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* دکرتای پژوهش هرن، رئیس دانشکده هرن و معامری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد



بدون شك، پژوهش امری است رضوری و پسندیده كه از نظر 
عقلی، علمی و نیز مذهبی به آن تاکید بســیار شــده است. 
خوشبختانه در سال های اخیر، آمار پژوهش و تولید علم در 
كشور ما در قیاس با دیگر كشورهای منطقه، رشد چشمگیری 
داشــته و توجه به پژوهش)دست کم در هفته پژوهش( نزد 
بیشــرت مســئوالن نهادهای دولتی و غیردولتی، فراگیر شده 

است.
همچنین خوشبختانه توجه به امر پژوهش نظری و تحقیقات 
هرنی، از ســوی مســئوالن مملكتی در برگزاری جشن هایی 
همچون هامیش چهره های ماندگار، جشنواره خوارزمی)كه 
اولیــن جایــزه آن در گروه هرن در ســال 1383 اهدا شــد(، 
جشنواره فارابی و ... منود یافته است. این مقاله بر آن است 
تا به بررسی جایگاه پژوهش در جامعه هرنی و نقش آن در 
نهادینه كردن فرهنگ پژوهشگری در سطح عمومی جامعه 

بپردازد.
اما پیش از طرح سؤاالت اساسی در این باب، باید به چند نكته 

بسیار مهم اشاره منود. 
نخست اینكه در این مقاله پیش رو منظور از جامعه هرنی، 
مجموعه ای از هرنمندان، پژوهشگران و مسئوالن هرنی كشور 
اســت. ذكر این موضوع رضوری اســت كــه پژوهش هرنی، 
به تازگــی از آفرینش هرنی متامیز شــده و متأســفانه هنوز 
حتی نزد مســئوالن دانشــگاهی و مملكتی، تصویر روشنی 
نیافته اســت. به بیان ســاده تر، در دیدگاه عام، تفاوت بین 
آفرینش و پژوهش هرن روشــن نیست؛ در حالی كه نباید از 
هرنمند)Artist(، توقع پژوهش)به معنای دانشگاهی( داشت؛ 
یا از پژوهشــگر هرنی)Art Researcher(، خلق آثار هرنی را 

انتظار داشت. 
چنان كه گفته شد، در كشــور ما پژوهش در مباحث هرنی، 
بســیار نوپاست و منی توان توقع داشت، با چشم برهم زدنی 
متام چالش های بنیادی و كاربردی موجود مرتفع شود. مسلامً 
ایــن امر، ملزومات نرم افزاری و ســخت افزاری خاص خود را 

می طلبد كه در ادامه مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.
نكته دوم آن اســت كه در بحث درباره پژوهش های هرنی، 
باید به تفاوت های ماهوی موجود بین این گونه از تحقیقات، 
با پژوهش در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و ... توجه 
داشــت. دانش نظــری و بنیــادی در حوزه هایی به جز هرن، 
عمدتاً وارداتی است و می توان از طریق اجرای پژوهش های 
كاربردی)بر پایه هامن دانش وارداتی( به بخشی از نیازهای 
كشــور پاســخ گفت. به بیان دیگر، در اغلب حوزه ها نتیجه 
تحقیقات خیلی زود به چشم می آید و به بار می نشیند؛ در 
حالی كه در حوزه هرن، هنوز بســیاری از مسائل خرد و كالن 

بنیادی حل نشده اند.
چنان كه واضح است، تحقیقات بنیادی، پژوهندگان صاحب 
صالحیت را می طلبد؛ درست برخالف تحقیقات كاربردی كه 
كارشناسان و كارشناسان ارشــد نیز توان اجرای آنها را دارند. 
بنابراین از آنجا كه دانش آموختــگان هرن در ایران، در قیاس 
با دیگر رشــته ها بســیار كم شامر هســتند و از سوی دیگر، 

بیشــرت در سطح كارشناسی و كارشناسی ارشــد)و نه دکرتی( 
دانش آموخته شده اند، لذا پژوهش های بنیادی هرن و فرهنگ 
با چالش اساســی كمبود پژوهشــگر مواجه اســت. این امر 
مشكالت تحقیقاتی كاربردی را چند برابر می كند، زیرا وقتی 
پژوهش های بنیادِی الزم و كافی صورت نگرفته باشد، به تبع 
اولی برای پژوهش های كاربردی، بنیانی وجود نخواهد داشت. 
حال با عنایت به این مقدمه، نگارنده پرسش هایی كه نگارنده 
این سطور مطرح می كند و سعی دارد در پس این پرسشها به 

بررسی و احیاناً یافنت پاسخ آنها بپردازد.
پرســش نخســت)طرح موضوع و رضورت پرداخنت به آن(: 
آیا جامعــه هرنی در ایجاد، ترویج، ارتقــا و اعتالی باورها و 
نگرش های پژوهندگی در سطح عمومی جامعه نقشی دارد 

