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چكيده
مالحظه1پژوهش1تطبيقی1به1عنوان1يك1"فرآينِد1مجزا1و1متفاوِت1تحقيقی"،1مسئله1ای1بوده1كه1حداقل1در1كشور1
ما1چندان1به1آن1پرداخته1نشده1است1و1غالب1پژوهش1هايی1كه1تحت1عنوان1"تطبيقی"1انجام1گرفته1،1كمتر1به1گونه1
متفاوتی1نسبت1به1روش1های1معمول1تحقيقی1اشاره1داشته1اند.1از1سوی1ديگر،1به1نظر1می1رسد1با1اهميت1يافتن1تعامل1
ميان1حوزه1های1دانشی1و1ظهور1مطالعات1ميان1رشته1ای،1بتوان1الگوهايی1كاربردی1را1برای1شکل1دادن1به1موضوعات1
تطبيقی1در1حوزه1هنر1ارائه1داد.1بر1همين1اساس،1سؤال1اصلی1در1پژوهش1پيش1رو1اين1است1كه1زيرشاخه1های1مطالعاتی1
حاصل1از1ارتباط11موضوعات1حوزه1هنر1با1ديگر1حوزه1های1دانشی،1بر1مبنای1مبانی1نظری1و1دسته1بندی1های1ارائه1شده1در1
"مطالعات1ميان1رشته1ای"،1كدام1هستند؟1و1هدف،1توسعه1الگوهای1پيشين1و1ارائه1چارچوبی1شناختی1و1كاربردی1برای1
شکل1دهی1موضوع1در1اين1گروه1از1مطالعات1و1پژوهش1ها1است.1اين1مقاله1با1روشی1توصيفی1و1با1اتکا1به1فرآيند1و1نتايج1
ساير1پژوهش1هاي1مرتبط،1سعی1در1كامل1كردن1الگوهای1ارائه1شده1برای1شکل1دهی1و1دسته1بندی1پژوهش1ها1و1مطالعات1
تطبيقی1در1حوزه1هنر1بر1مبنای1دو1مؤلفه1"نوع1ارتباط1پيکره1های1مطالعاتی1حوزه1هنر1با1ديگر1حوزه1های1دانشی"1و1نيز1
"گستره1های1زمانی1و1مکانی1پيکره1های1مطالعاتی1مورد1تطبيق"1دارد؛1در1اين1ميان1به1طور1خاص،1دسته1بندی1پنج1گانه1
ذكرگو1از1پژوهش1های1تطبيقی1هنر،1مبنای1اين1تحقيق1قرار1گرفته1است.1جمع1آوری1اطالعات،1به1صورت1كتابخانه1ای1
و1تحليل1اطالعات،1با1روشی1كيفی1انجام1گرفته1است.1بر1اساس1نتايج1اين1پژوهش،1انواع1شکل1های1تعاملی1حوزه1های1
دانشی1ديگر1با1حوزه1مطالعاتی1هنر1را1می1توان1در1دو1گروِه1كلی،1مطالعات1ميان1رشته1ای1و1درون1رشته1ای1كه1حاصل1
گفتمان1ها1و1تعامالِت1درونِی1رشته1های1هنری1در1قالب1زبان1ها1و1رسانه1های1مختلف1هنری1هستند،1جای1داد.1همچنين،1
در1خصوص1دسته1بندی1پژوهش1های1تطبيقی1در1حوزه1هنر1بر1مبنای1گستره1زمانی1و1مکانِی1پيکره1های1مطالعاتی،1
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مقدمه

سخن1گفتن1از1يك1پژوهش1يا1مطالعه11تطبيقی1،1تصورات1
متفاوت1و1گاه1متناقضی1را1در1ذهن1شکل1می1دهند؛1گاه1اين1
پژوهش1ها1آن1قدر1محدود1پنداشته1شده1كه1تنها1به1توصيف1
شباهت1ها1و1در1سطحی1محدودتر،1افتراقات1پيکره1موضوعی1
خاص1در1يك1گستره1مکانی1يا1زمانی1اطالق1می1شوند1و1گاه1حوزه1
عملياتی1و1تحليلی1تطبيق1و1مقايسه1در1يك1فرآيند1تحقيقی1
آنچنان1گسترده1شده1كه1پژوهش1را1به1هر1شکل1و1روشی1كه1
اجرا1شده1باشد،1تطبيقی1می1پندارند.1از1يك1سو،1فرآيندهای1
كالن1و1ُخرد1تحقيقی1در1حوزه1های1مطالعاتِی1مختلف1همواره1
با1عمل1تطبيق1و1مقايسه1همراه1بوده1و1هستند،1از1سوی1ديگر1
در1دهه1های1اخير،1شاهد1شکل1گيری1و1گسترش1دروس1و1گاه1
رشته1هايی1با1پسوند1تطبيقی1يا1مطالعات1تطبيقی1هستيم1
كه1در1اين1ميان،1سهم1حوزه1های1مطالعاتی1مرتبط1با1هنر1و1
ادبيات،1قابل1تأمل1بوده؛1وجود1رشته1ها1و1حوزه1های1دانشی1
مانند1"ادبيات1تطبيقی2"1و11نيز1دروسی1تحت1عنوان1"مطالعات1
تطبيقی1هنر3"،1از1جمله1آنها1است.1بر1اين1اساس،1در1نظر1داشتن1
شرط1ها1و1پيش1شرط1هايی1با1هدف1مجزا1ساختن1پژوهش1ها1
و1مطالعات1موسوم1به1"تطبيقی"1از1ساير1پژوهش1ها،1ضروری1
به1نظر1می1رسد.1همچنين1به1دليل1ماهيت1پيچيده1انسان1و1
عدم1توانايی1يك1حوزه1دانشی1و1شناختی1مشخص1در1ادراك1
و1تبيين1تمامی1پديده1های1انسانی،1امروزه1ضرورت1تعامالت1
رشته1ای1بيش1از1هر1زمان1ديگری1احساس1می1شود.1يکی1از1
مهم1ترين1اهداف1اين1تعامل1و1ارتباط،1ارائه1بينشی1جامع1تر1و1
پرهيز1از1مشاهده1و1ادراِك1تك11بعدی1پديده1ها1است.1لذا1با1توجه1
به1اهميت1يافتن1روزافزون1مسئله1تعامل1و1ارتباط1حوزه1های1
دانشی1مختلف1به1ويژه1در1حوزه1علوم1انسانی1و1نيز1شکل1يافتن1
مبانی1نظری1و1كاربردی1برای1آنها،1به1نظر1می1رسد1بتوان1با1
توجه1به1مبانی1نظری1و1دسته1بندی1هاي1ارائه1شده1در1حوزه1
مطالعات1ميان1رشته1ای،1گامی1در1جهت1شکل1دادن1به1چارچوبی1
شناختی1و1كاربردی1برای1نوع1ارتباط1و1تعامل1پيکره1های1
مطالعاتی1حوزه1هنر1با1ديگر1حوزه1های1دانشی1برداشت1كه1
اين1مهم،1هدِف1اصلی1اين1پژوهش1را1شکل1می1دهد.1از1ديگر1
اهداف1اين1پژوهش،1حركت1در1جهت1كامل1كردن1و1توسعه1
دسته1بندی1ها1و1الگوهای1شناختی1و1كاربردی1ارائه1شده1در1
حيطه1مطالعات1و1پژوهش1های1تطبيقی1با1محوريت1موضوعات1
دو1يا1چندگانه1بر1مبنای1گستره1های1زمانی1و1مکانی1بوده1كه1
به1طور1خاص،1دسته1بندی1پنج1گانه1ارائه1شده1توسط1ذكرگو1از1
مطالعات1و1پژوهش1های1تطبيقی1هنر،1مبنای1كار1اين1پژوهش1
قرار1گرفته1است.1بر1اين1اساس،1سؤاالتی1)اصلی1و1فرعی(1كه1

پژوهش1درصدد1پاسخ1گويی1به1آنها1است،1به1شرح1زير1هستند:
1 زيرشاخه1های1مطالعاتی1حاصل1از1ارتباط1موضوعات1حوزه1-

هنر1با1ديگر1حوزه1های1دانشی1بر1مبنای1مبانی1نظری1و1
دسته1بندی1های1ارائه1شده1در1"مطالعات1ميان1رشته1ای"،1

كدام1هستند؟
1 دسته1بندی1پژوهش1های1تطبيقی1در1حوزه1هنر1بر1مبنای1-

گستره1زمانی1و1مکانِی1پيکره1های1مطالعاتی،1چگونه1است؟
به1منظور1نيل1به1اهداف1ارائه1شده1و1پاسخ1گويی1به1سؤاالت،1
در1اين1پژوهش،1در1گام1نخست1با1مبنا1قرار1دادن1نتايج1
پيشينه1های1پژوهشی1مربوطه،1به1بررسی1پژوهش1های1
تطبيقی1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1يا1چند1گانه1پرداخته1شده1
و1با1در1نظر1گرفتن1گستره1های1زمانی1و1مکانی1پيکره1های1
مورد1تطبيق،1به1كامل1كردن1الگوی1ارائه1شده1در1اين1زمينه1
)به1طور1مشخص،1دسته1بندی1پنج1گانه1ذكرگو(1می1پردازيم.1
همچنين1به1منظور1پاسخ1دادن1به1سؤال1اصلی1پژوهش،1
به1مطالعه1مبانی1نظری1در1دسترس1و1دسته1بندی1های1
حوزه1مطالعات1ميان1رشته1ای1پرداخته1شده1و1با1استناد1
به1آنها1و1با1توجه1به1نوع1تعامالت1و1ارتباطات1حوزه1هنر1
با1ديگر1حوزه1هاي1دانشي،1چارچوبی1را1برای1مطالعات1

ميان1رشته1ای1هنر1ترسيم1خواهيم1كرد.

پيشينه پژوهش

در1بررسی1پيشينه1های1پژوهشی1مرتبط،1منابع1و1پژوهش1های1
فارسی1)تأليف1يا1ترجمه1شده(1مد11نظر1بوده1اند.

