
این گفتـگو در تاریخ 16 اسفندماه 1399 بیـن محمدحسین محمـدی و حافظ اصالنی دانشجویـان پژوهـش هنر 
دانشگاه تهران صورت گرفت.

آسیـب شنــــاسی رشته پژوهش هنـــر و به صـــورت کلی تامـلی 
در پژوهش هــای صورت گرفته پیرامون علوم انســانی و هنر 

  محمدی
ــن و  ــر ف ــی ه ــث آسیب شناس ــول بح ــور معم ــه ط ب

ــن  ــتاد آن ف ــت اس ــخصی در قام ــوی ش ــش از س دان

ــا ایــن حــال مــا نیــز در حــد قــد  صــورت می گیــرد ب

ــن  ــه ای ــجویی ب ــگاه دانش ــان و از پای ــواره خودم و ق

موضــوع نــگاه می کنیــم. البتــه مــن بــه علــت تحصیــل 

ــر  ــارغ از پژوهــش هن و حضــور در رشــته های دیگــر ف

مــن جملــه رشــته های فیزیــک و مدیریــت، کمابیــش 

ــا پژوهــش علمــی در دیگــر زمینه هــا آشــنا هســتم.  ب

ــته  ــه رش ــم ک ــر بگیری ــل را در نظ ــن اص ــد ای اول بای

پژوهــش هنــر شــاخه ای اســت کــه منحصــرا بــر 

پژوهــش تمرکــز مي  کنــد، یعنــی یــک دانشــجوی 

کارشناســی ارشــد پژوهــش هنــر تنهــا چیــزی کــه در 

طــول دو ســال بایــد بیامــوزد همــان قابلیــت پژوهــش 

کــردن در ســاحت هنــر اســت. متاســفانه چیــزی کــه 

در ایــن دوره بیــش از هــر چیــزي دانشــجو را بــه خــود 

مشــغول می کنــد مقولــه تاریــخ هنــر اســت کــه البتــه 

ایــن جــدای از مباحــث پراکنــده ای اســت کــه در بــاب 

حکمــت هنــر، فلســفه  هنــر و یــا جامعه شناســی هنــر 

ــع و  ــه واق ــه ب ــی ک ــد درس ــا واح ــود. تنه ــه مي  ش ارای

مســتقیما بــا ماهیــت ایــن رشــته ســروکار دارد و بایــد 

ــتادان روی آن باشــد  ــه مســاعی دانشــجویان و اس هم

ــگاه ها  ــفانه دانش ــه متاس ــت ک ــق اس درس روش تحقی

علی رغــم اهمیــت ظاهــري کــه بــرای ایــن درس قائــل 

هســتند تدبیــر آنچنانــی جهــت بــه ســامان شــدن آن 

ــورد  ــوه برخ ــر نح ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــدارک ندیده  ان ت

ــا ایــن واحــد درســي طــوري اســت کــه گویــي کــم  ب

ــد.  ــر دارن ــه آن نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــن درس اهمیت تری

کارگاهــی بــودن و جدیــت ایــن درس مســتلزم در نظــر 

ــرای اســتاد اســت  ــالش بیشــتری ب ــت و ت ــن وق گرفت
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کــه معمــوال اســتادان کارکشــته کمتــر زیــر بــار چنیــن 

ــه  ــا را ب ــا اســتادي جــوان و نوپ ــد و غالب امــری مي  رون

ــد.  ــد مي  گمارن ــن واح ــس ای تدری

از ســوي دیگــر اصلی تریــن نکتــه ای کــه بایــد در 

مقایســه هنــر در جایــگاه موضــوع پژوهــش دانشــگاهي 

بحــث  برشــمرم  دانــش  ســاحت های  ســایر  بــا 

ــای  ــر پژوهش ه ــم ب ــی حاک ــر علم ــای غی متدولوژی ه

ــد  ــما نتوانی ــه ش ــه چنانچ ــوم دقیق ــر اســت. در عل هن

اثبــات  را  امــری  آزمایشــگاه و تجربــه،  از جایــگاه 

ــات و  ــق ریاضی ــد از طری ــد بتوانی ــل بای ــد حداق کنی

ــه ســرانجام  ــن مهــم را ب ــرد صحیــح فرمول  هــا ای کارب

ــا  ــا ب ــه صــورت تفســیری و ی ــد ب برســانید و نمی توانی

تکیــه بــر هرمنوتیــک اظهــارات علمــي ارایــه کنیــد. در 

ــي  ــگاهي و ریاض ــات آزمایش ــن الزام ــانی ای ــوم انس عل

تقلیــل می یابــد امــا بــاز هــم رشــته هایی مثــل 

جامعه شناســی، مدیریــت، روانشناســی و غیــره تــا 

حــدودي خــود را بــه پژوهــش آمــاری ملــزم کرده انــد. 

