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Abstract 

In order to study the impacts of the Coronavirus pandemic on the Iranian contemporary arts, 
particularly in painting, sculpture, theatre, and cinema, this article is deeply conducted in the field of 
sociology of art with both shaping and reflection approaches. The study uses a descriptive-analytical 
research method, and information on the analytical research method was collected through library and 
field methods. In this regard, Iran has considered a spatial territory, and the focus of the study is on 
artistic activities in Tehran in the period from March to September 1999. Moreover, research 
tools such as observation, interviews, and reports of experts, artists, and active experts of major and 
influential art centers were used. The findings of this descriptive-analytical study reveal that the pros 
of Coronavirus challenges may lie on the Internet capacities and capabilities as well as virtual 
networks which facilitate showcasing or selling the artifacts, e-learning or online education, 
performing competitions, meetings, seminars, and other areas of the arts which have been less 
experienced previously. Before, it was widely accepted that the arts inherently correlated to the 
physical environment and activities. But in the lock-down or quarantine periods, to protect artists and 
art activities, virtual environments have played an important role to keep on exhibitions, visual crafts 
trading, online movies, performances, drive-in cinemas, live Instagram actions, and blended learning 
options that reflect the critical situation within the art society. Even though the mentioned facilities can 
not compete for the conventional methods, in the post-Corona era, it keeps attracting the audience and 
supports economic efficiency in the arts. Furthermore, art productions, meetings, seminars, and 
competitions with the theme of Coronavirus itself will enhance people's participation, sympathy, and 
solidarity to suggest a national and global challenge that re-admits art shaping approaches. 

Keywords: Iranian Contemporary Art, Corona virus in Iran, Sociology of Art, Shaping and Reflection 
Approaches. 
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  رانيهنر معاصر ا دركرونا  يماريبحران ب يامدهايپ

  * 1فاطمه شاهرودي

  ي، تهران، ايرانمركزتهران واحد  ،يرشته پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسالم ارياستاد

  31/06/1399: ريخ پذيرشتا  ترويجينوع مقاله:   12/04/1399 :دريافتتاريخ 

  چکیده
سازي، تئاتر و سينما و با  اين مقاله با هدف بررسي تأثير بيماري كرونا بر هنر معاصر ايران با تكيه بر هنرهاي نقاشي، مجسمه

شناسـي هنـر انجـام شـده اسـت. در پـژوهش حاضـر از روش تحقيـق          دهي در حوزه جامعه نظري بر رويكردهاي بازتاب و شكل
اين راستا كشور ايران بـه   آوري شده است. در  اي و ميداني جمع هاي كتابخانه ليلي استفاده شده و اطالعات به روشتح -توصيفي

تـا شـهريور    98هاي هنري در تهران و در محدوده زماني اسفند  عنوان قلمرو مكاني در نظر گرفته شده و تمركز مطالعه بر فعاليت
ون مشاهده، مصاحبه و گزارش از خبرگـان، هنرمنـدان و كارشناسـان فعـال، مراكـز      است. همچنين از ابزارهاي پژوهش همچ 99

توجه به دهد يكي از پيامدهاي مثبت بحران كرونا  هاي اين مطالعه نشان مي گذار بهره گرفته شده است. يافته هنري اصلي و تأثير
و  هـا  همسابق يآموزش، برگزارآثار هنري، فروش  و عرضه هاي مجازي در راستاي در اينترنت و شبكهها و امكانات موجود  تيظرف
هاي قبل، اين تصـور   بود. در سال آزموده شده اي مورد توجه قرار گرفتهكمتر  كه مربوط به هنر است يها طهيح ريها و سا شيهما

دوره قرنطينـه بـراي    كند امري پذيرفته شده بـود امـا در   ها را طلب مي كه ذات و ماهيت هنر، حضور فيزيكي افراد در اكثر فعاليت
هايي چون نمايش و فروش مجازي آثار بصـري، نمـايش آناليـن، اكـران      هاي هنري اقدام جلوگيري از توقف يا كند شدن فعاليت

آنالين، سينما ماشين، اليواينستاگرام و آموزش مجازي هنر به مرحله اجرا رسيد كه نشان از بازتاب شرايط خاص جامعـه در هنـر   
هاي حضوري و معمول گذشته شود اما اجراي آنها در دوره پسـاكرونا در   ها جايگزين شيوه تواند در همه زمينه نمي دارد. موارد فوق

وري بيشتر اقتصادي در هنر خواهد شد. از سوي ديگر توليد آثـار هنـري،    هاي پيشين باعث جذب بيشتر مخاطب و بهره كنار شيوه
فكري، هشدار و مشاركت افراد جامعه  ري با موضوع كرونا راهي براي همدلي، همهاي هن ها و مسابقه ها، همايش برگزاري نشست

  نهد. اي دوباره مي دهي هنر صحه براي حل مشكلي ملي و جهاني است كه بر رويكرد شكل

 .دهي شناسي هنر، رويكرد بازتاب و شكل هنر معاصر ايران، ويروس كرونا در ايران، جامعه ها: کلیدواژه
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  قدمهم
هـا و مكاتـب    يادي از آثار هنري در قالب سـبك شمار ز
  توانند تحوالت اجتماعي و شرايط جامعـه  تنها مي مختلف نه

هـا   دهي افكار، ارزش را بازتاب دهند بلكه توان تأثير و شكل
هاي افراد آن جامعه را نيز دارند. تحوالتي كـه بـر    و تصميم
گذارند فقـط شـامل رويـدادهاي مثبـت      تأثير مي 1عالم هنر

گير، حوادث طبيعي مانند سـيل و   هاي همه نيست و بيماري
شـود. بـه نظـر     ها را نيز شـامل مـي   ها و جنگ زلزله، تحريم

رسد در چند دهه پس از وقوع انقـالب اسـالمي ايـران،     مي
گيـر شـدن بيمـاري كرونـا بيشـترين       تحوالت ناشي از همه

  بازتاب و تأثير را بر هنر معاصر ايران داشته است. 
 ،هاي ناشي از بيماري كرونا رنطينه و محدوديتشروع ق

كــه بــه تعطيلــي مراكــز و نهادهــاي  98اســفند  يدر ابتــدا
فرهنگي، هنري و دانشگاهي انجاميد، باعث شد روند توليـد  

بـا موانـع    آمـوزش هنـر  و همچنـين   و عرضه آثـار هنـري  
انـدركاران جامعـه    رو شود. هنرمنـدان و دسـت   مختلفي روبه

يط جديد تمـام تـالش خـود را بـه كـار      هنري ايران در شرا
هـاي پـيش رو را كنـار     بستند تا بتوانند به نوعي محدوديت

  بزنند و مانع توقف يا كندي جريان هنر شوند.
كنـد موجوديـت اثـر     طور كه دووينيو نيز بيان مـي  همان

هاي يك دوره تاريخي، يك گروه اجتماعي  هنري با ويژگي
در واقع آثار هنري يكي از ]. 1و تجربه اجتماعي رابطه دارد [

هـا و   شـرايط، ويژگـي  «هاي شناخت جوامع اسـت زيـرا    راه
]. از 2» [تحوالت اجتماعي در آثار هنري معاصر بازتاب دارد

دهي افكار،  توان تأثير آثار هنري را بر شكل سوي ديگر نمي
هاي افراد جامعه انكار كرد. رابطه متقابل  ها و واكنش تصميم

و » رويكـرد بازتـاب  «شناسـي هنـر بـا     همورد بحث در جامع
شـود كـه    تبيـين و توضـيح داده مـي   » دهي رويكرد شكل«

  چارچوب نظري پژوهش حاضر را فراهم كرده است. 
هـاي ناشـي از آن در    بازتاب بحران كرونا و محـدوديت 

هـاي جديـد در    هاي هنـري بـه تحـوالت و تجربـه     فعاليت
منجـر   هاي آموزش هنر، عرضه و فروش آثـار هنـري   شيوه

 تيولئمسـ  يفايا يدر راستاشده است. برخي هنرمندان نيز 
، مبـارزه بـا كرونـا    خـود و بـا هـدف مشـاركت در      ياجتماع
رساني يا همدلي با جامعه به خلق آثار هنري پرداختند  آگاهي

                                                                                      
1. Art World 

بسياري از تغييرات ارزشي و رفتاري در جوامع مختلف «زيرا 
وي ديگـر،  ]. از سـ 3دهنـد [  تحت تأثير آثار هنـري رخ مـي  

هاي هنري با محوريت بحران و بيماري  ها و مسابقه همايش
كرونا نيز از سوي مراكز و نهادهاي هنري برگـزار شـد كـه    

  توان انكار كرد. نقش و تأثير آنها بر جامعه ايران را نمي
با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در پي پاسخ بـه  

در هنـر   اين پرسش است كه پيامدهاي ناشي از اين بحران
معاصر ايران چه بوده است. بسـياري از پيامـدها و تغييـرات    

هـا و امكانـاتي را در جامعـه هنـري      ناشي از كرونا، فرصـت 
ايران ايجاد كرد كه ادامه آنها در دوره پساكرونا نيز ممكن و 