چارلز1ريگين14)1388(1در1كتاب1"روش1تطبيقی؛1فراسوی1
راهبردهای1كمی1و1كيفی5" تالش1نموده1تا1روش1ها1و1فرآيندهای1
پژوهشی1كه1به1زعم1او1تطبيقی1بوده1را1دقيقا1ًتحت1همين1عنوان1
به1مخاطب1معرفی1نمايد1و1به1تشريح1قابليت1های1برتِر1توصيفی1
و1تحليلی1آنها1در1مقايسه1با1راهبردهای1كمی1يا1كيفی1پرداخته1
1است.1روش1هايی1مانند؛1شيوه1متغير1محور1،6مورد1محور1،7تحليل1
مقايسه1كيفِی1دو11ارزشی1،8تحليل1مقايسه1كيفِی1چند1ارزشی1،9
تحليل1مقايسه1كيفِی1فازی1،10تحليل1جزء11به11جزء،1تحليل1
كل11به11كل1و1تحليل1مقايسه1كيفی1مبتنی1بر1جبر1بولی1،11
نمونه1هايي1از1روش1های1تطبيقی1هستند1كه1ريگين1در1كتاب1
خود1به1آنها1اشاره1مي1كند.1خورسندی1طاسکو1ه1)1388(1در1
مقاله1ای1تحت1عنوان1"تنوع1گونه1شناختی1در1آموزش1و1پژوهش1
ميان1رشته1ای"،1به1تشريح1و1دسته1بندی1"ميان1رشته1ای1ها"1بر1
مبنای1نوع1و1شدت1تعامل1و1ارتباط1رشته1های1شکل1دهنده1
آنها1با1يکديگر1پرداخته1است.1با1مطالعه1اين1مقاله،1اين1گونه1
برداشت1می1شود1كه1نوع1و1شدت1"ارتباط"1ميان1رشته1های1
مجزايی1كه1يك1"ميان1رشته1ای"1را1شکل1می1دهند،1مهم1ترين1
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عامل1تفکيك1آنها1است1و1عواملی1مانند1هدف1پژوهشی1و1
مسئله1پژوهش1در1اين1تقسيم1بندی،1اهميت1كمتری1دارند.1
پيراوی1ونك1)1395(1در1مقاله1"معرفی1معيار1برای1تحقيق1
تطبيقی1مبتنی1بر1ديدگاه1كری1واك"،1ضمن1مروری1مختصر1
بر1ريشه1شناسی1واژه1تطبيق،1الگويی1ساختارمند1از1كری1واك1
در1خصوص1تحليل1و1نگارش1پژوهش1تطبيقی1ارائه1داده1كه1بر1
مبنای1پنج1شاخص1اصلی1در1تطبيق1شامل؛1چارچوب1ارجاع،1
بنياد1يا1زمينه1های1تطبيق،1فرضيه1يا1تز،1ترتيب1ساختاری1و1

اتصال1الف1و1ب،1تنظيم1شده1است.
نامورمطلق1)1389(1در1مقاله1"دانش1های1تطبيقی؛1مطالعه1
بين1رشته1ای1دانش1های1تطبيقی"،1به1تبيين1حدود1و1جايگاه1
دانش1های1تطبيقی1به1ويژه1در1حوزه1های1اسطوره1شناسی،1هنر1و1
ادبيات1پرداخته1است.1به1زعم1وی،1دانش1های1تطبيقی،1فضايی1
مابين1دانش1های1محض1و1ميان1رشته1ای1ها1را1اشغال1نموده1اند.1
او1معتقد1است1كه1اهميت1آنها1هيچ1گاه1به1اندازه1ميان1رشته1ای1ها1
مورد1تأكيد1قرار1نگرفته1است.1فلسفه1تطبيقی،1زبان1شناسی1
تطبيقی،1اسطوره1شناسی1تطبيقی،1تاريخ1شناسی1تطبيقی،1
علوم1دينی1تطبيقی1و1...،1از1مواردی1هستند1كه1نويسنده1
تحت1عنوان1دانش1های1تطبيقی1از1آنها1ياد1می1كند.1محوريت1
موضوعی1و1پيکره1مطالعاتی1اين1دانش11ها1را1مؤلفه1هايی1مانند؛1
فرهنگ،1تمدن،1زبان،1نشانه،1مضمون،1سبك،1مکتب1و1غيره1
شکل1می1دهند.1ذكرگو1)1381(1در1مقاله1"تأمالتی1بنيادين1در1
مطالعات1تطبيقی1هنر"،1به1دسته1بندی1پژوهش1های1تطبيقی1
بر1مبنای1موضوعات1دوگانه1يا1چندگانه1آنها1پرداخته1است.1
تطبيق1طولی1يا1تسلسل1تاريخی،1تطبيق1عرضی1يا1برش1تاريخی،1
تطبيق1مضمونی،1تطبيق1فرم1و1نقش1و1تطبيق1ميان1رشته1ای،1
پنج1دسته1بندی1هستند1كه1نويسنده1در1اين1مقاله1ارائه1نموده1
است.1البته1الزم1به1ذكر1است1كه1بر11خالف1عنوان1ميان1رشته1ای1
كه1در1اين1تقسيم1بندی1مشاهده1می1شود،1نويسنده1گستره1
بسيار1محدودی1را1برای1اين1پژوهش1ها1متصور1شده1است؛1
به1طوری1كه1با1استناد1به1نمونه1های1مصداقی1اين1پژوهش1ها1
در1مقاله1ذكرگو1مشخص1می1شود1كه1وی1تنها1ارتباطات1و1
تعامالت1درون1رشته1ای1)بيشتر1بينارسانه1ای(1را1به1عنوان1تطبيق1
ميان1رشته1ای1معرفی1نموده1است.1البته1اين1مسئله1با1توجه1
به1زمان1انجام1پژوهش1و1شکل1نيافتن1يا1در1دسترس1نبودن1
بسياری1از1دسته1بندی1ها1و1مبانی1نظری1مرتبط1با1مطالعات1
ميان1رشته1ای،1از1يك1سو1طبيعی1بوده1و1از1سوی1ديگر،1ارزش1
پژوهش1ذكرگو1را1دوچندان1می1كند.1در1نهايت،1پژوهشگرانی1
مانند؛1عبدی1)1389(1با1مقاله1"بررسی1هنر1تطبيقی1در1رويکرد1
پيکره1مطالعات1تطبيقی1در1نظام1آموزشی1ديگر1كشورها"،1
الری1و1كنگرانی1)1389(1با1مقاله1"تأمالتی1درباره1مطالعات1

تطبيقی1هنر1در1ايران"،1پرتوی1)1389(1با1مقاله1"هنر1تطبيقی1
و1نسبت1آن1با1مطالعات1تطبيقی1هنر"1و1نامورمطلق1)1390(1
در1كتاب1"درآمدی1بر1بينامتنيت؛1نظريه1و1كاربردها"،1به1
تبيين1حوزه1آكادميك1مطالعات1و1پژوهش1های1تطبيقی1در1

گستره1هنر1و1ادبيات1پرداخته1اند.
مقاله1پيش1رو1با1اتکا1به1مبانی1نظری1و1دسته1بندی1های1
ارائه1شده1در1حوزه1مطالعات11ميان1رشته1ای،1درصدد1توسعه1
الگوهای1پيشين1و1ارائه1چارچوبی1شناختی1و1كاربردی1برای1

شکل1دهی1موضوع1در1مطالعات1و1پژوهش1های1هنر1است.1

روش پژوهش

اين1پژوهش1به1لحاظ1هدف،1توسعه1ای1بوده1كه1نتايج1آن1
می1توانند1با1ارائه1و1تکميل1الگوهايی1در1جهت1شکل1دهی،1شناخت1
و1دسته1بندی1موضوع1در1پژوهش1ها1و1مطالعات1تطبيقی1حوزه1
هنر،1برای1پژوهشگران1اين1عرصه،1كارآمد1و1مفيد1باشند.1نوع1
پژوهش،1توصيفی1بوده1و1روش1جمع1آوری1اطالعات،1كتابخانه1ای1
است.1بر1اين1مبنا،1در1گام1نخست1با1در1نظر1داشتن1نتايج1
پيشينه1های1مطالعاتی1هم1سو1با1اهداف1اين1پژوهش1،1مبانی1ثابت1
و1متغير1در1"پژوهش1های1تطبيقی1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1
يا1چند1گانه"1شناسايی1شده1اند1و1با1در1نظر1گرفتن1گستره1های1
زمانی1و1مکانی1پيکره1های1مورد1تطبيق1در1آنها،1به1كامل1كردن1
به1طور1خاص1الگوی1 الگوهای1شناختی1پيشين1در1اين1زمينهـ1
پنج1گانه1ذكرگو1از1پژوهش1های1تطبيقی1هنرـ1می1پردازيم.1
همچنين،1در1بخش1ديگری1از1پژوهش1با1هدف1توسعه1شاخه1
"ميان1رشته1ای"1در1الگوهای1پيشين،1ضمن1بررسی1مبانی1
نظری1و1دسته1بندی1های1ارائه1شده1در1حوزه1ميان1رشته1ای1ها،1
به1تفکيك1و1دسته1بندی1اين1گروه1از1پژوهش1های1تطبيقی،1
بر1مبنای1نوع1و1شدت1ارتباط1پيکره1های1مطالعاتی1حوزه1هنر1

با1ديگر1حوزه1های1دانشی،1پرداخته1شده1است.1111

فرآيندهای قياس و تطبيق در امر پژوهش 

حکم1كردن1در1مورد1چيزی1به1دليل1مشابهت1آن1با1چيز1ديگر،1
»استدالل1تمثيلی12«1گفته1می1شود؛1»سير1از1جزئی1به1جزئی1ديگر،1
يعنی1دو1موضوعی1كه1مشابه1يکديگرند1و1حکم1يکی1از1آنها1معلوم1
است،1به1استناد1شباهتی1كه1ميان1دو1موضوع1وجود1دارد،1همان1حکم1
را1برای1ديگری1نيز1اثبات1كنيم1]...[،1به1اصطالح1منطقی،1تمثيل1و1
به1اصطالح1فقهی،1قياس1می1گويند«1)مصباح1يزدی،891:13721(.1از1
سوی1ديگر،1اولين1قدم1مثبت1در1كشف1و1شناخت1امر1واقع،1توسط1
فالسفه1يونان1برداشته1شد1و1ارسطو1و1پيروان1او،1استدالِل1قياسی113
را1به1عنوان1يك1فرآينِد1تفکر1به1كار1گرفتند؛1به1اين1معنی1كه1انسان1با1
عنايت1به1كليات،1به1جزئيات1پی1می1برد.1به1عبارت1ديگر،1پژوهشگر،1
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»...واقعيت1های1شناخته1شده1و1موجود1را1در1كنار1هم1قرار1داده1و1با1
استفاده1از1قياس1منطقی،1به1نتيجــه1گيری1می1پردازد«114)دالور،1:13931
9(.1از1آن1دوران1به1بعد،1پژوهشگران1علوم1مختلف1در1استدالل1ها1و1
اظهار1نظرهای1خود،1همـواره1از1روشی1"مقايسه1ای"1استفاده1نموده1اند.1
اين1اظهارنظرها1گاه1بر1مبنای1اطالعات1كلی1هستند1كه1قبال1ًدر1مورد1
آنها1علم1حاصل1شده1است1)استدالل1قياسی(1و1گاه1از1اصل1مشابهت1
استفاده1می1شود؛1يعنی1انسان1بر1اساس1اطالعات1و1معلوماتی1كه1در1
مورد1يك1موضوع1يا1پديده1دارد،1موضوع1يا1پديده1مشابهی1را1شناسايی1
و1تعريف1می1كند1)استدالل1تمثيلی(1و1در1ادامه1اين1روند1و1در1تغييِر1
مسيری1تحول1ساز،1انسان1جستجوگر1با1مشاهده1شباهت1ها1در1چند1
مورد1يکسان،1به1نتيجه1گيری1كلی1در1مورد1آنها1می1پردازد1)استدالل1
استقرايی15(1)همان:121(.1بنابراين،1عمل1"مقايسه"1همواره1امری1
ثابت1در1مسير1شناختی1انسان1بوده1است؛1به1بيان1ديگر،1تحليل1های1
كالن1شناختی116انسان1)قياس،1استقرا،1تمثيل(1همواره1با1فرآيندی1

