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 چکیده
 عرصـ   در اخیـر  قـر   ها درویـدا  جدیـدرری   از یکـی  هنـر،  بـر  مبتنـی  هـا   شناسـی  روش پیدایش
 ها  شناسی روش است. حاضر نوشتار اصلی موضوع هنر، و انسانی علوم در کیفی رحقیق ها  روش
 رفکـر،  از شـکلی  عنـوا   بـه  هنـر   رجربـ   معرفـی  و عقالنـی  ها  روش از رفت  فرا با ،هنر بر مبتنی
 پژوهیـد   برا  جدید  و متنوع ها  شیوه و شده پژوهش در غالب پارادایمی دیدگاه رغییر موجب

 ایـ   اهـدا   از هـا  آ  هـا   ضـرور   مطالعـ   و معرفـی  شـناخت،  اند. کرده فراهم جها  با اررباط و
 صـور   اسـتفهامی  و اسـتقرایی  راهبردهـا   و روصـیفی،  پدیدارشناسـی  رویکرد با که است جستار
 چیسـت   هنر بر مبتنی رحقیق روش :از اند عبار  نوشتار ای  شناختی هستی ها  پرسش است. گرفته
 موجـب  بـه  چیسـت   ها آ  ها  کاربست و خاستگاه اهدا ، ها، ویژگی دارند  وجود هایی نوع چه

 و مختلـ   وجـوه  در را هنـر  که دارند وجود هنر بر مبتنی شناسی روش هشت پژوهش، ای   رهیافت
 ،فراینـد  در کـه  امکانـاری  بـر  عـالوه  هـا  شناسـی  روش ایـ   دهند. می قرار روجه مورد گوناگو  ابعاد
 هـایی  زمینـه  کنند، می عرضه پژوهش به رحقیق، ها  بخش دیگر و ها داده ارائ  رحلیل، آور ، جمع
 موجـب  و کرده فراهم پژوهشگر ادراک شناختی زیبایی و عاطفی حسی، ها  جنبه ساز  فعال برا 
 ایـ   رثبیت همچنی  و وهشپژ مثابه به هنر  فعالیت پذیرش اند. شده پژوهش روشی نظام در رحول
 هـا   چـالش  از اجتمـاعی،  و انسـانی  علـوم  هـا   شناسـی  روش از مسـتقل  صورری به ها شناسی روش

  است. عرصه ای  متفکرا 
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Abstract 

Research Methododogy is an integral part of a research and is considered as the 

most important course in the curriculum. The focus of the present study is on the art-

based methodologies, as one of the most recent phenomena in the qualitative 

research in arts and humanities. These kinds of methodologies introduce the artistic 

experience as a way of thinking which is beyond the logical methods. They change 

the dominant paradigmatic attitude in research and provide more means to 

understand and connect with the world. The goal of this literature is to understand, 

introduce, and study such methodologies using descriptive phenomenology, 

retroductive and reductive strategies and answer the following ontological questions: 

What is the art-based research? What are the different types of such methodologies? 

What are the specifications and goals of these methodologies? As a result of this 

paper, there are eight art-based methodologies which provide means for processing, 

gathering, analysis, and data presentation, such methodologies create opportunities 

for activating the sensitive, emotional, and aesthetic perception of a researcher, 

which revolutionizes the research methodology. Accepting an artistic practice as a 

research methodology and establishing such methodologies in this field, independent 

from the ones in humanities and social sciences, is challenging for the many 

scholars. 
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 مقدمه
 زیـرا  ؛رسـند  مـی  نظـر  به هم از دور و نامتجانس ظاهر در که اند مفاهیمی «هنر» و «رحقیق روش»

 آ  روش، و چـارچو   بـا  ،بـوده  آزاد و رها که است متعلق ساحتی به عام، و کلی نظر در هنر
 آ  در کـه  دارد رعلـق  فضایی به نیز رحقیق روش ندارد. سروکار  ،«رحقیق روش» قالب در هم

 گـر   جلـوه  شـهود  و خیال ةقو در ،پردازش و روجه از بیش ،نظریه و رویکرد و قانو  و قاعده
 مرجـع  و یافته بیشتر  رشد انسانی علوم ها  حوزه در شناسی روش و روش ،نتیجه در ؛کند می

 هـا   شناسی روش که اکنو  است. شده نیز مرربط ها  دانشگاه و هنر  امور برا  رحقیق روش
 سـو   و سـمت  بـه  هـا  نگاه ،اند  شد رثبیت حال در قر  یک از بیش گذشت از بعد انسانی علوم
   گذرد. می قر  نیم از کمتر رویداد ای  عمر از و در نتیجه، است سوگرفته هنر  علوم

 و کتـب  نویسـندگا   از و پژوهشگر ،هنرمند دو هر که 2ملینز جولیا  و 1گر  کرول
 اولـی   در انـد،  پـژوهش  و عمـل  بـه  مربوط مباحث و پژوهش مدیریت ةدربار متعدد مقاال 
 طراحـا   و هنرمنـدا   برا  پژوهش هایی هایی/رویه  شناسی روش» عنوا  با خود مرربط  مقال

  :(Gray & Malins, 1993)کنند می رصریح 3«]دیزاینرها[
 و هنـر   زمین در پژوهشگرا  روجه مورد موضوعا  پرفشاررری  و انگیزرری  چالش از یکی

 ها  شناسی روش»  ارائ منظور به پژوهش ماهیت مورد در بحث و پرسش ]دیزای [، طراحی
 شناسـی  روش» بـه  نسـبت  رنهـا  نه که شناختی روش رویکردها  از ا  مجموعه است؛ «هنر 
 طراحـی  و هنـر  ماهیـت  بـا  متناسـب  امالًکـ  بلکـه  یست،ن اعتبار و اهمیت مورد کمتر «علمی

 است. ]دیزای [
 اسـت  رحقیـق  روش  عرصـ  در  رویـداد  و جنبش به متعلق بحث، ای  و پرسش ای 

 متعـدد  هـا   نـام  بـا  هـایی  شناسـی  روش رشـکیل  به و کرده طی را مختلفی مراحل راکنو  که
 بـه  برخـی  نـام  حتـی  و نـدارد  وجـود  هـا  آ  از چنـدانی  شـناخت  کـه  درحالی ؛است انجامیده
 پژوهشـگرا   نگـاه  در  رغییر و رحول چنی  نتایج و هستند چه ها آ  که ای  نیست. آشنا گوش

 جغرافیـا   کجـا   در اکنـو   و شـده  منجـر   کجـا  بـه  - هنر چه و انسانی علوم ةحوز از چه -
   است. حاضر پژوهش مسائل جمله از دارد، قرار رحقیق و روش

                                                                                                                                        
.1 Carole Grayساز  پژوهش و دیگر کتب مرربط. از نویسندگا  کتا  بصر  ،؛ هنرمند و پژوهشگر 
.2 Julian Malinsمعاصر، مدیر پژوهشی، مدرس رکنولوژ  طراحی )دیزای (، مبـدع سرفصـل و    ة؛ نویسند

از و  (design thinking and entrepreneurialismآفرینی )ها  مرربط بـا رفکـر طراحـی و کـار     سرفصل
 ساز  پژوهش. نویسندگا  کتا  بصر 

3. Research procedures/methodology for artists and designers 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش
 نگـاه  چـرخش  و پژوهشی ها  شناسی روش گسترش ها  زمزمه که زمانی از رسد می نظر هب

 در چـه  و ایـرا   در چـه  ،پژوهشـگرا   برخـی  همچنـا   شـد،  آغاز هنر سمت به پژوهشگرا 
 خبرنـد.  بی رحقیق روش  عرص در نگاهی چنی  بروز و ها شناسی روش چنی  وجود از جها ،

 یــا منبــع جهــا ، و ایــرا  در هنــر، هــا  رشــته در ،«رحقیــق روش» درس در ،دیگــر ســو  از
 علـوم  متعـدد  هـا   رحقیـق  روش میـا   در ها آ  دانشجویا  و ندارد وجود چندانی ها  کتا 
 خاسـتگاه  نوشتار ای  در شده معرفی ها  شناسی روش برخی است  گفتنی سرگردانند. انسانی
 هبـ  حـوزه  دو هـر  بـرا   و انـد  ا  رشته میا  که رسد می نظر  هب اما هنر ، نه دارند انسانی علوم
 بلکـه  کننـد،  مـی  بـاز  پـژوهش  رو  بـه  ا  رازه و بدیع اندازها  چشم رنها نه نیز ؛آیند  می کار
ــره ــا  گ ــکال  گش ــاد  مش ــ در زی ــق روش  عرص ــتند. رحقی ــ هس ــر،  مقال ــر از حاض  منظ
 از کنـد.  مـی  بررسی را ها آ  ماهیت و پردازد می ها شناسی روش ای  چیستی به ،یسشنا هستی

 ایـ   در رـاکنو   کـه  هـایی  رالش رمامی و هنر بر مبتنی ها  شناسی روش ،یسشنا معرفت عدبُ
 خواهـد  ا  رـازه  ابعاد پژوهش ماهیت آ ،  واسط هب که است معرفت نوعی شده، انجام زمینه
 .اسـت  کـرده  می أرـ  را مقاله ای  شناختی روش حیث ،روصیفی پدیدارشناسی رویکرد .یافت
 ماهیـت  بـود:  نوشـتار  ایـ   نویسـندگا   بـاور  زد، رقـم  را حاضر پژوهش آغاز و انگیزه آنچه
 روانـد  نمـی  رحقیـق  و پـژوهش  همچنـی   نیست. انسانی و طبیعی علوم به منحصر رحقیق روش
 مفـاهیم  بلکـه  ،است شده شناخته «دانش» نام به راکنو  که باشد  ا  حوزه در انحصار  امر 
 نظیـر  ،دیگـر  منظرها  از بازنگر  قابلیت ،رحقیق و پژوهش جها  همچنی  و دانش، و علم
 :اسـت  مـوارد  ایـ   شـامل  پـژوهش  شـناختی  هسـتی  هـا   الؤس ررریب، بدی  دارد. هم را هنر

