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گردهمایی مجازی پژوهشگران هنر  ایران
بــه همــت  ایــران  هنــر  پژوهشــگران  گردهمایــی  از  نشســت  اولیــن 
از  تعــدادی  حضــور  بــا  و  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
ــه  ــول س ــط ح ــورت برخ ــر به ص ــف هن ــای مختل ــگران حوزه ه پژوهش
کشــور«؛ »ترجمــه و  محــور »بررســی جایــگاه پژوهــش در نظــام هنــری 
پژوهــش هنــر در ایــران«؛ »شناســایی راهکارهــای تقویــت جایــگاه 

پژوهــش هنــر در چرخــه تولیــد دانــش در ایــران« برگــزار شــد. 

شــد،  برگــزار   1399 آذر   26 چهار شــنبه  کــه  نشســت  ایــن  در 
عبدالحســین اللــه، فریــدون رحیــم زاده، نّیــر طهــوری، رضــا افهمــی، 
مجیــد  خورابــه،  کاوه  لطیف پــور،  صبــا  شــیخ انصاری،  مجیــد 
گیاهچــی، مرتضــی رضوانفــر، بابــک خضرائــی، مهــدی مکی نــژاد، 
علــی عباســی، و شــهاب پازوکــی بــه طــرح دیدگاه هــای خــود دربــاره 

پرداختنــد. مذکــور  محورهــای 

ضمــن  هنــر،  پژوهشــکده  رئیــس  اللــه،  عبدالحســین  ابتــدا 
خوشــامدگویی و تبریــک هفتــه پژوهــش، دربــاره اهــداف برگــزاری 
گفــت. او یــادآور شــد هــدف از برگــزاری ایــن  ایــن نشســت ســخن 
هنــر،  پژوهشــگران عرصه هــای مختلــف  از  و دعــوت  گردهمایــی 
کشــور و ارتبــاط آن بــا دیگــر  بررســی جایــگاه پژوهــش در نظــام هنــری 
حوزه هــای هنــر ازجملــه نظــام آفرینــش هنــری اســت. اللــه همچنیــن 
از شناســایی راهکارهــای تقویــت جایــگاه پژوهــش هنــر در چرخــه 
کــرد. تولیــد دانــش در ایــران به عنــوان محــور دیگــر ایــن نشســت یــاد 

پژوهشــی  معــاون  و  هیئت علمــی  عضــو  افهمــی،  رضــا  ســپس 
بــه  مــدرس،  تربیــت  دانشــگاه  معمــارِی  و  هنــر  دانشــکده 
محــور  ســه  ذیــل  ایــران  در  هنــری  پژوهش هــای  آسیب شناســی 
»دورافتادگــی از جریــان اصلــی علــم روز دنیــا و عــدم بهره گیــری از 
در  تولیدشــده  پژوهش هــای  بیشــتر  در  جدیــد  و  بــه روز  روش هــای 
ایــران«، »مشــکات و معضــات حــوزه سیاســت گذاری هنــر و تلقــی 
هنــر به عنــوان عنصــری تزیینــی و امــری جنبــی توســط نهادهــای 
تصمیم گیرنــده و سیاســت گذار« و »بحــران حــوزه آمــوزش و به ویــژه 
در  کارشناســی  مقطــع  در  هنــر  آمــوزش  شــیوه های  کارآیــی  عــدم 

پرداخــت. کارآفریــن«  و  خــاق  هنرمنــدان  تربیــت  و  تعلیــم 

کــه پژوهش هــای هنــری در  بــه نقشــی  ادامــه ســخنان خــود  او در 
دارنــد،  جهــان  در  علمــی  رشــته های  دیگــر  در  پژوهــش  توســعه 
کمــک بــه دیگــر  کــرد: ظرفیت هــای پژوهــش هنــر در  اشــاره و بیــان 
کــه در ایــران تصــور  شــاخه های دانــش در جهــان فراتــر از آن اســت 

می شــود و بایــد بــه ایــن پیوندهــا و مناســبات بــا دقــت و حساســیت 
کــرد. بیشــتری توجــه 

و  علــوم  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  طهــوری،  نیــر  ادامــه  در 
پژوهش هــای هنــری در  تحقیقــات، در آسیب شناســی وضعیــت 
کــرد. او ضمــن اشــاره  کاســتی های نظــام آموزشــی اشــاره  ایــران بــه 
بــه اهمیــت و ضــرورت ارتقــای آمــوزش هنــر و تقویــت بنیــه هنــری 
دروس  بــر  صــرف  تمرکــز  پایــه،  تحصیلــی  دوران  در  دانش آمــوزان 
بــه  بی توجهــی  هنــر،  آمــوزش  از  سیاســت گذاران  غفلــت  علمــی، 
آمــوزش روش تحقیــق، و مســئله پردازی در نظــام آموزشــی را از جملــه 
کارشناســی در رشــته های  کیفــی دانشــجویان مقطــع  دالیــل افــت 

مختلــف هنــری در مقایســه بــا دیگــر رشــته ها دانســت.

