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  چکیدهچکیده

تووا  ن  را در مااعاواو و    رود که مي شمار مي اي به اي و ترا رشته بينا رشته پژوهشپژوهش کيفي نوعي 

شوناختي وووا     هاي مارفو   اعگوها و ديدگاه ازرنيند از طريق برخي تحقيقاو حوزة هنر به کار برد. اين ف

هوا. پوژوهش کيفويا سواحتي      بيني وضاي  هاس  تا پيش کند و هدف ن  بيشتر درک و فهم پديده پيدا مي

هواي   شناسوي و تحييو    هاي پسامدر ا هرمنوتيو،ا مااعاواو فرهنگويا نشوانه     ها و پارادايم متأثر از مؤعفه

س ا عذا از اين منظر گاهي مواوع واجد نوعي رويکرد انتقادي و تحيييي اس . اين مقاعه انتقادي گفتما  ا

که با استفاده از روش تحقيق کيفي )نشانه و ماناشناسي( نوشته شدها به بررسي و مارفي پژوهش کيفي و  

عواو و  اسو . اطم  کاربرد ن  در مااعااو هنريا با مااعاة موردي نقاشي مااصر جها  اسوم  پرداختوه   

انود. نتوايح حاصو  از     اي گوردنوري شوده   هاي مورد نظر بر اساس مااعااو نظري و روش کتابخانوه  داده

شوناختيا   و نقاشي مااصر جها  اسم ا به دعي  دارا بوود  اباواد زييوايي   1دهد که:  ها نشا  مي تحيي  يافته

هاي کيفوي   تواند توسط پژوهش ميايا  عنوا  ي، نظا  نشانه زبا  و بيا  مااصر خويش؛ و در عين حال به

هاي تحيي  متن موورد بررسوي    هاي کيي و باضاً توصيفي خارج شده و در حوزه ها و ديدگاه از چارچوب

تورين روش و رويکورد    بادي و منااف خودا مناسب و تحقيقاو کيفي به دعي  خاصي  چند2ورار گيرد. 

رود که اغيب هم نتايح عيموي و متفواوتي    ار ميشم ويژه نقاشي به عيمي در مااعااو هنرهاي ديداري و به

 دهد. از تفسير و تحيي  متو  هنري به دس  مي
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 مقدمه
مقاعة حاضر که به مااعاة کاربرد رويکرد تحقيقاو کيفوي در هنرهواي تمسومي مااصور جهوا       

شناسوي عيموي در حووزة تحقيقواو      رداخ ا با هدف مارفي و کاربرد ي، روشاسم  خواهد پ

هواي کيفوي در ويمورو مااعاواو      دانشگاهي به مسائ  مهمي پيرامو  جايگواه و نقوش پوژوهش   

رسد که در  هنرهاي ديداريا با تأکيد بر نقاشي مااصر جها  اسم  توجه خواهد کرد. به نظر مي

ويمرو هنر مااصر اسممي عمدة تحقيقاو و مااعااو انما   ويژه در هاي هنريا به حوزة پژوهش

گرايانه و توصيفي و تاريخي بوده و يا در واعب نوشتارهاي کيوي و    شدها تا حدودي صرفاً عيني 

شناختي هنور و مسوائ     هاي زييايي گيرند. در برخي موارد نيز بيشتر به جنيه گونه ورار مي گزارش

يق ا تحقيقاو و مااعااو خود هنرمندا  و کساني که صرفاً تاريخي ن  توجه شده اس . در حق

بادي دارند و در برخي مووارد فاوود ميواني     اندا حاعتي ت، از منظر دنياي هنر به پژوهش پرداخته

اندا اعيته اين بدا  مانا نيس  که که چنوين مقوا و يوا تحقيقواو ارزش و      نظري عيمي مشخص

توجه باشند. اموا مقصوود موا بيشوتر      توانند واب  ث محتوا مياعتيار عيمي ندارند؛ کما اينکه از حي

نويسي هنر اسمميا اعگوها يوا   که تا کنو  در تاريخ هاي نظري اس . چنا  فقدا  اعگوها يا ديدگاه

تحيي  تاريخ وجود نداردا اعيته نويسونگا  تمشوي در جهو      و هاي مشخصي براي شرح پارادايم

که محققا  عيو  انساني پيوسوته   اندا در حاعي ها نکرده شناسي مااعاه و کشف اين اعگوها و روش

کنند. ما ماتقوديم روش تحقيوق در    ها و اعگوهاي ن  مي پژوهي صحي  از مکتب در حوزه تاريخ

هاي عيو  انساني رايح  ماناي کاربرد اصامحاو کيي و ن  چيزي نيس  که در رشته هنر صرفاً به

هاي تحقيق يا مقاعه پژوهشيا اساساً اشواره بوه    و پرسش اس . روش تحقيقا متناسب با موضوع

مناسوب بهوره    1شناسوي  چگونگي طي کرد  مسير پژوهش دارد که در ايون مسوير بايود از روش   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به اهمي  اين  کنند. با توجه تايير مي« عيم اعمنهح»زبانا  از ن  به  شناسي بر گردا  متدوعوژي اس ا و عرب روش 1

. روش شناسي به ماناي شوناخ   1نامند. اين اصامح کاربردهاي مختيف دارد:  مي« عيم اعايو »دانشا گاهي ن  را 
عيارتي اشاره به رويکرد و زاويه ديد محقوق دارد و   ابزارا فنو  و طرق تحصي  مارف  در ي، حوزة ماين اس . به

روش  و بريم. مثمً راه ها بهره مي وني که در ي، روش تحقيقا از ن در عين حال عيارو اس  از ممموعه اصول و فن
شناسي خاص خود را دارد. ياني مسير رسيد  به شناخ  و ماهي  پديده  گرايا  در هنر اسممي روش عرفاني سن 

اسوي  شن شناسوي بواا موثمً روش    شناسي نشوانه  طييد. در اينما روش هاي خاص خود را مي مورد نظرا ابزار و تکني،
ها  هاا زيرساخ  . بررسي مياني نظري ي، مکتب ماين؛ ياني بررسي پيش فرض2تاريخي و عرفاني متفاوو اس . 

توا  ماادل اين کاربرد دانسو ؛ مثو  مناوق     عيارتي ديگرا مناق فهم هر مکتب را مي و مفاهيم اساسي ن  مکتب. به
 شناختي در هنر. فهم ديدگاه پديدار
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ها و ابزارهواي موورد اسوتفاده در تحقيوق.      ماناي کاربرد ممموعه تکني، شناسي به بگيريم؛ روش

هاي هنري و نيز عود  نشونايي    در حوزة پژوهشاي  رشته شايد بتوا  گف  که فقدا  مااعااو بينا

هاي تحقيقاو کيفيا از جميه د ي  اين مسئيه اسو . بنوابراين در ايون مقاعوها يکوي از       با روش

هاي مهم در حوزة مااعااو نظري هنرا ياني پژوهش کيفي )بوا تأکيود بور نشوانه و       شناسي روش

سوم ا موورد مااعاوه و بررسوي وورار      شناسي( و کاربرد ن  در تحيي  نقاشي مااصر جهوا  ا  مانا

تواند  صورتي کيي در اينما شرح داده خواهد شدا مي شناسي که فامً به خواهد گرف . اين روش