 علـوم و علـوم،  روشـی  راریخِ در هنر و رحقیق روش  رابط چیست  هنر بر مبتنی رحقیق روش
 چـه  هـا  شناسـی  روش ایـ   دارنـد   وجـود  هنر با مرربط هایی رحقیق روش چه چیست  انسانی
  است چگونه اه آ  ها  کاربستو ها ضرور  دارند   هایی ویژگی

 کـه  یافـت  دسـت  معرفتـی  بـه  رـوا   مـی  چطـور  کـه  ای  نظیر ،شناختی معرفت مفاهیم
  حیطـ  بـه  را آ  و نمـود  دریافـت  و  درک را هنـر  بـر  ینـ مبت هـا   پژوهش بتوا  آ  براساس
 کنند، می عمل چگونه جزئیا  با و دقیقاً ها شناسی روش ای  که ای  یا داد راه ها شناسی روش
 پژوهشـی  و جـو و جسـت  نیازمنـد  خـود  مبحـث  ایـ   زیـرا  ،نیسـت  حاضـر  نوشـتار  نظر مورد

 رکـوی   حـال  در و نرسیده ردوی   مرحل به کامالً هنوز رویداد، خود که ای  ضم  ؛جداست
 بسـیار  کـار  جـا   هنـوز  - هنـر  و رحقیق روش یعنی مبحث، ای  چیستی  عرص بنابرای  است.
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 و هـا  کاربسـت ها، ضـرور   بررسی ،دوم هد  .است حاضر پژوهش  اولی اهدا  از و دارد
 بـا  شـد.  خواهـد  گشوده هنر و رحقیق روش  عرص به ها آ  طریق از که است اندازهایی چشم
 در اسـت،  شـناختی  هسـتی  هـا   الؤسـ  بر مبتنی پژوهش ای  اصلی ها  الؤس که ای  به روجه
 و هـا  داده رحلیـل  و رجزیـه  ،هـا  داده گـردآور   مراحل در) استقرایی راهبردها  از آ  فرایند
 و بنـد   مفهوم ها  شیوه ،بررسی رحت ةپدید رفسیر بخش )در استفهامی و استقرایی( رعمیم
 هــا داده گــردآور  روش اســت. شــده گیــر  بهــره آ ( در ضــمنی معرفــت و بخشــی معنــا

 و رـازگی ها  ایـ  پـژوهش، یعنـی     محدودیت است. بوده معتبر اینترنتی منابع و ا  کتابخانه
 باشد: داشته ویژگی دو نوشتار ای  را شد سبب مقاله، ای  موضوع بود  شناخته کم

 یـک  ماننـد  کـه  روصـیفی  نـه  اما ،روصیفی( )روش دارد روصیفی  جنب بیشتر مقاله .1
 در پژوهشـگر  و اسـت  شـناخت  پـی  در کـه  روصیفی بلکه کند، می عمل کارالوگ یا راهنما
  است. پدیده ای   ناشناخت یا شده شناخته ها  جنبه دریافت حال

 بخش ،نتیجه در و است رازه هنوز ،جها  در چه و ایرا  در چه ،جدید  عرص ای  .2
 ؛اسـت  حاضر( )مقاله شده نوشته موضوعِ ای  دربارة که است یمطالب  ررجم متو ، از زیاد 
 رو هروبـ  مسـائل  ایـ   با نوشتار ای  نویسندگا  بنابرای  پرچالش. و پررناقض پراکنده، یمطالب
 و منظرهـا  از ؛اسـت  نگرفتـه  شـکل  کـامالً  هنـوز  موضـوع  ؛اند نشده بند  دسته مطالب :بودند

 ایـ   بـرا   رفکیکـی  هنـوز  کـه  درحـالی  ؛اسـت  شـده  پرداختـه  آ  بـه  متفاوری ها  خاستگاه
 و پـژوهش  حـال  در همچنـا   موجـود  منـابع  نویسـندگا   خـود  و نـدارد  وجـود  هـا  منظرگـاه 
هـا   شناسـی  ها  متفـاو  بـه ایـ  روش    از منظرها و خاستگاه ،از همی  رو .اند دانش برساخت 

 ررریـب،  بـدی  هـا ارائـه نشـده اسـت.      ا  بـرا  آ   بند  پرداخته شده و هنوز رفکیک و طبقه
آ  را  بلکه ،تنیس عرصه ای  کامل شناخت برا  ادعایی رنها نه ،مقاله ای  نویسندگا  هد 
 هـا   جلـوه  از  گسـترده  هـایی  افق و باال بسیار روانایی با ا  عرصه در نهاد  گام برا  شروعی
 دارد. وجود هنر و رحقیق روش  زمین در که دانند می ارزشمند  بسیار

 
 پژوهش پیشینة

 در همچنـا   و روسـت  هروبـ  هـایی  نابسـامانی  با ایرا  در رحقیق روش کتب رسد می نظر هب
 بـارة در معاصـر  ةنویسـند  و اسـتاد  محمـدپور،  احمـد  که  چنا  ؛است رکمیل و ردوی  حال

 وضـعیت » بـه  انتقاد  رویکرد یک با که: است باور ای  بر خود، مرربط کتا  سه نگارش
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 نمـوده  خود شناختی روش  گان سه نگارش به اقدام ایرا ، در رحقیق روش کتب «نابساما 
 (.1391 )محمد ، است

 در انسـانی  علـوم  در رحقیـق  روش کتـب  وضـعیت  مـورد  در اظهـارنظر  است، بدیهی
 هنـر   علـوم  بـا  مـرربط  کتب مورد در اما ،نیست مقاله ای  نویسندگا  رخصص و صالحیت

 را عنـوا (  9) محـدود   رعـداد  هنر، خاصِ رحقیق روش فارسی منابع درواقع گفت: روا  می
 از بنـد   جمـع  رنهـا  و نشـده  مطـر   موضـوع  ایـ   ،کـدام  هـی   در رقریبـاً  کـه  شود می شامل
   است. شده ارائه ها آ  معرفی و انسانی علوم کیفی و یکمّ موجود ها  روش

 سـاز   بصر  (1 دارد: وجود کاربرد  و مفید کتا  سه شده ررجمه ها  کتا  میا  از
  اولیـ  هـا   ازگـام  کـه  یکتـاب  ؛(1394 ،ملینـز  و گر ) طراحی و هنر در رحقیق روش پژوهش:
 بـه  ،پیداسـت  نـامش  از کـه  طـور  همـا   و اسـت  پـژوهش   عرصـ  بـه  ابزار  نقش در هنر ورود

 هنـر  در نگـارش  و رحقیـق  راهنمـا   (2 پـردازد.  می پژوهش مراحل کرد  رصویر  چگونگی
 بـر  بیشـتر  که (2014 در یازدهم چاپ )با 1981 در پیرسو  انتشارا  محصول ،(1392 ،بارنت)

 ةدربـار  نوشـت   چرایـی  ماننـد  موارد  بر رحقیق و پرسشگر  در دانشجویا  ذهنی ساز  آماده
 مناسـبی  بسیار منبع نیز دارد؛ رمرکز هنر در رفسیر  مقول کاربرد و ماهیت و هنر  نقد چیستی هنر،
 کند. می فراهم هنر رجسمی ها  رشته دانشجویا  برا  رحقیق امور در الزم  زمین پیش که است

 بر که (1388 ،آدامز) هنر ها  شناسی روش (3 به چاپ رسیده است« سمت»ای  اثر در سازما  
 نیـاز  منسجم ها  شناسی روش به «هنر راریخ» ةدربار رحقیق و  مطالعه کتا ، ای  رویکرد اساس
 .است نشده برآورده هنر اهالی نیاز همچنا  اما، اند؛ شده معرفی نیز کتا  در که دارد

 رـری   کامـل  از یکـی  (1 :کـرد  اشـاره  آثـار  ای  به روا  می فارسی غیر منابع مورد در
 & Knowles) 1کیفـی  هـا   پـژوهش  در هنرهـا  ا  صفحه 720 و  شده شناخته کتا  ،ها نمونه

Cole, 2008)  پژوهشی و دانشگاهی انتشارا ِ را آ  و هست نیز نوشتار ای  منابع از که است 
 جهـانی  دانشـگاهیِ  ناشـر  یک و کرد کار به شروع 1965 سال از که - (Sage) 2«سیج» نام به

 کتـا   اسـاس  ؛اسـت  کـرده  چـاپ  - اسـت  شـده  شناخته رحقیق روش و پژوهش بر متمرکز
 روانمند  و گسترش برا  هنر برد  کار هب و اجتماعی، علوم در کیفی ها  روش بر مذکور

                                                                                                                                        
1. Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples 

and Issues 
پـژوهش دانشـگاهی،   در زمینـ   کتا  جدید و خدما  دیگر  900نشریه و هزار  هرساله بیش ازای  بنیاد  2.

