


همکاران همایش

شورای سیاست گذاری همایش: علیرضا اسماعیلی )سرپرست فرهنگستان هنر به عنوان رئیس 
شورا(، عبدالحسین الله )رئیس پژوهشکدة هنر و قائم مقام رئیس شورا(، سید مجتبی حسینی )معاون 
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حجت اهلل ایوبی )دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران(، حبیب اهلل صادقی ) عضو پیوستة فرهنگستان 
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رحیمی  کیوان  هنر(،  فرهنگستان  پژوهشی  )معاون  تقوی  علی  سوره(،  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی 
)دبیر فرهنگستان هنر(، سجاد محمدیارزاده )مدیرعامل مؤسسة صبا(، شهاب پازوکی )معاون پژوهشی 

پژوهشکدة هنر(.
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برنامة همایش 
»هنر و بیماری های فراگیر: هنر / کرونا«
روز دوم: چهار شنبه 30 مهرماه 1399

16:15 ـ 15:00نشست )3(/ رئیس نشست: نّیر طهوری
معرفی مقاالت و بحث و تبادل نظر

ـ ماسک به مثابه یک سالح اهورایی، همگام با صنعت مد )ندا اخوان اقدم(

ـ فروپاشی آخرین فراروایت. هنر، کرونا و جامعة مصرفی )حسن بلخاری ـ مینا محمدی وکیل(

ـ مجموعة »ماندن در خانه« از دیوید بوکه؛ مطالعه با رویکرد بینامتنیت میکائیل ریفاتر

 )بهمن  نامور مطلق و زهرا مهدی پور مقدم(

میزگرد )2(: کرونا، سیاستگذاری و اقتصاد هنر 
مدیر جلسه: سجاد محمدیارزاده

قادر  اسالمی(،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  )معاون  حسینی  سیدمجتبی  جلسه:  اعضای 
آشنا )مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، محمد اللهیاری  فومنی )مدیرکل 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( و هادی مظفری )مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی(

17:00 ـ 16:15

17:15 ـ 17:00تنفس
18:۳0 ـ 17:15نشست )4(/ رئیس نشست: مسعود ناصری

معرفی مقاالت و بحث و تبادل نظر

ـ موزه ها و کرونا )سیداحمد محیط طباطبایی(

ـ مروری بر تحول و پیشرفت موزه ها در دوران همه گیری کرونا )پرناز گودرزپروری ـ مه بانو فالحی(

ـ تحلیلی بر نقش حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط در بخش فرهنگ؛ لزوم تأمین مالی و تخصصی

 )حسانه حسینیان(

میزگرد )3(:  هنر ایران در مواجهه با کرونا؛ چالش ها، فرصت ها و چشم انداز آینده 

مدیر جلسه: عبدالحسین الله

اعضای جلسه: حسن بلخاری )رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران(، بهمن نامورمطلق )رئیس 
ایرانی استاد محمود فرشچیان(، مجید سرسنگی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد هنرهای اسالمی ـ 

)معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران( و علی تقوی )معاون پژوهشی فرهنگستان هنر(

19:15 ـ 18:۳0

19:۳0 ـ 19:15قرائت بیانیة نهایی همایش



برنامة همایش 
»هنر و بیماری های فراگیر: هنر / کرونا«

روز اول: سه شنبه 29 مهرماه 1399

افتتاحیه
15:10 ـ 15:00تالوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران

15:20 – 15:10خوشامدگویی و ارائة گزارش عبدالحسین الله )رئیس پژوهشکدة هنر و دبیر علمی همایش(
15:۳0 ـ 15:20سخنرانی علیرضا اسماعیلی )سرپرست فرهنگستان هنر( 

15:40 ـ 15:۳0فیلم همایش هنر / کرونا
15:50 ـ 15:40سخنرانی سیدمجتبی حسینی )معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

17:05 ـ 15:50نشست )1(/ رئیس نشست: کاوه خورابه
معرفی مقاالت و بحث و تبادل نظر

ـ کرونا و بازاندیشی در گفتمان میراث فرهنگی و هنری )نعمت اهلل فاضلی(

ـ نقش پژوهش در آگاهی بخشی جمعی از طریق هنر؛ مطالعة موردی: کووید 19  )رضا افهمی(

ـ پرفورمنس های زندة فرهنگی در مواجهه با ویروس جدید کرونای 2019 )شهاب پازوکی(

17:20 ـ 17:05تنفس
18:۳5 ـ 17:20نشست )2(/ رئیس نشست: اسماعیل پناهی

معرفی مقاالت و بحث و تبادل نظر

ـ کرونا و گذار از ابرقهرمان خیالی به قهرمانان واقعی؛ مطالعة ترامتنی پاره ای از آیکون های دیداری 

)بهمن نامورمطلق ـ پریسا علیخانی(

ـ پیوست و گسست در تبلیغات پساکرونا )مهدی محمدزاده ـ مائده حسینی کومله(

ـ تبیین کارکرد نوین موسیقی در دوران کرونا با بهره گیری از هوش مصنوعی )عاطفه برومندان(