 توجهي به دنيال داشته باشد. هاي حوزة هنر نتايح واب  در مااعااو و پژوهش

 پيشينة تحقيق
و   به زبا  فارسوي ترجموه شوده   در مورد تحقيقاو کيفي منابع بسياري وجود دارد که عمدتاً هم 

طور مشخص در مورد تحقيقواو   اندا عيکن به برخي از اين نثار جز منابع اين مقاعه هم ورار گرفته

اي بوا عنووا     ( در مقاعوه 2112طور نمونه عورد ) هايي اشاره کرد. به توا  به نمونه کيفي در هنر مي

کند که هنرهاي تمسمي طوي دو   مي به اين موضوع اشاره« هاي کيفي در هنرهاي خمق پژوهش»

طوور کواربردي اسوتفاده     شوده را بوه   هاي تحقيقاتي هوداي   توجهي مدل صورو واب  دهه اخير به

بور مسوئيه هسوتند کوه بوا       هوايي ميتنوي   هاي عميي و کشف عمييا روش بر روش اند. عموه کرده

ا  در يو، گوروه   هوا همسوو هسوتند. هنرمنود     هاي کيفي عيو  اجتماعي در ميا  ساير رشته مدل

هوا و   هاي رايانه ديميتال و نتييوه  هايي از نزمايشگاه نوري دادها مدل هاي جمع تحقيقاتي استراتژي

سال پنمم نشريه رويکرد خموانه به  1کنند. اين مقاعه در شماره  تحقيق از چند رشته را اتخاذ مي

نگواري گرافيکوي: يو،     يختوار »( در مقاعة خود به نوا   2112اس . ويييامز ) پژوهش منتشر شده 

ا هنرهواي  «عنوا  روشي براي تحقيوق و درک  پروژه تحقيقاتي کيفي با استفاده از هنر تمسمي به

کنفوران   در شناختي به بحث گذاشوته اسو . ايون مقاعوه      عنوا  ي، راهيرد روش تمسمي را به

شوي در  گروه ويژه عمومند به هنر و تحقيق در هنرهواي تمسومي و نماي   AERAنشس  سا نه 

مثابوة پوژوهش:    نفورينش هنوري بوه   ( در کتاب 2110نموزش ارائه شده اس . همچنين ساعيوا  )
عنوا  ي، عميکرد تحقيقواتي   هاي ما را در مورد ننچه که به فرض جستاري در هنرهاي تمسمي

عنوا   اي براي هنرهاي تمسمي به کشد و با اين کار نناعيز پيشگامانه نيد به چاعش مي به وجود مي

دهد. اين کتاب متنيِ جذابِ تصويريا امکا  ايماد اشکال جديدي از دانش را در  تحقيق ارائه مي
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اسو . جنگووارد    کند. اين کتاب توسط انتشاراو سِيح منتشر شده  دنياي بصري فزاينده ما باز مي

« هاي بصري: رويکردي هنري در تحقيقواو نموزشوي کيفوي    پرتره»اي با عنوا   ( در مقاعه1222)

کند.  دهد که اشکال سنتي تحقيقا ماهي  تحقيقا تفسير و بازنمايي تحقيق را محدود مي رح ميش

مشواهده باشودا    هاي عميکرد هنوري بوا ارزش و وابو     ها و حساسي  گيري در مقاب ا اگر سخ 

هواي هنوريا ماننود درک     رسد؟ او دريافته اس  که ويژگوي  تحقيقاو نموزشي چگونه به نظر مي

ها و شهودهاي يکپارچگي پيچيدها عم  تحقيق را افوزايش   ا گشودگي به ناشناختهشناختي زييايي

اس . رشويدي   منتشر شده  (ERIC)دهد. اين مقاعه در نشريه مرکز اطمع رساني منابع نموزش مي

ا ضومن  «هواي کيفوي در مااعاواو هنور اسوممي      شناسي پژوهش کاربرد روش»( در مقاعه 1132)

شناسي را بوراي تحييو  و بررسوي نگوارگري موورد       د تحيييي نشانهمارفي تحقيقاو کيفي راهير

 . 1بحث ورار داده اس 

 روش تحقيق مقاله
پوردازدا بوا بهوره     مقاعه حاضر که اساساً به بحث و بررسي موضوع روش تحقيق کيفي در هنر مي

. گيري از همين رويکرد نوشته شده و راهيرد تحقيقي ن  مارفي روش نشانه و ماناشناسي اسو   

انود و بوا شويوه     اي گوردنوري شوده   هاي مورد نظر با استفاده از تکني، کتابخانوه  اطمعاو و داده

اند. جاماه کو  ايون تحقيوق ممموعوه      وتحيي  ورار گرفته هاي مانايي و کيفي مورد تمزيه تحيي 

صورو هدفودار   هاي هنرمندا  مااصر جها  اسم  اس . روش نمونه گيري اين تحقيق به نقاشي

تصوويرا بور اسواس روش غيور همگون يانوي        11ه اس ا به اين صورو که از بين ممموعه بود

تصوير  0هاي متفاوو و در عين حال همسو با موضوع تحقيقا  ها بر ميناي ويژگي انتخاب نمونه

 اند. انتخاب شده

 هاي کيفيپژوهش
اثور هنوري يوا    پژوهش کيفي براي مااعااتي مناسب اس  که به دنيال ادراک مانوا و يوا ماهيو     

ماهي  تمارب انساني هسوتند. بوراي فهوم جزييواو پيچيودة مربووح بوه احساسواوا تخيو  و          

تور   هاي ذهني که در توعيد و خيق نثار هنري دخي  هستندا ايون نووع پوژوهش کواربردي     فرنيند

هواي   دهد که با روش دس  مي هايي را به اس . مقصود از پژوهش کيفيا پژوهشي اس  که يافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اس .  سو  دوفصينامة نامة هنرا ويژة هنرهاي تمسمي و کاربردي منتشر شدهاين مقاعه در شماره   1
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ايا  رشوته  تحقيق کيفيا ي، حووزة تحقيوق بينوا   »اند.  ري يا هرگونه کمّي کرد  کسب شدهغير نما

مثابة کانواعي ارتيواطي موابين عيوو  انسواني و       اي اس  که به رشته اي و برخي اوواو ضد رشته فرا

هاي گوناگو  را داراس ؛  کارگيري در پارادايم کند و وابيي  به اجتماعي و عيو  فيزيکي عم  مي

ننکه اعزامًا به ي، پارادايم يا رشوته خواص تايوق داشوته باشود. تحقيوق کيفوي رويکوردي          بدو 

تفسيريا تأوييي بوده و در پي نائ  شد  به فهمي تاريخي از تمربه انساني اس  و عذا در وراي 

دارد )پرتوويا   موي  گيري و سنمش و محاسيه اسو  گوا  بور    حوزه تحقيق کمّي که نوعاً بر اندازه

که تأکيود   توا  مورد تأکيد ورار داد. نخس  اين توجه را مي اين تاريف چند نکته واب (. از 1131

کارگيري روش يوا نگورش نووين در مااعاوة پديوده بووده و خاصويتي         شناسي کيفيا بر به روش

توانود خوود را متناسوب بوا      دهد مي اي و منااف دارد که نشا  مي رشته اي و گاهي چند رشته فرا

