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دکتــر مرضیــه پیراوی ونــک ،دانشــیار گــروه

شناختشناســی ،زبــان و بیــان در هنــر ،پدیدارشناســی و

هنــر و کارآفرینــی دانشــگاه هنــر اصفهــان و از

حکمــت هنــر و زیباییشناســی از موضوعــات مــورد توجــه

چهره هــای شــاخﺺ آکادمیــک در حــوزة فلســفه

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

اســت .او مــدرک دکتــری خــود را در رشــتۀ

مهمتریــن کتابهــای تﺄلیفــی دکتــر پیراویونــک میتـوان

فلســفه ،از دانشــگاه هنــر اصفهــان ،اخــذ نمــود

بــه پدیدارشناســی نــزد مرلوپونتــی و زبــان در تفکــر هایدگــر

و از ســال 13۸۸بــه عضویــت دائمــی هیئــت

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

علمــی دانشــگاه هنــر اصفهــان درآمده اســت.

تﺄکیــد ایشــان بــر آشــنایی دانشــجویان بــا روش نقــد نویــن،

از جملــه ســوابق اجرایــی ایشــان می تــوان بــه

تسلطشــان بــه زبانهــای انگلیســی ،آلمانــی ،عربــی و یونانی،

سرپرســتی و معاونــت آموزشــی دانشــکده هنــر

بــه انضمام مقالهشــان با عنـوان «نقد روششناســی مطالعات

و ادیــان ،معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه

فلســفی در هنــر» ،مــا را بــر آن داشــت کــه بــه گفتوگــو بــا

هنــر اصفهــان ،مدیــر گــروه دورة دکتــری

ایشــان بپردازیــم و از نظراتشــان در بــاب پژوهــش بهرهمنــد

پژوهــش هنــر بیــن ســال های  1391-93و

شــویم .بدیــن جهــت گفتوگــوی پیــش رو به اساســیترین

مدیــر گــروه کارشناســی ارشــد هنــر اســالمی

نــکات و نیازهــا در بــاب انجــام یــک پژوهــش پرداخته اســت

بیــن ســال های 13۸9-91اشــاره کــرد .خانــم

کــه مطالعــۀ آن میتواند راهگشــا و آگاهیبخش دانشــجویان

پیــراوی ونــک در تدریــس ،از اســاتید معطــی

و مخاطبــان در مســیر جســتن و پژوهــش باشــد .بــه امیــد

و خردمنــد و پویاســت کــه همــواره خیــل

تســهیل مســیر پژوهــش و پویایــی ایــن امر.

عظیمــی از دانشــجویان ،مشــتاق بهره منــدی

از ســرکارخانم دکتــر پیـراوی ونــک بـرای پذیرش انجــام این

از کالس هــای ایشــان هســتند.

مصاحبه سپاسگزارم.
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اولیــن گام بــرای انجــام یــک پژوهــش

آســیبپذیر اســت .توجــه بــه جنــس کار هنــری و

مقدماتــی قبــل از تحقیــق وجــود دارد کــه بشــدت

اولیــن اصــل مهــم بــرای محقــق باشــد .حــوزة هنــر،

مهــم و ضروریتــر هســتند؛ و انجــام یــک پژوهــش

ســاحتی بینارشــتهای اســت کــه میتوانــد بــا اســتناد

را الزم میگردانــد .از جملــه مقدمــات مهــم پیــش از

بــه مطالعــات دینــی ،فرهنگــی و اجتماعــی هــم

انجــام یــک پژوهــش جدیــد ،شــرح وضعیــت موجــود

موجــب غنــای علــوم دیگــر گــردد و هــم بــه رشــد و

اطالعاتــی دربــاره موضــوع مــورد نظــر اســت؛ تــا

بالندگــی کارهــای هنــری بــا ســبک و ســیاق بــهروز

بتوانیــم در گام خطیــر آسیبشناســی بــه ارزیابــی و

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

نقــد وضعیــت موجــود بپردازیــم .در آســیب شناســی،

توجــه ایــن اســت کــه هــر رویکــردی بــرای پژوهــش

محقــق موظــف میشــود تــا انحرافــات مســیرهای

هنــری نمیتوانــد مناســب باشــد؛ چراکــه جنــس

مطالعاتــی در حــوزه مــورد نظــر را ردیابــی کنــد و بــه

پژوهــش ،موضــوع ،هــدف و نیــاز معرفتــی اســت کــه

بررســی نقــاط قــوت و ضعــف و وجــوه کلیشــهای در

رویکــرد متناســب را بــرای تحقیــق تعییــن میکنــد.

ایــن بــاره بپــردازد.

