافظ   مي ،تدريسهاي  و مد نظر گرفتن آنها در شيوه )دروس پايه
هـاي   را در شـيوه  ،ارزشهاي مفيد حاكم بر روند توليـد يـك محصـول هنـري گذشـته     

  .آموزشي امروزمان باشد
                                                                                                                                      

هاي مرتبط با هنرهاي سنتي، مشاركت نمايندگان  ريزي براي رشته رسد در طراحي و برنامه به نظر مي 1
هاي پنجگانه يعني استاد، دانشجو، متخصص رشته علمي، افراد آشنا به شرايط محيطي و محلي و باالخره  گروه

همچنين مراكز آموزش عالي الزم است بر اساس ...  تواند بسيار مفيد باشد ريزي درسي مي متخصص برنامه
هنگي و وضعيت اقتصادي هاي خاص خود از جمله استاد، امكانات، بسترهاي فر ها و قوت شناخت فرصت

هاي درسي از تنـوع  هاي درسي متفاوت در يك رشته خاص بزنند و بدين ترتيب برنامه دست به طراحي برنامه
  ) 15: 1387مهرمحمدي، ( و هويت محلي برخوردار باشد
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 ايجـاد و نيـز   دائـر بـا نيازهـاي متحـول    هـاي   ـ بازنگري مستمر در تناسب رشته7
  .تحصيلي جديد متناسب با اين تحوالتهاي  رشته
وجـود   .در طول ترم همراه با ارزيابي كـار نهـايي او   دانشجوارزيابي از فعاليت ـ 8

. دهـد  مـي  تصوير دقيق تـري از پيشـرفت كـاري دانشـجو ارائـه      ،توامان هر دو روش
نگرشـي و مهـارتي    ،شـناختي هاي  براي اهداف متنوع برنامه درسي در حوزههمچنين 

از حاكميـت   بايد به تدارك راهكارهاي ارزشيابي متناسب بـا ايـن اهـداف انديشـيد و    
  . شودراهكارهاي تك بعدي به شكل انحصاري پرهيز 

بـدين منظـور و بـراي     .ـ بكار گرفتن رويكرد تلفيقي در طراحـي برنامـه درسـي   9
ممتاز رويكرد تلفيقي در طراحي برنامه درسي آمـوزش  هاي  استفاده مطلوب از ظرفيت

 تخصصـي هـاي   و شاخهها  رشتههاي  ابتدا نياز به مطالعه و شناخت دقيق ظرفيت ،عالي
در اي  هجديـد ميـان رشـت   هـاي   تواند عالوه بر طراحي رشـته  مي رويكرد تلفيقي .است

هـاي   جديد تحصيلي و حتي سـازماندهيِ برنامـه  هاي  گرايش ،طراحي درسهاي جديد
  .درسي موجود مورد استفاده قرار گيرد

  



نامة آموزش عالي  104
 

  منـابع
در مقاالت  .زش هنرنقش معنويت در ارتقاي كيفيت آمو ).1384( محمد ،زاده قيت

  .182تا  165صفحات  ،فرهنگستان هنر ،انديشي معنويت و آموزش هنر اولين هم
  .انتشارات آزاده: تهران .لح شناسي سنتيمصا ).1381( حسين .زمرشيدي

درسي در آموزش هاي  كيفيت برنامههاي  شاخصه ).1377( مژده وزيري .زهره ،سرمد
  .166تا  151صفحات  ،25و  24 شماره ،زهراعلوم انساني دانشگاه النشريه  .عالي
 70صفحات  ،4و  3شماره  ،بيناب .آموزش آكادميك هنر ).1382( فرشاد ،كيا عسگري

  .75تا 
 .ريزي آموزش عالي كشور و جايگا آنها در برنامهها  سرفصل ).1378( هاشم ،فردانش

  .49تا  46صفحات  ،5شماره  ،سخن سمت
: تهران .ي تحوالت نظام استاد ـ شاگردي در ايرانبررس ).1372( ابراهيم ،فيوضات

  .انتشارت دانشگاه شهيد بهشتي
سلطان علي مشهدي و هاي  معنويت در سروده ).1384( حميد رضا ،خاني قليچ

 ،انديشي معنويت و آموزش هنر در مقاالت اولين هم .شناسي دانشجويان هنر آسيب
  .214تا  203صفحات  ،فرهنگستان هنر

  .نشر ني: تهران .تاريخ هنر ).1377( نستار ،گامبريج
 ،4و3شماره  ،بيناب .گرفت و گيرهاي آموزش هنر در ايران ).1382( پيمان ،مباركي

  .85تا  76صفحات 
و بررسي  )ها هدستبافت( معرفي حرف كهن شهر يزد ).1382( رضامجيد ،مقني پور

: تهران ،هش هنررساله كارشناسي ارشد پژو .وضعيت آنها در دوران گذار اجتماعي
  .دانشگاه هنر

ريزي درسي  تحليلي بر سياست كاهش تمركز از برنامه ).1387( محمود ،مهر محمدي
شماره  ،1جلد  ،مجله آموزش عالي ايران .ها و فرصتها  ضرورت: در آموزش عالي

  .18تا  1صفحات  ،3
ي در ريز پژوهش و برنامه .ديروز و امروز ،آموزش معماري ).1375( حميد ،نديمي

  46تا  13صفحات  ،14و  13شماره  ،آموزش عالي
 ،زاده ترجمه سيروس ابراهيم .صنايع دستي كهن ايران ).1372( اي .هانس ،وولف

  .انتشارات و آموزش انقالب اسالمي: تهران
  


