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نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۴شماره  ،۳پاییز ۱۳۹۸

بررســی توصیفــی مقاالت تطبیقی در نشــریه هنرهــای زیبا-
ی زیبــا ســابق) از ســال  1390تــا
هنرهــایتجســمی (هنرهــا 
 1396شمسی
بهمن فیزابی* ،1ساسان سامانیان ،2اصغر حاجی محمدی

3

 1استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/11/23 :تاریخ پذیرش نهایی)98/1/21 :

چکیده

علیرغم عادی بودن بررســی دورهای نتایج تحقیقات علمی در بیشــتر رشتههای علمی ،متاسفانه این مهم در میان تولیدات
علمی شــاخه هنر ،بســیار ناچیز است .بررســی مقاالت نشریه هنرهای زیبا-هنرهایتجســمی (هنرهایزیبا سابق) ،به عنوان
یکی از قدیمیترین نشــریات علمی-پژوهشــی حوزه هنرهایتجســمی ،میتواند نمودی از فعالیتهای علمی این حوزه را به
نمایش بگذارد .هدف از این پژوهش ،ارائه تصویری از وضعیت «مطالعات تطبیقی هنر» برای برنامهریزی بهتر پژوهشهای
آینــده در این حیطه اســت .ســؤال اصلی این اســت که وضعیــت مقاالت علمی-پژوهشــی در حوزه «مطالعــات تطبیقی هنر»
مندرج در نشریه هنرهای زیبا-هنرهایتجسمی ،چه نتایجی را نشان میدهد؟ روش تحقیق از نوع بررسی ّ
کمی و توصیفی-
تحلیلی مقایســهای اســت .جمعآوری اطالعات با اســتفاده از منابع متنی و تصویری انجام شــده اســت .جامعه آماری ،کلیه
مقاالت چاپشده در نشریه هنرهای زیبا-هنرهایتجسمی از سال  1390تا  1396است .براین اساس ،از مجموع  244مقاله
چاپشــده در  7دوره و  28شــماره این نشــریه طی  7ســال ،تعداد  173مقاله در دسته مقاالت مطالعات تطبیقی قرارگرفتند.
نتایــج ایــن پژوهــش حا کی از این اســت که ســیر موضوعی اینگونه مقــاالت روندی روبهرشــد و دارای نوعی ثبــات قابلقبول
اســت .ایــن پژوهــش ،نشــاندهنده بســتر خــام تحقیقات بینرشــتهای اســت و به پژوهنــدگان پیشــنهاد دارد که بــه مقاالت
بینرشتهای توجه بیشتری نشان دهند.

واژههای کلیدی

مطالعات تطبیقی ،نشریه هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی ،مقاالت علمی پژوهشی ،تحقیقات میان رشتهای.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09177141120 :نمابر.E-mail: bfeizabi@shirazu.ac.ir ،071-36242800 :
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نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

مقدمه
اهمیــت «مقایســه» در ذهــن انســان ،بــرای یادگیــری و فهم بهتر
او از جهــان پیرامــون ،جایــگاه مطالعــات تطبیقــی در حــوزه پژوهش
را بــه امــری بدیهــی تبدیل کرده اســت« .ایــن روش ،از قدیمیترین
روشهــا در علــوم اس ــت ک ــه درصدد فهــم مشــابهتها و تفاوتها از
طریــق تطبیق و مقایســه اســت .هدف شناســایی تفاوتهــا در بین
دســتگاهها و رخدادهــا و بررســی تأثیــر ایــن تفاوتهــا بــر پــاره ای از
پدیدههــای مشاهدهشــده در درون این دستگاههاســت» ( غفاری،
 .)14 ،1388گســتردگی و اهمیت جایگاه مطالعات تطبیقی در علوم
مختلف ،سبب رشد این گونه مطالعات شده است .تحلیل تطبیقی
را میتــوان توصیــف و بیــان شــباهتها و تفاوتهــای موقعیت ها یا
نتایــج در بیــن مفاهیم بامقیاس بزرگ مانند مناطق ،ملل ،جوامع،
دانــش هــا و فرهنگهــای مختلــف در نظــر گرفــت .این امــر ،افزایش
مطالعــات تطبیقــی در فضاهــای دانشــگاهی و بــه تبــع آن نشــریات
علمی-پژوهشــی را در ســطح جهــان ســبب شــده اســت .طــی دو
ده ـهی قبل در کشــور ایران نیز پژوهش در حــوزه مطالعات تطبیقی
و همچنیــن ایجــاد نشــریات علمی-پژوهشــی از رشــد فزاینــدهای
برخــوردار بــوده اســت که ایــن امر ،حــوزه هنرهــای تجســمی را نیز با
شدتی به مراتب کمتر ،شامل میشود.
ً
عمومــا پژوهشهایــی زیــر عنــوان «مطالعــات تطبیقــی هنر»
قــرار میگیرند ،که به نوعی ،مقایســه و یــا مقابله موضوعات هنری در
آنها محوریت دارد و نسبتها ،تاثیرگذاریها ،تبادالت و روابط میان
هنرهــا و آثــار هنــری مختلــف ،هنرمنــدان ،ســبکها و جنبشهــای
هنری و غیره را ،از مناظر مختلف ،بررسی میکنند .استقبال بسیاری
از دانشــجویان و پژوهشگران رشــتههای مختلف هنری از مطالعات
تطبیقــی هنــر در قالــب مقالــه ،پایاننامــه و کتــاب ،نیاز بــه تحقیق و
ت ســاختار ،ضــرورت و پیشــینه مطالعات
پژوهــش در زمینــه شــناخ 
تطبیقــی بهخصــوص در حوزه هنر را نشــان میدهد« .ایــن در حالی
اســت که کیفیت و ســابقه کاربســت این شــیوه تحقیقاتی در میدان
هنرهــا ،نیــاز به پژوهشهــای دامنهدار و گســترده دارد»(صباغیان و
ســید احمدی زاویه .)5 ،1392 ،گرچه منابع مشخص و ساختارمند
زیادی که حیطهها و مبانی مطالعات تطبیقی در حوزه هنر را تعریف
کند ،وجود ندارد ،ولی حجم باالی پایان نامهها ،تحقیقات کالســی
و مقــاالت در زمینــه هنــر تطبیقی که به خصوص در ســالیان اخیر در
دانشــگاههای ایران رو به افزایش گذاشــته است ،این امکان را پدید
م ـیآورد کــه بتــوان قدمهایــی بــرای ســاختاربندی و تدویــن مبانــی

