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چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناخت عملکرد »عنوان« بر برداشت مخاطب در آثار تجسمی هنر مفهومی است و قصد دارد به این سوال 
گر »عنوان« بر درک مخاطب از آثار تجســمِی مفهومی تاثیر داشــته باشــد، این تاثیر به چه نحوی اســت و میزان  که ا گوید  پاســخ 
که در مرحله ی اول، پژوهشــگر از روش  گرفته  آن چقدر اســت؟ پژوهش بر اســاس یک روش ترکیبِی متوالی دو مرحله ای  شــکل 
گذاشــته و در مرحله ی  »نیمه تجربی« تاثیر »عنوان« را بر برداشــت اعضای جامعه ی نمونه از دو اثر تجســمی مفهومی، به آزمون 
کرده اســت. روش تجزیه  و تحلیــل داده ها، ترکیبی )کیفی و  دوم، از روش »توصیفــِی تحلیــل محتوا«، پاســخ  های افراد را پردازش 
کّمِی تأثیر »عنوان«، دارای نوآوری است.  کّمی( می باشد. این پژوهش، در استفاده از روش ترکیبی در مطالعات هنر و در بررسی 
که »عنوان« در انتقال مفهوم آثار تجســمِی مفهومی دخالت داشــته و می تواند آن را بین 70  یافته های پژوهش نشــان می دهد 
که خود بر آنها داللت دارد، متمرکز نماید؛ اما  تــا 80 درصــد تغییــر داده، بین 50 تا 64 درصد دگرگون نموده و به ســمت مفاهیمی 
گرداند. »عنوان« همچنین قادر اســت برداشــت مخاطــب از این آثار را بیــن 47 تا 61 درصد  نمی توانــد برداشــت مخاطــب را یّکه 

کرده، بین 19 تا 32 درصد بسط داده و سبب زایش مفاهیم تازه از اثر  گردد. محدود 

كلیدی واژه های 
 عنوان، هنر مفهومی، مفهوم اثر هنری، برداشت مخاطب از اثر، عنوان گذاری .
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برخــی معتقدنــد نهــادن »عنــوان« بــر یــک اثــر هنــری، خوانــش 
مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و نوعی بی احترامی به وی محســوب 
گویا اســت  که اثر هنری در ذات خود  می گــردد. عــده ای هم معتقدند 
کلمات یا عبارات مثل برچسب هایی بر آن الصاق  که  و نیازی نیست 
که  شــده تــا توضیحــی بــدان بیفزاینــد. اما عــده ای نیز بــر ایــن باورند 
کرده و  عناویــن در درک و دریافــت مخاطــب از اثــر، نقــش جدی ایفــا 
کــه خالــق اثر بــرای انتقــال معنــا و مفهوِم مــورد نظر  تمهیــدی اســت 
خــود بــه مخاطــب، از آن بهره می بــرد. در هنر پســت مدرن1 و معاصر، 
گرفتن معنــا و مفهوِم پنهــان در اثر هنری و  بــا بیشــتر مورد توجه قــرار 
مطرح شدن مباحث هرمنوتیک2 و بینامتنی در هنر تجسمی، توجه 
بــه نقش »عنــوان« در انتقال مفهوم افزایش می یابــد و هنرمندان، با 
کلی  گاهانه ی آثارشــان، ســعی در تعیین سمت وسوی  عنوان گذاری آ
اثــر خــود داشــته و دارند. در این میــان، هنر مفهومی3، بیش از ســایر 
که ایــده و مفهوم در این  گرایش هــای موجــود، بدان اعتنــا نمود؛ چرا 
گونه ی هنری، نقش اساســی دارد. در اواخر دهه ی60 میادی، رشد 
گالری هــای هنــری، باعــث درهم شکســتن تمایز  روزافــزون متــون در 
بین فضاهای نمایشــگاه و انتشارات شــد؛ نقاشی های هنر مفهومی، 
که هنرمندان به فرم های  دغدغه ی بازتاب معنا پیدا کرده و هر اندازه 
بصــری اهمیــت می دادنــد، بــر محتــوای معناشناســانه ی واژه هــای 

کردند. »زبــان«، در مفهــوم تــازه و نامحدود  کیــد  نقاشــی شــده نیــز تأ
مواد هنری به یک ابزار بسیار مهم بدل شد )آزبورن، 1391، 42-32؛ 
کثر آثار تجســمِی هنر مفهومی4،  لوسی اســمیت، 1387، 205-201(. ا
که »متن« به صورت تجســمی به شــکل  یــا دارای »عنــوان« بودنــد یا 
بخشــی از اثــر در آن حضــور داشــت و در انتقــال مفهــوم نقــش بــازی 
که  می کرد. چگونگی این انتقال مفهوم به مخاطب، موضوعی اســت 
گرفتــه و تفــاوت در درک و دریافت  در ایــن پژوهــش مورد بررســی قرار 
مخاطب از اثر تجســمی مفهومی در حضور و عدم حضور »عنوان« به 
گونه ی هنری  گذاشــته شــده تا میزان اهمیت عنوان در این  آزمایش 
گردد. بر این اساس در پژوهش پیش رو نگارندگان قصد دارند  معلوم 
گذاشــته  تــا عملکــرد »عنوان« را در دو اثر تجســمی مفهومی به آزمون 
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 
در آثار تجســمِی مفهومــی می تواند به هنرمند در زمــان عنوان گذاری 
بــر آثــارش و همچنیــن در برقــراری رابطــه ی قوی تــر با مخاطــب یاری 
کــه ارتباط قوی تــِر یک اثــر با مخاطــب، خود  رســاند. پرواضــح اســت 
دستاوردهای دیگری همچون تأثیرگذاری بیشتر، مقبولیت بهتر، باال 

رفتن تمایل مخاطب به خرید اثر و شهرت هنرمند را به بار می آورد.