مقايسه1ای1همراه1بوده1اند.1
اما1"قياس1كردن"1به1عنوان1يك1روش1استداللی1و1شيوه1
تفکری1گذشتگان،1نقش1پررنگ1و1تا1حدودی1پنهان1در1كاوش1های1
بشر1امروز1نيز1ايفا1می1كند؛1به1طوری1كه1برخی،1انديشيدن1
بدون1مقايسه1را1غيرقابل1تصور1می1دانند،1به1عقيده1آنها1»بدون1
مقايسه،1كِل1تفکر1و1پژوهش1علمی1نيز1غيرقابل1تصور1است«1
(Swanson, 1971: 159).1به1عنوان1مثال،1محققان1همواره1در1
پژوهش1های1خود1روش1های1آماری1را1برای1ساختِن1مقايسه1هاِی1
َكمی1به1كار1می1گيرند،1مورد1های1تجربی1را1با1موردهاِی1نابی1
كه1بر1اساس1نظريه1ساخته1شده،1"مقايسه"1كرده1و1مقاديِر1
متغيرهاِی1مربوط1به1موارد1را1با1مقادير1ميانگين،1"تطبيق"1
داده1تا1انحرافات1را1به1دست1آورند.1لذا1دو1فعل1"قياس1كردن"1
و1"تطبيق1دادن"،1»مبنايی1برای1ساختن1گزاره1هايـی1درباره1
قاعده1مندی1هاِی1تجربی1و1ارزيابی1و1تفسير1موردها1نسبت1به1
معياری1نظری1يا1واقعی1است«1)ريگين،431:13881(.1بر1همين1
اساس1بوده1است1كه1ليبرسون1،17محقق1و1نظريه1پرداز1حوزه1
جامعه1شناسی،1پژوهش1به1هر1صورتی1كه1باشد1را1پژوهشی1
تطبيقی1می1داند1(Liberson, 1985: 29).1در1اين1معنی،1مقايسه1
كردن1و1تطبيق1دادن،1فرآيندهايی1هستند1كه1می1توانند1در1هر1
پژوهشی1و1در1هر1شاخه1دانشی،1حضوری1پويا1داشته1باشند.1
در1شيوه1های1متنوع1پژوهش،1شناسايی1متغيرها،1اندازه1گيری،1
دسته1بندی1و1در1نهايت1كشف1روابط1آنها،1ضرورت1حضور1اين1

دو1فرآيند1را1آشکار1می1سازد.1

يا  دو  مطالعاتی  پيكره های  با  تطبيقی  پژوهش های 
چندگانه 

همان1گونه1كه1از1عنوان1اين1گروه1مشخص1می1شود،1تأكيد1
بر1پيکره1مطالعاتی،1وجه1اشتراك1اين1پژوهش1ها1در1حوزه1هنر1
است.1اين1نوع1از1مطالعات،1پژوهش1های1مركِب1دو1يا1چندگانه1ای1
بوده1كه1با1اهدافی1خاص1و1سلسله1ای1انجام1می1گيرند.1شايد1به1كار1
1بردن1واژه1"تطبيق"1برای1اين1پژوهش1ها،1صحيح1ترين1شکل1
كاربردی1اين1مفهوم1باشد؛1زيرا1آنچه1در1توضيح1واژه1تطبيق1
در1فرهنگ1لغات1مشاهده1می1شود،1نوعی1كنار1يکديگر1قرار1
گرفتن1با1توجه1به1شباهت1ها1و1تفاوت1ها1است1)پيراوی11ونك،1
31:1395(.1الزم1به1ذكر1است1كه1اين1دسته،1جزء1پركاربردترين1
پژوهش1های1تطبيقی1در1هنر1ايران1است؛1با1وجود1اين،1معدود1
آثار1و1منابعی1به1تبيين1نظام1منِد1گونه1ها1و1اهداف1مرتبط1با1
آنها1پرداخته1اند.1در1اين1بخش1با1توجه1به1اهميت1اين1نوع1از1
پژوهش1های1تطبيقی1در1حوزه1هنر،1در1ابتدا1به1تقسيم1بندی11
ارائه1شده1توسط1ذكرگو1در1خصوص1آنها1اشاره1خواهيم1كرد1
و1در1ادامه1با1طرح1مباحث1و1ادله1ای،1به1ضرورت1تکميل1اين1
الگو1خواهيم1پرداخت.1تصوير1،11تقسيم1بندی1پنج1گانه1ذكرگو1

از1انواع1مطالعات1تطبيقی1در1هنر1را1نشان1می1دهد.
بر1مبنای1الگوی1پيشنهادی1ذكرگو،1در1تطبيِق1طولی1يا1
تسلسل1تاريخی،1موضوعی1در1يك1فرهنگ1و1محدوده1جغرافيايی1
خاص1انتخاب1شده1و1سير1تحول1آن1در1بستر1تاريخ،1مورد1
مطالعه1و1بررسی1قرار1می1گيرد.1در1تطبيِق1عرضی،1مقطعی1از1
تاريخ1و1موضوعی1محدود1در1زمينه1هنر1انتخاب1شده،1آنگاه1
پژوهشگر1به1مطالعه1عرضی1آن1موضوع1در1دو1يا1چند1فرهنگ،1
تمدن1يا1منطقه1می1پردازد.1مزيت1تطبيِق1عرضی1اين1است1

تصوير1.11ساختارهای1اصلی1مطالعات1تطبيقی1هنر1از1منظر1ذكرگو1)ذكرگو،1
)1651:1381
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كه1تحوالت1هنری1دو1يا1چند1جامعه1را1هم1زمان1مورد1بررسی1
قرار1می1دهد.1در1تطبيِق1مضمونی،1موضوع1واحدی1در1دو1يا1
چند1بستر1فرهنگی،1مورد1مطالعه1قرار1می1گيرد؛1ليکن1در1
اينجا1محدوديت1زمانی1و1مکانی1وجود1ندارد.1شرايط1مکانی1و1
زمانِی1تطبيق1فرم1و1نقش1نيز1مانند1تطبيق1مضمونی1هستند؛1
با1اين1تفاوت1كه1در1اينجا،1سير1حركت1از1فرم1به1مفهوم1بوده،1
در1حالی1كه1در1تطبيق1مضمونی،1مبنای1حركت1يك1مضمون1
يا1مفهوم1است1كه1نهايتا1ًپژوهشگر1به1فرم1های1منطبق1با1آن1

رهنمون1می1شود1)ذكرگو،1691:13811ـ165(.
همان1گونه1كه1مشاهده1می1شود،1معيار1اصلی1تقسيم1بندی1
ذكرگو،1دو1متغير1"زمان"1و1"مکان"1هستند.1در1دسته1تطبيق1های1
طولی1و1عرضی،1حتما1ًيکی1از1اين1دو1متغير1ثابت1است1و1در1
تطبيق1های1مضمونی1و1فرمی1هيچ1كدام1ثابت1نيستند1و1واحد1
ثابت1در1اينجا،1مضمون1يا1فرمی1خاص1است.1با1مطالعه1اين1
الگو1و1با1در1نظر1داشتن1همان1معيارهای1"زمانی"1و1"مکانی"،1
می1توان1آن1را1به1شکلی1كامل1تر1و1كاربردی1تر1ارائه1داد.1در1الگوی1
پيشنهادی1اين1پژوهش1نيز1از1جمله1اولين1تقسيم1بندی1هايی1كه1
در1خصوص1پژوهش1های1تطبيقی1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1يا1
چندگانه1صورت1می1گيرد،1دسته1بندی1بر1مبنای1نوِع1گستره1زمانی1
و1مکانی1است1كه1به1ترتيب1با1عناوين1پژوهش1ها1يا1مقايسه1های1
عرضی118و1طولی119شناسايی1می1شود.1در1پژوهش1های1عرضی،1
متغيِر1"زمان"،1ثابت1است1و1پژوهشگر1به1بررسی1پيکره1های1
مطالعاتِی1خود1در1گستره1های1جغرافيايی1و1فرهنگِی1متفاوت1
)در1يك1محدوده1زمانِی1مشخص1و1ثابت(1می1پردازد،1اما1در1نوِع1
طولی،1متغير1ثابت،1"مکان"1يا1محدوده1جغرافيايی1است.1به1طور1
معمول1در1اين1قسم1پژوهش1ها،1كاوش1در1تحوالت1و1تطورات1
محتوايی1و1فرمِی1پيکره1مطالعاتی،1مبنای1كار1پژوهشگر1است.1
نکته1قابل1تأمل1در1خصوص1پژوهش1های1طولی،1نوع1انتخاب1
پيکره1های1مورد1مطالعه1است1كه1می1تواند11تحوالت1و1تکوين1
يك1موضوع1يا1پديده1را1در1مسير1پيوسته1تاريخی120دنبال1كند121
و1يا1بر1مبنای1برش1هايی1از1دو1يا1چند1مقطع1تاريخی122در1يك1
جغرافيای1ثابت1انتخاب1شود؛1يعنی1در1يك1پژوهش1طولی،1
برش1هايی1از1تاريخ1يك1محدوده1جغرافيايی1يا1فرهنگی1ثابت1
نيز1می1توانند1با1يکديگر1تطبيق1داده1شوند.1الزم1به1ذكر1است1
كه1در1اين1نوع1پژوهش1ها،1بايد1قبل1از1فرآيند1تطبيق،1چيستی1
و1چرايِی1ماهيت1پديده1های1هنری1با1زمينه1های1جغرافيايی،1
اجتماعی،1اقتصادی1و1سياسی1كه1شکل1دهنده1سطِح1ادراكی1
پديدآورندگان1و1مخاطبان1هنر1است،1تحليل1شود1)تصوير21(؛1
به1بيان1ديگر،1قبل1از1شروع1فرآيند1تطبيق1و1توصيِف1شباهت1ها1
يا1تفاوت1های1موارد1تطبيق،1توجه1به1سنخيت،1زمينه1و1زمانه،1
از1اهميت1بسيار1جدی1برخوردار1است1و1بايد1پديده1ها1مورد1

تحليل1زبانی،1تاريخی،1فرهنگی1و1...1قرار1گيرند1)پيراوی1ونك،1
121:1395و61(.