 کند. و کتابدار  ارائه می رحقیق روش
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 ,.Hannula et al) 1هـا  فعالیت و ها روش ها، نظریه هنرمندانه: پژوهش کتا  (2 است. پژوهش
 بـر  متمرکـز  شناختی روش رحلیل با کتا  اولی اثرشا   آ ، نویسندگا  ادعا  به که (2005
 پـژوهش  بـر  انـدازهایی  چشـم  آموزشـی:  هـا   گـروه  رعـار   کتـا   (3 اسـت.  موضوع ای 

 و اسـت  عرصـه  ایـ   مهم بسیار ها  کتا  از که (Borgdorff, 2012) 2دانشگاهی و هنرمندانه
  دارد. هنر  علوم خاستگاه اول، کتا  خال  بر

 راهنمـا   (1 :بـه  رـوا   مـی  نیـز  هـا  المعـار   ةدایـر  و )هندبوک( راهنما ها  کتا  از
  مجموعـ  (2 و (Burnard et al., 2010) 3رارلـج  فرهنگـی  میـا   هنرهـا   پـژوهش  المللـی  بی 

 ماننـد  کـه  کـرد  اشـاره  (Biggs & Karlsson, 2010) 4رارلـج  هنرها  در پژوهش )کامپنیو (
 علـوم  و آمـوزش  اجتمـاعی،  علـوم  خاسـتگاه  ،«سـیج » انتشـارا   سـو   از شده منتشر کتا 
 مـذکور  کتـا   نویسـندگا   دارنـد.  نظـر  هنر به کیفی ها  پژوهش راستا  در ،داشته انسانی
  :(Cole & Knowles, 2008: 14)معتقدند

 مجـال ،  موضـوعا   در شـده  رثبیـت  رِـم  و چـاپی  و آنالیـ   مجـال   انـواع  رشد و ظهور
 جلسـا ،  کتـا ،  انتشـار  اسـت،  پژوهش در هنر کرد  برجسته کارشا  که هایی کنفرانس
 چـه  هنـر،  بـر  مبتنـی  هـا   روش کـه  دهنـد  می نشا  جد  طور  هب همگی غیره، و ها همایش
 اسـت  آغاز  که کتا  ای  ازجمله و اند، یافته کیفی ها  پژوهش نقشه رو  در جایگاهی

 راه. ای  برا 
هـا در فرصـت مقالـ  حاضـر      ها که اشـاره بـه آ    مذکور ـ و دیگر پژوهش  مقاال 

 کنند. زدایی ابهام مفاهیم ای  از ،پرداخته روشنگر  به را ندا رالش در همگیگنجند ـ   نمی
 - دانشجویا  نیاز نیز و  دانشگاه در رحقیق روش درس به ا  اشاره ها آ  از کدام هی  رقریباً
 نگـارش  طی که است ا  گسترده جو و جست مدعا ای  شاهد اند. نکرده - ا  رشته هر از

  همــ میــا  در کــه ییهـا  آ  - جهــا  هــا  دانشــگاه رحقیـق  روش سرفصــل در مقالــه، ایـ  
 صور  - بودند برخوردار باال گینکرن از هنر در نیز و داشتند باالیی گینکرن ها دانشگاه
 هـا  شناسـی  روش ای  به جد  ا  اشاره رحقیق، روش دروس از کدام هی  در رقریباً گرفت.
 .بودنـد  شـده  اشاره معرفی برا  دیگر ها  سرفصل و ها بخش برخی در اگرچه ،بود نشده
ــدی  ــب ب ــایی قســمت در ررری ــه ه ــ و دانشــجویا  ک ــرا   امحقق ــژوهش چگــونگی ب  و پ

                                                                                                                                        
1. Artistic Research: Theories, Methods and Practices 

2. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia 

3. The Routledge International Handbook of Intercultural Arts Research  

4. The Routledge Companion to Research in Arts 
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 قـرار  اولویـت  در انسـانی  علوم ها  شناسی روش همچنا  دارند، اطالعاری به نیاز جوو جست
 نادیـده  اسـت  رکـوی   درحال که جریا  ای  ةزند و مواز  ها   جریا  که ای  ضم  ؛داشت
 بـه  هنرمندانـه  عملکرد با عنوا  با مرربط  نام پایا  یک که است ذکر شایا  بود. نشده گرفته
 خـانم  راهنمـایی  بـا  - پا آرش ةحمید خانم ،الزهرا دانشگاه در 1396 سال در را پژوهش مثابه
  است. هکرد ارائه ارشد مقطع در - پاکزاد زهرا دکتر

 بـا  رابطـه  در شناسی روش هشت راکنو ،ها  مبتنی بر هنر  درخصوص روش شناسی
 نیـاز  همچنا  اند، شده آورده اینجا که هایی معادل گرچه اند؛ شده شناخته رحقیق روش و هنر
 (2 1،آررـوگرافی  (1 :از انـد  عبـار   شناسـی  روش هشـت  ایـ   .دارند  بیشتر ردبر و رعمق به

 (5 4،رصـاویر   برپایـ  پـژوهش  (4 3،هنرهـا   پایـ  بـر  پـژوهش  (3 (،ABR) 2بنیـا   هنر پژوهش
 و 7محــور( )عمــل کارورزانــه پــژوهش (7 6 ،هنرمندانــ پــژوهش (6 5،آگــاه - هنــر پــژوهش

بسـیار    محـور( حـوزة   کارورزانـه )عمـل   هـا پـژوهش   از میـا  آ   .8)رغزلـی(  شـعر   رحقیق(8
مبتنی بر هنر، از هـر شـاخه و رشـت  هنـر ،      ها  شناسی روش رمام نوعیه ب ا  دارد. گسترده

بـا هنرهـا    « رحقیق شعر  )رغزلی(»د؛ گیرن می قرار آ  ةزمر در چو  با عمل سروکار دارند
 اند. شناسی دیگر به هنرها  رجسمی مرربط شش روشدارد و ادبی سروکار 

 

 دانش ةگستر در تحقیق روش
 متنـوع  ها  شاخه و  شده بسیار  رغییرا  دستخوش زما  طول در ها شناسی روش و ها روش
 آ  دانشـگاهیِ  شکل به رحقیق روش رولد که نیست پوشیده همگا  بر اند. یافته ا  گسترده و
ــوم ةحــوز در ــی عل ــا و داده رخ طبیع ــد  ر ــا م ــر در ه ــرچم زی ــه - 9پوزیتیویســم پ ــ  ب  منزل

 اگـر  نباشـد  اغـرا   شـاید  اسـت.  بـوده  - پـژوهش  و رحقیـق  سردمدار و «یکمّ» شناسی روش
 یعنـی  است؛ حاکم ها رحقیق از بسیار  در پرچم ای  و سایه ای  ،همچنا  و هنوز که بگوییم

                                                                                                                                        
1. a/r/tography 

2. Art Based Research 

3. arts-based research 

4. visual images in research 

5. art informed research 

6. artistic research 

7. practice-based research 

8. lyric inquiry 

9. ositivismep ،حسـی   علم که شناخت را مبتنی بر ادراک، شواهد رجربی و رجربـ   مکتبی متعلق به فلسف 
 داند.  می 



 1399پاییز و زمستان  ،47 شمارة ،چهارم و بیست سال دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش      188

 

 رو  پـیش  آنچـه  هـر  بـود   شـفا   و حسـی   رجربـ  بر مبتنی را واقعیت و شناخت که سنتی
 طبیعی علوم ها  روش» که داشت وجود مسلط باور ای  ها مد  را درنتیجه داند. می ماست،
 رفتارهـا   رمـام  بـرا   بایـد  و موجودند روش رنها اند، شده ا  برجسته نتایج ظهور باعث که

 گرایـی  انسـا   رویکـرد  بـه  کـه  دارد وجـود  نیز دیگر  مکتب مقابل، در روند. کار به انسا 

 اساسـی  رفاوری طبیعی، جها  و اجتماعی جها  ساختار در که کند می عنوا  و است موسوم
 و انسـانی  علـوم  رولد ها  زمینه که بود دیدگاه همی  و (95 :1389 )محمدپور، «دارد وجود
  کرد. فراهم را «کیفی» جمله از آ  مختص ها  روش

 گئـورگ  هـانس  مـدیو   کیفی رحقیق روش ظهور آ  پی در و گرایی انسا  رویکرد
 :(1392 بیگی، )قره گوید می خود (1960) روش و حقیقت کتا  در و  .ستا 1گادامر

 علـوم  هماننـد  و بگیرد دست در را انسا  رو  یا ماهیت رواند نمی کسی انسانی علوم در
 اینجـا  آنچـه  ... بگیـرد.  انـدازه  پیشرو مندِ قاعده طبیعیِ علم ای  ها  سنجه با را آ  طبیعی
 و قالـب  یـک  در انسـانی  ةپدیـد  یـک  فهـم  بـه  داد  اهمیـت  گیرد، قرار روجه مورد باید

 علـوم  فهـم  هماننـد  هـایی  پدیـده  چنـی   فهـم  وانگهی است، خود خاص راریخی ساختار
 ةدربـار  یعنـی  - باشد جهانی قانو  یک ساخت  آنگاه و ،شناخت پی در که نیست طبیعی
 نکتـه  ایـ   کشـ   پی در رنها بلکه - دهد یکسا  نظر  ها دولت و ها گروه ها، انسا   هم

 را آ  چگونـه  یـا  انـد  داده شـکل  را اجتمـاعی  ةپدیـد  یـک  مردما  ای  چگونه که است
  همی ! فهمند  می
 شناسـی  روش/روش رشد با زما  هم و انسانی، علوم رسمی رشکیل پی در که بود چنی 

 هـا   جریـا   رنـوع  و کردنـد  ظهـور  بـه  شروع کیفی ها  روش گرایی، اثبا  حاکمیت و یکمّ
 کیفـی،  رحقیق روش روصی  و شناخت در یافت. بیشتر  گسترش رحقیق روش و انسانی علوم
 خـود   سـال  چنـدی    رجرب با و  است. 2بلیکی نورم  آ  از ممک  ها  رعری  بهتری  از یکی
 یـد  هنـر(  جملـه  )از مختلـ   ها  رشته دانشجویا  به ردریس و ررکیبی، و کیفی رحقیق امر در
 علوم دانشجویا  از بسیار  مرجع شهای کتا  و رددا موضوع ای  ربیی  و آموزش در ینطوال
 :(271 :1384 بلیکی،) گوید می کیفی رحقیق روش ةدربار بلیکی است. انسانی

                                                                                                                                        
1. Georg Gadamer-Hans (1900-2002 ،)خـاطر  ه فیلسو  آلمانی و از پیشگاما  هرمنوریک فلسفی که ب

 خود بسیار شناخته شده است. و روش حقیقتکتا  
.2 Norman Blaikie (1933-  ،)که  کتب روش رحقیق ةنویسند و مدرس روش رحقیق ،شناسی استاد جامعه