بــه عبارتــی دیگــر شــما بایــد بــا تکنیک  هایــی 

ــا موضــوع،  ــاری متناســب ب ــه آم ــل انتخــاب جامع مث

محاســبه تعــداد افــراد نمونــه، تشــکیل گروه هــای 

و  پرسشــنامه  استاندارد ســازی  کنتــرل،  و  آزمــون 

ــی  ــه علم ــه نتیج ــره ب ــاری و غی ــل آم ــه و تحلی تجزی

ــر  ــن اصــول و تکیــه مــدام ب ــارغ از ای ــد. ف دســت  یابی

تفســیرهای انتزاعــی می  توانیــد بــه تکــرار مکــرر 

ــن  ــر ای ــات و هن ــد. در ادبی ــوکال بیانجام ــه س هجوی

ــته  ــواره برجس ــش هم ــک چال ــورت ی ــه ص ــوع ب موض

بــوده اســت، چــرا کــه مــا بــا امــور غیــر قابــل 

ــار  ــای آث ــتیم و نتیجه گیری ه ــرف هس ــری ط اندازه گی

پژوهشــی گاهــی خیلــی شــخصی می شــود. اینجاســت 

کــه متدولــوژی هنــر خــود را نشــان می دهــد. مثــال در 

تاریــخ هنــر هســتند افــرادی همچــون پانوفســکی کــه 

روش هنرپژوهــی بــه شــیوه آیکونولــوژی را بــه مــا یــاد 

ــوزد  ــه نشانه شناســی را می آم ــا سوســور ک می دهــد؛ ی

ــدا  ــارت و دری ــون ب ــر همچ ــای جدیدت ــا نمونه  ه و ی

ــری  ــاختارگرایانه، به  کارگی ــای پساس ــل روش  ه ــه ذی ک

ــی  ــی تجرب ــم در نمونه های ــا را ه ــن روش  ه ــی ای عمل

ــک  ــا ی ــد ت ــال کرده  ان ــان اعم ــک رم ــر روی ی ــال ب مث

ــود  ــه خ ــر آزادان ــه   ظاه ــای ب ــی از روش  ه ــه عمل نمون

ارائــه  دهنــد. بــه نظــرم مهمتریــن آســیبی کــه وجــود 

دارد ناآشــنایی دانشــجویان و حتــی بــا کمــی احتیــاط 

ــا  ــن روش ه ــا ای ــر ب ــش هن ــتادان پژوه ــی از اس برخ

و  آزاد  تفســیرهای  اســت.  هنــر  متدولوژی  هــای  و 

ــیب  ــن آس ــث از ای ــخصی منبع ــرا ش ــه و منحص بی پای

ــد  ــوان آن را تولی باعــث پژوهشــی می شــود کــه نمی ت

ــوزه  ــای ح ــام پژوهش ه ــوان تم ــت. می ت ــم دانس عل

ــتند  ــی هس ــه تالش های ــرد ک ــداد ک ــر قلم ــر را ابت هن

ــه  ــه یــک نفــر و البتــه ناقــص کــه منجــر ب محــدود ب

شــکل  گیری هیــچ دیالکتیکــی هــم نمی  شــوند.

  اصالنی
ــه  ــم ک ــاره کن ــد اش ــین بای ــخنان محمدحس ــرو س پی

ــت؛  ــش اس ــی پژوه ــی و نهای ــه غای ــم نکت ــد عل تولی

ــر دوش  ــور ب ــک کش ــی ی ــار علم ــه ب ــه قاطب و البت

ــنگ و  ــت همس ــرار اس ــه ق ــی ک ــت؛ علم ــگاه اس دانش

ــل  ــهیل کننده نی ــرود و تس ــش ب ــه پی ــا جامع ــا ب همپ

ــورها  ــا کش ــد. طبع ــی باش ــی و جهان ــداف مل ــه اه ب

عطــف بــه هزینــه ای کــه بــرای امــور پژوهشــی متقبــل 

می شــوند خواســتار بازخــوردی هــم ارز بــا آن هســتند. 
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این گفتـگو در تاریخ 16 اسفندماه 1399 بیـن محمدحسین محمـدی و حافظ اصالنی دانشجویـان پژوهـش هنر 
دانشگاه تهران صورت گرفت.

آسیـب شنــــاسی رشته پژوهش هنـــر و به صـــورت کلی تامـلی 
در پژوهش هــای صورت گرفته پیرامون علوم انســانی و هنر 

  محمدی
ــن و  ــر ف ــی ه ــث آسیب شناس ــول بح ــور معم ــه ط ب

ــن  ــتاد آن ف ــت اس ــخصی در قام ــوی ش ــش از س دان

ــا ایــن حــال مــا نیــز در حــد قــد  صــورت می گیــرد ب

ــن  ــه ای ــجویی ب ــگاه دانش ــان و از پای ــواره خودم و ق

موضــوع نــگاه می کنیــم. البتــه مــن بــه علــت تحصیــل 

ــر  ــارغ از پژوهــش هن و حضــور در رشــته های دیگــر ف

مــن جملــه رشــته های فیزیــک و مدیریــت، کمابیــش 

ــا پژوهــش علمــی در دیگــر زمینه هــا آشــنا هســتم.  ب

ــته  ــه رش ــم ک ــر بگیری ــل را در نظ ــن اص ــد ای اول بای

پژوهــش هنــر شــاخه ای اســت کــه منحصــرا بــر 

پژوهــش تمرکــز مي  کنــد، یعنــی یــک دانشــجوی 

کارشناســی ارشــد پژوهــش هنــر تنهــا چیــزی کــه در 

طــول دو ســال بایــد بیامــوزد همــان قابلیــت پژوهــش 

کــردن در ســاحت هنــر اســت. متاســفانه چیــزی کــه 

در ایــن دوره بیــش از هــر چیــزي دانشــجو را بــه خــود 

مشــغول می کنــد مقولــه تاریــخ هنــر اســت کــه البتــه 

ایــن جــدای از مباحــث پراکنــده ای اســت کــه در بــاب 

حکمــت هنــر، فلســفه  هنــر و یــا جامعه شناســی هنــر 

ــع و  ــه واق ــه ب ــی ک ــد درس ــا واح ــود. تنه ــه مي  ش ارای

مســتقیما بــا ماهیــت ایــن رشــته ســروکار دارد و بایــد 

ــتادان روی آن باشــد  ــه مســاعی دانشــجویان و اس هم

ــگاه ها  ــفانه دانش ــه متاس ــت ک ــق اس درس روش تحقی

علی رغــم اهمیــت ظاهــري کــه بــرای ایــن درس قائــل 

هســتند تدبیــر آنچنانــی جهــت بــه ســامان شــدن آن 

ــورد  ــوه برخ ــر نح ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــدارک ندیده  ان ت

ــا ایــن واحــد درســي طــوري اســت کــه گویــي کــم  ب

ــد.  ــر دارن ــه آن نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــن درس اهمیت تری

کارگاهــی بــودن و جدیــت ایــن درس مســتلزم در نظــر 

ــرای اســتاد اســت  ــالش بیشــتری ب ــت و ت ــن وق گرفت
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کــه معمــوال اســتادان کارکشــته کمتــر زیــر بــار چنیــن 

ــه  ــا را ب ــا اســتادي جــوان و نوپ ــد و غالب امــری مي  رون

ــد.  ــد مي  گمارن ــن واح ــس ای تدری

از ســوي دیگــر اصلی تریــن نکتــه ای کــه بایــد در 

مقایســه هنــر در جایــگاه موضــوع پژوهــش دانشــگاهي 

بحــث  برشــمرم  دانــش  ســاحت های  ســایر  بــا 

ــای  ــر پژوهش ه ــم ب ــی حاک ــر علم ــای غی متدولوژی ه

ــد  ــما نتوانی ــه ش ــه چنانچ ــوم دقیق ــر اســت. در عل هن

اثبــات  را  امــری  آزمایشــگاه و تجربــه،  از جایــگاه 

ــات و  ــق ریاضی ــد از طری ــد بتوانی ــل بای ــد حداق کنی

ــه ســرانجام  ــن مهــم را ب ــرد صحیــح فرمول  هــا ای کارب

ــا  ــا ب ــه صــورت تفســیری و ی ــد ب برســانید و نمی توانی

تکیــه بــر هرمنوتیــک اظهــارات علمــي ارایــه کنیــد. در 

ــي  ــگاهي و ریاض ــات آزمایش ــن الزام ــانی ای ــوم انس عل

تقلیــل می یابــد امــا بــاز هــم رشــته هایی مثــل 

جامعه شناســی، مدیریــت، روانشناســی و غیــره تــا 

حــدودي خــود را بــه پژوهــش آمــاری ملــزم کرده انــد. 