مشــخص در حیطــه مضمونــی ،محتوایــی و شــکلی کــه تشــخیص
چیستی و چگونگی انجام تحقیق تطبیقی را بیان کند ،برداشت.
برایتوسعهوساختاربخشیتحقیقاتدر حوزه«مطالعاتتطبیقی
هنر» ،الزم اســت مشــکالت و کمبودهای پژوهشــی در این زمینه ،به
لحــاظ ّکمــی ،بررســی و ارزیابی شــود کــه الزمــه آن ،داشــتن تصویری
واضــح از وضعیــت موجود اســت .همچنیــن نتایج چنیــن تحقیقاتی
میتوانــد اطالعات الزم را بــرای طراحی چشــماندازهای میانمدت و
بلندمدت و ایجاد ارتباط سازنده و پویا میان ارکان مختلف اثرگذار در
تولید علم ،در اختیار سیاستگذاران پژوهش و پژوهشگران قرار دهد.
بهرغــم رشــد ّکمی انتشــار مقاالت حــوزه «مطالعات تطبیقــی هنر» در
دهه اخیر ،به ارزیابی و نقد آنها توجه کافی نشده است.
ً
در طی ســالهای  1387تا  ،1396تقریبا هیچ بررســی از وضعیت
علمســنجی و تحلیل نتایج انتشــار مقاالت علمی در نشــریات هنری
انجــام نشــده و معــدود مقــاالت تحلیلــی هم ،به بررســی کیفــی و به
صــورت کلــی بــه ایــن مســئله پرداخته اســت .در بیشــتر رشــتههای
علمی ،مسئله بررسی نتایج تحقیقات علمی در دورههای مشخص،
ً
تقریبــا بــه صــورت امــری عادی اســت .هــدف از ایــن پژوهــش ،ارائه
تصویری از وضعیت مقالهنویســی علمــی در حوزه مطالعات تطبیقی
بــرای برنامهریــزی بهتــر پژوهشهــای آینــده در ایــن حیطــه اســت.
مقالــه حاضــر بــر آن اســت تــا ضمــن بررســی مهمتریــن رویکردهــای
پژوهشــی مقــاالت تطبیقــی در بــازه  1390تــا  1396شمســی در
نشــریه علمــی پژوهشــی هنرهــای زیبا -هنرهــای تجســمی ،فراوانی
مقاالت منتشرشــده را بر اســاس شــیوههای تطبیقی طولی ،عرضی،
مضمونی ،فرم و نقش و میانرشتهای دستهبندی کند و تصویری از
روند مطالعات تطبیقی هنر در این نشریه ایجاد نماید.
ایــن پژوهــش درصــدد یافتــن پاســخ ایــن ســؤال اصلــی اســت:
توصیــف وضعیــت و رونــد موضوعــی مقــاالت علمــی  -پژوهشــی در
حوزه «مطالعات تطبیقی هنر» مندرج در نشــریه هنرهای تجســمی
(هنرهای زیبا) چه نتایجی را نشان میدهد؟ در این راستا ،سؤاالت
ذیل مطرح میشود:
 .۱رونــد رشــد مقــاالت «مطالعــات تطبیقــی هنــر» در هریــک از
شیوههای پنجگانه طی سالهای  1390تا  1396چگونه بوده است؟
 .۲اولویــت هــا ،تعــداد ،میــزان تحصیــات نویســندگان ،رونــد
موضوع مقاالت تطبیقی طی سالهای  1390تا  1396به چه صورت
بوده است؟