بــه نحــو اقتضــاء بایــد گفــت ،ســاحت هنــر و تحقیــق
در حــوزة هنــر ،ســبک و ســیاق متفاوتــی را طلــب

فراینــد محــور باشــد یــا نتیجــه محــور؟

تحقیــق کــردن در ایــن حــوزه نیســت ،بلکــه بــا توجــه

کــدام شــیوه دارای اهمیــت اســت؟

بــه اهمیــت و متفــاوت بــودن نحــوة شــکلگیری

پژوهشهــا میتواننــد هــم فرایندمحــور باشــند و

آثــار هنــری و توصیــف و تفســیر آن بایــد روشهــای

هــم نتیجــه محــور .بســته بــه نــوع موضــوع و روش

پژوهــش متناســب و متعــادل بــا آثــار هنــری و فضــای

تحقیــق متناســب بــا موضــوع تحقیــق ،ســبک و ســیاق

هنــر گــردد.

پژوهــش شــکل میگیــرد.

در تحلیــل یــک اثــر هنــری اتخــاذ چــه

رویکردهایــی دارای اهمیت اســت؟ چه نســبتی

بایــد میــان انتخاب یــک رویکــرد و نظریــه ،با
یــک اثــر هنــری وجــود داشــته باشــد؟ آیــا
هــر رویکــردی بــرای تحلیــل هــر اثــر هنــری

آیــا در پژوهشهــای معاصــر ،هماهنگــی

میــان ســاختار صــوری و محتوایــی برقــرار
اســت؟

در برخــی پژوهشهــای کنونــی هنــر ،بــه جهــت
اقتضائــات دانشــگاهی ســعی میشــود بــه نحــوی
ظاهــری ،ســاختار صــوری مرتبــی تنظیــم شــود؛ امــا

مناســب اســت؟

در باطــن ،همنوایــی ســاختار صــوری و محتوایــی

تحقیــق دربــارة کارهــای هنــری بســیار خطیــر و

اصــال شــکل نمیگیــرد .رعایــت الگوهــای نوشــتاری
Sara.Kariman1987@gmail.com
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نقد و گـفتگو

بــه نظــر شــما پژوهــش میبایســت

میکنــد؛ امــا ایــن بــه معنــای ســلیقهای کار کــردن و

بخــــش

چیســت؟

تﺄثیرگــذاری در مطالعــات حــوزة مــورد نظــر ،بایــد

پژوهــش ،تضمینــی بـرای قـوام یافتن یک تحقیــق معرفتی

دغدغهمنــدی و روحیــه پرسشــگری

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

دانشــجو مرتبــط اســت؟

ایــن آســیب ،یکــی از جــدی تریــن مســئلههای روز اســت.

اتفاقــی کــه چندیــن ســال در حوزة پژوهــش رخ داده،
ایــن اســت کــه ،دقیقــا بــر اســاس آییننامههــای

چــه ضعفــی در روششناســی

پژوهشهــای کنونــی دیــده میشــود؟ آیــا

مطالعاتهنرهایزیبا
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ارتقــا ،تغییــر وضعیــت اســاتید و یــا اجبارهایــی
کــه بــرای نــگارش مقالــه در راســتای تحصیــل و

تابستان 1400

روششناســی نیازمنــد گامبنــدی اســت؟

مجــوز دفــاع صــورت گرفتــه ،مقالهنویســی را بــه

در اهمیــت طــرح پژوهــش و بیــان گامهــای

نوعــی مهــارت اجبــاری بــدل کــرده کــه تنهــا بــا

تحقیــق بایــد متذکــر شــد کــه ،بــا توجــه بــه

شــکلگیری یــک ســاختار صــوری و موضوعــی کــه

جنــس پژوهشهــای هنــری کــه مشــابه تحقیقــات

حتــی در مــورد آن تحقیــق کافــی انجــام نشــده ،نــام

علــوم تجربــی نیســت ،پیــاده ســازی روش تحقیــق

پژوهــش ،تحقیــق یــا مقالــه را بــه خــود گرفته اســت.

علمــی ،بطــور کامــل و مــو بــه مــو در بســیاری

اگــر قصــد آسیبشناســی نظــام دانشــگاهی را داشــته

مــوارد امکانپذیــر نیســت و نبایــد چنیــن انتظــاری

باشــیم بایــد گفــت ،بــه نوعــی دانشــجو و اســتاد را

داشــت؛ امــا ایــن بــه معنــای بیســرانجام بــودن

مجبــور میکننــد کــه ایــن اجبــار ،بــدون پشــتوانه

و لجامگســیختگی نیســت .طراحــی گامهــای

اســت و آســیبی بســیار جــدی اســت .از دیگــر ســو،

پژوهــش بــه نحــو مســتند و متناســب بــا موضــوع،

مدرکگرایــی ســبب شــده اســت کــه بــه هــر نحــوی،

در شــکلگیری پژوهــش بســیار اهمیــت دارد.

افــراد بــدون مجهــز شــدن بــه علــم روز و آشــنایی بــا

همچنیــن بایــد بیــان کــرد کــه مواجهــۀ آکادمیــک

چندیــن زبــان ،وارد حــوزة تحصیــالت تکمیلــی شــوند.