بــه عبارتــی دیگــر شــما بایــد بــا تکنیک  هایــی 

ــا موضــوع،  ــاری متناســب ب ــه آم ــل انتخــاب جامع مث

محاســبه تعــداد افــراد نمونــه، تشــکیل گروه هــای 

و  پرسشــنامه  استاندارد ســازی  کنتــرل،  و  آزمــون 

ــی  ــه علم ــه نتیج ــره ب ــاری و غی ــل آم ــه و تحلی تجزی

ــر  ــن اصــول و تکیــه مــدام ب ــارغ از ای ــد. ف دســت  یابی

تفســیرهای انتزاعــی می  توانیــد بــه تکــرار مکــرر 

ــن  ــر ای ــات و هن ــد. در ادبی ــوکال بیانجام ــه س هجوی

ــته  ــواره برجس ــش هم ــک چال ــورت ی ــه ص ــوع ب موض

بــوده اســت، چــرا کــه مــا بــا امــور غیــر قابــل 

ــار  ــای آث ــتیم و نتیجه گیری ه ــرف هس ــری ط اندازه گی

پژوهشــی گاهــی خیلــی شــخصی می شــود. اینجاســت 

کــه متدولــوژی هنــر خــود را نشــان می دهــد. مثــال در 

تاریــخ هنــر هســتند افــرادی همچــون پانوفســکی کــه 

روش هنرپژوهــی بــه شــیوه آیکونولــوژی را بــه مــا یــاد 

ــوزد  ــه نشانه شناســی را می آم ــا سوســور ک می دهــد؛ ی

ــدا  ــارت و دری ــون ب ــر همچ ــای جدیدت ــا نمونه  ه و ی

ــری  ــاختارگرایانه، به  کارگی ــای پساس ــل روش  ه ــه ذی ک

ــی  ــی تجرب ــم در نمونه های ــا را ه ــن روش  ه ــی ای عمل

ــک  ــا ی ــد ت ــال کرده  ان ــان اعم ــک رم ــر روی ی ــال ب مث

ــود  ــه خ ــر آزادان ــه   ظاه ــای ب ــی از روش  ه ــه عمل نمون

ارائــه  دهنــد. بــه نظــرم مهمتریــن آســیبی کــه وجــود 

دارد ناآشــنایی دانشــجویان و حتــی بــا کمــی احتیــاط 

ــا  ــن روش ه ــا ای ــر ب ــش هن ــتادان پژوه ــی از اس برخ

و  آزاد  تفســیرهای  اســت.  هنــر  متدولوژی  هــای  و 

ــیب  ــن آس ــث از ای ــخصی منبع ــرا ش ــه و منحص بی پای

ــد  ــوان آن را تولی باعــث پژوهشــی می شــود کــه نمی ت

ــوزه  ــای ح ــام پژوهش ه ــوان تم ــت. می ت ــم دانس عل

ــتند  ــی هس ــه تالش های ــرد ک ــداد ک ــر قلم ــر را ابت هن

ــه  ــه یــک نفــر و البتــه ناقــص کــه منجــر ب محــدود ب

شــکل  گیری هیــچ دیالکتیکــی هــم نمی  شــوند.

  اصالنی
ــه  ــم ک ــاره کن ــد اش ــین بای ــخنان محمدحس ــرو س پی

ــت؛  ــش اس ــی پژوه ــی و نهای ــه غای ــم نکت ــد عل تولی

ــر دوش  ــور ب ــک کش ــی ی ــار علم ــه ب ــه قاطب و البت

ــنگ و  ــت همس ــرار اس ــه ق ــی ک ــت؛ علم ــگاه اس دانش

ــل  ــهیل کننده نی ــرود و تس ــش ب ــه پی ــا جامع ــا ب همپ

ــورها  ــا کش ــد. طبع ــی باش ــی و جهان ــداف مل ــه اه ب

عطــف بــه هزینــه ای کــه بــرای امــور پژوهشــی متقبــل 

می شــوند خواســتار بازخــوردی هــم ارز بــا آن هســتند. 
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حــال ایــن موضــوع آسیب شناســی تولیــد علــم و 

