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 دهیچک
 نیزم ساکنان یزندگ در را یادیز راتییتغ امروزه 2وب یتکنولوژ دنبال به یاجتماع یها شبکه رشد

 بر یمبتن که ماست کشور در پرمخاطب یاجتماع یها کهشب از یکی نستاگرامیا. است کرده جادیا

 ،یاجتماع شبکه نیا از کاربران استفاده یگستردگ لیدل به امروزه. است دئویو و عکس یگذار اشتراک

 تالش در محققان. اند آورده یرو شبکه نیا به خود یهنر آثار فروش و یمعرف یبرا زین هنرمندان

 بوده چه مخاطبانشان و یهنر جامعه انیم در استفاده نیا یمنف و مثبت اثرات که بدانند تا هستند

 مخاطبان و آثار ارائه در جوان هنرمندان یباال شیگرا اثرات و لیدال یبررس پژوهش نیا از هدف است؟

 به یگرانددتئور روش از و شده انجام یفیک روش به پژوهش نیا. است یاجتماع شبکه نیا به یهنر آثار

 از یحاک قیتحق نیا از حاصل جینتا. است شده استفاده جینتا لیتحل یبرا گفتمان و متن لیتحل همراه

 و جوان هنرمندان یمعرف و یهنر جامعه با متوسط قشر ییآشنا چون یمثبت آثار کنار در که است آن

 غلط اطالعات انتقال و یهنر اثر عنوان به یاثر هر آزادانه انتشار و نقاد نبودن چون یعوامل خالق،

 .است یاجتماع شبکه نیا از استفاده یمنف اثرات ازجمله

 .هنرمند ،یبصر سواد نستاگرام،یا ،یهنر جامعه ،یگالر :یدیکل واژگان
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 مقدمه
 رشد یبرا را راه شرفته،یپ جوامع و اقوام اتفاقات به توجه و یخیتار ییگرا نخبه ریاخ قرون در

 افت،ی گفتن سخن یبرا ییجا زین یعاد مردم یگزند و هنر نیبنابرا کرد، باز ها یگالر و ها موزه

 ها یگالر و موزه. بپردازند یعاد مردم قیعال به نتوانستند ما روزگار یها یگالر و ها موزه ماا

 ظاهراً و دارد وجودها  آن انیم یهمبستگ چه داند ینم یکس که هستند ییایاش از مملو معموالً

 و دولت اریاخت تحت یجمع یها رسانه و ونیزیلوت. اند شده دهیچ ینشیگز انتخاب ریتأث تحت

 نیا لیدال بحث که پردازند یم یخاص یهنر آثار و هنرمند به معموالً زین یشخص تیریمد

 و ها یگالر که یمشکالت به دیبا را مشکالت نیا. بود خواهد خارج پژوهش نیا حوصله از موضوع

 مشکالت نیا خالصه طور به. کرد اضافه د،کنن یم نرم وپنجه دستها  آن با ما کشور در هنرمندان

 هنر مندان عالقه و ثروتمند افراد اریاخت در یهنر آثار دیبازد و هنر فروش و دیخر انحصار شامل

 و ییآشنا عدم کا،یسند و صنف و منسجم نیقوان نبود ،یاجتماع و یاقتصاد یباال سطوح در

 یگالر بودن درآمدزا به آنان صرف توجه و یدار یگالر هنر با داران یگالر نامرتبط تخصص

 آثار به یدسترس و یهنر یگالر به ها شهرستان شهروندان یدسترس عدم آن کنار در. است

 آثار دادن شینما و نشر در مختلف موانع فروش، و دیخر و مطالعه د،یبازد یبرا یهنر مختلف

. است یهنر مختلف ارآث مطالعه هاو یگالر به نوجوانان و کودکان یدسترس عدم ،یهنر مختلف

 آثار شینما یبرا هنر عرصه در کاران تازه و جوانان به یهنر جامعه توجه عدم گر،ید یسو از

 هیته یباال نهیهز و آثار یمعرف و فروش یبرا هدفمند و یا دوره یها شگاهینما وجود عدم خود،

 است، ساخته اردشو زین هنردوستان و انیدانشجو یبرا راها  آن دیخر که یهنر مختلف آثار

 .دارد وجود

 آن میمستق فروش یبرا هنرمندان آثار از یشگاهینما لوور، موزه سالن در هجدهم سده در

 سراسر در یهنر یها شگاهینما نوزدهم قرن دوم مهین از. گرفت شکل یهنر مخاطبان به آثار

 آثار یمعرف یبرا ها موزه تالش آن، با همزمان. کرد یم جلب خود به را یانبوه جماعت جهان

 کمک یهنر یها شگاهینما رشد به یدار هیسرما نظام استقرار با ها یگالر رونق و مردم به یهنر

 مفهوم رساندن و هنر انیب معاصر، هنر در ینظر راتییتغ جادیا با ستمیب قرن اواخر در. کرد

(. 59: 1393 همکاران، و انیاحمد) شد ریپذ امکان مکان هر و زمان هر در مخاطبان به یهنر

 ارزش که هستند یموسسات ها موزه که کرد استدالل کایآمر در هیمال وزارت 1989 سال

 خ،یتار جامعه، کی راثیم بلکه کنند، یم ینگهدار را ایاش آنکه خاطر به صرفاً نه دارند، یاجتماع
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 وجبم و دهند یم ارتقا را جامعه سالمت فرصت، جادیا با و دهند یم نشان را ها سنت و ها ارزش

 (.18 : 2010 ،1لورمنیس) هستند منابع به یدسترس و یریادگی تعامل،

 تا است شده موجب نستاگرام،یا مانند یاجتماع یها شبکه از استفاده ندهیفزا رشد امروزه

 منتشر فضا نیا در را خود آثار هنر عرصه در کاران صنعت و هنرمندان از یادیز اریبس تعداد

 و مخاطب هنرمند، رابطه و هنر یفضا بر را یمختلف اثرات و خوردهاباز کار نیا مسلماً و کنند

 تجربه زین را یبصر توقع و نگاه رییتغ ،یفرهنگ رییتغ بر عالوه جامعه و داشت خواهد جامعه

 .کرد خواهد

 یکارها مختلف ریتصاو انتشار که است سؤال نیا به دادن پاسخ دنبال به پژوهش نیا

 و 2وب قیطر از آثار یاحتمال فروش و دیخر و( آماتور و یا حرفه) مختلف هنرمندان یهنر

 یهنر آثار به مخاطبان شناخت و دگاهید در را یمنف و مثبت اثرات چه نستاگرام،یا مشخصاً

