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  مقدمه

دنیای پیرامون در  یاجزاکه بحث بازنمایی در هنر نقاشی عالوه بر نمود عینی اشیا و  جاآناز 

یابد، الزم است در  ندگی معنا میاثر هنری، در ارتباط با ذهنیت نقاش و چگونگی نگرش او به ز

ها چون نست، هویت و  ابتدا، نسبت به تعری  مفهوم بازنمایی اهتمام شود و سپس به دیگر مولفه

های  پس از آن نظریات مطر  شده در مورد نست و تعری  مولفه. های نسلی پرداخته شود اب ه

، و نیز تغییرات و (ارمکی و دیگران در آثار کریستوفر بالس و نیز تالیفات تقی آزاد)مرتبط با آن 

ارمکی و  های آزاد در آثار رونالد اینگلهارت به همراه تحقیقات و نوشته)دگرگونی فرهنگی 

گیرد و سپس در بحثی تحلیلی، آثار ارائه شده مورد بازبینی قرار  مورد نظر قرار می( دیگران

به عنوان مخاطب )نگارندگان است که  هایی ها و نشانه جا هدف بازخوانی مولفه در این. گیرند می

عالوه بر تاکید بر وجه . های مختص یک نست مد نظر دارند را به عنوان نشانه هاآن (آثار

های  ها و نشانه مولفه از هاآنمندی ها، مالک گزینش آثار در این مقاله بهرهفیگوراتیو نقاشی

 . درگیر است هاآن با است که نست جوان امروز بیشتر  (مشخصا شهر تهران) شهری

بازنمایی یا بازتعری  به معنای روایتی است که توسط فرد از واقعه یا امری تاریخی  

است از واقعیت که توسط افراد یا سوژگان اجتماعی   رو بازنمایی برداشتیاز این. گیردصورت می

گاه  قعیت مطلق هیچوا. شود و بنا به ذهنیات متعدد ایشان، به طرق گوناگون تعری  و تفسیر می

و نیز به بازگویی، بازتعری  ... رو به فرد، رسانه یا اثر هنری و قابت انتقال به دیگری نیست، از این

ها و باورهای ذهنی او،  داشته ای وابسته است که برداشت بیننده از امر واقعی و پیش و بازنمایی

را   بت به واقعیت، تنها بخشی از آنراوی در این راستا بنا به ذهنیات خود نس. اند در آن دخیت

پس بازنمایی یا . کند مخاطب خود بازتعری  می برای کند و کدگذاری می گزینش کرده،

بسته به  بیانی که. بازتعری ، معنای برداشت ذهنی فرد از امر واقعی و طرز بیان او را در بر دارد

 . ای شخصیت متفاوت است های ساختاری و نیز مواضع سوژه جنسیت، طبقه و دیگر موقعیت
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تواند با در نظرگرفتن امر بازنمایی و بازتعری  محیط اجتماعی  پس هنرمند فیگوراتیو نیز می

اش در  در اثرش، روایتی از زندگی روزمره ارائه دهد که بسته به ذهنیات، باورها، مواضع سوژگانی

ای که حدود  گفتمان هنریهای مختل  از جمله  مناسبات اجتماعی و نیز دسترسی او به گفتمان

 . دیگر هنرمندان باشد دهد، متفاوت با آثار و روایت تعهد هنری را برایش معنا می

 

 های نسلی  تعریف هویت و ابژه

اگر در تعری  دیروزمان از هویت با بزرگ کردن غیر و دیگری، در تضاد با خود معنایی 

خالف پرداختیم، بر ری  و تایید خود میعها، به ت یافتیم و در نمایش تضادها و بازی اختالف می

ی ما در چندپارگی فرهنگی، مذهبی  هویت امروزه آن دنیای ساختارگرا و در پس آن، تعری  از

رفتن   امروزه با از بین .ناپذیر گشته است  و حتا ن ادی، چندالیه، گسترده و در نهایت تعری 

و نگرش محدودی که هویت ما را در های جدید، خصوصا اینترنت، معنا رسانه مرزها در عصر

است و  داشت، متکثر، مبهم و متغیر شده  مذهب، قومیت یا جغرافیا و ملیت خاص محصور می

 . نماید تالش در ایجاد هویت و وحدت یگانه در چنین جهانی ناممکن می

گیری و بروز آن خصوصا  توان گفت توجه به بحث هویت و چگونگی شکت در این راستا می

های مختل  در قرن  ایدئولوژی ۀواسط بهها  تشدید هویت  زمینه»مدرن بر  های پست رشدر نگ

های گوناگون در قرن بیستم از جمله کمونیسم، فاشیسم،  ایدئولوژی. است  بیستم صورت گرفته

ها و  گرایی، فمنیسم، ن ادگرایی و غیره در پی تشدید هویت لیبرالیسم، انواع ناسیونالیسم، مذهب

اند و انسان را به عنوان موجودی طبقاتی، ملی، مذهبی  های تازه برای فرد بوده ت هویتیا تشکی

ها بر ثبات و تغییرناپذیری هویت به عنوان سرشت  این ایدئولوژی ۀهم. اند و غیره هویت بخشیده

پذیری بر نقش  پذیری و فرهنگ چنین در مباحث جامعه  هم. اند ذاتی انسان تاکید گذاشته

ها در تشکیت هویت ثابت برای انسان  های ملی و فرهنگی و رسانهجتماعی، چارچوبنهادهای ا

  .(07:5368بشیریه، )«شود تاکید می
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به ( فرد)در دسترسی سوژه. هویت از چندین الیه تشکیت شده، چندپاره و تودرتو است

گیرند  کت میپوشانی ش های هم کند، الیه دریافت می هاآن ای که از های مختل  و معانی گفتمان

راستا مشخص  های هم های مختل  در بروز هویت فرهنگ که جایگاه او را در میان خرده

اش،  های نست و باورها و اب ه در این مسیر بازنمایی یا بازتعری  او از محیط اطرافش. سازند می

 .هایی است که در ذهن او ارجحیت بیشتری دارند بسته به گفتمان

که یا  ای عجیب و غریب از مفاهیمی است یت هر نست، آمیزههو»باید اضافه کرد که 

 ۀزمیناست، زیرا پسندهای اشخاص در   تحمیت گردیده هاآن یا به  توسط همان نست ابداع شده

شان  کنند، با رویدادهای خارج از کنترل و نیز تعابیری که در زبان ابداع می( هنر)موسیقی 

های  با این همه اب ه(. های اقتصادی و نظایر آن حرانرویدادهایی مانند جنگ، ب)سنخیت دارد 

پسند باب روزاند، دقیقا به این دلیت که با زمان تاریخی در هم  های هنر عوام چون اب ه نسلی هم

اگر معنای نست را حد واسط میان والدین و فرزندان فرض کنیم  (.58:5306بالس،) «آمیزند می

. کند سال یک نست جدید ظهور می 38تا  21هر  ،انیمسالگی بد 21-28دار شدن را  و سن بچه