مقدمه

پیشینه  پژوهش

گرفتــه در خصــوص پیشــینه ی  در نتیجــه ی جســتجوی صــورت 
تحقیق پیرامون نقش »عنوان« در برداشت مخاطب از اثر هنری، دو 
کارشناســی ارشــد داخلی و  مقاله ی انگلیســی زبان، دو پایان نامه ی 
که حوزه ی مطالعاتی هیچ یک به طور  یک مقاله ی فارسی یافت شد 
مشــخص، »هنــر مفهومی« نبــوده و هیچ کدام تاثیرات »عنــوان« را از 

کّمی مطالعه ننموده اند. این پژوهش ها به ترتیب عبارتند از: منظر 

• تاثیر عناوین بر چگونه دیده شدن نقاشی ها
که حاصل پژوهــش تجربی فرانکلیــن، بکلن و دویل،  ایــن مقالــه  
ســه اســتاد در دانشــکده های روانشناسی آمریکا اســت و در مجله ی 
»لئوناردو« دانشــگاه ام.آی.تی5 به زبان انگلیســی به چاپ رســیده، 
کــه تغییــر »عنــوان«، موجــب خوانش های تفســیرِی  بیــان مــی دارد 
کــه یــک اثــر هنــری  غیرمشــابهی از یــک نقاشــی می گــردد و هنگامــی 
عنوان گذاری می شــود، یک اثر قابل توجه بر جنبه ی زیبایی شناسِی 
که مــا از آن درک می کنیــم نیز اثر  کیفیاتی  ارائــه شــده ی آن دارد و بــر 
کوشش برای دست یابی به تناسب بین »عنوان« و تصویر  می گذارد. 
گونه هــای  گشــته و  بصــری، بخشــی از تجربــه ی بیننــده محســوب 
کار می گیرد و  مختلــف عنــوان، بیننــده را در مســیر های مختلــف بــه 

.)Franklin, Becklen & Doyle, 1993( جهت می دهد

• هنر عنوان گذاری: تاثیر اطاعات عنوان بر فهم و درک نقاشی ها
که حاصل پژوهش دانشــکده ی روانشناســی دانشگاه  این مقاله 
ویِینا6 در ســال 2004 بوده و به زبان انگلیســی در ســال 2006 انتشــار 
گروه  گشــته و عنوان هــا را در دو  یافتــه اســت، بــه روش تجربی انجام 
لت گــر« تقســیم می کنــد و نقــش »زمــان« را نیــز به  »توصیفــی« و »دال
گر زمان  آزمایش می گذارد. این مقاله اظهار داشته که به نظر می رسد ا
کافی برای برداشت معنا توسط مخاطب وجود داشته باشد، فهم اثر 
.)Ledera, Carbona & Ripsasb, 2006( هنری اهمیت پیــدا می کند

کارکردهــای بیانــی عکــس )عنــوان در  • بررســی نقــش عنــوان در 
عکس های عکاسان هنری معاصر ایران(

که در دانشگاه هنر در  کارشناســی ارشــد عکاســی،  این پایان نامه 
که در  ســال 1391 نــگارش یافتــه اســت، در نتایج خود بیان مــی دارد 
انتقــال معنــای عکــِس عنوان گذاری شــده، »عنــوان« می تواند چون 
گاه تغییر دهنده ی معنا  عنصری مشــخص کننده یا عامــِل ســازنده و 
کند و پیــاِم آن در ســطوح مختلِف دســت یابی به معنای  نقــش ایفــا 
گرفتــن نقش عنــوان در  نهایــی اثــر دریافــت شــود. از ایــن رو نادیــده 
خوانش محتوای عکِس عنوان گذاری شده، همچون حذف قسمتی 

از عکس می باشد )عبداله آبادی و مقیم نژاد، 1391(.
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• پیرامتن هــای عنــوان و عنوان بنــدی بــه مثابــه آســتانه متن در 
کیارستمی کید بر آثار عباس  سینما با تأ

که در دانشــگاه  کارشناســی ارشــد پژوهش هنر  ایــن پایان نامه ی 
هنر اصفهان در سال 1392 نگارش یافته، با تکیه بر نظریات ژرار ژنت 
گونه هایی از  در بــاب بینامتنیت،  »عنوان« و »عنوان بنــدِی« فیلم را 
که در چگونگی خوانــش مخاطب از متن اثر  پیرامتــن معرفی نمــوده 

هنری نقش ایفا می کنند )معادیخواه و نامورمطلق، 1392(.

)مطالعــه ی  ایرانــی  ادبــی  و  هنــری  آثــار  عنوان شناســی   •
نشانه شناختی عنوان هنری از قرن چهارم تا دوازدهم(

کــه حاصل پژوهــش »بهمــن نامورمطلق« می باشــد،  ایــن مقالــه 
بــا رویکــرد نشانه شناســی، عناویــن آثار ادبــی و معمارانــه ی فرهنگ 
ایرانــی را از قــرن چهــارم هـــ.ق تا پایــان دوره ی صفوی مــورد مطالعه 
قرار داده و ســپس به نقش اقتصادی عناوین امروزی اشــاره می کند 

)نامورمطلق، 1388(.

روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــر اســاس یــک روش ترکیبــِی متوالــی، مشــتمل بر 
روش هــای نیمه تجربی و روش توصیفــِی تحلیل محتوا در دو مرحله 
کــه در مرحله ی اول، پژوهشــگر از  گرفته اســت. بدیــن ترتیب  شــکل 
روش نیمه تجربــی، متغیــر مســتقل )عنــوان( را بــر جامعــه ی نمونــه 
توصیفــِی  روش  مــدد  بــه  دوم  مرحلــه ی  در  و  گذاشــته  آزمــون  بــه 
تحلیــل محتــوا از نــوع مقولــه ای، داده های حاصل شــده از قســمت 
نیمه تجربــی )پاســخ  های افــراد به پرســش نامه های بــاز( را به عنوان 
کیفی(،  کرده و سپس از روش ترکیبی )کّمی و  داده های خام پردازش 
آنها را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. پژوهشگر با توجه به آرای 
کرس ول7« و »محمد محمدپور«، خود  محققانــی چون »جان دبلیو 
کرس ول  را مجــاز بــه اســتفاده از روش هــای ترکیبــی دانســته اســت. 
که همه ی روش ها  گاهی از این نکته  که پژوهشگران با آ بیان داشته 
که ســوگیری های ذاتی هر روش،  محدودیت هایــی دارنــد، دریافتند 
کنــد. در نتیجــه  می توانــد ســوگیری های روش هــای دیگــر را خنثــی 