پژوهــش حداقــل در علــوم انســانی منحصــر بــه ایــران 

نیســت. بــرای مثــال افــرادی چــون ُورال در انگلســتان 

)2004((، هوهتــا، وارتــاال و ارواال )2007( در فنالنــد و 

آلیســون و کــری)2007( در کانــادا بــه آسیب شناســی 

ایــن  دانشــجویان  پایان نامه هــای  و  پژوهش هــا 

ــت  ــد و مســائلی همچــون محدودی کشــورها پرداخته ان

زمــان تحقیــق، مــورد فشــار قراگرفتــن از ســوی 

اطرافیــان )اســتادان و مدیرگــروه(، فقــدان مهــارت الزم 

ــی  ــه عبارت ــد. ب ــان کرده ان ــگارش پژوهــش بی جهــت ن

دیگــر در دیگــر ممالــک هــم ایــن مهــم وجــود دارد و 

ــران.  ــا شــدت و حــدت ای ــه ب احتمــاال ن

همچنــان کــه ذکــر شــد متاســفانه پژوهش هــا در 

ایــران چنــدان علمــی و نظام منــد نیســتند. خــود ایــن 

ــت گذاری و  ــر سیاس ــه منظ ــوان از س ــوم را می ت مفه

نظــام آموزشــی، اســتادان و دانشــجویان مــورد مداقــه 

ــود  ــا وج ــری ب ــد هن ــاحت نق ــرار داد. در س ــور ق و غ

کثــرت و تنــوع الگوهــا و روش هــای موفــق نقــد 

ــس و  ــت تدری ــردازان جه ــین و نظریه پ ــی، مدرس علم

ــد  ــه  داده  ان ــده ارائ ــای ارزن ــد الگو  ه ــد نظام من ــه نق ارائ

کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه الگوهایــی مبتنــی 

ــه  ــد بورک ــوی ادمون ــون الگ ــی همچ ــنت تحلیل ــر س ب

فلدمــن، الگــوی تــام اندرســون، الگــوی دی.کلمنتــس 

کــرد.  اشــاره  کارول  نوئــل  الگــوی  نهایــت  در  و 

شــوربختانه دانشــجوی علــوم انســانی مــا بــه ویــژه در 

وادی پژوهــش هنــر دانــش چندانــی از ایــن الگوهــا و 

روش هــا نــدارد. همــۀ تــالش فــرد بــرای نقــد می شــود 

ــران.  ــاختاری از کار دیگ ــرداری س ــت ب رونوش

همانطــور کــه شــما بیــان کــردی در سیســتم آموزشــی 

موجــود، رویکــردی منســجم و علمــی و بــه روز بــرای 

درس روش تحقیــق کــه البتــه بن مایــه و شــالوده 

پژوهــش اســت نمی تــوان متصــور بــود. بیشــتر َهــم و 

ــه  ــس از آن دانشــجو می شــود ارائ ــدرس و پ ــالش م ت

ــح،  ــی صحی ــاع ده ــوه ارج ــول، نح ــات و نقل ق اطالع

تبدیــل نقــل قــول مســتقیم بــه غیــر مســتقیم و دســت 

آخــر ایجــاد چفتــی بیــن تفســیر خویــش، نقــل قــول 

مســتقیم و غیــر مســتقیم. عارضــه ای کــه در نشــریات 

علمی_پژوهشــی بــه وفــور یافــت می شــود. شــوربختانه 

ایــن چنیــن دیــد ســاختاری و فرمــال بــه تحقیــق در 

نوبــت داوری مقــاالت، ســنگ محــک و میزان می شــود. 

ــی پزوهــش در هنــر  بحــث روش تحقیــق بحــث کانون

اســت کــه بــا توجــه بــه واحد هــای ارائه شــده از ســوی 

ــت  ــده اس ــد ش ــر و تحدی ــتی منحص ــع باالدس مراج

ــردم رویکــردی  ــه همانطــور عــرض ک ــه دو واحــد ک ب

ــه  ــت ب ــرازوی کمی ــۀ ت ــال و ســاختاری دارد و کف فرم

ــد.  ــت آن می چرب ــر کیفی ــی ب ــورت فاحش ص

  محمدی
ــوان  ــات می ت ــخ ادبی ــژه در تاری ــه وی ــد ب ــوزه نق در ح

بــه متیــو آرنولــد اشــاره کــرد کــه بــه زعــم وی نقــد را 

می تــوان بــه صورتــی پیــش بــرد کــه واجــد معیارهــای 

ــا  ــان را ب ــد نقدت ــما می توانی ــی ش ــود. یعن ــی ش ارزیاب

ادعــای علمــی بــودن پیــش ببریــد کــه بــه گمانــم خود 

ــد در ابتــدا از اصطــالح نقــد آکادمیــک اســتفاده  آرنول

 کــرده اســت؛ حتــی پــس از آن افــرادی نســبت بــه او 

ــودن ایــن  ــل اندازه گیــری ب جبهــه گرفتنــد و غیــر قاب

ــن را  ــد ای ــی خــب بای مقــوالت رو پیــش کشــیدند. ول

بپذیریــم کــه هــرگاه از آکادمیــک بــودن یــک پژوهــش 
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ــوان  ــی نمی ت ــم یعن ــان می آوری ــه می ــخن ب ــد س و نق

هــر تفســیر و تعبیــر شــخصی را مطــرح کــرد و آن را 

ــه هــر حــال هــر  ــه داد. ب ــه ارائ ــه عنــوان یــک نظری ب

ــراه  ــه هم ــب ب ــک مکت ــود ی ــرو خ ــا پی ــه حتم نظری

ــه  ــز را در جامع ــی ت ــز و آنت ــک ت ــد ی ــا بای دارد. حتم

ــه  دانشــگاهی خویــش در پــس خــود داشــته باشــد. ب

ــان و  ــن مخالف ــک بی ــان دیالکتی ــک جری ــی ی عبارت

موافقــان آن نظریــه صــورت گیــرد. در صورتــی کــه در 

ــران  ــه ِویــژه پژوهــش هنــر ای جامعــه علــوم انســانی ب

غالــب نظریــات ابتــر و فاقــد ایــن رونــد هســتند. 

پیــرو نقــد شــما حــول روش هــای تحقیــق مــی توانــم 

ــا  ــگاه م ــاید هیچ ــم. ش ــاره کن ــن اش ــه روش ولفلی ب

ــا  ــانس ی ــر رنس ــالن اث ــه ف ــم ک ــن کنی ــم تعیی نتوانی

ــوان  ــاید بت ــن ش ــا روش ولفلی ــا ب ــت؛ ام ــاروک اس ب

ــان  ــه فــالن مکتــب بی ــر را ب ــک اث نزدیکــی و دوری ی

کــرد و ایــن یــک روش تحقیــق اســت. در اینجــا 

مــا می  بینیــم هرچنــد تالش  هایــی از ایــن دســت 

ــود  ــوژی وج ــود متدول ــه خ ــراف ب ــا اش ــود ام می  ش

ــه در دوره  ــت ک ــرورت اس ــن ض ــر ای ــه بیانگ ــدارد ک ن

ارشــد ایــن متدولوژی  هــا بایــد تدریــس شــود. تمرکــز 

ــا روش هــای نقــد  ــر تاریــخ هنــر اســت ت مــا بیشــتر ب

ــن  ــا روی ای ــات آزاد م ــی مطالع ــر. یعن ــش هن و پژوه

روش هــای تحقیــق ســوار اســت و در دانشــگاه بــه امــور 

ــه در بعضــی  ــی ک ــود. در صورت ــه می ش ــر پرداخت دیگ

از دروس خواهــان مقالــه از دانشــجو هســتند کــه شــاید 

ــه  ــک مقال ــه ی ــاالت ب ــه مق ــد آن ب ــر از 20 درص کمت

علمی_پژوهشــی تبدیــل می  شــود. گرچــه کــه مایلم در 

بخــش بعــدی همیــن پدیــده یعنــی بــه مقــاالت علمی_

پژوهشــی و آســیب های آن هــم بپردازیــم. مقدمتــا بایــد 

ــا  ــما ب ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه اینگون ــم ک بگوی

ــاص  ــوب خ ــرم و چهارچ ــک ف ــه در ی ــرار دادن مقال ق

واجــد شــرایط یــک مقالــه علمی_پژوهشــی می شــوید. 

ایــن فــرم اســت کــه اعتبــار می بخشــد و نــه محتواهــای 

ــد  ــز بای ــر نی ــن ام ــه ای ــر ک ــه به خصــوص در هن خالقان

برجســته باشــد. 