به1طور11كلی،1در1مطالعات1تطبيقی1طولی1و1عرضی،1محقق1
بر1مبنای1نوع1پژوهش،1مجبور1به1ثابت1نگه1داشتن1يکی1از1
متغيرهای1زمانی1و1مکانی1در1انتخاب1پيکره1های1مطالعاتی1
خود1است.1اما1در1گونه1ای1ديگر1از1تطبيق1ها،1هيچ1كدام1از1
متغيرها1ثابت1نبوده1و1به1نوعی1هر1دو1در1حركت1هستند.1
البته1ناگفته1هويدا1است1كه1در1فرآيند1يك1پژوهش1تطبيقی،1
انتخاب1پيکره1های1مطالعاتی1بدون1هيچ1محدوديتی،1كاری1
عبث1و1بی1نتيجه1خواهد1شد؛1لذا1در1اين1پژوهش1ها،1محدوديِت1
ثابت1بودن1يکی1از1متغير1های1زمانی1يا1مکانی1برداشته1شده1
و1به1جای1آن،1متغيرهايی1"مضمونی"1و1"تمهيدی"،1مبناِی1
ثابت1پژوهشگر1برای1انتخاِب1پيکره1مطالعاتی1قرار1می1گيرند.1
در1تطبيق1مضمونی،1محتوا1يا1مضموِن1ثابت1و1مشخصی1در1يك1
يا1چند1گستره1جغرافيايی1و1تاريخی1بررسی1می1شود؛1به1عنوان1
مثال،1در1پژوهـشی1با1نام1"مطالعه1تطبيقی1موجودات1خيالی1
در1سنت1تصويری1ايران"،1تنها1متغير1ثابت،1مضموِن1موجودات1
خيالی1است1كه1در1گستره1نسبتا1ًنامحدودی1با1ناِم1ايران1)به1ويژه1
از1بُعد1زمانی(1مورد1مطالعه1قرار1می1گيرد1)ذكرگو،1:13811
167(.1البته1در1اينجا1حركت1پژوهشی1و1تطبيقی1پژوهشگر1
می1تواند1از1مضمون1به1فرم1يا1بالعکس1باشد.1مسئله1اصلی1در1
پژوهش1ها1و1تطبيق1های1تمهيدی،1پرداختن1به1تمهيدات،1
قراردادها1و1راهکارهايی1است1كه1در1دوره1های1زمانی1و1مکانی1
مختلف1نزد1اقوام،1فرهنگ1ها1و1گروه1ها،1به1منظور1ارائه1وجوِه1
مختلف1هنری1به1كار11گرفته1می1شوند.1به1عنوان1نمونه،1پژوهش1
كالسيك1ارنست1گامبريج123با1نام1"بازگشت1به1اصول1اوليه؛1
تحوالت1ذوق1هنری1در1غرب24"،1به1نوعی1مطالعه1و1مقايسه1
تمهيدات1و1قراردادهای1به1كار11گرفته1شده1نزد1فرهنگ1های1
مختلف1مغرب1زمين1در1اعصار1مختلف1برای1آشکار1ساختن1

تصوير1.21اهميت1تأثير1زمينه1ها1در1پژوهش1های1تطبيقی1موضوع1محور1
)نگارندگان(1
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فضاِی1سه1بعدی1در1آثار1تجسمِی1دو1بعدی1است1)گامبريج،1
از1پژوهش1ها1در1 اين1گروه1 1388(.1هر1چند1ممکن1است1
مواردی1ظاهرا1ًهم1پوشانی1هايی1با1پژوهش1های1مضمونی1نيز1
داشته1باشند،1اما1تحليل1های1حاصله1از1اين1پژوهش1ها1همواره1
نوع1انديشه1و1جهان1بينِی1آفرينندگان1آثار1هنری1را1نشانه1رفته1
و1همين1مسئله،1فرآيند1مطالعاِت1تطبيقی1تمهيدی1را1نسبت1

به1شاخه1ديگر،1بسيار1جذاب1و1هيجان1انگيز1ساخته1است.
اما1گونه1ديگری1از1پژوهش1ها1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1
با1هدِف1 يا1چندگانه،1تطبيق1هايی1بوده1كه1به1طور1معمول1
"طبقه1بندِی25"1گستره1ای1از1پيکره1های1مطالعاتی1بر1مبنای1
معيارها1و1متغيرهايی1از1پيش1مشخص1شده،1انجام1می1گيرند.1
اين1نوع1پژوهش1ها1را1می1توان1در1دو1سطح1توصيفی1و1تحليلی1
مورد11بررسی1قرار11داد.1در1مطالعات1بنياديِن1مرتبط1با1تاريخ1
هنر،1شاهد1بيشترين1كاربرد1اين1دسته1از1پژوهش1ها1به1ويژه1در1
سطِح1تحليلی1هستيم.1از1ويژگی1های1اين1گروه1از1پژوهش1ها،1
می1توان1به1ثابت1بودن1متغيرهای1زمانی1و1مکانی1در1انتخاب1
پيکره1های1مطالعاتی1مرتبط1با1آنها1اشاره1داشت.1در1ادامه،1به1
برخی1از1گسـتره1های1موضوعی1اين1مطالعات1اشاره1شده1است:
منطقه1ای1 مشترك1 ويژگی1های1 تحليل1 و1 شناسايی1
)سبك1شناسی1هنر1چين(،1شناسايی1و1تحليل1ويژگی1های1
مشترك1تاريخی1)سبك1شناسی1هنر1پيشاتاريخ(،1شناسايی1
و1تحليل1ويژگی1های1مشترك1دينی1يا1اعتقادی1)سبك1شناسی1
هنر1اسالمی(،1شناسايی1ويژگی1های1مشترك1گروهی1)پژوهش1
در1مکاتب1هنری(،1شناسايـی1ويژگی1های1مشترك1شخصی1
)طبقه1بندی1يا1سبك1شناسی1مجموعه1آثار1يك1هنرمند(.1البته1
در1بسياری1موارد1در1اين1نــوع1پژوهش1ها،1پيکره1مطالعاتی1

انتخابی،1تركيبی1از1پيکره1های1ذكرشده11است؛1به1عنوان1مثال،1
"سبك1شناسی1هنر1چين1در1دوران1امپراطوری1هان"1و1يا1"مطالعه1
ويژگی1های1هنر1اسالمی1در1آفريقا".1از1ديگر1معيارها1برای1
دسته1بندی1اين1گونه1پژوهش1ها،1طبقه1بندی1بر1مبنای1رسانه1ای1
خاص1است1.26تصوير1،31الگوی1پيشنهادی1نويسندگان1را1برای1
شناسايی1و1تفکيك1انواع1شکل1های1تطبيق1در1پژوهش1های1
تطبيقی1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1يا1چندگانه1نشان1می1دهد.1
ذكرگو،1"تطبيق1ميان1رشته1ای"1را1به1عنوان1يکی1از1اركان1
پنج1گانه1الگوی1خود1معرفی1نموده1است1و1آن1را1دشوارترين1
نوع1مطالعات1تطبيقی1هنر1می1داند1)ذكرگو،1711:13811(.1
اما1با1مرور1نمونه1هايی1كه1وی1از1اين1تطبيق1ارائه1كرده،1آشکار1
می1شود1كه1مقصود1نويسنده1از1اين1گروه1تطبيق،1به1نوعی،1
مقايسه1تحوالت1فرم1و1محتوا1در1قالب1های1متفاوِت1بيانی1هنر1
است؛1»اين1نوع1تطبيق،1بنيادی1انتزاعی1دارد.1ذهن1پژوهنده1
می1بايست1از1ساحت1های1فرم1و1محتوا1فراتر1رود1و1اين1دو1
پديده1)فرم1و1محتوا(1را1در1نظام1و1سيستمی1انتزاعی1و1فراتر1
از1حيطه1محدود1رشته1های1هنری1ادراك1نمايد.1اين1نگرش،1
حواس1پنج1گانه1را1به1هم1نزديك1می1كند1و1قابليت1يکی1را1به1
ديگری1فراهم1می1آورد.1قابليت1انطباق،1درك1و1ارتباِط1رنگ1
و1آوا،1فرم1و1رنگ،1حجم1و1آوا،1حركت1و1رنگ،1حركت1و1آوا1و1
نيز1فرم1و1آوا،1از1اين1مقوله1است«1)همان(.1به1نظر1می1رسد1
اين1نوع1برداشت1از1تطبيق1ميان1رشته1ای،1برداشتی1صحيح1اما1
بسيار1محدود1است1و1اين1مهم1با1بررسی1مبانی1نظری1ارائه1شده1
برای1"ميان1رشته1ای1ها"1و1تنوع1و1تکثر1روزافزون1اين1مفهوم،1
آشکارتر1می1شود.1با1توجه1به1اينکه1يکی1از1اهداف1اصلی1اين1
پژوهش،1توسعه1شاخه1"ميان1رشته1ای"1در1الگوهای1پيشين1
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تسلسل تاریخی در جغرافیاي ثابت

برش تاریخی در جغرافیاي ثابت

عرضی یا جغرافیایی

تطبیق مضمونی

حرکت تطبیقی از مضمون به فرم

حرکت تطبیقی از فرم به مضمون

تطبیق تمهیدي

طبقه بندي

طبقه بندي بر مبناي اطالعات توصیفی

)سبک شناسی(طبقه بندي بر مبناي اطالعات تحلیلی 

تصوير1.31انواع1شکل1های1تطبيق1در1پژوهش1های1تطبيقی1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1يا1چند1گانه1)نگارندگان(1
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و1شکل1دادن1به1چارچوبی1شناختی1و1كاربردِی1كامل1تر1برای1
نوع1ارتباط1و1تعامل1پيکره1های1مطالعاتی1حوزه1هنر1با1ديگر1
حوزه1های1دانشی1است،1در1ادامه،1ضمن1مرور1مبانی1نظری1
و1دسته1بندی1های1ارائه1شده1در1مطالعات1ميان1رشته1ای،1به1
تفکيك1اين1گروه1از1پژوهش1های1تطبيقی،1بر1مبنای1نوع1و1
شدت1ارتباط1پيکره1های1مطالعاتی1حوزه1هنر1با1ديگر1حوزه1های1

دانشی،1می1پردازيم.1111

پژوهش ها و مطالعات ميان رشته ای

در1دهه1های1اخير1و1به1طور1دقيق1تر1از1ابتداِي1دهه119601
به1اين1سو،1پژوهشگران1حوزه1زيبايی1شناختی1در1دنيای1هنر،1
پاسخ1حجم1زيادی1از1سؤاالت1و1مسائل1خود1را1در1دنيای1خارج1
از1هنر1و1زمينه1هايی1غير11زيبايی1شناختی1يافتند؛1در1اين1ميان،1
نظريه1ها1و1روش1شناسی1های1دانش1هايی1مانند1روان1شناسی1و1
جامعه1شناسی،1كاربرد1بيشتری1داشتند.1از1سوی1ديگر،1جذابيت1
دنيای1هنر1و1مسائل1پيرامون1آن،1بسياری1از1پژوهندگان1ديگر1
عرصه1ها1را1به1دنيای1هنر1جلب1كرد؛1»اين1حوزه1های1دانشی1
به1جای1تفسيرهای1سنتِی1معنوی1يا1زيبايی1شناختی1ِصرف1
)دين1گرايانه1و1ذوق1گرايانه(،1مسائل1پيرامون1حوزه1هنر1را1با1علل1
خارجی1و1غيرزيباشناسانه1تبيين1می1نمودند«1)هينيك،1:13841
31(.1همچنين1در1عرصه1های1دانشی1در1سطح1كالن،1ضرورت1
تعامل1و1همکاری1رشته1ها1برای1حل1مسائل1پيچيده1بشری1بيشتر1
احساس1می1شد1)خورسندی1طاسکوه،581:13881(1كه1نتيجه1
آن،1راهکارهای1عملياتی1برای1همکاری1رشته1ها1در1بسياری1
از1حوزه1ها1بود.1"آفرينش1هنری"1و1مسائل1زيبايی1شناختی1
و1غير1زيبايی1شناختی1مرتبط1با1"خلق1اثر1توسط1هنرمند"1و1
"ادراك1اثر1توسط1مخاطب"1نيز1از1جمله1مسائل1پيچيده1ای1
بودند1كه1تحليل1و1تبيين1آنها،1ضرورت1پيوندهای1بيشتر،1
عميق1تر1و1البته1رسمی1تر1ميان1رشته1های1گوناگون1را1ايجاب1