 . اند هنشر دانشگاهی جهانی( به چاپ رسیددر سیج )
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 بـا  ،1970  دهـ  از ویـژه  به ،پسااثباری( و )اثباری گرا عینی ها  پارادایم نقد دنبال به سنت ای 
 و رسید نسبی شکوفایی اوج به 1990  ده را و یافت گسترش انسانی علوم نیازها  به روجه
 طورکلی هب و 1رفسیر  - برساختی رأویلی، گرا، ذه  رویکردها  بر فکر  و فلسفی نظر از
 و گیـرد  مـی  بر در را متعدد  رحقیق ها  روش امروزه کیفی سنت است. استوار اثباری غیر
 مثابه به عمدراً را کیفی ها  روش دارد. رواج انسانی علوم جمله از گوناگونی ها  رشته در
 روایتـی،  و شـفاهی  هـا   داده و اطالعـا   هئـ ارا و رفسیر رحلیل، گردآور ، با مرربط فنو 

 .کنند می رعری  عدد  غیر کلی طور  هب و گفتمانی
 یـا  رلفیقـی  روش و شـود  نمـی  خـتم  دیـدگاه  دو ایـ   بـه  رحقیـق  روش رحـوال  در پی 

 گرچـه  ؛شـد  ایجـاد  رسمی صور  به اخیر  ده دو از کمتر در که است دیگر  سنت ررکیبی،
 ها  روش گیر  شکل ةدور» درواقع رسد. می دهه پنج از بیش به آ  رسمی غیر راریخی  سابق

 نخسـتی   بـا  مصـاد   دوره ایـ   داشـت.  ادامـه  1990 پایـا   را و شد آغاز 1950 سال از رلفیقی
 (.40 :1389 ،)محمدپور «است رحقیق در شیوه یک از بیش کارگیر  هب برا  ها گرایش

 رـوا   مـی  را - هنـر  بـر  مبتنـی  هـا   شناسـی  روش سـاز  زمینه عنوا  به - ررکیبی رحقیق
 و پـارادایمی  مباحـث  کـه  ا  دوره ؛گرفـت  نظـر  در پارادایمی ها  بحث گسترش با زما  هم

 و فلسـفی  اصـلی  ارکـا   یابـد.  مـی  ا  رـازه  جـا   رحقیق شناسیِ روش و روش در آ  اهمیت
 شناسـی  روش دو ررکیـب  نتیجـه  در و 2پراگماریسـم  پـارادایم  ظهـور  بـه  ررکیبی روش فکر 
 شـناختی  روش سـنتی  رقابل از پارادایم ای » گردد. برمی رحقیق مراحل  هم در کیفی و یکمّ
 بهـره  دو هـر  از اگرچـه  کـه  کنـد  مـی  پیشـنهاد  را روشـی  و کنـد  مـی  اجتنـا   کیفـی  - یکمّ
 ررکیب همی  پی در .(43 :1389 )محمدپور، «است متمایز شناسی روش یک خود گیرد، می
 گرفت. شکل داشت، هنر به رو که دیگر  رلفیق ساز  آماده ها  زمینه که بود رلفیق و

 
  هنر بر مبتنی های شناسی روش گیری شکل های زمینه
 عملـی  کـار و پژوهشـی  کار  مباحث خصوص در مهمی ها  روشنگر  بیستم، قر  انتها  در

 گیـــر  شــکل  هــا   زمینـــه در اســت.  گســترش  بــه  رو همچنـــا  کــه  گرفــت  صــور  
ــا  شناســی روش ــی ه ــر مبتن ــر ب ــه از ،هن ــا  زاوی ــاوری ه ــه متف ــر ب ــا  ارزش و هن  در آ  ه

                                                                                                                                        
 شود. شود، بلکه ساخته می گرا که بر اساس آ  معنا کش  نمی هایی انسا  دیدگاه 1.
.2 pragmatisme پـرس و ویلیـام   سـندرز   دیـویی، چـارلز   بـه جـا    نوزدهمدر اواخر قر  که  گرایی یا عمل

 . شد منتسب جیمز
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 (2 ،هنـر  اهـالی  نیازها  (1 :از استآ  عبار   وجه پنج حداقلکه  شده روجه شناسی روش
 هنـر  جایگـاه  بـا  مـرربط  هـا   پـرداز   نظریه (3 ،موجود ها  رحقیق روش کمبودها  و نیازها
  و پــژوهش فراینــد و پــژوهش بــه نگــاه در رغییــر (4 ،شــناختی زیبــایی رــأثرا  صــرفاً ورا 
 شود: می بررسی کیهر ادامه، در ؛پژوهش و دانش مفهوم در بازنگر  (5

 هـایی  پیشرفت رمام وجود با رحقیق وشر ،کرد خاطرنشا  باید هنر: اهالی نیازهای .1
 منـد ،  روش مفـاهیم  خود با همچنا  ،هداشت طبیعی علوم شناسی روش از استقالل پی در که
 در را غیـره  و اثبـاری  پـذیر ،  عمومیت پایایی، روایی، قانو ، و قاعده کتا ، و حسا  نظم،
  رجربـ  احسـاس،  نظیـر  مفـاهیمی  بـا  و کشـد  مـی  یـدک  رجویز  و دیبیأر ا ، کلیشه وجهی
 علـوم  رفکیـک  بـا  اگرچـه  رسـد.  مـی  نظر هب بیگانه عاطفه و ادراک حضور ، علم شهود ،
 علـوم  ویـژه  هبـ  انسـانی،  علـوم  مخصـوص  هـا   روش لـزوم  به روجه و طبیعی علوم از انسانی

 هـا   روش شـد   اضافه با بعدها و یافت گسترش کیفی پژوهش ،گادامر لط  به ،اجتماعی
 در خـود  ها  پژوهش داد  انجام برا  را رر  گسترده  عرص پژوهشگرا  ررکیبی، یا رلفیقی
 بـر  عـالوه  کـه  هنـر  اهـالی  میـا ،  ای  در رازی ؛نیست و نبود کافی همچنا  اما ،داشتند اختیار
 و وجـود  مفـاهیم  بـا  ،طبیعـی!(  علـوم  حتـی  )و انسـانی  و اجتمـاعی  علـوم  هـا   دغدغه داشت 
 کـه  - دیگـر  مفهـوم  هـزارا   و عاطفـه  و احسـاس  شـهود،  کار، و فعالیت فرایند عمل، زندگی،
 از هســتند( )و بودنــد ناچــار دارنــد، ســروکار - نیســتند کــافی هنــر رعریــ  بــرا  همچنــا 
 شـناخته  کـامالً  هنر  جامعه روشیِ فضا  در )اگر ررکیبی و کیفی ی،کمّ موجود ها  روش
 و شناسـی  روش ایـ   نبـود   کامـل  یـا  بـود   نامناسب دلیل به  آنا کنند. استفاده باشند( شده
 اگـر  نیسـت  احتمـال  از دور و انـد  نیافته خود اهدا  و مسیریابی برا  پاسخی هنوز ها، روش
 بـه  ،دهنـد  مـی  انجـام  هنرمنـدا   کـه  هـایی  پـژوهش  برخی است ممک  دلیل همی  به بگوییم
 کنند: می اشاره باره ای  در ملینز و گر  شود. منجر ها رهیافت بود  عقیم یا بیراهه

 از رـا  است  شتهوادا را 2طراحی و هنر پژوهشگرا  ،1مناسب ها   شناسی ها/روش رویه فقدا 
 برخی اند. شده ایجاد اجتماعی علوم و طبیعی علوم برا  که کنند استفاده هایی  شناسی روش
 ةارخاذشـد   3هـا  روش هـا/  رویـه  رسـد  مـی  نظر به اند! فاجعه دیگر برخی و مناسب ها آ  از

 ،سـو  یـک  از دارنـد:  قـرار  اجبـار  دو بی  افتاد  خطرِ در ]دیزای [ طراحی و هنر در  امحقق

                                                                                                                                        
.1 procedures / methodologies ،کنند نویسندگا  مکرر از ای  شکل نگارش در مقاله استفاده می. 

2. design 

3. procedures /methods 
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 «استاندارد» شناسی روش یک عمومی( یا )ررجیحی داد  انطبا  و گرفت  قر  برا  اجبار
 شگرد یک از استفاده به که اجبار  ،دیگر سو  از و کند نابود را پژوهش است ممک  که
 یـا  دنـ ک رحری  را  پژوهش است ممک  و انجامد  می اختراعی ةپیچید شناسی روش ابزار و

ـ  کـاربرد  دیگـر،  هـا   موقعیت در کارگیر  به برا   و هنـر  پـژوهشِ  ... باشـد.  داشـته  یکمّ
 هـایی  رویـه  هـایی/   شناسـی  روش از اسـتفاده  و متمایز رویکرد یک نیازمند ]دیزای [ طراحی
 طبیعـی  و اجتماعی علوم به نسبت رشته، ماهیت با بود  متناسب و مناسب عی  در که است
 (.Malins, & Gray 1993) باشد قبولم اندازه هما  به و نشود محسو  جد  کمتر

  حیطـ  رحقیـقِ  روش در کـه  اسـت  نیـاز   و دغدغـه  شروع از نشا  وجه ای  بنابرای ،
 دو نداشـت   رناسـب  معنـا   بـه  جـدایی  ایـ   شد. آغاز انسانی علوم از استقالل هد  به هنر،
 جهـا   در آ  رشـد  و رحقیـق  روش انـداز  چشـم  گسـترش  منظـور  بلکـه  نیست، و نبود حیطه

 علـوم  هـا   روش از انسـانی  علـوم  محققـا   گـادامر،  حرکت با که طور هما  است؛ مختل 
  آوردند. رو  ررکیبی ها  روش به سرانجام و نگرفتند فاصله طبیعی

