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همایش هنر  و بیماری های فراگیر؛ هنر/کرونا

ســال  زمســتان  از   »19 »ُکویــد  همه گیــر  بیمــاری  شــیوع  پــی  در 
گذشــته، پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایران 
به منظــور تحلیــل و بررســی تأثیــر ایــن همه گیــری جهانــی در هنــر و 
گیــر؛ هنر/کرونــا«  جامعــه هنــری، همایــش »هنــر و بیماری هــای فرا
کار خــود قــرار داد. فراخــوان ایــن همایــش بهــار ســال  را در دســتور 
یافــت و بررســی مقــاالت  جــاری )1399( منتشــر شــد و پــس از در
رســیده بــه دبیرخانــه ایــن همایــش، برگــزاری نشســت های پژوهشــی 
آن در پاییــز 1399، برنامه ریــزی شــد. ایــن نشســت ها، بــه دلیــل لــزوم 
ــا،  کرون ــروس  ــا شــیوع وی ــه ب ــت شــیوه نامه های بهداشــتی مقابل رعای
ضبــط شــد و فایــل ســخنرانی پژوهشــگران در وب گاه فرهنگســتان 

گرفــت.  هنــر در دســترس عاقه منــدان قــرار 

ــه یــک  ــا موضــوع »ماســک به مثاب در ایــن همایــش نــدا اخوان اقــدم ب
بــا  بــا صنعــت مــد«؛ نعمــت اهلل افضلــی  ســاح اهورایــی همــگام 
گفتمان هــای میــراث فرهنگــی و هنــری در  موضــوع »بازاندیشــی در 
کرونایــی«؛ شــهاب پازوکــی بــا موضــوع  ایــران معاصــر در موقعیــت 
ُکویــد 19«؛ رضــا  »پرفورمنس هــای فرهنگــی در مقایســه بــا ویــروس 
از  جمعــی  گاهی بخشــی  آ در  پژوهــش  »نقــش  موضــوع  بــا  افهمــی 
موضــوع  بــا  علیخانــی  پریســا  و  نامور مطلــق  بهمــن  هنــر«؛  طریــق 
گــذار از ابرقهرمــان خیالــی بــه قهرمانــان واقعــی؛ مطالعــه  »کرونــا و 
ترامتنــی پــاره ای از آیکون هــای دیــداری«؛ مهــدی محمــدی زاده و 
کرونا«؛  مائــده حســینی کومله بــا موضــوع »گسســت در تبلیغــات پســا
»مجموعــه  موضــوع  بــا  مهدی پــور  زهــرا  و  نامور مطلــق  بهمــن  
ــت   ــرد  بینامتنی یک ــا  رو ــه ب ــه؛  مطالع ــد  بوک ــه” از دیوی ــدن در خان “مان
گودرزپــروری و مه بانــو فاحــی بــا موضــوع  یفاتــر«؛ پرنــاز  میکائیــل  ر
ــا«؛  کرون ــری  ــا در دوران همه گی ــرفت موزه ه ــول و پیش ــر تح ــروری ب »م
از  حمایــت  نقــش  بــر  »تحلیلــی  موضــوع  بــا  حســینیان  حســانه  و 
ــزوم تأمیــن  کوچــک و متوســط در بخــش فرهنــگ ل کســب وکارهای 

مالــی و تخصصــی«؛ بــه ارائــه مقالــه پرداختنــد.

بیماری هــای  و  هنــر  همایــش  نشســت  نخســتین  گــزارش 
هنر/کرونــا گیــر؛  فرا

محبوبه حاجی پروانه

یاشا سالمی میالنی

ماسک به مثابه یک سالح اهورایی همگام با صنعت مد
در ایــن همایــش ابتــدا، نــدا اخوان اقــدم بــه ارائــه مقالــه ای بــا عنــوان 
بــا صنعــت مــد«  »ماســک به مثابــه یــک ســاح اهورایــی همــگام 
پرداخــت. او بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از ماســک برای پیشــگیری از 
ُکویــد 19 )کرونــا( و تبدیــل ماســک بــه یکــی از اجــزای اصلــی  ویــروس 
از  پیشــگیری  راه هــای  معــدود  از  یکــی  گفــت:  انســان ها  پوشــش 
کرونــا اســتفاده از ماســک صــورت اســت؛ بنابرایــن ماســک  بیمــاری 
ــردن  ــس از فروکش ک یکــی از اجــزای پوشــش انســان شــده اســت و پ
انســان،  زیباجــوی  طبــع  بیمــاری،  ایــن  هجــوم  از  آغازیــن  شــوک 
ک  کــه ماننــد دیگــر اجــزای پوشــا کــرده  گونــه ای تبدیــل  ماســک را بــه 

ی پیــام اســت.  حــاو

نــدا اخوان اقــدم بــا اســتفاده از متــون اوســتایی و فارســی میانــه بــه 
گذشــتگان دربــاره بیماری هــا پرداخــت  دیــدگاه و باورهــا و عقایــد 
و راه هــای درمــان مــورد اســتفاده در علــم پزشــکی اهورایــی را تشــریح 
تقســیم می شــدند؛  روش  بــه چنــد  درمــان  راه هــای  گفــت:  و  کــرد 
زهددرمانــی )کــه مشــابه قرنطینگــی امــروز ماســت(، آتش درمانــی، 
کام مقدس درمانــی  و  نیشــتردرمانی  کادردرمانــی،  گیاه درمانــی، 

)کــه معــادل دعاخوانــی امــروزی اســت(.

گذشــته نیــز از ماســک بــا نــام  کــه در  کــرد  او بــه ایــن مطلــب اذعــان 
یشــه در زبــان اوســتایی  کلمــه ر کــه ایــن  »پنــام« اســتفاده می شــد 
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دارد و بــه معنایــی نگه دارنــده در برابــر چیزهــا و یــا پوشــش و حفــاِظ 
و  واژه  ایــن  یشــه یابی  ر بــه  ســپس  پژوهشــگر  ایــن  اســت.  رویــی 
ــتفاده  ــرد: اس ک ــوان  ــت و عن ــام پرداخ ــروزی و پن ــک ام ــه ماس مقایس
کــه مراســم آیینــی برگــزار می کردنــد و بــه  از پنــام بــرای معبدهایــی 
آتــش نزدیــک می شــدند ضــروری بــوده تــا عنصــر مقــدس از بــازدم 
آنهــا آلــوده نشــود؛ حتــی بــرای حضــور در مقابــل پادشــاه بــرای احتــرام 
پنــام می بســتند؛ بنابرایــن تفــاوت پنــام دیــروز و ماســک امــروز در 
ــان  ــا در ام ــی درون م ــدس را از آلودگ ــر مق ــام عنص ــه پن ک ــت  ــن اس ای
از ویــروس بیمــازی زای  را  مــا  امــا ماســک، درون  نگــه می داشــت 

بیرونــی حفــظ می کنــد. 