می1نمود.1با1مطالعه1و1كنکاش1در1مبانی1نظری1و1دسته1بندی1های1
ارائه1شده1در1خصوص1مطالعات1ميان1رشته1ای1)به1معنای1عام(،1
انواع1شکل1های1تعاملی1و1ارتباطی1حوزه1های1دانشی1ديگر1با1
حوزه1مطالعاتی1هنر1را1می1توان1در1قالب1تصوير141نشان1داد.1
در1اينجا1اين1ارتباطات،1در1دو1گروه1كلی1معرفی1شده1اند؛1
"مطالعات1ميان1رشته1ای"1كه1حاصل1تعامل1و1همکاری1رشته1های1
غير1هنری1با1موضوعات1و1مسائل1طرح1شده1در1حوزه1هنر1بوده1
و1"مطالعات1درون1رشته1ای"1كه1حاصل1گفتمان1ها1و1تعامالت1
درونی1رشته1های1هنری1در1قالب1زبان1ها1و1رسانه1های1مختلف1

هنری1هستند.1
در1فرآيند1پيشبرد1مطالعات1ميان1رشته1ای1در1ارتباط1با1
حوزه1های1مرتبط1با1هنر،1از1منظر1و1رويکردی1متفاوت1به1
مسائل1دنيـای1هنر1نگريسته1می1شود؛1به1ديگر1سخن،1در1
اينجا،1موضوع1و1پيکره1مطالعاتی1در1دنيای1هنر1جای1دارد،1اما1
رويکرد،1نظريه1و1راهکاِر1پيشبرِد1آن،1از1حوزه1دانش1های1ديگر1
اخذ1شده1و1به1نوعی،1ديدگاه،1نظريه،1بيان1مسئله1و1روش1حِل1
مسئله1از1رشته1های1ديگر1بر1پيکره1مطالعاتِی1هنر1تطبيق1داده1
می1شود.1ماهيت1پيچيده1انسان1و1عدم1توانايی1يك1رشته1معين1
در1شناخت1و1تبيين1تمامی1پديده1های1انسانی،1ضرورت1اين1گونه1
مطالعات1را1بيش1از1هر1زمانی1روشن1می1كند.1بنابراين،1استفاده1
از1دستاوردهاي1حوزه1های1متنوع1علمی1و1تخصصی1در1فهم1
پديده1های1انسانی1می1تواند1فرآيند1مشترك1كاركرد1مختلف1
گونه1های1پرشمار1علوم1انسانی1و1علوم1تجربی1را1شکل1دهد.1
يکی1از1اهداف1مطالعات1ميان1رشته1ای1در1حوزه1علوم1انسانی،1
مشاهده1پديده1ها،1مکمل1سازی،1تداخل،1تركيب1و1نفی1حصِر1
تخصص1گرايی127در1حيطه1های1معين1است؛1به1اين1معنی1كه1
»رشته1های1تخصصی،1كم1و1بيش1بايد1از1چند1و1چون1رشته1های1
همسايه1خود1مطلع1باشند1تا1اينکه1از1نگاه1جامع1تری1برخوردار1
شوند1و1در11نتيجه1از1تك1بُعدی1ديدن1پديده1ها1اجتناب1ورزند«1

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع شکل هاي تعاملی و ارتباطی حوزه هنر با دیگر حوزه هاي دانشی

مطالعات درون رشته اي

مطالعات بینامتنی مطالعات اقتباسی

مطالعات میان رشته اي

میان رشتگی بین رشتگی

فرا رشتگی چند رشتگی

تصوير1.41انواع1شکل1های1تعاملی1و1ارتباطی1حوزه1هنر1با1ديگر1حوزه1های1دانشی1)نگارندگان(
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)ابراهيمی،1251:13931و261(.1اين1رويکرد،1ساختاری1بارورشده1
از1رويکردها،1روش1ها1و1الگوهاي1رشته1های1گوناگون1دارد1كه1
ماحصِل1آن،1فهم1و1گستره1ادراكي1جامع1تر1برای1يك1موضوع1
يا1پديده1است.1بر1اساس1تعريف،1»رويکرد1ميان1رشته1ای،1با1
وصفی1تعاملی1همراه1است1و1پيوندهای1مياِن1رشته1ها1را1برای1
برساختن1يك1كليت1هماهنگ1و1منسجم،1تحليل،1تلفيق1و1
هم1آهنگ1می1كند«128)ضرغامی1و1بهروز،831:13941(1و1اين1
برساختۀ1تبيينِی1هم1آهنگ1و1منسجم،1چيزی1است1كه1خأل1
آن1به1شدت1در1پيکره1های1مطالعاتی1مرتبط1با1هنر1احساس1
می1شود1كه1حاصل1اين1فقدان،1فروكاهش1نقدها1و1مطالعات1
پيرامون1آثار1و1پديده1های1هنری1به1تك1گويی1هايی1سليقه1ای1
نوعي،1حاصل1 به1 و1شخصی1است.1مطالعات1ميان1رشته1اي1
انسانی1هستند1 با1علوم1 نياز1فراگير1حوزه1هاي1مرتبط1 يك1
و1بر1همين1اساس1است1كه1اين1مطالعات1خود1را1محتاِج1
مواجهه1جدي1و1روشمند1با1انواع1حوزه1هاي1دانشي1می1دانند1
و1سعي1دارند1با1حفظ1ماهيت1علمي1و1تخصصي1هر1يك،1از1
ديدگاه1هاي1مختلف1بهره11گيرند.1شايد1نشانه1هايی1از1پرداختن1
به1اين1رويکردها1در1حوزه1آموزش1آكادميك1هنر1را1بتوان1در1
استفاده1از1روش1های1پژوهش1و1تحقيِق1رايج1در1حوزه1علوم1
اجتماعی،1روان1شناسی،1علوم1تربيتی1و1غيره1در1پژوهش1های1
پيرامون1دنيای1هنر1جستجو1نمود؛1اما1به1نظر1می1رسد1اهداِف1
رويکردها1و1مطالعات1ميان1رشته1ای،1فراتر1از1وام1گيری1صرفا1ً
"روش"1از1حوزه1های1ديگر1باشند.1پژوهش1در1حوزه1اي1مانند1
هنر1كه1با1اصيل1ترين،1عميق1ترين1و1جهان1شمول1ترين1ادراكات،1
احساسات1و1نيازهاي1انساني1مرتبط1است،1ضرورت1حضور1
دانش1هاي1ناظِر1ديگر1با1رويکردها1و1الگوهاي1شناختي1متکثر1
را1آشکار1مي1سازد1و1در1اين1ميان،1ميان1رشته1ای،1به1عنوان1برنامه1
پژوهشي1مبتنی1بر1كثرت1گرايی،1»فرد1محقق1و1پژوهشگر1را1از1
سطح1واحد1و1محدود1يك1حوزه1از1دانش،1فراتر1برده1و1نسبت1
به1دانش1های1مختلِف1ناظر1بر1مسئله1ای1واحد،1توجه1نشان1
می1دهد«1)فرامرز1قراملکی،291:13801(.1با1رشد1و1گسترش1
فعاليت1های1ميان1رشته1ای،1هم1اكنون1رويکردها1و1گونه1های1
متعدد1و1مختلفی1از1ميان1رشتگی1در1دسترس1هستند1كه1اين1
تنوع،1بيانگر1نسبت1و1نحوه1پيوند1و1تعامل1مياِن1دانش،1مفاهيم،1
روش1ها،1تجارب1و1ابزارهای1مختلف1از1رشته1های1گوناگون1
در1خصوص1موضوع1يا1مسئله1مورد1نظر1است1)خورسندی1
طاسکوه،581:13881(.1مهم1ترين1گونه1های1ميان1رشتگی1كه1
در1مطالعاِت1تطبيقی1مرتبط1با1هنر1نيز1كاركردهايی1داشته1،1
عبارت1هستند1از؛1بين1رشتگی،1ميان1رشتگی،1چند1رشتگی1و1
فرا1رشتگی.1در1ادامه،1ضمن1معرفي1ماهيت1اين1ميان1رشته1ها،1به1
چگونگي1تعميم1مسائل1حوزه1هنر1با1هر1يك1از1آنها1مي1پردازيم.