ها متفاوت است،  دار شدن جا یکسان نیست و سن ازدواج و بچه اما چون این فرضیات در همه

اما بهتر است که در شناخت . شوند نسلی یا پیشانسلی مطر  می گاه تعابیری چون میان آن

تری  های زمانی کوتاه جود دارد از برههها و های معناداری که در اندیشه و اذهان نست تفاوت

را با زمان سنجید  هاآن ها و پایداری توان اندیشه اگرچه در نهایت نمی. چون دهه استفاده کنیم

بندی کرد؛ اما شاید بهتر باشد بپذیریم که دهه تقریبا  ها را با دهه دسته ی ذهنیت نست و رابطه

تعیین فرهنگ جمعی و تجربیات مشترک  تواند شاخص ترین واحد زمانی است که می کوچک

 . ها باشد انسان

ها، پسندها، عالئق هنری،  حدودا هر ده سال، ما از فرهنگ، ارزش»در واقع باید گفت که 

این مجموعه هر . کنیم های اجتماعی خود تعریفی جدید ارائه می های سیاسی و قهرمان دیدگاه

مسائلی که در ارتباط با این تحول  .(7: انبالس، هم)«شود یک دهه به نحوی بارز دگرگون می
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های نسلی و  فرهنگی و تحول نسلی وجود دارد در جزئیات، عالوه بر ذهنیت و هویت نسلی، اب ه

رو که هر نست عناصری از نست قبت را از کودکی به یاد از آن. شود تحرک نسلی را نیز شامت می

آحاد هر . یازمند تامت در گذشته نیز هستبرد، وقوف بر ذهنیت نسلی، ن داشته و به میراث می

ذهنی کردن واقعیت، پیوند یافته و در ساختن معنا و ذهنیت خود و  ۀتجربنست از طریق 

. تا هویت جمعی خود را معنادار سازند شوند، ای از زمان شریک می هایشان در برهه گزینش اب ه

هایش را  باشد، و دال لت داشتهبنا به تعبیر بالس سرنوشت هر نسلی این است که بر خود دال

به منظور عینیت دادن به هویت نسلمان ( ها، مد موسیقی، کتاب)ما از آن اشکال : برگزیند

  .(22:همان) کنیم استفاده می

گزیند که برای  های نسلی، اشخاص، رویدادها و چیزها را برمی هر نسلی آن دست از اب ه

طور بالقوه برای  چنین به های هر نسلی هم هاب . هویت آن نست دارای معنایی خاص هستند

های تاریخی واجد معنایی  وی ه اب ه ها به اند و به نسبت سایر اب ه نسلی دیگر واجد اهمیت

نسلی عبارت است از شخص، مکان، شی یا رویدادی که از  ۀاب توان گفت  پس می. تراند دقیق

کند  ست خود او را در ذهنش زنده مینظر فرد مبین نست اوست و به یاد آوردنش احساسی از ن

اما در کنار این مشارکت در ایجاد هویت نسلی گاه در مواردی هم  .(53-52:بالس، همان)

با ذکر مواردی . توان از افرادی یاد کرد که از سهیم شدن در ذهنیت نسلشان اکراه دارند می

  های ایشان از نست داشتها، بر چون وابستگی افراد به طبقه و ن اد خاص و تفاوت در جنسیت

 .شود تر می متفاوت و مسئله بغرنج

ها خودنمایی  تحرک نسلی که بیشتر در اب ه»در رابطه با تحرک نسلی باید گفت که 

های  از یک طرف، با انتخاب اب ه. گیرد کند با دو فرایند تفکیک و تلفیق نسلی صورت می می

های مشترک بین نسلی تلفیق  ا انتخاب اب هگیرد و از طرف دیگر ب وی ه تفکیک نسلی صورت می

به نوع آن ها  ه ابنسلی برای  علت بروز کارکرد بین. گیرد نسلی شکت می و سازگاری و پیوند بین

: 5306آزادارمکی، ) «ها فرانسلی فرامکانی و فرازمانی هستند زیرا بعضی از اب ه، گردد برمی
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ها معنا یافته یا معنایی را از دست  نست های نسلی با کارکردهای متفاوتی نزد اب ه (.500

در جریان تحوالت  ،گیرند های فرهنگی قرار می ی اب ه ها که زیرمجموعه این اب ه. دهند می

یک نست  ۀدهند شکتها گاه عناصر معناداری را برای تشکیت چارچوب  فرهنگی و تغییر نست

ای از زمان را  شان در برهه مفاهیم ها و ها در این اب ه ای از انسان اشتراک مجموعه. سازند می

ها در  هایند که با کاربرد اب ه توان معنایی از حس هویت نسلی برای ایشان دانست، این انسان می

های نست  در این میان اب ه. دهند خود را شکت می  شان بینش و واقعیات اجتماعی زندگی روزمره

و گاه در عملی  گیرندقرار می خوانیگذشته گاه از سوی آحاد یک نست مورد استفاده و باز

آمیز، ذهنیت نست گذشته و  نست جدید در عملی خشونت. شوند ویرانگرانه، دیگرگونه ساخته می

چنین در این راستا گاه   هم. کند هایش را دور ریخته و بینش خود را جایگزین می اب ه

های  اطت شدن ارزشب. شود های میان نسلی به ایجاد شکاف میان ایشان منجر می اختالف

های نوین مورد نظر نست جدید، امری است غیرقابت اجتناب که در  گذشته و جایگزینی ارزش

 ۀهمدیالکتیک بین نسلی »در واقع . دارد راستای تاریخ و تحوالت آن، جوامع را از سکون باز می

خودمان تخال  تر از  ما با افراد بزرگ. کند ما را در خشونت پذیرش و زایش فرهنگی درگیر می

  .(26: 5308بالس، )«...کنند ها هم با ما مقابله می ورزیم، آن می

دگرگونی ارزشی که در فرایند نوسازی جهانی و صنعتی شدن نمود بارزتری یافت، در 

. های جهانی و انقالبات بزرگ در سطح جهان نیز به وضو  قابت مشاهده است جریان جنگ

ر توجه بیشترِ افراد جوان به امور فرامادی در مقایسه با امور مبنی ب( 5303)نظریات اینگلهارت 

... که امور اولیه چون امنیت اقتصادی و جانی و یعنی زمانی ،استبروز کرده مادی، پس از جنگ 

ها هستند، به اموری معمول برای نست جوان تبدیت  گذاری های اولیه در ارزش که از ضرورت

د شده اذهان ایشان را متوجه کیفیت زندگی و دیگر نیازها شده و اقتصاد مناسب و رفاه ایجا

ی دوم قرن  بنا بر نظر وی از نیمه. کند می... شناسی و چون تحصیالت، ارتباطات، آزادی، زیبایی

بیستم دگرگونی فرهنگی و ارزشی پدید آمده در جوامع صنعتی، متاثر از شرایط ایجاد شده 
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-های فرهنگی است و به موجب آن نست جدید ارزش داری و رشد اقتصادی توسط نظام سرمایه

