
 1 کشفی  زهرا 

روش شناسی پژوهش  در هنر
 در گفت وگو با دکتر مرضیه پیراوی ونک

دکتــر مرضیــه پیراوی ونــک، دانشــیار گــروه 
ــر اصفهــان و از  ــر و کارآفرینــی دانشــگاه هن هن
چهره هــای شــاخص آکادمیــک در حــوزة فلســفه 
ــتۀ  ــود را در رش ــری خ ــدرک دکت ــت. او م اس
فلســفه، از دانشــگاه هنــر اصفهــان، اخــذ نمــود  
ــت  ــی هیئ ــت دائم ــه عضوی ــال 13۸۸ب و از س
ــت.  ــان درآمده اس ــر اصفه ــگاه هن ــی دانش علم
ــه  ــوان ب ــی ایشــان می ت ــه ســوابق اجرای از جمل
ــر  ــت آموزشــی دانشــکده هن سرپرســتی و معاون
و ادیــان، معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه 
دکتــری  دورة  گــروه  مدیــر  اصفهــان،  هنــر 
و   1391-93 ســال های  بیــن  هنــر  پژوهــش 
ــالمی  ــر اس ــد هن ــی ارش ــروه کارشناس ــر گ مدی
ــم  ــرد. خان ــاره ک ــال های 91-13۸9اش ــن س بی
ــی  ــاتید معط ــس، از اس ــک در تدری ــراوی  ون پی
خیــل  همــواره  کــه  پویاســت  و  خردمنــد  و 
از دانشــجویان، مشــتاق بهره منــدی  عظیمــی 

ــتند.  ــان هس ــای ایش از کالس ه

شناخت شناســی، زبــان و بیــان در هنــر، پدیدارشناســی و 

حکمــت هنــر و زیبایی شناســی از موضوعــات مــورد توجــه 

ایشــان در تدریــس و نــگارش مقالــه و تالیــف کتــب اســت. از 

مهمتریــن کتاب هــای تألیفــی دکتــر پیراوی ونــک می تــوان 

بــه پدیدارشناســی نــزد مرلوپونتــی و زبــان در تفکــر هایدگــر 

اشــاره کــرد. تجربــۀ پژوهشــی، دانــش عمیــق و دقــت نظــر و 

تأکیــد ایشــان بــر آشــنایی دانشــجویان بــا روش نقــد نویــن، 

تسلطشــان بــه زبان هــای انگلیســی، آلمانــی، عربــی و یونانی، 

بــه انضمام مقاله شــان با عنــوان »نقد روش شناســی مطالعات 

فلســفی در هنــر«، مــا را بــر آن داشــت کــه بــه گفت وگــو بــا 

ایشــان بپردازیــم و از نظراتشــان در بــاب پژوهــش بهره منــد 

شــویم. بدیــن جهــت گفت وگــوی پیــش رو به اساســی ترین 

نــکات و نیازهــا در بــاب انجــام یــک پژوهــش پرداخته اســت 

کــه مطالعــۀ آن می تواند راهگشــا و آگاهی بخش دانشــجویان 

و مخاطبــان در مســیر جســتن و پژوهــش باشــد. بــه امیــد 

تســهیل مســیر پژوهــش و پویایــی ایــن امر.

از ســرکارخانم دکتــر پیــراوی ونــک بــرای پذیرش انجــام این 
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ــش  ــک پژوه ــام ی ــرای انج ــن گام ب  اولی
ــت؟ چیس

ــدت  ــه بش ــود دارد ک ــق وج ــل از تحقی ــی قب مقدمات

ــش  ــک پژوه ــام ی ــتند؛ و انج ــر هس ــم و ضروری ت مه

ــش از  ــم پی ــات مه ــه مقدم ــد. از جمل را الزم می گردان

انجــام یــک پژوهــش جدیــد، شــرح وضعیــت موجــود 

اطالعاتــی دربــاره  موضــوع مــورد نظــر اســت؛ تــا 

ــی و  ــه ارزیاب ــی ب ــر آسیب شناس ــم در گام خطی بتوانی

نقــد وضعیــت موجــود بپردازیــم. در آســیب شناســی،  

محقــق موظــف می شــود تــا انحرافــات مســیرهای 

مطالعاتــی در حــوزه مــورد نظــر را ردیابــی کنــد و بــه 

ــه ای در  ــوه کلیش ــف و وج ــوت و ضع ــاط ق ــی نق بررس

ــردازد. ــاره بپ ــن ب ای

ــت  ــش می بایس ــما پژوه ــر ش ــه نظ   ب
ــور؟  ــه مح ــا نتیج ــد ی ــور باش ــد مح فراین