پیام هــای  بــه  توجــه  بــدون  ماســک ها،  همــه  گفــت:  پایــان  در  او 
کارکــرد اصلــِی خــود، مــا را  متفــاوت خودشــان، قــرار اســت بنــا بــه 
از تــازش بیمــاری اهریمنــی در امــان نگــه دارنــد؛ در نتیجــه ماســک 
ســاح اهورایــی محســوب می شــود و عــاوه بــر ایــن تمــام پیام هــای 
ســتودنی  ارزش هــای  زمــره  در  ماســک ها  ایــن  ی  رو نقش بســته 
کــه عــاوه بــر  گونــه ای طراحــی شــده  اهواریی انــد. ایــن ســاح بــه 
گفتمانــی روز دنیــا، هرچه بیشــتر مزّیــن  همگام بــودن بــا موضوعــات 
بــه ویژگی هــای اهورایــی نیــز باشــد؛ بنابرایــن انتخاب ماســک توســط 
افــراد عــاوه بــر اینکــه نشــان از اهمیــت آن بــرای حفــظ ســامتی خــود 

و دیگــران اســت، بیانگــر هویــت شــخصی آنهاســت.

گفتمان هــای میــراث فرهنگــی و هنــری در ایــران معاصــر  بازاندیشــی در 
کرونایــی در موقعیــت 

در  بازاندیشــی  بــه  فاضلــی  نعمــت اهلل  همایــش،  ایــن  ادامــه  در 
در  معاصــر  ایــران  در  هنــری  و  فرهنگــی  میــراث  گفتمان هــای 
کــه در دو دهــه  کلیــدی پرداخــت  کرونایــی و مفاهیمــی  موقعیــت 
ــی مطــرح شــده  گفتمــان علــوم اجتماعــی در ســطح جهان ــر در  اخی

اســت.

ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه اینکــه ســه معنــا دربــاره مفهــوم بازاندیشــی 
کــه آنتونــی گیدنز،1  وجــود دارد گفــت: معنــای نخســت چیزی اســت 
گیدنــز  کــرده اســت.  را مطــرح  آن  نظریه پــرداز اجتماعــی مشــهور، 
ــه وضعیــت جهــان دانش محــور  ــًا ناظــر ب مفهــوم بازاندیشــی را عمدت
گیدنــز در جهــان امــروز  کنونــی می دانــد. از دیــدگاه  و جهانی شــده 
و  ارتباطــی  یســتن در موقعیــت رســانه ای،  نتیجــه  ز شــهروندان در 
گزیــر رفتارهــا و عملکردهــا و نقش هــا  گســترده  اطاعــات، نا تبــادل 
می کننــد.  دســتکاری  و  می دهنــد  تغییــر  دائمــًا  را  هویتشــان  و 
ــو،2 جامعه شــناس و  ــر بوردی دومیــن تلقــی از مفهــوم بازاندیشــی را پی
کــرده اســت. از دیــدگاه او بازاندیشــی  نظریه پــرداز فرانســوی، مطــرح 
عوامــل  بوردیــو  نظــر  از  دارد.  معرفت شناســانه  معنــای  به نوعــی 
گونــی می تواننــد جهت گیــری علمــی، اعتبــار، معرفت شناســی  گونا
کار پژوهشــی و فکــری محققــان را تحــت تأثیــر قــرار  و هستی شناســی 

کننــد.  دهنــد و ایــن فعالیــت فکــری را از مســیر علمــی منحــرف 

بــه  اســتناد  بــا  را  بازاندیشــی  معنــای  ســومین  پژوهشــگر  ایــن 
گفــت بــه  کــرد و  اولریش بــک،3 جامعه شــناس فقیــد آلمانــی، مطــرح 
اعتقــاد اولریش بــک جامعــه  معاصــر و امــروز، جامعــه مخاطره آمیــز 
ــده  ــیار پیچی ــکال بس ــد َاش ــان جدی ــاوری در جه ــم و فن ــت و عل اس
یســت و زندگــی انســان  ــرای محیط ز ــزرگ ب ــی از خطرهــای ب و مخرب
کــه بایــد اثرهــا و پیامدهــای آن مــورد  کــرده اســت  و طبیعــت ایجــاد 

گیرنــد. یابــی قــرار  بازاندیشــی، نقــادی و ارز

اینجــا  در  مــن  کــه  اســتداللی  گفــت:  ادامــه  در  پژوهشــگر  ایــن 
کرونایــی  کــه مــا در پرتــو موقعیــت  کنــم ایــن اســت  می خواهــم مطــرح 
گیدنــز، بوردیــو و  کــه  کــه ایجــاد شــده اســت، بایــد در هــر ســه معنایــی 
کرده انــد، تمامی ســاختارها،  اولریش بــک از مفهــوم بازاندیشــی بیــان 
سیاســت ها و حکمرانی هــا را مــورد تجدیــد نظــر و بازبینــی انتقــادی 

1. Anthony Giddens
2. Pierre Bourdieu
3. Ulrich Beck
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کــه ایــن بازبینــی انتقــادی شــامل میــراث فرهنگــی و  قــرار دهیــم 
هنــری نیــز می شــود. 

گفتمان هــای سیاســی و  گرفــت:  ــان ســخنان خــود نتیجــه  او در پای
ــه بازاندیشــی  ــد ب ــر میــراث فرهنگــی و هنــری بای کــم ب اقتصــادی حا
ــد و هنرمنــدان و  انتقــادی عملکــرد خــود در جامعــه انســانی بپردازن
کارگــزاران حــوزه  فعالیت هــای میراثــی  کــه به عنــوان  کســانی  همــه  
و هنــری هســتند، ارزش هــای سیاســی و اقتصــادی را ارزش هــای 
هنــری  و  زیبایی شناســانه  فعالیت هــای  و  سیاســت ها  کانونــی 
فعالیت هــا،  همــه   هدایت کننــده   کــه  چیــزی  ندهنــد.  قــرار  خــود 
باشــد  بایــد  فرهنگــی  و  هنــری  حکمرانی هــای  و  سیاســت ها 

طبیعــت، زندگــی و انســان اســت.