های بعد با  این دگرگونی وسیع فرهنگی و ارزشی در نست. است  نست قبت برگزیده ازمتفاوت  ای

 (.اینگلهارت، همان)یابد  تری نسبت به گذشته نمود می های شاخص تفاوت

یشرفته و سپس در پی روند عام نوسازی جهانی، ابتدا جوامع پ»پس از جنگ جهانی دوم 

نظیر  –جوامع در حال توسعه، تغییرات سریع و شدید و حوادث بزرگ مقطعی و تاریخی

را تجربه کردند که در مجموع سبب شد بین اجتماع  -ها، و انقالبات اجتماعی ها، جنبش جنگ

از مظاهر مهم این . مدرن امروز، شکاف وسیع و عمیقی به وجود آید ۀجامعسنتی دیروز و 

کاهش روزافزون . سابقه است ییر موقعیت اجتماعی نست جوان معاصر به شکلی بیشکاف، تغ

تر در اثر افزایش آگاهی، مهارت و  های جوان بزرگسال بر نست ۀجامعتاثیر سنت، میراث و اقتدار 

های  توانایی نست جدید در مواجهه با زندگی و جهان مدرن در مقابت ناتوانی و عدم مهارت نست

رآمدی نهادهای سنتی نظیر خانواده، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی دیگر در سالمند و ناکا

های  عصر جدید از وجوه مهم تغییر موقعیت نست ۀپیچیدانطباق خود با تحوالت پرشتاب و 

نست فعلی بیش از هر نست دیگری در تاریخ شاهد دگرگونی ....روند جوان معاصر به شمار می

رو ما شاهد نوعی دوگانگی و جدایی روزافزون  از این. است  هسابقه بود فنی و اجتماعی بی

هایی با امکانات، تجارب،  های گذشته و امروز و ظهور نست اجتماعی و فرهنگی میان نست

ها هستیم  های قبت و بعضا در تعارض جدی با آن های متمایز از نست ها و خواسته معرفت، ایده

رو  از این(. 86: 5301توکت، )«کنند ها تعبیر می نستگران اجتماعی از آن به شکاف  که تحلیت

هایی یافت  ها، باورها و نگرش هایی از تنوع و ایجاد اختالف میان ارزش توان نمونه در مواردی می

هایش را از گذشته  که در جریان تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه، نست جوان، هویت و اب ه

 . در آثار منتخب قابت بازخوانی است مواردی از این دست. است متمایز کرده
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 های نسلی در ایران  ها و ابژه تعریف مولفه

های شهرنشینی و نیز  در کنار تغییرات فرهنگی در جریان روند مدرنیته در ایران که با مولفه

. های دنیای سنتی به دنیای جدید بود توان شاهد گذار از مولفه روشنفکری همراه است، می

اجتماعی از قبیت -انقالب با گذشت سه دهه تحوالت جدید در وضعیت فکری خصوصا پس از 

گرایی در شهرهای بزرگ و بیشتر از همه در  سبک زندگی، الگوی مصرف، نگاه به جهان و دین

های  ترین عوامت تغییر فرهنگی، تغییر نگرش در دیدگاه یکی از مهم. تهران قابت بررسی است

المللی،  با کنترل سهم عوامت بیرونی از قبیت شرایط بین»ارمکی  به تعبیر آزاد. نست جدید است

پذیری در مقابت تغییرات  اقتصاد و سیاست جهانی، میت فرهنگ به تغییر و وجود انعطاف

طور خاص نست جدید  ها و به از سوی دیگر نست. ها در فرهنگ غافت ماند توان از سهم نست نمی

نست جوان در ایران در فضای فرهنگی در .... یرات دارندای در تغی کننده در ایران سهم تعیین

جهانی -ملی  جهانی قرار گرفته و عامت تغییر فرهنگی به سوی جهانی نو با وی گی-سطو  ملی

هایش تالش دارد تا فرهنگ را دچار تکاپوی  این نست با طر  عالیق، نیازها و گرایش. باشد می

 (.501: 5306ارمکی،  آزاد)«بدهد تری به فرهنگ بیشتر نموده و ساختار مدرن

افراد جوان در شرایط جدید با داشتن عالقه به گذران »در این رابطه باید اضافه کرد که 

اوقات فراغت در خارج ار خانه، مسافرت با دوستان و خانواده، میت به روابط دوستانه در کنار 

: همان)«سال فرق دارند یانروابط خانوادگی، مشاغت جدید و باال رفتن سواد با نست پیر و م

583 .) 

توان گفت پس از پایان جنگ تحمیلی در ایران، به لحاظ فروکش کردن  رو می از این 

های فرامادی روی آورده  ، نست امروز به ارزش...نیازهای مادی از قبیت امنیت جانی، اقتصادی و 

رویارویی بیشتر با  ۀنتیج فرایند مدرنیزاسیون، رفاه نسبی ایجاد شده و نیز در اثر درلذا و 

 در این راستا در تحقیقات آزاد. است  های جهانی از ذهنیات نست گذشته فاصله گرفته دیدگاه

با پایان جنگ تحمیلی در ایران با  :های بررسی شده بدین شر  است وند نمونه ارمکی و غیاث
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در ایران سنخ التقاطی  ارزشی وضعیت غالب گرایشِ»روئیم، اگرچه  ها روبه روند تغییر در نگرش

ی اینگلهارت هنوز ایجاد  های فرامادی بر طبق نظریه یعنی گرایش کامت به سمت ارزش« ...است

در . دهند های مادی اهمیت می در این ارتباط افراد متاهت بیشتر از مجردان به ارزش. است نشده

ورتی که جوانان به یابد، در ص های مادی افزایش می طی زمان و افزایش سن گرایش به ارزش

های  میزان گرایش به ارزش ،هرچه به درصد سواد افزوده شود. های فرامادی مقید هستند ارزش

توجه به وقت آزاد در بین التقاطیون و فرامادیون در مقایسه با . رود فرامادی نیز باالتر می

دیون، گرایش و فرامادیون، در مقایسه با التقاطیون و ما. گرایان اهمیت بیشتری دارد مادی

و در آخر اهمیت و . بیشتری به سیاست دارند و اهمیت بیشتری برای آن قائت هستندکشش 

طور چشمگیری باالتر از التقاطیون و  توجه به خدمت و کمک به دیگران در بین مادیون به

 (. 258-251: 5303وند،  آزادارمکی و غیاث) فرامادیون است

التقاطی، تعامت امر محلی و  ۀسلیققبیت مد و  های سبک زندگی پسامدرن از وی گی

جهانی، اهمیت سرگرمی و مصرف و نقش حیاتی لذت، بخشی از نگرش و فرهنگ جوانان ایرانی 

این فرهنگ که ابزار و . اند مورد توجه قرار گرفته( 5307)سازند که در تحقیق شالچی  را می

ها و پاساژها با  شاپ ن جوانان چون کافیهای ای امکانات و نیازهای خاص خود را دارد، در پاتوق

توان ذهنیت نست  ای می های نمونه در این مکان. فرایندها و تحوالت خود نمود بارزی دارد