 نظر تحت که ییها یگالر اول. دارد وجود یگالر نوع دو که دانست دیبا داشت؟ خواهد یپ در

 یها یگالر دوم و دهند یم شینما را یخاص آثار معموالً و شوند یم اداره یدولت مالکان

 یها یگالر پژوهش نیا در نگارندگان مقصود و دارند یحقوق ای یقیحق مالکان که یخصوص

 .است یخصوص

 پژوهش نهیشیپ
 یخیتار روند یبررس به «رانیا در یگالر دهیپد» عنوان با اش نامه انیپا در( 1381) رانپوریا خانم

 جامعه بر را آن اثرات و پردازد یم تهران در 1357 تا 1325 یها سال انیم در ها یگالر شیدایپ

 به دکترا مقطع در خود نامه انیپا در( 2016) 2وارد. دهد یم قرار مطالعه مورد زمان آن در

 به و کنند یم منتقل را یمحل حس کی آنها که است معتقد و پردازد یم ها یگالر و موزه تیاهم

 عنوان با خود نامه انیپا در( 2015) 3یبرادل. دهند یم هنر تجربه یبرا را یفرصت دکنندگانیبازد

 در یراحت و است پرداخته نستاگرامیا از کاربران استفاده و توجه لیدال به ؟4میکن یم پست چرا

 زین( 2015) 5بالمبرگ. داند یم مردم استقبال لیدال از را همراه تلفن یرو بر نصب و استفاده

 دوره آن ابزار از استفاده به دوره هر در هنرمندان تالش به خود ارشد یکارشناس نامه انیپا در

 یادا یبرا هنرمندان یکنون دوره در که دهد یم ادامه و کند یم اشاره خود یهنر انیب یبرا

 در( 2015) 6سونیو. اند آورده یرو نترنتیا و یاجتماع یها شبکه به خود یهنر فهیوظ و نیدِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یهنر آثار فروش و دیخر بر نستاگرامیا ریتأث یبررس به خود ارشد یناسکارش نامه انیپا

 16-4 حدود در یزمان کنندگان مصاحبه از% 97 به کینزد که کند یم اشاره یو پردازد، یم

 از یتعداد و 1کرده دنبال را هنرمندان از یکی حداقل و کنند یم یسپر نستاگرامیا در را قهیدق

 از شیپ است؛ گفته او سؤال به پاسخ در هنرمندان از یکی. اند دهیخر را یهنر آثار زین آنان

 زاده عیرف. رسانم یم فروش به ییباال اریبس متیق به را آن شود، خشک تابلو یرو رنگ نکهیا

 با آن نسبت و افزوده تیواقع هنر نییتب» عنوان با خود مقاله در( 1395) همکاران و انیاخو

 که اند دهیرس جهینت نیا به و دارند اشاره هنر در افزوده تیواقع از استفاده به زین« یواقع جهان

 نیا از کدام چیه اما. کند یم درک و ردیپذ یم یواقع اثر کی مانند را افزوده تیواقع هنر مخاطب

 .اند نپرداخته یعاد قشر و جامعه بر نستاگرامیا در یهنر آثار انتشار اثرات به قاتیتحق

 پژوهش اتیادب
 .است شده پرداخته پژوهش با مرتبط میمفاه نیتر مهم از یمختصر حیتوض به خشب نیا در

 یگالر
 موزه و یگالر. کند یم عرضه را یتجسم و یسنت یهنر محصوالت که است ییجا ،یهنر یگالر

 به ها یگالر یول گذارند یم شینما به را یهنر فاخر آثار معموالً ها موزه. دارند تفاوت باهم

 آثار فروش و دیخر به ها یگالر. گمارند یم همت سطوح یتمام در هنرمندان یمتما آثار شینما

 صاحبان هنر، دوستداران هنر، دارانیخر و مخاطبان معموالً. شد خواهند مشغول زین یهنر

 کسب یبرا برند صاحبان و یخصوص یها شرکت و مؤسسات ها، شگاهینما و ها یگالر ها، موزه

 همکاران، و انیاحمد) هستند یدولت ینهادها یبرخ و یهنر الالند ،یاجتماع و یفرهنگ اعتبار

1393 :61.) 

 یهنر اثر
 هنر. است کرده خلق را آن یا دآورندهیپد که ستیهنر یءایش خود، مرسوم یمعنا در یهنر اثر

 یروح یتالق گاهیجا ،یهنر اثر کی. است یبشر اتیح سازنده و زیانگ شگفت یها جلوه از یکی

 یهنر اثر(. 22: 1381 ،یجعفر) هاست انسان ارواح گرید با است یهنر نبوغ یدارا که بزرگ

 ریس ای باشد مدرن یایدن و شدن یصنعت نشانه ای یدئولوژیا فرهنگ، کی نشانه تواند یم امروزه

 و هنرمند مکان، و فضا و یهنر اثر از یا زهیآم ای و هنر خود تیماه جامعه، کی ییقهقهرا

 آثار(. 98: 1388 نامورمطلق،) دهد نشان را میمفاه گرید و نور شه،یدان ده،یا صدا، مخاطب،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Following 
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 ییباال یانگریب قدرت یهنر آثار. داشت خواهند ییباال ریتأث جامعه کی افراد انیم در یهنر

 (.23: 1389 زاده، صحاف) کنند دگرگون را یاسیس ای یاجتماع نظام توانند یم یحت و دارند

 یبصر ارتباط
 و یعمل هدف یدارا کرده، نقد و دیتول بشر که یریتصو زیچ هر: »دیگو یم( 1998) بارناد

 50 در اما داشته تیاهم خیتار طول در همواره ،یبصر زبان به توجه.« است ییبایز و یارتباط

 ساله همه و شده آغاز یمتن و یکالم فرهنگ هیبرعل یفرهنگ و یاجتماع راتییتغ گذشته سال

 یالملل نیب و یجهان یارتباط ،یبصر ارتباط(. 491: 2011 ،1داپ) است افتهی شیافزا آن سرعت

: 1385 شادرخ،) ندارد را سواد و زبان دستور و نامه لغت یها تیمحدود ارتباط، از نوع نیا. است

