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بررسی عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگونی مفهوم در
تجسمی هنر مفهومی*
آثار
ِ
بهروز سهیلی اصفهانی ،1محسن مراثی

**2

 1کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/7/5 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/26 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر ،شناخت عملکرد «عنوان» بر برداشت مخاطب در آثار تجسمی هنر مفهومی است و قصد دارد به این سوال
ــمی مفهومی تاثیر داشــته باشــد ،این تاثیر به چه نحوی اســت و میزان
پاســخ گوید که ا گر «عنوان» بر درک مخاطب از آثار تجس ِ
ی شــکل گرفته که در مرحلهی اول ،پژوهشــگر از روش
ترکیبی متوالی دو مرحلها 
آن چقدر اســت؟ پژوهش بر اســاس یک روش
ِ
«نیمهتجربی» تاثیر «عنوان» را بر برداشــت اعضای جامعهی نمونه از دو اثر تجســمی مفهومی ،به آزمون گذاشــته و در مرحلهی
خهای افراد را پردازش کرده اســت .روش تجزیهو تحلیــل دادهها ،ترکیبی (کیفی و
«توصیفــی تحلیــل محتوا» ،پاســ 
دوم ،از روش
ِ
ّ
ّکمی) میباشد .این پژوهش ،در استفاده از روش ترکیبی در مطالعات هنر و در بررسی کم ِی تأثیر «عنوان» ،دارای نوآوری است.
ــمی مفهومی دخالت داشــته و میتواند آن را بین 70
یافتههای پژوهش نشــان میدهد که «عنوان» در انتقال مفهوم آثار تجس ِ
تــا  80درصــد تغییــر داده ،بین  50تا  64درصد دگرگون نموده و به ســمت مفاهیمی که خود بر آنها داللت دارد ،متمرکز نماید؛ اما
ّ
نمیتوانــد برداشــت مخاطــب را یکه گرداند« .عنوان» همچنین قادر اســت برداشــت مخاطــب از این آثار را بیــن  47تا  61درصد
محدود کرده ،بین  19تا  32درصد بسط داده و سبب زایش مفاهیم تازه از اثرگردد.

واژههای کلیدی

عنوان ،هنر مفهومی ،مفهوم اثر هنری ،برداشت مخاطب از اثر ،عنوانگذاری.

تجسمی هنر مفهومی»
*مقاله حاضر برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان« :بررسی عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگونی مفهوم در آثار
ِ
به راهنمایی نگارنده دوم میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09121725748 :نمابر.E-mail: marasy@shahed.ac.ir ،021-51212501 :
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مقدمه
برخــی معتقدنــد نهــادن «عنــوان» بــر یــک اثــر هنــری ،خوانــش
مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و نوعی بیاحترامی به وی محســوب
یگــردد .عــدهای هم معتقدند که اثر هنری در ذات خود گویا اســت
م 
و نیازی نیست که کلمات یا عبارات مثل برچسبهایی بر آن الصاق
شــده تــا توضیحــی بــدان بیفزاینــد .اما عــدهای نیز بــر ایــن باورند که
عناویــن در درک و دریافــت مخاطــب از اثــر ،نقــش جدی ایفــا کرده و
مفهوم مــورد نظر
تمهیــدی اســت کــه خالــق اثر بــرای انتقــال معنــا و
ِ
1
یبــرد .در هنر پس ـتمدرن و معاصر،
خــود بــه مخاطــب ،از آن بهره م 
مفهوم پنهــان در اثر هنری و
بــا بیشــتر مورد توجه قــرار گرفتن معنــا و
ِ
مطرح شدن مباحث هرمنوتیک 2و بینامتنی در هنر تجسمی ،توجه
بــه نقش «عنــوان» در انتقال مفهوم افزایش مییابــد و هنرمندان ،با
عنوانگذاری آ گاهانهی آثارشــان ،ســعی در تعیین سمتوسوی کلی
اثــر خــود داشــته و دارند .در این میــان ،هنر مفهومی ،3بیش از ســایر
گرایشهــای موجــود ،بدان اعتنــا نمود؛ چرا که ایــده و مفهوم در این
گونهی هنری ،نقش اساســی دارد .در اواخر دههی 60میالدی ،رشد
روزافــزون متــون در گالریهــای هنــری ،باعــث درهمشکســتن تمایز
بین فضاهای نمایشــگاه و انتشارات شــد؛ نقاشیهای هنر مفهومی،
دغدغهی بازتاب معنا پیداکرده و هر اندازه که هنرمندان به فرمهای
بصــری اهمیــت میدادنــد ،بــر محتــوای معناشناســانهی واژههــای

نقاشــی شــده نیــز تأ کیــد کردند« .زبــان» ،در مفهــوم تــازه و نامحدود
مواد هنری به یک ابزار بسیار مهم بدل شد (آزبورن32-42 ،1391 ،؛
ـمی هنر مفهومی،4
لوسیاســمیت .)201-205 ،1387 ،ا کثر آثار تجسـ ِ
یــا دارای «عنــوان» بودنــد یا که «متن» به صورت تجســمی به شــکل
بخشــی از اثــر در آن حضــور داشــت و در انتقــال مفهــوم نقــش بــازی
میکرد .چگونگی این انتقال مفهوم به مخاطب ،موضوعی اســت که
در ایــن پژوهــش مورد بررســی قرار گرفتــه و تفــاوت در درک و دریافت
مخاطب از اثر تجســمی مفهومی در حضور و عدم حضور «عنوان» به
آزمایش گذاشــته شــده تا میزان اهمیت عنوان در این گونهی هنری
معلوم گردد .بر این اساس در پژوهش پیشرو نگارندگان قصد دارند
تــا عملکــرد «عنوان» را در دو اثر تجســمی مفهومی به آزمون گذاشــته
و میــزان تاثیــر آن بــر برداشــت مخاطــب از اثــر را مــورد ســنجش قــرار
دهنــد تــا بــه دنبال آن ،نقــش عنــوان را در یک اثر هنــری مفهومی در
انتقال و دگرگونی مفهوم ،مشــخص نمایند .شــناخت عملکرد عنوان
ـمی مفهومــی میتواند به هنرمند در زمــان عنوانگذاری
در آثار تجسـ ِ
بــر آثــارش و همچنیــن در برقــراری رابطــهی قویتــر با مخاطــب یاری
تــر یک اثــر با مخاطــب ،خود
رســاند .پرواضــح اســت کــه ارتباط قوی ِ
دستاوردهای دیگری همچون تأثیرگذاری بیشتر ،مقبولیت بهتر ،باال
رفتن تمایل مخاطب به خرید اثر و شهرت هنرمند را به بار میآورد.