 هـا   ارزش بـه  روجه که متفکر  اولی  :موجود های تحقیق روش کمبودهای و نیازها .2
 حامیـا   از کـه  او بـود.  (1967) 1آیزنـر  کـرد،  نشـا   خاطر را پژوهش نیازها  جبرا  برا  هنر
 و علمـی  رویکردهـا   بـی   هـا   رفاو  به روجه با کوشید ،است  پژوهش در هنر به روجه  اولی

 هـا   روش رـا  کنـد  رشـویق  را اجتمـاعی  علـوم  دانشمندا  آموزشی، کیفیِ رحقیقا  در هنر 
 مطلـو   خطـی  هـا   نسـخه  عنوا  به رما  شکل در ها روایت از و ندپذیرب علم مکمل را هنر 
 ]وهنرهـا   شـعر  و رقـص  موسـیقی،  از اقتبـاس  نیـز  ؛دننـ ک اسـتفاده  دکتـرا  هـا   نامـه  پایا  برا 

 (.Knowles & Cole, 2008, 66) بگیرند نظر در رحقیق بازنمایی اشکال را رجسمی[
 رو در رو هنر با روش نام به 3خود کتا  در نیز، معاصر اندیشمندا  از 2لِو  پارریشیا

 اشـاره  چنـی   پـژوهش  در هنـر  به روجه ها  زمینه به ،4فعالیت پژوهشی مبتنی بر هنر: شود می
 :(Leavy, 2009: 12) کند می

 هنـر  درمـانی  ها  فعالیت  نتیج ،1970 در هنر سمت به دانشگاهی ها  پژوهش در چرخش
 و شناسا ، روا  خاص، ها  آموزش پژوهشگرا ِ بهداشتی، ها  مراقبت پژوهشگرا ِ است.

                                                                                                                                        
.1 Elliot Wayne Eisner (1933-2014)هنر و آموزش.  ؛ استاد دانشگاه استنفورد و متفکر در زمین 
.2 Patricia Leavyنویس و پژوهشگر معاصر با رمرکز بر پژوهش هنر بنیا . او بـیش   رما  ،شناس، استاد ؛ جامعه

 منتشر شد. 2020کتا  منتشر کرد و آخری  کتابش در سال  سی از
 آ  مربوط به سال جار  است.  و آخری  نسخروز رسانی است  هکتا  او مدام درحال ب 3.

4. Method Meets Art: Arts-Based Research Practice 
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 روانمندسـاز   و ررمیمـی  درمانی، ها  کیفیت برا  هنر سمت به ا  فزاینده طور به سایری 
 وجـود  رحقیـق  هـا   شـیوه  و درمانی ها  شیوه بی  هایی رفاو  اگرچه اند. آورده رو  خود
 از مـا  درک هنـر،  بـر  مبتنـی  درمـانیِ  ها  روش از برگرفته دانشِ که نیست شکی اما دارد،
 .است کرده هدایت را هنر بر مبتنی پژوهش ها  روش

 رـاریخ  شـناتتی:  زیبـایی  تـثررات  صرفاً ورای هنر جایگاه با مرتبط های پردازی نظریه .3
 و روشـی  فضـا   در اگرچـه  کـه  اسـت  حاکی هنر با مرربط ها  پرداز  نظریه و شناسی زیبایی
 در امـا  ،برسـد  نظـر  هبـ  نامناسـب  یـا  دور اول  وهلـ  در هنـر  جایگاه است ممک  رحقیقی، روش
 متمـاد   سـالیا   و کننـد  نمی فکر ی نچ پردازا  نظریه و متفکرا  انتقاد ، رفکر و پرداز  نظریه
 اسـت.  بـوده  مختلـ   رویکردهـا   و ها هنظری ةپدیدآورند و آغازگر بخش، الهام هنر که است
 :(Knowles & Cole, 2008: 7) گوید می است،  امتفکر همی  از یکی که (1957) 1النگر سوزا 

 طـور  هبـ  حـد   را هنر  کار هر که کنم می فکر م  … است  چیز  چه بیا  دنبال به هنر
 را احساسـاری  بلکـه  ،است هنرمند احساسا  و ها حس بیانگر رنها نه ظری  خیلی و خالص
 ماهیـت  بـه  را او دیـدگاه  نیـز  و کنـد؛  مـی  مـنعکس  «داند می» و «شناسد می» هنرمند یک که

 در دانشـی  چنـی   عـاطفی.  و جسمی حیاری، رجربیا  به اراو  رصویر همچنی  و احساسا 
 حـد  از بـیش  هـا  ایـده  ایـ   کـه  دلیـل  نه به ای  گیرد نمی قرار استفاده مورد معمولی گفتما 
 و احساس ها  فرم ای  بلکه دیگرند، بیا  قابل غیر هرچیز یا روحانی حد از بیش یا بزرگ،
 بپـذیرد  را النگـر  دیـدگاه  کسی اگر ... اند مقایسه قابل غیر منطقی نظر از استداللی ها  فرم
 و آمـوزش   زمین در اند، شده بیا  انسانی روابط در که عاطفی زندگیِ ها  کیفیت وقت آ 
 بیشـتر   قـدر   بـا  شـاید  کنند، می کار و زندگی آ  با ها انسا  که رر  گسترده شرایط در

 طریـق  از کـه  هایی روش و گیرد می شکل هنرمندانه صور  به فرم که زمانی شود. آشکار
 طریـق  از اسـت  ممکـ   یعنی ؛است نامحدود بالقوه طور به ،یابند می ظهور ها فرم ای  ها آ 
 از اسـت  ممکـ   ،شـود  درک موسیقی طریق از است ممک  بگیرد، صور  شاعر  و شعر
 .هستند باز کنیم، رصور بتوانیم که جایی را ها گزینه ای  و شود ییا  بصر  هنرها  طریق
 علـم  سـاختار  در که رغییراری همراه به النگر سوزا  همچو  متفکرانی مال أر نتایج

 یعنـی  نبود، هنر برا  جایی ظاهر در که دنیایی به هنرها ورود برا  را راه شد، ایجاد دانش و
 یـا  ثرؤمـ  مولـد،  سرمنشـأ،  بـود  روانسـته  هنر  فرایند و هنر ،ای  از پیش را کرد. باز پژوهش،
 و خیـال  و حـس  ماننـد  ،انسـانی  مختصـا   هنظریـ  سـاحت  در .باشد نظریه یک ةکنند ایجاد

                                                                                                                                        
.1 Susanne Katherina Langer (1895-1985؛)    خـاطر  ه مریکـایی کـه بـ   افیلسو ، نویسـنده و آموزگـار

  هنر و ذه  شناخته شده است. ةهایش دربار نظریه
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 هـا  آ  بـرا   ؛دکننـ  می پرداز  سخ  ها آ  ةدربار متفکرا  و دارند را خود جایگاه نیز عاطفه
  عرص در اما کند  می عرضه گفتنی غیر هایی قالب در را ها ناگفته که هنر، از بهتر چیز  چه

 ؛نیسـت  اثبـا   قابـل  سـادگی  هبـ  ،اسـت  پـژوهش  یـک  هنر  کار که ای  پژوهش، و رحقیق
  است. بسیار ها  چالش محل همچنا  مطلب ای  که کماای 

 یـا  رلفیقـی  رحقیـق  روش گسـترش  پـژوهش:  فراینـد  و پـژوهش  بـه  نگـاه  در تغییر .4
 فقـط  و کـرد  عمـل  بینابینی وجهی از روا  می چگونه که ای   رجرب و انسانی علوم در ررکیبی

 .انجامیـد  پـژوهش  بـه  نگـاه  و پـژوهش  فراینـد  در رغییرارـی  بـه  ،نبـود  وابسته رویکرد یک به
 الزم هـا   زمینـه  کـم  کم رحقیق، روش  عرص ها ِ کاستی و کمی همراه هب مذکور، رغییرا 

ــ مــدعا ایــ  شــاهد .کــرد فــراهم دیگــر نــوع از پژوهشــی بــرا  را  1پنتاســولیا مونیکــا  گفت
(Pentassuglia, 2017) لو  خانم و (Leavy, 2009: 12) است: 

 فرضـیه  ییـد أر هـد   بـا  کـه  ا  شناسـی  روش جا  به پژوهش فرایند ،گذشته قر  طول در
 بــرا  مهـم  عطـ    نقطــ یـک  ایـ   و شـد  رــدوی  شـناختی  فراینـد  یــک عنـوا   بـه  باشـد، 
 1970  دهـ  در دانشگاهی رحقیقا  در عمده رغییر ای  رود. می شمار به علمی ها  پژوهش
 شـناختی  روش ژانـر  معاصـر،  هنرهـا   بـر  مبتنـی  هـا   شـیوه  ،1990  دهـ  در و گردید آغاز

 و دوگـانگی  بـا  رعـار   در - «علمی پژوهش عنوا  به هنر» ةاید دادند. رشکیل را جدید 
 بـرا   آنچه گسترش سو  هب را راه و شد مطر  - علم و حقیقت از پوزیتیویستی رصورا 
 .کرد ایجاد باشد، پذیرش قابل دانشگاهی رحقیقا 

 مفهـوم  پـژوهش،  بـه  نگـاه  در رغییـر  پـی  در پـژوهش:  و دانـش  مفهوم در بازنگری .5
  معناهـا   و هـا  حیطـه  از دوبـاره  رعریـ   نیازمنـد  علم و گرفت قرار بازنگر  مورد نیز دانش