 که کرد اذعان دیبا اما. ارزد یم کلمه هزار به ریتصو کی: دیگو یم ینیچ یالمثل ضرب(. 97

 در ریتصو و کالم واقع در. ستین آنها شدن کالم نیگزیجا به محدود یبصر اخبار یکل تیفیک

 یجهان(. 100:همان) دارند را خود به مخصوص یژگیو کیهر و اند نگرفته قرار گریکدی مقابل

 و کالم بر یبصر فرم غلبه شناختن تیرسم به هنر، یبرا یفرهنگ یها مقوله و بازارها شدن

 به عیسر و آسان یدسترس تال،یجید یتکنولوژ شگستر د،یجد یارتباط یها رسانه توسط متن

 و ونیزیتلو و نترنتیا ،یجمع یها رسانه طرهیس ،ها آن از یکپ و دیتقل در یآزاد و ریتصاو

 رفتن نیب از دکنندگان،یتول جانب از ریتصاو یروان راتیتاث به ژهیو توجه ،یزندگ در غاتیتبل

 زبان به شتریب توجه جهینت در تیوه و یفرهنگ یمرزها شدن مبهم و ییایجغراف یمرزها

 مخاطب، سواد سطح چون یعوامل مقابل در(. 18: 1395 همکاران، و یباقر) است بوده یبصر

 جامعه در هنرمند و مخاطب انیم کسانی اتیتجرب داشتن است، حاکم جامعه بر که یفرهنگ

 یهنر اثر و ندهنرم یبرا جامعه که یارزش زانیم شود، یبصر خبر کی یمعان یتداع موجب که

 تیاهم حائز اریبس اثر کی رشیپذ در ،یبصر اثر در ابهام از زیپره نکته، نیتر مهم و است قائل

 در ریتصاو و کند یم یزندگ ریتصاو تراکم عصر در یامروز انسان(. 100: 1385 شادرخ،) هستند

 نیا لیتحل و هیتجز و خواندن ییتوانا نیبنابرا دارند وجود تصور قابل اشکال همه و جا همه

 است مخاطب و ریتصاو انیم ارتباط یبرقرار نحوه درک آن از باالتر و دارد تیاهم اریبس ریتصاو

 (.16: 1395 همکاران، و یباقر)

 نستاگرامیا
 یکو لهیوس به یاجتماع شبکه نیا. است دئویو و عکساشتراک  یبرا یا شبکه نستاگرامیا

 سرعت به سیسرو نیا. شد یانداز راه 2010 تبراک در و یسیکدنو 1گریکر کیما و 2سترومیس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Dauppe 

2
 Kevin Systrom 



  1397  تابستان/ بیست  و هفتم شماره/ هفتم سال/  ی جامعه، فرهنگ و رسانهترویج -علمی  فصلنامه 36
 

 

 تا شد یم ینیب شیپ. آورد دست به 2014 دسامبر تا کاربر ونیلیم 300 آمار طبق و شد محبوب

 از نستاگرامیا که است آن بر ها ینیب شیپ. برسد نفر ونیلیم 700 به تعداد نیا ،2017 سال

 (.2: 1395 همکاران، و ینعام) شود رتریفراگ و تر بزرگ 2سبوکیف

 فروش ،یهنر یکارها نیتریو عنوان به نستاگرامیا از کاربران از یاریبس زین رانیا در

 در یرانیا حاضر افراد تعداد از یقیدق آمار. اند کرده استفاده نیا مانند و خود یمعرف محصوالت،

 بازار، هکاف قیطر از نستاگرامیا یها نصب تعداد براساس اما ست،ین موجود یاجتماع شبکه نیا

 حال در یا ندهیفزا طور به آمار نیا. شود یم زده نیتخم نفر ونیلیم 7 حدود کاربران تعداد

 به عکس اردیلیم 30 کینزد ساالنه نستاگرامیا سازندگان گفته به(. 3: همان) است شیافزا

 (.12: 2015 سون،یو) شود یم ردوبدل روز طول در کیال اردیلیم 2.5 و شده گذاشته اشتراک

 
 هنر در مهم شبکه دو نستاگرامیا و سبوکیف. 1 ریتصو

 (.2015 ن،یآنال یتجسم یهنرها گزارش از نقل به 53: 2015 سون،یو) 

 ها نمونه و پژوهش روش
 پژوهش سؤاالت به دادن پاسخ یبرا. است شده استفاده ،یفیک کردیرو از پژوهش انجام یبرا

. شد نگارانه مردم مشاهده هوادارن صفحات و نظر مورد صفحات دقت به ماه، 13 مدت به ابتدا

 5 و( فرش و یاسالم هنر) هنر رشته یکارشناس مقطع یدانشجو 5 دار، یگالر 2 از سپس

                                                                                                                                        
1
 Mike Krieger 

2
 Facebook 
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 به انتخاب نیا. آمد عمل به مشارکت همراه به مصاحبه یدانشگاه یها رشته ریسا یدانشجو

 یایدن به نسبت در مختلف شاراق دگاهید از را مختلف نظرات و کردهایرو بتوان که بود لیدل نیا

 طبقات از شده انتخاب انیدانشجو تا است بوده نیا بر نگارندگان تالش. کرد افتیدر هنر

 ماه کی مدت به تا شد درخواست انیدانشجو از ابتدا. باشند یاقتصاد نظر از جامعه متوسط

 یکارها ریتصاو انتشار به اقدام آن در که مختلف هنرمندان صفحات( 96 نیفرورد-95 اسفند)

 یتجسم یهنرها مختلف یها حوزه از دیبا هنرمندان نیا کنند، دنبال را کنند یم خود یهنر

 حاضر پژوهش یبرا که شوند انتخاب یهنرمندان و صفحات تا است شده تالش. شوند انتخاب

 زمال. کرد استخراج مختلف و ادیز اطالعات آنها از بتوان و دهند دست به را اطالعات نیشتریب

 وجود یتیمحدود زین یخارج و یداخل هنرمندان نستاگرامیا صفحات انتخاب در است، ذکر به

 .است نداشته

 خود وقت کردن یسپر به را روز از ساعت کی مدت حداقل تا شد درخواست انیدانشجو از

 ها کامنت مطالعه یبرا یکاف زمان و نندیبب را مختلف آثار بتوانند تا بپردازند نستاگرامیا در

