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  چکیده: 
ي بیان و هاي زیست، دستخوش تحوالت عمیق در شیوهپایانِ تغییرات در تمامِ عرصهي بیي معاصر متاثر از هجمههنر دوره

اي بر قلمرو هنر سایه افکند، و جزء الینفکی از آثار هنري لقب نحو فزاینده به، 1960ي ایده و تفکر پس از دهه. رویکرد شد
ي هنري برگزیدند و بیان شخصی را به مثابه ابزاري جهت بیانِ ایدههنرمندانِ بسیاري استفاده از خویشتن را به. گرفت

نهایت پیشِ روي اي رو به بید، دریچهي عصرِ معاصر بوهاي نوینی که زاییدهاز این رهگذر رسانه. هنرشان تزریق کردند
هاي هنري معاصر، و همچنین ي خودنگاري و رسانهي دوسویههاي مکفی، در تحلیل رابطهفقدان پژوهش. هنرمندان گشود

این پژوهش کوشیده . سازداي در فضاي دانشگاهی کشور، ضرورت انجامِ جستار پیشِ روي را آشکار مینیاز به چنین مطالعه
پژوهی هنر، و ي شناخت و آیندههاي هنري معاصر در عرصههاي آن با رسانهي خودنگاري و واکاوي نسبتکه با مطالعهاست 

بندي از ي طبقهمعرفی آثاري با محوریت حضورِ هنرمند و تحلیلِ این آثار و ارائه. ویژه هنرِ ایران گامی رو به جلو برداردبه
توصیفی و گردآوري -ي تحلیلیاین نوشتار با شیوه. ، از دیگر اهداف پژوهش استرویکردهاي گوناگونِ حضورِ هنرمند

تعیینِ جایگاه آثارِ خودنگار : ي آثار به نتایج ذیل دست یافته استو مشاهده) تاریخی-اسنادي(اي صورت کتابخانهاطالعات به
ي بیانگري، ري، تاثیرگذاريِ رشد فناوري، تعریف مقولههاي هننگاري، تاثیرپذیري این زیرگونه از مکاتب و جریاندر امرِ تاریخ

افزون بر . ها، و غیرهها، رویکرد خُرد و تاکید بر پایانِ فراروایتخود و شخص، تفاوت خودنگاري و خودبیانگري، تعین خاستگاه
ل شخص، و دست یافتن به ها، حضورِ راويِ اوي هنرمندانِ زن و برشمردنِ رویکردهاي فمنیستی در خودنگاريتوجه، این

 .هاي این پژوهش استتر در سیرِ جریانِ هنرِ معاصر، و موارد دیگر در آثارِ خودنگار از دیگر یافتهزبانِ شخصی

  

 
  
 

 