ُکوید 19 پرفورمنس های فرهنگی در مقایسه با ویروس 
شــهاب پازوکــی، دیگــر شــرکت کننده در ایــن همایــش، ســخنرانی 
خــود را بــا موضــوع »پرفورمنس هــای فرهنگــی در مقایســه بــا ویــروس 

کــرد.  ُکویــد 19« ارائــه 

ُکویــد 19 بــر حــوزه  ــا توضیــح اینکــه در ایــن مقالــه تأثیــرات  پازوکــی ب
مطالعــات پرفورمنــس، به ویــژه پرفورمنس هــای فرهنگــی، بررســی 
کــه  کنش هــای مختلفــی  گفــت: در ایــن پژوهــش وا شــده اســت، 
 19 ُکویــد  پدیــده  بــا  مواجهــه  در  فرهنگــی  زنــده  پرفورمنس هــای 
صورت بنــدی  بــه  تــا  می شــوند  تحلیــل  دادنــد،  بــروز  خودشــان  از 
بنابرایــن  کنیــم؛  پیــدا  دســت  فرهنگــی  نمودهــای  از  جدیــدی 
 .1 اســت:  شــده  مطــرح  مقالــه  ایــن  در  اساســی  پرســش  ســه 
گســترده  پرفورمنس هــای زنــده فرهنگــی در مواجهــه بــا همه گیــری 
 .2 دادنــد؟  نشــان  خــود  از  رفتارهایــی  و  کنش هــا  وا چــه   19 ُکویــد 
آیــا بــا بررســی مشــخصه های رفتــاری ایــن پرفورمنس هــا در قبــال 
ُکویــد 19 می توانیــم بــه صورت بنــدی جدیــدی در مطالعــات  پدیــده 
کنیــم یــا خیــر؟ و 3. حیــات  فرهنگــی آن پرفورمنــس دســت پیــدا 
کــدام  گیــر بــر اســاس  ایــن پرفورمنس هــا در مواجهــه بــا پدیده هــای فرا

اســت؟ یابی پذیــر  ارز مؤلفه هــا 

او در ادامــه بــه تعریــف مفاهیمــی چــون پرفورمنــس فرهنگــی، ارزش 
کــه در ایــن  آیینــی و ارزش نمایشــی، آســتانگی و دیگــر مفاهیمــی 
پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، پرداخــت و بــه ویژگــی اجتماعــی 
پرفورمنــس  کــه می توانــد در حــوزه مطالعــات  ُکویــد 19،  ارتباطــی 
کــرد و در ادامــه مطالعــه پرفورمنس هــا  مــورد توجــه قــرار بگیــرد، اشــاره 
کــرد و بــه تشــریح هــر یــک از آنهــا  کان تقســیم  گــروه  را بــه چهــار 
گــروه اول و دوم بیشــتر شــامل پرفورمنس هــای  گفــت:  پرداخــت و 
دو  و  آیینی انــد  ارزش هــای  ی  حــاو اغلــب  کــه  فرهنگی انــد  زنــده 
گــروِه ســوم و چهــارم پرفورمنس هــای هنــری و زیبایی شــناختی را 

می شــوند.  شــامل 

کــرد و توضیــح  گروه بنــدی خــود اشــاره  ــه دقیق نبــودن مــرز  پازوکــی ب
دقیــق  مرزهایــی  بــا  قطعــی  گروه بنــدی  یــک  گروه بنــدی  ایــن  داد: 
و مشــخص نیســت. ممکــن اســت مــا در ســیر مطالعاتــی خــود بــا 
داده انــد  نشــان  را  رفتارهایــی  کــه  شــویم  مواجــه  پرفورمنس هایــی 
گروه هاســت؛ بنابرایــن ایــن  ــا ســه مشــخصه ایــن  کــه ترکیبــی از دو ی

طبقه بنــدی اساســًا به منزلــه تصمیــم نظامــی و مرزبندی هــای قاطــع 
و خلل ناپذیــر نیســت؛ بلکــه مرزهــای ســیار و شــکننده و منعطــف 

دارد. 

کــرد:  ایــن پژوهشــگر در پایــان، نتایــج ســخنان خــود را چنیــن بیــان 
ارتبــاط  آن،  از  پــس  و   19 ُکویــد  دوران  در  پرفورمنس هــا  حیــات 
یــا  آیینــی  ارزش هــای  از  آنهــا  بهره منــدی  میــزان  بــا  مســتقیمی 
ــوان و ظرفیتشــان در خلــق فضاهــای آســتانگی جدیــد،  نمایشــی، ت
در  قابلیتشــان  و  اجرایــی،  پیشــیِن  بافتارهــای  از  قلمروزدایــی 
کــه  اســتفاده از رســانه های زنــده دارد. هرکــدام از پرفورمنس هایــی 
بتواننــد مفهــوم ســنتِی حضــور را تغییــر دهنــد و بــه مفهــوم جدیــدی 
بیشــتری  حیــات  امــکان  اساســًا  برســند،  مواجهــه  و  حضــور  از 
ــا  کــه م ــد  کرده ان ــد. ایــن نمودهــای فرهنگــی زمینــه ای را فراهــم  دارن
گذشــته و  کــه از تعریــف  ــا پرفورمنس هــای جدیــدی مواجــه شــویم  ب
ــدی  ــای جدی ــد روش ه ــًا بای ــد و طبیعت گرفته ان ــه  ــود فاصل ــنتِی خ س
و  مشارکت زدایی شــده  پرفورمنس هــای  نــوع  ایــن  مطالعــه  بــرای 

کنیــم.  پیــدا  احساس زدایی شــده   و  جسمانی زدایی شــده 

گاهی بخشی جمعی از طریق هنر نقش پژوهش در آ
معمــاری  و  هنــر  دانشــکده  هیئت علمــی  عضــو  افهمــی،  رضــا 
کــه  بــود  ایــن همایــش  مــدرس، دیگــر ســخنران  تربیــت  دانشــگاه 
گاهی بخشــی  آ در  پژوهــش  »نقــش  موضــوع  بــا  را  خــود  ســخنرانی 

کــرد. ارائــه  از طریــق هنــر«  جمعــی 

تأثیــر  میــزان  ی  کاو وا را  پژوهــش  ایــن  انجــام  از  هــدف  افهمــی 
ادبیــات و آثــار هنــری مــورد اســتفاده و به وجودآمــده در دوران شــیوع 
کــرد.  ک و رفتــار مــردم در جامعــه عنــوان  ُکویــد 19 در ادرا ویــروس 
او در ابتــدا بــه تعریــف مفهــوم فاصله گــذاری اجتماعــی پرداخــت 
در  را  جامعه شناســان  و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  دیــدگاه  و 
ارتبــاط بــا ایــن واژه شــرح داد. ســپس بــه تفصیــل شــیوه پژوهــش 
کــه  داد  توضیــح  را  )آنایــن(  برخــط  پرســش نامه  طریــق  از  خــود 
مفهــوم فاصله گــذاری اجتماعــی و فاصله گــذاری فیزیکــی را در آن 