 را خود نظر اول، یروزها در تا شد خواهش زین هنر رشته ریغ انیدانشجو از. باشند داشته

 هنرمند نظر مورد مفهوم افتیدر ،یبصر درک لحاظ از شده ارسال یهنر آثار از یکی به نسبت

 به راجع یمختصر حیتوض آنان از هرکدام به آن از شیپ. کنند اعالم یبصر فنون از یآگاه و

 انجام مدت تمام در تا شد خواسته آنان از سپس. بود شده داده یبصر سواد فنون و یمبان

 و هنرمند حاتیتوض و آنان آثار مشاهده و هنرمندان یشخص صفحه قیطر از تنها پژوهش،

 اقدام یهنر آثار از یبصر افتیدر و درک و یبصر سواد یمبان به نسبت ها کننده دنبال نظرات

 را جینتا و ببرند باال یا اندازه تا را خود یبصر سواد قیطر نیا از انندبتو تا کنند تالش و کنند

 .کنند ارسال نگارندگان یبرا و ادداشتی روز هر یانتها در

 ییها پست به راجع را ییها ادداشتی روز، هر یانتها در تا شد درخواست هنر انیدانشجو از

 تمام در نطوریهم سند؛یبنو ینره لحاظ به مخاطبان رشد درها  آن تیفیک و شده ارسال که

 مطالعه صفحات. اند بوده مشغول صفحات نیا در مشاهده و مطالعه به زین نگارندگان مدت، نیا

 ،یرسازیتصو ،یبیترک یکارها و یطراح آبرنگ، روغن، رنگ مانند ینقاش انواع تمام شامل شده

 و( کشور از خارج دانهنرمن مخصوص) یوارید ینقاش چوب، فلز، شه،یش سفال، هنر شن،یمیان

 کیتکن لحاظ از هنرمند یشخص صفحه انتخاب در یتیمحدود چیه نطوریهم. است بوده فرش

 یاجتماع شبکه نیا در فعال دار یگالر 2 از زین ادامه در. است نداشته وجود سبک و کار

 .ندکن اعالم شبکه نیا در مخاطبان و هنرمندان تیفعال مورد در را خود دگاهید تا شد خواهش



  1397  تابستان/ بیست  و هفتم شماره/ هفتم سال/  ی جامعه، فرهنگ و رسانهترویج -علمی  فصلنامه 38
 

 

 
 هنرمندان ریسا و خود یهنر آثار یمعرف در هنرمندان صفحات از یتعداد. 2 ریتصو

 (.نگارندگان) یرسازیتصو و شنیمیان چوب، فرش، ،یوارید ینقاش روغن، رنگ

 ها افتهی و لیتحل
 یدانیم مشاهدات لیتحل یبرا و1یگرانددتئور روش از ها مصاحبه از حاصل جینتا لیتحل یبرا

 روش کی یگرانددتئور. شد استفاده( 355:  1388 ک،یفل) گفتمان و متن لیتحل زا نگارندگان

 یها داده براساس یتئور نیتدو به خود دهد یم اجازه محقق به که است 3یاکتشاف و 2ییاستقرا

 و یمحور باز، یکدگزار مرحله سه ،یگرانددتئور روش(. 1389 ،یجهانشاه) کنند اقدام یواقع

 سه نیا و رندیگ یم قرار استفاده مورد یفیک یها داده لیتحل یبرا که ودش یم شامل را یبیترک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Grounded Theory Method (GTM) 

2
 Inductive 

3
 Exploratory 
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 دهیکش درازا به و وقت اتالف از یریجلوگ لیدل به محققان. ستندین مجزا گریکدی از مرحله

 از حاصل جینتا تنها و کرده یبند دسته را باز مرحله در انیدانشجو یها گفته بحث، نشدن

 و مشاهدات جینتا. اند داده قرار جدول در را متون از خود یها لیتحل همراه به یمحور یارذکدگ

 .است شده انیب خالصه صورت به 1 جدول در هنر ریغ انیدانشجو با مصاحبه

 (نگارندگان) هنر رشته از ریغ انیدانشجو با مصاحبه یمحور یکدها: 1 جدول
 جینتا فیرد ریتأث نوع

 

 

 

 

 

 

 اثرات

 مثبت

 یتجسم یهنرها مختلف واعان با ییآشنا و شناخت 1

 یطراح و ینقاش انیم زیتما و ینقاش یها سبک انواع شناخت 2

 انیب خدمت در یهنر سبک کی عنوان به یوارید ینقاش با ییآشنا 3

 یهنر یاثر از مخاطب درک در هنرمند دخالت از یآگاه 4

 هنر به نسبت فرد دگاهید در مثبت رییتغ جادیا 5

 یبصر عناصر و میمفاه با یسطح ییآشنا 6

 سبک صاحب هنرمندان از یتعداد شناخت 7

 یسنت و کیکالس سبک کنار در یهنر یها سبک عنوان بهمدرن  پست و مدرن شناخت 8

 ییگرا همجنس یفرا یزیچ عنوان به آن از یآگاه و سمیفمن انیجر از متفاوت شناخت 9

 مناسب متیق با دیخر یبرا یهنر مختلف آثار انیم از انتخاب امکان شیافزا 10

 هنر در مختلف یها دگاهید با ییآشنا 11

 یرسازیتصو با ییآشنا 12

 یرداستانیغ شنیمیان و دیجد یها سبک با ییآشنا و مطالعه 13

 دیجد اطالعات معرض در ناخواسته قرارگرفتن 14

 

 یمنف اثرات

 اربرانک ریسا جانب از شده ارائه مطالب به اعتماد عدم 1

2 
 ریسا و سالم موقع، به ارسال لحاظ از یهنر آثار دیخر هنگام در کامل اعتماد عدم

 ها دغدغه

 شده افتیدر اطالعات نبودن منسجم 3

 شده پرداخته هنر انیدانشجو با مصاحبه و مشاهدات جینتا به 2 شماره جدول در ادامه در

 .است
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 (نگارندگان) هنر رشته انیدانشجو با مصاحبه یمحور یکدها: 2 جدول