•1بين1رشتگی129عبارت1است1از1»بررسی1و1مطالعه1يك1پديده1
يا1موضوع1علمی1مرتبط1با1يك1رشته1خاص،1با1استفاده1از1مبانی،1
تجارب1و1مهارت1هاِی1صرفا1ًروشی1و1آزمايشگاهِی1رشته1علمی1
يا1حوزه1پژوهشِی1ديگر«1(Seipel, 2005: 79).1به1بيان1ديگر،1
اين1فعاليت،1مسئله1يا1پديده1اي1از1يك1رشته1را1از1نظر1گاِه1روشِی1
يك1رشته1ديگر،1مورد1بررسی1قرار1می1دهد.1به1عبارت1ديگر،1
در1اين1گونه1مطالعات،1نگرش1نسبت1به1موضوعات1و1مسائل1
يك1رشته1خاص،1با1ابزارها1و1دوربين1های1يك1رشته1ديگر1
دنبال1می1شود1)خورسندی1طاسکوه،591:13881(.1"فيزيك1
موسيقی30"،1مثال1مناسبی1برای1توصيف1يك1حوزه1و1فعاليت1
بين1رشته1ای1است.1در1اينجا1و1در1آزمايشگاه1فيزيك،1از1دانش،1
نظريه1ها1و1وسايِل1آزمايشی1فيزيك1استفاده1می1شود1تا1اصول1
و1ابعاد1آواشناختی1موسيقی1مورد1كاوش1قرار1گيرند.1در1اين1
فرآيند،1آنچه1موضوع1و1كانون1مطالعه1بوده،1موسيقی1است1
نه1فيزيك1و1موسيقی1به1مثابه1يك1موضوع1يا1پديده1علمی1و1
هنری،1صرفا1ًاز1منظِر1اصوِل1نظری1و1روش1شناختی1علم1فيزيك1
)مطالعه1در1آزمايشگاه(1بررسی1می1شود.1مواردي1مانند1"فيزيك1
رنگ31"1و1"شيمی1رنگ32"،1از1ديگر1نمونه1های1بين1رشته1ای1
مرتبط1با1حوزه1هنر1هستند؛1به1طوری11كه1حجم1زيادی1از1
مبانی1زيبايی1شناختِی1رنگ1در1سطح1آكادميك،1بر1مبنای1
يافته1های1بين1رشته1ای1مذكور1حاصل1شده1است.1در1حقيقت،1
»بين1رشتگی،1فعاليت1و1فرآيندی1است1كه1در1آن،1يك1رشته1
يا1حوزه1مطالعاتی،1نقش1محوری،1مبنايی1و1زمينه1ای1دارد1و1
 Newell)1»رشته1يا1حوزه1علمی1ديگر،1نقش1ابزاری1و1روشی
et al, 1982: 24).1نمونه1بارز1ديگري1از1مطالعات1بين1رشته1ای1
در1حوزه1هنر1را1می1توان1در1بخشی1از1ميراِث1پژوهشی1حوزه1
جامعه1شناسی1هنر133يافت.1ناتالی1هينيك134)1384(1در1بررسی1
تاريِخ1مطالعات1جامعه1شناسانه1هنر،1از1سه1دوره1و1نسل1ياد1می1كند1
كه1به1ترتيب1عبارت1هستند1از؛1زيبايی1شناسی1جامعه1شناختی1
)هنر1و1جامعه(،1تاريخ1اجتماعی1هنر1)هنر1در1جامعه(1و1هنر1به1
مثابه1جامعه1)جامعه1شناسی1پيمايشِی1هنر(1كه1دو1دوره1نخست1
با1ويژگی1هايی1كه1براي1مطالعات1بين1رشته1ای1برشمرديم،1
مطابقت1زيادي1دارند.1به1بيان1ديگر،1در1اين1مطالعات،1توصيِف1
چيستی1و1تحليل1چرايِی1موضوعات1و1پديده1های1هنری،1با1
استفاده1رويکردها،1روش1ها1و1ابزارهای1جامعه1شناختی1و1اكثرا1ً
توسط1جامعه1شناسان1انجام1گرفته1است.1همچنين،1مباحثی1
مانند1اقتصاد1هنر135و1مديريت1هنر136را1می1توان1در1اين1دسته1

از1مطالعات1جای1داد1)تصوير51(.1
تعامل1 »به1 خاص،1 گونه1ای1 به1عنوان1 ميان1رشتگی137 1•
آگاهانه1و1روشمنِد1حرفه1اِی1ميان1كنشگران1و1متخصصان1
رشته1ها1در1حوزه1های1مختلف1اطالق1می1شود«1)خورسندی1
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طاسکوه،921:13871(.1در1ميان1رشتگی،1متخصصان1رشته1ها1
و1حوزه1های1مختلف1دانشي،1با1هدفي1مشخص1و1از1پيش1
تعيين1شده1به1مرزهای1معرفتی1و1روشِی1يکديگر1ورود1پيدا1
كرده1تا1با1توجه1به1ضرورت1ها1و1نيازهای1جديد،1به1گسترش1
اقليم1های1معرفتی1جديد،1ايجاد1ساختارهای1آكادميِك1نوين1
و1شيوه1ها1و1ابزارهايی1برای1شناخت1يا1فهم1مسائل1دست1
يابند.1»در1همکاری1ميان1رشته1ای،1افراد،1فعاليت1های1خود1را1
با1يکديگر1هماهنگ1و1از1طريق1همان1ديوارهايی1كه1آنها1را1از1
يکديگر1جدا1می1سازند،1به1تعامل1با1يکديگر1می1پردازند«1)روالند،1
1361:1387(.1در1اينجا1بر11خالف1مطالعات1بين1رشته1ای،1در1
نتيجه1تعامل1دو1حوزه1تخصصی1و1با1توجه1به1نوع1مسئله1مورد1
مطالعه،1نظريه،1روش1و1گاه1ابزارهای1جديدی1ايجاد1شده1يا1
گسترش1می1يابند.1به1بيان1ديگر،1ميان1رشتگی1ها1در1خصوص1
موضوعات1و1پديده1هايی1كاربرد1دارند1كه1شناخت1و1فهم1آنها1
توسط1دانش،1نظريه1ها،1ساختارها،1ابزارها1و1شيوه1های1علمِی1
واحدی1امکان1پذير1نيست،1يا1حداقل1دستاورد1كامل1و1جامعي1
ارائه1نمي1دهد.1با1توجه1به1نوع1مسئله1يا1پديده1مورد1مطالعه،1
فعاليت1های1ميان1رشتگی1در1سه1سطح1"نظری"،1"آكادميك"1

و1"كاربردی"1قابل1بررسی1هستند.
نسل1سوم1مطالعاِت1جامعه1شناسی1هنر1)هنر1به1مثابه1جامعه(،1
نمونه1مصداقی1خوبی1از1فعاليت1های1نظری1ميان1رشته1ای1است.1
در1اين1حوزه،1پژوهشگِر1جامعه1شناس1عالوه1بر1تخصِص1رشته1ای1
خود،1بايد1از1طرق1مختلف،1اشراف1كامل1و1همه1جانبه1ای1نيز1
بر1موضوع1مورد1مطالعه1)هنر(1داشته1باشد1)هينيك،1:13841
79(؛1ضرورتی1كه1در1مطالعات1بين1رشته1ای1وجود1نداشت.1برای1
نمونه،1مي1توان1به1نظريه1هوارد1بکر138(1972)1تحت1عنوان1
"هنر1به1مثابه1كار1جمعی39"1اشاره1داشت1كه1از1نظريه1های1
ارائه1شده1در1حوزه1جامعه1شناسی1هنر1بوده1و1در1پاسخ1به1مسئله1
"مرجعيت1و1كيستی1صاحب1اثر"،1به1ويژه1در1هنرهايی1مانند1

سينما،1تئاتر،1موسيقی1و11اپرا،1ارائه1شده1است40.
دومين1سطِح1ميان1رشتگی،1سطح1"آكادميك"1است.1در1اين1
سطح،1از1هم1آميزي1دو1رشته،1ساختارها1و1رشته1های1دانشگاهی1و1

پژوهشی1جديد1ايجاد1می1شوند1كه1اين1رشته1ها1حاصل1پژوهش،1
آزمايش1و1تجربه1های1جديدی1بوده1كه1طی1سال1ها1همکاری1
ميان1رشته1ای1شکل1می1گيرند1)خورسندی1طاسکوه،1:13881
62(.1در1گستره1مطالعات1مرتبط1با1هنر،1به1نظر1مي1رسد1در1
سالياِن1اخير،1"جامعه1شناسي1هنر"1با1همکاري1هاي1عميق1
جامعه1شناسان1و1پژوهشگران1هنر1توانسته1خود1را1در1سطح1
آكادميکي1از1ميان1رشته11اي1مطرح1كند.1سطح1سوم1ميان1رشتگي،1
سطح1كاربردي1بوده1كه1حاصل1تعامل1و1همکاری1ميان1رشته1ها1
در1عمل1است.1"هنر1درمانی41"،1از1حوزه1های1كاربردی1شاخص1
ميان1رشتگی1بوده1كه1خود1حاصل1همکاری1و1تعامل1دانش1های1
روان1شناسی1و1زيبايی1شناسی1)ابژكتيو1و1سابژكتيو(1است.1همچنين،1
مي1توان1از1"ديجيتال1آرت42"1به1عنوان1يکي1ديگر1از1فعاليت1های1
كاربردی1ميان1رشتگی1نام1برد1كه1امروزه1گستره1كاربردی1وسيعی1
را1در1طراحی1انيميشن،1بازی1های1رايانه1ای1و1نرم1افزارهای1تعاملی1

به1دست1آورده1است1)تصوير61(.1
•1چند1رشتگی43؛1بر1مبنای1اين1مطالعات،1هر1يك1از1كنشگران1
و1متخصصان1رشته1های1مختلف،1در1بررسی1و1مطالعه1يك1مسئله1
يا1موضوِع1مشترك،1از1نظرگاه1معرفتی1و1روشِی1)رشته1ای(1
خاص1خود1فعاليت1می1كند؛1»چند1رشتگی،1يك1رويکرد1تلفيقی/11
غير1تلفيقی1ميان1رشته1ها1است1كه1هر1رشته1در1آن،1نقش1و1
موقعيت1مستقلی1دارد1و1همواره1هويت1های1معرفتی1و1روِش1
1رشته1ای1خود1را1حفظ1می1كند،1اما1فعاليت1ها1و1نتايج1كار،1
 Augsburg,)1»به1مسئله1و1موضوعی1واحد1معطوف1است
182 :2005).1به1بيان1ديگر،1افرادی1كه1در1يك1پروژه1يا1برنامه1
چند1رشته1ای1فعاليت1می1كنند،1ممکن1است1از1كار1ديگر1رشته1ها1
نيز1اطالعاتی1كسب1كرده،1اما1در1كار1تخصصی1آنان1دخالتی1
نمی1كنند.1در1فعاليت1چند1رشته1ای،1از1دانش1و1چشم1اندازهای1
چندين1رشته1برای1شناخت1و1فهِم1دقيق1تر1و1جامع1تر1يك1مسئله1
يا1موضوع1مشترك1استفاده1می1شود1و1در1اين1فرآيند،1»دانش1ها1
و1برنامه1ها1الزاما1ًبا1هم1تركيب1نمی1شوند،1بلکه1هر1يك1مسير1
خود1را1می1پيمايند؛1اما1در11نهايت،1يافته1ها1و1شناخت1ها1با1هم1
تلفيق1می1شوند«1(Stember, 1998: 342).1در1مطالعات1

تصوير1.61نوع1ارتباط1حوزه1های1دانشی1در1ميان1رشتگي1)نگارندگان(1تصوير1.51نوع1ارتباط1حوزه1های1دانشی1در1بين1رشتگی1)نگارندگان(
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چندرشتگي،1به1طور1پيش1فرض،1هيچ1يك1از1تخصص1ها1و1حوزه1هاي1
دانشي،1نقشي1غالب1ندارد،1هر1چند1كه1ممکن1است1با1توجه1
به1نوع1مسئله1يا1پديده1مورد1مطالعه،1حضور1و1نقش1رشته1
يا1رشته1هايي1پررنگ1تر1باشد.1يك1پروژه1"باستان1شناسی"،1
نمونه1مناسبی1برای1توصيف1چندرشتگی1است.1در1فرآيند1
انجام1يك1پژوهش1باستان11شناسی،1باستان1شناسان1كه1خود1
صاحب1نظرانی1چند1رشته1ای1و1چند1مهارتی1بوده،1برای1پی1
بردن1به1قدمت1و1چيستِی1يك1تمدن،1از1متخصصان1ساير1
رشته1ها1مانند؛1زمين1شناسی،1تاريخ،1زيست1شناسی،1گياه1شناسی،1
انسان1شناسی1و1گاه1تخصص1های1ديگر1بهره1مند1می1شوند.1از1
جمله1فعاليت1های1چندرشته1ای1ديگر1كه1در1فرآيند1آنها1مباحث1
و1نظريه1های1هنری1و1زيبايی11شناختی1نيز1حضور1فعال1دارند،1
می1توان1به1مواردی1همچون؛1"مطالعات1اسالمی"،1"مطالعات1
و1 ايران1شناسی"1 "مطالعات1 بومی"،1 "مطالعات1 فرهنگی"،1