هایش چون توجه به فرهنگ غالب  گذاری ذهنیت یا نگرشی که در ارزش ،جدید را بازیافت

تن، همراه با مطلوب بودن  جهانی با تاکید وی ه بر نقشِ محوری لذت، توجه به موسیقی، مد و

های جهانی و زبان انگلیسی، زیبایی اندام و لباس و نیز لزوم بازاندیشی  کاالهای جهانی، رسانه

هنجارهای سبک زندگی »نسلی که گویی با . در فهم معمول از شریعت با گذشته فرق دارد

ه گذشته در های اقتصادی و فرهنگی بیشتری نسبت ب سرمایه« داری متاخر مصرفی سرمایه

های بیشتری برای گزینش  ی تعامالت و ارتباطات جهانی به گفتمان اختیار دارد و در نتیجه

 . اش دسترسی دارد شیوه و سبک زندگی
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 های نسلی تحلیل آثار و بازخوانی ابژه

ای در  هایی از گذار فرهنگی و تحوالت اب ه در نگاهی کلی به آثار منتخب در این مقاله، نمونه

در فضای اجتماعی و . ی بعد از انقالب تا کنون به خوبی نمایان است در طی چند دههایران 

که سرعت تغییرات مرتبط با مدرنیزاسیون و گاه مدرنیته در آن شدت ( خصوصا تهران)شهری 

ارتقای کیفیت ظاهر شدن در  ها مورد استفاده برای های مد و پوشش یافته است، از انواع نمونه

کاالها، از ابزارهای کاربردی گرفته تا  ۀارائهای  ها و مدلبندی فته تا انواع بستهمجامع عمومی گر

های مختل  اتومبیت و در  های اقتصادی و نمادین چون موبایت، مدل از سرمایه های حاکینشانه

هایی هستند که گاه  ، همه بخشی از اب ه...ها و  ها گرفته تا برج ها و آپارتمان محیط شهری از پت

معنا ببخشند و نیز  هاآن محسوب شده، به هاانسانهای نسلی  توانند به عنوان مولفه یم

 . را زنده کنند شانخاطرات

ها  های نسلی به عنوان عناصری مشترک در خاطرات نسلی که آن توان از اب ه جا میدر این

شصت به عنوان  ۀدهطول  هایی که در اب ه. قرار دادند، یاد کرد  وجود آوردند و مورد استفاده را به

نست جنگ و تعبیرش از زندگی و حیات اجتماعی مورد اقبال و  ۀزیستبخشی از تجربیات 

کم  کم  های بعد، طی دو دهه استفاده قرار گرفت، با پایان این دهه و اتمام جنگ، از سوی نست

ای از آثار شهره  هها را در دور ها که نمود زیبایی از آن این اب ه. توجهی قرار گرفتند مورد بی

ها، توسط نست بعد که با رفاه نسبی ایجاد شده و  توان یافت، با تغییر در ارزش مهران می

تصاویر بزرگ شهدا که با . گیرد ی بیشتری پرورش یافته بود، مورد بی اعتنایی قرار می سرمایه

داشت یاد و  رامیاند، اگرچه، خصوصا در جریان گهای نظامی بر در و دیوار شهر نقش بسته لباس

از فرهنگ ما   های مهمی چنین فداکاری و از جان گذشتگیِ ایشان، اب ه هم جنگ و ، خاطره

اند که توسط امور زیباسازی  های جدیدی داده هستند، اما گویی امروزه ارزش خود را به نقاشی

ستن گذشته به این امر خود به معنای گذار زمانه و پیو. اند ها کشیده شده شهرداری در کنار آن

 . تاریخ است
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های  ها و مغازه از دیوارهای شهر، خانه( 2و5 ۀشمارتصاویر ) مهران  های شهره نقاشی

تصاویر )های معماری گذشته در آثار ایمان افسریان ها و لوسترها و نیز پنجره قدیمی با طاقچه

این ( )1ۀشمارصویر ت) ی آثار احمد مرشدلو و حتا زنان و مردان پا به سن گذاشته( 4و3 ۀشمار

نسلی در حال گذار ما  ۀاب هر یک بخشی از هویت و ( گیرند سه هنرمند در یک نست قرار می

چه به عنوان هویت نسلی در آثار نست جوان اکنون  هایی متفاوت از آن مولفه. شوند محسوب می

های  ویتدیده می شود، چه در بازنمایی عناصر شهری و چه در بازگویی ه 08ی ایران در دهه

 . فردی

اش به  اعالم موجودیتتعبیری که از زندگی دارد و  خصوصیات بنیادی هر نست، از جمله

ای خاص در آثار نقاشانی که نست خود را در آثارشان  یا گذران عمرش به شیوه ای نو گونه

دهند نمایشگر هویت بخشی از  چه ایشان بازتاب می آن. اند، قابت خوانش است تعری  کرده

تواند  آثار ایشان می. اند شان است که در یک یا چند دیدگاه با آن ارتباط یافته نست نان همجوا

های نست  های نست جدید، در قیاس با اب ه گذاری حکایتی از تغییرات فرهنگی را به همراه ارزش

های  این تغییرات چه در پوشاک و آرایش افراد و چه در ذهنیت. باشد گذشته در بر داشته 

گیرند و قرار می های گذشته عرف هایی که در تقابت باشود، ذهنیتشان دیده می گرانه انعصی

. گیردپوشش نامتعارف را در بر می فوتبال، مصرف سیگار و مواردی از جمله گرایش زنان به

به . است  خود پرداخته ۀزماننست جوان نقاش امروز با مشارکت در فرایندی جمعی به تعبیر 

تعبیر از جایگاه تاریخی نست خود در طول زمان، حقیقتی است که هر نست با قرار دست دادنِ 

ای از این جمعی  هر یک از ایشان پاره اب ه. رسد اش به آن می گرفتن در موقعیت صدر نشینی

ای از تاریخ را به عنوان عالئق خاص خود  ها، رویدادها، اشیا، مردم و برهه است که اب ه

هویت »در حقیقت  . برد بهره می هاآن سازد و در تعبیر واقعیت از  ها معنا می گزیند، از آن برمی

سی سالگی زمانی است که . گیرد بین عصیان نوجوانی و سی سالگی شکت می ۀفاصلنسلی در 

ی متصت درنظر  نی و جوانی خود را به صورت یک رشتهتواند دوران کودکی، نوجوا فرد می
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شود که  داند و چند سال بعد متوجه می فرد سی ساله خود را جزیی از نست خویش می. بگیرد

   (.53: بالس، همان)« اندر کار شناساندن خود است نست جدیدی دست

از جنگ، به  توان از اولین کسانی دانست که پس مهران را می  که شهره با توجه به این

هایی  ها توجه داشته و به بازنمایی آن در آثار خود پرداخته، نمونه خیابان و شهر خصوصا ماشین

پالک قدیم (. 2و5ی  تصاویر شماره) های شهری و نسلی در آثار وی قابت بازخوانی است از مولفه