پیشینه پژوهش
در نتیج ـهی جســتجوی صــورت گرفتــه در خصــوص پیشــینهی
تحقیق پیرامون نقش «عنوان» در برداشت مخاطب از اثر هنری ،دو
مقالهی انگلیســی زبان ،دو پایاننامهی کارشناســی ارشــد داخلی و
یک مقالهی فارسی یافت شد که حوزهی مطالعاتی هیچیک بهطور
مشــخص« ،هنــر مفهومی» نبــوده و هیچکدام تاثیرات «عنــوان» را از
منظر ّکمی مطالعه ننمودهاند .این پژوهشها به ترتیب عبارتند از:

• تاثیر عناوین بر چگونه دیده شدن نقاشیها
ایــن مقال ـ ه که حاصل پژوهــش تجربی فرانکلیــن ،بکلن و دویل،
ســه اســتاد در دانشــکدههای روانشناسی آمریکا اســت و در مجلهی
«لئوناردو» دانشــگاه ام.آی.تی 5به زبان انگلیســی به چاپ رســیده،
ـیری
بیــان م ـیدارد کــه تغییــر «عنــوان» ،موجــب خوانشهای تفسـ ِ
غیرمشــابهی از یــک نقاشــی میگــردد و هنگامــی کــه یــک اثــر هنــری
شناسی
عنوانگذاری میشــود ،یک اثر قابل توجه بر جنبهی زیبایی
ِ
ارائــه شــدهی آن دارد و بــر کیفیاتی که مــا از آن درک میکنیــم نیز اثر
میگذارد .کوشش برای دستیابی به تناسب بین «عنوان» و تصویر
بصــری ،بخشــی از تجرب ـهی بیننــده محســوب گشــته و گونههــای
مختلــف عنــوان ،بیننــده را در مســیرهای مختلــف بــه کار میگیرد و
جهت میدهد (.)Franklin, Becklen & Doyle, 1993

• هنر عنوانگذاری :تاثیر اطالعات عنوان بر فهم و درک نقاشیها
این مقاله که حاصل پژوهش دانشــکدهی روانشناســی دانشگاه
ویینا 6در ســال  2004بوده و به زبان انگلیســی در ســال  2006انتشــار
ِ
یافتــه اســت ،بــه روش تجربی انجام گشــته و عنوانهــا را در دو گروه
«توصیفــی» و «داللتگــر» تقســیم میکنــد و نقــش «زمــان» را نیــز به
آزمایش میگذارد .این مقاله اظهار داشته که به نظر میرسد ا گر زمان
کافی برای برداشت معنا توسط مخاطب وجود داشته باشد ،فهم اثر
هنری اهمیت پی��دا میکند (.)Ledera, Carbona & Ripsasb, 2006
• بررســی نقــش عنــوان در کارکردهــای بیانــی عکــس (عنــوان در
عکسهای عکاسان هنری معاصر ایران)
این پایاننامه کارشناســی ارشــد عکاســی ،که در دانشگاه هنر در
ســال  1391نــگارش یافتــه اســت ،در نتایج خود بیان مــیدارد که در
عکــس عنوانگذاریشــده« ،عنــوان» میتواند چون
انتقــال معنــای
ِ
عامــل ســازنده و گاه تغییردهندهی معنا
یا
کننده
ص
عنصری مشــخ
ِ
مختلف دســتیابی به معنای
پیــام آن در ســطوح
ِ
نقــش ایفــا کند و ِ
نهایــی اثــر دریافــت شــود .از ایــن رو نادیــده گرفتــن نقش عنــوان در
عکس عنوانگذاریشده ،همچون حذف قسمتی
خوانش محتوای
ِ
از عکس میباشد (عبدالهآبادی و مقیمنژاد.)1391 ،
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• پیرامتنهــای عنــوان و عنوانبنــدی بــه مثابــه آســتانه متن در
سینما با تأ کید بر آثار عباس کیارستمی
ایــن پایاننامهی کارشناســی ارشــد پژوهش هنر که در دانشــگاه
هنر اصفهان در سال  1392نگارش یافته ،با تکیه بر نظریات ژرار ژنت
ـدی» فیلم را گونههایی از
در بــاب بینامتنیت«،عنوان» و «عنوانبنـ ِ
پیرامتــن معرفی نمــوده که در چگونگی خوانــش مخاطب از متن اثر
هنری نقش ایفا میکنند (معادیخواه و نامورمطلق.)1392 ،

اســتفاده از چارچــوب روشهــای چندگانه برای بررســی رویکردهای
متعــدد گــردآوری دادهها ،محققــان را به آمیختن روشها واداشــت
(کرسول .)52 ،1392 ،محمدپور نیز در همین راســتا معتقد اســت:
«از منظــر روششناســی ترکیبــی ... ،محقــق میتوانــد بــا توجــه بــه
موضــوع مطالعــه یا ســوالهای تحقیقی خــود از هر رویکرد یا روشــی
کــه آن را مفیــد میدانــد ،اســتفاده کــرده و از اتــکاء بــه یــک رویکرد یا
روش خــاص اجتنــاب کنــد .بــر همین اســاس  ...به محققــان اجازه
میدهــد با هر نظریه ،روش ،داده یا شــیوهای به بررســی پدیدههای
مــورد مطالعــهی خــود بپردازنــد» (محمدپــور .)18 ،1390 ،پژوهــش
حاضر از نمونههای بدیع در استفاده از این روش ترکیبی در حوزهی
هنر میباشــد و از «طرح متوالی-ا کتشــافی» پیروی نموده اســت که
بــر اســاس آن ،ابتــدا دادههــای کیفی گــردآوری و تحلیل میشــوند،
ســپس در مرحلــهی دوم ،دادههــای ّکمی (به عنــوان طرح ّ
مکملی)
گــردآوری و تحلیــل میشــوند؛ در نهایــت نیــز ،هــر دو تحلیــل کیفی و
ّکمــی یکجــا مورد تفســیر قــرار میگیرنــد (محمدپــور .)88 ،1390 ،از
آنجا که روش جمعآوری دادهها در این پژوهش به شــیوهی ترکیبی
(کتابخان ـهای و میدانــی) میباشــد ،در بخــش کتابخانــهای از ابــزار
باز مکتوب محققساخته
فیش و در بخش میدانی از پرسشنامهی ِ
کــه تنهــا شــامل یک ســؤال هســت ،اســتفاده شــده اســت .دلیل به
کارگیــری ایــن نــوع پرســشنامه ،بــه حداقــل رســاندن میــزان تاثیــر
ســایر عوامــل تاثیرگــذار بر ذهن و برداشــت پرسششــونده (بــه غیر از
«عنــوان» یا همان متغیر مســتقل) میباشــد .نگارنــدگان ،جامعهی
مورد پژوهش را دانشــجویان و فار غالتحصیالن کارشناسی و مقاطع
تحصیالت تکمیلی در دســترس اتخاذ کرده و روش نمونهگیری «غیر
احتمالی هدفدار» را مدنظر قرار داده و حجم نمونه را  15نفر اختیار
نمودهاند .زیرا ســعی داشته تا طیف متنوعی از افراد ،انتخاب گشته
تا تنوع سنی و جنسیتی ،تنوع رشتهی تحصیلی و میزان تحصیالت
برقرار گردد تا به دنبال آن ،نتایج پژوهش ،ســوگیری به گروه خاصی
نداشــته باشــد .بدین ترتیب ،اعضای گروه نمونه متشکل از  7مرد و
 8زن ،با سنین  20تا  50سال ،از رشتههای تحصیلی فنیمهندسی،
هنــر ،علــوم انســانی ،علومپزشــکی و تجربــی کــه  6نفــر بــا تحصیالت
کارشناسی 6 ،نفر کارشناسی ارشد و  3نفر دکتری انتخاب گشتهاند.