کــرده اســت. یابــی  ســنجش و ارز

کــه تداعــی  او در پرســش های خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت 
وجــود فیزیکــی فــرد خارجــی در جامعــه به عنــوان یــک عامــِل بالقــوه 
خطــر بــرای بســیاری شــناخته شــده اســت. ولــی جالــب اینجاســت 
ــا ایــن فــرد داشــتند.  ــه رابطــه ب کــه آنهــا تمایــل اجتماعــی بیشــتری ب
کــه مــردم پــی می گیرنــد بــا رفتــار  کــه آن رفتــاِر فیزیکــی ای  ایــن یعنــی 

اجتماعــِی مــورد انتظارشــان خیلــی فــرق دارد. 

ایــن پژوهشــگر در خصــوص نتیجــه نهایــی برآمــده از پرســش نامه ها 
کــه  کــه رابطــه بیــن متغیرهــا را ســنجیدیم، دیدیــم  گفــت: موقعــی 
فاصلــه  ولــی  مقیدنــد،  فیزیکــی  فاصلــه  حفــظ  بــه  بیشــتر  بانــوان 
افــراد  همچنیــن  نمی کننــد.  درک  فــرد  ایــن  دربــاره  را  اجتماعــی 
فاصلــه  هــم  می کننــد  حفــظ  را  فیزیکــی  فاصلــه  هــم  متدیــن، 
دینــی  آموزه هــای  از  ناشــی  بیشــتر  احتمــااًل  ایــن  و  را؛  اجتماعــی 
کــه ارتبــاط بــا دیــِن متفــاوت را محدودتــر می کنــد. افــرادی  اســت 
کــه از لحــاظ سیاســی محافظه کارترنــد، فاصلــه اجتماعــی را خیلــی 
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بیشــتر رعایــت می کننــد امــا بــرای فاصلــه فیزیکــی چنــدان حســاس 
کــه احســاس خطــر بیشــتری می کننــد،  نیســتند. فقــط آدم هایــی 
کننــد. اینهــا بــه  ســعی می کننــد تــا فاصلــه فیزیکی شــان را حفــظ 
افــراد  فاصلــه اجتماعــی در ذهــن  کــه مفهــوم  نشــان می دهــد  مــا 
کــه در حالــت غیــر همه گیــری  بــا همــان متغیرهایــی درگیــر اســت 
هــم درگیــر خواهــد بــود؛ یعنــی اساســًا تغییــر شــرایط و بــروز شــرایط 
قرنطینــه، هیــچ تأثیــری در تغییــر رفتــار آنهــا نمی گــذارد؛ بنابرایــن 
کــه در دنیــا  کلمــه فاصلــه اجتماعــی همان طــور  کــه  متوجــه شــدیم 
کارایــی اش را نشــان داده، همان طــور هــم در  کارایــی اش یــا نا هــم 
کلمــه  ایــران توانایــِی اغنــای مــردم را نداشــته اســت. پــس اساســًا 
کلمــه »حساســیت  کاربــرد  مناســبی بــرای ایــن شــرایط نبــوده و شــاید 
فیزیکــی« یــا »فاصلــه فیزیکــی« خیلــی بیشــتر می توانســت مــردم را 

ــد.  کن گاه  ــر آ ــن ام ــه ای ــبت ب نس

گفــت: مــا هــم مثــل همه جــای دنیــا بــا مجموعــه ای از  او در ادامــه 
کــه بایــد در مواقــع اضطــراری و مشــکل مــورد اســتفاده قــرار  ادبیــات 
ــم. نتیجــه  ی ــر ندار ــرای ایــن ام ــزی هــم ب ــم و برنامه ری ــد، درگیری بگیرن
کار  کــه واقعــًا نیازمنــد  ــان و ادبیــات وجــود دارد  اینکــه بخشــی از زب
کلمــات، جمله هــا  بین رشــته ای اســت تــا مــا بتوانیــم مجموعــه ای از 
کنیــم. کــه در ایــن مواقــع، از آنهــا اســتفاده  یم  یــا اصطاحــات را بســاز

افهمــی در ادامــه بــه پژوهــش دیگــری در ایــن زمینه و نتیجه آن اشــاره 
گفــت: از ســوی دیگــر مــا آمدیــم و در قالــب یــک پژوهــش دیگــر  کــرد و 
ی پلتفرم هــای اجتماعــی قــرار دادیــم و  مجموعــه ای از تصاویــر را رو
ــار شــامل  کامنــت بنویســند. ایــن آث کــه برایشــان  ــراد خواســتیم  از اف
ــه  ک ــود  ــی ب ــد ایران ــک هنرمن ــر ی ــی و اث ــهور خارج ــدان مش ــار هنرمن آث
ــب  ــیار جال ــه اش بس ــد. نتیج ــده بودن ــیده ش کش ــه  در دوران قرنطین
مثــل  بودنــد،  شــده  تکــرار  خیلــی  دوران  ایــن  در  کــه  آثــاری  بــود؛ 
ماســک زدن، بــرای مــردم به نوعــی تفســیری بینامتنــی بــر آثــار مهــم 
هنــری تلقــی می شــد و بــه نظرشــان یــک نفــر بــا حالــت طنــز، یــک 
مجموعــه از آثــار هنــری را تغییــر داده بــود تــا آنهــا را مطابق بــا موقعیت 
گاهی بخشــی بــرای مــردم نداشــت. بعضــی  کنــد و چنــدان حالــت آ
کنش هــای عاطفــی برمی انگیخــت. بعضــی از آثــار شــرایط  از آثــار وا
کــم بــر آن را نشــان مــی داد، ولــی همــه  قرنطینــه و شــرایط روانــی حا
ایــن  شــدند.  یابــی  ارز شــرایط،  بــه  هنرمندانــه  کنش هایــی  وا آنهــا 
اجتماعــی  نمادیــن  تفســیرهای  حــال  در  مــا  کــه  می دهــد  نشــان 
یــج و تعلیــم یــک  کــه مــا را از هــدِف اصلــِی اثــر، یعنــی ترو هســتیم 

رفتــار، دور می کنــد.