طور كه فاضلي نيز بيان  رسد. همان حتي ضروري به نظر مي
هاي مختلـف را   حوزهكند بحران كرونا ضرورت تغيير در  مي

]. بنابراين شرح اين تغييرات و توجه به مزايا و 4اثبات كرد [
سـنجي ادامـه آنهـا در     معايب آنها با هدف كمك به امكـان 

آثار محدوده دوران پساكرونا از ديگر اهداف اين مقاله است. 
 يبصـر  يهنرهـا  طـه يدر ح ي اين مطالعهمورد بررسهنري 

 يشـ ينما يهنرها نهير زمو د يساز و مجسمه يشامل نقاش
محدوده زمـاني ايـن پـژوهش از     است.سينما  و تئاتر ملشا

كه فعاليت مراكـز هنـري بـه صـورت      98ابتداي اسفند ماه 
در نظـر   99تعطيل درآمـد تـا نيمـه شـهريور      تعطيل يا نيمه

گرفته شده است. قلمروي مكاني پژوهش حاضر نيز محدود 
هـاي   تمركـز فعاليـت  به كشور ايران بوده است. از آنجا كـه  

ــداد بيشــتر ســينماها،    هنــري در شــهر تهــران اســت و تع
ها و ساير مراكز فرهنگي و دانشگاهي  ها، گالري خانه نمايش

آوري  در آن قرار دارد انجـام مطالعـات ميـداني بـراي جمـع     
اطالعات با هدف دقت و عمق بيشتر به اين شـهر محـدود   

نـري در دوره  هاي ه شده است. در اين راستا شرايط فعاليت
ها و راهكارهاي غلبه بر ايـن   بحران كرونا و همچنين شيوه

ها از سوي هنرمندان و مديران در حوزه عرضـه،   محدوديت
فروش، آموزش هنر و رويـدادهاي هنـري ماننـد مسـابقه و     

ها هنري شرح داده شده است و به صورت اجمـالي   همايش
  شود.  هاي آنها برشمرده مي مزايا و محدوديت

  ينه تحقيق پيش
ــران   ــه اي ــر جامع ــا ب ــأثير بيمــاري كرون در خصــوص ت

هاي كاربردي و راهگشاي مختلفي انجام شـده امـا    پژوهش
بخش بسيار محـدودي از آنهـا بـه حيطـه فرهنـگ و هنـر       
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اختصاص يافته است. يكي از داليـل ايـن امـر تعـداد كـم      
تحقيقات كاربردي نسبت به تحقيقات بنيادي در حوزه هنـر  

كرونـا  «ي ديگر، جديد و نوظهور بودن موضوع است. از سو
هـاي موجـود    نيز عاملي مؤثر در تعداد كم پـژوهش » و هنر

هــاي علمــي معتبــر و  شــود. در واقــع مقالــه محســوب مــي
هاي دانشگاهي كـافي در مـورد موضـوع پـژوهش      پژوهش

حاضر در محدوده زماني مورد نظر آن يافت نشـد و در ايـن   
هـا و   هـاي خبـري، روزنامـه    گـاه توان به پاي زمينه بيشتر مي

تـرين منبـع    مهمهاي شخصي اينترنتي مراجعه كرد.  صفحه
هـايي   در رابطه با موضوع هنر و كرونـا بـه مجموعـه مقالـه    

كرونـا و  «شود كه به صـورت كتـابي بـا عنـوان      مربوط مي
توســط » هــاي فرهنگــي و اجتمــاعي جامعــه ايــران: ســويه

شـده و تعـداد    پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطـات منتشـر  
محدودي از مقاله هاي آن بـه موضـوعات هنـر و فرهنـگ     

  . اختصاص يافته كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد
ترين مطالعه به پژوهش حاضر به مقالـه فرشـيد    نزديك

توليـد و عرضـه   «شود كه با عنوان  ) مربوط مي1399نيك (
بـر   به بررسي تأثير اين ويروس» آثار هنري در دوران كرونا

هاي مشهور  هنرهاي موسيقي، سينما، تئاتر و همچنين موزه
جهان پرداخته است. او در پژوهش خـود ضـمن تأكيـد بـر     
تغيير مواجهه افراد با فناوري اينترنتي و نحوه استفاده آنها از 

هــاي اجتمــاعي بــه دليــل شــيوع بيمــاري كرونــا و  شــبكه
ثار هاي جديد عرضه آ هاي حاصل از آن، به نحوه محدوديت

هـا   ها، اكران آنالين فيلم هنري مانند بازديد مجازي از موزه
كنـد. او مقالـه    و اجراهاي مجازي موسيقي و تئاتر اشاره مي

تمـام ايـن   «رسـاند كـه    خود را با اين ديدگاه به پايـان مـي  
ــر شــيوه  ــدگار ب ــأثيراتي مان ــار  تغييــرات، ت هــاي عرضــه آث

نويني را محصوالت فرهنگي و هنري داشته است كه آينده 
براي هنر و فرهنگ رقـم خواهـد زد. پـس از كنتـرل ايـن      

هاي جديدي در عرضه هنر خواهيم بود  بيماري، شاهد اتفاق
  ]. 5» [كند كه بازگشت به حالت پيش از آن را ناممكن مي

) بيشتر هنرهـاي اجرايـي و   1399مطالعه فرشيد نيك (
ع نمايشي را مورد بررسي و تأكيـد قـرار داده اسـت. در واقـ    

بيش از هـر چيـز    مورد بحثتفاوت پژوهش حاضر با مقاله 
ــه عرصــه ــا و هنرهــاي ديگــر چــون نقاشــي و   توجــه ب ه

ها  سازي، مراكز آموزشي و دانشگاهي هنر، نمايشگاه مجسمه
ها است كه در مقاله مذكور  ها و همايش ها، مسابقه و گالري

ذكر نشده است. از سوي ديگر با توجه به گذشت زمان، اين 
هش رويدادهاي ديگري در زمينه هنرهاي سينما و تئاتر پژو

   مانند اليوهاي اينستاگرام را مورد بررسي قرار داده است.
تـوان بـه مقالـه آذري و     هاي ديگر مي از جمله پژوهش

خيـالِ موسـيقي و بحـران    «) تحت عنـوان  1399فردوسي (
اشاره كرد كه به تأثير بيماري كرونا و تبعات آن بـر  » كرونا
. در اين مطالعـه پـس از   است  ه موسيقي ايران پرداختهعرص

توصيف وضعيت موسيقي جهـان و ايـران در دوران بحـران    
شناسي وضعيت موسيقي كشـور بـر اسـاس     كرونا، به آسيب

جمهـوري   هـاي اسـتراتژيك رياسـت    گزارش مركز بررسـي 
انداز موسيقي در دوره كرونا و پس از  ) و ترسيم چشم1395(

]. نويسـندگان در نهايـت نتيجـه    6اسـت [ آن پرداخته شده 
گيرند كه انتقال فضاي آموزش و مصـرف موسـيقي بـه     مي

اي نزديك منجر به اين امر خواهـد   فضاي مجازي در آينده
شد كه سبك توليد، آموزش و مصـرف موسـيقي در كشـور    
بيش از پيش مستقل از فراينـدهاي بوروكراتيـك و قـانوني    

ن پـژوهش مـذكور و   نظـر بـه جـامع بـود    ]. 6پيش بـرود [ 
ي، در قينگارنده در عرصـه موسـ  نداشتن تخصص  نيهمچن

   پژوهش حاضر به هنر موسيقي پرداخته نشد.
) نام برد 1399توان از مقاله حسني ( در زمينه تصوير مي

كرونا، فاصله اجتمـاعي و فرهنـگ ويـديويي    «كه با عنوان 
يك جامعه «انجام شده است. در اين مقاله ظهور » پلتفرمي

مورد كاوش و كنكاش قـرار  » محور هاني بصري ويديوييج
كرونا سـبب شـد تـا    «شود كه  گرفته و بر اين امر تأكيد مي

تري با صفحه نمـايش، از صـفحه    تر و صميمانه پيوند عميق
هاي تلفن همراه شـكل   نمايش بزرگ گرفته تا خرده صفحه

شـكل  » ويـديو «بگيرد؛ اما اين روند در قالب ازدياد مصرف 
كننــده خــدمات ويــديويي،  هــاي ارائــه كــه پلتفــرمگرفــت 
هــاي اجتمــاعي تصــويري (بــه ويــژه پخــش زنــده   رســانه

هـاي مخـتص تمـاس     رسـان  طور پيـام  اينستاگرام) و همين
  ]. 7» [ويديويي در كانون آن قرار داشتند

توان بر شمرد كه بـر رابطـه هنـر و     مطالعات زيادي مي
امل رويكـرد  اجتماع متمركز شده و چارچوب نظري آنها شـ 

دهي است كه براي تبيبن و تحليل اين مقاله  بازتاب يا شكل
به كار رفته است. اما بيشترين تحقيقات در اين زمينه توسط 