روش تحقیق
روش تحقیــق در ایــن مقالــه توصیفی-تحلیلی اســت .جمعآوری
اطالعــات بــا اســتفاده از منابــع متنــی و تصویــری انجام شــده اســت.
در ایــن پژوهــش ،با بررســی ســیر تحول مقاالت چاپشــده در نشــریه

هنرهایتجســمی ،بــه مقایســه و طبقهبنــدی و تحلیلــی کلــی از روند
مطالعــات تطبیقــی در ایــن نشــریه پرداخته میشــود .جامعــه آماری
پژوهش حاضر ،کلیه مقاالت چاپشــده در نشــریه هنرهایتجســمی
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بررسی توصیفی مقاالت تطبیقی در نشریه هنرهای زیبا -هنرهایتجسمی
(هنرهای زیبا سابق) از سال  1390تا  1396شمسی

گررروری و
م طال عه م قاالت
تررط ر ر ررق ر
بووس توص ف
مرررقررراالت
بووس ط قه-
ب ند اطال عات
نویسندگان

ت ن یژگ ها
سررررا ر رراو
تط ق م قاالت
نویسندگان

از بهــار  1390تا زمســتان  1396اســت که اطالعــات الزم از طریق پرتال
نشــریه جمعآوریشــده اســت .شــیوه انتخاب مقــاالت بــه دو صورت
بــوده اســت .ابتدا مقاالت بر اســاس «عنوان» و قیــد واژه «تطبیقی» و
«مقایســه ای» در عناوین انتخاب شــده و ســپس براساس«ماهیت و
روش» و با مطالعه متن مقاالت و استفاده از انواع روشهای مقایسه،
انتخــاب و طبقهبنــدی شــدند .بــر اســاس جامعــه آمــاری ،از مجموع
 244مقاله چاپشــده در  7دوره و  28شــماره این نشریه طی  7سال،
تعداد  173مقاله در دســته مقاالت مطالعــات تطبیقی قرار میگیرند.
مقــاالت تطبیقی از لحــاظ ماهیت و روش در پنج گروه طولی ،عرضی،
مضمونی ،فرم و نقش و میانرشتهای دستهبندی میشوند.

پیشینهی تحقیق
ذکرگو ( )1381در مقالهی تأمالتی بنیادین در مطالعات تطبیقی،
به بررســی و طبقهبندی ساختار مطالعات تطبیقی هنر پرداخته و با
ذکر مثالهایی ،تحقیقات تطبیقی هنر را در  5شــیوه تطبیق طولی،
عرضی ،موضوعی ،فرم و نقش و میانرشــتهای تقســیمبندی است.
غفــاری ( )1388در مقالهی منطق پژوهش تطبیقی ،به بیان منطق
پژوهــش تطبیقی پرداخته و ماهی ــت این نوع تحقیق را ،توصـــیفی،
تبیینـــی و تحلیلــی بیــان نمــوده ،اشــاره دارد کــه روش تطبیقــی ،به
همــان میــزان کــه نیازمند دانــش تکنیکی بــه لحاظ روششـــناختی
اســت ،نیازمنــد دانش نظری هم هســت .صباغیان و ســیداحمدی
زاویــه ( )1391در مقال ـهی درآمدی بر مطالعــات تطبیقی هنر در مقام
یکــی از گون ههــای مطالعاتی حــوزه پژوهش هنر ،مطالعــات تطبیقی
هنــر را از دیدگاه شناختشناســی موردبررســی قــرار داده و به تفاوت
شناختشناســی تطبیقــی بــا شناختشناســی علمــی پرداختهانــد
و بــه لــزوم تحقیقــات تطبیقــی و جایــگاه آن در جامعــه جهانــی امروز
اشــاره داشــتهاند .علــوی زاده ( )1394در مقال ـهی بررســی انتقــادی
مقــاالت ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشــتاد ،به بررســی منابع
مورداستفاده در مطالعات تطبیقی پرداخته و بر ضرورت بومیسازی
گرایــش ادبیــات تطبیقــی در ایــران و هماهنگكــردن آن بــا نیازهای
ادبیو فرهنگ جامعهی ایرانی بیش از پیش تا کید داشتهاست.
همچنیــن بمانیــان ،ابافــت یگانــه و نــادری ( )1387در مقال ـهی
ارزیابــی کمــی و کیفــی نشــریه هنرهای زیبا طــی دوره  12ســاله (بهار