ایــن پژوهشــگر در پایــان ســخنان خــود بــه بیــان نتایــج حاصل شــده 
گفــت: نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر  از ایــن پژوهش هــا پرداخــت و 
کــه مــا بــرای ایــن موقعیت هــا، پژوهش هــای مناســب  ایــن اســت 
کــه بتواننــد مجموعــه ای  ــرادی دور هــم جمــع نشــدند  نداشــتیم. اف
کــه در قالــب آن افــکار و ایده هــا  کننــد  از فکرهــا و ایده هــا را بیــان 
بتوانیــم نوعــی از ارتبــاط دقیــق اجتماعــی را بــرای شــرایط اضطــراری 
کشــور مــا  کنیــم؛ بنابرایــن جــای ایــن نــوع پژوهش هــا در  برنامه ریــزی 
خالــی اســت و ایــن پژوهــش اولیــه، صرفــًا نوعــی آسیب شناســی 
کــه نشــان می دهــد ایــن آســیب وجــود دارد. حــاال مــا بایــد در  اســت 
ــم  ــم و بتوانی کنی ــران  ــیب ها را جب ــن آس ــم ای ــه بتوانی ک ــم  ــدد برآیی ص
ــرایط  ــا در ش ــویم ت ــل ش ــان قائ ــات و هنرم ــرای ادبی ــدی ب ــش جدی نق

ــه آنچــه نیــاز جامعــه اســت، پاســخ دهــد. اضطــراری بتوانــد ب

گیــر؛  گــزارش دومیــن نشســت همایــش هنــر و بیماری هــای فرا
هنر/کرونــا

داود احمدی بلوطکی

حسین مهدلو

َبرقهرمــان خیالــی بــه قهرمانــان واقعــی؛ مطالعــه ترامتنــی 
َ
کرونــا و گــذار از ا

پــاره ای از آیکون هــای دیــداری
پریســا علیخانــی، دیگــر پژوهشــگر شــرکت کننده در ایــن همایــش، 
ــه  ــی ب ــان خیال ــذار از َاَبرقهرم گ ــا و  ــوان »کرون ــا عن ــه ای ب ــه مقال ــه ارائ ب
قهرمانــان واقعــی؛ مطالعــه ترامتنــی پــاره ای از آیکون هــای دیــداری« 
کــه بــا همــکاری بهمــن نامورمطلــق نگاشــته شــده اســت. پرداخــت 

یخچــه َاَبرقهرمــان  او ســخنانش را بــا توضیحاتــی در خصــوص تار
کــرد و ســپس بــه اسطوره ســازی از نــگاه  در آثــار ادبــی و هنــری آغــاز 
گفــت: ملــل مختلــف همــواره درگیــر َجنگ هــا  یخــی پرداخــت و  تار
کــه غــرور و افتخــارات آنهــا  و نامایمــات زندگــی بوده انــد و آن چیــزی 
ــده نگــه می داشــته، ســاخت اســطوره های  ــرای ادامــه حیــات زن را ب
کــه بــا شــجاعت و دالوری در مقابــل ایــن نامایمــات  نمادینــی بــوده 
ُکویــد 19 و تبدیل شــدن آن بــه یــک  ایســتاده اند. بــا انتشــار بیمــاری 
ک نیــز نــگاه بــه َاَبرقهرمانــان در آثــار هنــری و ادبــی  همه گیــری خطرنــا

دچــار دگرگونــی شــد. 

یکــرد،  گفــت: بینامتنیــت به عنــوان یــک رو ایــن پژوهشــگر در ادامــه 
بــا ایجــاد زمینــه ای نظــری ایــن امــکان را در پژوهــش فراهــم مــی آورد تــا 
کنــد؛ بنابرایــن  ی  کاو بــا اتــکا بــه آن، مســائل را بــه شــکل عمیق تــر وا
»اثــر« هــم در جریــان تولیــد و هــم در جریــان خوانــش، تحــت تأثیــر 
اثــر هنــری تنهــا  کــه یــک  ســوژه بینامتنــی قــرار دارد. بایــد بدانیــم 
کــه مــا بدانیــم چگونــه بایــد  هنگامــی شــروع بــه ســخن گفتن می کنــد 

ــم. ــم و بخوانی کنی ــایی  آن را رمزگش

کــه  کــرد  عنــوان  مهمــی  مفاهیــم  از  یکــی  را  »نشــانه«  علیخانــی 
کــرد.  می تــوان در زمینــه قرائــت اثــر هنــری در مقــام متــن بــه آن توجــه 
کنــون تصاویــر و نشــانه های تصویــری به طــور  ــا  ــاز ت گفــت: از دیرب او 

خــاص به عنــوان متــن مطــرح بوده انــد. 

کــه هنرمنــدان پــس از انتشــار ویــروس  ــه تصاویــری  ــا ارائ او ســپس ب
ــا  کرده انــد، ب ُکویــد 19، از پرســتاران و پزشــکان در ایــن زمینــه خلــق 
کــه در ادبیــات حماســی ایرانیــان یــا  توجــه بــه اســطوره های پیشــین 
ــه تفســیر نمادهــا و  ــد، ب کــه در جهــان وجــود دارن ــی  ســایر َاَبرقهرمانان

نشــانه های هــر یــک از آنهــا پرداخــت.

ایــن پژوهشــگر در پایــان ســخنانتش بــه ارائــه نتایــج ایــن پژوهــش 
مخاطبــان  بــه  تــا  تاش انــد  در  َاَبرقهرمانــان  گفــت:  و  پرداخــت 
خــود بیاموزنــد چگونــه از میــان مشــکات، آســیب های روانــی، و 
گــوار بــه قدرت هــای درون خــود پــی ببرنــد و راه درســت  اتفاقــات نا
یکاتورهــای منتشرشــده پــس  کار کارتون هــا و  را در زندگــی بیابنــد. 
کنــون، به منزلــه متنــی شــکل یافته از  ــا  ُکویــد 19 ت از انتشــار بیمــاری 
متــون مختلــف پیشــین و هم زمــان بــا خــود هســتند. ایــن متــون هــر 
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کــه از تاقــی  گفتمان هــای خــاص خودنــد  یــک دارای روایت هــا و 
کــه بــا افــق معنایــی امــروزی و وقایع  آنهــا کان روایتــی شــکل می گیــرد 
تــا  ایــن متــون در تاش انــد  پیش آمــده تأویــل خواهــد شــد. همــه 
قهرمانــان واقعــی را در متــن زندگــی واقعــی و بــا شــرایط واقعــی نشــان 
دهنــد. ایــن قهرمانــان واقعــی بــدون داشــتن امکانــات و نیروهــای 
کــه بــه آنهــا  ماورایــی در تاش انــد تــا مشــکات دیگــر انســان هایی را 
ــور  ــر مذک ــده در تصاوی ــن عم ــه مت ــد. س کنن ــرف  ــد برط ــاج دارن احتی
ارزشــمندی  تخصــص؛  اهمیــت  اســاطیر؛  بــه  توجــه  دارد:  وجــود 
اندیشــه خیرخواهانــه. ایــن ســه مکالمــه بــه شــکل برابــر و متأثــر از 
گفتمانــی بــر  اندیشــه بینامتنیــت در ایــن آثــار وجــود دارد و هیــچ 
گفتمــان  گفتمــان در ادامــه  دیگــری تســلط بیشــتری نــدارد. ایــن ســه 
کــم بــر َاَبرقهرمانانــی ماننــد ســوپرمن در تاش انــد تــا بــه مخاطــب  حا
ی برتــری بــرای نجــات بشــریت وجــود نــدارد و  خــود بگوینــد نیــرو
بــه  اتــکا  بــا  کــه  انســان های عــادی در پیرامــون خودمــان هســتند 
ــا بشــریت را از همه گیری هــا  ــد ت تخصــص و خیرخواهــی در تاش ان