 اصالنی
خــب در حــوزه پژوهــش، ســنتی کــه رایــج و متــداول 

اســت بســط دادن جهان بینــی یــک اثــر و یــا هنرمنــد 

ــران  ــه در ای ــت ک ــرح اس ــرداز مط ــک نظریه  پ ــه ی ب

ــیوه  ــن ش ــال ای ــورد. ح ــم می خ ــه چش ــی ب ــه فزون ب

ــا  ــدا؛ ام ــت ج ــی اس ــت بحث ــل اتکاس ــش قاب از پژوه

ــش عمــل  ــد همچــون اســالف خوی ــرد بخواه ــه ف آنک

کنــد، تنهــا یــک صــورت رونویســی از کارهــای گذشــته 

اســت. گویــا روال کار اینگونــه اســت کــه در وهلــه اول 

ــس از  ــم و پ ــر می پردازی ــک متفک ــریح آرای ی ــه تش ب

آن بــا توصیــف اثــر یــا آثــار یــک هنرمنــد بــه زنجیــر 

ــه  ــم و ارائ ــا ه ــه ب ــن دو مقول ــردن ای ــگ ک و هماهن

نتیجــه ای منبعــث از ایــن کار پژوهــش و تحقیــق را بــه 

ــه اینجــا روشــن اســت  ــه ای ک ــان می رســانیم. نکت پای

ایــن اســت کــه نقــش فــرد در حد تدویــن و گاهــی تنها 

تغییــر کلمــات یــک متفکــر در بســتر اثــر بــوده اســت. 

بــه دیگر ســخن بــا نگاهــی موشــکافانه بنگریــم تصنیف 

ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــی تالیف ــود حت ــای خ ــه در ج ک

ــی  ــاب جمالت ــود انتخ ــط می ش ــق فق ــت. کار محق اس

ــتاری و  ــم نوش ــک نظ ــظ ی ــط و حف ــر مرتب ــه ظاه ب

ســاختاری. از ایــن موضــوع کــه بگذریــم تکــراری 

بــودن پژوهش هــا هــم قابــل تامــل اســت. یعنــی 
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حــال ایــن موضــوع آسیب شناســی تولیــد علــم و 

پژوهــش حداقــل در علــوم انســانی منحصــر بــه ایــران 

نیســت. بــرای مثــال افــرادی چــون ُورال در انگلســتان 

)2004((، هوهتــا، وارتــاال و ارواال )2007( در فنالنــد و 

آلیســون و کــری)2007( در کانــادا بــه آسیب شناســی 

ایــن  دانشــجویان  پایان نامه هــای  و  پژوهش هــا 

ــت  ــد و مســائلی همچــون محدودی کشــورها پرداخته ان

زمــان تحقیــق، مــورد فشــار قراگرفتــن از ســوی 

اطرافیــان )اســتادان و مدیرگــروه(، فقــدان مهــارت الزم 

ــی  ــه عبارت ــد. ب ــان کرده ان ــگارش پژوهــش بی جهــت ن

دیگــر در دیگــر ممالــک هــم ایــن مهــم وجــود دارد و 

ــران.  ــا شــدت و حــدت ای ــه ب احتمــاال ن

همچنــان کــه ذکــر شــد متاســفانه پژوهش هــا در 

ایــران چنــدان علمــی و نظام منــد نیســتند. خــود ایــن 

ــت گذاری و  ــر سیاس ــه منظ ــوان از س ــوم را می ت مفه

نظــام آموزشــی، اســتادان و دانشــجویان مــورد مداقــه 

ــود  ــا وج ــری ب ــد هن ــاحت نق ــرار داد. در س ــور ق و غ

کثــرت و تنــوع الگوهــا و روش هــای موفــق نقــد 

ــس و  ــت تدری ــردازان جه ــین و نظریه پ ــی، مدرس علم

ــد  ــه  داده  ان ــده ارائ ــای ارزن ــد الگو  ه ــد نظام من ــه نق ارائ

کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه الگوهایــی مبتنــی 

ــه  ــد بورک ــوی ادمون ــون الگ ــی همچ ــنت تحلیل ــر س ب

فلدمــن، الگــوی تــام اندرســون، الگــوی دی.کلمنتــس 

کــرد.  اشــاره  کارول  نوئــل  الگــوی  نهایــت  در  و 

شــوربختانه دانشــجوی علــوم انســانی مــا بــه ویــژه در 

وادی پژوهــش هنــر دانــش چندانــی از ایــن الگوهــا و 

روش هــا نــدارد. همــۀ تــالش فــرد بــرای نقــد می شــود 

ــران.  ــاختاری از کار دیگ ــرداری س ــت ب رونوش

همانطــور کــه شــما بیــان کــردی در سیســتم آموزشــی 

موجــود، رویکــردی منســجم و علمــی و بــه روز بــرای 

درس روش تحقیــق کــه البتــه بن مایــه و شــالوده 

پژوهــش اســت نمی تــوان متصــور بــود. بیشــتر َهــم و 

ــه  ــس از آن دانشــجو می شــود ارائ ــدرس و پ ــالش م ت

ــح،  ــی صحی ــاع ده ــوه ارج ــول، نح ــات و نقل ق اطالع

تبدیــل نقــل قــول مســتقیم بــه غیــر مســتقیم و دســت 

آخــر ایجــاد چفتــی بیــن تفســیر خویــش، نقــل قــول 

مســتقیم و غیــر مســتقیم. عارضــه ای کــه در نشــریات 

علمی_پژوهشــی بــه وفــور یافــت می شــود. شــوربختانه 

ایــن چنیــن دیــد ســاختاری و فرمــال بــه تحقیــق در 

نوبــت داوری مقــاالت، ســنگ محــک و میزان می شــود. 

