
 

 
 

 
 

 
  
 پژوهش هنرگروه آموزشی 

  
 پژوهش هنردر رشته  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 
مدرنآثار هنرمندان پست لینقش نوشتار در تأو        عنوان:  

 استاد راهنما: دکتر عباس اکبريقاي آجناب 
  انشجو:د لیال شریعتی

    94ماه  بهمن
  کلیدي:واژه هاي  اثر هنري، مخاطب، مؤلف، مدرنپست نوشتار، تأویل، هنر

  چکیده: 

هنر و به  خیکه در طول تار يازین آورد،یاثر را با خود به همراه م لیبه تأو ازین ،يمداومِ مخاطبِ اثر هنر يجستجو و تکاپو
اثر  لیتأو روشپی پژوهش. است قرارگرفته توجه مورد - ضعف و قوت با–  يگوناگون هنر هايشگرای و هاسبک يواسطه

- انتخاب کرده است. انتخاب هنر پست یاصل يهمسئل عنوان به مدرندر هنر پست يزبان نوشتار ریتأث يرا به واسطه يهنر
و مفهوم بوده  دهیحامل ا يهنر به مثابه امر يبه سو بایگذر هنر به مثابه امر ز يدر آن به واسطه يزبان نوشتار رتأثی و مدرن

 .دهدیسوق م یذهن میبه مفاه ینیاز امور ع شیاست که توجه مخاطب را ب

و شناخت  لیدرك مفهوم تأو يمطالعه مبناي بر مدرنپژوهش مشخص نمودن نقش نوشتار در آثار هنرمندان پست نیا هدف
 یشمندانیاند اتیراستا با اشاره به سه ضلع مثلث مؤلف، متن و مخاطب، نظر نیاست. در ا لیتأو هايهیو نظر هاشناسیروش

 ذکر هانآ پردازيهینظر یژگیو نتریخالصه مورد اشاره قرار گرفته و مهم طوربه  کوریگادامر و ر ،يلتاید رماخر،یچون شال
 دهای و گراهنر تعامل دیبه تول ازنی ش،دوران هم مخاطب و مدرنعصر حاضر، هنر پست هايیژگوی به توجه با سپس. اندشده

 يمخاطب و استراتژ ازیو شناخت ن یخیارت تیدرك موقع هایییژگیو نچنی ذکر از هدف. است محور مورد اشاره قرار گرفته
متن  يرکارگی به در هاآن يهستند که استراتژ یکاسوت و کروگر هنرمندان ت،یجذب مخاطب است. مگر يهنرمند برا

نوشتار و اهداف  يریبه کارگ یو ضرورت چگونگ تیقرار گرفته تا به اهم لیتأو يهاشناسیدر سنگ محک روش ينوشتار
 يگردآور يوهیو با ش یلیتحل-یفیبه روش توص ،یفیپژوهش ک نیشود. ا افتهی دست هاروش نیاز ا دههنرمندان در استفا
هنرمند در  يگانهسه هايياستراتژ نییپژوهش به اختصار تب نیا جهیاست. نت رفتهیصورت پذ يو اسناد اياطالعات کتابخانه

- لیو سبب محدود ساختن تأو دهدمی وسومخاطبان را سمت لتأوی که است مدرنپست پردازياستفاده از نوشتار در مفهوم
 .شودیم يمتکثر از اثر هنر هاي

  

 
  

  