هواي موورد مااعاوه را توسوط      يا تاييق دهد. دو  ننکه پژوهش کيفيا پديدهموضوع مورد بررس

هواي کمّوي    شناسيا نقاة مقاب  پژوهش کندا بيکه از حيث ماهي  روش نمار و اروا  مااعاه نمي

هواي کيفوي و حتوي     شناسي پژوهش کنيم که روش اس . در اينما اعيته به اين مسئيه نيز اشاره مي

اند  ويژه عيو  انساني استخراج شده هاي عيو  ديگر به ها و شاخه ز رشتهکمّي در مااعااو هنري ا

ها در مااعااو هنري هستيم؛ عذا ممکن اس  که  گيري ن  و ما در حقيق  به دنيال کاربرد و بهره

رسود   هاي نظري متاددي نيز در پيش روي ما ورار گيرد که بوه نظور موي    در اين فرنيندا دشواري

شناسوي پوژوهش    هاي روش تادي  کاربرد نظريه و ترا به جرح شتر و نگاه دويقتوا  با تحيي  بي مي

گرا هستند. سورِ  کيوور    کيفي در حوزه مااعااو هنري پرداخ . تحقيقاو کيفي اغيب کثرو

دهد کوه مشوارک     گراي عيمي در مااعااو هنرا شرح مي ( در دفاع از ي، نگرش کثرو2110)

که تحقيقاو هنوري   اول از همه کثرو در مفاهيم و درک اين فايي او تقاضا براي کثرو اس ا و

تنها اينا تنها راه اجراي عداع  نسي  به ننچه  ممکن اس  چه باشد و چگونه بايد انما  شود. نه

واوااً در دنياي هنري در جريا  اس  و عد  اعمال محدودي  به د يو  صورفاً رسومي خواهود     

بندي را بوه بحوث    گرايانه که مشکمو کيفي  و طيقه روبودا بيکه او ماتقد اس  که رويکرد کث

تورين و   کنودا جاعوب   در مورد هر ي، از دستاوردهاي تحقيق و نه موواي  رسمي ن  واگذار مي

سادگي خواها  راهوي بوراي    (. او به20کند )ص:  ترين نتايح تحقيقاو هنري را تضمين مي متنوع

هواي دفواع از ن  را پيودا     ر صورو عوزو ا راه درک تحقيقاو هنري اس  که کثرو را بپذيرد و د

پردازا  همکار )و برخي از متخصصا (ي اس   کند. چيزي که کيور  با ن  مخاعف اس ا نظريه
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ويوژه   عنوا  تنها تحقيق واواي هنري تاريف کنندا و بوه  خواهند نوعي فااعي  خاص را به که مي

ري اگر بخواهد تحقيق باشدا بايد اعزاماو ها اين اس  که تحقيق هن کساني که دعي  اين اعتقاد ن 

پندارند و که تنها نوع واواي تحقيق عيمي اس  و بپوذيرد )همانموا(. روش      ها مي چه را که ن  ن 

هاي فرهنگي سنخي  بيشتري دارد. زيرا بنا به طيياوتشا بوا نظوا      تحقيق کيفي با مااعااو زمينه

اعيته بايد گف  هر چند روش تحقيق کيفوي بوه    ها و باورها سروکار دارد. ارزشيا ساختار ذهني 

شناختي نيز سنخي  بيشتري داردا اما بدا  مانوي   عي  همين خصوصي  خودا با مااعااو انسا 

نيس  که واب  استفاده بود  ن  منحصر بدين زمينه اسو ا بيکوه بوه ن  مانوي اسو  کوه روش       

کمموي و رفتواري داردا    تحقيق کيفي بوراي درک مفواهيم فرهنگوي کوه نيواز بوه درک محتوواي       

هواي   دهود کوه ويژگوي    (. اين تاريوف نشوا  موي   12: 1132تر اس  )استراس و کوربينا  مناسب

هواي   پژوهش کيفي اغيب در ارتياح با مسائ  فرهنگي و اجتماعي اس . پ  اگر چنوين ويژگوي  

دسو    دهيما به اين بحث مهم توجه را در پژوهش کيفي بيشتر مورد بررسي ورار مي کيي و واب 

خواهيم ياف  که تحو و هنري که در طوول تواريخ هموواره تحو  توأثير تحوو و فرهنگويا        

انود   هاي فرهنگي مختيف را با خود به همراه داشته خود زمينه به اندا خود اجتماعي و تاريخي بوده

ف ها در مقاطع مختيو  عيارو بهتر با زندگي انسا  هاي فرهنگي با تمارب انساني و به و اين زمينه

تاريخي گره خورده اس . بدين سيبا هنر مااصر جها  اسم ا و از جميوه هنور نقاشوي کوه از     

هواي   هاي متفاوو اس ا از حيوث ويژگوي   طرفي در برخي موارد محصول نميختگي بين فرهنگ

شناختي و فرهنگي موجود در اين هنرا در اين ويمروا بر اساس رويکرد کيفي مورد بحث  زييايي

واواي  اين اس  که ما امروزه در جهاني پيچيدها متنووع و حواوي تکثورا زنودگي     گيرد.  ورار مي

توا  با رويکردهاي گوناگو  ن  را مورد مااعاه وورار داد. پوژوهش کيفوي نتيموة      کنيم که مي مي

هاي فرهنگي و اجتماعي از مرحيه سنتي به مدر  و باود از ن  اسو .    تحو و و تغييراو زمينه

هاي مختيف و متفاوو فرهنگيا نقش خود را برجسوته کورده و    نار صوروعذا اين پژوهش در ک

شود که حاوي چند روش؛ و نيز نيازمند ي،  پژوهش کيفيا فرنيندي محسوب مي»به بياني ديگر 

-Denzin and Linclon, 2005, 12)رويکرد طيياي و تفسيري براي موضوع مااعاواتي ن  اسو   

هاي مختيوف عيوو     دانند که در شاخه ژوهش ترکييي مي(. به همين خاطر اغيب ن  را نوعي پ18

 گيرد. انساني و مااعااو هنري مورد استفاده ورار مي

 گيرد که عيارتند از: هاي کيفي در نظر مي ( چند ويژگي کيي را براي پژوهش2112فيي،)
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 ها و روش ها تناسب نظريه .1

 ها کنندگا  در پژوهش کيفي و تنوع ن  هاي مشارک  نگرش .2

 تقاب  پژوهشگر و تحقيقتأثير م .1

 (.10هاي کيفي)ص:  ها در پژوهش تنوع و تادد رويکرد و روش .0

 انواع تحقيقات کيفي
انودا بوه انوواع مختيفوي از      هاي تحقيق کيفي نوشته شده هاي متاددي که در مورد روش در کتاب

ا 2110ا نيوومنا  2112هاي تحقيق کيفي پرداخته شده اس . در اين منابع مرجع )کراسولا  روش

هواي مختيوف بسويارند و ايون      هاي تحقيق کيفي به فراخوور رشوته   (ا تاداد روش2113وعکاوا 

هواي   ها بنابر نيواز رشوته   هاي تحقيقاو کيفي اس . اين روش دهندة تنوع و کثرو در روش نشا 

هاا تمايو  بوه سوم  تفسوير و ماناکواوي       هاي ن  گيرند و از ويژگي مختيف مورد توجه ورار مي