میزگرد )1(: کرونا، فضای مجازی و آموزش هنر 

مدیر جلسه: مهدی مکی نژاد

اعضای جلسه: سیدعلیرضا گلپایگانی )عضو گروه تخصصی چندرسانه ای فرهنگستان هنر(، 
یوسف خجیر )معاون پژوهشی دانشگاه سوره( و رضا افهمی )معاون پژوهشی دانشکدة هنر و 

معماری دانشگاه تربیت مدرس(

15: 19ـ ۳0: 18

یادداشت دبیر علمی همایش
بیماری  های فراگیر از دیرباز زیست جهاِن انسانی را تهدید کرده و تأثیرات گسترده ای در حیات بشری 
بر  را  نیستی  و  اضطراب، ضعف  ترس،  از سویی  بحران زا،  و  پدیده  های شوم  این  است.  بر جای گذارده 
زندگی تحمیل کرده و از سوی دیگر، در گسترش دانش و شناخت انسان نسبت به هستی و بقایش مؤثر 
بوده است؛ آنچنان که بانی و باعث تقویت بازاندیشی نسبت به طبیعت و هستی شده است. بیماری های 
عارض شده در این بحران ها، به مقتضای وسعت تأثیر و عملکرد خود، تأثیرات گاه شگرفی بر نویسندگان، 
فالسفه و هنرمندان جهان نیز گذارده و الهام بخش ایشان در خلق آثار هنری، فلسفی و ادبی مهمی شده  
است. بسیاری از هنرمندان و ادیبان، بیماری های فراگیر را سوژ ه ای جذاب برای خلق اثر هنری و ادبی 
خویش یافته و از دریچة آن به طرح معانی ژرف حیات بشر، مانند هستی و مرگ پرداخته و ارزش های 
مواجهه ای  عالم گیر،  بیماری های  با  نیز  فالسفه  از  برخی  داده اند.  نمایش  بیشتری  وضوح  با  را  انسانی 

استعاری و تمثیلی داشته و از آن به منظور تبیین مفاهیم فلسفی بهره  ها برده اند. 
    گسترش و شیوع کرونا، در اواخر سال 2019، در سراسر جهان بار دیگر بشر را با وضعیتی مواجه کرد 
که دامنة تأثیرات آن از مرزهای پزشکی و بهداشتی فراتر رفت. ظهور ویروس کرونا، بر اغلب حوزه  های 
معرفتی و علمی نیز سایه افکنده و مطالعات فلسفی، دینی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و علوم 
اجتماعی را دگرگون کرد. هر چند این ویروس مرموز از چشمان انسان پنهان است اما نشانه ها و عالئم 
خود را بر اکثر ابعاد زیستی و اندیشه ای انسان تحمیل کرده است. کرونا، انسان امروز را با چالش های 
جّدی روبرو ساخته است؛ از ساده ترین قراردادهای مراودات اجتماعی گرفته تا انتزاعی ترین مفاهیم بشری 

نظیر زندگی و مرگ و هویت. 
     واکاوی و بررسی مواجهة جامعة هنر با این پاندمی و ارزیابی دامنة تأثیرات شیوع آن بر جنبه ها و ابعاد 
مختلف عرصة هنر در ایران، امری ضروری در پژوهش های بنیادین به شمار می رود. ابعادی چون؛ بررسی 
تأثیرات اقتصادی و صنفی ـ حمایت ها و پشتیبانی های دولتی از هنرمندان ـ مدیریت بحران در جامعة 
هنری ـ تبیین سیاست گذاری های دولتی و بنیادهای خصوصی هنری در زمان وقوع بحران ها و ضرورت 

تحول و لزوم بازنگری در شیوه های آموزش هنر )با تأکید بر آموزش های مجازی(.
    بررسی تأثیرات احتمالی در مباحث نظری و زیبایی شناسی و دگرگونی در ساختار و شیوه های اجرا و 
تولید آثار هنری نیز در امر مخاطب شناسی هنر، در عصر بحران ها، یکی دیگر از فرازهایی است که می باید 
مورد امعان نظر پژوهشگران قرار گیرد. مطالعة گسست یا تقویت ارتباط هنرمند با جامعه، هنگام وقوع 
بحران های اجتماعی، از دیگر موارد مهم در این راستاست. پس از تجربة آموزش های از راه دور و پیدایی 
اهمیت رسانه های ارتباط جمعی در این بین، نقش دیجیتال در گذار از دنیای صنعتی به دنیای الکترونیک 
بیش از پیش برمال شده است. فرهنگستان هنر، عطف به جایگاه علمی خود در عرصة هنر، می بایست به 
بررسی دقیق تر این مقوله و مفهوم می پرداخت، که با کوشش اعضای هیئت علمی و پژوهشکدة هنر به 

این مهم نائل آمده است. 