تصویر « -1اثر شــماره  .»1اثر بهروز ســهیلی اصفهانی .تکه مس شــکلدادهشــد ه و برادههای
مس بر پایهی چوبی 22 × 20 × 12 ،سانتیمتر.

تصویــر « -2اثــر شــماره  .»2اثر بهــروز ســهیلی اصفهانی .ظرف
مسی و مفتول آهنی بر پایهی چوبی 16 × 18 × 28 ،سانتیمتر.

• عنوانشناســی آثــار هنــری و ادبــی ایرانــی (مطالع ـهی
نشانهشناختی عنوان هنری از قرن چهارم تا دوازدهم)
ایــن مقالــه کــه حاصل پژوهــش «بهمــن نامورمطلق» میباشــد،
بــا رویکــرد نشانهشناســی ،عناویــن آثار ادبــی و معماران ـهی فرهنگ
ایرانــی را از قــرن چهــارم ه ــ.ق تا پایــان دورهی صفوی مــورد مطالعه
قرار داده و ســپس به نقش اقتصادی عناوین امروزی اشــاره میکند
(نامورمطلق.)1388 ،

روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــر اســاس یــک روش ترکیبـ ِـی متوالــی ،مشــتمل بر
روشهــای نیمهتجربی و روش توصیفـ ِـی تحلیل محتوا در دو مرحله
شــکل گرفته اســت .بدیــن ترتیب کــه در مرحلهی اول ،پژوهشــگر از
روش نیمهتجربــی ،متغیــر مســتقل (عنــوان) را بــر جامع ـهی نمونــه
بــه آزمــون گذاشــته و در مرحل ـهی دوم بــه مــدد روش توصیفـ ِـی
تحلیــل محتــوا از نــوع مقول ـهای ،دادههای حاصل شــده از قســمت
نیمهتجربــی (پاس ـخهای افــراد به پرس ـشنامههای بــاز) را به عنوان
دادههای خام پردازش کرده و سپس از روش ترکیبی ّ
(کمی و کیفی)،
آنها را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است .پژوهشگر با توجه به آرای
محققانــی چون «جان دبلیو کرسول »7و «محمد محمدپور» ،خود
را مجــاز بــه اســتفاده از روشهــای ترکیبــی دانســته اســت .کرسول
بیان داشته که پژوهشگران با آ گاهی از این نکته که همهی روشها
محدودیتهایــی دارنــد ،دریافتند که ســوگیریهای ذاتی هر روش،
میتوانــد ســوگیریهای روشهــای دیگــر را خنثــی کنــد .در نتیجــه
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از هــر عضــو جامع ـهی نمونــهخواســته شــده تا برداشــت خــود از «اثر
شــماره  »1و «اثر شــماره  »2را که تصویرشان در «تصاویر  1و  »2آمده،
ـوان اول و بار آخر در
یکبــار در غیــاب «عنوان» ،یکبــار در حضور عنـ ِ
عنوان دوم بنویسند.
حضور
ِ
ن دو اثـ ِـر مفهومــی بــا چنیــن
نگارنــدگان در پژوهــش حاضــر ،ای ـ 
ویژگیهــای بصــری را به صورت هــدفدار انتخاب نمودهانــد .زیرا که
«اثر شماره  »1با بهرهگیری از چیدمان - 8به منزلهی یکی از رسانههای
پرکاربــرد در هنــر مفهومــی -نماینــدهی قابــل قبولــی بــرای آن بخــش
از آثــار تجســمی مفهومــی میتوانــد باشــد که بر دوری جســتن از شــئ
مادی تأ کید دارند؛ و در مقابل« ،اثر شماره  »2یک شئ دستساخته
میباشد که دارای ویژگیهای زیباییشناسی غیر متداول است.

مرحلهی نیمهتجربی پژوهش
نکــه عنوانــی بــر آن
در گام نخســت« ،اثــر شــماره  »1بــدون آ 
نهــاده شــود ،در اختیــار اعضــای جامع ـهی نمونــه قــرار گرفتــه و در
پرس ـشنامهای طی یک ســؤال از آنها خواسته شده تا برداشت خود
نســبت به این اثر را حداقل در  5ســطر بنویسند .در گام دوم ،عنوان
زیر این اثر قــرار گرفته و از آنها
«ا کســیر عشــق بر مســم افتــاد و  »...در ِ
خواســته شــد تا برداشــت خود نســبت به اثــر را با توجه بــه «عنوان»
آن حداقل در  5ســطر یادداشــت نمایند .در گام ســوم ،عنوان قبلی
از زیــر اثــر برداشــته شــد و عنــوان دوم یعنــی «پوچــی» در زیــر آن قرار
گرفت و از اعضا خواســته شــد تا برداشت خود نسبت به اثر را با توجه
بــه «عنــوان» آن حداقل در  5ســطر بنگارنــد .در پایان این ســه گام،

درمجمــوع  45پرســشنامه از برداشــت مخاطبیــن از «اثر شــماره »1
جمعآوری گردید .این روند به همین ترتیب نیز برای «اثر شــماره »2
امــا با این تفاوت انجام شــد که عنوانهــای آن به ترتیب« ،نوگرایی»
و «بــه دنبــال حفــظ اصالت» اتخاذ گشــته بودند .در مجمــوع از این
 6مرحل ـهی آزمــون 90 ،پرســشنامه به مرحلهی بعــدی پژوهش که
مطالعهی تحلیل محتوا میباشد ،ورود پیدا کرده است.