و مشــکات و مراحــل بغرنــج نجــات دهنــد.

کرونا پیوست و گسست در تبلیغات پسا
ــا عنــوان  ــه ای ب ــه مقال ــه ارائ ــده حســینی کومله در ایــن همایــش ب مائ
بــا  کــه  پرداخــت  کرونا«  پســا تبلیغــات  در  گسســت  و  »پیوســت 

اســت.  نگاشــته شــده  همــکاری مهــدی محمــدزاده 

کرونــا و همه گیــری آن  ویــروس  بــا ورود  گفــت:  ابتــدا  حســینی در 
گفتمــان  گفتمانــی در جوامــع بــه راه افتــاد و ایــن  در ســطح دنیــا، 
کار  توســط اعضــای فعــال و زنــده جامعــه یعنــی برندهــای تجــاری بــه 
گرفتــه و در تبلیغــات از آنهــا اســتفاده شــد. هــدف از ایــن پژوهــش 
کرونایی برندهــای  گفتمــان آرم در تبلیغــات پســا خوانــش و تحلیــل 
یکــرد نشانه معناشــناختی  کــوال«4 و »آئــودی«5 بــا اســتفاده از رو »کوکا

گسســت و پیوســت اســت. ــر دیالکتیــک  ــا تکیــه ب و ب

او ســپس بــا اســتفاده از نمایــش تصاویــر نمونه هایــی از برندهــای 
مختلــف تجــاری، بــه توضیــح و ارائــه مقالــه خــود پرداخــت و اظهــار 
کرونــا را در تبلیغــات  گفتمان هــای متفاوتــی از  کــرد: ایــن برندهــا 
کار برده انــد، بعضــی برندهــا مشــخصًا تبلیغــات خــود  خودشــان بــه 
کرده انــد.  را در حــوزه خــرد و مفهــوم فاصله گــذاری اجتماعــی منتشــر 

گفــت: لوگــوی آئــودی  او ســپس بــه تحلیــل برنــد آئــودی پرداخــت و 
کــدام  کــه هــر  از چهــار حلقــه پیوســته به هم گره خــورده تشــکیل شــده 
کــه در ســال 1932م  از آنهــا نشــانگر یــک شــرکت خودروســازی اســت 
آئــودی شــکل  کمپانــی  بــا ادغــام ایــن چهــار شــرکت خودروســاز، 
کــرد،  کــه منتشــر  کرونــا ایــن شــرکت در لوگوموشــنی6  گرفــت. پــس از 
ایــن چهــار حلقــه را بــه نشــانه فاصله گــذاری اجتماعــی از هــم جــدا 
گــره می زنــد و دائمــًا ایــن چرخــه پیوســت/ می کنــد و مجــددًا بــه هــم 

گسســت تکــرار می شــود.

کــوال پرداخــت و ادامــه داد: شــرکت  کوکا او ســپس بــه تحلیــل برنــد 

4. Coca-Cola
5. Audi
6. Logo Motion

کرونــا تبلیغــی در میــداِن تایمــز نیویــورک بــه  کــوال نیــز پــس از  کوکا
کــوال را به صورت  کــه در ایــن تبلیــغ آرم اصلــی کوکا نمایــش گذاشــت 
ازهم گسســته در بــاالی تبلیــغ، و در پاییــن نیــز شــعار »جدامانــدن از 
هــم، بهتریــن راه بــرای متحدمانــدن و باهم مانــدن اســت« را درج 

کــرده بــود؛ پیامــی مشــابه لوگوموشــن شــرکت آئــودی.

کــرد  نتیجه گیــری  این طــور  ســخنانش  پایــان  در  حســینی کومله 
بــرای  مناســب  زمینــه ای  می توانــد  برندینــگ  و  تبلیغــات  کــه 
گسســت  گرفتــه شــود.  یدادهــا در نظــر  گفتمان ســازی جریان هــا و رو
گفتمــان برندهــا اتفــاق می افتــد و  یدادهــا در  گفتمانــی بــا بــروز رو
گفتمانــی، معناهــای نــو خلــق می شــوند  گسســت  به واســطه ایــن 
و برندهــا بــه تعهــدات اجتماعــی و انســانی خــود توجــه ویــژه پیــدا 
نظــام  به عنــوان  آن  از  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن  و  می کننــد 

ِاتیــک7 نــام بــرده شــده اســت.

رویکــرد  بــا  مطالعــه  بوکــه؛  دیویــد  از  خانــه«  در  »مانــدن  مجموعــه 
ریفاتــر میکائیــل  بینامتنیــت 

در ادامــه زهــرا مهدی پورمقــدم، از دیگــر ســخنرانان ایــن همایــش، 
مقالــه خــود را بــا عنــوان »مجموعــه ‘مانــدن در خانــه’ از دیویــد بوکه؛8 
ــا همــکاری  کــه ب ــر9«  یفات یکــرد بینامتنیــت میکائیــل ر ــا رو مطالعــه ب

کــرد. بهمــن نامورمطلــق نوشــته بــود، ارائــه 

کشــف داللــِت نهفتــه  او در ابتــدا هــدف از انجــام ایــن پژوهــش را 
گفــت: ایــن  کــرد و  کمــک متــن و ارجاعــات عنــوان  در ورای آثــار، بــه 
کــه چگونــه در ارجاعــات بینامتنــی، یــک  پژوهــش بیــان می کنــد 
متــن، توســط یــک مخاطــب و به واســطه روابــط بینامتنیــت خوانــش 
انجــام شــده  یکــرد  رو ایــن  بــا  کــه  پژوهش هایــی  می شــود. عمــده 
یــاد  اســت بــر پایــه شــعر و آثــار ادبــی بــوده اســت. بــا توجــه بــه حجــم ز
آثــار، ســعی شــده تــا به صــورت هدفمنــد، آثــاری به عنــوان پیکــره 
کــه بیشــتر بیانگــر  مطالعاتــی انتخــاب، تحلیــل و خوانــش شــوند 
کســب وکار،  زندگــی روزمــره افرادنــد؛ ایــن آثــار بــا مضامیــن مدرســه، 
آشــنا  مخاطــب  بــرای  یــا  و  مشــابه اند  مــوارد  و  ســرگرمی  و  تفریــح 

هســتند. 