عبدالحسین الله
رئیس پژوهشکدة هنر و
دبیر علمی همایش 
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ماسک به مثابة یک سالح اهورایی،  همگام با صنعت ُمد

ندا اخوان اقدم/ عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر

چکیده
در باور ایرانیان باستان ـ  بنا به متون اوستایی و پهلوی  ـ بیماری پدیده ای اهریمنی است. بیماری سالحی 
است که اهریمن آفریده تا آفرینش نیک اهورایی را از پای درآورد و طبیعی است در همان متون برای 
دفع این زیان ـ همچون دیگر آسیب های وارده از سوی اهریمن ـ توصیه هایی آمده باشد. این توصیه ها را 

می توان به دو دسته تقسیم کرد: پیشگیری و درمان.
امروزه، سراسر گیتی درگیر یک بیماری دنیاگیر است و تا زمانی  که دارو و درمانی برای آن یافت نشود، 
امروز  به  تا  طبیبان  توصیة  تنها  اضطراب سپری شود.  و  نگرانی،  ترس،  با  روزگارمان  که  است  طبیعی 
پیشگیری است و اینکه همة تالش خود را به کار بندیم تا به کرونا مبتال نشویم. یکی از راه های پیشگیرِی 
پیشنهادی استفاده از ماسک است. پس از فروکش کردن شوک آغازیِن این بالی اهریمنی، هر روز شاهد 
طراحی های هنرمندانه و مبتکرانة ماسک در سراسر دنیا هستیم: ماسک های گل دوزی و روبان دوزی شده؛ 
ماسک های مناسبتی برای مراسم تولد و عروسی؛ ماسک هایی از جنس چرم، حریر، یا طال؛ ماسک هایی 
که هر یک حاوی نشانه ها و پیام های متفاوت اند. گویی در سراسر گیتی بسیاری از طراحان بزرگ دنیا 
مشغول طراحی ماسک شده اند؛ حال اینکه حاصل کار آنان تا چه اندازه مقبول طبیبان قرار گیرد امری 

است که در بوتة زمان باید به سنجش درآید.
راه های  و  پزشکی،  بیماری،  وجودی  فلسفة  دربارة  متنی  شواهد  دارد  نظر  در  پژوهش  این  در  نگارنده 
درمان را در باورهای ایرانیان کهن بررسی کند. با درنظرگرفتن این نکته که بیماری آفریده ای اهریمنی 
بیماری  این  از  ابزارهای پیشگیری  از  از آن دوری گزید، در نتیجه ماسک ـ که یکی  است و می بایست 
دنیاگیر دانسته می شود ـ را می توان سالح اهورایی دانست که تن آدمی را از گزند و نقصان اهریمنی ـ 
بیماری ـ پاسبانی می  کند. امروزه، این سالح اهورایی گاهی به گونه ای طراحی می شود تا، عالوه بر تندرست 

نگه داشتن آدمی، زیبا، آراسته، و حاوی نشانه هایی باشد که اشاره به ارزش های ستودة اهورایی  دارد.

واژگان کلیدی: بیماری، ماسک، ُمد 

بازطراحی لوگو در عصر کرونا )بررسی  خوانش بیش متنی 
)NBA و ،NIKE، PEPSI برندهای

بهمن نامورمطلق/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سودابه صفری سنجانی/ دانشجوی دکتری هنر اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکیده
یک  به مثابة  انسان،  سالمت  مسئلة  اولویت  بر  تمرکز  با  لوگوها،  بازطراحی  کرونا،  عصر  در 
لوگوی  اجراشده،  بازطراحی های  از  می افزاید.  سازمان ها  ارزش  بر  اجتماعی،  سرمایه گذاری 
برندهای NIKE وNBA  و PEPSI هستند. در این پژوهش به خوانش بیش متنی نظریة 
لوگوهای  بیش متنی  روابط  است. چگونگی  شده  بازتولیدشده  پرداخته  لوگوهای  در  ژنت  ژرار 
فوق در عصر کرونا مسئلة اصلی این پژوهش است. هدف از این تحقیق شناخت کارکرد نظریة 
بیش متنیت در خلق لوگوها متناسب با عصر کروناست. در این مقاله، پس از مبانی نظری، به 
تحلیل لوگوهای بازطراحی شدة برندهای ذکرشده  پرداخته شده است. بر اساس نتایج پژوهش 
حاضر، این لوگوها با بهره گیری از رابطة بیش متنی تراگونگی، گشتار کّمی )از نوع افزایشی و 
کاهشی(، و گشتار کاربردی )از نوع کیفی درونی و انگیزه( بازطراحی شده و مصداق گونة پارودی 
با کارکرد تفننی اند. این پژوهش می تواند در بازتولید موفق آرم برندها در جهان کرونا مؤثر واقع 
شود. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطالعات به شیوة کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: بازطراحی، بیش متنیت، ترامتنیت، ژرار ژنت، کرونا، لوگو
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نقش پژوهش در آگاهی بخشی جمعی از طریق هنر؛ مطالعة 
موردی: کووید 19