 مـورد  ،شـود  نمی یا شود می محسو  علمی و دانش چیز  چه که ای  شد. خود مرزشناختی
 بریتانیـا  رحقیقـا   ارزیـابی  ةادار و (NESTI) 2نسـتی  نظیـر  جهانی بنیادها  و ها انجم  روجه
 و دانـش  پیشـی   مفهـوم  هنر، بر مبتنی ها  شناسی روش واضعا  ،دیگر سو  از گرفت. قرار
 رفـاوری  علمـی  فعالیـت  با هنر  فعالیت که کنند ثابت کوشیدند و کشیدند چالش به را علم
 شناسـی  روش شـش  معرفـی  بخش در مورد ای  )در است دانش هنر  کار محصول و ندارد
 اسـاس  بـر  کـه  اسـت  جریـا   ای  راریخی شمار گاه 1 جدول است(. شده داده روضیح بیشتر

 است. شده رهیه مطالعه مورد متو  در راریخی اشارا 

                                                                                                                                        
.1 Monica Pentassugliaشناسی دانشگاه ورونا.   فلسفه، آموزش و روا عضو دپاررما ؛ 

2. National Experts on Science and Technology Indicators 
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 هنر بر مبتنی ها  شناسی روش پیدایش ها  زمینه شمار گاه   1 جدول
 منبع رتداد تاریخ

 و جـوگر  و جسـت  عنوا  به «هنر  رصویرساز » پیشنهاد 1914
  .سویسی شناس روا  یونگ، کارل سو  از  1رحقیق

 

Pentassuglia, 2017 

 جایگـاه  منظـور  بـه  2هنرمندانـه  رحقیـق  اصطال  از استفاده 1940
 فیلسـو   سـو   از پـژوهش  فراینـد  در هنرمندا  مشارکت
 .3م.گری  رئودور، ییامریکا

Pentassuglia, 2017 

 ةدهنـد  نشـا   هنـر   آثار که ای  بر مبنی النگر سوزا  استدالل 1957
 بـی   روابـط  و هاسـت  فرم از ساختار  ایجاد برا  هنرمند روا 
 بنـابرای ،  هسـتند.  انسا  احساسی رجار  مکمل درواقع ها فرم

 اسـت  «هایی روش»  ئارا دهد انجام رواند می هنرمند که چیز 
 .شود می شناخته احساسا  آ  طریق از که

 

Knowles & Cole 2008: 11 

 زمـانی  را داده نـوع  دو هر روا  می آیا که شد مطر  الؤس ای  1959
 ررکیـب  بایکدیگر شوند، می مطر  متفاو  ها  دیدگاه با که

  کرد 

 40 :1389 ،محمدپور

 عنـوا   به هنر با رابطه در آیزنر الیو  ها  پژوهش و روجها  1963
 آموزش و پژوهش همیار

Eisner, 1963 

 رغییـر  در هنـر  سـمت  بـه  دانشـگاهی  هـا   پژوهش در چرخش 1970
 پیشـرورر  هـا   شیوه یافت  برا  دانشگاهی رحقیقا  در نگرش
  رحقیق. روش در

Leavy, 2009, 12; 

Pentassuglia, 2017 

ــاز 1970 ــت آغ ــا  فعالی ــژوهش ه ــه پ ــو  از هنرمندان ــگاه س  دانش
 .گورنبرگ

Hannula et al., 2005: 7 

1978 
1983 
1984 

 دهنـده  نشا  مدرس و هنرمند محقق، ،متعددکورنوک مقاال 
 و عملـی  روجه ،آ  در که است آموزشی و راریخی ها  زمینه

 روشـنگرانه  و متـافیزیکی  هـا   روش به ربدیل روش، رکنیکی
 .شوند می شناسی روش برا 

Gray & Malins, 1993 

ــ 1990 ــابی ةادار در مفصــلی  مباحث ــا  ارزی ــا رحقیق ــار بریتانی  ةدرب
 ابتــدا در کــه ]دیــزای [ طراحــی و هنــر در «پــژوهش» ماهیــت
 کـار  است؛ پژوهش عی  عملی کار شد: ارخاذ مختلفی مواضع
 پـژوهش  وجـه  هـی   هبـ  عملـی  کـار  است؛ پژوهش شبیه عملی
  نیست.

Gray & Malins, 1993 

                                                                                                                                        
1. inquiry 
2. artistic inquiry 

3. Theodore M. Green 
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 1 جدولادامة 
 منبع رتداد تاریخ

ــر مبتنــی هــا  شــیوه ،1990  دهــ در 1990 ــر معاصــر، هنرهــا  ب  ژان
 دادند. رشکیل را جدید  شناختی روش

Leavy, 2009: 12 

 بــه اوررخــت هنــر دانشــکده در 1الیــا رحقیقــاری  شــبک دیــدار 1991
 بـرا   طراحـی،  و هنـر   زمینـ  در محققـا   هـا   چالش مناسبت
 .مناسب ها  روش  روسع

ELIA, 2019 

 صـادر  صور  بدی  بریتانیا رحقیقا  ارزیابی ةادار  أر 1996
 است. پژوهش نوعی ا  حرفه عملی کار :شد

 

Leavy, 2009, 12: Pentassuglia,  

2017 

 وسیل  به 2004 سال در آرروگرافی زمین  در کتا  اولی  2004
 .شد گاشتهن کازو  الکس و اروی  ریتا

Irwin & Casson, 2017 

 EARN, 2004 (EARN) 2اروپا هنرمندانه پژوهش جهانی  شبک سیسرأ 2004

 بـر  متمرکـز  شـناختی  روش یرحلیلـ  کتـا   اولـی   انتشار 2005
 .«هنرمندانه پژوهش»

Hannula et al., 2005: 7 

 که (ICQI) 3کیفی رحقیقا  المللی بی  ةکنگر برگزار  2005
 بــه آ  از بخشــی همــواره و هشــد برگــزار 2005 ســال از

  است. یافته اختصاص هنر بر مبتنی ها  پژوهش

ICQI, 2020 

ــیسأر 2010 ــ  س ــژوهش انجم ــه پ ــ و (SAR) 4هنرمندان   مجل
 .(JAR) 5هنرمندانه پژوهش

SAR, 2020 

JAR, 2020 

2020 
 
 

2021 

 هنرمندانـه  پـژوهش  کنفـرانس   ساالن المللی بی  فراخوا 
 موضــوع در «ICQI» بــه وابســته اســتکهلم هنــر دانشــگاه
  .هنرمندانه  پژوهش

ها  پژوهش هنرمندانه در  ها و پروژه برگزار  کنفرانس
 سوئدشورا  پژوهشی 

ICQI, 2020 

 

 

 

 

Artistic Research Conference in 

Sweden, 2021 

 
 ضرورت و تعریف ،شناسی اصطالح

 گذاشـت،   هـا شناسی روش از بسیار  بر دقیقی نام روا  نمی هنوز آمد، میا  به که اوصافی با

                                                                                                                                        
.1 ELIAفضا  فعالی برا  روسع کوشد میاروپاییِ هنر  و آموزشی که   وابسته به شبک المللی بی   شبک ؛  

 (.ELIA, 2019) آموزش عالی هنر فراهم کند
2. European Artistic Research Network 

3. International Congress of Qualitative Inquiry 

4. Society for Artistic Research 

5. Journal of Artistic Research 
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 هـا   گذار  نام است. «متفاو » و «متعدد» ،«مبهم» رحقیق روش با هنر اررباط چگونگی زیرا
 بـه  متفـاو   مـدل  چنـدی   در نـام  یک بسا چه و نشده انجام اررباط نوع اساس بر نیز موجود
 رارلـج  کتـا   دو از و انـد  بررسی حال در عناوی  ای  همچنا  مختل  متو  در رود. می کار
(Burnard et al., 2010; Biggs & Karlsson, 2010 )بـه  مشـخص  طور هب را بخشی هی  یکی 

 ,Biggs & Karlsson) دیگـر   و (Burnard et al., 2010) اسـت  نداده اختصاص عناوی  ای 

 هـا  ریـز   برنامه ةدربار دوم کتا  ویراستارا  .دارد «هنرمندانه پژوهش» نام هب فصل دو(2010
 :(Karlsson & Biggs, :2010 7) گویند می اصطالحا  و عناوی  با مرربط ها گیر  رصمیم و

 هـا  رفـاو   از شـده[  انجـام  رـاکنو   که ]کارهایی ها  شباهت یافت  که بودیم القول متفق ما
 ،1بنیـا   - عمـل  پـژوهش  مانند: رسند؛ می نظر هب متفاو  کامالً عنوا  در ها آ  است. رر مهم

 ها، رفاو  ای  وجود با اما .... 4هنرمندانه پژوهش و 3کاروزانه پژوهش ،2بنیا  - هنر پژوهش
 در جدیـد   فعالیـت  از حـاکی  کـه  دهنـد  مـی  نشا  را مشترکی دیدگاه همگی شناسیِ واژه
 .است نمایشی هنرها  و هنر  عرص

 رمـایزا   بـه  «چیسـت   هنرمندانـه  پـژوهش » نـام  بـه  خود  مقال در نیز 5کلی  جولیا 
 اشـاره  - پـژوهش  یـا  رحقیق روش و هنر بی   رابط خصوص در - متخصصا  قول از متعدد 

 دیگـر(  )پـژوهش  پـژوهش  بـر  مبتنـی  که هنر  (1 :کند می مطر  را گانه سه ای  او کند. می
 کـه  هنـر   (3 و شـود  مـی  اسـتفاده  پژوهش( )روش پژوهش برا  آ  از که هنر  (2 ،است

 وهشپـژ  (1 :بـرد  مـی  نام چنی  دیگر ا  زاویه از را ا  دوگانه نیز و است. پژوهش رولیدارش
 (.,Klein 2010) پژوهش طریق از / برا  / ةدربار هنر (2 و ،هنر طریق از / برا  / ةدربار

 کتــب بیشـتر  در هنــر بـر  مبتنـی  هــا  روش بـا  رابطـه  در کــه اصـطالحاری  مجمـوع،  در
 (5 و 2 اصـطالحا   بیشـتر  گسـتردگیِ  )بـا  زیـر  مـوارد  شـامل  ،خورنـد  مـی  چشـم  به مقاال  و