طور کيوي در حووزه عيوو  انسواني شوک        هاي تحقيق کيفي به ف اس . اگرچه روشمتو  مختي

ويژه  اندا اما با توجه به اينکه عيمي بود  مااعااو نظري هنر در تموي با عيو  انساني و به گرفته

هاي تحقيق کيفي يکي از  عيو  اجتماعي موضوعي  يافته اس ا امروز بررسي و نشنايي با روش

ها و رويکردهايي مانند پديدارشناسويا   رود. روش شمار مي اعااو نظري هنر بهنيازهاي جدي ما

شناسوي و ديگور رويکردهوايي کوه      شناسيا هرمنوتي،ا تحيي  گفتما ا نشوانه  شناسيا مرد  انسا 

گيرنود.   شناختي و تحيييي دارندا مورد استفادة پژوهشگرا  حوزة هنر وورار موي   کاربردهاي روش

انود و بوه    عنوا  روش تحقيوق مارفوي نشوده    ها در سن  نقد ادبي به روشاگرچه بسياري از اين 

ها توجه شدها اما در منوابع روش تحقيوق    به ن « روش تحقيق براي هنر»مثابه  ندرو به عيارتي به

اند. همچنين بايد توجوه داشو  کوه هور      هاي اين نوع مارفي شده ترين روش عنوا  مهم کيفي به

هواي هنوريا    هاي تحقيق کيفي در مواجهه بوا هور کودا  از رشوته     شکدا  از اين رويکردها و رو

طور مثوال در مواجوه    کنند. به ها و انتظاراو متفاوتي را براي محققا  ايماد مي کاربردها و وابيي 

شناختي بويش از   شناختي و انسا  مراتب روش مرد  با موسيقي وو  شناسي يا اتنوموزيکوعوژي به

گيورد و در مواجهوه بوا     ها تحيي  متن اس  مورد استفاده وورار موي   هايي که هدف ن  ساير روش

محووور ماننوود هرمنوتيوو، سوونتي و موودر ا  محووور و فوورامتن هوواي مووتن هنرهوواي ديووداريا روش

هوا   گيري ن  هاي شک  شناسي و ... با توجه به زمينه شناسي کمسي، يا پسا کمسي،ا جاماه نشانه
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وجوو   تري مانند ساختارگرايي يا پساساختارگرايي جس  ييها را در مسيرهاي ک و اعم از اينکه ن 

طور مثال روش بينامتنيو  کوه از دل سون  سواختارگرايي      اند. به کنيم يا خير و بيشتر مورد توجه 

عنوا  نوعي روش در مااعااو تاييقي  تواند در ويمروي تحقيقاو کيفي و حتي به متوعد شدها مي

هوا و رويکردهوا در چوه     ابراينا اينکه هر کودا  از ايون روش  هنر هم مورد استفاده ورار بگيرد. بن

شوناختي داشوته باشودا     تواند کاربرد روش هاي هنري مي شراياي و متناسب با کدا  ي، از رشته

تنهوايي بايود    هوا بوه   نيازمند نشنايي پژوهشگر با هر کدا  بوده و  ز  اس  بررسي هر کدا  از ن 

اي از اووداماو توأويييا    مثابة ممموعوه  اين نوع از تحقيقا به موضوع ي، مقاعة ممزا ورار بگيرد.

توا  ن  را تاريوف   سختي مي دهد و عذا به هاي ديگر ترجيح نمي هيچ روش مشخصي را به روش

طور خاص متايوق بوه    کرد. در واوع اين نوع پژوهش دربردارندة نظريه يا پارادايمي نيس  که به

برند  کار مي هاي ن  را به هاي تحقيق و استراتژي اند که روش ها مدعي خودش باشد. انواع پارادايم

توا  به کانستراکتيويسم )ساختگرايي(ا فمنيسم و مااعااو فرهنگي اشاره کرد  که از ن  جميه مي

(. پارادايم مورد توجه ما در اين مقاعه رويکرد نشانه و ماناشناسي اسو . وابييو     1131)پرتويا 

هاي گونواگو  فکوري و مااعاواتيا از     ق در اعگوهاي نظري و نگرشگيري از اين نوع تحقي بهره

هاي تحقيق کيفي در مقايسه با تحقيق کمّي اس . به همين منظوور موا در    جميه مهمترين ويژگي

 کنيم: هاي اساسي تحقيق کيفي و کمّي اشاره مي طور اجمال به برخي از تفاوو اينما  به

صوورو   هوا را بوه   تووا  ن   ا و ماناهايي اس  کوه نموي  و پژوهش کيفي ناظر به حقايقا فرنينده1

هواي از پويش    هوا و واوايو    بر نظريه تمربي و کمّي اندازه گيري کرد و نزمودا چرا که ميتني

کوه   شووندا در حواعي   ها در جاماوه سواخته موي    موجود نيس  و بر اين باور اس  که واواي 

هاي از پيش موجود و روابوط    بسياري از پژوهشگرا  کمّي رساع  خود را بر کشف واواي

 (.1120دانند )د ورا  موجود بين پديدارها مي

بور احسواس و    هاي کيفي را ميتني هاي کمّي گرايش دارندا اغيب پژوهش کساني که به پژوهش»و 2

. ايون در  (Bayman, 2001:282)« کنندا اما ذهني بود  هدف پژوهش کيفي اس . ذهن تيقي مي

تووا  گفو ا    عيوارتي ديگور موي    شودا يوا بوه   ي ذهني  سرکوب ميحاعي اس  که در روش کمّ

 هاي عقمني اس . پردازي و استد ل پردازيا نظريه بر تفسيرا ايده پژوهش کيفي ميتني

ها واجود   کنندا زيرا اغيب ن  گرا را رد مي و پژوهشگرا  کيفي مفروضاو پوزيتويستي يا عيني 1

 د.هاي پسامدر  و پساساختارگرا هستن حساسي 
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اعتماد هستند  هاي کيفي غيرواب  هاي پژوهش و پژوهشگرا  کمّي ماتقدند که تفسيرها و استنياح0

ها به صح  و سقم مسائ   کنند که از طريق نزمو  و با توجه به عيني  پديده و عذا تمش مي

 دهند. پي بيرند. ياني اساس مااعااو خود را بر نزمايش و مشاهده ورار مي

توا  طي ي، فهرس  بيند ادامه دادا اما ما به همين نکتوه بسونده    س  را ميمواردي از اين د

هواي هنوري بوه     کنيم که تقيي  ابااد انسانيا ذهني و خموانة مااعااو هنري و حتوي فااعيو    مي

هاي مهوم نظوري محودود     هاي جديد و استياح اعداد و اروا ا پژوهشگر را در جه  کشف يافته

هاي هنري از سواح    نويسيا مااعااو پديده هايي مث ا تاريخ هنر هخواهد کردا عذا ويژگي حوز

توري خواهود    هاي کيفي نتيموة مايووب   شناختيا با تکيه بر اصول روش نظريا فيسفي و زييايي

گونه مااعاواو اگور    در اين»هاي کيفي سنخي  بيشتري دارند و نيز  عيارتي با پژوهش داش  و به

شود که پژوهشگر مااعاه پژوهشوي را نغواز    زماني تنظيم مي شودا عموماً اي هم مارح مي فرضيه