رضا افهمی/ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
بر خالف وقفه و رکود هنر در پاندمی های دوران پیشین، دوران کویید 19 با پیدایش فرم های هنری نوینی 
در پاسخ به دگرگونی شرایط و در راستای آگاهی بخشی به مردم همراه بود. با این وجود، در هر دو مقیاس 
جهانی و محلی مشخص شد که نقش آگاهی بخشی و اقناعی کالم، تصویر و رسانه ها در این دوران چندان 
بر مخاطبان مؤثر نبوده و موجب تغییر رفتار آنها نشده است و در برخی موارد سازمان های جهانی و مراجع 
ایرانی آن را ناشی از ناکارآمدی اصطالحات، شیوه های بیان و اختالفات فرهنگی در برداشت از واژگان و 
آثار دانسته اند. این بخش از ادبیات و فرم هنری مرتبط با آگاهی بخشی و میزان اثرگذاری آن بر جامعه 
هدف در جامعه ما نیز ناشناخته  است و پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی واژه فاصله گذاری 

اجتماعی در این دوران بر آمده است. 
پژوهش حاضر که در اوج موج اول ابتال در کشور انجام شده است، به دنبال پیمایش میدانی درک عمومی 
ایرانیان از واژه اقتباسی فاصله اجتماعی که توسط رسانه ها و آثار هنری در این دوره برای تشویق مردم 
به رعایت قرنطینه استفاده می شود، و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی و میزان تأثیر آن بر رفتار مردم در 

دوری گزینی فیزیکی از محیط و افراد مبتال به کویید 19 است. 
اجتماعی سن،  متغیرهای  بین  که  است  آن  نشانگر  برخط  پرسشنامه  از 568  مستخرج  پژوهش  نتایج 
جنسیت، سواد، دیدگاه های سیاسی و اعتقادی و خوانش و درک محتواهای آثار و اجتناب از خطر رابطه 
معناداری وجود دارد و بسیاری از افراد جامعه درک درستی از مفهوم فاصله گذاری اجتماعی ندارند و آن 
را مترادف حفظ فاصله فیزیکی نمی دانند. همچنین بسیاری از آثار هنری این دوره را نوعی طنز بینامتنی، 
واکنش هنرمندانه به شرایط یا بهره برداری کاسبکارانه از موقعیت تعبیر می کنند. نتایج حاصله نشانگر نیاز 
به مجموعه پژوهش هایی برای ساماندهی فرم و محتوای آگاهی بخش متناسب با موقعیت های اضطراری 

برای مکالمه صحیح با جامعه است. 

واژگان کلیدی: آگاهی بخشی اجتماعی، قرنطینه، فاصله اجتماعی، هنر، کرونا، ادراک فرهنگی

مجموعة ماندن درخانه از دیوید بوکه؛ مطالعه با رویکرد 
بینامتنیت میکائیل ریفاتر

بهمن نامورمطلق/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا مهدی پور  مقدم/ دانشجوی دکتری هنر اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکیده
شیوع ویروس کرونا در جهان و در پی آن گسترش پیام »در خانه می مانیم« به شکل  گیری آثار هنری 
با  اثر عکاس اسپانیایی، دیوید بوکه، که  این پیام منجر شد؛ از جمله، مجموعة ماندن در خانه،  حاوی 
دستکاری در تعدادی نقاشی کالسیک و مدرنیسم ایجاد شده  است. در این پژوهش برآنیم تا براساس 
رویکرد بینامتنیتی ریفاتر به بررسی این آثار بپردازیم،زیرا بوکه، برای انتقال پیام مربوط به کرونا، به جای 
خلق اثری جدید، به نقاشی های گذشته رجوع کرده است. هدْف کشف داللت نهفته در ورای آثار به کمک 
تعبیر متنی و ارجاعات بوده که، به عقیدة ریفاتر، این ارجاعات می تواند مخاطب را به پیش متن ها هدایت 
کند. یافته های حاصل، که به روش توصیفی- تحلیل محتوا انجام گرفته، بیان می کند مخاطب ـ که محور 
اصلی و بینامتنیت در ذهن او صورت می گیرد ـ می تواند میان متن و بینامتنی که در خاطرة مخاطب زنده 

می شود ارتباط برقرار کند و به درک پیام کمک نماید.