تجزیه تحل ل
اطررالعررات
رسررر ه ب ند
مقاالت از لحاظ
ماه ت و ش

ن جه گ و

1376تــا بهــار  ،)1387کلیــه مقــاالت ایــن نشــریه را ارزیابــی نموده و
ســیر رشــد ّکمــی و کیفی مقاالت نشــریه را صعــودی دانســتهاند و به
افول پژوهشهای تاریخی و ظهور روش تحلیل محتوا اشــاره دارند.
علــی نــژاد چمازکتــی( )1393در مقالــهی تحلیــل اســتنادی مقــاالت
مجلــه مطالعــات ادبیات تطبیقی ،ارزیابی و تحلیل اســتنادی مجله
مطالعات ادبیات تطبیقی را طی سالهای 1386تا  1392انجام داده
و مقاالت را از لحاظ نسبت نویسنده به مقاله ،فردگرایی نویسندگان،
درصد استناد به مقاالت مجله ،الگوی مشارکت نویسندگان و منابع
و مآخذ ،بررسی کرده است .علیرضا انوشیروانی( )1389در مقالهی
ضــرورت ادبیــات تطبیقــی در ایران ،بــه جلب توجه سیاســتگذاران
ادبی و هنری كشــور به ضرورت توسعهی این شاخه از دانش بشری
در ایــران پرداختــه اســت .احــد فرامــرز قراملکــی ( )1388در کتــاب
روششناســی مطالعــات دینــی ،مطالعــه تطبیقــی و خصوصیات آن
را توضیح داده اســت .پژوهش حاضر نیز عالوه بر تحلیل اســتنادی،
بــه بررســی ّکمــی بــه لحــاظ ماهیــت و روش مقــاالت چاپشــده در
نشــریه هنرهایتجســمی با محوریت مطالعات تطبیقــی هنر در طی
سالهای  1390تا  1396میپردازد.

لزوم بررسی دورهای پژوهشها در علوم مختلف
بررسی دورهای پژوهشهای انجام گرفته در این حیطه (همانند
ســایر حــوزه هــای علــم ،کــه امــری مرســوم اســت) ،چــه بــه صــورت
توصیفی و کمی (که هدف این تحقیق اســت) و چه به صورت کیفی
و تحلیــل محتــوا ،میتواند به ســاختارمندی تحقیقات آینده در این
حوزه کمک شایانی کند .برای کسب اطالعات از شرایط حال حاضر
تحقیقات در حوزهی «مطالعات تطبیقی هنر» ،الزم اســت پژوهشی
در این زمینه انجام شــود .یکی از مواردی که میتواند شــروع خوبی
برای این روند باشــد ،بررسی مقاالت چاپ شده در نشریات علمی-
پژوهشــی حــوزه هنرهای تجســمی اســت .نتایج چنیــن تحقیقاتی،
میتواند اطالعات الزم را برای طراحی چشــماندازهای میانمدت و
بلندمــدت و ایجاد ارتباط ســازنده و پویا میــان ارکان مختلف اثرگذار
در تولید علم ،در اختیار سیاســتگذاران پژوهش و پژوهشــگران قرار
دهــد .یکــی از مهمتریــن نشــریات علمی -پژوهشــی حــوزه هنرهای
تجســمی« ،نشــریه هنرهــای تجســمی» وابســته بــه دانشــگاه تهران
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اســت که از ســال  1390به صورت مســتقل از نشــریه «هنرهای زیبا»
دانشگاه تهران شروع به کار کرد و در طی  7سال گذشته ،به صورت
مستمر به چاپ رسیده است.

نشــریه هنرهــای تجســمی و حــوزه مطالعــات
1
تطبیقی

در  7دوره و  28شماره 244 ،مقاله چاپشدهاست .از این تعداد173 ،
مقاله تطبیقی بوده اســت .همان طور که از جدول  1پیداســت ،سهم
مقاالت تطبیقی در طی ســالهای  1390تا  ،1395دارای ثبات نســبی
جــدول  -2جــدول مشــارکت نهادهــای علمــی و مرا کــز دانشــگاهی در تولیــد مقــاالت نشــریه
هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی.

نشــریه هنرهای زیبای دانشــگاه تهران ،از ســال  1374شــروع به
کار کــرد (البتــه پیش از ســال  1374نیز در دههی  60شــمارههایی به
صورت پرا کنده از این نشریه منتشر شده است) ،و در نیمه دوم سال
 1388به ســه نشــریه اختصاصی تقسیم شد« :نشریه هنرهای زیبا-
معماری و شهرســازی ،2نشــریه هنرهای زیبا -هنرهای تجســمی 3و
نشــریه هنرهای زیبا -هنرهای نمایشــی و موسیقی .»4در پرتال این
نشــریه ،در بخــش اهداف قیدشــده اســت« :هــدف نشــریه هنرهای
زیبــا -هنرهــای تجســمی ،انتشــار نتیجــه پژوهشهــا و تجربههــای
علمــی در زمینههــای هنرهایتجســمی اســت .»5درجــه علمــی این
نشریه علمی -پژوهشی 6است.