مرحلهی تحلیل محتوا
پژوهــش در مرحلــهی دوم ،از روش تحلیــل محتــوای مقولــهای
اســتفاده نمــوده تــا بــه دنبــال آن ،مفاهیــم موجــود در متــن
پرس ـشنامهها را استخراج گرداند .بدین منظور ،نگارندگان با اتخاذ
واحــد «جملــه» ،اقدام به کدگــذاری متن پرســشنامهها نمودهاند.
یعنــی مفهــوم ظاهریای که هر جملــه بدان داللت داشــته را بدون
نکــه تفســیر به رأی نمایند ،اســتخراج کــرد ه و در قالب یک کد ثبت
آ 
کردهانــد .در مرحلــهی اول کدگــذاری برای «اثر شــماره  252 ،»1نوع
کد شمارش شد اما در مراحل بعدی ،کدهای دارای مضمون مشابه
و نزدیــک به هم ،در یکدیگر ادغام گشــته ،بهطــوری که در مرحلهی
دوم کدگذاری ،این کدها به  22مورد و در مرحلهی سوم به  17مورد
تقلیــل یافتنــد .از فرآینــد کدگذاری پرســشنامههای حاصلشــده از
«اثر شماره  »2نیز ،در مرحلهی اول کدگذاری 235 ،نوع کد شمارش
شــد و در مرحلهی دوم و ســوم به ترتیب به  16و  13کد تقلیل یافت.
از نتایج بازنویسی پرسشنامهها بر اساس کدهای الیهی سوم برای
هــر یــک از «اثرهــای شــماره  1و شــماره « ،»2جــداول مجــزای  1و »2

جدول  -1پرا کندگی مفاهیم برداشت شده توسط پرسششوندگان از «اثر شماره  »1در حالت بیعنوان ( ،)aحالت عنواندار اول* ( )bو حالت عنواندار دوم** (.)c

99
بررسی عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگونی مفهوم در
تجسمی هنر مفهومی
آثار
ِ
ادامه جدول .۱

* و ** حالت عنواندار اول و دوم به ترتیب ،حاالتی میباشند که اثر با عنوان «ا کسیر عشق بر مسم افتاد و  »...و «پوچی» در اختیار پرسششونده قرار گرفتهاند.
جدول  -2پرا کندگی مفاهیم برداشت شده توسط پرسششوندگان از «اثر شماره  »2در حالت بیعنوان ( ،)aحالت عنواندار اول* ( )bو حالت عنواندار دوم** (.)c
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ادامه جدول .۲

* و ** حالت عنواندار اول و دوم به ترتیب ،حاالتی میباشند که اثر با عنوان «نوگرایی» و «به دنبال حفظ اصالت» در اختیار پرسششونده قرار گرفتهاند.

ترسیم گشته که بیانکنندهی این موضوع هستند که هر فرد به چه
مفاهیمی در هر یک از مراحل س ـهگانهی آزمون در مورد هر اثر اشــاره
کرده و پرا کندگی مفاهیم چگونه بوده است.
ّ
دادههــای حاصــل از «جــداول  1و  ،»2بایــد بــه دادههــای کمــی
تبدیــل گشــته تــا محاســبهی میــزان تأثیرگــذاری عنــوان بــر درک
مخاطب از اثر تجسمی مفهومی مشخص گردد .برای تبدیل نمودن
ایــن دادههای مســتخرج ،از روش تحلیل محتوا بــه دادههای قابل
تحلیــل در روش ّکمــی ،از «تئــوری مجموعههــا» (اســتیوارت و تــال،
 45-65 ،1365؛ جمالی )1-7 ،1383 ،بهره گرفته شده است؛ بدین
گونه که بر اســاس دادههای «جداول  1و  ،»2برای هر پرسششونده
بــه ازای هــر کــدام از دو اثــر مفهومــی ،ســه مجموع ـهی مجــزا تعریف
فرد
گردید که اعضای هر مجموعه را مفاهیمی تشــکیل میدهند که ِ
پرسششونده بدان اشاره کرده است:
• مجموعهی  :Aشامل مفاهیم اشاره شده توسط یکی از اعضای
جامعهی نمونه در حالت بیعنوان برای «اثر شماره »1
• مجموعهی  :Bشامل مفاهیم اشاره شده توسط همان فرد در
دار اول ،برای «اثر شماره »1
حالت عنوان ِ
• مجموعهی  :Cشامل مفاهیم اشاره شده توسط همان فرد در
دار دوم ،برای «اثر شماره »1
حالت عنوان ِ
قتــر کارکــرد «تئــوری مجموعههــا» در پیشــبرد
جهــت فهــم عمی 
ایــن پژوهــش ،ابتــدا نیــاز بــه ارائهی یــک مثال اســت .در ایــن مثال
مجموعههــای  A، Bو ( Cکــه تعریفشــان در بــاال آمــد) به صــورت زیر
فرض شدهاند:
}A = {a, b, c, d, e
}B = {a, f, g
}C = {b, f, h, i, j
برای به دست آوردن میزان تغییرات برداشت مخاطب در حالت
دار اول نسبت به حالت بیعنوان ،در ابتدا نیاز به تعریف یک
عنوان ِ
مجموع ـهی جدید ،به منزلهی مجموعهی کل میباشــد که شــامل
اجتمــاع اعضــای مجموع ـهی  Aو  Bبــوده و بــه صــورت A � B

نمایش داده میشود:
}A � B = {a, b, c, d, e, f, g
بــا توجه به اعضای مجموعهی  A � Bمیتوان این مجموعه
را به شکلهای زیر نیز تعریف کرد:
( = A � Bتغییــرات حالــت  Bنســبت بــه حالــت ( + )Aاعضای
مشترک بین حالت  Aو حالت )B
( = A � Bاعضای موجود در حالت  Aو ناموجود در حالت )B
( +اعضــای جدیــد به وجود آمده در حالت  Bنســبت بــه حالت + )A
(اعضای مشترک بین حالت  Aو حالت )B
ی
ه
مجموع
مثال،
مطابق با آنچه گفته شــد ،در ایــن
A�B
دارای  7عضو میباشد.
درصــد میــزان محدودیت مجموعهی  Bدر قیــاس با مجموعهی
 Aاز فرمول زیر محاسبه خواهد شد:
A �B
�100

A�B

در ایــن فرمــول A � B ،یعنــی اعضایــی از مجموعــهی  Aکــه
درمجموعهی  Bوجود ندارند؛ که در این مثال بدین صورت خواهد بود:
}A � B = {b, c, d, e
بنابراین ،در این مثال درصد میزان محدودیت مجموعهی  Bدر
قیاس با مجموعهی  Aبرابر است با:
4
�100 = 57.14%
7
عنــوان اول نســبت به حالت
یعنــی برداشــت این فــرد تحت تاثیر
ِ
بیعنوان % 57/14 ،محدود شده است.
درصد میزان بسط یافتن مجموعهی  Bنسبت به مجموعهی A
از فرمول زیر محاسبه خواهد شد و برابر است با:
B �A
2
�100 = �100 = 28.57%
A�B
7
عنــوان اول نســبت به حالت
یعنــی برداشــت این فــرد تحت تاثیر
ِ
بیعنوان % 28/57 ،بسط یافته است.
درصــد اشــترا ک مجموعــهی  Aبا مجموعــهی  Bاز فرمــول زیر به
دست خواهد آمد:
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A�B
�100
A�B