 جینتا فیرد ریتأث نوع

 مثبت اثرات

 آثارشان و خود یمعرف یبرا جوانان یبرا فضا شدن باز 1

 کیکالس آثار کنار در مدرن پست و مدرن آثار دغدغه یب و آزاد ارائه امکان 2

 آثار فروش و غیتبل در بودن نهیهز کم 3

4 
 مدت در شدن دهید و یگالر کی مخاطبان از رت عیوس سطح در یهنر آثار ارائه امکان

 کوتاه

 آثار ارائه در ها یگالر مشکل نداشتن 5

 مخاطبان یبرا عالقه مورد آثار مطالعه در عیوس زمان داشتن 6

7 
 انیم به آمدن و ها دانشگاه و ها یگالر از آنها شدن خارج و یهنر جامعه شدن شناخته

 مردم

 هنر به تختیپا از دور و محروم یشهرها ممرد یبرا شتریب یدسترس 8

 جوان هنرمندان شرفتیپ روند مشاهده امکان 9

 فروش و یگذار متیق امکان 10

 تیخالق شیافزا و دیجد یها دهیا افتیدر 11

 

 

 

 یمنف اثرات

 یافتیدر اطالعات بودن ختهیگر و جسته و اطالعات در انسجام عدم 1

 اشتباه طالعاتا انتقال امکان رفتن باال 2

 سازنده و هدفمند ینقدها وجود عدم 3

 یهنر اثر عنوان به یاثر نوع هر ارائه در یآزاد 4

 آثار ریسا و فاخر آثار تفاوت شناخت در فضا بودن فیضع 5

 کاربر یبرا یتجسم آثار اندازه درک و لمس امکان عدم 6

 یگالر مثبت حس و فضا نبود 7

 رسد ینم بنظر ارزشمند و یجد یگالر اندازه به 8

 ینترنتیا فروش و دیخر در یکاف اعتماد و بستر نبود 9

 

 اثرات

 یخنث

 آثار خوردن یزیمم و مشکل وجود عدم 1

 یکپ حق 2

 آثار فروش و یمعرف در ها واسطه دخالت عدم 3

 از یحداکثر دهاستفا به اقدام ها یگالر اکثر ر،یاخ سال چند در که داشتند اشاره داران یگالر

 نترنتیا صفحه آنان از یاریبس و اند داشته خود یگالر یمعرف یبرا  2وب و نترنتیا یها تیقابل

 دانست دیبا که اند بوده سؤال نیا به متذکر آنان اما اند، کرده یطراح زین را یمتفاوت و روز به

 عهده از یمجاز یضاف که رسد یم بنظر ست؟یچها  آن فهیوظ و ها یگالر آمدنوجود  به از هدف

 نظارت. 2 کند، القا را یواقع طیمح کی احساس تواند ینم یمجاز یفضا. 1. دیآ یبرنم عمل نیا
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 شکل آثار به نسبت فضا نیا در یحیصح نقد. 3 ندارد، وجود فضا نیا در افراد اعمال بر حیصح

 .ستین منسجم فضا نیا در اجتماعات و اطالعات. 4 رد،یگ ینم

 در ریز موارد به توان یم یبیترک یارگذکد مرحله در و آمده دست به عاتاطال مجموعه از

 و مشاهده یبرا جامعه افراد حضور و یهنر آثار یمعرف یبرا نستاگرامیا به هنرمندان شیگرا

 :کرد اشاره آنها افتیدر

 نسبت جامعه افراد دگاهید رییتغ. 2 ت،یمحدود بدون و عیوس سطح در یهنر آثار یمعرف. 1

 و غاتیتبل. 4 د،یجد یها تیمحدود وجود مقابل در یگالر یها تیمحدود وجود عدم. 3 نر،ه به

 .فروش

 
 (نگارندگان) پژوهش یمفهوم نمودار

 یریگ جهینت و بحث
 انحصار در هنر و آمده وجود به جامعه گرید یها بخش و هنر انیم یشکاف سم،یمدرن دوران در

 شکاف نیا شده، جادیا که یراتییتغ با اکنون اما بود فتهگر قرار قدرتمند و ثروتمند باال، طبقات

 خارج حال در گذاران استیس و ثروتمندان انحصار از یبصر فرهنگ و است شدن کم حال در

 کاهش داشته، وجود جامعه نییپا و باال فرهنگ انیم که یتفاوت حاضر، زمانه در. است شدن

 جهینت در(. 1996 چن، و یمورل) رندیگ یم هبهر طبقه دو هر از مخاطب و دکنندهیتول و افتهی

 یا تجربه و شده تر یمردم بلکه باشد، داشته تعلق باال طبقات به فقط که ستین یزیچ فرهنگ



  1397  تابستان/ بیست  و هفتم شماره/ هفتم سال/  ی جامعه، فرهنگ و رسانهترویج -علمی  فصلنامه 42
 

 

 در هنرمندان آثار یمعرف جینتا نیتر مهم از یبرخ ادامه در(. 1981 امز،یلیو) است روزمره

 .تگرف خواهد قرار یبررس و بحث مورد و یمعرف نستاگرامیا

 تیمحدود بدون و عیوس سطح در یهنر آثار یمعرف
 ابزار مطالعه فرهنگ، هر درک یبرا راه نیتر مشخص»: دیگو یم( 1985) پوستمن که طور همان

 و ریتصاو کمک به که اند یقدرتمند ابزار اکنون نترنتیا و ونیزیتلو و است فرهنگ آن مکالمه

 از حاصل گوناگون ریتصاو مختلف، غاتیلتب به یدسترس.« دهند یم آموزش ریتصاو مورد در

 و...  و آبرنگ روغن، رنگ یکارها مشاهده آماتور، ای یا حرفه مهین و یا حرفه یها یعکاس

 لم،یف ،یساز لیاتومب صنعت ،یمعمار لباس، و پارچه سفال، و شهیش ،یوارید یها ینقاش

 یها شبکه و نترنتیا توسط یراحت به یبند بسته و یسیخوشنو و خط ک،یالکترون یها یباز

 .است شده ریپذ امکان یاجتماع

 خود یهنر آثار انتشار به اقدام هنرمندان از یاریبس زین نستاگرامیا شبکه یفضا در

 در آثار مشاهده بازخورد مسلماً و دارند کننده دنبال نفر ونیلیم کی تا آنان از یبرخ و کنند یم

 آثار بدانند تا کردند تالش پژوهش ندگاننگار. بود خواهد مؤثر جامعه سطح در عیوس سطح

 کی عنوان به نستاگرامیا که رسد یم بنظر. بود خواهد چه تعامل نیا از حاصل یمنف و مثبت