واژگان کلیدی: بینامتنیت ریفاتر، دیوید بوکه، کرونا ویروس، ماندن در خانه، نقاشی
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تبیینِ کارکرِدنویِن موسیقی در دوران کرونا با بهره گیری 
از هوش مصنوعی

عاطفه برومندان/ دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی ـ تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
موسیقی ، این عالی ترین فرِم بیان عواطِف نوِع بشر، که در گذر زمان همواره دست خوش تحوالتی بوده 
عرصة هوش  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  آن  از  پس  لکن  نداشته،  تغییری چشم گیر  بیستم  قرن  تا  است، 
مصنوعی بسترهای نوینی درتولید و کارکرِد آن فراهم آمده است؛ چنانکه برخی شاخه های  آن به شناخت 
و درمان برخی بیماری ها با استفاده از الگو های به دست آمده پای گذارده اند. ظهور کرونا، از منظر بسیاری 
از اندیشمندان، نقطة عطفی در دنیای هنر و بالَتَبع دنیای موسیقی بوده است. التفات به موسیقی در آغاز 
کرونا یادآور جنبة درمانی آن بوده که پیشینه ای کهن دارد. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی 
به جمع آوری اطالعات به شیوة کتابخانه ای پرداخته شده و مبین این نظر است که به کمک داده های 
موسیقیایی حاصل از ارتعاش مواد با استفاده از هوش مصنوعی می توان برای کمک به شناسایی درمان 

برخی بیماری ها از جمله کرونا به یاری علم شتافت و باِب جدیدی در کارکرد نوین علم و هنر باز نمود.

واژگان کلیدی: درمان، علم، کرونا، موسیقی، هنر، هوش مصنوعی

کرونا و گذار از ابرقهرمان خیالی به قهرمانان واقعی؛ مطالعة 
ترامتنی پاره ای از آیکون های دیداری

بهمن نامورمطلق/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پریسا علیخانی/ دانشجوی دکتری هنر اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکیده
از دست خدایان خارج می شود به دست  در روند تحول اسطوره ها، هنگامی که چرخة کیهان شناختی 
قهرمانانی می افتد که ویژگی های انسانی دارند. هرچند زندگی قهرمانان در ظاهر خویش با هم تفاوت هایی 
دارد، در ساختار بسیار به یکدیگر شبیه اند؛ تولد معجزه آسا، رشد سریع، نیروی مافوق بشری، مبازرات 
پیروزمندانه، و سایر ویژگی هایی که می شناسیم. اما انتشار و همه گیری بیماری کوید 19 چهرة قهرمان ها 
را در میان مردم دست خوش دگردیسی کرده است. قهرمان ها اکنون از جنس انسانی هستند، رویین تن 
نیستند، تولد معجزه آسا ندارند، درگیر مرگ و بیماری می شوند، اما بسیار نوع دوست و فداکارند و نجات 
و  دیجیتال،  نقاشی  دیواری،  نقاشی های  کارتونی،  آثار  انتشار  آن هاست.  علم  و  دانش  گرو  در  بشریت 
کاریکاتورهای هنرمندان مختلف در این دوره نشان می دهد که نگاه جامعه به قهرمان ها تغییر کرده است. 
اما خوانش این آثار به صورت انفرادی و بدون درنظرگرفتن الیه های متنِی مرتبط و مؤثر بر شکل گیرِی 
اثر ممکن نیست. از این رو، برآنیم تا با بررسی روابط بینامتنی و به کارگیری نظریة بینامتنیت این آثار 
را خوانش کنیم. بینامتنیت یکی از رایج ترین اصطالحات نقد ادبی معاصر است، اما منحصر به حوزة نقد 
ادبی نیست. نظریه پردازان امروزی معتقدند که هر متن فاقد معنای مستقل است. متون از یکدیگر تأثیر 
می پذیرند و در همین ارتباط شکل می گیرند. این پژوهش از گونة پژوهش های کیفی است. در مرحلة 
جمع آوری اطالعات از روش توصیفی بهره برده شده و به آثار هنری تجسمی ـ که از آغاز این بیماری 
تاکنون به نحوی رابطه ای میان کادر درمان و سوپرمن برقرار کرده اند ـ  پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل 

داده ها نیز از روش استدالل منطقی با تکیه بر نظریة بینامتنیت است.

واژگان کلیدی: اسطورة قهرمان، بینامتنیت، سوپرمن، کادر پزشکی، کرونا
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فروپاشی آخرین فراروایت، هنر، کرونا و جامعة مصرفی

حسن بلخاری قهی/ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مینا محمدی وکیل/ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 

چکیده
به عنوان یکی  بودریار  اقتدار نظام مصرف دانسته اند.  فراروایت ها و عصر  پایان  را گاه دورة  پسامدرنیته 
از نظریه پردازان کلیدی پست مدرنیسم در کتاب جامعه مصرفی ابعاد گوناگون آن را شرح و بسط داد و 
در نهایت مصرف گرایی را به عنوان فراروایت غالب معاصر معرفی نمود. هنرمندان زیادی این الگو را در 
بیان هنری خویش منظور داشته و با محوریت آن، آثار قابل توجهی خلق نمودند. با ظهور کرونا و تغییر 
در مناسبات اجتماعی و رفتارهای مصرفی، یکی از چالش های پیش  رو، عواقب تغییر در سلطة الگوی 
مصرف در فرهنگ و هنر معاصر خواهد بود. آیا هنرمندانی که پارادایم مصرف را به عنوان بن مایة اصلی 
خلق هنری خود قرار داده اند، در دورة کرونا به الگوی جدیدی توسل خواهند جست؟ آیا هنر که به مثابة 
یک کاال در نظام تولید و مصرف تعریف شده است، جایگاه سیال جدیدی خواهد یافت؟ آیا شاهد ظهور 
پارادایم و الگوی جدیدی در حوزة فرهنگ و هنر خواهیم بود؟ بر پایة تحقیق حاضر که به روش توصیفی 
ـ تحلیلی انجام گرفته است، به نظر می رسد ظهور کرونا با تغییر در الگوی مسلط مصرف، می تواند آخرین 
فراروایت اجتماعی را از میان برداشته تا عرصة خرده روایت ها و چندصدایی هنرها و عدم قطعیت معانی 

را بیش از پیش نمایان گرداند.