که  A � Bدر این مثال برابر است با:
}A � B = B � A = {a
پــس درصــد اشــترا ک مجموعهی  Aبــا مجموعهی  Bمســاوی با
مقدار زیر میباشد:
1
�100 = 14.28%
7
دار اول با حالت بیعنوان،
یعنی برداشت این فرد در حالت عنوان ِ
 % 14/28مشترک بوده است.
درصــد تغییرات مجموعهی  Bنســبت به مجموعهی  Aاز فرمول
زیر محاسبه خواهد شد:
A �B
�100
A�B
در فرمــول باال A �B ،کــه «تفاضل متقارن» نامیده میشــود را
میتوان از دو طریق زیر محاسبه نمود:

) �(A � B ) � (B � A
� = A �B
) �(A � B ) � (B � A
اعضای مجموعهی  A �Bدر این مثال چنین خواهد بود:
}A �B = {b, c, d, e, f, g
با توجه به آنچه گفته شد ،درصد تغییرات مجموعهی  Bنسبت
به مجموعهی  ،Aبرابر است با:
6
�100 = 85.71%
7
دار اول نســبت به حالت
یعنی برداشــت این فرد در حالت عنوان ِ
جدول  -3فرمولهای مورد استفاده در پژوهش بر اساس تئوری مجموعهها.

بیعنوان % 85/71 ،تغییر کرده است.
هماننــد رونــدی که توضیح داده شــد ،میتــوان مجموعهی  Cرا
با مجموعهی  Aمقایســه کرد و میزان محدود شــدن ،بســط یافتن،
دار دوم
اشــترا ک و تغییــرات برداشــت مخاطــب را در حالــت عنــوان ِ
نســبت به حالت بیعنوان محاسبه نمود .مطابق آنچه در مثال باال
توضیح داده شد ،این مجموعهها به کمک «فرمولهای  1تا  »10که
در «جدول  »3ارائه شدهاند ،مشخصههایی که نگارندگان به دنبال
اندازهگیری آنها هستند را میسر میسازند .
عددی برداشت مخاطب
در مرحلهای که نگارندگان ،میزانهای
ِ
دار اول مــورد
دار دوم نســبت بــه حالــت عنــوان ِ
را در حالــت عنــوان ِ
محاســبه قــرار میدهنــد ،میــزان «محدود شــدن» و «بســط یافتن»
برداشــت مخاطــب ،معنــادار نخواهــد بــود .زیــرا ایــن دو مشــخصه
تنهــا در قیــاس با حالت بیعنوان قابل تفســیر میباشــند .بنابراین،
نگارندگان برای مقایســهی مجموعهی  Cبا  Bتنها از دو «فرمول  9و
 »10استفاده نمودهاند.

مفاهیم معطوف به «عنوان»
ا گرچــه بــر اســاس رویکردهــای پساســاختارگرایانه در حــوزهی
زبانشناســی ،یــک عبــارت واژ گانــی میتوانــد داللتهــای گســترده
و گونا گونــی داشــته باشــد ،امــا بــ ه هــر حال ایــن داللتهــا در جایی
متوقــف میگــردد و یا بــه تعبیری به برخی حوزههــای معانی راه پیدا
نمیکنــد (صفــوی .)272 ،1383 ،بهطــور مثال ،عبــارت «یک لیوان
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آب» میتوانــد بــر مفاهیمــی مثــل درخواســت کردن یک لیــوان آب،
نقش آب در حیات کرهی زمین ،ســامتی ،تشــنگی و مواردی از این
دســت داللت داشــته باشــد؛ و ا گر این عبارت به صورت یک عبارت
اســتعاری در نظــر گرفته شــود ،میتــوان دایرهی داللتهایــش را به
مفاهیمی مثل ســاده بودن ،صداقت داشتن ،باصفا بودن ،یکرنگی
و نظایــر آن نیــز گســترش داد .بنابرایــن ،هر چــه عبــارات و واژگان در
ترکیبهــای اســتعاری ظاهر شــوند ،میتــوان دایــرهی مفاهیمی که
بدان داللت میکنند را گســتردهتر پیشبینــی کرد .اما با این وجود،
همچنان گسترهی این داللتها همهی مفاهیم را پوشش نخواهد
داد .به سخن دیگر ،برخی مفاهیم را میتوان معطوف به آن عبارت
قلمــداد نمــود ،برخــی را به واســطهی روابط اســتعاری بــدان مرتبط
دانســت و برخــی را بســیار دور و ناممکــن .مفاهیــم معطــوف به یک
عبــارت یعنــی مفاهیمــی کــه بهطــور واضحتری توســط آن عبــارت یا
واژگان بــر آنهــا دال لــت میشــود .این مفاهیــم ،شــامل مفاهیمی که
از اســتعاری قلمــداد نمودن آن عبــارت حاصل شــدهاند ،نمیگردد.
مطابــق بــا این اســتدالل ،نگارنــدگان معتقدند از میــان  17مفهومی
که توســط کل اعضای جامعهی نمونه برای «اثر شــماره  »1و از میان
 13مفهومی که برای «اثر شماره  »2اشاره شده ،مفاهیم معطوف به
جدول  -4مفاهیم معطوف به هر یک از «عنوان»های به کار رفته در آزمون.

جدول  -5فراوانی مفاهیم در حالت بیعنوان و حالتهای عنواندار در «اثر شماره .»1

«عنوان» هر یک ،به صورت آنچه در «جدول  »4ارائه گشــته ،قابل
ِ
حصول است.
«جــدول  »4بیــان مــیدارد که بهطور مثــال ،برای «اثر شــماره »1
انتظار میرود ،هنگامی که «اثر شــماره  »1با عنوان «ا کســیر عشــق بر
مسم افتاد و  »...به پرسششونده عرضه میگردد ،وی به «مفاهیم
عاشــقانه و عارفانه» در پرســشنامهی خود اشــاره کرده باشد ،البته
ا گر «عنوان» توانسته باشد تأثیری بر برداشت وی از اثر بگذارد.