یا خیر؟
به نظر می رسد که همه ما کم و بیش از یک سو در رضورت 
انجــام پژوهش به معنای عام و از ســوی دیگــر در نهادینه 
کردن آن در سطح جامعه، اتفاق نظر داریم؛ بنابراین نیازی به 
بحث در این باره نیست. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن 
است که اگر بپذیریم بیان هر موضوعی در قالب های هرنی، 
تأثیرات پایدارتری خواهد داشــت، آنگاه نقش جامعه هرنی 
كشور در بیان رضورت پژوهش و فراگیر كردن آن در الیه های 
مختلف اجتامع، انكارناپذیر خواهد بود. امروزه این موضوع 
كه بیان های گوناگون هرنی به ویژه بیان تصویری، در انتقال 
مفاهیم نقشــی بسیار مهم دارند و در ارتباط برقرار كردن با 
مخاطب خاص و عام از منت و كالم مؤثرترند، امری اثبات شده 
است. پس بدون شك، جامعه هرنی در ایجاد و توسعه فضای 

پژوهشگری در سطوح جامعه نقشی خطیر دارد.
پرســش دوم)آسیب شناســی موضوع(: حال چنانچه قائل به 
نقشی برای جامعه هرنی هستیم، این نقش تاكنون چگونه و 

به چه میزان ایفا شده است؟ 
تأثیر بسزایی كه بیان هرنی می تواند در نهادینه كردن پژوهش 
در جامعه داشــته باشــد، به دو دلیل مغفول مانده اســت. 
نخســت اینكه تاكنون امر پژوهش در مقیاس كالن، مغفول 
بوده اســت. دوم اینكه تفاوت بین هرنمند و پژوهشگر هرن، 
بر بســیاری از مدیران علمی و اجرایی و مسئوالن هرنی نیز 

روشن و آشكار نیست 1. 
بنا بر دو دلیل ذكرشده، هنوز امر پژوهش نزد جامعه هرنی 
كشور، جایگاه واقعی خود را نیافته است و در چنین رشایطی، 
منی توان توقع داشت كه جامعه هرنی، پدیده ای را كه هنوز 
خود درك درســتی از آن ندارد، در سطح جامعه ترویج دهد 

و نهادینه كند2.
پرســش سوم)بررسی چشــم اندازها(: با توجه به وضعیت و 
بضاعــت موجود، چه آینده ای در این امر، پیِش روی جامعه 

هرنی است؟ 
می دانیم كه در مراحل مختلف فرآیند توسعه، انباشت یكی از 
مهم ترین مراحل است. به بركت دانشگاه ها و دانشكده های 
خــرد و كالن هرنی)كــه البته روز به روز در تزاید هســتند( 
مشــكل كارشــناس و كارشناس ارشــد و احتامالً دكرتای هرن، 
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بــه زودی مرتفع خواهد شــد. با رفع چالش اساســی كمبود 
پژوهشگر، می توان به روزهای بهرتی برای پژوهش های هرنی 

امید بست.
پرسش چهارم)بررسی فرآیند(: اساساً بهرتین حالت ممكن در 
امر ایجاد و توســعه باورها و انگیزه های پژوهشی در سطح 
جامعه توسط جامعه هرنی چیست و چگونه حاصل می شود؟ 
اگر توان تحقیقاتی موجود و آتی كشور در حوزه هرن به درستی 
ســنجیده شود و ســطح توقعات پژوهشــی از آن به درستی 
تعریف و با برنامه ریزی به كار گرفته شــود، می توان انتظار 
داشــت كه در گام نخســت)كه البته ممكن است سال ها به 
طول انجامد(، چالش های بنیادی و نظری هرن، مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد. همزمان با آن یا منطقاً پس از آن، تحقیقات 
كاربردی نیز برای حل مســائل و مشــكالت هــرنی جامعه 
انجام خواهد شد. در همین فرآیند می توان به موازات دیگر 

پژوهش ها، به ترویج پژوهشگری در جامعه نیز توجه منود. 
برای رسیدن به این هدف، بخش های مختلف جامعه هرنی 

وظایف و مسئولیت هایی بر عهده دارند.
الف. وظایف و مسئولیت های مدیران و مسئوالن هرنی

- جــدی گرفنت جایگاه هــرن به طور عــام و پژوهش هرن به 
صورت خاص؛ و اختصاص سهم مناسب از اعتبارات عمومی و 

پژوهشی به این بخش.
- تأمین رفاه مادی هرنمندان و پژوهشگران هرن.

- تضمین امنیت اندیشه در حوزه هرن.
- تشویق و حامیت های معنوی در حوزه  هرن3.

- فراهــم آوردن زیرســاخت های اطالعاتی و رســانه ای برای 
گسرتش ارتباط با دیگر كشورها.