اســتفاده از چارچــوب روش هــای چندگانه برای بررســی رویکردهای 
گــردآوری داده ها، محققــان را به آمیختن روش ها واداشــت  متعــدد 
)کرس ول، 1392، 52(. محمدپور نیز در همین راســتا معتقد اســت: 
»از منظــر روش شناســی ترکیبــی، ... محقــق می توانــد بــا توجــه بــه 
موضــوع مطالعــه یا ســوال های تحقیقی خــود از هر رویکرد یا روشــی 
کــرده و از اتــکاء بــه یــک رویکرد یا  کــه آن را مفیــد می دانــد، اســتفاده 
کنــد. بــر همین اســاس ... به محققــان اجازه  روش خــاص اجتنــاب 
می دهــد با هر نظریه، روش، داده یا شــیوه  ای به بررســی پدیده های 
مــورد مطالعــه ی خــود بپردازنــد« )محمدپــور، 1390، 18(. پژوهــش 
حاضر از نمونه های بدیع در استفاده از این روش ترکیبی در حوزه ی 
که  کتشــافی« پیروی نموده اســت  ح متوالی-ا هنر می باشــد و از »طر
گــردآوری و تحلیل می شــوند،  کیفی  بــر اســاس آن، ابتــدا داده هــای 
ح مکّملی(  کّمی )به عنــوان طر ســپس در مرحلــه ی دوم، داده هــای 
کیفی و  گــردآوری و تحلیــل می شــوند؛ در نهایــت نیــز، هــر دو تحلیــل 
کّمــی یک جــا مورد تفســیر قــرار می گیرنــد )محمدپــور، 1390، 88(. از 
که روش جمع آوری داده ها در این پژوهش به شــیوه ی ترکیبی  آنجا 
کتابخانــه ای از ابــزار  )کتابخانــه ای و میدانــی( می باشــد، در بخــش 
فیش و در بخش میدانی از پرسش نامه ی باِز مکتوب محقق ساخته 
کــه تنهــا شــامل یک ســؤال هســت، اســتفاده شــده اســت. دلیل به 
کارگیــری ایــن نــوع پرســش نامه، بــه حداقــل رســاندن میــزان تاثیــر 
ســایر عوامــل تاثیرگــذار بر ذهن و برداشــت پرسش شــونده )بــه غیر از 
»عنــوان« یا همان متغیر مســتقل( می باشــد. نگارنــدگان، جامعه ی 
کارشناسی و مقاطع  غ التحصیان  مورد پژوهش را دانشــجویان و فار
کرده و روش نمونه گیری »غیر  تحصیات تکمیلی در دســترس اتخاذ 
احتمالی هدف دار« را مدنظر قرار داده و حجم نمونه را 15 نفر اختیار 
گشته  نموده اند. زیرا ســعی داشته تا طیف متنوعی از افراد، انتخاب 
تا تنوع سنی و جنسیتی، تنوع رشته ی تحصیلی و میزان تحصیات 
گروه خاصی  گردد تا به دنبال آن، نتایج پژوهش، ســوگیری به  برقرار 
گروه نمونه متشکل از 7 مرد و  نداشــته باشــد. بدین ترتیب، اعضای 
8 زن، با سنین 20 تا 50 سال، از رشته های تحصیلی فنی مهندسی، 
کــه 6 نفــر بــا تحصیات  هنــر، علــوم انســانی، علوم پزشــکی و تجربــی 
گشته اند.  کارشناسی ارشد و 3 نفر دکتری انتخاب  کارشناسی، 6 نفر 

تصویر 1- »اثر شــماره 1«. اثر بهروز ســهیلی اصفهانی. تکه  مس شــکل  داده شــده  و براده های 
مس بر پایه ی چوبی، 12 × 20 × 22 سانتی متر.

تصویــر 2- »اثــر شــماره 2«. اثر بهــروز ســهیلی اصفهانی. ظرف 
مسی و مفتول آهنی بر پایه ی چوبی،  28 × 18 × 16 سانتی متر.
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از هــر عضــو جامعــه ی نمونــه  خواســته شــده تا برداشــت خــود از »اثر 
که تصویرشان در »تصاویر 1 و 2« آمده،  شــماره 1« و »اثر شــماره 2« را 
یک بــار در غیــاب »عنوان«، یک بــار در حضور عنــواِن اول و بار آخر در 

حضور عنواِن دوم بنویسند. 
بــا چنیــن  اثــِر مفهومــی  ایــن  دو  نگارنــدگان در پژوهــش حاضــر، 
که  ویژگی هــای بصــری را به صورت هــدف دار انتخاب نموده انــد. زیرا 
»اثر شماره 1« با بهره گیری از چیدمان8 - به منزله ی یکی از رسانه های 
پرکاربــرد در هنــر مفهومــی- نماینــده ی قابــل قبولــی بــرای آن بخــش 
که بر دوری جســتن از شــئ  از آثــار تجســمی مفهومــی می توانــد باشــد 
کید دارند؛ و در مقابل، »اثر شماره 2« یک شئ دست ساخته  مادی تأ

که دارای ویژگی های زیبایی شناسی غیر متداول است. می باشد 

مرحله ی نیمه تجربی پژوهش

آن  بــر  عنوانــی  آن کــه  بــدون   »1 شــماره  »اثــر  نخســت،  گام  در 
گرفتــه و در  نهــاده شــود، در اختیــار اعضــای جامعــه ی نمونــه قــرار 
پرســش نامه ای طی یک ســؤال از آنها خواسته شده تا برداشت خود 
گام دوم، عنوان  نســبت به این اثر را حداقل در 5 ســطر بنویسند. در 
گرفته و از آنها  کســیر عشــق بر مســم افتــاد و ...« در زیِر این اثر قــرار  »ا
خواســته شــد تا برداشــت خود نســبت به اثــر را با توجه بــه »عنوان« 
گام ســوم، عنوان قبلی  آن حداقل در 5 ســطر یادداشــت نمایند. در 
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 
گام،  بــه »عنــوان« آن حداقل در 5 ســطر بنگارنــد. در پایان این ســه 

درمجمــوع 45 پرســش نامه از برداشــت مخاطبیــن از »اثر شــماره 1« 
گردید. این روند به همین ترتیب نیز برای »اثر شــماره 2«  جمع آوری 
که عنوان هــای آن به ترتیب، »نوگرایی«  امــا با این تفاوت انجام شــد 
گشــته بودند. در مجمــوع از این  و »بــه دنبــال حفــظ اصالت« اتخاذ 
که  6 مرحلــه ی آزمــون، 90 پرســش نامه به مرحله ی بعــدی پژوهش 