ــی پزوهــش در هنــر  بحــث روش تحقیــق بحــث کانون

اســت کــه بــا توجــه بــه واحد هــای ارائه شــده از ســوی 

ــت  ــده اس ــد ش ــر و تحدی ــتی منحص ــع باالدس مراج

ــردم رویکــردی  ــه همانطــور عــرض ک ــه دو واحــد ک ب

ــه  ــت ب ــرازوی کمی ــۀ ت ــال و ســاختاری دارد و کف فرم

ــد.  ــت آن می چرب ــر کیفی ــی ب ــورت فاحش ص

  محمدی
ــوان  ــات می ت ــخ ادبی ــژه در تاری ــه وی ــد ب ــوزه نق در ح

بــه متیــو آرنولــد اشــاره کــرد کــه بــه زعــم وی نقــد را 

می تــوان بــه صورتــی پیــش بــرد کــه واجــد معیارهــای 

ــا  ــان را ب ــد نقدت ــما می توانی ــی ش ــود. یعن ــی ش ارزیاب

ادعــای علمــی بــودن پیــش ببریــد کــه بــه گمانــم خود 

ــد در ابتــدا از اصطــالح نقــد آکادمیــک اســتفاده  آرنول

 کــرده اســت؛ حتــی پــس از آن افــرادی نســبت بــه او 

ــودن ایــن  ــل اندازه گیــری ب جبهــه گرفتنــد و غیــر قاب

ــن را  ــد ای ــی خــب بای مقــوالت رو پیــش کشــیدند. ول

بپذیریــم کــه هــرگاه از آکادمیــک بــودن یــک پژوهــش 

214

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

ــوان  ــی نمی ت ــم یعن ــان می آوری ــه می ــخن ب ــد س و نق

هــر تفســیر و تعبیــر شــخصی را مطــرح کــرد و آن را 

ــه هــر حــال هــر  ــه داد. ب ــه ارائ ــه عنــوان یــک نظری ب

ــراه  ــه هم ــب ب ــک مکت ــود ی ــرو خ ــا پی ــه حتم نظری

ــه  ــز را در جامع ــی ت ــز و آنت ــک ت ــد ی ــا بای دارد. حتم

ــه  دانشــگاهی خویــش در پــس خــود داشــته باشــد. ب

ــان و  ــن مخالف ــک بی ــان دیالکتی ــک جری ــی ی عبارت

موافقــان آن نظریــه صــورت گیــرد. در صورتــی کــه در 

ــران  ــه ِویــژه پژوهــش هنــر ای جامعــه علــوم انســانی ب

غالــب نظریــات ابتــر و فاقــد ایــن رونــد هســتند. 

پیــرو نقــد شــما حــول روش هــای تحقیــق مــی توانــم 

ــا  ــگاه م ــاید هیچ ــم. ش ــاره کن ــن اش ــه روش ولفلی ب

ــا  ــانس ی ــر رنس ــالن اث ــه ف ــم ک ــن کنی ــم تعیی نتوانی

ــوان  ــاید بت ــن ش ــا روش ولفلی ــا ب ــت؛ ام ــاروک اس ب

ــان  ــه فــالن مکتــب بی ــر را ب ــک اث نزدیکــی و دوری ی

کــرد و ایــن یــک روش تحقیــق اســت. در اینجــا 

مــا می  بینیــم هرچنــد تالش  هایــی از ایــن دســت 

ــود  ــوژی وج ــود متدول ــه خ ــراف ب ــا اش ــود ام می  ش

ــه در دوره  ــت ک ــرورت اس ــن ض ــر ای ــه بیانگ ــدارد ک ن

ارشــد ایــن متدولوژی  هــا بایــد تدریــس شــود. تمرکــز 

ــا روش هــای نقــد  ــر تاریــخ هنــر اســت ت مــا بیشــتر ب

ــن  ــا روی ای ــات آزاد م ــی مطالع ــر. یعن ــش هن و پژوه

روش هــای تحقیــق ســوار اســت و در دانشــگاه بــه امــور 

ــه در بعضــی  ــی ک ــود. در صورت ــه می ش ــر پرداخت دیگ

از دروس خواهــان مقالــه از دانشــجو هســتند کــه شــاید 

ــه  ــک مقال ــه ی ــاالت ب ــه مق ــد آن ب ــر از 20 درص کمت

علمی_پژوهشــی تبدیــل می  شــود. گرچــه کــه مایلم در 

بخــش بعــدی همیــن پدیــده یعنــی بــه مقــاالت علمی_

پژوهشــی و آســیب های آن هــم بپردازیــم. مقدمتــا بایــد 

ــا  ــما ب ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه اینگون ــم ک بگوی

ــاص  ــوب خ ــرم و چهارچ ــک ف ــه در ی ــرار دادن مقال ق

واجــد شــرایط یــک مقالــه علمی_پژوهشــی می شــوید. 

ایــن فــرم اســت کــه اعتبــار می بخشــد و نــه محتواهــای 

ــد  ــز بای ــر نی ــن ام ــه ای ــر ک ــه به خصــوص در هن خالقان

برجســته باشــد. 

 اصالنی
خــب در حــوزه پژوهــش، ســنتی کــه رایــج و متــداول 

اســت بســط دادن جهان بینــی یــک اثــر و یــا هنرمنــد 

ــران  ــه در ای ــت ک ــرح اس ــرداز مط ــک نظریه  پ ــه ی ب

ــیوه  ــن ش ــال ای ــورد. ح ــم می خ ــه چش ــی ب ــه فزون ب

ــا  ــدا؛ ام ــت ج ــی اس ــت بحث ــل اتکاس ــش قاب از پژوه

ــش عمــل  ــد همچــون اســالف خوی ــرد بخواه ــه ف آنک

کنــد، تنهــا یــک صــورت رونویســی از کارهــای گذشــته 

اســت. گویــا روال کار اینگونــه اســت کــه در وهلــه اول 

ــس از  ــم و پ ــر می پردازی ــک متفک ــریح آرای ی ــه تش ب

آن بــا توصیــف اثــر یــا آثــار یــک هنرمنــد بــه زنجیــر 

ــه  ــم و ارائ ــا ه ــه ب ــن دو مقول ــردن ای ــگ ک و هماهن

نتیجــه ای منبعــث از ایــن کار پژوهــش و تحقیــق را بــه 

ــه اینجــا روشــن اســت  ــه ای ک ــان می رســانیم. نکت پای

ایــن اســت کــه نقــش فــرد در حد تدویــن و گاهــی تنها 

تغییــر کلمــات یــک متفکــر در بســتر اثــر بــوده اســت. 

بــه دیگر ســخن بــا نگاهــی موشــکافانه بنگریــم تصنیف 

ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــی تالیف ــود حت ــای خ ــه در ج ک

ــی  ــاب جمالت ــود انتخ ــط می ش ــق فق ــت. کار محق اس

ــتاری و  ــم نوش ــک نظ ــظ ی ــط و حف ــر مرتب ــه ظاه ب

ســاختاری. از ایــن موضــوع کــه بگذریــم تکــراری 

بــودن پژوهش هــا هــم قابــل تامــل اســت. یعنــی 

215

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ



ــین  ــای پیش ــن پژوهش ه ــر گرفت ــدون درنظ ــراد ب اف

تحقیق هــای  قوت هــای  و  ضعف هــا  برشــمردن  و 

گذشــته و تنهــا محــدود شــدن بــه اشــاره ای کوتــاه در 

قســمت پیشــینه تحقیــق کار خــود را پیــش می برنــد. 

ــدی  ــل عالقه من ــا حداق ــی ب ــق واقع ــک محق ــب ی خ

کارهــای گذشــته را بــا باریک بینــی مــورد مداقــه قــرار 

ــت.  ــن اس ــکاری نوی ــه راه ــعی او در ارائ ــد و س می ده

ــرش دانشــجو  ــده نظــام آموزشــی و پذی ــگاره بن ــه ان ب

ــایر  ــه س ــبت ب ــر نس ــش هن ــته پژوه ــل در رش حداق

رشــته هــای هنــری ایــن قضیــه را حــدت می بخشــد. 