انجـــام شـــده اســـت. او  ]2، 3، 8، 9، 10، 11، 12راودراد [
 يشناسـ  جامعـه «با عنوان  )1390الكساندر ( همچنين كتاب
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كه بخشـي  » ند هنرپس و مردم بايبر اشكال ز يهنرها: شرح
هـاي انجـام شـده در ايـن      از آن به رويكرد فوق و پژوهش

]. بـا  13زمينه اختصاص دارد را به فارسي برگردانده اسـت [ 
مـورد از   چنـد توجه بـه محـدوديت حجـم مقالـه فقـط بـه       

پـور   هاي فوق اشاره خواهـد شـد. راودراد و حيـران    پژوهش
جنـگ در   تحوالت بازتـاب «) در مقاله خود با عنوان 1392(

اند كـه بازتـاب جنـگ در سـينما      نشان داده» سينماي ايران
هاي رزمندگان در زمان جنگ  روندي شامل نمايش دالوري

تا اواخر اين دهه، بازنمايي وضـعيت آوارگـان و    60در دهه 
، تـا  80تا دهه  60رزمندگان بازگشته از جنگ در اواخر دهه 

را داشـته   و پـس از آن  80طلبانه و ضدجنگ دهه  آثار صلح
]. همچنــين نتــايج پــژوهش فــدائي و همكــاران 11اســت [

هـاي كمـدي در كـاهش     تأثير فـيلم «) در خصوص 1383(
نفر از بيمـاران   50كه روي » افسردگي بيماران اسكيزوفرني

هـاي   فـيلم «دهد كـه   بيمارستان رازي انجام شده نشان مي
كمدي سبب كـاهش معنـادار از نظـر آمـاري در افسـردگي      

اسكيزوفرني با اقامت طوالني در بيمارسـتان روانـي   بيماران 
  ]. 14شوند [ مي

  روش تحقيق 
ــق آن     ــي و روش تحقي ــوع كيف ــر از ن ــژوهش حاض پ

تحليلي است. شيوه گردآوري مطالب بـه صـورت    -توصيفي
اي و همچنين ميداني انجام شـده اسـت. در    روش كتابخانه

روش ميداني از مشاهده، مصاحبه و گزارش شـفاهي بـراي   
  آوري اطالعات بهره گرفته شده است.  معج

ــداول    ــي از مت ــاهده يك ــرين روش روش مش ــا در  ت ه
ها و  هاي مربوط به هنر است كه براي بررسي پديده پژوهش

شـود. در بررسـي    تأثير آن بـر مخاطـب بـه كـار بـرده مـي      
هاي نوين عرضه آثار هنري همچـون سـينما ماشـين،     شيوه

وزش مجازي از مشـاهده  اكران آنالين، نمايش آنالين و آم
مشاركتي استفاده شده است. از آنجا كه نگارنده خود مدرس 
هنر است و در دوره قرنطينه نيز بارها در طرح عرضـه آثـار   
هنري به صورت آنالين شـركت كـرده اسـت بنـابراين بـه      

در جامعه مورد پژوهش با پيامدهاي مثبـت و   يعنوان عضو
آشـنا شـده و بـا    هاي جديد عرضه آثـار هنـري    منفي شيوه
كنندگان تعامل داشته است. همچنين بـا مشـاهده    مشاركت

هاي مجـازي عرضـه شـدند     چندباره آثار هنري كه به شيوه

مزايا و معايب آنها را از نزديـك درك و در مقالـه انعكـاس    
  داده است. 

بخشي از اطالعات در مورد پيامدهاي ويروس كرونا بـر  
ام شده است. در واقع بـا  انج 1باز هنر از طريق مصاحبه نيمه

هايي روشن و هدفمند كه از قبل تعيـين شـده    طرح پرسش
تـري   بودند نگارنده اين فرصت را يافت تا به اطالعات دقيق

شوندگان نقش و جايگـاه   دست يابد. مبناي انتخاب مصاحبه
آنها در جامعه هنري، ميزان فعاليت هنري و شناخت آنهـا از  

 گريد عبارت به. است بوده هنيقرنط دورهوضعيت موجود در 
ــان، ــوان   متخصصــان خبرگ ــه عن ــاخص ب ــدان ش و هنرمن
   .شدند انتخاب شونده مصاحبه

مرسـوم   يهـا  روشاز  يكـ يبه عنـوان   يشفاه گزارش
 افراد، كه دارد اشاره يا وهيش بهدر هنر،  اطالعات يآور جمع
 قـرار متن آن  در كههنر  يريفراگ اي آموزش مانند يندايفر

 شتريكه ب وهيش نيا. «دهد يمپژوهشگر شرح  يرابرا  دارند
بـه   هـا  يآزمودنشناخت موانع موجود در ذهن و درون  يبرا

 يذهنـ  يورود بـه محتـوا   بـا  كنـد  يمـ رود تـالش   يكار مـ 
براي نمونه، در آنها ببرد.  در نهفته تيواقع به يپ ها يآزمودن
آموزي، ايـن شـيوه بـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه          زبان

توانند اطالعـات خردمندانـه و مهمـي را در     مي يادگيرندگان
]. از شـيوه  15» [مورد چگونگي يادگيري خـود ارائـه دهنـد   

گزارش شفاهي در زمينه آموزش و همچنين فراگيري هنـر  
هـاي دروس   به شيوه مجازي در دوره قرنطينـه، در كـالس  

عملـي و نظــري و ثبــت پيامـدهاي مثبــت و منفــي آن بــر   
مقاله حاضر استفاده شده اسـت.  آموزش دانشگاهي هنر، در 

هـاي   در اين راستا دو مركز دانشگاهي كه نماينده دانشـگاه 
سراسري و آزاد بودند انتخاب شدند. مورد اول دانشكده هنر 
دانشگاه تربيت مدرس و همچنين دانشـكده هنـر دانشـگاه    
آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي به عنوان نمونه دوم براي 

آموزش مجازي در هنر مورد بررسي  ثبت گزارش و بازخورد
  .قرار گرفت

هـاي هنـري، بـا هـدف      مبناي انتخاب مراكز و كـانون 
بررسي پيامدهاي ويروس كرونا، بر اساس اهميت و ميـزان  
فعاليت آنها در جامعه هنري تهـران بـوده اسـت. بنـابراين،     
مراكزي چون خانه هنرمندان، فرهنگسـتان هنـر و گـالري    

  ينش شدند. گلستان براي بررسي گز
                                                                                      
1. Semi- Structured Interview 
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هاي پژوهش حاضر به شرح  با توجه به مطالب فوق گام
  زير است:

 تعيين قلمر مكاني و زماني پژوهش؛ .1

گزينش مراكز فرهنگي، هنـري و دانشـگاهي اصـلي و     .2
 مهم؛

 گزينش خبرگان، مسئوالن و هنرمندان فعال؛ .3

آوري اطالعات: از طريق منابع مكتـوب، مشـاهده،    جمع .4
 مصاحبه و گزارش؛

ها بر اساس چـارچوب   بندي و تحليل داده طبقهنگارش،  .5
 نظري؛

  گيري.  نتيجه .6

  چارچوب نظري 
بيماري كرونا به عنوان تحول اجتماعي تأثيرگذار از يك 
سو بر سازوكار توليد، توزيع و مصرف هنر در جامعه معاصـر  
ايــران تــأثير گذاشــته و از ســوي ديگــر در دوره بحــران و  

توان تأثير و نقش برخـي   يقرنطينه ناشي از اين بيماري، نم
دهنـده،   توليدات هنري را به عنـوان عـواملي چـون آگـاهي    

بخش و ... انكار كرد. بنابراين يكـي از   هشداردهنده و تسلي
هاي نظري براي پژوهش حاضـر كـه    راهگشاترين چارچوب

كنـد رويكـرد    رابطه دوسـويه هنـر و اجتمـاع را تبيـين مـي     
   است.  2دهي و رويكرد شكل 1بازتاب

در رويكرد بازتـاب تـأثيرات جامعـه و تحـوالت آن بـر      
آثار «گيرد. زيرا  گيري آثار هنري مورد بررسي قرار مي شكل

هنري همواره عالمـت و نشـان جامعـه معاصـر خـود را در      
دهند.  ] و اطالعاتي در مورد آن به ما مي10» [پيشاني دارند

كننـده   به عنوان مثال آثـار سـينمايي تـا حـد زيـادي بيـان      
عيت زنان آن جامعه است يا تبليغات متعدد تلويزيوني در وض

افزارهاي آموزش زبان به كودكان نشان از دغدغه  زمينه نرم
و عالقه والدين در آموزش و پرورش فرزندان خود از ابتداي 

اي در مقابل  كودكي است. در اين ديدگاه هنر همچون آيينه
د كـه آثـار   شـو  جامعه در نظر گرفته و بر اين امر تأكيد مـي 

عصر خـود تـأثير    هاي جامعه هم هنري از تحوالت و جريان
گذارنـد. در ايـن نگـرش     پذيرند و آنها را به نمايش مـي  مي