کرده است. مطالعه ی تحلیل محتوا می باشد، ورود پیدا 

مرحله ی تحلیل محتوا

پژوهــش در مرحلــه ی دوم، از روش تحلیــل محتــوای مقولــه ای 
متــن  در  موجــود  مفاهیــم  آن،  دنبــال  بــه  تــا  نمــوده  اســتفاده 
گرداند. بدین منظور، نگارندگان با اتخاذ  پرســش نامه ها را استخراج 
کدگــذاری متن پرســش نامه ها نمود ه اند.  واحــد »جملــه«، اقدام به 
لت داشــته را بدون  که هر جملــه بدان دال یعنــی مفهــوم ظاهری ای 
کد ثبت  کــرده  و در قالب یک  آن کــه تفســیر به رأی نمایند، اســتخراج 
کدگــذاری برای »اثر شــماره 1«، 252 نوع  کرده انــد. در مرحلــه ی اول 
کدهای دارای مضمون مشابه  کد شمارش شد اما در مراحل بعدی، 
که در مرحله ی  گشــته، به طــوری  و نزدیــک به هم، در یکدیگر ادغام 
کدها به 22 مورد و در مرحله ی سوم به 17 مورد  کدگذاری، این  دوم 
کدگذاری پرســش نامه های حاصل شــده از  تقلیــل یافتنــد. از فرآینــد 
کد شمارش  کدگذاری، 235 نوع  »اثر شماره 2« نیز، در مرحله ی اول 
کد تقلیل یافت.  شــد و در مرحله ی دوم و ســوم به ترتیب به 16 و 13 
کدهای الیه ی سوم برای  از نتایج بازنویسی پرسش نامه ها بر اساس 
هــر یــک از »اثرهــای شــماره 1 و شــماره 2«، »جــداول مجــزای 1 و 2« 

.)c( **و حالت عنوان دار دوم )b( *حالت عنوان دار اول ،)a( كندگی مفاهیم برداشت شده توسط پرسش شوندگان از »اثر شماره 1« در حالت بی عنوان جدول 1- پرا
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.)c( **و حالت عنوان دار دوم )b( *حالت عنوان دار اول ،)a( كندگی مفاهیم برداشت شده توسط پرسش شوندگان از »اثر شماره 2« در حالت بی عنوان جدول 2- پرا
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که هر فرد به چه  که بیان کننده ی این موضوع هستند  گشته  ترسیم 
مفاهیمی در هر یک از مراحل ســه گانه ی آزمون در مورد هر اثر اشــاره 

کندگی مفاهیم چگونه بوده است.  کرده و پرا
کّمــی  داده هــای حاصــل از »جــداول 1 و 2«، بایــد بــه داده هــای 
درک  بــر  عنــوان  تأثیرگــذاری  میــزان  محاســبه ی  تــا  گشــته  تبدیــل 
گردد. برای تبدیل نمودن  مخاطب از اثر تجسمی مفهومی مشخص 
ج، از روش تحلیل محتوا بــه داده های قابل  ایــن داده های مســتخر
کّمــی، از »تئــوری مجموعه هــا« )اســتیوارت و تــال،  تحلیــل در روش 
گرفته شده است؛ بدین  1365، 65-45 ؛  جمالی، 1383، 7-1( بهره 
که بر اســاس داده های »جداول 1 و 2«، برای هر پرسش شونده  گونه 
کــدام از دو اثــر مفهومــی، ســه مجموعــه ی مجــزا تعریف  بــه ازای هــر 
که فرِد  که اعضای هر مجموعه را مفاهیمی تشــکیل می دهند  گردید 

کرده است: پرسش شونده بدان اشاره 
• مجموعه ی A: شامل مفاهیم اشاره شده توسط یکی از اعضای 

جامعه ی نمونه در حالت بی عنوان برای »اثر شماره 1«
•  مجموعه ی B: شامل مفاهیم اشاره شده توسط همان فرد در 

حالت عنوان داِر اول، برای »اثر شماره 1«
•  مجموعه ی C: شامل مفاهیم اشاره شده توسط همان فرد در 

حالت عنوان داِر دوم، برای »اثر شماره 1«
کارکــرد »تئــوری مجموعه هــا« در پیشــبرد  جهــت فهــم عمیق تــر 
ایــن پژوهــش، ابتــدا نیــاز بــه ارائه ی یــک مثال اســت. در ایــن مثال 
مجموعه هــای A، B و C )کــه تعریفشــان در بــاال آمــد( به صــورت زیر 

فرض شده اند:
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 
عنوان داِر اول نسبت به حالت بی عنوان، در ابتدا نیاز به تعریف یک 
که شــامل  کل می باشــد  مجموعــه ی جدید، به منزله ی مجموعه ی 
 A B� B بــوده و بــه صــورت A و  اجتمــاع اعضــای مجموعــه ی 

نمایش داده می شود:
A B� = {a, b, c, d, e, f, g}

A می توان این مجموعه  B� بــا توجه به اعضای مجموعه ی 
کرد: را به شکل های زیر نیز تعریف 

= )تغییــرات حالــت B نســبت بــه حالــت A( + )اعضای  A B�
)B و حالت A مشترک بین حالت

 )B و ناموجود در حالت A اعضای موجود در حالت( = A B�
 + )A نســبت بــه حالت B اعضــای جدیــد به وجود آمده در حالت( +

)B و حالت A اعضای مشترک بین حالت(
 A B� گفته شــد، در ایــن مثال، مجموعه ی مطابق با آن چه 

دارای 7 عضو می باشد.
درصــد میــزان محدودیت مجموعه ی B در قیــاس با مجموعه ی 

A از فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

کــه   A مجموعــه ی  از  اعضایــی  یعنــی   A B� فرمــول، ایــن  در 
درمجموعه ی B وجود ندارند؛ که در این مثال بدین صورت خواهد بود:

A B� = {b, c, d, e}
 بنابراین، در این مثال درصد میزان محدودیت مجموعه ی B در 

قیاس با مجموعه ی A برابر است با:

یعنــی برداشــت این فــرد تحت تاثیر عنــواِن اول نســبت به حالت 
بی عنوان، 57/14 % محدود شده است.

 A نسبت به مجموعه ی B درصد میزان بسط یافتن مجموعه ی
از فرمول زیر محاسبه خواهد شد و برابر است با:

یعنــی برداشــت این فــرد تحت تاثیر عنــواِن اول نســبت به حالت 
بی عنوان، 28/57 % بسط یافته است.

ک مجموعــه ی A با مجموعــه ی B از فرمــول زیر به  درصــد اشــترا
دست خواهد آمد:

گرفته اند. كه اثر با عنوان »نوگرایی« و »به دنبال حفظ اصالت« در اختیار پرسش شونده قرار  تی می باشند  * و ** حالت عنوان دار اول و دوم به ترتیب، حاال

ادامه جدول 2.
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A در این مثال برابر است با: B� که 
A B B A� = � = {a}

ک مجموعه ی A بــا مجموعه ی B مســاوی با  پــس درصــد اشــترا
مقدار زیر می باشد:

یعنی برداشت این فرد در حالت عنوان داِر اول با حالت بی عنوان، 
14/28 % مشترک بوده است.