بــه  ارجــاع  بــا  یفاتــری،  ر بینامتنیــت  گفــت:  زهــرا مهدی پورمقــدم 
انجــام  مخاطــب  ذهــن  در  پیشــین،  متن هــای  و  دیگــر  متن هــای 
و  باشــد  بینامتنــی  هــم  می توانــد  ارجــاع  ایــن  بنابرایــن،  می شــود؛ 
بینامتنیــت حتمــی مواجهیــم؛  بــا  اول  فرامتنــی. در خوانــش  هــم 
چــون نمی توانیــم وجــود پیش متــن را در متــن دوم انــکار و یــا حــذف 
کــه بــه  کنیــم. در خوانــش دوم بــا بینامتنیــت احتمالــی مواجهیــم 
یفاتــر ویژگــی اش بیرونی بــودن از متــن و وابســته بودنش  اعتقــاد خــود ر
بــه شــرایط خــاص مخاطــب اســت؛ یعنــی متــن بــا توجــه بــه شــرایط 
ــادآور واقعیتــی بیرونــی و  زمانــی و مکانــی می توانــد بــرای مخاطــب ی

ــد.  ــن باش ــع فرامت در واق

کامــی در خوانــش و انتقــال  او ســپس بــه نشــانه های تصویــری و 

7. Ethique
8. David Bokeh
9. Michael Riffaterre
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کامــی، وجــود  گفــت: نشــانه های تصویــری و  ــر پرداخــت و  پیــام اث
کــه همــه ایــن تغییــرات، حــول  یــک دال مرکــزی را اثبــات می کنــد 
کرونــا، انجــام شــده اســت  محــور ایــن دال، یعنــی شــیوع ویــروس 
و  دال  ایــن  اســت.  شــده  ایجــاد  دال  ایــن  بــرای  مدلول هایــی  و 
ــه  ــار مجموعــه، زنــگ خطــری را ب مدلول هــای مشــترک بیــن تمــام آث
القــا می کنــد، آن هــم به واســطه پیش متــن و بیش متــن  مخاطــب 
کــه در مجموعــه »مانــدن در خانــه« متــن اولیــه و متــن ثانویــه، بــرای 
اینجــا  یعنــی در  گرفته انــد؛  قــرار  کنــار هــم  پیــام، در  بهتــر  انتقــال 
به عبارتــی  اســت.  شــده  ایجــاد  مخاطــب  و  متــن  بیــن  ارتباطــی 
ــدی،  کلی ــم  ــمت مفاهی ــه س ــت ب ــطح دوم و حرک ــش س ــر، خوان دیگ
یفاتــر شــناخت هســته معنایــی متــن اســت، و بــه آن  بــه اعتقــاد ر
گفتــه می شــود. ایــن هیپوگــرام می توانــد بخشــی از یــک اثــر  هیپوگــرام 
ــا در متــن دیگــری  کــه مخاطــب در هــر جایــی دیــده و ی آشــنا باشــد 

آن را خوانــده اســت. 

گرفــت: بیــاِن بوکــه بــرای دعــوت  مهدی پورمقــدم در پایــان نتیجــه 
کاهــش  تمــام جهــان بــه اجــرای پیــاِم »مانــدن در خانــه« بــا پاالیــش و 
ــه  ــی را در هم ــی و تقلیل کاهش ــان  ــن بی ــا ای ــه م ک ــت  ــوده اس ــراه ب هم

ببینیــم.   می توانیــم  بیش متن هــا 

کرونا مروری بر تحول و پیشرفت موزه ها در دوران همه گیری 
کــه مقالــه  گودرزپــروری ســخنران بعــدی ایــن همایــش بــود  پرنــاز 
خــود را بــا عنــوان »مــروری بــر تحــول و پیشــرفت موزه هــا در دوران 
ــو فاحــی نگاشــته بــود، در  ــا همــکاری مه بان کــه ب ــا«  کرون همه گیــری 

ــرد.  ک ــه  ــش ارائ ایــن همای

ُکویــد 19،  گفــت: همه گیــری غیرمنتظــره  گودرزپــروری در ابتــدا  پرنــاز 

کامــل  ــه اجــرای طرح هــای غیرفعال ســازی  کشــورها را ب بســیاری از 
ــور  ــا، مجب ــه موزه ه ــروری، از جمل ــای غیرض ــاختارها و فعالیت ه س
ی بازدیدکننــدگان  کــه نمی تواننــد درهــای خــود را رو کــرد، موزه هایــی 
ــرای  ــط ب ــاوریِ  برخ ــیرهای فن ــق مس ــا از طری ــد ت ــد و مجبورن کنن ــاز  ب

کننــد.  گســترش فرهنــگ و دانــش تــاش 

کرونــا،  بیمــاری  همه گیــری  و  کنونــی  شــرایط  در  داد:  ادامــه  او 
بحــران هویــت در بســیاری از موزه هــای بــزرگ جهــان وجــود دارد و 
کرده انــد. در  کمتــری نســبت بــه قبــل پیــدا  حقایــق علمــی ارزش 
کــه »مخاطبانشــان  ایــن زمــان، موزه هــا بــا ایــن پرســش ها مواجه انــد 
کــدام جوامــع،  کســانی اند؟ چــه انتظاراتــی دارنــد؟ و بایــد بــه  چــه 