بانکها و نمایهنامهها

7

 .1نشــریه هنرهــای زیبــا از تاریــخ  82/5/3در نمایــه بینالمللــی
 Ulrich`s Periodical Directoryایندکس شده است.
 .2نشــریات هنرهــای زیبــا در پایــگاه اســتنادی علوم کشــورهای
اسالمی ISC 8نمایه میشوند .همچنین در این پایگاه دارای ضریب
تأثیر  IFاست.
 .3نشــریات هنرهــای زیبــا در پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد
دانشگاهی 9نمایه میشوند.
 .4نشــریات هنرهــای زیبــا در پایــگاه نشــریات  Magiranنمایــه
میشوند.
در این نشــریه ،در طی ســالهای  1390تا  ،1396به صورت پیاپی
جدول  -1جدول فراوانی /تعداد /درصد مقاالت تطبیقی نشریه هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی براساس سال تولید مقاله.
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بررسی توصیفی مقاالت تطبیقی در نشریه هنرهای زیبا -هنرهایتجسمی
(هنرهای زیبا سابق) از سال  1390تا  1396شمسی

بوده اســت .ســال  1396هــم با افزایش تعــداد مقاالت هر شــماره از 8
مقاله به  12مقاله روبرو هستیم و هم با استقبال نویسندگان از مقاالت
تطبیقی .مقاالت تطبیقی در سال  1396رشد معناداری پیدا میکند.
در انتشــار مقــاالت تطبیقــی طــی  7ســال 54 ،دانشــگاه و  11نهــاد
غیردانشگاهی مشارکت داشتهاند .در بین  54مورد دانشگاه 26 ،مورد
دانشگاه دولتی 20 ،مورد دانشگاه آزاد اسالمی ،و  6مورد دانشگاه پیام
نور و ســایر موسســات غیردولتی شــرکت داشــتهاند .در بین نهادهای
غیردانشــگاهی ،موزۀ آســتان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و
مــوزه ملی ایران با دو مقاله ،پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری
کشــور متعلــق بــه دانشــگاه تهران ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری ،بنیــاد دانشــنامه نــگاری ایــران ،پژوهشــکده
باستانشناســى کشور ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،هر
یک با یک مقاله ،مشــارکت داشــتهاند .بر اســاس جدول  2و نمودار ،1
بیشترین مشارکت را دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه
هنر اصفهان ،دانشگاه هنر و دانشگاه الزهرا داشتهاند.
در تولید این  173مقاله 341 ،نویســنده مشــارکت داشتهاند39 .
80

مقالــه بــه صــورت فــردی 63 ،مقالــه مشــارکت دو نفــره 26 ،مقاله با
مشــارکت ســه نویســنده و  6مقاله با مشــارکت چهار نویســنده تولید
شــده اســت .بیشــترین همکاری در بین اســتادیاران و دانشــجویان
کارشناسیارشــد و دکتــری بــوده اســت .جــدول  ،3تعــداد و الگــوی
مشارکت و رتبه علمی مولفین در تالیف مقاالت را نشان میدهد.
بیشــترین مقــاالت در تیمهــای دو نفــره و کمتریــن مقــاالت در
تیمهای  4نفره وجود داشــته اســت 11 .نویســنده جزء پرتولیدترین
نویسندگان بودهاند .بیشترین درجه علمی این نویسندگان دانشیار
و اســتادیار ،هریــک بــا  14مقالــه بــوده اســت .رتبه بعدی به اســتاد و
مــدرک دکتــرا اختصــاص دارد .جدول  4و نمودار  ،2جــدول و نمودار
پرتولیدترین نویسندگان را نشان میدهد.

مطالعات تطبیقی
احــد فرامــرز قراملکــی در کتــاب روششناســی مطالعــات دینــی،
مطالعــه تطبیقــی را مقایســه دو یــا چنــد مــورد ،موضــوع یــا مســاله در
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جدول  -3جدول تعداد و الگوی مشارکت و رتبه علمی مولفین در تالیف مقاالت گروهی.

دانشگاه پیام نور و موسسات نیمه دولتی

نمودار  -1نمودار مشارکت نهادهای علمی و مرا کز دانشگاهی در تولید مقاالت نشریه هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی.

120
ی دوره ،۲۴شماره ،۳پاییز ۱۳۹۸
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

دامنهای مشــخص و برای کشــف نقاط اشــترا ک و اختالف آنها ،برای
رســیدن به هــدف تحقیق تعریف میکند« .تطبیق ،روشــی اســت كه
قــ
در ســایر شاخههای دانش بشــری ــ اعم از علوم انسانی و علوم دقی 
ماننــد اقتصاد تطبیقــی ،آموزش و پرورش تطبیقــی ،حقوق تطبیقی،
زبانشناســی تطبیقی ،اسطورهشناسی تطبیقی ،فلسفهی تطبیقی،
مطالعات تطبیقی ادیان ،عرفان تطبیقی ،آناتومی تطبیقی و پزشــكی
تطبیقــی نیــز متــداول اســت» (انوشــیروانی .)12 ،1389 ،در مطالعات
تطبیقی ،نباید تنها مقایســه کردن هدف پژوهشــگر باشــد ،بلکه باید
از یافتــن شــباهتها و اختالفها ،به مال ک تشــابه یا اختالف رســیده
و براســاس آن مســألهای حل شــود .یک پژوهش تطبیقی باید هدف
از مقایســه خود را مشــخص ،دامنه تطبیق و مقایســه خود را تعریف و
مســاله تحقیــق را به صــورت واضح بیان کند .در غیر ایــن صورت ،یا از
حوزه تطبیق خارج میشود و یا به ابهام منتهی میشود .طبقهبندی
و تفکیــک شــیوههای مختلــف تطبیق در رشــتههای مختلف هنری،
شــباهتها و تفاوتهــای مخصــوص به خــود را دارد .به همین خاطر
نمیتوان به سادگی انواع مدلهای تطبیقی را برای هر رشتهای مورد
اســتفاده قــرار داد .یکی از معضالت بررســی و تحلیــل کیفی مطالعات
تطبیقــی هنر ،کمبــود «طبقهبنــدی و تعریف مشــخص» در این گونه
تحقیقات اســت .طبقهبنــدی و تعریف مدلهــای مختلف مطالعات
تطبیقــی هنــر به صــورت ســاختاری نظاممنــد و قابــل اســتفاده برای
عمــوم ،نیازمنــد توجــه سیاســتگذاران و اســاتید ماهر و مطلــع در این
رشته است .یکی از مدلهای ساختاری ارائه شده در حوزه مطالعات
جدول  -4جدول پرتولیدترین نویسندگان.