                                                                                      
1. Reflection Approach 
2. Shaping Approach 

آثار هنري موجوديت بسته، خودشـمول و متعـالي ندارنـد،    «
اند كه در شرايطي معين  بلكه فرآورده اعمال تاريخي خاصي

دهنـد،   ام مـي هاي اجتماعي قابل شناسايي آنها را انجـ  گروه
هـا و   ها و شرايط زندگي آن گروه بنابراين، مهر عقايد، ارزش

]. 16» [شان را در هنرمندان خاص، بر خود دارنـد  نمايندگان
» نظريه بازتـاب «كه اغلب  - رويكردالكساندر در مورد اين 

گـذاري چنـدان    ايـن نـام  معتقد اسـت كـه    -شود ناميده مي
سمي يا روشي واحد صحيح نيست زيرا اين رويكرد نظريه ر

و يگانه براي براي تبيـين رابطـه هنـر و جامعـه بـه شـمار       
   ]. 13اي براي فهم اين رابطه است [ آيد بلكه استعاره نمي
دهي، تأثير هنر بر جامعه مورد توجـه و   در رويكرد شكل 

گوينـد اثـر    هنگـامي كـه مـردم مـي    «گيرد.  بررسي قرار مي
تـأثير قـرار   هنري خاصي جامعـه را بـه ايـن شـكل تحـت      

انـد [...]   دهي متوسل شده دهد، در واقع به رويكرد شكل مي
دهي در غالب موارد به تأثيرات منفي هنـر   هاي شكل نظريه

بر جامعه نظـر دارد [...] امـا بـراي تبيـين هنـر بـا رويكـرد        
دهي به ضرورت الزم نيست كه تأثيراتي منفي در بين  شكل

هايي مثبت نيـز شـكل    تواند جامعه را به شيوه باشد. هنر مي
تـوان از تـأثيرات    ]. در واقع در ايـن رويكـرد مـي   13» [دهد

هاي خشن بر كودكان سخن  هاي داراي صحنه مخرب فيلم
گفت و از سوي ديگر به پوشـش زنـان در سـريال شـهرزاد     
اشاره كرد كه به طراحي مانتوهايي با همان سبك و سـياق  

ر گرفـت. فـيلم   منجر شد و مورد استقبال بانوان ايراني قـرا 
) نيز در زمان خود موفق شد توجـه و عالقـه   1368هامون (

  د.به مطالعه فلسفه و شعر جلب كنشماري از جوانان را 
هـاي متعـددي    در خصوص دو ديدگاه فوق نقد و بحـث 

انجام شده كه نشان از پيچيده بودن ارتباط متقابـل هنـر و   
واقعيـت در  جامعه دارد. راودراد بر نبود امكان بازتاب تمامي 

ورزد. از ديدگاه او هنگام بازتاب جامعـه   آثار هنري تأكيد مي
هـاي خاصـي از واقعيـت     در آثار هنري ممكن است بخـش 

هـاي بسـياري ناديـده گرفتـه شـود. در       نشان داده و بخش
مجموع، او ايده بازتاب عين به عين جامعه در آثار هنـري را  

ندر در مـورد  ]. الكسـا 12انگـارد [  انديشـانه مـي   خام و سـاده 
شناسـان هنـر    رويكرد بازتاب معتقد است كـه اكثـر جامعـه   

اي كـه   توانند اطالعاتي از جامعـه  عقيده دارند آثار هنري مي
تـر از   اند را بيان كنند اما ايـن امـر پيچيـده    در آن توليد شده

ترسيم خطي واحد و مستقيم بين هنـر و جامعـه يـا كـاربرد     
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ن نقـدهاي وارد بـر ايـن    استعاره آيينه است. او پـس از بيـا  
هـاي غيرتخـت كـار گذاشـته شـده در مركـز        رويكرد، آينه

كننـد را   تفريحي كه تصوير دگرگون شده و نافرم ايجاد مـي 
تري نسبت به آينه تخت براي توضيح رابطه  استعاره مناسب

دهـي نيـز    در مورد رويكرد شكل .]13داند [ هنر و جامعه مي
ـ   نقدهاي زيادي وارد شده ام و تمـام آن ماننـد   و پـذيرش ت

توان چنـين   رويكرد بازتاب مورد ترديد قرار گرفته است. مي
مردم، آدم آهني نيستند كه هنر را كامل و بـدون  «گفت كه 

فكر و بدون نقـادي دريافـت كننـد؛ امـا ايـن امـر، امكـان        
كنـد [...] و در   هـا را نفـي نمـي    تأثيرگذاري هنـر بـر انسـان   

ت هيچ تأثيري بر جامعـه  مجموع، تصور اينكه هنر در حقيق
   .]13» [ندارد، مشكل است

  تحليل پيامدهاي بحران كرونا در هنر
ــا تعطيلــي مراكــز و   ــا ب نخســتين پيامــد بيمــاري كرون

هـا   سينماها، و تماشـاخانه  ،ها يگالرنهادهاي فرهنگي هنر، 
اتفاق افتاد. در زمينه آموزش هنـر نيـز شـرايط موجـود بـه      

هـا منجـر شـد. توقـف      اهتعطيلي مراكـز آموزشـي و دانشـگ   
هاي هنري باعث شد جامعه هنري ايران در  ناگهاني فعاليت

ـ  شوك و ناباوري فرو  ثيرات كرونـا بـر   أفرو رود. در واقـع، ت
جامعه هنري ضرورت تشكيل نهاد يـا مركـزي متشـكل از    

هاي مختلـف هنـري بـراي حـل      مديران و هنرمندان رشته
يش از پـيش  هاي خطير و بحراني را ب مشكالت در موقعيت

. اميد به كنترل و از بين رفـتن بيمـاري در نيمـه    يادآور شد
وجوي  فروردين رنگ باخت و هنرمندان و مديران در جست

  راهكارهايي براي رونق دنياي هنر برآمدند. 
در اين بخش به شرح و تحليل پيامدهاي بحران كرونـا  

دهـي خـواهيم    در جامعه ايران از دو ديدگاه بازتاب و شـكل 
ــر و   پرد ــا در هن ــران كرون ــاب بح اخــت. در خصــوص بازت

هاي انجام شده براي غلبه بر آن، سـه زمينـه توليـد،     تالش
عرضه و آموزش هنر در نظر گرفتـه شـده اسـت. در ادامـه     

دهنـده و مـؤثر هنـر در جامعـه تحـت سـيطره        نقش شـكل 
  بيماري كرونا بررسي خواهد شد.

  . بازتاب بحران كرونا در هنر1

  توليد
قرنطينه توليد آثـاري ماننـد فـيلم و تئـاتر كـه       با شروع

شـود   فرايند توليد آنها به صورت جمعي و گروهي انجام مي
ــاير      ــان و س ــازيگران، كارگردان ــد و ب ــف ش ــاً متوق تقريب

نشين شدند. شـرايط   اندركاران اين هنرها به ناچار خانه دست
آمده براي هنرمنداني كه در خلق اثر خـود وابسـته بـه     پيش

تند مانند نقاشان چندان نـامطلوب نبـود زيـرا آنهـا     جمع نيس
هـاي اجتمـاعي همچـون تـدريس،      فارغ از كار و مسـئوليت 

فرصت يافته بودند كه در خانه يا كارگاه شخصـي خـود بـه    
 خلق آثار هنري بپردازند. 

سازان، كه تهيه مـواد و مصـالح اوليـه،     اما براي مجسمه
هـاي   اثر، كارگـاه  استفاده از افراد كمكي براي اجرا و ساخت

گري آنها را درگير فرايند جمعـي توليـد    گيري و ريخته قالب
هـاي   كند، شـرايط خلـق اثـر هنـري بـا محـدوديت       اثر مي

بيشتري مواجه است. در اين رشته هزينـه مـواد و مصـالح،    
گيري و دستمزد افراد كمكي  گري و قالب هاي ريخته كارگاه

تـه اسـت. زمـان    هـا در جامعـه بـاال رف    همچون ساير هزينه
تحويـل كارهـاي سـفارش گرفتـه شــده نيـز بـا توجـه بــه        

تر شده امـا كـار توليـد     هاي موجود كمي طوالني محدوديت
   متوقف نشده است. 

  عرضه آثار هنري 
هـا   عرضه و فروش مجازي آثار هنري با تعطيلي گالري

هـاي   بيشتر مورد توجه قرار گرفت. پيش از اين نيـز گـالري  
هـاي مجـازي    ت اقدام به برپايي نمايشگاهمجازي مانند ليلي

هـا   كردند و بيشتر گـالري  ساز مي هنرمندان نقاش و مجسمه
هاي گالري نمايشـگاه   نيز نمونه آثار هنرمنداني كه در سالن

داشتند را از طريق سايت گالري يا اينسـتاگرام بـه نمـايش    
گذاشتند اما نمايش و فروش مجازي آثار در دوره بحران  مي

حل در شرايط موجود  يش از پيش به عنوان نياز و راهكرونا ب
مطرح شـد. بـه عنـوان نمونـه گـالري گلسـتان، كـه جـزء         

 98اسـفند   7شود، و از  هاي فعال تهران محسوب مي گالري
مـا  «، بـا درج جملـه   99تعطيل شده بود، در ارديبهشت ماه 

كنيم به يـاد   مان را روز جمعه آغاز مي هاي مجازي نمايشگاه
تصــميم بــه برپــايي » اي شــلوغ گــالري گلســتانهــ جمعــه

نمايشگاه مجازي و نمايش آثـار در سـايت گـالري گرفـت.     
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هاي ديگر نيز در اقدامي مشـابه اقـدام بـه برگـزاري      گالري
  نمايشگاه اما به شيوه مجازي كردند. 