درصــد تغییرات مجموعه ی B نســبت به مجموعه ی A از فرمول 
زیر محاسبه خواهد شد:

کــه »تفاضل متقارن« نامیده می شــود را   A B� در فرمــول باال،
می توان از دو طریق زیر محاسبه نمود:

A در این مثال چنین خواهد بود: B� اعضای مجموعه ی 
A B� = {b, c, d, e, f, g}

گفته شد، درصد تغییرات مجموعه ی B نسبت  با توجه به آن چه 
به مجموعه ی A، برابر است با:

یعنی برداشــت این فرد در حالت عنوان داِر اول نســبت به حالت 

کرده است.  بی عنوان، 85/71 % تغییر 
که توضیح داده شــد، می تــوان مجموعه ی C را  هماننــد رونــدی 
کرد و میزان محدود شــدن، بســط یافتن،  با مجموعه ی A مقایســه 
ک و تغییــرات برداشــت مخاطــب را در حالــت عنــوان داِر دوم  اشــترا
نســبت به حالت بی عنوان محاسبه نمود. مطابق آنچه در مثال باال 
که  کمک »فرمول های 1 تا 10«  توضیح داده شد، این مجموعه ها به 
که نگارندگان به دنبال  در »جدول 3« ارائه شده اند، مشخصه هایی 

اندازه گیری آنها هستند را میسر می سازند . 
که نگارندگان، میزان های عددِی برداشت مخاطب  در مرحله ای 
را در حالــت عنــوان داِر دوم نســبت بــه حالــت عنــوان داِر اول مــورد 
محاســبه قــرار می دهنــد، میــزان »محدود شــدن« و »بســط یافتن« 
برداشــت مخاطــب، معنــادار نخواهــد بــود. زیــرا ایــن دو مشــخصه 
تنهــا در قیــاس با حالت بی عنوان قابل تفســیر می باشــند. بنابراین، 
نگارندگان برای مقایســه ی مجموعه ی C با B تنها از دو »فرمول  9 و 

10« استفاده نموده اند.

مفاهیم معطوف به »عنوان«

حــوزه ی  در  پساســاختارگرایانه  رویکردهــای  اســاس  بــر  گرچــه  ا
گســترده  لت هــای  گانــی می توانــد دال زبان شناســی، یــک عبــارت واژ
لت هــا در جایی  گونــی داشــته باشــد، امــا بــه  هــر حال ایــن دال گونا و 
متوقــف می گــردد و یا بــه تعبیری به برخی حوزه هــای معانی راه پیدا 
نمی کنــد )صفــوی، 1383، 272(. به طــور مثال، عبــارت »یک لیوان 

جدول 3- فرمول های مورد استفاده در پژوهش بر اساس تئوری مجموعه ها.
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کردن یک لیــوان آب،  آب« می توانــد بــر مفاهیمــی مثــل درخواســت 
کره ی زمین، ســامتی، تشــنگی و مواردی از این  نقش آب در حیات 
گر این عبارت به صورت یک عبارت  لت داشــته باشــد؛ و ا دســت دال
لت هایــش را به  گرفته شــود، می تــوان دایره ی دال اســتعاری در نظــر 
مفاهیمی مثل ســاده بودن، صداقت داشتن، باصفا بودن، یکرنگی 
گان در  گســترش داد. بنابرایــن، هر چــه عبــارات و واژ و نظایــر آن نیــز 
که  ترکیب هــای اســتعاری ظاهر شــوند، می تــوان دایــره ی مفاهیمی 
کرد. اما با این وجود،  گســترده تر پیش بینــی  لت می کنند را  بدان دال
لت ها همه ی مفاهیم را پوشش نخواهد  گستره ی این دال همچنان 
داد. به سخن دیگر، برخی مفاهیم را می توان معطوف به آن عبارت 
قلمــداد نمــود، برخــی را به واســطه ی روابط اســتعاری بــدان مرتبط 
دانســت و برخــی را بســیار دور و ناممکــن. مفاهیــم معطــوف به یک 
کــه به طــور واضح تری توســط آن عبــارت یا  عبــارت یعنــی مفاهیمــی 
که  لــت می شــود. این مفاهیــم، شــامل مفاهیمی  گان بــر آنهــا دال واژ
از اســتعاری قلمــداد نمودن آن عبــارت حاصل شــده اند، نمی گردد. 
مطابــق بــا این اســتدالل، نگارنــدگان معتقدند از میــان 17 مفهومی 
کل اعضای جامعه ی نمونه برای »اثر شــماره 1« و از میان  که توســط 
که برای »اثر شماره 2« اشاره شده، مفاهیم معطوف به  13 مفهومی 

گشــته، قابل  »عنواِن« هر یک، به  صورت آن چه در »جدول 4« ارائه 
حصول است.

که به طور مثــال، برای »اثر شــماره 1«  »جــدول 4« بیــان مــی دارد 
کســیر عشــق بر  که »اثر شــماره 1« با عنوان »ا انتظار می رود، هنگامی 
مسم افتاد و ...« به پرسش شونده عرضه می گردد، وی به »مفاهیم 
کرده باشد، البته  عاشــقانه و عارفانه« در پرســش نامه ی خود اشــاره 

گر »عنوان« توانسته باشد تأثیری بر برداشت وی از اثر بگذارد. ا

فراوانــی  فراوانــی مطلــق و درصــد  محاســبه ی 
نسبی مفاهیم

در  مفاهیــم  فراوانــی  محاســبه ی  اســاس  بــر  کــه   »5 »جــدول 
کل اعضــای جامعــه ی نمونه از »اثر شــماره 1«  شــکل  برداشــت های 
که از میــان همــه ی مفاهیم، »اثر شــماره 1«  گرفتــه، نشــان می دهــد 
بــه خــودی خــود و بــدون این کــه عنوانی بــر آن نهاده شــود، مفاهیم 
»یأس و پوچ انگاری« را بیشــتر بازنمایی می کند تا ســایر مفاهیم، اما 
عــدم اختــاف جــدی درصــد فراوانی نســبی مفاهیم در ایــن حالت، 
کندگی مفاهیم در حالت بی عنــوان زیاد بوده و  کــه پرا بیــان می دارد 