ــت؟ ــت اس ــیوه دارای اهمی ــدام ش ک
باشــند و  پژوهش هــا می تواننــد هــم فرایند محــور 

ــوع و روش  ــوع موض ــه ن ــته ب ــور. بس ــه مح ــم نتیج ه

تحقیــق متناســب بــا موضــوع تحقیــق، ســبک و ســیاق 

ــرد. ــکل می گی ــش ش پژوه

  در تحلیــل یــک اثــر هنــری اتخــاذ چــه 
رویکردهایــی دارای اهمیت اســت؟ چه نســبتی 
بایــد میــان انتخاب یــک رویکــرد  و نظریــه، با 
ــا  یــک اثــر هنــری وجــود داشــته باشــد؟ آی
هــر رویکــردی بــرای تحلیــل هــر اثــر هنــری 

مناســب اســت؟
تحقیــق دربــارة کارهــای هنــری بســیار خطیــر و 

ــری و  ــس کار هن ــه جن ــه ب ــت. توج ــیب پذیر اس آس

ــد  ــر، بای ــورد نظ ــوزة م ــات ح ــذاری در مطالع تأثیرگ

ــر،  ــرای محقــق باشــد. حــوزة هن اولیــن اصــل مهــم ب

ــا اســتناد  ــد ب ســاحتی بینارشــته ای اســت کــه می توان

بــه مطالعــات دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی هــم 

ــه رشــد و  ــوم دیگــر گــردد و هــم ب موجــب غنــای عل

ــه روز  ــا ســبک و ســیاق ب ــری ب ــای هن ــی کاره بالندگ

و کارآمــد، کمــک رســاند. در ایــن میــان، نکتــۀ قابــل 

ــرای پژوهــش  توجــه ایــن اســت کــه هــر رویکــردی ب

هنــری نمی توانــد مناســب باشــد؛ چراکــه جنــس 

پژوهــش، موضــوع، هــدف و نیــاز معرفتــی اســت کــه 

ــد.  ــن می کن ــق تعیی ــرای تحقی ــب را ب ــرد متناس رویک

بــه نحــو اقتضــاء بایــد گفــت، ســاحت هنــر و تحقیــق 

ــب  ــی را طل ــیاق متفاوت ــبک و س ــر، س ــوزة هن در ح

می کنــد؛ امــا ایــن بــه معنــای ســلیقه ای کار کــردن و 

تحقیــق کــردن در ایــن حــوزه نیســت، بلکــه بــا توجــه 

بــه اهمیــت و متفــاوت بــودن نحــوة شــکل گیری 

ــای  ــد روش ه ــف و تفســیر آن بای ــری و توصی ــار هن آث

پژوهــش متناســب و متعــادل بــا آثــار هنــری و فضــای 

ــردد. ــر گ هن

 آیــا در پژوهش هــای معاصــر، هماهنگــی 
ــرار  میــان ســاختار صــوری و محتوایــی برق

اســت؟
ــت  ــه جه ــر، ب ــی هن ــای کنون ــی پژوهش ه    در برخ

اقتضائــات دانشــگاهی ســعی می شــود بــه نحــوی 

ــا  ظاهــری، ســاختار صــوری مرتبــی تنظیــم شــود؛ ام

در باطــن، همنوایــی ســاختار صــوری و محتوایــی 

ــتاری  ــای نوش ــت الگوه ــرد. رعای ــکل نمی گی ــال ش اص
  Sara.Kariman1987@gmail.com



246

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ن 0

ستا
تاب

پژوهــش، تضمینــی بــرای قــوام یافتن یک تحقیــق معرفتی 

و پژوهشــی چــه از نظــر ســاختار و چــه از نظر محتوا نیســت. 

ایــن آســیب، یکــی از جــدی تریــن مســئله های روز اســت.