محاســبهی فراوانــی مطلــق و درصــد فراوانــی
نسبی مفاهیم
«جــدول  »5کــه بــر اســاس محاســبهی فراوانــی مفاهیــم در
برداش ـتهای کل اعضــای جامعــهی نمونه از «اثر شــماره  »1شــکل
گرفتــه ،نشــان میدهــد که از میــان همــهی مفاهیم« ،اثر شــماره »1
بــه خــودی خــود و بــدون اینکــه عنوانی بــر آن نهاده شــود ،مفاهیم
«یأس و پوچانگاری» را بیشــتر بازنمایی میکند تا ســایر مفاهیم ،اما
عــدم اختــاف جــدی درصــد فراوانی نســبی مفاهیم در ایــن حالت،
بیــان میدارد کــه پرا کندگی مفاهیم در حالت بیعنــوان زیاد بوده و
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«اثــر شــماره  »1هنگامی که بــدون عنوان به مخاطبین عرضه شــده،
نتوانسته جهتگیری بارزی در برداشت آنها ایجاد نماید .زیرا تفاوت
بیشــترین و کمتریــن مفهومــی کــه در این حالــت بدان اشارهشــده،
انــدک و در حــدود  10درصــد میباشــد .امــا هنگامی که همیــن اثر در
حالت عنواندار اول با عنوان «ا کســیر عشــق بر مســم افتاد و  »...به
اعضــای جامع ـهی نمونــه عرضه گشــته ،برداشــت مخاطبیــن از اثر،
بیشــتر به سمت «مفاهیم عاشقانه و عارفانه» جهتگیری پیدا کرده
مفاهیم اشــاره شــده ،به این ســمت کشــیده
اســت و  53/5درصــد
ِ
شــدهاند .از آنجــا کــه «مفاهیم عاشــقانه و عارفانه» ،همــان مفاهیم
معطــوف بــه عنوان «ا کســیر عشــق بر مســم افتــاد و  »...میباشــند،
پیشبینــی نگارندگان در مــورد تأثیرگذاری قابل توجــه این عنوان بر
برداشــت مخاطــب از اثــر را برآورده میســازد« .جــدول  »5همچنین
نشــان میدهــد کــه بعد از قــرار دادن عنــوان دوم ،یعنــی «پوچی» بر
«اثــر شــماره  ،»1دو مفهوم «یأس و پوچانــگاری» و «مخالفت در برابر
پوچــی» بیشــتر از ســایر مفاهیــم و بــا درصــد فراوانی نســبی  27/7و
 19/4مورد اشــارهی مخاطبین در این حالت واقع شــدهاند .نظر به
ـوان «پوچی»
ای 
نکــه ایــن دو مفهوم ،همان مفاهیــم معطوف به عنـ ِ
میباشــند ،و درمجمــوع حــدود  47درصد برداشــت مخاطبین را به
سمت خود جذب نمودهاند ،انتظار پژوهشگر از بروز چنین رخدادی
را تأییــد مینماینــد .ردیــف آخــر «جــدول  »5گویــای نکت ـهی بســیار
مهمی اســت که نشــان میدهد عنوانگذاری «اثر شماره  »1توانسته
گســترهی مفاهیــم مــورد اشــارهی مخاطبیــن در حالــت بیعنــوان را
بکاهد و از فراوانی مطلق  58به  28و  36مورد کاهش دهد.
مطابــق بــا آنچه در مــورد فراوانــی و پرا کندگــی مفاهیم بــرای «اثر
شــماره  »1ســخن گفته شــد« ،جدول  »6همین موارد را در مورد «اثر
شــماره  »2بیــان داشــته و نشــان میدهــد کــه در حالــت بیعنــوان،
پرسششــوندگان ا گرچــه بــه «تضــاد و ناهمســانی» و «مفاهیــم
پیرامــون ترمیم کــردن» اندکی بیــش از دیگر موارد اشــاره نمودهاند،
موضعگیــری خاصــی ندارند .امــا هنگامی که اثر با عنــوان «نوگرایی»
بــه آنهــا عرضــه شــده ،برداشتشــان بــه یکباره بــه ســمت مفاهیم
معطــوف بــه ایــن عنوان ،یعنــی «مفاهیــم پیرامــون نو شــدن ،تغییر

کــردن و تاثیــر پذیرفتــن» و «مفاهیــم پیرامــون همنشــینی یــا تقابــل
سنت و مدرنیته» تغییر موضع داده است و زمانی که اثر با عنوان «به
دنبــال حفــظ اصالت» به اعضــای جامعهی نمونه عرضه شــده ،این
دو کد به یکباره از مرکز توجه مخاطبین خارج شده و روی هم رفته
ت آنهــا را متوجه خود
توانســتهاند فقــط نزدیــک به  15درصد برداشــ 
نماینــد .این در حالی اســت که کد «مفاهیــم پیرامون حفظ نمودن
اصالت ،ســنت و شــرایط موجود» (که مفهوم معطــوف به عنوان «به
دنبــال حفــظ اصالــت» نیز میباشــد) بــه تنهایی  41درصد برداشــت
مخاطــب را در حالــت عنــواندار دوم به خود اختصاص داده اســت.
ردیف آخر «جدول »6نیز نشان میدهد که عنوانگذاری «اثر شماره
 »2توانســته گســترهی مفاهیــم مــورد اشــارهی مخاطبیــن در حالت
بیعنوان را بکاهد و از فراوانی مطلق  47به  32و  34مورد کاهش دهد.

تاثیـــــر «عن ـ ــوان» در متمرکزس ـ ــازی برداش ـ ــت
مخاطب به سمت مفاهیم معطوف به عنوان
نگارندگان« ،جدول  »7را برای بررســی تاثیر هر یک از عنوانها بر
متمرکزســازی برداشت مخاطب به سمت مفاهیم معطوف به خود،
در هــر یــک از ایــن دو اثــر مفهومی ترســیم نمودهاند .ایــن جدول ،بر
اســاس شــمارش تعداد مفاهیم اشاره شــده توسط هر فرد در هر یک
از حالتهای عنواندار و تعداد مفاهیم اشارهشدهی معطوف به هر
یک از آن عناوین در همان حالتها به دست آمده است.
از مقایس ـهی میانگیــن میــزان جهتدهــی عنوانهــا بر برداشــت
مخاطــب در ردیف آخــر «جدول  ،»7میتوان چنین اســتنباط نمود
کــه عناویــن بهطــور میانگین در «اثر شــماره  »1توانســتهاند در قیاس
دهی برداشــت
بــا عناویــن در «اثــر شــماره  »2تاثیر بیشــتری بر جهت ِ
مخاطــب بــه ســمت معانــی معطــوف بــه عنــوان داشــته باشــند و
حــدود  13/5درصــد ،مؤثرتر واقع گردنــد .دلیل اصلی این موضوع را
فرمی
میتوان در ماهیت «اثر شماره  »1جستجو کرد که دارای وجوه ِ
مشــخص کمتــری نســبت به «اثر شــماره  »2میباشــد .پــس طبیعی
اســت که دایرهی داللتهایش گســتردهتر از «اثر شــماره  »2گشته و

104
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۲شماره ،۳پاییز ۱۳۹۶

جدول  -6فراوانی مفاهیم در حالت بیعنوان و حالتهای عنواندار در «اثر شماره .»2

بستر مناسبتری برای عنوان فراهم میآورد که ذهن مخاطب را به
سمتوسوی مدنظر خود رهنمون سازد.