طهــوری همچنیــن نبــوِد آشــنایی کافــی بــا نثــر و نــگارش زبان فارســی 
و ضعــف در تســلط بــر زبــان خارجــی را مشــکات دیگــر پژوهــش در 

کــرد. حــوزه هنــر عنــوان 

کارگــردان، مــدرس و پژوهشــگر حــوزه  گیاهچــی، نویســنده،  مجیــد 
کــه موضــوع پژوهــش در  بــود  ایــن نشســت  تئاتــر، دیگــر ســخنران 
کــرد؛ او نخســت بــه بیــان ضعف هــای  هنــر را از دو منظــر بررســی 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  ســامان دهی  بحــث  در  ســاختاری 
موجــود در حــوزه پژوهش هــای هنــری و ضــرورت انجــام نیازســنجی 
در زمینــه نیازهــای پژوهشــی پرداخــت و در ادامــه دربــاره هدایــِت 
بررســی  بــه  هنــر  حــوزه  مطالعاتــی  و  پژوهشــی  ظرفیــت  از  بخشــی 
مــرور  و  کشــورها  دیگــر  در  هنــر  پژوهــش  تشــکیات  ســاختارها، 

گفــت. کشــورها ســخن  تجربیــات ایــن 

گفــت: بررســی و مقایســه می توانــد فراینــد آزمــون و خطــا  گیاهچــی 
و  اطاعــات  بومی ســازی  در  و  دهــد  کاهــش  را  پژوهــش  حــوزه  در 

باشــد. تأثیرگــذار  هنــری  پژوهش هــای 

در ادامــه مرتضــی رضوانفــر، عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه میــراث 
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
نــگاه  نهادهــای تصمیم گیرنــده در بحــث تخصیــص اعتبــارات، 
از  را  لوکــس  کاالیــی  به عنــوان  هنــر  بــه  نهادهــا  ایــن  ســلیقه ای 

ایــن حــوزه دانســت. در  مهــم موجــود  معضــات 

به ویــژه  میدانــی  پژوهش هــای  بــه  جــدی  توجــه  نبــوِد  رضوانفــر 
پژوهــش  از  نــوع  ایــن  قلمدادشــدن  تفننــی  و  کشــور  از  خــارج  در 
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بــا وجــود  گفــت:  و  کــرد  ایــن حــوزه معرفــی  از دیگــر مشــکات  را 
ــی  یاب ــه ارز ــی، در مرحل َمشــقات و ســختی های پژوهش هــای میدان
کتابخانــه ای و میدانــی مــد نظــر متولیــان  تفاوت هــای میــان پژوهــش 

نمی گیــرد. قــرار  امــر 

امــر  در  به ویــژه  مختلــف  دســتگاه های  مــوازی کاری  ادامــه،  در  او 
ــود  ــکات موج ــر مش ــی را از دیگ ــران فرهنگ ــار ای ــتی از آث ــه فهرس تهی
و  اصــاح  ضــرورت  و  دانســت  فرهنگــی  میــراث  پژوهش هــای  در 
یــادآور شــد. ایــن  بازنگــری در مقــررات و بخشــنامه های فعلــی را 
کم توجهــی نهادهــای تأثیرگــذار  پژوهشــگر بــا اشــاره بــه بی توجهــی یــا 
فرهنگــی و پژوهشــی بــه موضــوع ترجمــه آثــار فاخــر پژوهشــی ایرانــی، 
گاهی جوامع و کشــورهای  موضــوع مذکــور را راهــکاری بــرای ارتقای آ
کــرد  ــه فرهنــگ و هنــر ایــران دانســت و پیشــنهاد  همســایه نســبت ب
ــار  نهادهایــی ماننــد فرهنگســتان هنــر و پژوهشــکده هنــر، ترجمــه آث
فاخــر و برجســته فرهنگــی و هنــری ایرانــی بــه دیگــر زبان هــا، ازجملــه 
زبان هــای ترکــی، عربــی و انگلیســی، را به عنــوان فعالیتــی تأثیرگــذار 

کلیــدی مــد نظــر قــرار دهنــد. و 

ســپس مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، 
بــا اشــاره بــه عــدم طبقه بنــدی پژوهش هــای انجام شــده در ایــران 
ایــن  گفــت:  دانشــجویی،  پایان نامه هــای  عظیــم  حجــم  به ویــژه 
توســعه  در  آنهــا  نقــش  و  مانــده  بااســتفاده  عمــل  در  پژوهش هــا 
گرفتــه اســت. او همچنیــن بــر  کشــور مــورد غفلــت قــرار  دانــش در 
برنامه ریــزی  پژوهش هــا،  ایــن  از  بهره گیــری  و  اســتفاده  ضــرورت 

کــرد. کیــد  منســجم، تدویــن و طراحــی بــرای اســتفاده بهینــه تأ

گفــت:  کــرد و  کــم بــر پژوهش هــای هنــری را نقــد  مکی نــژاد فضــای حا
ــه تضعیــف  ــر پژوهش هــای هنــری ب کــم ب ــد و ســاختار فعلــی حا رون
و  شــد  خواهــد  منجــر  فــردی  نثــر  و  شــخصی  قلــم  ازبین رفتــن  و 
یکسان ســازی متن هــا و طراوت زدایــی ادبــی از متــون پژوهشــی را 

در پــی خواهــد داشــت.