ــه  ــا ب ــدک و تنه ــه ای ان ــش زمین ــا پی ــراد ب ــا اف گوی

خاطــر جذابیــت رشــته و گل و گشــاد بــودن موضــوع 

ــخصی  ــه ش ــوند. تجرب ــته می ش ــن رش ــث وارد ای بح

ــان  ــر زب ــه ب ــا تکی ــراد ب ــه ورود اف ــد ک ــان می ده نش

در کنکــور و عــدم وجــود پیشــینه و دغدغه منــدی 

ــته در  ــن رش ــدی ای ــالت ج ــر از معض ــه هن ــبت ب نس

ســطح دانشــگاهای برتــر اســت. حــال شــما ایــن نهــاده 

را بــا ضعــف و آشــفتگی نظــام آموزشــی تجمیــع کنیــد. 

ــود. از  ــوان متصــور ب ــوب را نمی ت ــا نتیجــه مطل طبیعت

ســوی دیگــر رویکــرد نظــام آموزشــی تربیــت افــرادی 

ــا پژوهشــگر.  آموزشــگر اســت ت

  محمدی
یــک نکتــه دیگــر هــم در ادامــه صحبــت تــو این اســت 

کــه خــب گاهــی اوقــات آنچنــان موضــوع تحقیــق مــا 

جزئــی اســت کــه تاثیــر چندانــی هــم در آینــده هنــری 

و فرهنگــی مــا نخواهــد داشــت. بایــد پذیرفــت کــه مــا 

ــه  ــی و نظری ــون زیباشناس ــی همچ ــان در کلیات همچن

ــوع  ــن ن ــه ای ــازی ب ــم نی ــه ه ــم و اینگون ــر مانده ای هن

ــی نیســت. صــرف اینکــه  ــی جزئ پازل  چینی هــای خیل

مــن بگویــم فــالن نقــد فمینیســتی روی آثــار جــودی 

شــیکاگو صــورت گرفتــه اســت و مــن در اینجــا همــان 

ــل  ــه قاب ــم ک ــه می  ده ــی ارائ ــرح اصول ــار ف را روی آث

ــر  ــا اگ ــت. ام ــو نیس ــا ن ــن کار قطع ــت. ای ــول نیس قب

ــورد پژوهــش  ــات فمینیســت را از منظــر دیگــر م کلی

ــی  ــود بررس ــه خ ــات را در جامع ــم و آن کلی ــرار ده ق

کنــم کار نــو و مثمــر ثمــری خواهــد بــود. 

یــک نکتــه هــم بگــذار دربــاره شــیوه ارایــه کار 

پژوهشــی کــه بــه صــورت کتــاب و مقالــه محدود شــده 

ــر  ــد بیــن کار پژوهشــی در عرصــه هن ــم. در پیون بگوی

ــی  ــان اســت کــه خیل ــراز و بی و جامعــه، روش هــای اب

مهــم می  شــود. مقــاالت نشــریات علمی_پژوهشــی کــه 

ــی درون دانشــگاهی  ــا مخاطب ــد صرف ــر می رس ــه نظ ب

ــود  ــد خ ــر می توان ــش هن ــن پژوه ــان م ــه گم دارد. ب

ــه تولیــد هنــری شــود. پژوهــش هنــر منجــر  منجــر ب

شــود بــه تولیــد مســتند و یــا حتــی مقــداری مقاالتــی 

ژورنالیســتی تر کــه بخــش بیشــتری از جامعــه آن 

را بتوانــد ببینــد یــا بخوانــد. مثــال دیویــد اتنبــرا 

ــات  ــق حی ــروی تحقی ــال در قلم ــدود 70 س ــه ح ک

ــه  ــرای ارائ ــه ب ــی ک ــا زبان ــت، تنه ــوده اس ــش ب وح

ــا  ــه م ــد مســتند هایی اســت ک ــا برگزی ــن پژوهش ه ای

آن  هــا را بــه عنــوان مســتندهای راز بقــا می  شناســیم، 

ــاالت  ــاب و مق ــت و کت ــر می نشس ــه اگ ــی ک در حال

ــون  ــی چ ــر موفقیت ــت کمت ــی می نوش علمی_پژوهش

االن پیــدا می کــرد و کمتــر اثرگــذار بــود. حــال اینکــه 

مــا دربــاره شــاخص ترین آثــار هنــری نظیــر شــاهنامه 

ــر  ــخ هن ــته تاری ــدان برجس ــا هنرمن ــبی و ی طهماس

ــم مســتند درخــوری نســاخته ایم. گرچــه  ــان ه خودم
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بارهــا مقالــه نوشــته ایم کــه ایــن مقــاالت فاقــد ارتبــاط 

الزم بــا بدنــه اجتمــاع اســت و بعــد از خــود گفتگویــی 

ــذارد. ــا نمی  گ ــه ج ب

  اصالنی
خــب محمدحســین جــان بــه نکتــه کلیــدی و جالبــی 

اشــاره کردیــد. بــه کار بــردن ابزارهــا و بســتر های 

ــه هــر حــال مــا ایرانیــان قومــی  نویــن در پژوهــش. ب

تصویــری هســتیم. معیــار شــناخت بــرای مــا همچنــان 

تصویــر اســت. مــردم عــادی در گفتگــوی روزانــه 

نقاشــی را شــاخص می داننــد کــه واقعیــت را بــه عینــه 

تصویــر کنــد. چــرا از ایــن بســتر اســتفاده نکنیــم. چــرا 

پژوهش هــا را بــه ســمت تصویــر و مســتند ســوق 

ــری همچــون پادکســت  ــرا بســترهای دیگ ــم. چ ندهی

کــه بــا ســرعت فراوانــی رونــق می یابــد پیــش نکشــیم. 

بــه زعــم بنــده ایــن بــار بــر دوش نســل جوانتــر اســت. 

بــه هــر تقدیــر بــا ایــن فضــا بالــغ شــده اند و بــه َچــم 

کار آگاه.

  Worall

 Uhta, Varttala & Ervaala

  Allison & Carey
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ــین  ــای پیش ــن پژوهش ه ــر گرفت ــدون درنظ ــراد ب اف

تحقیق هــای  قوت هــای  و  ضعف هــا  برشــمردن  و 

گذشــته و تنهــا محــدود شــدن بــه اشــاره ای کوتــاه در 

قســمت پیشــینه تحقیــق کار خــود را پیــش می برنــد. 