مطالعه و محاســبهی تاثیر «عنوان» بر برداشــت پرسششوندگان در
مورد «اثر شماره  »2را ارائه نموده است.

تاثیــر «عنــوان» در «محــدود شــدن»« ،بســط
یافتن» و «تغییر کردن» برداشت مخاطب

دگرگونی «مفهوم»

در ایــن قســمت از مطالع ـهی عملکــرد «عنــوان» ،کــه بــر مبنــای
«تئــوری مجموعههــا» و «فرمولهــای  1تا  »10شــکل گرفته ،میتوان
بــرای هر عضو جامعهی نمونه ،چهار ویژگی را در مورد برداشــت وی
از اثر محاسبه نمود:
• درصــد محــدود شــدن برداشــت فرد بر اثــر «عنوان» نســبت به
حالت بیعنوان
• درصــد بســط یافتــن برداشــت فــرد بــر اثــر «عنــوان» نســبت به
حالت بیعنوان
• درصــد اشــترا ک برداشــت فــرد میــان حالــت بیعنــوان بــا
حالتهای عنواندار و میان حالتهای عنواندار
• درصد تغییرات برداشت فرد بر اثر عنوان نسبت به حالت قبلی
بر این اســاس« ،جداول  8و  »9محاســبه و ترسیم شدهاند که به
کمک آنها میتوان میزان این چهار ویژگی را در هر فرد پرسششونده
در حالتهای گونا گون مالحظه نمود.
هماننــد آنچــه کــه بــرای تاثیــر عنــوان بــر مخاطــب در مــورد «اثــر
شــماره »1در «جــداول  »8توضیح داده شــد« ،جــدول  ،»9نیز نتایج

دار آزمون مورد
عنوانهایــی کــه در این پژوهش در مراحل عنوان ِ
اســتفاده قــرار گرفتــه ،بهگونــهای انتخــاب شــدهاند که مفهومشــان
ً
تقریبا در تضاد یا تقابل با یکدیگر بوده و سمتوسویی که هر عنوان
بدان سوق دارد ،در جهت متضاد عنوان دیگر باشد تا به دنبال آن،
امــکان مطالعهی میــزان «دگرگونی مفهــوم» به دلیــل «تاثیر عنوان»
فراهــم گردد .بدین ترتیب ،عناوین مورد اســتفاده برای «اثر شــماره
عنوان
« ،»1ا کسیر عشق بر مسم افتاد و  »...و «پوچی» میباشد که
ِ
اول بیشتر رو به سمت مباحث عاشقانه و عارفانه دارد که در تقابل با
عنوان دوم بیشتر بدان داللت میکند.
ی است که
مباحث پوچانگار 
ِ
ایــن رونــد در عناویــن مورد اســتفاده بــرای «اثر شــماره  »2نیز منظور
شــده و عناویــن آن بــر همین اســاس« ،نوگرایی» و «بــه دنبال حفظ
اصالــت» انتخاب گشــتهاند .بنابراین ،منظــور از «دگرگونی مفهوم»،
عنوان اول
مفاهیم معطــوف به
تغییــر جهت قابل توجــه مخاطب از
ِ
ِ
عنوان دوم میباشــد .بــرای مثال ا گر
بــه ســمت مفاهیم معطوف به
ِ
فــرد پرسششــونده بعــد از مواجهه با عنــوان اول ،در برداشــت خود
بــه مفاهیــم معطوف بــه این عنوان اشــاره نمــود و بعــد از مواجهه با
عنــوان دوم ،بــدون ذکــر مفاهیم معطوف به عنــوان اول ،به مفاهیم
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آثار
ِ
جدول  -7مقایسهی درصد تاثیر عنوان اول و دوم* بر برداشت مخاطب از «آثار شماره  1و  »2در جهتدهی به سمت مفاهیم معطوف به عنوان.

* عناوین اول و دوم برای «اثر شماره  »1به ترتیب« ،ا کسیر عشق بر مسم افتاد و  »...و «نوگرایی» و برای «اثر شماره  »2به ترتیب« ،نوگرایی» و «به دنبال حفظ اصالت» میباشند.
جدول  -8درصد محدود شدن ،بسط یافتن ،اشترا ک و تغییر کردن برداشت مخاطب در حالتهای عنواندار* نسبت به حالت بیعنوان و حالت پیشین برای «اثر شماره .»1

* حالتهای عنواندار «برای اثر شــماره  ،»1شــامل حالت عنواندار اول (عنوان« :ا کســیر عشــق بر مســم افتاد و  ،)»...و حالت عنواندار دوم (عنوان« :پوچی») میباشد که اثر با این عناوین در
اختیار پرسششونده قرار گرفته است.
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جدول  -9درصد محدود شدن ،بسط یافتن ،اشترا ک و تغییر کردن برداشت مخاطب در حالتهای عنواندار* نسبت به حالت بیعنوان و حالت پیشین برای «اثر شماره .»2

* حالتهای عنواندار «برای اثر شــماره  ،»2شــامل حالت عنواندار اول (عنوان« :نوگرایی») ،و حالت عنواندار دوم (عنوان« :به دنبال حفظ اصالت») میباشــد که اثر با این عناوین در اختیار
پرسششونده قرار گرفته است.
جدول  -10میزان دگرگون شدن مفهوم «آثار شماره  1و  »2بر اثر عناوین اول و دوم*.
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آثار
ِ
ادامه جدول .۱۰

* عناوین اول و دوم برای «اثر شماره  »1به ترتیب« ،ا کسیر عشق بر مسم افتاد و  »...و «نوگرایی» و برای «اثر شماره  »2به ترتیب« ،نوگرایی» و «به دنبال حفظ اصالت» میباشند.

معطــوف بــه عنــوان دوم اشــاره کــرد ،نشــان میدهــد کــه «عنــوان»
توانست ه مفهوم اثر هنری را دگرگون نماید و «دگرگونی مفهوم» بهطور
کامل ر خداده اســت« .دگرگونی مفهوم» ّکمیتی پیوســته میباشــد و

میتــوان مقادیــر آن را محاســبه نمــود« .جدول  »10نشــان میدهد،
که عناوین چگونه و به چه میزان در «آثار شــماره  1و  »2توانســتهاند
برداشت پرسششوندگان را دگرگون کنند.