كار رفته در آزمون. جدول 4- مفاهیم معطوف به هر یک از »عنوان«های به 

جدول 5- فراوانی مفاهیم در حالت بی عنوان و حالت های عنوان دار در »اثر شماره 1«.
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که بــدون عنوان به مخاطبین عرضه شــده،  »اثــر شــماره  1« هنگامی 
نتوانسته جهت گیری بارزی در برداشت آنها ایجاد نماید. زیرا تفاوت 
کــه در این حالــت بدان اشاره شــده،  کمتریــن مفهومــی  بیشــترین و 
که همیــن اثر در  انــدک و در حــدود 10 درصــد می باشــد. امــا هنگامی 
کســیر عشــق بر مســم افتاد و ...« به  حالت عنوان دار اول با عنوان »ا
گشــته، برداشــت مخاطبیــن از اثر،  اعضــای جامعــه ی نمونــه عرضه 
کرده  بیشــتر به سمت »مفاهیم عاشقانه و عارفانه« جهت گیری پیدا 
کشــیده  اســت و 53/5 درصــد مفاهیِم اشــاره شــده، به این ســمت 
کــه »مفاهیم عاشــقانه و عارفانه«، همــان مفاهیم  شــده اند. از آنجــا 
کســیر عشــق بر مســم افتــاد و ...« می باشــند،  معطــوف بــه عنوان »ا
پیش بینــی نگارندگان در مــورد تأثیرگذاری قابل توجــه این عنوان بر 
برداشــت مخاطــب از اثــر را برآورده می ســازد. »جــدول 5« همچنین 
کــه بعد از قــرار دادن عنــوان دوم، یعنــی »پوچی« بر  نشــان می دهــد 
»اثــر شــماره 1«، دو مفهوم »یأس و پوچ انــگاری« و »مخالفت در برابر 
پوچــی« بیشــتر از ســایر مفاهیــم و بــا درصــد فراوانی نســبی 27/7 و 
19/4 مورد اشــاره ی مخاطبین در این حالت واقع شــده اند. نظر به 
این کــه ایــن دو مفهوم، همان مفاهیــم معطوف به عنــواِن »پوچی« 
می باشــند، و درمجمــوع حــدود 47 درصد برداشــت مخاطبین را به 
سمت خود جذب نموده اند، انتظار پژوهشگر از بروز چنین رخدادی 
گویــای نکتــه ی بســیار  را تأییــد می نماینــد. ردیــف آخــر »جــدول 5« 
که نشــان می دهد عنوان گذاری »اثر شماره 1« توانسته  مهمی اســت 
گســتره ی مفاهیــم مــورد اشــاره ی مخاطبیــن در حالــت بی عنــوان را 

کاهش دهد.  بکاهد و از فراوانی مطلق 58 به 28 و 36 مورد 
کندگــی مفاهیم بــرای »اثر  مطابــق بــا آنچه در مــورد فراوانــی و پرا
گفته شــد، »جدول 6« همین موارد را در مورد »اثر  شــماره 1« ســخن 
کــه در حالــت بی عنــوان،  شــماره 2« بیــان داشــته و نشــان می دهــد 
»مفاهیــم  و  ناهمســانی«  و  »تضــاد  بــه  گرچــه  ا پرسش شــوندگان 
کــردن« اندکی بیــش از دیگر موارد اشــاره نموده اند،  پیرامــون ترمیم 
که اثر با عنــوان »نوگرایی«  موضع گیــری خاصــی ندارند. امــا هنگامی 
بــه آنهــا عرضــه شــده، برداشت شــان بــه یک باره بــه ســمت مفاهیم 
معطــوف بــه ایــن عنوان، یعنــی »مفاهیــم پیرامــون نو شــدن، تغییر 

کــردن و تاثیــر پذیرفتــن« و »مفاهیــم پیرامــون هم نشــینی یــا تقابــل 
که اثر با عنوان »به  سنت و مدرنیته« تغییر موضع داده است و زمانی 
دنبــال حفــظ اصالت« به اعضــای جامعه ی نمونه عرضه شــده، این 
ج شده و روی هم رفته  کد به یک باره از مرکز توجه مخاطبین خار دو 
توانســته اند فقــط نزدیــک به 15 درصد برداشــت  آنهــا را متوجه خود 
کد »مفاهیــم پیرامون حفظ نمودن  که  نماینــد. این در حالی اســت 
اصالت، ســنت و شــرایط موجود« )که مفهوم معطــوف به عنوان »به 
دنبــال حفــظ اصالــت« نیز می باشــد( بــه تنهایی 41 درصد برداشــت 
مخاطــب را در حالــت عنــوان دار دوم به خود اختصاص داده اســت. 
که عنوان گذاری »اثر شماره  ردیف آخر »جدول6« نیز نشان می دهد 
گســتره ی مفاهیــم مــورد اشــاره ی مخاطبیــن در حالت  2« توانســته 
بی عنوان را بکاهد و از فراوانی مطلق 47 به 32 و 34 مورد کاهش دهد.

تاثیـــــر »عنـــــوان« در متمركزســـــازی برداشـــــت 
مخاطب به سمت مفاهیم معطوف به عنوان

نگارندگان، »جدول 7« را برای بررســی تاثیر هر یک از عنوان ها بر 
متمرکزســازی برداشت مخاطب به سمت مفاهیم معطوف به خود، 
در هــر یــک از ایــن دو اثــر مفهومی ترســیم نموده اند. ایــن جدول، بر 
اســاس شــمارش تعداد مفاهیم اشاره شــده  توسط هر فرد در هر یک 
از حالت های عنوان دار و تعداد مفاهیم اشاره شده ی معطوف به هر 

یک از آن عناوین در همان حالت ها به دست آمده است. 
از مقایســه ی میانگیــن میــزان جهت دهــی عنوان هــا بر برداشــت 
مخاطــب در ردیف آخــر »جدول 7«، می توان چنین اســتنباط نمود 
کــه عناویــن به طــور میانگین در »اثر شــماره 1« توانســته اند در قیاس 
بــا عناویــن در »اثــر شــماره 2« تاثیر بیشــتری بر جهت دهِی برداشــت 
بــه عنــوان داشــته باشــند و  بــه ســمت معانــی معطــوف  مخاطــب 
گردنــد. دلیل اصلی این موضوع را  حــدود 13/5 درصــد، مؤثرتر واقع 
که دارای وجوه فرمِی  کرد  می توان در ماهیت »اثر شماره 1« جستجو 
کمتــری نســبت به »اثر شــماره 2« می باشــد. پــس طبیعی  مشــخص 
گشته و  گســترده تر از »اثر شــماره 2«  لت هایش  که دایره ی دال اســت 
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که ذهن مخاطب را به  بستر مناسب تری برای عنوان فراهم می آورد 
سمت وسوی مدنظر خود رهنمون سازد.