های متفاوت  ها در تقابت با رنگ های جدید، یک رنگ بودن آن ها در تقابت با پالک ماشین

های شخصی در کنار برخی از تابلوهای  ها از ماشین امروزه، تفاوت نشانگانی بازشناسی تاکسی

ای  های نسلی های دیواری در طی این دو دهه، حکایت از تغییرات شهری و اب ه شهری و نقاشی

مدل . سازد متفاوت می (7ی  تصویر شماره)رضا جهرمی یکی از آثار علی دارد که اثر او را از

ها با انواع  ، رنگ تماما زرد تاکسی«تی.آر .بی»شرکت واحد با نام  00ی قرمز سال  ها اتوبوس

ها،  های شهری، خیابان های جدید و بسیاری از دیگر نشانه های جدیدتر ماشین، پالک مدل

نقاش به محیط اطرافش  ۀروزمرتوجه  ۀنتیجها از عناصری هستند که در  کشی ها و خط جدول

رنگ خاکسترای که کت کادر را ( 7 ۀشمارتصویر ) در اثر جهرمی. اند ثر او جای گرفتهدر ا

های جزئی هنرمند در برخی از  پاشی پوشانده در کنار هیاهوی محو انتهای کادر و رنگ

 . هایی از آلودگی هوا و ازدحام جمعیت و آشوب در این شهر را نیز به همراه دارد ها، نشان قسمت

های نسلی به  روایتی خشن از انتقال یکی از اب ه( 6 ۀشمارتصویر ) ونسیدر اثر عادل ی

ای  یک پیکان تصادفی را از صحنه یک روز برفی در فضایی نامعلوم. شود دان تاریخ ارائه می زباله

با پوشش و تیپی امروزین دور یک  زن آن تعدادی ۀزمین پیشگذرانند که در  با ردی از خون می

وگوی میان ایشان چیست و چه ارتباطی با  تصور کنیم گفت آنکه ف نظر ازصر. اند میز نشسته

آید  چه از این تصویر برمی اعتنایند، آن بی هحادثاینکه افراد نسبت به  زمینه دارند و یا پس ۀصحن

ای از نست گذشته را با کمی احترام در مقابت نست  فضایی به نظر غیرواقعی است که در آن اب ه

 . طوری که در وجهی کمیک قرار است روی آن برف ننشیند برند، به وت به آن میتفا امروزِ بی
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های  پوشش افراد که نشانی از مولفه ۀنحوعالوه بر ( 0 ۀشمارتصویر )زاد  در اثر داریوش قره

شوند که بر پهنای دیوارهای  هم دیده می  ها و تصاویر دیگری نمایانند، دیوارنوشته نسلی را بازمی

های دیگری چون تابلوهای برق و  جز این موارد مولفه. اند ای نقش بسته به عالیق عدهشهر، بنا 

هم شکت گرفته، موانع جدیدی که شهرداری تهران  هاآن هایی که حتی روی مخابرات و نوشته

این موانع که چند . شود روها قرار داده هم دیده می برای جلوگیری از تردد موتورسوارن در پیاده

بخش مسیر  نگذشته و در بهترین نحوِ کارکردشان، شبانه روشنیها آنتر از کارگذاری سالی بیش

شوند که حساسیت نقاش را در به تصویر کشیدن  اند، خود از مواردی محسوب می عابران

 . گذاردهای نسلی و شهری به نمایش می اب ه

چندان مورد توجه خرید در زندگی روزمره که تا پیش از این جز در مواردی اندک  ۀمسئل

در . است ، جای خود را به خوبی در نمونه آثار برخی از هنرمندان امروز باز کرده  نقاشان نبوده

ها  این راستا پاساژها به عنوان مراکزی نوین که نست جدید در گذران اوقات فراغت خود به آن

و اجتماعی بازنمایی  های فرهنگی اند، از دید نقاش پنهان نمانده و همراه با مولفه خو گرفته

های  های نسلی در بستری از موقعیت های شهری، فضاها و نیز مولفه تفاوت اب ه. اند شده

 ، مرجان مدنی رزاقی(4و3ۀشمارتصاویر ) های متفاوت ایمان افسریان اجتماعی در بازنمایی

به جای  امروزه. قابت مشاهده است( 55و58ۀشمارتصاویر ) و نیز ساغر دئیری( 8ۀشمارتصویر )

 اند و بدین ترتیب ها نشسته ها و پاساژ گذشته، سوپرمارکت  های های مختلفی نظیر بقالی دکان

، در بستر را در فضاهای مرتبط با هر مولفه های مختل  عرضه های خرید و تغییر مدل تحول اب ه

ه در آثار های تصویرشدروشنِ مغازهنیمه در مقابت ویترین. دهند تغییرات اجتماعی، نشان می

اند هایی روشن شدهای را در خود جای داده و با المپپریدهافسریان که اشیا تک و توک رنگ

های مملو از نورهای درخشان فلورسنت پاساژها  شود، ویترینکه امروزه پرمصرف خواهده می

. اند امروزه قرار گرفته ۀزد مصرفکند که در مسیر زندگی مشتریان متفاوتی را طلب می

های مصرفی  های جمعی گذشته و در غیاب نگرش های آشنای آثار افسریان در کنار هویت شانهن
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به یاد داریم که  زمانی نه چندان دور را. نمایاند امروزین، معنایی از هویت یک نست را بازمی

رقیب در بازار موجود  شامپوهای داروگر و صحت و نیز مایع ظرفشویی گلی و ریکا در حدی بی

شدند و هم به دلیت کثرت مصرف در زندگی  ها دیده می که هم در تمامی خانه به نحوی ،بودند

به معنای مایع « ریکا»به عنوان مثال : بودند  هایی جانشین تبدیت شده روزمره به نشانه

همگانی از  ۀاستفا. شویی در میان مردم مصطلح شدند به معنای پودر رخت« برف»ظرفشویی و 

ها، در کنار فرم پنجره  های رقیب این کاالها و نشانه ها و مدل دم کثرت مارکاین مواد آشنا و ع

حسی نوستال یک از گذر زمان و تغییرات ( 4و3 ۀشمارتصویر )ی مغازه در آثار افسریان  و کرکره

-با ظهور مصرف اما. ها نیز تاکیدی بر این مسئله است کند که غیاب آدمناشی از آن را القا می

توان  است، می  های گروهی دامن زده محور و منزلت-معه امروز که به تمایزات طبقهگرایی در جا

های جسمی  و عالیق و نیز خصوصیت متناسب با توان مالی، سالیق گفت اکثر جوانان، هریک

 . کنند خود از کاالهای متنوع تولید داخت یا خارج از کشور استفاده می

افراد در  ظاهر شدن ۀنحوهای بارز تغییر در پوشش از جمله نمود ۀمسئلاز سوی دیگر 

 که با توجه به قوانین خاص اجتماعی و جاآن از. به مناسبات اجتماعی استجامعه با توجه 

در فضای ها آنحضور  ۀنحواز ذهنیات افراد و  مذهبی، حضور افراد در فضای رسمی جامعه

ان امروز در جریان بروز توان گفت بخشی از نست جو شخصی و غیر رسمی متفاوت است، می

پردازند که اغلب امکان خالقیت آنها را در توجه به هویت خود به مقاومت در برابر این موارد می