خدمــات ارائــه  دهنــد؟«

گفــت:  ــد مجــازی از مــوزه پرداخــت و  ــه مزیــت بازدی گودرزپــروری ب
موزه هــا ابــزاری قدرتمنــد بــرای مطالعــه مقایســه ای و تحقیــق دربــاره 
دقیقــی  اطاعــات  کــه  هســتند  خــاص  محلــی  یــا  و  موضوعــات 
و  موزه هــا  از  بازدیــد  می دهنــد.  قــرار  بازدیدکننــدگان  اختیــار  در 
در  نبــود،  ممکــن  کرونــا  از  قبــل  دوران  در  کــه  جهــان  گالری هــای 
کوچــک  چنیــن شــرایطی ممکــن شــده اســت و معرفــی موزه هــای 
و ناشــناس بــرای بازدیــد عمــوم، یکــی از فوایــد موزه هــای مجــازی 

می شــود.  محســوب 

گفــت: رســیدن بــه موفقیــت در چالش هــای  او در پایــان ســخنانش 
موجــود در توســعه مــوزه دیجیتــال، نه تنهــا می توانــد رشــد مــوزه را در 
ــت  ــث تقوی ــه باع ــد، بلک کن ــت  ــرفته تقوی ــاوری پیش ــا فن ــن دوره ب ای
کاربــران  ارزش اجتماعــی میــراث فرهنگــی هــم خواهــد شــد. تجربــه 
بــه متصدیــان و محققــان در  کمــک  بــرای  را  ایده هایــی  می توانــد 

ســاختن یــک چارچــوب علمــی پایــدار ارائــه دهــد.

دیوید بوکه،خودنگاره اثر ونگوگ، از مجموعه ماندن در خانه
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کوچــک و متوســط در  کســب وکارهای  تحلیلــی بــر نقــش حمایــت از 
بخــش فرهنــگ

حســانه حســینیان، شــرکت کننده بعــدی ایــن نشســت، بــا موضــوع 
کوچــک و متوســط  کســب وکارهای  ــر نقــش حمایــت از  »تحلیلــی ب
کــرد. در بخــش فرهنــگ: لــزوم تأمیــن مالــی و تخصصــی« ســخنرانی 

کــرد: در ایــن مقاله ســعی شــده اســت  ایــن پژوهشــگر در ابتــدا عنــوان 
کوچــک فعــال  بــر اهمیــت تدویــن ســاختار مالــی، بــرای بنگاه هــای 
کــه ایــن روزهــا بــا  کیــد شــود. آســیب هایی  در بخــش فرهنــگ، تأ
کســب وکارها  کرونــا و شــکل گیری دوران قرنطینــه بــر  شــیوع بیمــاری 
ــه  ــت ب ــاس نخس ــن اس ــر ای ــت. ب ــیده نیس ــی پوش کس ــر  ــده، ب وارد ش
هنــری  متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهای  ویژگی هــای  مطالعــه 
اقتصــادی پرداختــه می شــود، و در  آنهــا در بحران هــای  و شــرایط 
ــه بانک هــای ســرمایه گذار  کشــورهای دیگــر و تجرب ادامــه تجربیــات 

ــود. ــی می ش ــر، بررس ــگ و هن ــش فرهن در بخ

او در ادامــه گفــت: از ســال 1999م بانــک جهانــی، یکــی از نهادهــای 
کــه فرهنــگ، مؤلفــه  کــرد  اصلــی مالــی در عرصــه بین المللــی، اعــام 
ضــروری توســعه اقتصــادی اســت و از ایــن پــس، فرهنــگ نقشــی 
بانــک جهانــی  اقتصــادی  بــه عملیــات  در شــکل دادن  قدرتمنــد 
از  و هنــر  فرهنــگ  تــا  باعــث شــد  امــر  کــرد. همیــن  بــازی خواهــد 
حاشــیه سیاســت گذاری اقتصــادی بــه مرکــز بیایــد و از ایــن پــس بــود 
کــه مــا تغییــر مفهــوم مشــاغل فرهنگــی و هنــری را شــاهدیم. امــروزه، 
فرهنــگ و هنــر در زیرمجموعــه مفهــوم وســیع تری بــه نــام »صنایــع 

خــاق« ادغــام شــده اســت.

دســته  دو  بــه  را  هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســات  ســپس  حســینیان 
بــرای  و  می کننــد  فعالیــت  بــازار  قوانیــن  بــا  مطابــق  کــه  »خــاق« 
ســود بیشــتر رقابــت می کننــد و دیگــری، مؤسســات و شــرکت های 
کــرد و بــه ارزش هــا و اصالــت  فرهنگــی و هنــری »غیرســودآور« تقســیم 
کــه در ایــن دو مؤسســه بــه دســت می آیــد پرداخــت  هنــری آثــاری 
و وضعیــت حمایــت دولتــی را در شــرایط عــادی و بحــران تشــریح 

کــرد.

ــه  ــگ، ب ــش فرهن ــت از بخ ــج حمای ــیوه های رای ــته بندی ش ــا دس او ب
ــگ،  ــش فرهن ــت از بخ ــه دول ــت همه جانب ــدل حمای ــش »م ــه بخ س
معــروف بــه مــدل پدرســاالری«، »مــدل ســرمایه گذاری«، و »مــدل 
ــوم،  ــدل س ــت: در م گف ــر«  ــگ و هن ــش فرهن ــت از بخ ــویق حمای تش
کلیــدی در  نهادهــای مالــی تخصصــی و وام  هــای بانکــی، نقشــی 
ــوع  نظــام مالــی ایــن بخــش ایفــا می کننــد. در نتیجــه، هــدف ایــن ن
از حمایــت از فرهنــگ و هنــر، نه تنهــا بهبــود موقعیــت مالــی ایــن 
بــا  ســازگاری  ارتقــای  بلکــه  اســت،  هنــری  و  فرهنگــی  نهادهــای 

محیــط بــازار نیــز مدنظــر قــرار دارد.

گفــت: بــا اینکــه نهادهــای مالــی در  او در نتیجه گیــری ســخنانش 
کشــورهای  عرصــه هنــر ایــران ســابقه ای چنــدان طوالنــی نســبت بــه 
کوتــاه توانســته اند تأثیــر مثبــت  توســعه یافته ندارنــد، در همیــن مــدت 
ــه  کــه توجــه ب و معنــی داری بگذارنــد و نویــد ایــن موضــوع را بدهنــد 
ــا  ــِی هماهنــگ ب ــی و شــکل گیری ســاختار یکپارچــه مال توســعه مال
کمــک مؤثــری در توســعه  کســب وکارهای هنــری، می توانــد  ویژگــی 

ــد.  ــری باش ــب وکارهای هن کس ــگ و  فرهن

دیوید بوکه،سرگردان بر فراز دریای مه اثر دیوید فردریش، از مجموعه ماندن در خانه