ها صرفا نزمووني   هايي از پيش تايين شده باشند و داده ها بماي اينکه ايده کرده اس . اين فرضيه

گيرنود و در   هوا شوک  موي    نيندا در تاام  بوا داده  ها بيرو  مي ها فراهم کنندا از دل داده براي ن 

(. حوال بوه   10: 1131)حريوريا  .« شوند...  صورو غير نماري نزمو  مي هاا به جريا  تفسير داده

هواي ن  در تحييو     توجه به شرحي که از پژوهش کيفي ارائه کرديما به کواربرد يکوي از شواخه   

 پردازيم. نقاشي مااصر جها  اسم  مي

 پژوهش کيفي و هنر معاصر
جريوا  اسو ا ماننود ارتياطواو     امروزه رويکردهاي مختيفي در مااعااو نظري هنرهاي مااصور در  

شناسي و ... اما هنوز در ايرا  اين رويکردهوا کوه همگوي     شناسي فرهنگيا جاماه فرهنگيا نشانه ميا 

چنا  که بايد  روندا در مااعااو نظري هنر مااصر ن  شمار مي کيفي به هاي پژوهشي زيرممموعة روش

طور کو (   هاي کيفي در مااعااو هنري )به هشاندا عذا ما با عناي  به اهمي  کاربرد پژو شک  نگرفته

هواا مقاعوة حاضور را بوا مااعاوه مووردي يانوي نشوانه و           بنيوادبود  ن   و نظريه  و نيز به دعي  اناااف

 بريم. هاي پژوهش کيفي پيش مي مثابة يکي از روش ماناشناسي نقاشي مااصر در جها  اسم  به

 روش نشانه ـ معناشناسي
هوا و   نظرا ا نشانه و ماناشناسي عيم مااعاوة مانواي نشوانه     يير ديگر صاحبشناسي يا به تا نشانه

شناسي در ابتدا مااعاوة شورايط توعيود     ش، کار نشانه شرح شرايط توعيد مانا در متن اس . بدو 
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ها در حياو اجتماعي اس  و بديهي اس  که مااعاة مانوي زبوانيا تنهوا بخشوي از      ماناي نشانه

اي راز  پديده« ماني»زعم سوسور  رود. به شمار مي شناسي به ختي يا نشانهشنا پيکرة مااعااو ماني

نميز نيس  که در ذاو ي، نشانه وجود داشته باشدا بيکه اين صرفاً نقش نشانه اس  که حاص  

توا  از ن  تحو  عنووا     شناسي که امروزه مي هاس . نشانه تفاوو داشتن ن  نشانه با ساير نشانه

شناسوي   ياد کردا حاوي رويکردهاي متاددي اس . در حقيق  اصامح نشانهو ماناشناسي  نشانه

و ماناشناسوي يانوي    کوه نشوانه   دهودا در حواعي   به رويکردهاي کمسي، در اين مورد ارجاع موي 

ا که پوياتر و از سياعي  بيشتري 21شناسي باد از دهة  شناسي باد از ساختارگراييا يا نشانه نشانه

تواند کارايي داشوته باشود و نوه مانوا      تنهايي مي اساسا ديگر نه نشانه به بر اين»برخوردار اس . 

« بدو  ن ا در واوع نشانه بدو  مانا عقويم اسو  و مانوا بودو  نشوانه هويچا پووش و نامشوروع        

شناسي  اي را باز کنيم و به اين سؤال که چرا نشانه جا  ز  اس  نکته (. در اين1: 1131)شايريا 

توانود   شناسي موي  نشانه»... نويسد:  شناسي مي يم. چندعر در کتاب مياني نشانهخوانيما پاسخ ده مي

ريوزي   هوا و نقشوي کوه خودموا  و ديگورا  در پوي       اي نشوانه  ما را ياري دهد تا از نقش رسوانه 

شناسيا موا ميو  خوود را بوراي      کنيما مايع شويم. با تکيه بر نشانه هاي اجتماعي ايفا مي واواي 

در واعب چيزي کاممً مستق  از تفسيرهاي بشري اسو ا از دسو  خوواهيم    فرض اينکه واواي  

اي بوا رمزگوا  يوا     هواي پيچيوده   شناسي ما مانا را فاا نوه از طريوق فااعيو     داد. با تکيه بر نشانه

. از سويي ديگر (Chandler, 2007: 10)« کنيم ها نگاه هستيما خيق مي وراردادهايي که اغيب از ن 

هاي مختيف اجتمواعيا پيوسوته    بيم که ما در جها  پيرامو  خود حتي در محيطيا روشني درمي به

هاي  تر نشانه هاي اجتماعيا فرهنگيا و در ساحي جزئي  کنيم؛ اعم از نشانه ها زندگي مي با نشانه

 شناسي پيوندي ناگسستني با ما و جها  پيرامو  ما دارد. شنيداري و ديداري. بنابراين نشانه

رود.  شومار موي   ين جاا نشانه و ماناشناسيا نوعي رويکرد کيفوي بوراي موا بوه     سا  در ا بدين

شناسي و  گيري نشانه عيارتي پيرو تغيير و تحو و نظري و فکري در حوزه عيو  انسانيا شک  به

گيري نظرياو نشانه و ماناشناسي در ذي  عيو  انساني و   تحو و ن  در طي زما  و سپ  شک 

شناسيا مااعاواو فرهنگوي و    شناسيا جاماه گيرد. همچنا  که زييايي يهاي کيفي ورار م پژوهش

شناسي نيز از جميه رويکردهاي تحقيقاو کيفي هستند. ما در ادامه با نگاهي اجماعي و کيي  مرد 

هاي انتخابي خود از نقاشي مااصر جها  اسم  خواهيم پرداخ ا و بوه   به تحيي  برخي از نمونه

هايي بوراي انموا  نووعي تحييو  کيفوي       ي مورديا مثال ها که اين بررسي کنيم اين نکته تأکيد مي
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روند. به واوع نويسندگا  بر اين مسئيه نيز نگاهي دارند که ممکون اسو  ايون سوؤال      شمار مي به

به هر حال هدف ما در حقيقو  مارفوي   « شناسي؟ چه نوع نشانه»و « کدا  نشانه؟»ايماد شود که 

هاي کيفي اس ؛ کما اينکه محققي ممکون   دا در تحقيقاو و تحيي شناسي نظريه بنيا نوعي روش

هواي تصوويري خوود را موورد      شوناختي نمونوه   شناسي يا جاماه اس  با استفاده از رويکرد مرد 

پوردازيم.   عنوا  نمونه در همين بخش به يکي از نثار هنرمنودا  مااصور موي    بررسي ورار دهد. به

تووا    ريني با نا  خاعد تهمازي اس . در اين نقاشوي موي  ا اثري از ي، نقاش بح1تصوير شمارة 

ها متايق به ي، نظا  يا فر   هايي را در واعب عناصري مشاهده کرد که گويي هر کدا  از ن  نشانه

 کيي هستند.