مند کردن  گرایی و سبک های مصرف با توجه به ظهور زمینه. سازندها محدود می مدها و مدل

های  ایز برای بروز هویتی افراد، ایشان در ایجاد تم های زیباشناسانه زندگی همراه با نگرش

فردی خاص خود در مواردی ناگزیر به مخالفت با مناسبات موجود هستند و برای تغییر آن 

 . کنند تالش می

طی  وسیعی « فرهنگ مصرف»که در دنیای امروز  جاآن از »در این رابطه باید گفت که 

ها،  گر ارزشنشان« بانتخا»دهد و هر  کنندگان قرار می ها را در اختیار مصرف از انتخاب



 98جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان        

 

 518 

توان نتیجه  هایی است که ممکن است وی گی گروهی اجتماعی باشد، پس می ها و ذائقه نگرش

فرد و انتخاب ذوقی او  ۀقریحذوق و . شود هویت جمعی مربوط می گرفت که مصرف به مفهوم

وق و بنابراین ذ. گیرد های اوست که از رهگذر آن مورد قضاوت دیگران قرار می جزو مسولیت

  .(23: 5305،اباذری)«آمیزد قریحه با حس هویت در هم می

حضور افراد در فضاهای عمومی و رسمی با چگونگی حضورشان در فضاهای  ۀنحودر تمایز 

یابد آزادی بیشتری است که فرد در بروز هویت و  چه اهمیت می خصوصی و خانگی، آن

رهنگی و مناسبات اجتماعی، مالحظات ف. های غیررسمی دارد شخصیت فردی خود در جمع

کند که در مواردی  افراد و خصوصا زنان را ملزم به اجرای دستورات و تابعیت از هنجارهایی می

ها امروزه بیش از گذشته در طرز پوشش و آرایش زنان  این مخالفت. برخالف تمایت ایشان است

 . تاس  الشعاع قرار داده نمود پیدا کرده و امر مطلوب اجتماعی را تحت

جای خود را به حجاب  ترین نوع حجاب زنانه از یک طرف چادر به عنوان قدیمی امروزه 

کنند و از دیگر سو مدل پیشین نسبتا باز زنان امروزی داده است که شال و روسری بر سر می

های گذشته در هر خانواده هایی که از نستپیرایش ریش و موی مردان که در نمونه عکس

های متفاوت آرایش و پیرایش  شود، با انواع مدلار مانده است، به وفور مشاهده میایرانی به یادگ

این تغییرات مربوط به حجاب و آرایش بدن  .جایگزین شده است (خصوصا نست جوان) مردانه

ها، مواد مصرفی  ها، اتوبوس های زندگی هرروزه چون ماشین در کنار دیگر اب ه 08 ۀدهدر ایران 

های شهری و حتی  ها، تزئینات و نقاشی ها، پارک برج ها، ازی نظیر آپارتمانو تغییرات شهرس

ها و  از تغییر در جامعه و نیز تحول در ارزش ایتغییرات اخیر در میدان انقالب خود نشانه

 . های نسلی، در فرهنگ و اجتماع ایرانی دارد هویت

-لق به برخی از خردههای آرایش و پوشش زنان و دختران امروزی متعشیوه در غالب 

مردساالر  ۀجامعمناسبات  حاصت از شان را نسبت به وضع موجود توان اعتراض ها، می فرهنگ

. پی برد مناسباتی چنین ۀواسطبه  دید و به ناخرسندیشان از تعیین حدود یک امر شخصی
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تصاویر ) یتوان در آثار ساغر دئیر حضورشان در جامعه را می ۀنحوبازنمایی این افراد و بازتاب 

 (52ۀشمارتصاویر ) کیش و آرش صداقت( 0ۀشمارتصویر ) زاد ، داریوش قره(55و58ۀشمار

 . مشاهده کرد

مدرن امروز دست  ۀجامعدلیت آنکه این زنان به بازاندیشی موقعیت و هویت خود در 

شان  نههای زنا ها که از اغلب این آثار و از محیط مردان و جلب توجه آن برآوردن خواست اند، زده

به  که نسبت حساسیت بیشتری علت اند نبوده است، بت دلیت آن است که زنان به طرد شده

عمدتا به سمت ایجاد تمایزهایی  ،حضورشان در جامعه دارند ۀنحوتن، اندام، لباس، آرایش و 

. گر هویت و شخصیت فردی و نیز جایگاه اقتصادی و اجتماعی ایشان باشدمیت دارند که بیان

-نمایی انتقادی غربگرایی همراه است و در آثار صداقتای مذکور در کار دئیری با زشته پوشش

 . باشدمی شناسی متفاوت دختران به وی ه دانشجویان هنرکیش معرف تیپ

است که  ای ای از بازاندیشی نسبت به تن، جسم و رو  خود، مرحله ورود به چنین مرحله

زنی که در اندام متعارف و   .به آن توجهی ندارد( 1ۀشمارتصویر ) زن سنتی آثار مرشدلو

زنی که چادر را چون . داشت توان از او انتظار چندین فرزند و نوه راای یک مادر، می کلیشه

اش در کنار همسرش یا به معنایی مردش  داند و زندگی عادتی همیشگی جزیی از لباس خود می

ین و قوانین مناسبات اجتماعی، نست فرزندان یا برخالف باور و احترام او به مضام. یابد معنا می

در پوشیدن و .... های مطر  جهانی، کاالهای خارجی، و هایش با توجه به مد روز، مارک نوه

  های منظم روزانه برخالف خرید. کند تر عمت می شدهخواهانه و حساب هایشان دل انتخاب لباس

دهد و گاه حتا نه برای  گاه خود قرار می تفریح یا هفتگی مادر، این نست مراکز خرید را، پاتوق و

 . رود می جاآن و دیده شدن به( خصوصا از جنس مخال )ها  خرید بت برای دیدن آدم

که در این پاساژها و مراکز خرید، جایگاه کاال و خریدار و نیز  توان گفت در مواردی می

شوند  ان کاالیی دیده و تعبیر میجایگاه خریدار و فروشنده عوض شده و زنان در این تغییر چون

ی ساغر  نگاه منتقدانه. توانند در زیر نورهای درخشان پاساژها گزینش و انتخاب شوند که می
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قرار گرفتن زنان میان . بدین امر در یکی از آثار او قابت تامت است( 58ی تصویر شماره)دئیری 

جتماعی ناهنجار و نامطلوب دیده یابد که در مناسبات ا معنایی فرامتنی می« حراج»های  واژه

اند به  اگرچه زنان نسبت به جایگاه سنتی و نقش منفعلی که در آن داشته اینجا در . است  شده

بازاندیشی پرداخته و در رهایی از قیود مردساالرانه تمنای حضوری متفاوت در جامعه را دارند، 