"مطالعات1زنان"1اشاره1داشت1)تصوير71(.1
•1فرا1رشتگی144عبارت1است1از1»همگرايی1چشم1اندازها1و1
نظرگاه1های1علمی،1فلسفی1و1معرفتی1به1منظور1دست1يابی1به1
 (Davidson, 2004:1»شناخت1حقيقت،1طبيعت1و1معرفت
(1.301فرارشتگی،1بر1پديده1ها1و1پرسش1های1بنيادينی1متمركز1
1معرفتی1دارند.1پرسش1ها1و1تأمالت1 است1كه1ماهيت1فلسفیـ1
درباره1ماهيت1انسان،1ماهيت1نظام1های1دانش،1ماهيت1علم،1
ماهيت1نظام1های1فکری1و1جهان1بينی1ها،1از1موضوعات1اصلی1
فرارشتگی1هستند.1به1بيان1ديگر،1اين1مطالعات،1دانش1ها،1تجربه1ها1
و1روش1های1آن1سوی1مرزهای1رشته1ها1و1تخصص1های1مرسوم1
آكادميك1را1جستجو1می1كنند1(Nègre, 2004).1بنيان1های1
شکل1گيری1فرارشتگی1بر1اين1نظر1استوار1هستند1كه1»مفهوم1
رشته،1به1خودی1خود1مفهومي1نادرست،1منسوخ1شده1و1ابزاری1
برای1حفظ1منافع1خاص1محسوب1می1شود«1)روالند،1:13871
134(1و1بر1همين1اساس1است1كه1فرارشته1اي،1تأكيد1فراواني1
بر1كنار1گذاشتن1مرزهای1رشته1ای1دارد.1جهان1شمول1بودن1و1
تعميم1پذيري1گسترده1دستاوردهاي1مطالعات1فرارشته1اي1بر1

مسائل1و1پديده1هاي1حوزه1هاي1مطالعاتي1و1انديشه1اي1مختلف،1
يکي1از1مهم1ترين1مؤلفه1های1آن1است.1

و1 "معرفت1شناختی45"1 بُعد1 در1 مي1توان1 را1 فرارشتگی1
"انتقادی46"،1مورد1مطالعه1قرار1داد.1فلسفه1و1هدف1فرارشتگی1
در1سطح1معرفت1شناختی،1تبيين1و1فهم1هستی1و1معرفت1
بوده1و1محصول1آن،1كسب1دانش1های1بنيادين،1نظريه1های1
جهان1شمول1و1معرفت1های1وحدت1بخش1است.1از1نظريه1های1
معرفتی1فرارشته1ای1كه1قابل1تطبيق1بر1مباحث1و1موضوعات1
حوزه1هنر1نيز1بوده1اند،1می1توان1به1"نظريه1سيستم1ها47"1اشاره1
داشت؛1چنانکه1مريدی1و1تقی1زادگان1)1388(1در1كتاب1"كار1
هنر؛1بررسي1جامعه1شناختي1عناصر1ساختاري1سيستم1هنر"،1به1
نوعي،1به1تعميم1اجزاي1الگوي1سيستمي1پارسونز148در1مسائل1
دنياي1هنر1پرداختند.1اما1شايد1يکی1از1جذاب1ترين1مباحث1
معرفتی1در1اين1حوزه،1مباحث1"صورت1های1شناختی1سمبليك"1
ارنست1كاسيرر149)1390(1باشد.1كاسيرر1در1تبيين1تئوری1
معرفت1شناسانه1خود،1فرم1هايی1مانند؛1"هنر"،1"اسطوره"،1"زبان"1
و1"علم"1را1صورت1هايی1قراردادی1از1شناخت1و1معرفت1انسان1
نسبت1به1خود1و1جهاِن1پيرامون1خود1توصيف1می1كند1كه1هر1يك1
از1اين1صورت1ها،1قراردادهايی1وحدت1بخش1در1گستره1تاريخی1
و1جغرافيايی1حياِت1انسانی1داشته1و1دارند1)كاسيرر،13901(.1
وی1در1جلد1دوم1كتاب1"فلسفه1صورت1های1سمبليك50؛1آگاهی1
اسطوره1ای"،1به1تشريح1ويژگی1ها1و1قراردادهای1وحدت1بخش1
"انديشه1اسطوره1ای51"1پرداخته1است.1يافته1های1او1در1اين1
زمينه،1قابليِت1تحليل1بسياری1از1آثار1و1هنرهای1روايتی1)ادبيات،1

سينما،1تئاتر،1تصويرسازی(1را1دارند.
از1مهم1ترين1جريان1های1فرارشته1ای1"انتقادی"1در1نيمه1
دوم1قرن1گذشته،1می1توان1به1مطالعات1"پسااستعماری52"1
اشاره1كرد1)خورسندی1طاسکوه،731:13881(.1اين1مطالعات،1
درصدد1توصيف1و1تبيين1ميراِث1فرهنگی1دوران1استعمار1بر1
"تاريِخ1 فرهنگ1مستعمره1ها1هستند.1هايدماير153در1كتاب1
تاريخ1هنر54؛ سيری1در1تاريخ1تکوين1نظريه1هنر"،1به1تأثير1

تصوير1.81نوع1ارتباط1حوزه1های1دانشی1در1فرا1رشتگی)نگارندگان( تصوير1.71نوع1ارتباط1حوزه1های1دانشی1در1چند1رشتگی1)نگارندگان(
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نظريه1های1"پسااستعماری"،1"ماركسيستی55"1و1"فمنيستی56"1
در1فرآيند1بازنگری1به1مطالعات1تاريخ1هنر1اشاره1می1كند1كه1
نظريه1پردازان1هر1حوزه،1انتقادهای1خود1را1در1تقابل1با1برتريت1
نژاد1،57طبقه158و1جنسيتی159خاص1در1شکل1يابی1تاريخ1سنتی1

هنر1اعالم1می1دارند1)هايدماير،13881(1)تصوير81(.1
"دانش1های1 مفهوم1 به1 اشاره1ای1 تا1 است1 الزم1 اينجا1 در1
تطبيقی60"1داشته1باشيم.1در1تبيين1اين1مفهوم1می1توان1گفت1
كه1دانش1هاِی1موسوم1به1تطبيقی،1امروزه1فضای1بين1"دانش1های1
محض"و1"دانش1های1ميان1رشته1ای"1را1اشغال1نموده1اند.1اين1
دانش1ها1كه1قرابت1زيادي1با1سطِح1آكادميك1ميان1رشته1اي1ها1
دارند1»...تا1حد1زيادی1با1توجه1به1پيکره1مطالعاتی1خود1تعريف1
می1شوند...«1)نامور1مطلق،21:13901(.1از1نظر1تاريخی،1بسياری1
از1دانش1های1تطبيقی،1حاصل1برخورد1و1مقايسه1موضوعات1
به1ويژه1هند1و1اروپايی1هستند؛1چنانچه1 علمِی1غرب1و1شرق1
دانش1هايی1همچون1زبان1شناسی11تطبيقی،1فلسفه11تطبيقی،1
اسطوره1شناسی11ِتطبيقی1و1به1زعم1برخی1پژوهشگران1"هنر1
تطبيقی"1نيز1از1اين1قاعده1پيروی1می1كنند1)همان:241(.1برای1
نمونه،1اِدوين1سويفت1بالچ161به1عنوان1يکي1از1بنيان1گذاران1"هنر1
تطبيقی"،1فعاليت1خود1در1اين1زمينه1را1با1مقايسه1آثار1غرب1
با1شرق1آغاز1نمود.1از1ديدگاِه1وي،1هنر1تطبيقی،1بررسی1و1
شناخت1روابط1و1تعامل1ميان1هنرها1در1نقاط1گوناگون1جهان1

است1كه1از1طريق1آن،1پرتو1جديدی1بر1شناخت1انسان1و1تاريخ1
او1افکنده1می1شود.1پژوهش1های1بالچ،1با1اهداف1و1نيز1مفروضات1
گسترش1يابنده1ای1همراه1بوده1كه1نتايج1آنها1اطالعات1مفيد1و1
راه1گشايی1را1در1اختيار1ديگر1حوزه1ها1به1ويژه1تاريخ1هنر1قرار1

دادند1)پرتوی،13891(.

مطالعات درون رشته ای62 در حوزه هنر

1در1اين1گروه1از1مطالعات1بر11خالف1ميان1رشته1ای1ها،1تعامل1
و1همکاری1ميان1حوزه1هنر1و1ديگر1رشته1های1تخصصی1صورت1
نمی1گيرد،1بلکه1موضوع1و1هدف1اصلی،1بررسی1گفتمان1ها،1تعامالت1
و1داد1و1ستدها1در1گستره1شاخه1ها1و1رسانه1های1هنری1و1در1
چارچوب1های1مسائل1درون1زبانی،1بينا1زبانی1و1بينا1نشانه1ای1است1
و1اين1دقيقا1ًهمان1نوع1تطبيقی1بوده1كه1ذكرگو1نيز1در1الگوی1
خود1بدان1پرداخته1است1و1رسالت1اين1نوع1تطبيق1را1كشف1وجوه1ِ
مشترك1در1قالب1های1بيانی1متفرق1می1داند1)ذكرگو،1:13811
171(.11به1عنوان1نمونه،1"بينامتنيت"1و1"اقتباس"،1از1حوزه1های1
مطالعاتی1و1پژوهشی1مطرِح1درون1رشته1ای1در1هنر1هستند.1
الهام1گرفتن1آثار1از1آثار،1حضور1بخشی1از1اثر1در1اثری1ديگر1و1
ترجمان1تصويری،1موسيقيايی1يا1نمايشی1روايتی1مکتوب،1از1
نمونه1موضوعات1قابل1طرح1در1مطالعات1درون1رشته1ای1بوده1كه1
البته1در1دهه1هاي1اخير1براي1هر1يك1از1اين1موارد1دسته1بندي1ها،1

اصول1و1الگوهايي1كارآمد1ارائه1شده1اند63.