 
:تصويرزمان،اثرخالدتهمازی،نقاشبحرينی،رنگوروغنرویبوم3تصوير

ابتدا به سه بخش کيي تقسيم شوود کوه توسوط رنوگ و     تواند در  اين اثر از حيث ساختار مي

رنگ و رنوگ نوارنمي    اي کم اي و وهوه عيارتي رنگ وهوه شودا به ها مشخص مي نحوة ترکيب ن 

بخش پايين تابيوا سه بخش اصيي هستندا زيرا اين تابيو انتزاعي و تا حدود زيوادي وابسوته بوه    
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متنوي ايون اثور بوا نثوار مکتوب        بهترا راباة بيناعيارو  توجه شياه  و به رنگ اس . اما نکتة واب 

هاي  توا  باد از مشاهدة کيي  اثر و اجزاي متشکية ن ا بر اساس شاخصه کوبيسم اس . پ  مي

هوايي مثو  چشوما دو دسو  در سوم        متن بصريا ن  را با رويکرد بينامتني تحيي  کرد. نشانه

را در وضوايتي چنود باودي نشوا      خواهند ي، شک  و يا فيگور  راس  و چپ تابيوا گويي مي

هواي کوبيسوتي    دهند و اين هما  عاميي اس  که به متو  بصري پيش از خودشا يانوي نقاشوي  

يوا   2متنيو   گوينود. بينوا   مي 1متني  بيشدهد و اين نوع راباه را در اين جا در اصامح  ارجاع مي

ژوعيوا  »توسط  11بار در دهه  يننگاهانه نخست صورو نگاهانه و يا نا ها به ارتياح و تاام  ميا  متن

هاي نقد ادبي و هنري مورد توجوه وورار گرفو . در     مارح شد و سپ  در ساير حوزه« کريستوا

هواي روز در روابوط و    بينامتني  تداو  و يا دگرگوونگي ميوراگ گذشوته و ابوداعاو و نوونوري     

دريافو  موتن و    گيرد؛ عذا عامو  مهموي در درک و   ساختار پنها  ي، متن مورد بررسي ورار مي

با توجه به اهمي  بررسي و « ژن  ژرار». تر از ن  شناخ  هوي  و فرهنگ ي، جاماه اس  مهم

هاا دامنة مااعااتي کريستوا را گسترش داد و در نهاي  هر نوع راباه ميوا  يو،    روابط ميا  متن

کورد کوه بينامتنيو     ناميد و ن  را به پنح دسته تقسيم  1متن با غير خود را با واژه جديد ترامتني 

 اسو .  متنيو   شود. يکي ديگر از اوسا  ترامتني  نزد ژنو ا بويش   يکي از اوسا  ن  محسوب مي

متنوي را تشوکي     شوودا اسواس مااعاواو بويش     هاي ديگر نگاشته موي  هايي که بر اساس متن متن

ا بررسوي  گيورد  چه را که متن دو  مستقيماً از متن پيشين بر موي  متني  تمامي ن  دهد. در بيش مي

شوود.   موتن خوانوده موي    متن و متن جديد بيش تر پيش شود. بر اين اساس متن اوعيه و وديمي مي

متني  به دو وسم تقييد)حفظ نسخه اصيي( و ترا گوونگي)تغيير در نسوخه اصويي( تفکيو،      بيش

ا 0(. سه بخش ديگر ترامتني  نزد ژرار ژن  عيارتنود از: سورمتني   1131)نامور مايقا « گردد مي

 .  1و فرامتني  1يرامتني پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Arcitextualite 
2 Intertextualite 

3 Transtextualite 

4 Metatextualite 

5 Paratextualite 

6 Hypertextualite 
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اثر ديگري اس  که در عين داشتن راباة بينامتني با متو  پيش از خود ياني  2تصوير شمارة 

اسو . در   اتصال گفتمواني و  انفصالاي ديگر از ي، اثر ديگر در ن ا واجد ويژگي  حضور نشانه

 تر مشاهده کرد.  جديد ها و حتي ي، متن ديگر را در متني توا  حضور نشانه وضوح مي اين اثر به

 
ایديگر،رنگوروغنرویبوم،اثرحبیباهللصادقی:مرثیه2تصوير

سوو  مواه   »ي ماوروف   شوود توابيو   زمينوة توابيو ديوده موي     چه که در بخش پ  به واوع ن 

ن  را دوبواره و توسوط خوودش در کييو       صادوياس ا که  اثر فرانسيسکو د گويا« 1313 مي

دهندة زبا  و بياني مشوترک در   خودا جاي داده اس  و اينا از ساحتي نشا  اي اثر نظا  نشانه

کنودا   چه بيشتر از همه در ايون توابيو خودنموايي موي     ارائة مضمو  برخي از نثار اس . اما ن 

شمار  ي صادوي براي ما نوعي گفتما  بصري به جا تابيو انفصال و اتصال گفتماني اس . در اين

در زما  تحقوق  »... نيند انفصال و اتصال گفتماني را در ن  مشاهده کرد. توا  فر رود که مي مي

نمايودا   هاي متايق به خود را به بيرو  از خود هداي  موي  عم  زبانيا گفتما ا باضي از واژه

سازد. به ديگور سوخنا بوراي توعيود      همين عم  اس  که عيور از گفتما  به گفته را ميسر مي

تايق به گفتما  و منا اينماا اکنو  و وجود ندارد و تنها از طريق   گفتها راهي جز نفي عوام  م

گيرد. سه عام  دخي  در ايماد  عميياو برش يا انفصال گفتماني اس  که اين نفي صورو مي

غیررا اينموا بوه   غیرمنچنين فرنيندي عيارتند از: عامييا زمانيا مکاني. به اين ترتيب من به 

(. در ايون اثور شخصويتي را    21: 1131)شوايريا  « شود يدي  ميت غیراکنونو اکنو  به  اينجا
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اسو . در حقيقو  نقواش     1313 بينيم که پش  به بيننده )ما(ا ناظر توابيوي سوو  مواه موي     مي

شود و ن  شخصي  ناظرا عام  بيروني اس  که بوه   پرداز محسوب مي عنوا  گفته )صادوي( به

 ا عوذا موا بوا مشواهده ايون اثور متوجوه        اي هداي  شده اس سوي گفته )نقاشي( و مکا  گفته

آن»و « آنجرا»ا «او»بر  شويم که شخصي  ناظر در زما  اکنو ا شاهد رويدادي اس  ميتني مي

کند. او  پرداز را ايفا مي از سويي ديگرا شخصي  ناظر که پش  به ما ايستاده نقش گفته«.زمان

ماناي صيح يا  اي به د پيا  يا گفتهدهندة پيامي از جانب اوس . شاي گيي در دس  دارد که نشا 

هواي تنوگ    هوا و حصوار   روا عميياو انفصال گفتمانيا گريز از محودودي   ازاين»نشتي باشد. 