 نیا به محققان هرچند کند، یباز را یگالر کی نقش است توانسته خوب اریبس یمجاز طیمح

 .ردیبگ را یقیحق یگالر یجا دتوان ینم یفعل طیشرا با نستاگرامیا هرگز که اند دهیرس جهینت

 ،یریتصو تماس یبرقرار چون یامکانات شدن اضافه با کینزد یا ندهیآ در که ستین دیبع

 به را خود بتواند کاربران، انیم در آن از استفاده گسترش و مکان حس شیافزا کنفرانس، دئویو

 بستر تا اند کرده الشت محققان حاضر حال در لذا. برساند یگالر کی از ما نیامروز یارهایمع

 .برشمارند و واکاواند را هنر ندهیآ و جامعه بر آن از یناش یمنف و مثبت اثرات و یکنون

 و بود خواهد تیرو قابل زین متأخر و نیشیپ آثار در هنرمند شرفتیپ روند فضا، نیا در

 و غاتیلتب نهیهز و رسد یم نظر به دیمف و مؤثر اریبس تر جوان هنرمندان یمعرف یبرا نیا

 بر یمدت اگر الخصوص یعل د،یآ یم نییپا کار تازه افراد یبرا یادیز اندازه تا مخاطب جلب

 ریسا و هنرمند که میبدان دیبا. کنند صرف زمان کننده دنبال جذب و افراد توجه جلب یرو

 یدار یگالر کنار در واقع در و شود یمعرف مخاطبان به کتاب ای بروشور قیطر از دیبا آثارش

 تیمز لذا افتد، یم اتفاق نیا کمتر فعال یها یگالر در که ردیگ صورت زین یپژوهش کار

 زین را آثارش ریسا و دهد انجام خود را یمعرف نیا تواند یم هنرمند که است نیا نستاگرامیا

 .کند منتشر لیتما صورت در
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 مؤثر، ینهادها و دولت یرگذاریتاث ،یهنر آثار انواع از مختلف ریتصاو آزادانه انتشار یطرف از

 و بالعکس ای بخشند اعتال یهنرمند و اثر به یقبل یزیر برنامه با است ممکن که یهنر نقادان

 نیا در که یافراد و کاست خواهد را آثار ینشیگز انتخاب در ها شگاهینما یهنر مشاوران ریتأث

 قرار عموم دید معرض در را خود آثار که ابندی یم را امکان نیا شوند، ینم گنجانده دادوستدها

 که بسته رهیدا نیا در داشتن قرار و 1اوروبوروس مار تیوضع از را ها یگالر وضع دیشا و دهند

 .سازند خارج بانند،یگر به دست آن با اکنون

 توانند یم کاربران هم و شوند یم یمعرف مختلف یها دگاهید و یهنر آثار هم تعامل نیا در

 هرچند یتجسم یهنرها از حوزه هر در مختلف یها سبک و کرهایرو و هنر یایدن با شتریب

 ریتأث از که بود خواهد نیا آن، مثبت اثر لذا. شوند آشنا یعلم و مند نظام نه و ختهیگر و جسته

 همچنان است ممکن اما کاست خواهد خاص آثار جهت در غاتیتبل و ها رسانه هدفمند

 دیبا که متوسط جامعه هرگز و باشند خود افاطر در آشنا افراد شدن جمع ریدرگ هنرمندان

 .برند بهره آنان آثار از نتوانند شود، اجرا آنان یبرا هنر

 هنر به نسبت جامعه افراد دگاهید رییتغ
 .است یبررس قابل حوزه دو در هنر به نسبت جامعه در افراد دگاهید رییتغ

 جامعه سطح در هنر به نسبت شناخت شیافزا( الف
 دارد، وجود مخاطبان و داران یگالر انیم در ما کشور در همچنان یسنت و کیکالس هنر تفکر

 تفکر و آثار با را جامعه تا دیگشا یم خالق و جوان هنرمندان یبرا را بستر نیا یمجاز یفضا
 .بشناسد و دینیبب زین را مدرن پست و مدرن هنر بتواند مخاطب تا سازند آشنا دیجد

 آثار مالقات معرض در یسادگ به و معموالً که یمخاطبان تا کند یم جادیا را یا نهیزمعالوه  به
 با شتریب باشند، نداشته ییآشنا ییبازنما نینو یها وهیش با است ممکن ای و ستندین یهنر

 یا هیثان چند شنیمیان کی دنید مقابل در کاربران از یاریبس. شوند آشنا هنر یایدن
 حضور مثبت نقاط از یکی نیا و کند یم لذت و تعجب زابرا یوارید ینقاش هنر ای یرداستانیغ

 .بود خواهد فضا نیا در هنرمندان
 ریسا معموالً و شود یم شناخته بایز یعنوانش به هنر جامعه، سطح در همواره آن، کنار در
 در مخاطبان یها صحبت و ها بحث. رندیگ یم قرار کمتر توجه مورد ییبازنما و انیب یها سبک

 .بکشاند چالش به را یعموم دگاهید تواند یم هنرمندان توسط آثار نیا یمعرف کنار

 و دیجد آثار دنید کنار در تیخالق شیافزا به تواند یم نستاگرامیا در آزادانه انتشار طور نیهم

 .نشود تیرعا یکپ حق که ورد یم آن میب همواره هرچند کند، کمک ینوآور و تیخالق شیافزا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ouroboros 
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 نقاد نبود و یرهن آثار به یسطح توجه( ب

 ییگرا شکل بعد از شتریب یهنر آثار نستاگرامیا یفضا در که اند دهیرس جهینت نیا به محققان

 خط، شکل، اندازه، رنگ، مانند یکیزیف یها تیفیک به توجه با اثر کی یابیارز شوند؛ یم یابیارز

 کنتراست، تکرار، حرکت، د،یتاک تم،یر تناسب، تعادل، مانند یبصر یها تیفیک و بافت

 از نقل به 1395 همکاران، و یباقر) ردیگ یم صورت یبند بیترک و یهمگون تنوع، ،یهماهنگ

 یها نهیزم در آن در موجود یها شهیاند و یهنر اثر یمحتوا کهیحال در(. 32: 2000 ،1نریتک

 بوته از شتریب یهنر آثار و شود یم گرفته دهیناد آن یخیتار و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع

 ییتنها به روش نیا اما گذشت، خواهند انهیگرا شکل لیتحل و هیتجز و یا قهیسل ،یذهن یوردا