دانشــگاه ها  توســط  خــاق  و  حرفــه ای  پژوهشــگر  تربیت نکــردن 
عضــو  کــه  بــود  مــواردی  دیگــر  از  پژوهشــی  نهادهــای  دیگــر  و 

کــرد. اشــاره  آن  بــه  هنــر  فرهنگســتان  هیئت علمــی 

فریــدون رحیــم زاده، عضــو هیئت علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
کــه بــه تببیــن ویژگــی نگاه  فنــاوری، دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــود 
کــم بــر هنــر در حوزه هــای سیاســت گذاری و مقایســه آن بــا دیگــر  حا

شــاخه های علمــی پرداخــت. 

او ِاعمــال ســایق و اتخــاذ سیاســت های تبعیض آمیــز در برخــورد 
بــا حــوزه هنــر و به طــور خــاص پژوهــش هنــر را از مســائل و معضــات 
شــکل گیری  ضــرورت  و  برشــمرد  کشــور  در  هنــر  پژوهــش  مهــم 

گفتمانــی ســازنده و تعاملــی را میــان متولیــان امــور پژوهــش هنــر و 
شــد. متذکــر  سیاســت گذار  دســتگاه های 

مجیــد شــیخ انصاری، عضــو هیئت علمــی دانشــکده ســینما تئاتــر 
دانشــگاه هنــر، نیــز در ایــن نشســت بــه توجــه بیــش از حــد بــه آداب 
گفــت:  کــرد و  پژوهــش و غفلــت از اهــداف و نتایــج پژوهــش اشــاره 
کــه پژوهش هــای تخصصــی هنــر در حــال تفکیــک اســت،  از آنجــا 
توجــه بــه روش شناســی های مختلــف، و متناســب بــا حوزه هــای 
گذشــته احســاس می شــود؛  متفــاوت  پژوهش هــای هنــر، بیشــتر از 
تلفیقــی  روش هــای  بــر  پژوهشــگران  تمرکــز  ایــران  در  آنکــه  به ویــژه 
گرایــش بــه سمت وســوی پژوهش هــای تخصصــی  اســت و حرکــت و 

ضــرورت دارد. 

کلــی  گفــت: حــوزه پژوهــش هنــر بایــد مــورد بازنگــری  شــیخ انصاری 
یابــی و نســبت  گیــرد و بــار دیگــر اهــداف و انتظــارات از آن، ارز قــرار 

ــا دیگــر حوزه هــا بازتنظیــم شــود. آن ب

علــی عباســی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــه 
بــا  بررســی ماهیــت و سرشــت هنــر پرداخــت و تفاوت هــای آن را 
کــه در نتیجــه ایــن  دیگــر فعالیت هــای انســانی برشــمرد و متذکــر شــد 
تفاوت   هــا، پژوهــش هنــر نیــز متمایــز از پژوهــش در دیگــر شــاخه های 

علــوم اســت. 

علــوم  دیگــر  بــا  هنــر  پیونــد  اهمیــت  و  ضــرورت  بــر  ادامــه  در  او 
در  مهــم   دانشــی  به عنــوان  نشانه شناســی،  ازجملــه  بینارشــته ای 

کــرد. کیــد  تأ هنــری،  متــون  علمــی  خوانــش 

کاوه خورابــه، معــاون پژوهشــی انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، از 
دیگــران مدعویــن جلســه بــود و بــه مســیر پژوهــش هنــر در ایــران اشــاره 
کــرد و لــزوم توجــه بــه پژوهش هــای مســتقل )غیردولتــی( را در توســعه 

پژوهــش هنــر در ایــران ضــروری دانســت. 

سفارشــی/ پژوهش هــای  گفــت:  موســیقی  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
کارآیــی و اثرگــذاری  فرمایشــی در مقایســه بــا پژوهش هــای مســتقل، 
خــود  بــه  را  اعتبــارات  اعظــم  بخــش  کــه  حالــی  در  دارد؛  کمتــری 
بــا هدایــت صحیــح ظرفیت هــا،  اختصــاص می دهــد. بی شــک 
از جملــه منابــع مالــی، می تــوان بــه ارتقــای پژوهش هــای هنــری و 

کــرد. کمــک  اثرگــذاری آن در ســطح جامعــه 

صبــا لطیف پــور، عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان 
هنــر، نیــز در ادامــه ایــن جلســه، دورافتادگــی جامعــه پژوهشــی هنــر 
و  معضــات  از  یکــی  را  دنیــا  در  پژوهــش  اصلــی  جریــان  از  ایــران 
همچنیــن  او  دانســت.  هنــر  در  پژوهــش   حــوزه  مهــم  چالش هــای 
کارآمــد  کلــی در حــوزه پژوهش هــای هنــر را نا سیاســت گذاری های 

و فاقــد تأثیرگــذاری الزم دانســت.