واژگان کلیدی: جامعة مصرفی، پست مدرنیسم، کرونا، هنر معاصر، ژان بودریار

بازنمایی  نحوة  بر  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  تأثیر 
بیماری های فراگیر در آثار هنری

مریم میرزایی/ کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده
بیماری های فراگیری همچون وبا، طاعون و... درگذشته در آثار هنرمندان مختلف بازتاب یافته و امروزه 
نیز هنرمندان به بیماری کرونا واکنش نشان داده و این موضوع از جنبه های مختلف در آثار آنان بازنمایی 
شده است. مسئلة مورد بحث این مقاله این است که بیماری کرونا در آثار هنرمندان چگونه بازنمایی شده 
و رسانه ها و شبکه های اجتماعی چه تأثیری بر بازنمایی این بیماری در آثار هنری داشته است؟ در این 
مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، نمونه هایی از بازنمایی کرونا در آثار هنرمندان، مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت و نقش رسانه ها در نحوة بازنمایی بیماری های فراگیر، از طریق مطالعه ای تطبیقی با 
آثار مشابه هنرمندان گذشته، تحلیل خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وجود 
رسانه های جمعی به هنرمندان معاصر رویکردی اطالع رسان و آگاهی بخش در خصوص مبارزه با کرونا 
داده اما در آثار هنرمندان گذشته به دلیل فقدان رسانه های اجتماعی، تنها تأثیرات بیماری به شکلی 

فاجعه آمیز بازنمایی شده است.

واژگان کلیدی: بیماری های فراگیر، کرونا، بازنمایی هنری، رسانه های اجتماعی
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پرفورمنس های زندة فرهنگی در مواجهه با ویروس جدید 
کرونای 2019

شهاب پازوکی/ معاون پژوهشی پژوهشکده هنر

چکیده
واکنش های  کرونا،  گستردة  همه گیری  از  برآمده  وضعیت  با  مواجهه  در  فرهنگی  زندة  پرفورمنس های 
مختلفی را از خود نمایش داده و گاهاً صورت جدیدی یافته اند. با مقایسة این واکنش ها و دسته بندی 
ارائه کرد: 1(  زندة فرهنگی  پرفورمنس های  از  آنها در چهار گروه کالن، می توان صورت بندی جدیدی 
پرفورمنس های فرهنگی، اغلب با ارزش صرفاً آیینی، که به دلیل ریشه داشتن در سنت، اتکا به »حضور« 
و اضطراب ناشی از »هاله زدایی« در مواجهه با رویکرد ضد ـ آیینی کرونا دچار انقطاع، اختالل و وقفة 
اجرایی شده اند؛ 2( پرفورمنس های فرهنگی، با ارزش بینابینی آیینی ـ نمایشی، که با مشارکت زدایی و 
گسست از پرفورمنس های آیینی مختص مخاطبان خود، دستکم پرفورمنس کانونی )هستة اصلی اجرایی( 
نمایشی، که در  ارزش   با  اغلب  فرهنگی،  پرفورمنس های  اصلی اش حفظ کرده اند؛ ۳(  بافتار  در  را  خود 
فضای قلمروگذاری شدة ناشی از فراگیری کرونا، فضای آستانگی و سوبژونکتیو جدیدی آفریده اند و 4( 
پرفورمنس های فرهنگی، اغلب با ارزش  صرفاً نمایشی، که با چرخش از اجرای زندة صحنه ای به رسانه های 
زندة برخط، شکل بیانی جدیدی یافته اند. در این مقاله به روشی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از 
الگوی »پرفورمنس فرهنگی« میلتون سینگر و مفاهیمی نظیر »ارزش آیینی« و »ارزش هنری« والتر 
بنیامین و مفهوم »آستانگی« ویکتور ترنر به مطالعة رفتار پرفورمنس های فرهنگی پرداخته و چشم انداز 
اساس  این  بر  است.  ترسیم شده  کرونا  پدیدة  با  مواجهه  در  فرهنگی  رویدادهای  این  استمرار  و  حیات 
نظیر  شرایطی  در  فرهنگی،  پرفورمنس  مختلف  گونه های  حیات  و  استمرار  که  است  نتیجه گیری شده  
شرایط برآمده از کرونا، با میزان بهره مندی این رویدادها از ارزش های آیینی ـ نمایشی، توان قلمروزدایی 
و انعطاف  پذیری در خلق فضاهای آستانگی جدید،قابلیت بهره گیری از رسانه های زنده و استعداد تغییر 

مفهوم »مواجهه« ارتباط مستقیم دارد.