(. بنوابر ايون نقواش    22)هموا :  « مکاني اسو   زماني و فرا عامييا فرا سخن و خيق جرياني فرا

زموا    ا زما  و مکا  را به فراپردازي خود و با استفاده از ايماد انفصال گفتماني واساة خيال به

ايا اثري را خيوق کورده کوه     مکا  ميدل نموده و با ادغا  دو متن بصري و دو نظا  نشانه و فرا

رسد شخصيتي که در تابيو پش  به گفتوه   حتي مضمو  و مانايي مشترک نيز دارند. به نظر مي

ني سوو  مواه موي    خوا  ياني مخاطب ايستاده اس  خود را جزئوي از رويوداد زمواني و مکوا    

خوا  يا مخاطوب ديگوري حاضور شوده اسو . زيورا        پندارد و از سويي در نقش ي، گفته مي 

دهد که ن  شخصي  در ي، نمايشگاه  ي ديگر در سم  چپ اثر نشا  مي اي از ي، تابيو نيمه

 اتصوال گفتمواني  کند. در اين حاع  ما با  را مشاهده مي1313 حضور يافته و تابيو سو  ماه مي

مواجه هستيم که با حضور هما  شخصي  در تابيو تحقق يافته اس .  من،اينجا،اکنونيا يان

رود کوه بور اسواس     شمار موي  اين تحيي  مختصر از ديد نويسندگا  اين مقاعها تحيييي کيفي به

گيورد. عوذا بور هموين سوياق در       مياني نظري تحيي  نشانه و ماناشناسي گفتموا  صوورو موي    

هاي مواجهه و تاام  نشانه و مانا را بوراي موا نشوکار     تواند وابيي  مي تر نيز ساوحي پيچيده

توجه اس ا اما فامً بحث ما پيرامو  کاربرد نشانه  شناختي اثر نيز واب  کند. هرچند ابااد زييايي

 هاي کيفي اس . و ماناشناسي در تحيي 

 نوشتار ـ تصوير
همزيستي و تاامو  بوين نوشوتار و تصووير      در برخي از نثار هنرمندا  مااصر جها  اسم ا ما با

باختگي نوشتار  هاي نوشتاري و تصويريا گاهي مواوع با شک  شويم. اين ترکيب نشانه مواجه مي

دهود. بوه عيوارو     همراه اس  که هنرمند ن  را در خدم  ارائة بيا  بصري مورد استفاده ورار مي
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نميوز و   رد و در فرنينودي مسواعم   گيو  باختگي در خدم  تصوير وورار موي   ديگر نوشتار با شک 

باختگي شوام    دهد. گاهي هم ممکن اس  که اين شک  تااميي کيي  گفتما  بصري را شک  مي

شک  پيشين يا شوک   »تواند تحقق يابد.  باختگي در دو حاع  مي تصوير باشد و نه نوشتار. شک 

پسين که دور از ويوول  هاي  انتظار موضوع اس  و شک  يا شک  ويول و واب  اصيي که شک  واب 

(. در تصووير  1131)پواکتچيا  « شووند.  عنوا  شکيي عارضي شناخته موي  و انتظارند و همواره به

باختگي را در سي، نوشتار يا نحوة استفاده کرد  از هنر خوشنويسي  توا  اين شک  مي 1شمارة 

صووير در  بواختگيا نوشوتار و ت   توسط هنرمند مشاهده کورد. در حقيقو  در ايون فرنينود شوک      

انود کوه هور دو از     زيستي با يکديگر کييتوي را شوک  داده   وار و در هم وضايتي تااميي و دياعوگ

جهتي در خدم  هم هستند و از ساحتي خود هنرمند نوشتار را در گا  اول در خدم  خموي  

 بصري ورار داده اس .

 
مذهبیشیوهایالتقاطیوغیر:اثرآمینهاحمد،هنرمندهندیکهازخوشنويسیاسالمیدر1تصوير

کند.استفادهمی
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  هنرمند هندي اسو  کوه هنور اسوممي خوشنويسوي را در نثوار هنوري        1نمينه احمد نحوجا»

فرهنگوي   اي چنودزباني و چنود   انگيزا پرورش داده اس . او پو  زمينوه   صورتي نشاح خودشا به

ندانوه موورد تحسوين وورار     داشته و در محياي رشد کرده که روشنفکري و فضاي  هنري و هنرم

اس . نمينه اشتياق زيادي به نوشتن کيموه دارد و ن  را موضووعي پايودار و هميشوگي      گرفته  مي

براي ارائة عميوق هنرمندانوه و روشونفکرانة وسوياش وورار داده اسو . او خوودش را هنرمنود         

سوپ  روي  داند که بيشتر دوس  دارد روي زبا  خموانة بصري متمرکز شود و  خوشنويسي مي

. نمينه احمد در حقيق  فيگوور يوا شوک  حيوانواو را در     (Kazmi, 2009: 131)«محتوا کار کند.

ي  بند محتوا و  ترکيب و همنشيني نوشتار مورد استفاده ورار داده و بنا به نظر کاظمي چندا  در ويد

 اثر نيودها بيکه اهمي  بصري اثر براي او از اهمي  زيادي برخوردار اس .

تووا  در   باختگي را مي ايم. در اين اثر شک  تر مواجه ما با فضايي متفاوو 0وير شمارة در تص

 بيش انتزاعي مشاهده کرد.  و هاي کم فيگورها و چهره

 
:اثرعادلرستمف،هنرمندآذربايجانی،آبرنگ0تصوير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ameena Ahmad Ahuja 
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ايون   کنيم؛ اما ممکن اسو  مخاطوب   در اين تصوير ما نقاشي را در فضايي زباني مشاهده مي

که نوشتار  طور ک  ي، نقاشي کام  بپندارد. از ن  جه  تابيو را صرفاً در واعب متني بصري و  به

بندي نقاشانه اس . عي  اين موضووع ن    شناختي حاوي نوعي ترکيب در اين اثر از حيث زييايي

موا در  هاي متفاوو در ارائه نوشتار استفاده کورده اسو . ا   اس  که نقاش در برخي موارد از رنگ

دربارة تمايز نوشتار و تصوير اشاره کنويم. سومودي    1توانيم به نظر هييدي خصوص اين نکته مي

اين سؤال کوه چيوزي   »نويسد  ( به نق  از هييدي مي1133) شناسي: نظريه و عم  نشانهدر کتاب 

.  توا  به صراح  و بدو  ابها  پاسخ داد. نوشتار بخشوي از زبوا  اسو     نوشتار اس  يا نه را مي

طور مشخصا نوشتار نوعي از بيا  در زبا  اس . جوايگزيني اسو  بوراي صووو ... نوشوتار       به

که کسي تصميم بگيرد به جاي سخن گفتن با صداي بيندا زبا  را بنويسودا نغواز    ناگها  و با اين

سووا   اي مسوتق  شوک  گرفو : زبوا  از يو،      نشد. نوشتار با کنار هم ورار گرفتن دو نظا  نشانه

شود که تصاوير به مثابة زبا  تفسوير   ري ديداري از سوي ديگر. نوشتار زماني شروع ميتصويرگ

نقوش   0توا  گف  که نوشتار موجود در تصووير شومار    بر اساس همين نکتة هييدي مي« شوند.