- فراهــم آوردن امــكان عرضه محصــوالت جامعه هرنی در 
سطوح ملی و بین املللی.

- عنایــت الزم و كافــی به امر آموزش و پژوهش)رســمی و 
غیررسمی( هرن.

- پرهیز از پدیده هرن سفارشی یا هرن فرمایشی و هرن شعاری 
تبلیغی .

ب. وظایف هرنمندان و پژوهندگان هرن
- تالش بیشرت برای در دست گرفنت امور صنفی و حرفه ای، از 

طریق تشكیل مجامع صنفی.
- تالش بیشرت برای بروز كردن اطالعات و دانش هرنی.

- مشــاركت در تصمیم گیری و تدوین طرح ها و برنامه های 
كوتاه مدت و درازمدت با اهداف كّمی و كیفی مشخص.

- تالش بیشــرت چه در حوزه پژوهــش و چه در حیطه خلق 
آثار هرنی.

به ایــن ترتیب با آگاهــی جامعه هــرنی از وظایف خود و 
پایبنــدی به انجام آنها و با به كارگیــری متامی متهیدات الزم، 

می توان به حد مطلوبی از پژوهش دست یافت. 
اگرچه ترســیم فرآیند فراگیر كردن پژوهش در جامعه هرنی، 
شاید ناخواسته تصویری ناخوشایند باشد، اما می توان با تالش 
مضاعف در این فرآینــد، زمان را تا حد قابل توجهی كاهش 

داد. از سوی دیگر، برای افزایش خودباوری باید توجه داشت 
كه دانش ها و فنون دیگر نیز یك شبه و با یك چشم برهم زدن 
نتوانسته اند در امر پژوهش پیرشفت كنند و آنها نیز ناگزیر از 
طی زمان بوده اند. به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، 

جامعه هرنی باید:
- ابتدا تعریف روشــن و شــفافی را از پژوهش هرنی تبیین 

مناید 4.
- سپس رضورت انجام پژوهش برای جامعه هرنی را مشخص 

کند 5.
- و در نهایت با ســعی و تالشی دوچندان، )طی فرآیندی كه 

اشاره شد( پژوهش را در میان خود نهادینه كند.
تا این مراحل طی نشــود و پژوهش در جامعه هرنی به یك 
فرهنگ تبدیل نشود، منی توان توقع داشت كه جامعه هرنی 
كشــور در نهادینه كردن پدیده ای كه بــرای خودش نهادینه 
نیســت، تالش منایــد. می توان به جرأت ادعــا كرد كه بخش 
عمده ای از تالش های صورت گرفته نیز بر اساس اصول علمی 
نبوده و ریشه در شعارزدگی و آمارگرایی مدیران هرنی كشور 

دارد و یا اینكه با هدف تبلیغ انجام شده است.
باید همه اعضای جامعه هرنی، اعم از هرنمند، پژوهشگر هرن، 
مسئول و مدیر هرنی و حتی مخاطبان جامعه هرنی و ... كمر 
همت بسته و با تالش روزافزون، بر چالش موجود چیره شوند. 
تنها و تنها در این صورت اســت كه می تــوان به تأثیرگذاری 
جامعه هرنی در نهادینه كردن واقعی)و نه شعاری( فرهنگ 

پژوهندگی در سطح عمومی جامعه نیز امید بست.

یادداشت ها
1. البته ممكن اســت هرنمندانی باشــند كه كار پژوهشــی، 
مطابق با ضوابط و اصول علمی دانشگاهی نیز انجام دهند 

ولی مسلامً تعداد آنها واقعاً کم شامر است.
2. البته نباید از برخی تالش های ســال های اخیر به ســادگی 
گذشــت؛ تالش هایی هدفمند و البته رصفــاً مؤثر در ترویج 

پژوهش هرنی نزد جامعه هرنی، نه در سطح عامه جامعه.
3. مشــاركت دادن واقعی هرنمنــدان و پژوهندگان هرن در 
تدوین ضوابط و برنامه های مربوط به خودشــان، از برگزاری 
جشن و مراســم تقدیر و... بسیار مؤثرتر است؛ هر چند كه 

برگزاری جشن ها ماهیت ترویجی نیز دارند.
4. البته بسیاری از هرنمندان، خلق آثار هرنی را نیز یك فعالیت 

پژوهشی به شامر می آورند که خود محل بحث است.
5. بخــش قابل توجهی از جامعه هرنی كشــور را هرنمندان 
تشــكیل می دهند. هرنمندان، اساساً دو گروه عمده هستند. 
یكی آنان كه به آفرینش آثار هرنی شكوهمند مشغول هستند 
و هرن ایشــان از شــأن واالیی برخوردار اســت؛ و گروه دیگر 
كه در كار تولید محصوالت هرنی هســتند. بنابراین رضورت 

پژوهش در هرن باید برای هر دو گروه مشخص شود.