 مهم زین یهنر اثر یرامونیپ طیشرا و ها نهیزم محتوا، شناخت که رسد یم نظر به و ستین یکاف

 و آن یاجرا نهیزم و خود کار متن، کی کردن اضافه با هنرمند موارد، از یاریبس در. باشد

 کاربران یگفتگوها است ممکن موارد از یبرخ در. داد خواهد حیتوض را گرید موارد احتماالً

 فن به آشنا دوستان و انیدانشجو یهنرمند مثال، طور به. باشند دهنده ییآشنا و کننده لیتکم

 ای یفکر نهیزم اثر، یاجرا فن مورد در آنان و باشد داشته ها کننده دنبال فهرست در زین را خود

 افراد با ارتباط یبرقرار و ها کامنت مطالعه با زین ها کننده دنبال ریسا و کنند بحث آن یفرهنگ

 است ممکن زین یادیز موارد در اما ابندی شناخت و ییآشنا موارد نیا با فن، به آشنا

 از باالتر یسطح در را هنرمند چون و کنند اکتفا اثر از دیتمج و فیتعر به تنها ها کننده دنبال

 .نشود انجام موارد ریسا رامونیپ یبحث دانند، یم فن نیا رد خود

 است ممکن که یهنر خاص یها سبک و ها کیتکن با جامعه افراد ریسا ییآشنا کنار در لذا

 و یسطح نگرش. 1 د،یآ یم وجود به مشکل 2 باشند، محبوس ها یگالر و دانشگاه در منحصراً

 ناآگاه مخاطبان که ییها بحث و اشتباه حاتیتوض هارائ. 2 ،یهنر آثار و هنر به انگارانه ساده

 نیا مثبت اثرات کنار در که رسد یم نظر به یرو نیا از. ندازدیب خطا به را حوزه نیا به نسبت

 با ،یقیحق یها یگالر یفضا مانند لذا. بود زین آن یمنف راتیتاث متوجه دیبا انتشار، و یآزاد

 چه و یقیحق یفضا در چه ها یگالر یپا کی همواره هدفمند، و روشن تیذهن یدارا نقاد نبود

 .دیلنگ خواهد یمجاز شکل به

. کرد اشاره یهنر آثار و هنر مورد در ختهیگر و جسته شناخت به توان یم موارد نیا کنار در

 نماد به راجع آگاه مخاطبان و هنرمندان آن در که شود مواجه یاثر با مخاطب اگر مثال طور به

 خواهد کم لیشما و هینما چون یمیمفاه به آن شدن دهیکش و بحث شیافزا نامکا کنند، بحث

 .شود ینم ارائه آموزنده و یجد حاتیتوض معموالً و بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
Tekiner 
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 دیجد یها تیمحدود وجود مقابل در یگالر یها تیمحدود وجود عدم

 ها یگالر یبرا معموالً که است نیا نستاگرامیا در کاربران و هنرمندان حضور گرید مثبت اثر

 یها ساختمان از یکی از که است برآن معمول روش و شود ینم یطراح یخاص ساختمان

 بوده بحث مورد آن یکاربر و طیمح انیم یهماهنگ همواره و شود استفاده کار نیا یبرا موجود

 را آن و دهکر یساز یشخص خود یبرا را طیمح تواند یم یمجاز طیمح در کاربر مقابل در است،

 بدون مختلف یها عکس مشاهده و ریتصاو کردن یکپ امکان و باشد تر راحت که دیارایب طور آن

 یو یبرا مکان حس است ممکن حال نیع در داشت خواهد وجود یو یبرا یزمان تیمحدود

 .باشد هنردوستان و هنرمندان ریسا حضور در و یواقع طیمح در مکان حس از تر نییپا اریبس

 ای یهارمون ای رنگ ستمیس اساس بر را خود آثار تا دارد را اریاخت نیا هنرمند طور نیهم

 یهنر انیب ریتأث وکند  دخالت است، تر مناسب آثارش انیب یبرا خود دگاهید در که هرآنچه

. میهست آن شاهد کمتر شهر، سطح در امروز یهنر یها یگالر در که یزیچ ببرد؛ باالتر را خود

 یبرا دیبا است میسه تابلو کی دنیکش ای اثر کی ساخت در هنرمند که همانطور واقع در

 نستاگرامیا طیمح در که باشد داشته را اثر خاص دمانیچ زین مخاطب با مناسب تعامل یبرقرار

 .دارد قرار هنرمندان اریاخت در یمجاز شکل به یا اندازه تا فضا نیا

 مشکل داشت، اهدخو همراه به زین را یگرید مثبت اثرات نستاگرامیا در حضور نیا بر افزون

 یها نهیهز آن یبرا و است بوده داران یگالر بحث مورد ها سال که یواقع یها یگالر در ینورده

 به ازین و شود یم حل زین فضا مشکل نطوریهم. رفت خواهد انیم از شوند یم متقبل زین یادیز

 اغلب انیم رد هنر به یدسترس و رفت خواهد نیب از ادیز یها نهیهز با بزرگ یفضاها اختصاص

 و مخاطبان و هنرمندان انیم چهره به چهره تعامل حال نیع در گرفت؛ خواهد قرار جامعه مردم

 یفضا در مخاطب گرفتن قرار امکان و باشد مخرب تواند یم که ابدی یم کاهش زین منتقدان ای

 .برد خواهد نیب از را خاص دمانیچ حس و یگالر

 نبودن دست کی کنند، یم نرم وپنجه دست آن با ها یگالر تمام که یمشکل یطرف از

 زانیم آثار، انتخاب در مخاطبان قهیسل در تواند یم نبودن دست کی. است یهنر آثار مخاطبان

 یا اندازه تا نستاگرامیا یفضا. باشد آنان متفاوت انتظارات دیشا و آنان اطالعات و مطالعه

 ،یشخص قهیسل با مطابق توانند یم مخاطبان باشد، کننده کمک جهت نیا در است توانسته

 .ببرند باال نهیزم نیا در را خود اطالعات زانیم همزمان و کنند دنبال را یهنرمندان

 فروش و غاتیتبل
. کنند غیتبل خود آثارفروش  یبرا هنرمندان که کند یم جادیا را بستر نیا نستاگرامیا

 یخارج دالالن و یدولت کننده تیاحم ینهادها داران، یگالر هنرمندان، صنف ،یهنر یها انجمن
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 دارند عهده را تابلوها یگذار متیق که اند ینقاش یتابلوها فروش و عرضه بازار از یبخش همه