واژگان کلیدی: پرفورمنس فرهنگی، ارزش آیینی، ارزش هنری، کرونا، آستانگی، مواجهه

کرونا و چرخش زیبایی شناسی: غایتمندی هنر در قرنطینگی 
بدون غایت

فتانه محمودی/ عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
سعید اخوانی/ کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مازندران

چکیده
زیبایی شناسی و تلقی عام دربارة مفهوم »هنر«، امری تاریخ مند و متأثر از رویدادهای تاریخی و مناسبات 
اجتماعی ـ فرهنگی بوده است. تأثیر جنگ های جهانی بر دگرگونی نگرش های زیبایی شناختی، مصداقی 
روشن از این مدعاست. در دورة مدرنیسم هنری، از یکسو تأثیر »غایتمندی بدون غایت هنرِ« کانت ـ چه 
به صورت ایجابی و چه سلبی ـ در هنر و زیبایی شناسی قرن بیستم و از سوی دیگر نگاه سودباورانه ای که 
نظام سرمایه داری به انسان تحمیل کرده، هنر را از اولویت های زندگی بشر کنار زده. این مقاله بر آن است 
تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی فرهنگی به این مسئله بپردازد که ورود 
ناگهانی بیماری کرونا از طبیعت به فضای زندگی انسان، چه تأثیری بر نگرش های زیبایی شناسی خواهد 
داشت؟ نتایج این پژوهش بر آن است که تأثیرات همه جانبة کرونا بر نحوة زیست بشر، ضمن ایجاد تغییر 
در این نظام نشانه ای و تغییر داللت نشانه های موجود در سپهرنشانه ای، منجر به دگرگونی و چرخش 

نگرش های زیبایی شناختی شده است.

واژگان کلیدی: کرونا، زیبایی شناسی، سپهر نشانه ای، ایمانوئل کانت، نظریه انتقادی هنر
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تحلیلی بر نقش حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط 
در بخش فرهنگ: لزوم تأمین مالی تخصصی

حسانه حسینیان/ کارشناس ارشد اقتصاد فرهنگ، دانشگاه بین المللی امام رضا

چکیده
اقتصاددانان از دهة 1960 میالدی به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشورها توجه 
کرده اند و آنکتاد )UNCTAD( از سال 2008 حمایت از کسب و کارهای خرد در تولیدات فرهنگی را یکی 
از زیرساخت های توسعة صنایع فرهنگی معرفی کرده و بر ضرورت تدوین ساختار مالی برای بنگاه های 
تأمین  فقدان ساختار  از  ایران،  در  به  ویژه  فرهنگی،  دارد. صنایع  تأکید  فرهنگ  فعال در بخش  کوچک 
مالی هماهنگ با ویژگی های خاص این صنایع رنج می برند؛ به همین دلیل، در شرایط بحران اقتصادی، 
مانند بحران ناشی از بیماری کرونا، و چگونگی حمایت از کسب و کارها در دوران قرنطینه، این بخش، 
بیش از دیگر بخش های اقتصاد آسیب می بیند. بنابراین، در این مقاله، با بررسی ویژگی های خاص کسب 
و کارهای کوچک و متوسط در بخش فرهنگ، شیوه های تأمین مالی  آن ها در کشور فرانسه مطالعه و 

پیشنهادهایی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: تأمین مالی، حمایت از هنر، صنایع فرهنگی، کسب و کار هنرمندان

پیوست  و گسست در تبلیغات پساکرونا

مهدی محمدزاده/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

مائده حسینی کومله/ دانشجوی دکتری هنرهای اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکیده
گردید.  ارتباطات  برقراری  اساس  روابط  در  اجتماعی  فاصلة  حفظ  کرونا،  بیماری  همه گیری  به  دنبال 
اهمیت فاصله گذاری اجتماعی تا حدی بوده است که برندهای تجاری از این مفهوم برای تبلیغات خود 
وام گرفته اند و، ضمن تبلیغ کسب و کار خود، بر مفهوم گسست ناشی از گفتمان حاکم تأکید می ورزند. 
بسیاری از برندهای مشهور، همچون آئودی و کوکاکوال، آرم خود را براساس همین مفهوم تغییر داده اند. 
با رویکرد  از اجرای این پژوهش خوانش و تحلیل گفتمان آرم های پسارویدادی برندهای مذکور  هدف 
نشانه- معناشناختی و با تکیه بر دیالکتیک گسست و پیوست است. نتایج نشان می دهد زمانی که برندهای 
بررسی شده دچار گسست گفتمانی می شوند موضع گیری شناختی و بازنمودی آن ها به خلق معناهای نو 
منجر می شود. همچنین، گسست در عناصِر آرم و استفاده از ابزار گفتمانی گستره روابط زیبایی شناسی 
حاصل از پیوست را به منظور القای مفهومی تازه )گسست( از بین برده  است. همچنین، این متون به علت 

ترجیح دادِن نفع مخاطب در مقابل بیان اهداف خود دارای نظام گفتمانی اتیک اند. 