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

کــه بــر مبنــای  در ایــن قســمت از مطالعــه ی عملکــرد »عنــوان«، 
گرفته، می توان  »تئــوری مجموعه هــا« و »فرمول هــای 1 تا 10« شــکل 
گی را در مورد برداشــت وی  بــرای هر عضو جامعه ی نمونه، چهار ویژ

از اثر محاسبه نمود:
• درصــد محــدود شــدن برداشــت فرد بر اثــر »عنوان« نســبت به 

حالت بی عنوان
• درصــد بســط یافتــن برداشــت فــرد بــر اثــر »عنــوان« نســبت به 

حالت بی عنوان
بــا  بی عنــوان  حالــت  میــان  فــرد  برداشــت  ک  اشــترا درصــد   •

حالت های عنوان دار و میان حالت های عنوان دار
• درصد تغییرات برداشت فرد بر اثر عنوان نسبت به حالت قبلی
که به  بر این اســاس، »جداول 8 و 9« محاســبه و ترسیم شده اند 
گی را در هر فرد پرسش شونده  کمک آنها می توان میزان این چهار ویژ

گون ماحظه نمود. گونا در حالت های 
کــه بــرای تاثیــر عنــوان بــر مخاطــب در مــورد »اثــر  هماننــد آنچــه 
شــماره1« در »جــداول 8« توضیح داده شــد، »جــدول 9«، نیز نتایج 

مطالعه و محاســبه ی تاثیر »عنوان« بر برداشــت پرسش شوندگان در 
مورد »اثر شماره 2« را ارائه نموده است.

دگرگونی »مفهوم«

کــه در این پژوهش در مراحل عنوان داِر آزمون مورد  عنوان هایــی 
که مفهوم شــان  گرفتــه ، به گونــه ای انتخــاب شــده اند  اســتفاده قــرار 
که هر عنوان  تقریبًا در تضاد یا تقابل با یکدیگر بوده و سمت وسویی 
بدان سوق دارد، در جهت متضاد عنوان دیگر باشد تا به دنبال آن، 
امــکان مطالعه ی میــزان »دگرگونی مفهــوم« به دلیــل »تاثیر عنوان« 
گردد. بدین ترتیب، عناوین مورد اســتفاده برای »اثر شــماره  فراهــم 
که عنواِن  کسیر عشق بر مسم افتاد و ...« و »پوچی« می باشد  1«، »ا
که در تقابل با  اول بیشتر رو به سمت مباحث عاشقانه و عارفانه دارد 
لت می کند.  که عنواِن دوم بیشتر بدان دال مباحث پوچ انگاری  است 
ایــن رونــد در عناویــن مورد اســتفاده بــرای »اثر شــماره 2« نیز منظور 
شــده و عناویــن آن بــر همین اســاس، »نوگرایی« و »بــه دنبال حفظ 
گشــته اند. بنابراین، منظــور از »دگرگونی مفهوم«،  اصالــت« انتخاب 
تغییــر جهت قابل توجــه مخاطب از مفاهیِم معطــوف به عنواِن اول 
گر  بــه ســمت مفاهیم معطوف به عنواِن دوم می باشــد. بــرای مثال ا
فــرد پرسش شــونده 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 

جدول 6- فراوانی مفاهیم در حالت بی عنوان و حالت های عنوان دار در »اثر شماره 2«.
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جدول 7- مقایسه ی درصد تاثیر عنوان اول و دوم* بر برداشت مخاطب از »آثار شماره 1 و 2« در جهت دهی به سمت مفاهیم معطوف به عنوان.

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

كه اثر با این عناوین در  كســیر عشــق بر مســم افتاد و ...«(، و حالت عنوان دار دوم )عنوان: »پوچی«( می باشد  * حالت های عنوان دار »برای اثر شــماره 1«، شــامل حالت عنوان دار اول )عنوان: »ا
گرفته است.  اختیار پرسش شونده قرار 

كردن برداشت مخاطب در حالت  های عنوان دار * نسبت به حالت بی عنوان و حالت پیشین برای »اثر شماره 1«. ک و تغییر  جدول 8- درصد محدود شدن، بسط یافتن، اشترا
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كردن برداشت مخاطب در حالت  های عنوان دار * نسبت به حالت بی عنوان و حالت پیشین برای »اثر شماره 2«. ک و تغییر  جدول 9- درصد محدود شدن، بسط یافتن، اشترا

كه اثر با این عناوین در اختیار  * حالت های عنوان دار »برای اثر شــماره 2«، شــامل حالت عنوان دار اول )عنوان: »نوگرایی«(، و حالت عنوان دار دوم )عنوان: »به دنبال حفظ اصالت«( می باشــد 
گرفته است.  پرسش شونده قرار 

جدول 10- میزان دگرگون شدن مفهوم »آثار شماره 1 و 2«  بر اثر عناوین اول و دوم*.
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كسیر عشق بر مسم افتاد و ...« و »نوگرایی« و برای »اثر شماره 2« به ترتیب، »نوگرایی« و »به دنبال حفظ اصالت« می باشند. *  عناوین اول و دوم برای »اثر شماره 1« به ترتیب، »ا

ادامه جدول 10.

نتیجه

که »عنوان« در انتقال مفهوم  یافته های پژوهش نشان می دهند 
آثار تجسمِی مفهومی دخالت دارد و می تواند مفهوم آن را بین 70 تا 
80 درصد تغییر داده، بین 50 تا 64 درصد دگرگون نموده و به سمت 
لــت دارد، متمرکز نمایــد؛ اما نمی تواند  کــه خود بر آنها دال مفاهیمــی 
گردانــد. »عنــوان« همچنیــن قــادر اســت  برداشــت مخاطــب را یّکــه 
کرده،  برداشــت مخاطــب از ایــن آثار را بیــن 47 تا 61 درصد محــدود 
بین 19 تا 32 درصد بسط داده و سبب زایش مفاهیم تازه از اثر  گردد. 
بــا توجــه به این کــه نتایج تحقیقات پیشــین پیرامون تاثیــر »عنوان« 
که »عنــوان« بر  بــر برداشــت مخاطــب از اثــر هنــری نشــان می دهنــد 
کــه برداشــت  برداشــت مخاطــب تاثیــر می گــذارد، در هنــر مفهومــی 
مخاطب از اثر بســیار مورد توجــه قرار دارد، نقش »عنوان« از اهمیت 
جــدی برخوردار می گــردد. هنرمنــِد مفهومی با عنوان گــذاری اثرش، 
یک بازی زبانی میان »عنوان« و »آن چه به نمایش درمی آید« بر ســر 
گرچه  مفهــوم بــه راه می اندازد و مفهوم نهایی اثر را شــکل می دهد. ا
در هنــر معاصر با پذیرفته شــدن هرمنوتیک مــدرن9، نقش مؤلف در 
کمرنگ و رو به صفر تلقی می گردد، اما می توان این گونه  خوانش اثر، 
کــه در آثار تجســمی مفهومــی، »عنــوان« می تواند نقش  بیــان نمــود 
کرده و  ج  که فقط آفرینش گِر ِصرف باشــد، خار مؤلف را از حالت صفر 
به نقشی مؤثر بدل سازد. نتایج پژوهش حاضر نیز این ادعا را اثبات 
کســیر عشق  می نماید؛ چنان چه وقتی »اثر شــماره 1« با عنواِن اول )ا