نتيجه گيری
مالحظه1پژوهش1يا1مطالعه1تطبيقی1به1عنوان1يك1فرآينِد1مجزا1و1متفاوِت1تحقيقی،1مسئله1ای1بوده1كه1حداقل1در1
كشور1ما1چندان1به1آن1پرداخته1نشده1است1و1دروس1و1سرفصل1های1مرتبط1با1اين1پژوهش1ها1در1سطح1تحصيالت1
تکميلی1نيز1كمتر1به1روش1شناسِی1متفاوتی1نسبت1به1روش1های1تحقيق1معمول1)توصيفی،1تحليلی،1ِعلی،1هم1بستگی1و1
غيره(1اشاره1داشته1اند.1شايد1به1همين1دليل،1برخی1صاحب1نظران1در1حوزه1روش1تحقيق،1تمايِز1پژوهش1ها1و1مطالعات1
تطبيقی1را1تنها1در1پيکره1مطالعاتی1دو1يا1چندگانه1آنها1می1دانند.1مسئله1اصلی1در1اين1پژوهش،1معرفی1و1دسته1بندِی1
گونه1های1مختلف1پژوهش1ها1و1مطالعات1تطبيقی1در1حوزه1هنر1است1و1نگارندگان1مقاله،1سعی1در1توسعه1و1كامل1كردن1
الگوهای1ارائه1شده1برای1شکل1دهی،1شناسايی1و1دسته1بندی1پژوهش1ها1و1مطالعات1تطبيقی1در1اين1حوزه1بر1مبنای1
"نوع1ارتباط1پيکره1های1مطالعاتی1حوزه1هنر1با1ديگر1حوزه1های1دانشی"1و1نيز1"گستره1های1زمانی1و1مکانی1پيکره1های1
مطالعاتی1مورد1تطبيق"1داشتند.1در1همين1راستا1و1با1هدف1پاسخ1گويی1به1سؤاالت1پژوهش،1در1گام1نخست1با1در1نظر1
داشتن1نتايج1پيشينه1های1پژوهشی1مربوطه،1ضمن1بررسی1پژوهش1های1تطبيقی1با1پيکره1های1مطالعاتی1دو1يا1چند1گانه،1
با1در1نظر1گرفتن1گستره1های1زمانی1و1مکانی1پيکره1های1مورد1تطبيق،1به1كامل1كردن1نتايج1پژوهش1های1پيشين1در1
اين1زمينه1پرداخته11شد؛1همچنين،1مطالعه1مبانی1نظری1در1دسترس1و1دسته1بندی1های1حوزه1مطالعات1ميان1رشته1ای1و1
برساختن1چارچوبی1برای1مطالعات1ميان1رشته1ای1هنر،1از1ديگر1فرآيندهای1مطالعاتی1و1تحقيقاتی1در1اين1پژوهش1بود.1
در1پاسخ1به1سؤال1نخست1پژوهش،1انواع1شکل1های1تعاملی1و1ارتباطی1حوزه1های1دانشی1ديگر1با1حوزه1مطالعاتی1هنر1
را1می1توان1در1دو1گروه1كلی1جای1داد؛1"مطالعات1ميان1رشته1ای"1كه1حاصل1تعامل1و1همکاری1رشته1های1غير1هنری1با1
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موضوعات1و1مسائل1طرح1شده1در1حوزه1هنر1بوده1و1"مطالعات1درون1رشته1ای"1كه1حاصل1گفتمان1ها1و1تعامالت1درونی1
رشته1های1هنری1در1قالب1زبان1ها1و1رسانه1های1مختلف1هنری1هستند.1در1گروه1نخست،1مواردی1همچون؛1بين1رشتگی،1
ميان1رشتگی،1چند1رشتگی1و1فرارشتگی1قرار1می1گيرند1كه1هر1يك1طبق1تعريف1و1محدوده1كاربردی1خود،1گونه1هايی1از1
مطالعات1و1تعامالت1ميان1رشته1ای1حوزه1هنر1را1در1بر1می1گرفت.1ارائه1چشم1اندازی1كلی1نگرتر،1جامع1تر1و1ارائه1تحليل1هايی1
قابل1فهم1تر1از1مسائل1پيچيده1و1غالبا1ًغامض1"زيبايی1شناختی"1را1می1توان1از1ويژگی1های1مطالعات1ميان1رشته1ای1در1هنر1
برشمرد.1مواردی1همچون؛1"بينامتنيت"1و1"اقتباس"1نيز1از1گونه1های1مطالعاتی1و1پژوهشی1مطرِح1درون1رشته1ای1در1هنر1
بوده1كه1به1بررسی1گفتمان1ها،1تعامالت1و1داد1و1ستدها1در1گستره1شاخه1ها1و1رسانه1های1هنری1و1در1چارچوب1های1مسائل1
درون1زبانی،1بينا1زبانی1و1بينا1نشانه1ای1می1پردازند.1در1فرآيند1پاسخ1گويی1به1سؤال1دوم1پژوهش1در1خصوص1دسته1بندی1
پژوهش1های1تطبيقی1در1حوزه1هنر1بر1مبنای1گستره1زمانی1و1مکانِی1پيکره1های1مطالعاتی،1با1مبنا1قرار1دادن1الگوِی1
شناختی1ارائه1شده1توسط1ذكرگو1در1اين1خصوص،1به1تکميل1و1توسعه1آن1پرداخته1شد.1تطبيق1های1تمهيدی1و1نيز1

تطبيق1هايی1با1هدف1طبقه1بندی،1از1جمله1مواردی1بوده1كه1به1الگوی1ذكرگو1اضافه1شدند.1
در1پايان،1به1عنوان1پيشنهادي1براي1پژوهش1هاي1آتي1در1اين1زمينه،1بر1اين1نکته1تأكيد1مي1شود1كه1پرداختن1به1انواع1
و1شکل1های1مختلف1ارتباطات1درون1رشته1ای1و1نوع1تعامالت1گونه1ها1و1رسانه1های1مختلف1هنری1با1يکديگر،1به1ويژه1با1
توجه1به1تحوالت1سريع1رسانه1های1هنری1در1دهه1های1اخير،1از1موضوعاتی1است1كه1می1تواند1در1توسعه1و1تکميل1چنين1

پژوهش1هايی1مفيد1باشد.

پي نوشت 
1. Comparative study
2. Comparative Literature
3. Comparative studies in Art
4. Charles Ragin
5. Comparative Method: Beyond Qualitative and Quantitative Strategies
6. Variable-oriented
7. Case-oriented
8. Crisp-set Qualitative comparative analysis
9. Multi-value Qualitative comparative analysis
10. Fuzzy-set Qualitative comparative analysis
11. Boolean algebra
12. Allegorical reasoning
13. Deductive reasoning

)مقدمه1كبری،1مقدمه1صغری،1نتيجه(.141
15. Inductive reasoning
16. Macro-causal analysis
17. Stanley Lieberson
18. Crosswise
19. Longitudinal
20. Chronological

به1اين1دسته1اخير،1پژوهش1هايی1تکوينی1يا1سير1تحولی1نيز1گفته1می1شود. .211
22. Sclice
23. Ernst Gombrich
24. The Preference for the Primitive: Episod in the History of Western Taste and Art
25. Classification



هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

علم
مه 

لنا
فص

دو
12

1-
13

5 
/ 1

39
9 

ان
ست

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
نوز

ره 
شما

م، 
ده

ل 
سا

133

261 به1عنوان1مثال،1گاه1پژوهشگر1در1سبك1شناسی1يا1طبقه1بندِی1رسانه1محور،1به1دنبال1ويژگی1های1ثابت1تکرار1شده1در1مجسمه1های1عصر1.
باروك1بوده،1اما1در1سبك1شناسی1يا1طبقه1بندی1كلی،1به1دنباِل1ويژگی1های1بنيادين1هنر1گوتيگ1فارغ1از1نموِد1رسانه1ای1آن1است.1در1
حالت1معمول،1هر1چه1از1سبك1شناسِی1رسانه1محور1به1سمت1توصيف1های1كلی1حركت1كنيم،1ويژگی1های1ثابت1پيکره1مطالعاتی1به1

شکلی1محدودتر1و1انتزاعی1تر1ظاهر1می1شوند. 
27. Specialized approach

به1عبارت1ديگر،1از1اين1پس،1ديگر1به1مجموعه1ای1از1واقعيات1دانش1گفته1نمی1شود،1»همان1طور1كه1به1يك1مشت1آجر،1خانه1گفته281.1
نمی1شود«1)روالند،91:13871(.

29. Cross Desciplinarity

30. Physics of Music

31. Physics of Color

32. Color Chemistry

33. Sociology of Art

34. Nathalie Heinich

35. Economy of art

36. Art Management

37. Interdisciplinarity

38. Howad Becker

39. Art as collective action

متن1ترجمه1شده1كامل1اين1مقاله،1در1كتاب1"مباني1جامعه1شناسي1هنر"،1تأليف1و1گردآوري1توسط1علي1رامين1)1389(1آمده1است.401.1
41. Art therapy

42. Digital art

43. Multidisciplinarity

44. Transdisciplinarity

45. Epistemology

46. Critical

47. System Theory

48. Talcott Parsons

49. Ernst Cassirer

50. Philosophy of symbolic forms

51. Mythical thought

52. Postcolonialism

53. Vernon Hyde Minor

54. Art History’s History

55. Marxism

56. Feminist

57. Race

58. Class

59. Gender

60. Comparative knowledge

61. Edwin Swift Balch

62. Intradisciplinarity

631 نامورمطلق1در1سلسله1مقاالتي1ضمن1بررسي1مفهوم1بينامتنيت،1به1معنی1اين1مفهوم1از1ديدگاه1ژرار1ژنت1پرداخته1است1كه1الگوهاي1.
كارآمدي1را1براي1پژوهش1درون1رشته1ای1انواع1تعامالت1آثار1با1آثار1ارائه1می1دهد.1همچنين،1هاتچن1(2006)1در1كتاب1"نظريه1اقتباس"،1

انواع1اقتباس1در1رسانه1هاي1هنري1را1معرفی1و1بررسی1می1كند.1
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8Abstract
Consideration of comparative research as a “separate and different research process” is 

an issue that has not been addressed thoroughly, at least in Iran, and few of the research 
conducted under the title of “comparative” refer to studies conducted using different 
methods than the usual research methods. On the other hand, it seems that with the 
importance of the interaction between the fields of knowledge and the emergence of 
interdisciplinary studies, it is possible to provide practical models for shaping comparative 
topics in the field of art. Accordingly, the main question in the present study is that: What 
are the sub-fields of study resulting from the relationship between the subjects of the field 
of art and other fields of knowledge, based on the theoretical foundations and categories 
presented in “Interdisciplinary Studies”? And the aim is to develop previous models and 
provide a cognitive and practical framework for shaping the topic in this group of studies 
and researches.This descriptive study relies on the process and results of other related 
research, trying to complete the models presented for the formation, identification, and 
classification of comparative studies in art, based on two factors of “type of relationship 
between research corpus in the field of art and other fields of knowledge” and “temporal 
and spatial scope of research corpus being compared.” Data collection was done through 
library method and data analysis using the qualitative method. According to the results, 
interaction between other fields of knowledge with art studies can be categorized into two 
general groups, i.e. interdisciplinary studies and intra-disciplinary studies, which is the 
result of discourses and internal interactions of art disciplines in different languages and 
artistic media. Moreover, concerning the classification of comparative art research based 
on temporal and spatial scopes, the cognitive model presented by Zekrgou was taken as 
the basis and a few items such as preparatory comparisons and classification-centered 
comparisons were added to this model. 

Keywords: Art Research, Comparative Studies, Interdisciplinary, Intradisciplinary, 
Intertextuality
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