عالوه بر اين، برخي از رويدادهاي هنري كه هـر سـال   
به عنوان نمونـه   شد به صورت مجازي انجام شد. برگزار مي

خود كـه  » هنرمند 100اثر،  100«گالري گلستان نمايشگاه 
شد را بـه صـورت    سال گذشته در مرداد ماه برپا مي 28طي 

دليـل   مندان اين نمايشگاه، كه بـه  عالقهآنالين برگزار كرد. 
مجازي بودن بر خالف گذشته ديگر محدوديت انـدازه آثـار   

طريق سايت گالري آثار را توانستند از  در آن مطرح نبود، مي
  .ديده و در صورت تمايل خريداري كنند

در خصوص مزايا و معايب عرضه مجازي آثار بصري به 
رسد عرضه و نمايش مجازي اين آثـار مـانع توقـف     نظر مي

شـود امـا    هـا مـي   فروش آثار هنري هنگام تعطيلـي گـالري  
توان مشاهده تصوير اثر روي صفحه نمايش كامپيوتر يا  نمي

وبايل را با مشاهده رنگ و بافت اثر به صورت حضـوري و  م
واسطه مقايسه كرد. اين امر در مورد آثار مجسمه نسـبت   بي

به آثار نقاشي به دليل سه بعدي بودن بيشـتر مصـداق دارد.   
زدن اطــراف يــك مجســمه و مشــاهده آن از  در واقــع قــدم

زواياي مختلف، درك و دريافتي متفاوت از ديدن تصوير آن 
   كند. مخاطب ايجاد مي در

ها و تعطيلي مراكـز   سينماها نيز پس از اعالم محدوديت
هـا و بسـتن    هنري و فرهنگي، ملزم به اجـراي محـدوديت  

منـدان ايـن هنـر شـدند. در      هـاي خـود روي عالقـه    گيشه
هايي كه در انتظار نمايش در سينماها بودنـد،   خصوص فيلم

ام مـؤثر بـراي   فيلم به عنوان نخستين اقـد » اكران آنالين«
رفت از شرايط موجود و جلـوگيري از زيـان اقتصـادي     برون

ــيلم   ــه » خــروج«آنهــا عملــي شــد. در فــروردين مــاه، ف ب
هـاي   كيا به جاي اكـران در سـالن   كارگرداني ابراهيم حاتمي

و  مـو يليف، در نهيزم نيتجربه در ا نيبه عنوان نخستسينما، 
ز فـيلم طـال   به نمايش درآمد. در مـاه ارديبهشـت نيـ    نماوا

) به كارگرداني پرويز شهبازي به عنوان دومين فـيلم  1397(
هـايي   به صورت آنالين اكران شد. پس از اين دو اثر، فـيلم 

كه اكران آنها در سينما به دليل تعطيلي سينما متوقف شـده  
هاي اكران  هاي توقيفي نيز به فهرست فيلم بود و حتي فيلم

توان بـه   ي اكران آنالين ميها آنالين پيوستند. از ديگر فيلم
)، 1397)، زيـر نظـر (  1393هاي منشي مخصوص من ( فيلم

 ) اشاره كرد.1397) و لتيان (1396بهت (

بـا ذات سـينما كـه الزمـه آن ديـدن      » اكران آناليـن «
جمعي فيلم روي پرده است چندان همخواني ندارد اما ايـن  
ا شيوه از نمايش نه فقط در دوره بحران و تعطيلـي سـينماه  

هاي نمـايش   بلكه در شرايط عادي نيز به عنوان يكي از راه
 نما،ياعتقاد كارشناسان س به«آثار سينمايي مطرح است. زيرا 

 داتيدر كشورمان، كمتر از تول ها لمياكران ساالنه ف تيظرف
از  يينماياز آثـار سـ   يهر سال شـمار  نيساالنه است؛ بنابرا
بنابراين بـا اكـران   ]. 17» [مانند يم باز يچرخه اكران عموم

هـاي بيشـتري امكـان نمـايش عمـومي پيـدا        آنالين، فيلم
كنند. اما اين نوع از نمايش مشكالتي را نيز با خـود بـه    مي

توان به امكان دانلـود غيرقـانوني،    همراه داشته است كه مي
مهلت محدود چند ساعته پس از خريد بليط براي ديدن اثـر  

در  .خريـدار اشـاره كـرد   و فقدان امكان دانلود فـيلم بـراي   
توانـد   توان چنين گفت كه اكـران آناليـن نمـي    مجموع مي

هاي سينما بشود امـا در كنـار    جايگزين نمايش آثار در سالن
اي مناسب براي كساني اسـت كـه    ها، گزينه اكران در سالن

هـاي سـينما را ندارنـد يـا      به داليلي امكان حضور در سالن
ترين سالن سينما بتواننـد   كوجود فاصله مكاني زياد تا نزدي

  ها لذت ببرند.  همزمان با اكران عمومي، از تماشاي فيلم
تمهيد ديگري بود كه بـراي نمـايش    1 »سينما ماشين«
 نمايتجربـه سـ  ها در شـرايط قرنطينـه انديشـيده شـد.      فيلم
پـارس   تهران نمايس«گردد.  ياز انقالب باز م شيبه پ نيماش
 1339كه در سال » پارس انتهر ينمايس نيويدرا«همان  اي

 نمايسـ « نيشـد، نخسـت   سيسـ أپـارس ت  تهـران  يها در تپه
ــ ــدر ا »نيماش ــ راني ــدر ا .شــود يمحســوب م ــ ني  نما،يس

 دندشـ  يم نمايخود وارد محوطه س يها نيتماشاگران با ماش
كردنـد   يم لميف يخود اقدام به تماشا يو از درون خودروها

 نندگانيكه ب دش يمخصوص داده م يو به هر خودرو بلندگو
  .]18» [كنند اديز ايآن را كم  يخود صدا يبرا

فـيلم  پس از انقـالب،  در نخستين تجربه سينما ماشين 
روي صفحه بزرگي در پاركينـگ بـرج    1399خروج در بهار 

ماشين در دو سانس به نمايش درآمد.  160ميالد با ظرفيت 
ر شدند و د تماشاگران تحت تدابير بهداشتي وارد محوطه مي

حالي كه به جاي صندلي سينما بر روي صندلي ماشين خود 
صـداي فـيلم نيـز از طريـق      ديدند. نشسته بودند فيلم را مي

                                                                                      
1. Drive-in Cinema 
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 نيـ ا يطبـق دسـتورالعمل اجـرا   شـد.   ام پخش مي موج اف
در هر خودرو به دليل محدوديت ديد سرنشينان عقب،  ،طرح

ــر ــداكثر دو نف ــراي  ح ــاب ــ يتماش ــتند و  حضــور لميف داش
بـراي ديـد بهتـر سـاير      نيو سـنگ  يرسـوار يغ هاي ماشين

مراكـز   الد،ياز بـرج مـ   پـس  .مخاطبان اجازه ورود نداشـتند 
خـاوران، ورزشـگاه    يدر تهران همچون فرهنگسرا يگريد

در مشـهد بـا    نيو ورزشـگاه انقـالب كـرج و همچنـ     يتخت
  پرداختند. »نيماش نمايس«طرح  يخود به اجرا زيتجه

در  هـا  لميفـ  شينمـا  يبرا يراهكار مناسب نيماش نمايس
 ياقتصـاد  انياز ز يرياز كرونا و جلوگ يناش يبحران طيشرا

. بـه  سـت ين يو كاسـت  بيـ اما در مجموع فارغ از معا است،
است  يا عنوان نمونه قرار گرفتن خودروها كنار هم به گونه

ندارد و تماشاگران  وجود لمياز اتمام ف شيكه امكان خروج پ
 ني. همچنـ انـد  لميفـ  انيتا پا لميف يملزم به حضور و تماشا

 صدا، پخش يبلندگوها ه،يتهو دما، نظر از نمايس يها سالن
 شـوند  يمـ  ساخته و يطراح يا گونه به موارد ريسا و يصندل
 يهـا  سـالن  نيبنـابرا كنند،  نيتأم را تماشاگران شيآسا كه
 خـودرو  كيـ  بسـته  و محـدود  يفضا با سهيمقا قابل نمايس
  .ستندين

 در »نيماشــ نمايســ«و  »نيــآنال اكــران«مجمــوع  در
اكـران در   شـانس كه  يآثار شينما بهاز كرونا  پس طيشرا

 تيـ ظرف« واقع در. كند يمندارند كمك  را نمايس يها سالن
سال را ندارند.  داتيحجم [همه] تول شيما گنجا ينماهايس

 رانيـ ا ينمايدر سـ  لميفـ  150تا  70 نيطبق آمار ساالنه، ب
درصـد شـانس    40آثار كمتـر از   نيا انيشود. از م يم ديتول

ماننـد. بـا    يتر آنهـا در حسـرت اكـران مـ    شياكران دارند و ب
 نياز ا ياريكه بس يبا توجه به سرنوشت ،يسرانگشت يحساب
 نمايسـ  هيتومان از سرما هاارديليعمل مدر كنند  يم دايآثار پ
  ].19» [شود يم ختهيدور ر
اتر در به عنـوان راهكـاري در حـوزه تئـ    » تئاتر آنالين«

شرايط قرنطينه و تعطيلي مراكـز فرهنگـي و هنـري انجـام     
سـازمان  شد. اولين تجربه در اين زمينه از طريق همكـاري  

بـا تلويزيـون اينترنتـي     تهـران  يشـهردار  يهنـر  يفرهنگ
الن سـ  7تئـاتر تهـران    سيپـرد  نمايش نت انجام پـذيرفت. 