نتیجه
یافتههای پژوهش نشان میدهند که «عنوان» در انتقال مفهوم
تجسمی مفهومی دخالت دارد و میتواند مفهوم آن را بین  70تا
آثار
ِ
 80درصد تغییر داده ،بین  50تا  64درصد دگرگون نموده و به سمت
مفاهیمــی کــه خود بر آنها دال لــت دارد ،متمرکز نمایــد؛ اما نمیتواند
ّ
برداشــت مخاطــب را یکــه گردانــد« .عنــوان» همچنیــن قــادر اســت
برداشــت مخاطــب از ایــن آثار را بیــن  47تا  61درصد محــدود کرده،
بین  19تا  32درصد بسط داده و سبب زایش مفاهیم تازه از اثرگردد.
نکــه نتایج تحقیقات پیشــین پیرامون تاثیــر «عنوان»
بــا توجــه به ای 
بــر برداشــت مخاطــب از اثــر هنــری نشــان میدهنــد که «عنــوان» بر
برداشــت مخاطــب تاثیــر میگــذارد ،در هنــر مفهومــی کــه برداشــت
مخاطب از اثر بســیار مورد توجــه قرار دارد ،نقش «عنوان» از اهمیت
جــدی برخوردار میگــردد .هنرمنـ ِـد مفهومی با عنوانگــذاری اثرش،
یک بازی زبانی میان «عنوان» و «آنچه به نمایش درمیآید» بر ســر
مفهــوم بــه راه میاندازد و مفهوم نهایی اثر را شــکل میدهد .ا گرچه
در هنــر معاصر با پذیرفته شــدن هرمنوتیک مــدرن ،9نقش مؤلف در
خوانش اثر ،کمرنگ و رو به صفر تلقی میگردد ،اما میتوان اینگونه
بیــان نمــود کــه در آثار تجســمی مفهومــی« ،عنــوان» میتواند نقش
گر ِصرف باشــد ،خارج کرده و
مؤلف را از حالت صفر که فقط آفرینش ِ
به نقشی مؤثر بدل سازد .نتایج پژوهش حاضر نیز این ادعا را اثبات
عنوان اول (ا کســیر عشق
مینماید؛ چنانچه وقتی «اثر شــماره  »1با
ِ

بر مســم افتاد و  )...به مخاطب عرضه شــد 68/5 ،درصد برداشــت
عنــوان اول هدایت گردید
مخاطبیــن به ســمت مفاهیم معطوف به
ِ
عنــوان دوم (پوچی) بدانهــا ارائه گشــت59/12 ،
و هنگام ـی کــه بــا
ِ
عنوان دوم تغییر
به
معطوف
مفاهیم
ســمت
به
آنها
درصد برداشــت
ِ
جهــت پیدا کرد و ســایر خوانشها محدود گردید .ایــن امر برای «اثر
شــماره  »2نیز صادق بود و درصد ســوق یافتن برداشــت مخاطب به
ســمت مفاهیــم معطــوف به عنوانهــا در حالتهــای عنــواندار ،به
ترتیــب  53/33و  47/22درصــد بدســت آمــد .بنابرایــن ،خالــق اثر
میتوانــد به مــدد عنوانگذاری اثرش ،بــرای خوانش مخاطب ایجاد
مسیر نموده و او را در جهتهایی خاص هدایت گرداند.
در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه ایــن کــه پدیــدهی مــورد بررســی،
برداشت انسانها از اثر هنری میباشد ،عوامل زیادی به غیر از متغیر
مســتقل (عنــوان) بر آنها تاثیرگذار هســتند که این موضــوع را باید به
منزلهی مهمترین محدودیت این تحقیق منظور نمود .برای مثال،
فــردی اعضــای جامعــهی نمونــه
پژوهشــگر نمیتوانســته تجربــهی
ِ
را از ذهــن آنهــا پــا ک نمایــد و تداعیهایــی که هــر اثر هنــری در ذهن
مخاطب یادآور میسازد (که ریشه در زندگی فرد دارد) را تحت کنترل
در آورد .بنابرایــن ،ا گرچــه پژوهشــگر ابتــدا پیشآزمــون برگــزار کــرده
تغییرات حاصلشــده
اســت (حالت بیعنوان) ،اما نمیتوان همهی
ِ
از مرحل ـهی پسآزمــون (حالتهــای عنــواندار) را زادهی تاثیر متغیر
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مســتقل قلمــداد کــرد .بــا توجــه بــه نتایجی کــه از بخــش مطالعهی
نیمهتجربــی و ّکمــی پژوهــش بدســت آمــد ،نگارنــدگان پیشــنهاد
میکنند که پژوهشــگران آتی ،عملکرد «عنوان» را در ســایر گونههای

پینوشتها
1 Postmodern Art.
2 Hermeneutics.
« 3هنــر مفهومــی ،شــکلی از بیــان هنــری اســت کــه تــاش دارد تــا جنبهی
فیزیکی و ظاهری کار را تا حد ممکن تنزل بخشیده و بهجای آن نیروی ذهنی
ناشی از اثر هنری را تقویت کند .در این نوع از هنر ،تحریکات بصری و نوری به
نفع روند فکری و هوشــمندانهی ادرا ک اثر هنری ،کم اهمیت شــمرده شــده و
مخاطب اثر هنری به همراهی و گفتمان با خالق آن (هنرمند) دعوت میشود.
بدیــن ترتیــب ،فرآیند آفرینش اثــر هنری با فرآینــد ادرا ک و دریافت آن به نوعی
پیونــد میخورد ... .هنر مفهومی در برخی موارد ،برخالف ذات و تعریف خود،
ً
ً
صورتی کامال فیزیکی و شکلی ناشی از تجسم فکری ،که به شیوهای کامال ادبی
بیــان شــده ،بــه خود میگیــرد .مادهی اصلــی هنر مفهومــی« ،تفکــر» و «زبان»
میباشد» (لوسیاسمیت.)201-205 ،1387 ،
 4ا گرچه تقسیمبندیهای سنتی هنر به نوعی در هنر معاصر و هنر مفهومی
مردود محســوب میگردند ،اما در این پژوهش ،یک مرزبندی فرضی میان آثار
هنر مفهومی ترسیم گشته تا بتوان ضمن کوچککردن حوزهی مورد پژوهش،
آثــاری را کــه بیشــتر بــر رســانههای ســنتی هنــر مبتنــی هســتند (مثل نقاشــی،
مجسمهســازی و عکاســی) را در قالــب دســتهای بــه اســم «آثــار تجســمی هنــر
مفهومــی» معرفــی کرده و از ســایرین متمایز نماید تا کارکــرد «عنوان» را در این
آثار مورد بررسی قرار دهد.
5 Leonardo, The MIT Press.
6 University of Vienna.
7 John W. Creswell.
8 Installation.
9 Modern Hermeneutics.
10 Performance.
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