روش شناســی  در  ضعفــی  چــه   
ــا  ــود؟ آی ــده می ش ــی دی ــای کنون پژوهش ه
ــت؟ ــدی اس ــد گام بن ــی نیازمن روش شناس

گام هــای  بیــان  و  پژوهــش  طــرح  اهمیــت  در 

تحقیــق بایــد متذکــر شــد کــه، بــا توجــه بــه 

ــات  ــابه تحقیق ــه مش ــری ک ــای هن ــس پژوهش ه جن

ــق  ــازی روش تحقی ــاده س ــت، پی ــی نیس ــوم تجرب عل

علمــی، بطــور کامــل و مــو بــه  مــو در بســیاری 

ــن انتظــاری  ــد چنی ــر نیســت و نبای ــوارد امکان پذی م

ــودن  ــرانجام ب ــای بی س ــه معن ــن ب ــا ای ــت؛ ام داش

گام هــای  طراحــی  نیســت.  لجام گســیختگی  و 

ــوع،  ــا موض ــو مســتند و متناســب ب ــه نح ــش ب پژوه

دارد.  اهمیــت  بســیار  پژوهــش  شــکل گیری  در 

ــۀ آکادمیــک  ــه مواجه ــرد ک ــان ک ــد بی ــن بای همچنی

ــاوت از شــکل گیری و  ــر، متف ــۀ هن ــا مقول ــی ب و علم

فرآینــد خلــق آثــار هنــری اســت. ایــن مواجهــه نیــاز 

ــد دارد.  ــرای مخاطــب عالقه من ــن ب ــه شــرح و تبیی ب

ــه ســبک و ســیاق  پــس توصیــف و تشــریح علمــی ب

و روش قابــل فهــم و قابــل تکــرار، بــرای دانشــجویان 

ــاز دارد. ــان نی و مخاطب

  بــه نظــر شــما ضعــف موجــود در پژوهش 
ــی  ــتم آموزش ــه سیس ــزان ب ــه می ــا چ ت
شــیوه نامه های  دقیــق  تدویــن  عــدم  و 
ــدم  ــه ع ــزان ب ــه می ــا چ ــگاهی و ت دانش

پرسشــگری  روحیــه  و  دغدغه منــدی 
ــت؟ ــط اس ــجو مرتب دانش

 اتفاقــی کــه چندیــن ســال در حوزة پژوهــش رخ داده، 

ــای  ــاس آیین نامه ه ــر اس ــا ب ــه، دقیق ــت ک ــن اس ای

ارتقــا، تغییــر وضعیــت اســاتید و یــا اجبارهایــی 

کــه بــرای نــگارش مقالــه در راســتای تحصیــل و 

مجــوز دفــاع صــورت گرفتــه، مقاله نویســی را بــه 

ــا  ــا ب ــه تنه ــرده ک ــدل ک ــاری ب ــارت اجب ــی مه نوع

ــه  ــی ک ــوری و موضوع ــاختار ص ــک س ــکل گیری ی ش

حتــی در مــورد آن تحقیــق کافــی انجــام نشــده، نــام 

پژوهــش، تحقیــق یــا مقالــه را  بــه خــود گرفته اســت. 

اگــر قصــد آسیب شناســی نظــام دانشــگاهی را داشــته 

ــتاد را  ــجو و اس ــی دانش ــه نوع ــت، ب ــد گف ــیم بای باش

ــتوانه  ــدون پش ــار، ب ــن اجب ــه ای ــد ک ــور می کنن مجب

اســت و آســیبی بســیار جــدی ا ســت. از دیگــر ســو، 

مدرک گرایــی ســبب شــده اســت کــه بــه هــر نحــوی، 

افــراد بــدون مجهــز شــدن بــه علــم روز و آشــنایی بــا 

چندیــن زبــان، وارد حــوزة تحصیــالت تکمیلــی شــوند. 

ــه ایــن دلیــل اســت  ــان ب ــا زب ــودن ب اهمیــت آشــنا ب

ــه دغدغه هــای  ــه روز آشــنا شــوند و ب ــع ب ــا مناب کــه ب

ــا  ــد. م ــی یابن ــان آگاه ــور خودش ــا و کش ــد دنی جدی

ــی  ــا موضوعات ــتیم ب ــه داور هس ــی ک ــر مجالت در اکث

تکــراری روبــرو می شــویم کــه در تالشــند، روش هایــی 

ــف  ــای مختل ــار از حوزه ه ــت یکب ــد وق ــر چن ــه ه ک

جامعه شناســی، فلســفه و روانشناســی و مطالعــات 

ــار،  ــه اجب ــوند، ب ــد می ش ــگاه ها م ــی، در دانش فرهنگ

ــک  ــه نحــوی ی ــد و ب ــب کنن ــری غال ــر کارهــای هن ب

ــه  ــد. ب ــوری بدهن ــامان ص ــر وس ــا س ــش را تنه پژوه

همین جهــت، ایــن آســیبی بســیار جــدی اســت؛ 
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ــگاهی  ــی و دانش ــار تحصیل ــو اجب ــن از یک س بنابرای