  ؛Practice-Based Research (3 ؛Arts-Based Research (2 ؛Art-Based Research (1 اســت:
4) A/R/Tography5 و ؛) Artistic Research. هنرهـا  کتا  در رنها رقریباً که دیگر اصطال  سه 
 Arts-Informed (6 :از انـد  عبـار   انـد  رفتـه  کـار  هبـ  - آمـد  آ  ذکـر  - کیفـی  ها  پژوهش در

                                                                                                                                        
1. practice-based research 

2. art-based research 

3. practice-led research 

4. artistic research 

.5 Julian Kleinپژوهش هنرمندانه در برلی ِ آلما . رحصیال  او در   سسؤ؛ از پژوهشگرا  معاصر و مدیر م
 آهنگساز ، رئور  موسیقی، ریاضیا  و فیزیک است.  زمین
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Research7 ؛) Visual Image Research 8 و) Lyric Inquiryدر فقــط 7و  6هــا   اصــطال  ؛ 
 دیـده  هـا  آ  از نـامی  دیگـر،  منـابع  در و انـد  شـده  معرفـی  کیفـی  هـا   پژوهش در هنرها کتا 
 .شود نمی

 وجـود هـا   شناسـی  بـرا  ایـ  روش   مشخصی رعری  و نظر ارفا  هنوز که آنجا از
 و کـرد  رجـوع  هـا  المعـار   ةدایـر  بـه  روا  نمی ها آ  دقیق مفهوم و معنا یافت  برا  ندارد،

 در اول اصـطال   پـنج  انـد!  نکـرده  وارد را اصـطالحاری  چنـی   هنـوز  معتبر ها  فرهنگنامه
 امـا  ،رونـد  مـی  کـار  هبـ  هـم  جـا   به موارد بسیار  در و دنخور می چشم به و  جا  همه
 بـه  ،رونـد  می کار هب هم با کلما  ای  وقتی که شود معلوم را ندارد وجود مشخصی قانو 
 بـا  آیـا  هنـر   طریـق  از پـژوهش  یـا  هسـتیم  رو هروبـ  هنر در پژوهش با آیا  هستند معنا چه

 هنـر  و پـژوهش   رابطـ  آیـا  هنـر   همثابـ  به پژوهش یا داریم سروکار هنر  رشت در پژوهش
 بود  خواهد چگونه مسیر شود، گرفته نظر در فرایند یک مثابه به هنر اگر است  مشخص

 آخر. الی و
 کـه بـرا  هـر    یعنـوان  هر (1 است: گیر  شکل حال در همچنا  زیر موارد بنابرای ،

 از شناسـی  روش آ  خاستگاه (2 وهایی که با هم دارند  رفاو  و رود به کار می شناسی روش
 علـوم  محقـق  یک است ممک  مثال را ب است. آمده پدید هدفی و قصد چه به و کجاست،
 در موجـود  هـا   افـق  از رفـت   فرارـر  و خـود  هـا   شناسی روش کرد  رکمیل  دغدغ انسانی
 بـرا   رـر  متناسـب  راهکارهـا   دنبـال  به هنر محقق یک یا ،باشد داشته را خود  زمین و رشته
 ابـزار   منزلـ   بـه  هنـر  بـه  هـا  شناسـی  روش از برخـی  در .باشـد  خـود  هـا   آرما  و ها اندیشه
 بـر  گـاهی  .اسـت  نظر مورد پژوهش ساز  بصر  صرفاً برخی در و شود می روجه گر رسهیل

 در ثیرگـذار أر و رسـا  صـدایی  ،هنر گاهی و شود می رأکید پژوهشگر و هنرمند بی  همکار 
 گـردآور   برا  است ا  وسیله و ابزار هنر زمانی رود. می کار هب مفهوم یا پیام یک رساند 
 الگـوبردار   آ  رولیـد  فراینـد  از زمـانی  و پـژوهش  ها  بخش دیگر و نتایج نمایش ها، داده
   .است پژوهش مبنا  هنر ، کار و هنر خود ها  ویژگی که آ  یا شود می

 یابـد؛  مـی  معنا پژوهش در و شود می عمل وارد متنوع و مختل  طر  از هنر ،درواقع
 جلـوه  اشـتباه  یـا  مشـکل  معمول طور هب دانشگاهی پژوهش در که نکاری و مسائل» نتیجه در
 ماننـد  (،Kershaw, 2011: 7) «نمایـد  مـی  رخ ویژگـی  و فرصـت  عنـوا   بـه  اینجـا  در کند می

 کنفـرانس  موضـوع  کـه  «کارآمد مبهم فضا » و «مفهومی ها  شکست» ،«ها شکا » مفاهیم
 پـژوهش  هـا   روش کتـا   یـا  (.SAR, 2020) بـود  2007 سـال  به هنرمندانه پژوهش انجم 
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 رنـگ  کـم  یـا  و برداشـت   میـا   از برا  رالش جا  به باید :دارد رأکید که اجرا و رئارر برا 
 ایـ   بـه  پـژوهش  یـک  مختلـ   هـا   بخـش  نامتجـانس  و ناهماهنـگ  ءِاجزا رمایزا  کرد 
 را خالقیـت  و ابتکـار  مرزهـا،  میـا   مـبهم  فضـا   در قرارگـرفت   کـه  داشـت  روجـه  موضوع
 ا  رابطـه  بـه  پـژوهش  مـورد  موضـوع  و پژوهشـگر  میـا   رابطه که ا  گونه به انگیزد... برمی
 .(Kershaw, 2011: 2) شود می ربدیل گرانه واکنش و بداهه سیال،

ــژوهش»شــده، روش  شناســی شــناخته طــور کــه اشــاره شــد، از هشــت روش  همــا   پ
است؛ انواع و رعاری  هـر یـک از ایـ       ا گسترده ةحوزدارا  ، «محور( - )عمل کارورزانه
 هویـت  سـه  بـه  خـود  متعـار   غیـر  نـام  در کـه  «آرروگرافی» (1ها چنی  است:  شناسی روش
 عنـوا   ایـ   از بخشـی  آ  انگلیسی معادل اول حر  و رددا اشاره معلم و پژوهشگر هنرمند،
 هـا   پرسـش  اسـاس  بـر  و آموزش  حیط در و است فلسفی بنیانی شناسی روش دارا  ،است
 (ABR) «بنیـا   هنر پژوهش» (2 ؛کند می عمل هویت سه بود  هم با و همکار  نیز و پیوسته
 «اصـلی  ابزارهـا  » عنـوا   بـه  هنرمندانـه  فعالیـت  متنـوع  هـا   فرم از استفاده فر   پای بر که

 و رـر  گفتمانی رر، حسی شناخت ها  راه به محتوایی گسترش انسانی،  رجرب درک و پژوهش
 رمـامی  نیـز  و هنرهـا  ابعـاد  رمـامی  از که «هنرها  پای بر پژوهش» (3 ؛است شده بنا رر شهود 
 ،کنـد  مـی  روصـی   «چتـر  » مثابـه  بـه  عمومـاً  را آ  و اسـتفاده  خـود  کار در هنر  ها  فرم

 در که «رصاویر  پای بر پژوهش» (4 ؛دارد بر در را مختل  امکانا  و ها روش از ا  مجموعه
 روجـه  آ  پنهـا   زوایـا   و هـا  الیه به و گرفته نظر در فرم و رنگ از بیشتر چیز  رصویر آ 
 ،«آگـاه  - هنـر  پـژوهش » (5 ؛یافت دست آ  به روا  می «دید  چگونه یادگیر » با ،شود می
 داشـت   دلیل هب و دهد  اطالعا  پژوهش فرایند به رواند می چگونه هنر که است ای  پی در

 اهدا  نظیر موارد  در مخاطب کرد  درگیر و ساز  آگاه قدر  و بخشی آگاهی ویژگی
 پژوهش» در (6 و ؛دارد رمرکزچگونه بر استفاده از هنر  اجتماعی پذیر  مسئولیت و اخالقی
 و شـده  ظـاهر  پژوهشـگر  نقـش  در خـودش  هنرمنـد  و است رفکر ةنحو بر رمرکز «هنرمندانه
 شناسـی  روش نـوع  ایـ   بـر  متفکرا  شود. می گرفته نظر در پژوهش مثابه به او هنر  فعالیت
از میـا    بردارنـد.  میا  از را پژوهشی و هنر  فعالیت و هنر و دانش بی  رمایز را دارند رأکید
 جایگـاه  رنـد. دا  هنـر  گاهـاً  و اجتماعی و انسانی علوم خاستگاهی ،شناسی روش  پنجها،  آ 
 مشـخص  طور هب ،بوده غیره و دانشمند پژوهشگر، اندیشمند، با همکار  موقعیت ارا د هنر
 از کـه  ایـ   بـر  عـالوه  اما، هنرمندانه پژوهش دارد. سروکار آکادمیک و علمی ها  «قالب» با

 هنـر   خاسـتگاه  از نیز آ  پردازا  نظریه ،درنگ می هنر بر مبتنی شناسی روش به دیگر  منظر
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 و کورـاه  عبـار   یـک  قالـب  در  شناسـی  روش شش ای  از گیر  نتیجه ،2 جدول اند. برخاسته
 در آ  شـر   مجـال  کـه  است شهپژو ای  در شده انجام هگسترد مطالعا  طبق ،آ  بر شرحی
 .نبود مقاله ای 

 

 هنر بر  مبتنی شناسی روش شش بر نگاهی   2 جدول
 کاربست تعریف عنوان
 شناسی روش مثابه به آرروگرافی

 و فلسفی
 ساختارشک 

 یـا  ،هنرمنـد  و معلم بی  همکار  شکل در پژوهشگر هویت با
 .دارد سروکار مکرر ها  پرسش طی هنر  فعالیت و آموزش

 یک مثابه به هنربنیا  پژوهش
 فرایند شناسی روش

 محور

 فرایند کاربرد و هنر گر  رسهیل و ابزار  شکل در پژوهش به
 دارد. روجه مختل  ها  زمینه در هنر خلق