تطبیقی هنر ،دستهبندی است که دکتر امیرحسین ذکرگو در مقالهی
تأمالتــی بنیادیــن در مطالعــات تطبیقــی ،انجــام داده کــه در ایــن
پژوهش ،مال ک بررسی مقاالت بوده است .طبق این تعریف ،مقاالت
تطبیقــی را از لحــاظ ماهیــت و روش میتــوان در پنــج گــروه طولــی،
عرضــی ،مضمونــی ،فــرم و نقــش و میانرشــتهای ،دســتهبندی کرد.

ساختار مطالعات تطبیقی
تطبیق طولی یا تسلل تاریخی
نزدیکتریــن نــوع تحقیــق بــه شــیوههای مطالعــات تاریــخ هنــر
است .در این شیوه ،سیر تحول موضوع در بستر تاریخ مورد مطالعه
و بررســی قــرار مــی گیرد .کلیــدواژه «ســیر» ،یکی از راههای شــناخت
ایــن نــوع از تحقیقــات اســت .از اینگونــه تحقیــق از ســال  1390تــا
ً
 ،1396مجموعا  23مقاله در نشریه هنرهای زیبا -هنرهایتجسمی
چاپشده است که  13 %کل مقاالت تطبیقی را در بر میگیرد.
10

تطبیق عرضی یا برش تاریخی
در ایــن روش ،مقطعی از تاریــخ و موضوعی محدود در زمینه هنر
انتخاب شــده ،موضوع در دو یا چند فرهنگ ،تمدن با منطقه مورد
بررســی قــرار میگیــرد« .مزیت تطبیق عرضی این اســت کــه تحوالت
هنــری دو یــا چنــد جامعــه را همزمــان موردبررســی قــرار میدهــد»
(ذکرگــو .)166 ،1381 ،محــدودهی زمانی و تاریخی ،مال ک اصلی این
روش اســت و راه تشــخیص آن ،از تطبیــق موضوعــی در همیــن نکته
ً
اســت .از اینگونــه پژوهــش از ســال  1390تــا  ،1396جمعــا  23مقاله
در نشــریه هنرهایتجســمی چاپشــده اســت کــه  13 %کل مقاالت
تطبیقی را دربر میگیرد.
11

نویسندگان
حسن بلخاری قهی

کامران افشار مهاجر
%6

%8

فریناز فربود
%6

ابوالقاسم دادور

طیبه بهشتی

%8

%6

رضا افهمی
%6

صدرالدّین طاهری
%9

ابوالفضل صادقپور
فیروزآباد
%6

یعقوب آژند

حسنعلی پورمند

%9

%6

محمد خزایی

سید محمد فدوی

%6

%6

محسن مراثی
سید هاشم حسینی
 %6صداقت جباری کلخوران %6
%6

نمودار  -2نمودار پرتولیدترین نویسندگان.
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بررسی توصیفی مقاالت تطبیقی در نشریه هنرهای زیبا -هنرهایتجسمی
(هنرهای زیبا سابق) از سال  1390تا  1396شمسی

تطبیق مضمونی
ایــن ســنخ تطبیــق در برخــی مــوارد ،بــه تطبیــق عرضــی نزدیــک
میشــود و بــا آن همپوشــانی دارد امــا در ایــن پژوهــش ،محدودیــت
زمانی و تاریخی وجود ندارد .در «تطبیق مضمونی» ،از یک مضمون
یــا مفهوم بــه فرمهای منطبق به آن میرســیم .همپوشــانی معنادار
بیــن ایــن گــروه بــا تطبیــق عرضــی و فــرم و نقــش ،دســتهبندی را در
بعضی موارد به ســختی میاندازد .از اینگونه پژوهش از ســال 1390
ً
تا  ،1396جمعا  54مقاله در نشــریه هنرهای زیبا -هنرهایتجسمی
چاپشــده اســت که  31 %کل مقــاالت تطبیقی را دربر مــی گیرد .به
ً
صورت کمی ،این سه گونه تقریبا در سطح قابلقبول قرار دارند.
12