های  و منفعت در برابر کاال و ارزش اما گویی از سوی دیگر در دنیای مصرفی امروز گرفتار آمده

 . اند نمادین آن، به سازهای این دنیای مصرفی رقصیده

 ۀجامعهای  دستی حضور زنان و مردان امروزین با ظاهری متفاوت از دیگران برخالف یک

حکایت از حضور نسلی دارد ( 52ی تصاویر شماره) کیشگرای گذشته در آثار آرش صداقت سنت

های  های گذشته به ارزش رایط و بستری که در آن رشد کرده برخالف نستکه با توجه به ش

این امر با توجه به آشنایی این نست با جهان اطالعات و . اش بیشتر توجه دارد زندگی  مادی

اش به  ای که دارد، در کنار تغییرات اجتماعی و نیز امکان دسترسی ارتباطات و نیز رفاه نسبی

طور که با افزایش سطح  شاید بتوان گفت همان. دور از انتظار نیست... های مختل  و گفتمان

های متعدد  های فردی و با وجود رشته سواد در جامعه و نیز متکثر شدن دنیای تخصص

دانشگاهی، این نست در جریان تحصیالت خود به تمایزات فکری متعدد و متکثری دست 

شان زیاد  های وی ه نسالن خود با تخصص ماو را از نست گذشته و نیز از ه ۀفاصلیابد که  می

این امر . یابد کند، در ظاهر امر نیز تمایالت فردی او در بروز درونیات وی نمود بیشتری می می

دانند،  هایی که اجزا و افراد آن خود را مقید به نوعی پوشش خاص می فرهنگ در قالب خرده

توان در یکی از این  دئیری را هم میزنان آثار . نمود بهتری داشته و قابت بازشناسی است

 . های مشابه نست جدید جای داد فرهنگ خرده

در نهایت شاید بتوان گفت حضور متفاوت و چشمگیر زنان در گوشه و کنار مسایت 

تصویر )اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هنری و حتی ورزشی چون فعالیت زنان در ورزش فوتبال 

زیر بار ممنوعیت گذشته خارج  ه در چند سال اخیر اگرچه ازهایی است ک از مولفه (53ی شماره
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این امر از تمایالت . است شده اما هنوز به هنجاری عادی تبدیت نشده و چندان رسمیت نیافته 

ها به دنیای مدرن و در مواردی  دهد که در گذار از سنت ای خبر می نست جدید در جامعه

زنان با حفظ حجاب و موازین اسالمی و نیز حفظ  فوتبال. است پسامدرن وجهی التقاطی یافته

 ۀذردر کنار نفوذ ذره به ... های ایرانی، سیگار کشیدن ایشان در برخی از مجامع عمومی و  سنت

فرهنگ غیر ایرانی به جامعه، از دیگر مضامینی است که از دیدرس هنرمند امروز پنهان 

 . ماند نمی

فرهنگ امروز ایرانی در بیانی طنزگونه در تصویر  زاده به این بخش از رویکرد سیامک فیلی

زاده در این اثر با کنار هم قرار دادن تاکیدات نست نو در استفاده  فیلی. شود دیده می 54ۀ شمار

، پهلوانان ورزش سنتی ایرانی، ماشین «بنتون»های خارجی چون پوشاک برند  از کاالها و مارک

کند و نیز استفاده از ابرها و  ا انبوه دودی که تولید میرنگ مخصوص باربری بزامیاد آبی  نیسان

سازد  هایی را می های نگارگری ایرانی به جای دود ماشین، همه ترکیبی ناهمگون از ناسازه کوه

گذر از سنت،  این نست که در پی ۀدغدغاین امر به عنوان . ایرانی درگیر آن است ۀجامعکه 

ارتباطات  ۀواسطبه  های دنیای جدید از شماری از مولفهاستقبال  ها و نیز حفظ برخی از ارزش

 .است است، توسط این نقاش در وجهی کمیک بازنمایی شده جهانی

   

 گیری هنتیج

شد با توجه به افزایش سواد در جامعه و بالطبع با عنایت به توجه و  طور که گفته  همان

های  ود در کنار ظهور خواستحساسیت بیشتر افراد باسواد نسبت به محیط و مسایت اطراف خ

( 5306عبدی، ) اجتماعی این دوران، و تا حدی تحول در نظام ارزشی جامعه ۀصحنجدید در 

بیشتر  08و  68های  انتظار بازتاب و واکنش نسبت به مناسبات اجتماعی در آثار هنرمندان دهه

ای  ی رشد بالندههای هنر در میان آثار هنرمندان نیز، که با افزایش تعداد دانشگاه. است

های متفاوت نسبت به محیط اجتماعی و افزایش حساسیت به  اند، شاهد تکثر نگرش داشته
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 های نست جدید در باب تفاوت ارزش. مسایت شهری پیرامون خود، در مقایسه با گذشته هستیم

جنگ نقشی کانونی  ۀتجربکه ( و هنرمندانش)های گذشته  نست هایبا ارزش( شداننیز هنرمن)

ای، زندگی در  ارتباطات جهانی و ماهواره ۀدغدغشان داشت، باید گفت که نست جدید ر هویتد

های نظام  ظهور برخی از نشانه. فضای مجازی اینترنت و رد برخی از هنجارها را دارند

گرایی در این نست ایشان را به سمت تمایزهایی کشانده که  داری در کنار رواج مصرف سرمایه

. مدار نست قبت دارد های گروهی و اغلب ارزش های فردی در مقابت هویت هویتنشان از بروز 

هایی  شدن، ایشان را دچار دغدغه چنین ابراز هویت فردی نست جوان در کنار ذهنیت جهانی هم

برای  ای آزاد میان امر محلی و بومی و جهانی کرده است که نمود آن در هنر به عنوان عرصه

 . شود هنرمند نشان داده می بیان درونیات و ذهنیات

کارهای جدیدی به  حضورشان در جامعه راه ۀنحوزنان همراه با بازاندیشی نسبت به خود و 

( خصوصا زنان نقاش)حضور آنان توسط هنرمندان امروز ایران  ۀتازکار گرفتند که این شکت 

بازنمایی  در کنار توجه به محیط شهری و مناسبات حاکم بر آن،. مورد تاکید بوده است

گونی را  های گونه های فردی با توجه به تمایزات ناشی از انتخاب و مصرف، مدها و مدل هویت

حضورشان در اجتماع، به معرفی  ۀواسطسازد که جوانان و زنان با استفاده از آن و به  می

ر گرفتن با در نظ. اند ها و هنجارهای گذشته پرداخته های نوین متفاوت با سنت ارزش ها و دیدگاه

گیری گفتمان هنری نست جدید در بستر جامعه، در مقایسه با بستر تولید هنری  وضعیت شکت

های  رسد ایشان تمایت بیشتری به بازنمایی مناظر و مولفه ، به نظر می68و  78های  در دهه

گویی این مناظر از جمله . های مادی زندگی آن در آثار خود دارندشهری و توجه به ضرورت

ها، پاساژها، امکانات و ابزارهایی چون وسایت نقلیه و نیز مواد و اشیا مصرفی روزمره در  انخیاب