 مشاهده یهنر آثار یگذار متیق یبرا ما کشور در انسجام نیا معموالً(. 1/411 ج: 1387 ،1بکر)

 جهینت در و تقاضا و عرضه شیافزا روشمند، و روشن یگذار متیق ندیفرآ و کار میتقس. شود ینم

 با مطابق(. 132: 1388 زادگان، یتق و یدیمر) آورد خواهد همراه به را هنر بازار توسعه

 عهده از بتوانند تا دارند کسانی باًیتقر ییها شکل شده، عرضه یهنر آثار( 1378) بکر یها افتهی

 به هنرمندان یشخص صفحه در یهنر آثار معموالً نستاگرامیا در. ندیبرآ فروش و یابیبازار

 شکل به زین ها یگالر از یبرخ البته ابد،ی یم کاهش ها واسطه غیتبل و ریتأث و رسد یم فروش

 قواعد نداشتن و یگذار متیق در ابهام. کنند یم آثار فروش و عرضه به اقدام شبکه نیا در فعال

 کار یاصل ارزش از تر نییاپ معموالً و شود یم یا قهیسل یگذار متیق موجب یگذار متیق در

 ،(2007) 2نیسک قیتحق با مطابقه. برساند فروش به را آن بتواند هنرمند تا است یهنر

 و ها کیتکن ریسا به نسبت یباالتر ارزش شوند یم دهیکش گواش و روغن رنگ با که ییها ینقاش

 (.1388 زادگان، یتق و یدیمر) دارند یبهتر فروش

. شوند یم عرضه یباالتر متیق با روغن رنگ کیتکن یها یقاشن معموالً زین فضا نیا در

 یبند بیترک و آثار یشناس ییبایز به توجه موضوع، و فرم در ینوآور مانند یهنر آثار تیمطلوب

 یبرا زین اثر یماندگار و دوام. دارد ییباال تیاهم آثار فروش احتماالً و کاربران جلب در مناسب

. دارند یادیز توجه موضوع نیا به اثر سفارش و دیخر در آنها و دارد تیاهم اریبس کاربران

 از گرید یکی خاص یها تیموقع و یدانشگاه یباال مدارج داشتن ای هنرمند بودن معروف

 جنس و آثار اندازه نبودن درک قابل مقابل در. است فضا نیا در یهنر آثار فروش در رهایمتغ

 ینترنتیا دیخر به نانیاطم عدم نیهمچن کند، یم جادیا دیترد یهنر آثار دیخر در آنان

 و آثار مداوم مشاهده امکان اما است یهنر آثار فروش و دیخر در یجد موانع از یکی همچنان

 کردن فکر یبرا یکاف زمان داشتن گر،ید هنرمندان و هنرمند یهنر آثار گرید با آنان سهیمقا

 .است بوده مؤثر آن دیخر یبرا اثر دیخر به راجع

 و کارآمد و دیمف هم جامعه به هنرمندان آثار یمعرف در نستاگرامیا که رسد یم نظربه  لذا

 .بود خواهد مضر بسا چه و ناکارآمد هم

 منابع
 هنر، یتعامل نقش» ،(1393) منصور ،یحسام و السادات؛ عفت ،یطوس افضل قه؛یصد ان،یاحمد 

 .66-55 صص ،31 شماره ازدهم،ی سال نظر، باغ ،«یشناس نشانه منظر از مؤثر یها گاهیپا و تجارت

 هنر دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا ،«رانیا در یگالر دهیپد» ،(1381) نویم پور، رانیا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Becker 
2 Seckin 



 47 اثرات گرایش هنرمندان به اینستاگرام به مثابه یک گالری 
 

 

 در یبصر فرهنگ یقیتطب یبررس» ،(1395) دیسع ه،یزاو و کامران؛ افشارمهاجر، ؛یعبدالعل ،یباقر 

 زدهم،یس سال نظر، باغ ،«اول ینجها جنگ در انگلستان یپوسترها و مقدس دفاع یپوسترها

 .26-15 صص ،44 شماره

 ،ترجمه هنر، یشناس جامعه کتاب از برگرفته مشترک تیفعال و یهنر جامعه ،(1387) هوارد بکر 

 .ین: تهران ن،یرام یعل

 و نیتدو موسسه: تهران سوم، چاپ اسالم، دگاهید از هنر و ییبایز ،(1381) یمحمدتق ،یجعفر 

 .یفرجع عالمه آثار نشر

 روش به امدهایپ و علل ها، نشانه یبررس: یسازمان یتفاوت یب ،(1389) ثمیم ،یجهانشاه 

 .تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیهشتم: تهران ،یگرانددتئور

 (1395) محمدرضا ،یروانیش و محمدجواد؛ ان،یصاف اصغر؛ ،یجوان حانه؛یر ان،یاخو زاده عیرف، 

 هنر، یایمیک یپژوهش-یعلم فصلنامه ،«یواقع جهان با آن نسبت و افزوده تیواقع هنر نییتب»

 .30-19 صص ،20 شماره پنجم، سال

 ،94 صص ، هنر، ماه کتاب ،«جامعه یبصر سواد یارتقا در هنرمند نقش» ،(1385) سارا شادرخ- 

102. 

 دگلیب نشر: تهران ،ییبازنما استیس و تیهو هنر ،(1389) رضایعل زاده، صحاف. 

 رانیا در ینقاش یتابلوها فروش و عرضه» ،(1387) معصومه زادگان، یتق محمدرضا؛ ،یدیمر :

 و هنر یشناس جامعه ،«تهران یها نگارخانه در ینقاش یتابلوها متیق بر مؤثر یاجتماع عوامل

 .170-131 صص دوم، شماره اول، سال ات،یادب

 ،یشیاند هم مقاالت ،«یرانیا یادب و یهنر آثار یشناس عنوان» ،(1388) بهمن نامورمطلق 

 .هنر فرهنگستان: تهران ،18 یشناس نشانه

 از باور لذت یدهایخر در مؤثر عوامل» ،(1395) غالمرضا کار، هیآت و اصغر؛ ،یمشبک عبداهلل؛ ،ینعام 

 ،(21) دوم شماره ششم، سال ن،ینو یابیبازار قاتیتحق یپژوهش-یعلم فصلنامه ،«نستاگرامیا راه

 .18-1 صص
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