تطبیق فرم و نقش
ایــن نــوع تطبیق که بــه نوعی مکمل تطبیق مضمونی محســوب
میشــود و در برخی ابعاد با آن تشــابه و همپوشانی دارد ،سیر حرکت
از «فــرم» به «مفهوم» اســت .در ایــن نوع تطبیق« ،اشــکال موجود،
مــواد خام تحقیق هســتند که پژوهشــگر در فرآینــد مطالعه و تطبیق
آنهــا بــه مفاهیم ،زمینههــای اعتقادی  -اجتماعی بــروز آنها در قالب
«فرمهــا» و «نمادهــا» پی میبرد» (همــان .)169 ،1381 ،البته گاهی
اوقات بنای تحقیق بر تطبیق فرم و نقش است اما به اجبار به فضای
تاریخی مشــخصی پرداخته میشــود یا پرداخت موضوع گستردهای
را نیازمنــد اســت کــه تشــخیص انــواع ،نیاز بــه تجربه و مهــارت کافی
ً
دارد .از اینگونه پژوهش از ســال  1390تا  ،1396جمعا  65مقاله در
نشــریه هنرهای زیبا -هنرهایتجســمی چاپشــده اســت که 38 %
کل مقــاالت تطبیقــی را دربــر مــی گیــرد .با توجــه به زمینــه تخصصی
نشــریه که هنرهایتجســمی است و ارتباط مســتقیم با فرم و صورت
دارد ،باالتر بودن آمار اینگونهی تحقیقی نیز پذیرفتنی است.
13

تطبیق میانرشتهای
گســتردهترین و دشــوارترین گونــهی تحقیــق تطبیقــی ،تحقیــق
میانرشــتهای اســت«.این نوع تطبیق ،بنیادی انتزاعی دارد .ذهن
پژوهنــده میبایســت از ســاحتهای فرم و محتوا فراتــر رود و این دو
پدیده (فرم و محتوا) را در نظام و سیســتمی انتزاعی و فراتر از حیطه
محدود رشــتههای خاص هنری ،ادرا ک نماید .این نگرش ،حواس
پنجگانــه را به هــم نزدیک میکند و قابلیت تبدیــل یکی را به دیگری
فراهــم م ـیآورد .قابلیت انطباق ،درک و ارتبــاط «رنگ و آوا»« ،فرم و
رنــگ»« ،حجــم و آوا»« ،حرکت و رنگ»« ،حرکــت و آوا» «فرم و آوا» از
ایــن مقوله اســت» (همــان .)171 ،1381 ،همان طور که اشــاره شــد،
اینگون ـهی تحقیقی ،از ســختترین و پیچیدهتریــن انواع تحقیقات
تطبیقــی اســت کــه نیــاز بــه شــناخت گســترده و همچنیــن تیمــی
کارآزمــوده در رشــتههای مــورد بحــث دارد تا بتوانند بــه نتیجه مفید
14

جدول  -6جدول تفکیک ساختاری مقاالت تطبیقی به تفکیک سال انتشار.

جدول -5جدول تفکیک ساختاری مقاالت تطبیقی بر اساس روش بررسی.

شماره

روش تطبیق

تعریف مختصر روش مطالعه تطبیقی

فراوانی

1

طولی

نزدیکترین نوع به شیوههای مطالعات تاریخ هنر
کلیدواژه «سیر»

23

2
3

4

5

عرضی
مضمونی

فرم و نقش

میانرشتهای

کل مقاالت تطبیقی

بررسی موضوعی محدود در مقطعی از تاریخ ،در دو یا چند فرهنگ ،تمدن یا
منطقه ،محدوده زمانی و تاریخی مال ک اصلی این روش است
همپوشانی با تطبیق عرضی
عدم محدودیت زمانی و تاریخی
حرکت از مضمون یا مفهوم به فرم
مکمل تطبیق مضمونی
حرکت از فرم به مضمون یا مفهوم
اشکال موجود ،مواد خام تحقیق
گستردهترین و دشوارترین گونهی تحقیق تطبیقی
دارای بنیادی انتزاعی
فراتر از حیطه محدود رشته های خاص هنری
مثال :ارتباط «رنگ و آوا»« ،فرم و رنگ»« ،حجم و آوا»« ،حرکت و رنگ»« ،حرکت
و آوا»« ،فرم و آوا»

23
54

65

درصد
13 %

13 %
31 %

38 %

8

%5

173

%100
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ی دوره ،۲۴شماره ،۳پاییز ۱۳۹۸
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

برســند .ایــن شــاید یکــی از مهمتریــن دالیــل تعــداد انــدک اینگونه
تحقیقات در ســطح کشور و به خصوص در شاخههای هنری باشد.
ً
از ایــن نــوع پژوهش از ســال  1390تا  ،1396جمعا  8مقاله در نشــریه
هنرهای زیبا -هنرهایتجسمی چاپشده است که  %5کل مقاالت
تطبیقی را دربر می گیرد .با توجه به آمار نشــان داده شــده به نسبت

دیگــر انــواع پژوهشهــا ،اینگونهی تحقیقــی ،کمترین آمــار را دارد و
میتوان گفت که مهجور مانده اســت .جدول ،5تفکیک ســاختاری
مقاالت تطبیقی را نمایش میدهد.
جــدول  ،6آمــار مقــاالت تطبیقــی بــه تفکیــک ســاختار و نــوع و
ماهیت را به صورت ساالنه و درصد کل نمایش میدهد.