و علمــی بــا مقولــۀ هنــر ،متفــاوت از شــکلگیری و

اهمیــت آشــنا بــودن بــا زبــان بــه ایــن دلیــل اســت

فرآینــد خلــق آثــار هنــری اســت .ایــن مواجهــه نیــاز

کــه بــا منابــع بــهروز آشــنا شــوند و بــه دغدغههــای

بــه شــرح و تبییــن بــرای مخاطــب عالقهمنــد دارد.

جدیــد دنیــا و کشــور خودشــان آگاهــی یابنــد .مــا

پــس توصیــف و تشــریح علمــی بــه ســبک و ســیاق

در اکثــر مجالتــی کــه داور هســتیم بــا موضوعاتــی

و روش قابــل فهــم و قابــل تکــرار ،بــرای دانشــجویان

تکــراری روبــرو میشــویم کــه در تالشــند ،روشهایــی

و مخاطبــان نیــاز دارد.

کــه هــر چنــد وقــت یکبــار از حوزههــای مختلــف
جامعهشناســی ،فلســفه و روانشناســی و مطالعــات

بــه نظــر شــما ضعــف موجــود در پژوهش

تــا چــه میــزان بــه سیســتم آموزشــی

و عــدم تدویــن دقیــق شــیوهنامههای

دانشــگاهی و تــا چــه میــزان بــه عــدم

فرهنگــی ،در دانشــگاهها مــد میشــوند ،بــه اجبــار،
بــر کارهــای هنــری غالــب کننــد و بــه نحــوی یــک
پژوهــش را تنهــا ســر وســامان صــوری بدهنــد .بــه
همینجهــت ،ایــن آســیبی بســیار جــدی اســت؛

بنابرایــن از یکســو اجبــار تحصیلــی و دانشــگاهی

و اقتضائــات جامعــه و تاریــخ خــود بــه کار بندیــم.

و ارتقــای وضعیــت و از دیگرســو مدرکگرایــی،

کاربــردی بــودن بــه ایــن معنــا نیســت کــه همیشــه

ســبب میشــود کــه بــا چنیــن مســائلی روبــرو

بایــد از آن یــک خروجــی بــه معنــای اســتفادة

شــویم .همیــن فقــدان جنبههــای معرفتــی ،ضعــف

ابــزاری و یــا فنــی و مهارتــی کــه بــه تولیــدی

زبانشــناختی ،ضعــف آشــنایی و عــدم دسترســی بــه

صنعتــی میانجامــد ،داشــته باشــیم؛ بلکــه بایــد

منابــع متقــن و درجــه یــک ،ســبب میشــود کــه بــه

توجــه داشــت ،زمانــی یــک تحقیــق کاربــردی اســت

تحقیقــات بــه ظاهــر تحقیــق ،تﺄکیــد کنــم ،بــه ظاهــر

کــه بتوانــد مســئلهای را حــل کــرده و در جهــت

تحقیــق ،دربــاره موضوعــات تکــراری ،بــا روشهایــی

پویایــی و بــاروری یــک نظــام دانشــگاهی عمــل

کــه هرچنــد یکبــار رواج مییابنــد دســت بزنیــم و

کنــد .بنابرایــن کاربــردی بــودن تحقیــق نیــازی

بــه پژوهــش بــه معنــای عمیــق کلمــه کمتــر نزدیــک

جــدی اســت کــه بــه نظــر میآیــد در پیونــد دوبــاره

شــویم.

بــا ارتقــای ســطح دانــش و ســختگیرانه دیــدن
حــوزة علــم و معرفــت ،موظــف کــردن اســاتید

پژوهــش و رفــع مشــکالت آن چیســت؟ آیــا

میتوانــد موثــر واقــع شــود؟

مــا بــه انــدازة کافــی آسیبشناســی میکنیــم و
همــه بــه نوعــی بــا آن آشــنا هســتیم .راهــکاری کــه
مــن همیشــه بــر آن تﺄکیــد دارم و تکــرار میکنــم
ایــن اســت کــه در هــر پژوهــش کــه قصــد انجــام آن
را داریــم ،مســائل و موضوعــات چنــد ســالۀ اخیــر را
اول بشناســیم و بــا حــدود و صغــور آنهــا عمیقــا
آشــنا شــویم ،تــا در گام بعــد بتوانیــم معرفــی و
آسیبشناســی کنیــم .مــا بــه عنــوان محقــق بایــد
موظــف باشــیم جدیدتریــن مســائل نظــام دانشــگاهی
ایــران و دنیــا را بیــان کنیــم و بــر اســاس آن دریابیــم
کــه چگونــه میتــوان بــا توجــه بــه آســیبهای
جــدی نظــام فکــری و نظــام دانشــگاهی خودمــان،
آن موضوعــات و دغدغههــا را در راســتای نیازهــا

ســبب شــود دانشــجویان و اســاتید بــا منابــع قــوی و
ســنگین آشــنا شــوند.
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نقد و گـفتگو

توجــه بــه کاربــردی شــدن پژوهشهــا

قــرار میگیــرد و همچنیــن طراحــی دروســی کــه

بخــــش

راهــکار و پیشــنهاد شــما بــرای ارتقــای

و دانشــجویان بــه یادگیــری زبانهــای مختلــف

