
  روش شناسي پژوهش هنر
  باتأكيد برروش شناسي پژوهش ميان رشته اي هنر وفكرديني

  
  است انحصار پژوهش هنر به خلق اثر ،نابالغ ـ گمان روانشناختي انگيزش1
پردازان به ويژه در عرصة هنر ملي ـ هنر ديني و بسندگي از مقولة   ـ حضور اندك متفكران و نظريه2

  از فلسفة هنر  انديشانه هاي غرب داشتهسي هنر به شنا هستي
  ديني هنر  شناسي هنر به ويژه حوزة معارف درون ـ رويكرد و اهتمام اندك به حوزة معرفت3
  ـ نوباوگي رويكرد آكادميك به مقولة پژوهش هنر در ايران 4
كر دينـي  اي ف رشته رونقي پژوهش هنر به ويژه درحوزة ميان ترين عوامل كم ـ و البته يكي از اصلي5

  سي و نابالغي روش پژوهش هنر استشنا مقولة هنر نارسايي وجه روش
نگـر و كارآمـد در    شناسـي جـامع   د يك روشنرشتة پژوهش هنر به ويژه پژوهش تطبيقي هنر نيازم

در چـارچوب رويكـرد بـه     شناسي پژوهش هنـر  درس روش. است يشناسي هنرپژوه چارچوبة نظام معرفت
از زمره دروس بنيادين رشتة كارشناسي ارشـد پـژوهش هنـر     اي فرعي چنديه با هدف ،همين هدف اصلي

  : ديني است
  ـ پرداخت بنيان نظري خودويژه و خاص هنر ملي و هنر ديني 1
هاي تحقيق كارگشا در حوزة پژوهش هنـر بـه طـور عـام و پـژوهش       ـ نقد و بررسي انواع روش2

  هاي مناسب پژوهشي  به يك روش جامع از روش شناختي هنر به طور خاص و از اين رهگذر دستيابي دين
  ها  شناختي پژوهش هنر در انواع گفتمان ـ رويكرد نقدي به مباني جاري روش3

شناختي، همپاي بـا   ها و نقد مباني روش دانشجويان دورة كارشناسي ارشد ضمن آموختن اين روش
  . برند اي مطالعاتي خويش به كار ميه شده را در پروژه شناسي دانسته روش ،آموختن اين درس و پس از آن

تازگي اين درس، اندك بودن منابع، كميابي استاد پژوهشگر كارآمد در اين عرصه و بكر بودن نفس 
كند اصل  معلوم مي ،شناسي هنر در نزد هنرپژوهان، اينهمه مقولة پژوهش هنر و آموختگي اندك مبحث روش
اين امر نيز خود در چنـد  . و تكميل و اصالح مستمر استدرس، متن درس و روش اراية درس، نيازمند نقد 

  : افتد مرحله اتفاق مي
هاي آموزشي و پژوهشي اين درس با مشاركت شايستة دانشجويان و به كـارگيري و نقـد    ر دورهاـ گذ2

  آن در متن فرايند پژوهش 
وتـأليف   راسالمي بـه رشـتة تحريـر   براي دورة كارشناسي ارشد هنكه اينك در دست شماست متني 

دورة آموزشـي خواهـد بـود و اينـك نگـارش اول آن       كتاب درسي اين  ،هاي الزم كه پس از تكمله مده درآ
كتاب مي تواند با تغييرات اندكي براي رشته هاي ديگر كارشناسي ارشد هنر مفيد فايده . پيش روي شماست

  .باشد



 ،بـه شـكل عملـي   ي آن ومباحـث نظـر  شـناختي خـود    گيري بينش روش دانشجويان همراه با شكل
سلسله بحثهايي  ،موضوعات تحقيق درسكارآموزي كاربرد روش تحقيق خواهند داشت و هركدام افزون بر 

نامة خـويش را طراحـي و مـديريت و راهبـري      پايان داشته ونيز در اصول موفقيت در دورة كارشناسي ارشد
   .كنند مي

  احمد آكوچكيان 
  دانشكدة هنراديان وتمدنها

 