نتیجه
اهمیــت و جایگاه مطالعات تطبیقی در بین پژوهشهای علمی،
ایجاب میکند تا به صورت دورهای ،به بررسی تحلیلی و علمسنجی،
چــه از نظــر ّکمــی و چه کیفــی اینگونه مقاالت در حــوزه هنر پرداخته
شــود .پژوهــش حاضــر ،بررســی ّکمــی این نــوع تحقیــق را در نشــریه
ـمی دانشــگاه تهران انجام داده اســت.
هنرهای زیبا -هنرهایتجسـ ِ
نتایج این پژوهش نشاندهنده موارد زیر است:
 .۱بــه صــورت کلی ،ســیر موضوعی اینگونه مقــاالت روندی رو به
رشد داشته و دارای نوعی ثبات در ماهیت و روش تحقیق است.
 .۲به صورت کلی از تعداد  173مقاله مطالعات تطبیقی 23 ،مقاله
از نوع طولی و  23مقاله بررســی عرضی 54 ،مقاله بررســی موضوعی،

 65مقاله بررسی فرم و نقش و  8مقاله بررسی میانرشتهای است.
 .۳بیشــترین نــوع مقــاالت تطبیقــی ایــن نشــریه ،از گونــهی
تطبیــق فــرم و نقــش بــوده اســت .کمتریــن گونــه هــم مقــاالت
بینرشتهای بوده است.
 .۴تحقیــق حاضر نشــاندهندهی همکاری و تعامل اســتادیاران
و دانشــجویان مقطع کارشناســی ارشــد و دانشــیاران و دانشــجویان
مقطع دکتری بوده است.
 .۵این پژوهش نشــاندهندهی بســتر خام و گســترده تحقیقات
بینرشــتهای اســت و بــه پژوهنــدگان پیشــنهاد دارد کــه بــه مقاالت
بینرشتهای توجه بیشتری نشان دهند.
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T

oday, in most scientific disciplines, the issue of
examining the results of scientific research in
certain periods is almost normal, unfortunately, this
is not very important among the scientific productions of the branch of art. Comparative studies of art
is a new branch and, at the same time, welcomed
by researchers in the field of visual arts. Being
young of this type of research in this field has led to
no specific categories for it. In order to develop and
organize the process of research in the field of comparative art studies, it is necessary to quantitatively
study and evaluate in this regard. One of the most
useful activities in this field is the evaluation of research published in the scientific and research publications of this field. The Visual Arts (formerly fine
arts) is one of the senior scientific journals in the
field of art and in particular, the field of visual arts
that is still in operation. A review of the comparative articles published in this journal can provide an
overview of the scientific activities of this field. The
aim of this study is to provide an overview of the
scientific essay situation in the field of comparative
studies for better planning of future research in this
area. The main question is that “How is the status
and trend of the subject of scientific-research articles in the field of comparative studies of art published in scientific publications; here is an example
of the case of the journal of visual arts? and what
are the results?” The answer to this question can
provide mid-term and long-term perspectives to policy makers and researchers in the field of comparative studies. The research method is quantitative
and descriptive-analytic. Comparative articles are
categorized in terms of nature and method in five
groups: Chronological, Slice, Thematic, form, and
interdisciplinary. The data collection is done using

text and pictorial resources. The statistical population of the present study is all articles published in
the Journal of Visual Arts from 2011 to 2017. Based
on the statistical population, 244 articles published
in 7 periods and 28 issues of this publication over 7
years, 173 articles were categorized into comparative study papers. The present study demonstrates
the cooperation and interaction of the associate
professors and undergraduate students, associate
professors and Ph.D. students. The results of this
study indicate that the subject matter of such articles is a growing trend and has a certain degree
of stability. The subject matter of such articles is a
growing trend with some degree of stability. Out
of 173 comparative studies papers, 23 items are
Chronological papers and 23 items Slice articles,
54articles are subject-based reviews, 65 papers
have been reviewed for form and 8 are interdisciplinary studies .Most of the comparative articles in
this publication have been shaping form and role
matching. The least of these were interdisciplinary
articles. The study suggests that interdisciplinary
research is Less noticeable and, at the same time,
widespread, and suggests researchers suggesting
more interdisciplinary articles.
Keywords
Comparative Studies, Honar-Ha-Ye-Ziba Journal,
Scientific Articles, Interdisciplinary Research.
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