ــدی  ــل عالقه من ــا حداق ــی ب ــق واقع ــک محق ــب ی خ

کارهــای گذشــته را بــا باریک بینــی مــورد مداقــه قــرار 

ــت.  ــن اس ــکاری نوی ــه راه ــعی او در ارائ ــد و س می ده

ــرش دانشــجو  ــده نظــام آموزشــی و پذی ــگاره بن ــه ان ب

ــایر  ــه س ــبت ب ــر نس ــش هن ــته پژوه ــل در رش حداق

رشــته هــای هنــری ایــن قضیــه را حــدت می بخشــد. 

ــه  ــا ب ــدک و تنه ــه ای ان ــش زمین ــا پی ــراد ب ــا اف گوی

خاطــر جذابیــت رشــته و گل و گشــاد بــودن موضــوع 

ــخصی  ــه ش ــوند. تجرب ــته می ش ــن رش ــث وارد ای بح

ــان  ــر زب ــه ب ــا تکی ــراد ب ــه ورود اف ــد ک ــان می ده نش

در کنکــور و عــدم وجــود پیشــینه و دغدغه منــدی 

ــته در  ــن رش ــدی ای ــالت ج ــر از معض ــه هن ــبت ب نس

ســطح دانشــگاهای برتــر اســت. حــال شــما ایــن نهــاده 

را بــا ضعــف و آشــفتگی نظــام آموزشــی تجمیــع کنیــد. 

ــود. از  ــوان متصــور ب ــوب را نمی ت ــا نتیجــه مطل طبیعت

ســوی دیگــر رویکــرد نظــام آموزشــی تربیــت افــرادی 

ــا پژوهشــگر.  آموزشــگر اســت ت

  محمدی
یــک نکتــه دیگــر هــم در ادامــه صحبــت تــو این اســت 

کــه خــب گاهــی اوقــات آنچنــان موضــوع تحقیــق مــا 

جزئــی اســت کــه تاثیــر چندانــی هــم در آینــده هنــری 

و فرهنگــی مــا نخواهــد داشــت. بایــد پذیرفــت کــه مــا 

ــه  ــی و نظری ــون زیباشناس ــی همچ ــان در کلیات همچن

ــوع  ــن ن ــه ای ــازی ب ــم نی ــه ه ــم و اینگون ــر مانده ای هن

ــی نیســت. صــرف اینکــه  ــی جزئ پازل  چینی هــای خیل

مــن بگویــم فــالن نقــد فمینیســتی روی آثــار جــودی 

شــیکاگو صــورت گرفتــه اســت و مــن در اینجــا همــان 

ــل  ــه قاب ــم ک ــه می  ده ــی ارائ ــرح اصول ــار ف را روی آث

ــر  ــا اگ ــت. ام ــو نیس ــا ن ــن کار قطع ــت. ای ــول نیس قب

ــورد پژوهــش  ــات فمینیســت را از منظــر دیگــر م کلی

ــی  ــود بررس ــه خ ــات را در جامع ــم و آن کلی ــرار ده ق

کنــم کار نــو و مثمــر ثمــری خواهــد بــود. 

یــک نکتــه هــم بگــذار دربــاره شــیوه ارایــه کار 

پژوهشــی کــه بــه صــورت کتــاب و مقالــه محدود شــده 

ــر  ــد بیــن کار پژوهشــی در عرصــه هن ــم. در پیون بگوی

ــی  ــان اســت کــه خیل ــراز و بی و جامعــه، روش هــای اب

مهــم می  شــود. مقــاالت نشــریات علمی_پژوهشــی کــه 

ــی درون دانشــگاهی  ــا مخاطب ــد صرف ــر می رس ــه نظ ب

ــود  ــد خ ــر می توان ــش هن ــن پژوه ــان م ــه گم دارد. ب

ــه تولیــد هنــری شــود. پژوهــش هنــر منجــر  منجــر ب

شــود بــه تولیــد مســتند و یــا حتــی مقــداری مقاالتــی 

ژورنالیســتی تر کــه بخــش بیشــتری از جامعــه آن 

را بتوانــد ببینــد یــا بخوانــد. مثــال دیویــد اتنبــرا 

ــات  ــق حی ــروی تحقی ــال در قلم ــدود 70 س ــه ح ک

ــه  ــرای ارائ ــه ب ــی ک ــا زبان ــت، تنه ــوده اس ــش ب وح

ــا  ــه م ــد مســتند هایی اســت ک ــا برگزی ــن پژوهش ه ای

آن  هــا را بــه عنــوان مســتندهای راز بقــا می  شناســیم، 

ــاالت  ــاب و مق ــت و کت ــر می نشس ــه اگ ــی ک در حال

ــون  ــی چ ــر موفقیت ــت کمت ــی می نوش علمی_پژوهش

االن پیــدا می کــرد و کمتــر اثرگــذار بــود. حــال اینکــه 

مــا دربــاره شــاخص ترین آثــار هنــری نظیــر شــاهنامه 

ــر  ــخ هن ــته تاری ــدان برجس ــا هنرمن ــبی و ی طهماس

ــم مســتند درخــوری نســاخته ایم. گرچــه  ــان ه خودم
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بارهــا مقالــه نوشــته ایم کــه ایــن مقــاالت فاقــد ارتبــاط 

الزم بــا بدنــه اجتمــاع اســت و بعــد از خــود گفتگویــی 

ــذارد. ــا نمی  گ ــه ج ب

  اصالنی
خــب محمدحســین جــان بــه نکتــه کلیــدی و جالبــی 

اشــاره کردیــد. بــه کار بــردن ابزارهــا و بســتر های 

ــه هــر حــال مــا ایرانیــان قومــی  نویــن در پژوهــش. ب

تصویــری هســتیم. معیــار شــناخت بــرای مــا همچنــان 

تصویــر اســت. مــردم عــادی در گفتگــوی روزانــه 

نقاشــی را شــاخص می داننــد کــه واقعیــت را بــه عینــه 

تصویــر کنــد. چــرا از ایــن بســتر اســتفاده نکنیــم. چــرا 

پژوهش هــا را بــه ســمت تصویــر و مســتند ســوق 

ــری همچــون پادکســت  ــرا بســترهای دیگ ــم. چ ندهی

کــه بــا ســرعت فراوانــی رونــق می یابــد پیــش نکشــیم. 

بــه زعــم بنــده ایــن بــار بــر دوش نســل جوانتــر اســت. 

بــه هــر تقدیــر بــا ایــن فضــا بالــغ شــده اند و بــه َچــم 

کار آگاه.

  Worall

 Uhta, Varttala & Ervaala

  Allison & Carey
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