های فکری و حتی مسایت سیاسی، همه  چنین نگرانی کنار شلوغی، دود و آلودگی شهری و هم

ها،  برای فرار از آن اند، چیزی که نقاش گذشته نقاش بدل شده ۀروزمرهای  به بخشی از دغدغه

. انداخت های ذهنی و خیالی نظر می برد و یا به زیبایی محیط امن و آرام طبیعت پناه مییا به 
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های ای یا بر گرفته از شاخه_برآمده از نگرش اسطوره ۀتازهای _باید تاکید نمود که تجربه

هنری قبت نیز در نست تازه قابت پیگیری است اما به هر حال توجه این مقاله معطوف به آثاری 

و این توجه به معنی برتری یکی بر  اندپیرامونی خلق شده ۀبر گرفته از مسایت تازاست که 

همسو با  که گسترش توجه نست جدید هنرمندان به محیط زندگی خود. دیگری نیست

 . گیرد، رو به افزایش استانتظارات ایشان از جامعه و مناسبات آن صورت می

 

 
  1731. شهره مهران. 1ۀشمارتصویر 



 98جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان        

 

 511 

 
  1731. شهره مهران. 1ۀشماریر تصو

 
 1731. ایمان افسریان.  7 ۀشمارتصویر 



  های نسلي زندگي روزمره در نقاشي بازنمایي ابژه ۀمطالع 

 511 

 
 . 1734. ایمان افسریان. 4 ۀشمارتصویر 

 
 1734. احمد مرشدلو.  1ۀشمارتصویر 



 98جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان        

 

 511 

 

 
 1733. رضا جهرمی علی.  1 ۀشمارتصویر 



  های نسلي زندگي روزمره در نقاشي بازنمایي ابژه ۀمطالع 

 519 

 
 1733. عادل یونسی.3 ۀشمارتصویر 

 
 1731. زاد داریوش قره.  3ۀشمارتصویر 



 98جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان        

 

 518 

 
 1733. پاساژهای تهران: عنوان. مرجان مدنی رزاقی. 9 ۀشماریر تصو



  های نسلي زندگي روزمره در نقاشي بازنمایي ابژه ۀمطالع 

 591 

 
 .1733. ی پاساژ تهران مجموعه. ساغر دئیری. 11ۀشمارتصویر 

 
 . 1733. های تهران شاپ ی کافی مجموعه. ساغر دئیری. 11 ۀشمارتصویر 



 98جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان        

 

 595 

 
 . کیش آرش صداقت. 11 ۀشمارتصاویر 

 
 .بهرنگ صمدزادگان. 17 ۀشمارتصویر 



  های نسلي زندگي روزمره در نقاشي بازنمایي ابژه ۀمطالع 

 591 

 
 زاده سیامک فیلی.  14ۀشمارتصویر 

 

 منابع 

  .علم: ، تهرانشناسی فرهنگ جامعه( 5306)ارمکی، تقی  آزاد
مصرف . مطالعات فرهنگی: در عباس کاظمی« شاپ زندگی روزمره و کافی»( 5306)ارمکی، تقی  آزاد

  .جهاد دانشگاهی واحد تهران: تهران ،فرهنگی و زندگی روزمره در ایران

   .اجتماع: تهران. ،تغییرات اجتماعی در ایران( 5304)تقی  آزادارمکی،

  .آن: تهران ،جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران( 5303)آزادارمکی، تقی و احمد غیاث وند 

رویکردهای نوین در . اجتماعی تا سبک زندگی ۀطبقاز »( 5305)اباذری، یوس  و حسن چاوشیان 

 26-3: صص. 28ۀشمار. علوم اجتماعی ۀنام ،«یشناختی هویت اجتماع تحلیت جامعه

  .نشر آگه: تهران ،حسین پاینده: ترجمه ،فرهنگ عامه دربارۀ مطالعات فرهنگی ( 5301)استوری، جان 

 ،هنرمند حرفه ،«مهران  وگو با شهره گفت :های نایلونی پرده»( 5306)افسریان، ایمان و مهران مهاجر 

  553-580: صص. 21ی شماره

  .کویر: تهران ،مریم وتر: ترجمه ،تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی( 5303. )رت، رونالداینگلها



 98جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان        

 

 591 

حسین :  ترجمه ،«ها اختالف نست ۀدربارذهنیت نسلی دیدگاهی روانکاوانه »( 5308) ،بالس، کریستوفر

  28.-5:صص. چاپ دوم ،58ی شماره ،ارغنون ،پاینده

  .موسسه فرهنگی هنری آینده پویان: تهران ،گ در قرن بیستمهای فرهن نظریه( 5368) بشیریه، حسین

  .اختران: تهران ،لیال جوافشانی و حسن چاوشیان  :ترجمه ،فرهنگ و زندگی روزمره( 5307)بنت، اندی 

ی  نامه ،«شناختی شکاف نسلی در رویکردهای کالن جامعه»( 5301بهار )ن اد  توکت، محمد و مریم قاضی
 524-81: صص ،26ه پیاپیشمار ،علوم اجتماعی

: در عباس کاظمی ،«مصرف فرهنگی آرایش در میان زنان»( 5306)حمیدی، نفیسه و مهدی فرجی 

 ،جهاد دانشگاهی واحد تهران: تهران مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران. مطالعات فرهنگی

 244-223:صص

مصرف . مطالعات فرهنگی: ظمیدر عباس کا ،«درآمدی بر مطالعات فرهنگی»( 5306)رضایی، محمد 
  3-24:صص ،جهاد دانشگاهی واحد تهران: تهران ،فرهنگی و زندگی روزمره در ایران

. 5ی شماره. سال اول ،تحقیقات فرهنگی ،«شاپ سبک زندگی جوانان کافی»( پاییز5307) ،شالچی، وحید

  551تا83صص

موارد خاصی از : شناسی وایتر»( 5301بهار)عبداللهیان، حمید و نفیسه حمیدی و مهدی فرجی 

  83-16: صص ،26ی پیاپی  شماره ی علوم اجتماعی نامه ،«بازاندیشی زنانه در ایران

  .روش: تهران. تحوالت فرهنگی در ایران( 5360)عبدی، عباس و محسن گودرزی 

ی  پروبلماتیک زندگی روزمره در مطالعات فرهنگی و نسبت آن با جامعه»( 5304. )کاظمی، عباس

  4ی  شماره ،سال اول ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،«یرانا

  .آشیان: تهران ،ی ایرانی زنی و زندگی روزمره پرسه( 5300) ،کاظمی، عباس

 ،ناصر موفقیان: ترجمه ،تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (5360) ،گیدنز، آنتونی

  .نشر نی: تهران

  منابع تصاویر 
http://persian.kargah.com/  
http://www.qoqnoos.com/ 

http://www.tavoosonline.com/Artist/ 

http://tehranavenue.com/article  

 

 