 شينمـا  اريتئاتر در اخت ياجرا يبراخود  يا حرفه يتخصص
و  زاتيـ بـه تجه نيز  سيپرد يها از سالن يكيقرار داد، نت 

و  رانيآن بتـوان بـا مـد    قيتا از طر افتيپالتوها اختصاص 

بـه  اين پـروژه  . انجام شودهنرمندان قبل از اجراها مصاحبه 
ماه برگزار شـد   نيفرورد 26تا  17 خيشب و از تار 10مدت 

بـه   نشـا ياجرا ايـ كه آماده اجرا بودند  ييها شيو در آن نما
كرونا در اسفند ماه متوقف شده بـود بـه    يماريب وعيش ليدل

  صحنه رفتند.
 دو نمايش نيز از طريق درگاه اينترنتي تيوال، به صورت

يي برگـزار  رضـا  انيآر يكارگردانآنالين (زنده) و تعاملي، به 
 نيافشـ  يِبـا بـاز   »يشـاد  يآقا«شد. نمايش اول با عنوان 

از تيــوال  99  هشــتبيارد 12و  11طــي روزهــاي  يهاشــم
نيز در  يادب مينس يبا باز »نيخانم آنال« شيمان .پخش شد
ــاي  ــتيارد 28و  19 ،18روزه ــد.   بهش ــرا ش ــور از اج منظ

در اين دو نمايش، ارتبـاط تماشـاگر بـا بـازيگر از     » تعامل«
طريق پيامك تلفني يا ارسـال نظـر از طريـق كـامپيوتر در     

 »يشـاد  يآقـا « شيدر نمازمان اجراي زنده نمايش است. 
خـانم   يدر اجـرا  و بدهنـد  امـك يپ توانسـتند  يتماشاگران م

 گريبـاز  بـا  پيام نوشـتاري  از طريق ارسالمخاطبان  آنالين
  .ندارتباط داشت

رسد كه اين شـيوه از اجـرا بهتـر از تعطيلـي      به نظر مي
تـوان   كامل تئاتر در دوره بحران و قرنطينه اسـت امـا نمـي   

تواند حس و حال تئاتر زنـده   ميانكار كرد كه تئاتر آنالين ن
خـانم  «روي صحنه را داشته باشد. نسيم ادبي، بازيگر تئاتر 

جـراي آناليـن هـم بـه     ا«گويـد   ، در اين زمينه مي»آنالين
تواند مـورد توجـه قـرار بگيـرد ولـي همـه        عنوان سبك مي

اي شـود.   توانـد جـايگزين تئـاتر صـحنه     دانيم كـه نمـي   مي
حال بسـيار متفـاوتي دارد تـا    تماشاي تئاتر در سالن حس و 

ها گاهي  اينكه از طريق دوربين، نمايشي را ببينيم. اين شيوه
تواند جالب باشد ولي تئاتر يعني ارتباط نفـس بـه نفـس     مي

ــازيگر ــاگر و ب ــاري  . تماش ــيچ ك ــه ه ــرايط ك ــن ش را در اي
توانيم روي صحنه ببريم، بهتـر اسـت دنبـال فضـاها و      نمي

ينكه دست روي دست بگـذاريم و  هاي تازه باشيم تا ا تجربه
درست است ريشه ما اجراي زنده تئاتر اسـت   .منفعل بمانيم

توانيم هميشـه   شويم ولي نمي و هرگز از اصل خود جدا نمي
هاي تازه ببنديم.  هم مستبد باشيم و در به روي همه تجربه

توان آن را آزمـود و   است كه مي اي اجراي آنالين هم شيوه
اي تئاتر  تواند در كنار اجراي صحنه ميسپس اگر موفق بود، 

» به شكل مقطعي و به عنوان امكاني تازه وجود داشته باشد
]20.[  
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  آموزش هنر 
از ابتداي اسفند ماه كه طـي بحـران ناشـي از بيمـاري     
كرونا، مراكز آموزشي و دانشگاهي هنر تعطيل شـد، برخـي   

هاي خصوصي و تمامي مراكـز دانشـگاهي، آمـوزش     كالس
از طريق مجازي ادامه دادند. آمـوزش مجـازي هنـر    خود را 

هــاي  موافقــان و مخالفــان زيــادي در پــي داشــت و بحــث
متعددي در خصوص مزايا و معايب آن مطرح شد. از جملـه  

توان به مواردي چون نبود ارتباط  معايب آموزش مجازي مي
مؤثر چهره به چهره، امكان نداشتن آمـوزش بـا كيفيـت در    

گاهي و عملي، نظارت نداشـتن كامـل   هاي كار مورد كالس
استاد بر حضور فعال و مؤثر دانشجو در كالس، مشكالت و 

ها در برگزاري آزمون پايان ترم، وجود مشـكالت   محدوديت
فني مانند قطع و وصل شدن صـدا و اينترنـت اشـاره كـرد.     

هاي اين شيوه از آمـوزش شـامل مـواردي همچـون      مزيت
آمد، خستگي كمتـر   و رفتهاي  جويي در وقت و هزينه صرفه

شدن ترافيك شـهري،   وآمد، كمتر استاد و دانشجو طي رفت
هاي دانشگاه، امكـان ضـبط و گـوش     جويي در هزينه صرفه

  كردن دوباره كالس براي دانشجويان است. 
ــدريس در دوره   در خصــوص كــاربرد شــيوه مجــازي ت

هـا و ماهيـت دروس نظـري و     پساكرونا با توجه به ويژگـي 
رسد در تدريس دروس نظري  وزه هنر به نظر ميعملي در ح

هنر، آموزش مجازي تجربه خوبي به شمار آمده و با ارتقـاء  
توانـد در دوره پسـاكرونا بـه عنـوان      هاي فني مي زيرساخت

روشي مفيد براي دروس نظري ادامـه داشـته باشـد. امـا در     
هاي اين  هاي كارگاهي و عملي، محدوديت خصوص كالس

    با كيفيت قابل قبول يا باال خواهد شد. شيوه مانع آموزش
تـوان در حـوزه    بخشي از اليوهاي اينسـتاگرامي را مـي   

آموزش گنجاند زيرا در شرايط خاص قرنطينـه و دسترسـي   
ها و ساير مراكـز و نهادهـاي    ها، نشست نداشتن به كتابخانه

مندان در اين زمينه  آموزشي، پاسخگوي نياز و اشتياق عالقه
جتماعي اينستاگرام كـه بيشـتر بـراي تفـريح و     بود. شبكه ا

رفت در دوره قرنطينه تبديل بـه امكـاني    تبليغات به كار مي
هاي تخصصي و آموزشي هنر بـا هنرمنـدان و    براي نشست

كارشناسان هنري شد. خانه هنرمنـدان در اليـو اينسـتاگرام    
خود روزهاي دوشنبه را به مباحث مرتبط با سينما همچـون  

سينماي ايـران اختصـاص داد. در روزهـاي     وضعيت نقد در
نقـش پـژوهش در خلـق    « يهـا  مجموعه نشست جمعه نيز

مانند ارتباط فرهنگ و هنر،  يهاي انجام شده و موضوع» هنر
هاي جديد در هنـر و روش تحقيـق    هاي هنري، رسانه مجله

در هنر مـورد بحـث قـرار گرفـت. گـالري ويسـتا يكـي از        
وگوهاي زنده در  نه در گفتهاي فعال در زمي نخستين گالري

اينستاگرام بود كه در روزهاي چهارشنبه هر هفته، مبـاحثي  
در مورد هنر امروز مانند بازار هنـر، طراحـي معاصـر و هنـر     
محيطــي را بــا متخصصــان و كارشناســان مطــرح و مــورد 

  داد.  بررسي قرار مي
ــدان را     ــان و هنرمن ــتاگرامي كارشناس ــاي اينس اليوه

يامدهاي مثبت شرايط قرنطينه دانست كه توان از جمله پ مي
توانـد در كنـار مراكـز فرهنگـي و      در دوره پساكرونا نيز مي

ها در رشد و گسترش مباحث نظـري هنـر    هنري و دانشگاه
  مؤثر باشد. 