کندا ن  هم در حين فرنيند بروراري راباة خود با بيننده. در واوع به اعتقاد  تصويري را نيز ايفا مي

توجوه   هاي زباني نيز واب  شناختي و د ع  زيستي نوشتار و تصوير در اين اثر از جه  مانا ما هم

رسد که مضمو  و محتواي نوشوتار موجوود در ايون توابيو حواوي پيوامي        اس . زيرا به نظر مي

سازد. اين  ناپذير مي باخته را اجتناب هاي شک  ها و صورو سياسي يا خاص اس  که نقش چهره

ز ساحتي ديگر هما  تاام ا دياعوگ و در برخوي مووارد تونش بوين زبوا  بصوري و       زيستي ا هم

عيارتي اين تابيو گوياي همنشيني دو نظوا    نقاشانه با نوشتار و ترکيب واژگا  نوشتاري اس . به

اي متفاوو اس  که در واعب ي، تصوير بصري نقاشانها براي انتقال مانا يا پيامي واحدا از  نشانه

 ارائه شده اس .سوي هنرمند 

هواي کيفوي و همچنوين     کنيم کوه رويکورد پوژوهش    بنابر ننچه که شرح داديما ممحظه مي

هاي کيفيا بسيار منااف و در عين حال تحيييي اس . اين اعيتوه تنهوا يو، رويکورد و      تحيي 

توا   طور که ويمً نيز گفته شد مي چند نمونة موردي بود که مورد بحث ورار گرف . زيرا هما 

شودا  هاي کيفي که شام  مااعااو تاييقي نيز مي شناسي پژوهش هاي متفاوو روش ا رويکردب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گراس .شناسي نقشهاي مهم زبا از چهره 1
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هاي هنرهاي مااصر اسممي را مورد مااعاه ورار داد. اعيته بايد در نظر داشو  کوه    ساير شاخه

رويکردهاي کيفي در بررسي متو  هنري زاييدة تحو و عيمي و متناسوب بوا شورايط متکثور     

کنود مااعاواو عيموي را از حاعو       مودر  و مااصور اسو  کوه تومش موي       ادورا  مدر ا پس

 گرايانه رهايي بخشد. کيي

 گيري نتيجه
نموختگوا  رشوته هنور نيوز هسوتندا       گوييم هنرمندا  و يا پژوهشگرا  حوزة هنر که دانش ما نمي

تقديم کوه  اي باشندا بيکه ما شناسا  متخصص و حرفه شناسا ا يا نشانه شناسا ا مرد  عزوماً جاماه

عنووا  يو، پديودة     ويژه نقاشي مااصر جها  اسوم ا بوه   هنر نقاشي و در هر سي، و مکتيي و به  

هنري و يا محصول هنريا صرفاً زاييدة خموي  و سميق فردي هنرمند نيس ا بيکه در فرنينود  

گيوريا متوأثر از تحوو و اجتمواعيا فرهنگوي و حتوي        خيق و نيز سير تکويني نفرينش و شک 

هاي تاريخي و تأثير عوامو  فرهنگوي و اجتمواعي بور      عيارتي واواي  وعوژيکي بوده اس . بهايدئ

اندا عذا اين پديدة هنري و فرهنگي  شناختي نثار هنري دخاع  داشته کار زييايي و هنرمند و در ساز

توا  با اعداد و ارووا  و رويکردهواي کمّوي موورد مااعاوه و       و ياني نقاشي و خود هنر و را نمي 

اي که به هنرمند پژوهشگر و يا پژوهشگر هنر کم، خواهود   پژوهش ورار داد. در اين بينا شيوه

کنود عوامو  بيرونوي ماننود سوييقها       کردا دانستن دانش تحقيقواو کيفوي اسو  کوه تومش موي      

نگر را حذف کند و مسير تحقيق را به سم   هاي رمانتي، و کيي عيمي و ديدگاه برخوردهاي غير

واوع تحقيق کيفوي در تحييو  ماهيو  اثور هنوريا       بنياد سوق دهد. به ي و نظريهرويکردهاي عيم

تري ارائه خواهد داد. در  تر و عيمي چگونگي توعيد و بروراري ارتياح ن  با مخاطبا نتايح موجه

هوا و ميواني    ها و تحقيقاو ما در راستاي مااعاة نثار هنريا فاود چوارچوب  که اگر پژوهش حاعي

گونه خواهد بودا مانند هما  تيقي کيي و اشتياهي که  ها هم کيي و گزارش ايح ن عيمي باشندا نت

از مفهو  و ماناي رشته پژوهش هنر در کشور ما شک  گرفته و همين برداش  نارسا از ماهيو   

هاي کيي تواريخي و توصويفي سووق داده     پژوهش هنرا اغيب پژوهشگرا  ما را به سم  کاوش

هاي نوين تحقيقيا  زمة پژوهش و  گيري از روش اي عيمي و نيز بهرهه که تحيي  اس . در حاعي

هاي ذاتي هنر و يا عذو برد  شخصوي   پژوهشگري اس . پ  نيايد خموي ا احساس و ويژگي

هواي تحقيوق در نظور بگيوريم.      کوارگيري روش  در مااعااو هنري را توجيهي براي گريوز از بوه  
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انشگاهي حوزه هنورا در واعوب توصويف ظوواهر نثوار      هاي د که بسياري از مقا و و رساعه چنا 

گيرنود. بنوابراين نشونايي بوا      هاي تاريخي و مااعااو ساحي تاييقي وورار موي   گويي هنريا کيي

هواي   هاي کيفي چه از حيوث رعايو  اصوول و وواعود سوازماندهي يافتوه       شناسي پژوهش روش

ي هنرمند پژوهشگر و پژوهشوگر  ها با رويکردهاي کيفيا برا پژوهشيا و چه از نظر تحيي  يافته

و   هنر ضروري اس . اعيته اين مقاعه منکر رويکردهاي کمي نيس ا بيکه ما ماتقديم که انااواف 

هاي کيفي در مواجه بوا مااعاواو هنوري کوه پيوسوته بوا احسواس و         ها و تحيي  پويايي پژوهش

بيشتر اسو . بنوابراين   کار داردا نسي  به رويکردهاي کمي  و هاي انساني سر تمربياو و خموي 

مثابوة نووعي رويکورد پژوهشوي کيفويا موا را در        شناختي به هاي نشانه ممحظه کرديم که تحيي 

رسواند. دريوافتيم اوعوين     ويژه نقاشي ياري موي  هاي عيميا دويق و متفاوو از نثار هنري به تحيي 

دهندة ن  اس   گا ا شناخ  وواعد دستوري و زبا  خاص اثر و کشف روابط بين عناصر تشکي 

تر نيز خواهد بود. در تحيي  نقاشي بور اسواس ميواني تحقيقواو      هاي پيچيده ساز تحيي  که زمينه

اي مانوادار در   عنوا  ي، نظا  نشوانه  بايس  اثر هنري را به شناسيا در ابتدا مي ويژه نشانه کيفي به

هاي  شناسيا بايد زمينه رنظر گرف ا از سويي ديگر براي درک بهتر اثرا فارغ از رويکردهاي پديدا

گيريا سي، و سياق هنرمند و احتما ً مکتب مورد نظر ن  را نيز در نظر گرف . سپ  بور   شک 

هاي زباني و بياني اثر و نيز محتواي ن ا نظريه يا رويکرد مناسيي را براي تفسوير و   اساس ويژگي

هواي   در چوارچوب تحييو    توانيم توا  گف  که ما مي تحيي  ن  انتخاب کرد. به ديگر سخن مي

کيفي از نظريه به متن و يا از متن به سم  استخراج نظريه و سازماندهي دانش حرک  کنيم. اين 

هاي انتخابي ما دارد کوه در گوزينش رويکورد     عيارتي نمونه مسائ  همگي بستگي به نوع اثر و به

 مورد نظر نقشي اساسي خواهند داش .
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