ــژوهش ــر پ ــ ب   پای
 هنرها

 یک مثابه به
 مکمل شناسی روش

 کیفی روش

 غیـره  و خـواهی  عـدالت  ،سیاسی ،اخالقی ،اجتماعی اهدا  به
 اسـتفاده  امـر  ایـ   بـرا   متعـدد  هنرها  قابلیت از و دارد روجه
 کند. می

 یک مثابه به آگاه هنر پژوهش
 - دانشی شناسی روش

 اطالعاری

 و لحظـا   بـه  روجه و زندگی در هنر  رولید و دانشی وجه رب
 دارد. رأکید زندگی ةروزمر جریانا 

ــژوهش ــر پ ــ ب   پای
 رصاویر

 یک مثابه به
 بصر  شناسی روش

 قـرار  رصـاویر  فـراوا   هـا   قابلیـت  را خـود  کـار  اسـاس  و مبنا
 دهد. می

 یک مثابه به هنرمندانه پژوهش
 هنر  شناسی روش

 کـار  محصـول  و نگـرد  مـی  پـژوهش  هثابـ م بـه  هنر  فعالیت به
 کند. می رلقی علم و دانش را هنر 

 

 گیری نتیجه و بحث
 مـدد  بـه  رازیـ  اسـت،  بـوده  انسـانی   اندیشـ  روجه مورد دیرباز از روشمند  و روش موضوع
 زمـا   طول در که رغییراری نسبت به. ای  موضوع نیز کند می هموار را مسیر، آمده پژوهشگر

 و روش شـد   هنـر   است. یافته مختلفی ابعاد و شکل رغییر ،است داده رخ اندیشه جها  در
 مبتنـی  شناسـی  روش هشت در راکنو  که است جها  ای  جدید ابعاد از یکی نیز روشمند 

 شناسـی  روش یـک  بـه  هنـوز  هـا،  شناسـی  روش ای  که است بدیهی.است نموده رخ هنر بر
  روسـع  منزلـ   بـه  نـه  و فـرد  بـه  منحصر ندا رالش در همچنا  و اند نشده ربدیل مدو  کامالً

 مشـخص  طـور  بـه  هنـوز  ،شـده  رولید متو  و مقاال  درنتیجه شوند. دیده دیگر رحقیقا 
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 :رازیـ  نیسـت،  گریـز   امـر  ایـ   از کننـد.  نمی روش  را ها شناسی روش ای  دقیق سازوکار
  روش و انــد؛ یافتـه  گسـترش  قـر   چنـد  طـی  نیــز علمـی  هـا   رشـته  در رحقیـق  هـا   روش
 است، بدیهی د.ندار قدمت قر  یک حداقل هم اجتماعی علوم و انسانی علوم ها  رحقیق

 و آسـانی  به هنر  رحقیق ها  روش بیا  و رعری  ،چالش پیچیدگی و عظمت به روجه با
  روسـع  کـه  سـت امعن بدی  است، مد  بلند رحقیق ماهیت شد. نخواهد انجام سرعت به یا

 رویـه/  منزلـ   بـه  موفـق  و مکـرر  ةاسـتفاد  از پس رنها و است رکاملی  فرایند  روش رویه/
 & Gray) شـود  مـی  پذیرفتـه  «استاندارد» یرکنیک همچو  نیز و شده اعتبارسنجی شناسی روش

Malins, 1993.) رـوا   مـی  هنـر،  بـر  مبتنـی  ها  شناسی روش ها  قابلیت به رر وسیع نگاهی در 
: کرد ارائه ها آ  ها  کاربست و ها ویژگی از برخی قالب در را حاضر پژوهش دستاوردها 

 فـراهم  جهـا   بـا  اررباط گوناگو  ها  راه ،پژوهش در غالب پارادایمی دیدگاه رغییر پی در (1
 کننـد  مـی  فـراهم  را هـایی  زمینـه  خود چندوجهی دیدگاه با هنر بر مبتنی ها  پژوهش و دوش می
 فرهنگـی  و اجتمـاعی  روحـی،  عـاطفی،  فیزیکـی،  هـا   جنبـه  از را انسـا   بتوانـد  پژوهشگر که

ــه و دهــد رغییــر را رعامــل هــا  شــیوه و هــا راه ،کنــد بررســی ــد. دســت جدیــد معناهــا  ب   یاب
 رعریـ   منجـر  هنرهـا  و کیفـی  گـر   پرسـش  بی  سازنده ها  کشاکش و ها درآمیختگی (2

 ،«فراینـد » از جدیـد   درک بـه  کـه  فرمـی  اسـت؛  شده آ  ارائه و پژوهش فرم از ا  دوباره
 و «گـر   پرسـش » «اخالقـی  ابعاد» و ،«مسئولیت» ،«احساسا » ،«رحلیل» ،«هد » ،«موضوع»
 و یابـد  مـی  رغییـر  دانـش  ةگستر دانش، عنوا  به هنر پذیرش با (3 یابد. می دست «جوو جست»

 ؛افزود خواهد و ایدافز می دانش جها  به را جدید  ها  عرصه هنرمندانه ها  رهیافت درنتیجه
 را پـژوهش  نتـایج  و مسـیر  یکسـره  و اسـت  فـرد  به منحصر و استثنایی هنر مانند که هایی عرصه

 بـه  ورود بـا  کـه  نهـد  می پی را رفکر از متفاوری شکل هنر   رجرب (4 .کرد خواهد دگرگو 
 عرضـه  نیز متفاوری ها  پژوهش و شد خواهد دیده متفاو  جها  ،متفاو  رفکر ای   عرص
 و آیـد  می پدید شناخت از متفاوری نگرشی عقالنی، ها  روش از رفت  فرا با (5 شد. خواهد
 هـا   موضـوع  و هـا  حیطـه  از بسـیار   در کـه  شـود  مـی  کسـب  عمیق بینشی و جدید رجار 
 محقـق  رو  پـیش  ،پـژوهش  جها  در بسیار  ها  ؤالس همواره( 6 است. کارآمد پژوهش
  ایـ  مانـد   معلـق  موجب امر همی  و است معقول غیر و پاسخ بی ظاهر در که گیرد می قرار
 هـا  ؤالس ای  به پرداخت  برا  متنوعی ها  راه هنرها شود. می انسانی حیا  و دانش از بخش
 افـزود   مانند هایی نقش از را آ  جایگاه رواند می هنر ساختار عمیق درک( 7 .نهند می پیش
 کنــد. نزدیــک آ   شناســان روش ســاختار بــه و هـد د رغییــر گویــا رصــویر فــزود ا یــا رنـگ 
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 بـه  هـا  موقعیـت  هنرهـا،  در( 8 اسـت.  جدیـد  ها  ادراک برا  جدید  فرصت که ساختار 
 جلـوه  وجهـی  در جهـا   و انسـانی  وجـود   حـاال   رـری   ظریـ   و شـوند  می کشیده رصویر
 بُعـد  ای  با پژوهشگر کرد  آشنا هنر سهم واقع در» شوند. نمی دیده عاد  نگاه در که کنند می
 هـا   رفـاو   ای  درک بخوانیم را هنر  رصاویر چطور که ای  یادگیر  با ...هاست موقعیت از

 قدررمنـد   رصـویر  اغلـب  هنـر ( 9 (.Knowles & Cole, 2008: 9) شـود  می پذیر امکا  ظری 
 همیشـه  هنـر  خودمـا .  دنیـا   رـا  بینـیم  می آ  قالب در را دنیا آ   نتیج در که کند می ایجاد
 بـه  کرد  همدلی روانایی برا  ما است. ازهنر رقلید  زندگی بلکه ،نیست اززندگی رقلید 
 از اسـتفاده  در هـم  که است نیاز افراد  به همی  برا  و داریم نیاز هنرمندا  رجربیا  درک
 ارائـه  خواهنـد  مـی  که باشند شرایطی به حساسیت دارا  هم و باشند ماهر هنر  فرم و رسانه
 بـدی   و هنرهاسـت  اصلی رسالت دو ایجاد و خلق( 10 (.Knowles & Cole, 2008: 9) کنند
 خلـق  پی در بلکه ،نیستند دانش کش  دنبال به نیز هنر، بر مبتنی پژوهشی ها  فعالیت ررریب

 اند. دانش ایجاد و
 ذهنیـت  امـا  ،برسـد  نظر هب روش ضد هنر اول، نگاه در است ممک  اگرچهسرانجام، 

 نظـم  بـه  و گیـرد  بهـره  روش یک منزل  به روش ضد از که دارد را آمادگی ای  امروز انسا 
 و فـرم  مانند عناصر  به بخشی نظم جز نیست چیز  هنرمند کار کند. نظر آشفتگی در نهفته
 اگـر  امـر،  ای  کنند. می عمل انسا  یک  اندیش  راستا در که کلما  و نور و صدا و رنگ
 روجـه  کـه   چیـز  همـا   ؛اسـت  بشـر  هـا   فعالیـت  مندرری  روش از نباشد، کار رری  سخت

 کـه  است آمده پدید هایی شناسی روش و کرده جلب خود به را خال  و ریزبی  پژوهشگرا 
 ،منگـری ب مبحـث  ایـ   بـه  که زاویه هر از است. شده خلق هنر مدد به یا برآمده هنر نهاد از یا

 در چـه  عمـل،  و انگیزه ایجاد و ایده خلق و بخشی الهام جایگاه در هنر چه است؛ بخش نتیجه
 و رفحـص  طـوالنی  راه یـک  بـر  پیـام  نقـش  در یـا  پـژوهش،  فراینـد  راهبـر  و راهنمـا  جایگاه
 راهنما هنر  کار و هنر خود که باشد آنجا رویکرد ای  شکل رری  متعالی شاید جو.و جست

 خویشت . جها  پژوهشگر و است خویش راهبر و
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