بر مســم افتاد و ...( به مخاطب عرضه شــد، 68/5 درصد برداشــت 
گردید  مخاطبیــن به ســمت مفاهیم معطوف به عنــواِن اول هدایت 
گشــت، 59/12  کــه بــا عنــواِن دوم )پوچی( بدان هــا ارائه  و هنگامــی  
درصد برداشــت آنها به ســمت مفاهیم معطوف به عنواِن دوم تغییر 
گردید. ایــن امر برای »اثر  کرد و ســایر خوانش ها محدود  جهــت پیدا 
شــماره 2« نیز صادق بود و درصد ســوق یافتن برداشــت مخاطب به 
ســمت مفاهیــم معطــوف به عنوان هــا در حالت هــای عنــوان دار، به 
ترتیــب 53/33 و 47/22 درصــد بدســت آمــد. بنابرایــن، خالــق اثر 
می توانــد به مــدد عنوان گذاری اثرش، بــرای خوانش مخاطب ایجاد 

گرداند. مسیر نموده و او را در جهت هایی خاص هدایت 
کــه پدیــده ی مــورد بررســی،  در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه ایــن 
برداشت انسان ها از اثر هنری می باشد، عوامل زیادی به غیر از متغیر 
که این موضــوع را باید به  مســتقل )عنــوان( بر آنها تاثیرگذار هســتند 
منزله ی مهم ترین محدودیت این تحقیق منظور نمود. برای مثال، 
پژوهشــگر نمی توانســته تجربــه ی فــردِی اعضــای جامعــه ی نمونــه 
که هــر اثر هنــری در ذهن  ک نمایــد و تداعی هایــی  را از ذهــن آنهــا پــا
کنترل  مخاطب یادآور می سازد )که ریشه در زندگی فرد دارد( را تحت 
کــرده  گرچــه پژوهشــگر ابتــدا پیش آزمــون برگــزار  در آورد. بنابرایــن، ا
اســت )حالت بی عنوان(، اما نمی توان همه ی تغییراِت حاصل شــده 
از مرحلــه ی پس آزمــون )حالت هــای عنــوان دار( را زاده ی تاثیر متغیر 

کــه »عنــوان«  کــرد، نشــان می دهــد  معطــوف بــه عنــوان دوم اشــاره 
توانسته  مفهوم اثر هنری را دگرگون نماید و »دگرگونی مفهوم« به طور 
کّمیتی پیوســته می باشــد و  خ داده اســت. »دگرگونی مفهوم«  کامل ر

می تــوان مقادیــر آن را محاســبه نمــود. »جدول 10« نشــان می دهد، 
که عناوین چگونه و به چه میزان در »آثار شــماره 1 و 2« توانســته اند 

کنند. برداشت پرسش شوندگان را دگرگون 
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پی نوشت ها

1 Postmodern Art.
2  Hermeneutics.

کــه تــاش دارد تــا جنبه ی  3 »هنــر مفهومــی، شــکلی از  بیــان هنــری اســت 
کار را تا حد ممکن تنزل بخشیده و به جای آن نیروی ذهنی  فیزیکی و ظاهری 
کند. در این نوع از هنر، تحریکات بصری و نوری به  ناشی از اثر هنری را تقویت 
کم اهمیت شــمرده شــده و  ک اثر هنری،  نفع روند فکری و هوشــمندانه ی ادرا
گفتمان با خالق آن )هنرمند( دعوت می شود.  مخاطب اثر هنری به همراهی و 
ک و دریافت آن به نوعی  بدیــن ترتیــب، فرآیند آفرینش اثــر هنری با فرآینــد ادرا
پیونــد می خورد. ... هنر مفهومی در برخی موارد، برخاف ذات و تعریف خود، 
کامًا ادبی  که به شیوه ای  کامًا فیزیکی و شکلی ناشی از تجسم فکری،  صورتی 
بیــان شــده، بــه خود می گیــرد. ماده ی اصلــی هنر مفهومــی، »تفکــر« و »زبان« 

می باشد« )لوسی اسمیت، 1387، 201-205(.
گرچه تقسیم بندی های سنتی هنر به نوعی در هنر معاصر و هنر مفهومی  4 ا
مردود محســوب می گردند، اما در این پژوهش، یک مرزبندی فرضی میان آثار 
کوچک کردن حوزه ی مورد پژوهش،  گشته تا بتوان ضمن  هنر مفهومی ترسیم 
کــه بیشــتر بــر رســانه های ســنتی هنــر مبتنــی هســتند )مثل نقاشــی،  آثــاری را 
مجسمه ســازی و عکاســی( را در قالــب دســته ای بــه اســم »آثــار تجســمی هنــر 
کارکــرد »عنوان« را در این  کرده و از ســایرین متمایز نماید تا  مفهومــی« معرفــی 

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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کــه از بخــش مطالعه ی  کــرد. بــا توجــه بــه نتایجی  مســتقل قلمــداد 
پیشــنهاد  نگارنــدگان  آمــد،  بدســت  پژوهــش  کّمــی  و  نیمه تجربــی 
گونه های  که پژوهشــگران آتی، عملکرد »عنوان« را در ســایر  می کنند 

کّمی و  هنــر مفهومــی، به ویــژه آثار موســیقایی و اجــرا10 مورد بررســی 
کنار نتایج پژوهش حاضر، بتوان حکم قاطعی  کیفی قرار دهند تا در 
کــرد. در مــورد نقــش »عنــوان« در همــه ی آثــار هنــر مفهومــی صــادر 