مدرک گرایــی،  دیگرســو  از  و  وضعیــت  ارتقــای  و 

ســبب می شــود کــه بــا چنیــن مســائلی روبــرو 

ــف  ــی، ضع ــای معرفت ــدان جنبه ه ــن فق ــویم. همی ش

ــه  ــدم دسترســی ب ــف آشــنایی و ع زبانشــناختی، ضع

منابــع متقــن و درجــه یــک، ســبب می شــود کــه بــه 

تحقیقــات بــه ظاهــر تحقیــق، تأکیــد کنــم، بــه ظاهــر 

ــی  ــا روش های ــاره موضوعــات تکــراری، ب تحقیــق، درب

ــم و  ــت بزنی ــد دس ــار رواج می یابن ــد یکب ــه هرچن ک

بــه پژوهــش بــه معنــای عمیــق کلمــه کمتــر نزدیــک 

شــویم.

  راهــکار و پیشــنهاد شــما بــرای ارتقــای 
پژوهــش و رفــع مشــکالت آن چیســت؟ آیــا 
ــا  ــدن پژوهش ه ــردی ش ــه کارب ــه ب توج

ــود؟ ــع ش ــر واق ــد موث می توان
مــا بــه انــدازة کافــی آسیب شناســی می کنیــم و 

همــه بــه نوعــی بــا آن آشــنا هســتیم. راهــکاری کــه 

ــم  ــرار می کن ــد دارم و تک ــر آن تأکی ــه ب ــن همیش م

ایــن اســت کــه در هــر پژوهــش کــه قصــد انجــام آن 

را داریــم، مســائل و موضوعــات چنــد ســالۀ اخیــر را 

ــا  ــا عمیق ــور آن ه ــدود و صغ ــا ح ــیم و ب اول بشناس

آشــنا شــویم، تــا در گام بعــد بتوانیــم معرفــی و 

ــد  ــق بای ــوان محق ــه عن ــا ب ــم. م ــی کنی آسیب شناس

موظــف باشــیم جدیدتریــن مســائل نظــام دانشــگاهی 

ایــران و دنیــا را بیــان کنیــم و بــر اســاس آن دریابیــم 

کــه چگونــه می تــوان بــا توجــه بــه آســیب های 

ــان،  ــگاهی خودم ــام دانش ــری و نظ ــام فک ــدی نظ ج

آن موضوعــات و دغدغه هــا را در راســتای  نیازهــا 

ــم.  ــه کار بندی ــود ب ــخ خ ــه و تاری ــات جامع و اقتضائ

کاربــردی بــودن بــه ایــن معنــا نیســت کــه همیشــه 

بایــد از آن یــک خروجــی بــه معنــای اســتفادة 

ابــزاری و یــا فنــی و مهارتــی کــه بــه تولیــدی 

صنعتــی می انجامــد، داشــته باشــیم؛ بلکــه بایــد 

توجــه داشــت، زمانــی یــک تحقیــق کاربــردی ا ســت 

ــت  ــرده و در جه ــل ک ــئله ای را ح ــد مس ــه بتوان ک

پویایــی و بــاروری یــک نظــام دانشــگاهی عمــل 

کنــد. بنابرایــن کاربــردی بــودن تحقیــق نیــازی 

جــدی اســت کــه بــه نظــر می آیــد در پیونــد دوبــاره 

بــا ارتقــای ســطح دانــش و ســختگیرانه دیــدن 

حــوزة علــم و معرفــت، موظــف کــردن اســاتید 

مختلــف  زبان هــای  یادگیــری  بــه  دانشــجویان  و 

ــه  ــی ک ــی دروس ــن طراح ــرد و همچنی ــرار می گی ق

ســبب شــود دانشــجویان و اســاتید بــا منابــع قــوی و 

ــوند. ــنا ش ــنگین آش س