  دهي هنر در بحران كرونا . نقش شكل2
تواننـد بـه    طور كه پيشتر گفته شد آثار هنري مـي  همان

]. نقـش  3جامعـه شـكل دهنـد [    هـا و افكـار   رفتارها، ارزش
دهي و تأثير هنر در جامعه ممكن است با قصد و نيت  شكل

هنرمند در خلق اثر هنري همراه باشد. اما در عين حال اين 
امكان نيز وجود دارد كه هنرمند اثري را خلق كند و تأثيرات 

  و پيامدهاي پيش آمده در جامعه مدنظر او نبوده باشد. 
خي هنرمندان اقدام به خلق آثاري در شرايط قرنطينه بر

كه از لحاظ موضوع و محتوا با بحران موجود ارتباط داشتند 
 قيتشو ي،ريشگيپسازي،  كردند. هدف از توليد اين آثار آگاه

 هيتوصـ بهداشـتي و   يهـا  پروتكل ياجرا، خانهماندن در به 
، اعتراض بـه شـرايط موجـود و    شده توسط وزارت بهداشت

  ، تسلي و آرامبخشي است. تالش براي بهبود آن
 طيخود در شـرا  نياديبه واسطه سرشت بن 1يتيآثار گراف

 زيـرا شوند  يشده محسوب م ديآثار تول نيجز نخست يبحران
صـرف   يزمان كمتـر  گريد ياز آثار هنر يارينسبت به بس

ماننـد آثـار    يآثـار هنـر   يهمچـون برخـ   ايـ خلق آنها شده 
يـا نيـاز بـه كـار      يطوالن يانيپا ي وليمراحل تكم يينمايس

آثـار   ريتصـاو  زيـ كرونا ن يماريب وعي. پس از شگروهي ندارد
                                                                                      

منظور از گرافيتي تصاوير، اشكال و حروفي است كه بـا اسـپري و     .1
با هدف  ماژيك بر روي ديوار عمومي شهرها كشيده شده و معموالً

  شود.  ابراز اعتراض يا عقيده شخصي انجام مي
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ي بر ديوار شهر نقش بسته و در برخي موارد نيز ايـن  تيگراف
 يهـا  شـبكه  اي ينترنتيا هاي هصفح قيبه سرعت از طر آثار

   گذاشته شد.  به اشتراك ياجتماع
 يتـ يدر گراف يو هم اجتمـاع  ياسياگرچه هم انتقاد س«

وجـه   نيبـارزتر  يد، انتقـاد اجتمـاع  رخـو  يبه چشم مـ  نرايا
. محور ]21[» است يمشاهده شده در مناطق شهر يتيگراف
كرونـا   يماريب وعيپس از ش يتيآثار گراف هاي موضوع ياصل

 وپرسـتاران   يشـت يو مع يشغل تيچون وضع يشامل موارد
بــه  شــتريب يپزشــك زاتيــمطالبــات آنهــا، اختصــاص تجه

و در معرض خطر ابتال بـودن   انيزندان طيها، شرا مارستانيب
 يهــا پروتكـل  تيــافــراد بـه رعا  بيـ ترغ نيآنهـا و همچنــ 

بـه صـورت    به طـور كلـي  آثار كه  نيبوده است. ا يبهداشت
كـار شـده نشـان از     1لي) و بـا روش استنسـ  اهيرنگ (س تك

كـار و ناشـناس    عياتمام سـر  يبرا نآ دآورندگانيتالش پد
   آثار دارد. نيجوهر ادر ذات و  شهيبودن دارد كه ر

سازان نيز بنا به مسئوليت اجتماعي خود و با هـدف   فيلم
سازي و مشاركت در حل مشكل ملي و جهاني به خلـق   آگاه

آثاري با موضوع كرونـا همـت گماردنـد. بـه عنـوان نمونـه       
جوانان زنجان،  ينمايفيلمسازان زنجاني با حمايت انجمن س

بخشـي و   آگـاهي بـا مضـمون پيشـگيري،     به توليـد آثـاري  
بــا كرونــا پرداختنــد كــه شــامل اميــدآفريني بــراي مقابلــه 

شـود. بيگلـي،    انيميشن، فيلم داستاني و فيلم آموزشـي مـي  
با بيـان اينكـه    مسئول دفتر انجمن سينماي جوانان زنجان،

 اجتمـاعي  هـاي  شـبكه  و مجازي فضاي در آثار ساخته شده
 حمايـت  ؤثريم و كوتاه خالق، آثار از شوند، مي داده نمايش
ــي ــه  م ــد ك ــگيري،  در كن ــتاي پيش ــاهي راس ــي آگ  و بخش

]. در 22[ باشـند  شـده  سـاخته  كرونا با مبارزه در اميدآفريني
شـهر  «تواند به فـيلم مسـتند    هاي مستند نيز مي زمينه فيلم

از شـبكه  اشاره كرد كـه   ييالرو يمهد يبه كارگردان »آرام
                                                                                      

يا شابلون، يك روش سريع براي چـاپ   (Stencil)روش استنسيل   .1
اي صـاف   است كه در آن خطوط پيراموني طـرح بـر روي صـفحه   

شـود تـا    هايي از آن از صفحه بريده و جدا مي كشيده شده و بخش
كـردن   پس از قرار دادن صفحه (شابلون) بر روي ديـوار و اسـپري  

ر نقش شود. از اين روش رنگ بر روي آن، طرح مورد نظر بر ديوا
در ابتداي انقالب براي شعارنويسي يا چاپ تصـاوير امـام خمينـي    

  شد. استفاده مي

 هيـ اول يامستند از روزه نيا« داده شد. شينما يو يپرس ت
و  مارستانيكرونا و تالش پزشكان و پرستاران در ب روسيو

در  يو انتظـام  يجهـاد  يهـا  مجاهدت گـروه  گريد ياز سو
» كشـد  يمـ  ريكردن معابر را بـه تصـو   يضدعفون يشهر برا

]23.[  
هـاي شخصـي    در زمينه نقاشي نيز هنرمندان در صفحه

هـاي مجـازي بحـران كرونـا را محـور       خود يا در نمايشگاه
اصلي آثار خود قرار دادند. يكي از موارد در اين زمينه توليـد  

هاي زيبـا و جـذاب بـراي كودكـان و      هايي با نقاشي ماسك
بزرگساالن بود كه در تشويق افراد براي استفاده از ماسـك  

. در زمينه نمايشگاه مجازي بـا موضـوع   ه استتأثير نبود بي
كرونا «عنوان  با 2توان به نمايشگاه ابراهيم حقيقي كرونا مي

در سايت گالري گلستان  در خرداد ماهاشاره كرد كه » ايسم
   به نمايش و فروش آنالين گذاشته شد.

در اقدامي ديگر، گالري گلستان در زمينه كرونا و نقاشي 
كودكان، فراخوان مسابقه نقاشي براي كودكان زير ده سـال  

گـالري  ارديبهشت به ايميل  20را اعالم كرد. اين آثار كه تا 
شـده داوري شـده و    ارسال شده بودند توسط نقاشان شناخته

تعدادي از آنها نيز در اينستاگرام گالري به نمـايش گذاشـته   
شد. در اين مسابقه كودكان ايران و دنيا، نگـاه، خـاطرات و   
تصاوير ذهني خـود را از بحـران جهـاني كرونـا همـراه بـا       

 ،انـه مانـدن  در خ ،واميدهاي كودكانـه خـود از قرنطينـه    بيم
قدرداني از جامعه پرستاران و پزشـكان و درس خوانـدن در   

كنند. پس از فراخوان گالري گلستان،  خانه و ... را نقاشي مي
ي تهران و همچنين كارخانه روغن زيتون مينودشت شهردار

نيز به جمع حاميان اين مسابقه پيوستند و جوايزي را بـراي  
  نفرات برتر در نظر گرفتند. 

ــه ه  يمجــاز شــگاهينمانرمنــدان در شــهريور مــاه خان
را برگزار كرد. تمـامي آثـار    سالمت يشهدا اديداشت يگرام

نقاشـي شـده از شـهداي    پرتره  25اين نمايشگاه كه شامل 
فرحنـاز   از  خـط  ينقاش 14و يي رضا يمرتضسالمت توسط 

است به كادر پرتالش و فداكار درمـان هديـه    كتاي محمدي
  شده است. 

                                                                                      
ه.ش.) هنرمند و مـدرس پيشكسـوت رشـته    1328ابراهيم حقيقي (  .2

توان بـه طراحـي نشـان     طراحي گرافيك كه از جمله كارهاي او مي
  جشنواره فيلم فجر اشاره كرد.
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 ياسـالم  ينر فرهنگسـتان هنـر جمهـور   پژوهشكده ه
 ريتـأث  يو بررسـ  ليـ منظـور تحل   به ارديبهشت ماهدر  رانيا

در هنـر و   هاي ناشي از بيمـاري كرونـا   بحران و محدوديت
: ريفراگ يها يماريهنر و ب« شيهمافراخوان  ،يجامعه هنر

و  يفرهنگـ  يهـا  سـازمان  گريد يرا با همكار» كرونا هنر/
اي اين همـايش شـامل آفـرينش    محوره .اعالم كرد يهنر

هـاي   هنر، اقتصاد هنر، آموزش هنر، نقد هنر و سـاير حـوزه  
رساني اوليه اين همايش  مرتبط با هنر تعريف شد. در اطالع

 يبرگـزار  ،يجـار  تيدر صورت اسـتمرار وضـع  «اعالم شد 
  ]. 24» [در دستور كار قرار خواهد گرفت شيهما يمجاز

وگوهـا، صـفحه    ها و گفـت  در پي مجازي شدن نشست
هنـر  «هايي را با عنـوان   نشست سلسله 1اينستاگرام ماناگارت

هاي نقاشي، سـينما و تئـاتر    با متخصصان حوزه» در بحران
ترتيب داد. خانه هنرمندان نيز در صفحه اينستاگرام خود در 

اي در رابطه بـا سـينما و    وگوهاي زنده روزهاي دوشنبه گفت
بر سيستم سينما و ساخت كرونا همچون تأثير اكران آنالين 

  آثار مستند در دوران كرونا را به بحث و نظر گذاشت.
با موضوع  ينستاگراميا يوهايالها و  آثار هنري، مسابقه

 يهـا  تياز محـدود  يمثبـت ناشـ   يامـدها ياز جمله پكرونا 
ايجاد  ناشي از كرونا است كه توجه به امكانات هنر در زمينه

جامعـه   يتوانمندسـاز  مشاركت افراد در حل مسـائل ملـي،  
ــراد آن، ايجــاد احســاس مســئوليت اجتمــاعي و   توســط اف

  شود.  كنشگري فعال را يادآور مي

  گيري  نتيجه
 يهـا  تيـ فعال اكثـر كرونـا و لغـو    روسيو وعيپس از ش

 نماها،يسـ هـا،   گالري يليآن تعط يپ و در يفرهنگهنري و 
هــا  هـاي نمـايش تئــاتر، مراكـز آموزشـي و دانشـگاه      سـالن 
گـذاران   هايي از سوي هنرمنـدان، مـديران و سياسـت    اقدام

هـاي ناشـي از    جامعه هنري ايران براي كاهش محـدوديت 
هـاي هنـري    شدن فعاليت اين بحران و جلوگيري از متوقف

هـاي   انجام پذيرفت كه از طريق اينترنت و به واسطه شبكه
مجازي انجام شد. در واقع، يكي از پيامدهاي مثبت بحـران  

اينترنـت و   در هـا و امكانـات موجـود    تيبه ظرفتوجه كرونا 
و  ها همسابق يآموزش، برگزار هاي مجازي در راستاي شبكه

                                                                                      
1. Manaagart 

مربوط به هنـر   يها طهيح ريها، عرضه، فروش و سا شيهما
بود. پيشـتر،   آزموده شده اي دهيكمتر د پيش از اين كه است

اين تصور كه الزمه هنر به دليـل ذات آن حضـور فيزيكـي    
برانگيـز   كند چندان مناقشـه  ر فعاليتي را طلب ميافراد در ه

هـاي   هـا و بـراي ادامـه فعاليـت     نبود اما با شروع محدوديت
هاي مجازي و  ها از طريق شبكه هنري بسياري از اين اقدام

براي اولين بار به مرحله اجرا رسـيد. برخـي از راهكارهـاي    
هاي معمول در هنر شـود امـا    تواند جايگزين شيوه فوق نمي

توانـد بـه جـذب بيشـتر      جراي آنها در كنار روال پيشين ميا
مخاطبان به آثار هنري و رشد و بهره بيشتر اقتصادي منجر 

آمـده در پـژوهش حاضـر بـه كمـك دو       شود. شرايط پـيش 
بندي و تبيين شد تا بتوان  دهي طبقه رويكرد بازتاب و شكل

بندي روشن در خصوص پيامـدهاي مثبـت و منفـي     به جمع
  ن در هنر رسيد. اين بحرا

 در هنـر  نهيدوران قرنط يها تيبحران و محدودبازتاب 
منجر به استفاده از فناوري و امكانات اينترنت در عرضه آثار 
هنــري همچــون تئــاتر و اكــران آناليــن، ســينما ماشــين،  

هاي  ها و همايش نمايشگاه مجازي، آموزش مجازي، نشست
كه با وجـود   وگوهاي زنده در اينستاگرام شد مجازي و گفت

را بـه   يديـ جد يهـا  چـه يها خود در يها و كاست تيمحدود
د سـ ر يكه بـه نظـر مـ    يگشوده به نحو رانيا يجامعه هنر

به مـوازات   زيها در دوره پس از كرونا ن وهيش نياز ا ياريبس
  شدن دارند.  يياجرا هيمعمول امكان و توج يها وهيش

و  شـتر يب يرسـ تـوان بـه دست   يها م طرح نيا ياياز مزا
اشـاره   يكسان يبرا ژهيبه و ،يبه آثار هنر ناتر مخاطب ارزان

ها امكان  تيمحدود يبرخ اي ييايبعد جغراف ليكرد كه به دل
عرضـه و   نيرا ندارد. همچن يدر مراكز هنر يكيزيحضور ف

ــر   ــار هن ــروش آث ــتر،يب يف ــاد  ش ــد اقتص ــان  ،يرش امك
 گـر يد از ديـ جد يرقـابت  يهـا  يفضا جاديو ا يگذار هيسرما
 رضهع مجازي و غيرحضوري يها وهيش يايها و مزا صتفر

در مـورد آمـوزش مجـازي هنـر نيـز بخـش        ند.ا يآثار هنر
هاي نظري با استفاده از آموزش مجـازي   اي از كالس عمده
پذير و براي استاد و دانشجو از لحاظ زمـان و هزينـه    امكان

كارشناسـان   ينستاگراميا يوهايال تر است. مقرون به صرفه
ــدانو هنرم ــز ن ــه پ ني ــدهاياز جمل ــت يام ــي از  مثب ناش

در آينـده  تواند  ياست كه م نهيقرنط طيشرا ها در محدوديت
 ي و آموزشـي حضـوري، در  فرهنگـ  رويـدادهاي در كنار نيز 
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ثر ؤم توانمندسازي جامعه هنري در زمينه مباحث نظري هنر
   باشد.

هاي شـيوه مجـازي    ها و كاستي در خصوص محدوديت
تـوان بـه فقـدان     ينه هنرهاي نمايشي مـي عرضه آثار در زم

هاي سينما بـا هـدف    امكان ايجاد فضاي طراحي شده سالن
راحتي و آسايش مخاطب و همچنين فقـدان پـرده عـريض    

افزايـد.   سينما اشاره كرد كه كيفيـت تماشـاي فـيلم را مـي    
عالوه بر اين، تماشاي جمعـي فـيلم بـه تنهـايي همچـون      

از طريق صفحه موبايل يـا   مراسمي آييني، جذابيتي دارد كه
شود. در مورد نمايش آنالين تئاتر نيـز   تلويزيون حاصل نمي

ويژگي اصـلي و هـزاران سـال تئـاتر يعنـي اجـراي زنـده،        
واســطه و نفــس بــه نفــس بــازيگر و مخاطــب فــراهم  بــي
شود. در خصوص عرضه مجازي آثار بصري نيز به نظر  نمي
روي صـفحه  توان دريافت و درك آثار بصـري   رسد نمي مي

نمايش كامپيوتر يا موبايل را با مشاهده رنگ و بافت اثر بـه  
واسطه هماننـد دانسـت. فقـدان درك     صورت حضوري و بي

هايي از اثر در عرضه مجـازي در مـورد آثـار مجسـمه      جنبه
نسبت به آثار نقاشي به دليل سه بعدي بودن بيشـتر صـدق   

ر كند. در خصوص آموزش مجازي هنر نيز فقدان حضـو  مي
اي از  فيزيكي هنرجويان در مورد دروس عملي بخش عمده

  دهد.  كيفيت آموزش را كاهش مي
اي ديگر از پيامدهاي شرايط ناشي از بيماري كرونا  جنبه

دهي آثار هنري در جامعـه   توان در تأثير و نقش شكل را مي
هــا،  همــايش ،يآثــار هنــردانســت. در ايــن بحــران، خلــق 

راهـي  با موضـوع كرونـا    ياگرامنستيا يوهايو ال ها همسابق
سازي، پيشگيري، همدلي، همفكـري و مشـاركت    براي آگاه

افراد جامعه براي حل يك مشكل ملي و جهاني بوده است. 
به امكانات هنـر در   هاي فوق تأكيدي دوباره در واقع فعاليت

ـ  جاديا نهيزم كنشـگري،   ،يمشاركت افراد در حل مسائل مل
جامعـه   يو توانمندسـاز  ياجتمـاع  تياحساس مسـئول  جاديا

  .است هنرمندانتوسط 
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