واژگان کلیدی: آرم های پس رویدادی، تبلیغات پساکرونایی، دیالکتیک پیوست و گسست، کرونا و هنر
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خوانش بینامتنی نوزده تصویر کارتونی از مسابقة بین المللی 
»ما کرونا را شکست می دهیم«

آمنه مافی تبار/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران 

چکیده
ویروس کرونا، به عنوان منشأ پیدایی بیماری کووید 19، علوم و فرهنگ جهانی را تحت الشعاع قرار داد؛ 
از  بسیاری  بود.  می دهیم«  را شکست  کرونا  »ما  کارتون  بین المللی  مسابقة  شکل گیری  آن ها  جملة  از 
هنرمندان این فراخوان جهت خلق اثر از اساطیر، ادبیات کهن، و پرده های مشهور نقاشی بهره گرفتند. 
پرسش مقالة پیش  رو این است: از منظر بینامتنیت، نوزده مورد از تصاویر کارتونی مسابقة بین المللی 
»ما کرونا را شکست می دهیم«، که شاهدی بر هم حضوری مظاهر فوق هستند، چگونه تحلیل می شوند؟ 
فرضیه آنکه بسیاری از هنرمندان با استفاده از مفاهیمی که در سطح جهانی برای مخاطبان مألوف جلوه 
از آن کوشیده اند. هدف آن است که  راه های پیشگیری  به تصویرسازی قدرت ویروس کرونا و  می کند 
با مداقه در برخی از نمونه های این رویداد، از منظر بینامتنیت، چگونگی حضور زمینه های فرهنگی در 
نتیجة مقالة پیش رو به شیوة تحلیلی - توسعه ای  بازخوانی یک مضمون واحد آشکار شود.  بازنمایی و 
و نمونه گیری هدفمند نشان می دهد هنرمندان، عالوه  بر انتقال پیام های عام در مقابله با ویروس کرونا 
همچون تأکید بر استفاده از ماسک، از طریق روابط بینامتنی درون نشانه ای و بینانشانه ای نسبت به تداعی 
سبقة فرهنگی اقدام کرده اند و از این مسیر نه فقط میزان هم ذات پنداری مخاطب را تقویت کرده که کرونا 

را به عنوان یک بحران به  بستری برای اشاعة هنر و ادبیات بدل نموده اند.

واژگان کلیدی: بینامتنیت، کارتون، کرونا، ویروس، هنر

رمان  و  درکرونا  »درد«  اسطورة  مفهوم  تطبیقي  بررسي 
تصویر دوریان گری اثر اسکار وایلد

سمیرا خوانساری/ کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده
یونگ  که  چنان  جوامع،  جمعی  ناخودآگاه  در  باستانی،  اسطوره های  مانند  مدرن،  دنیای  اسطوره های 
می گوید، ظهور و بروز داشته و بی زمانی و بی مکانی در عین جمعی شدن و شاملیت در روزمرگی بشر را 
همراه دارند. در نگاه نظریه پردازان و اندیشه ورزان مکتب های فلسفی، مانند مارکسیسم  ، رسانه های جمعی 
و قهرمانان این رسانه ها از جمله اسطوره های مدرن اند. یکي از انواع اساطیر، از اساطیر باستان تا امروز، 
اسطورة »درد« است. اسطورة درد در دنیای جدید ناتوانی انسان در برابر زندگی است و درماندگی در 
مقابل میل به جاودانگی. این مفهوم زمانی با ظهور بیماری طاعون انسان ها را با درد و ناتوانی در برابر 
مرگ مواجه کرد. همچنین،گاهی در آثار ادبی و هنری، همچون رمان تصویر دوریان گری، اثر اسکار وایلد، 
با  نگارنده،  انسان ها خاطرنشان می کند.  به  را  زیبایی  با مفهوم مرِگ  رویارویی آن ها  و  ِبشر  مفهوم درد 
بررسی  مؤلفه های اساطیر مدرن و با تأکید بر خوانشی نمادین، به این نتیجه می رسد که کرونا اسطوره ای 
مدرن است، زیرا باِر دیگر جوامع را با مفهوم رازآلود درد رویارو می کند. در پایان مقاله وجه روایت مندی 
مفهوم درد درکرونا با درد ناشی از جاودانگی زیبایی در رمان تصویر دوریان گري بررسي تطبیقی شده 
است. در این پژوهش، در مواجهه با کرونا، در واقع وجه روایت مندی دردهای افراد، بیماران، و اطبا مد نظر 
بوده و در اثر ادبي تصویر دوریان گری مفهوم درد در پس میرایی ِزیبایِي شخصیت رمان، برخالف سعی او 
برای حفظ زیبایی صورتش، روایت شده است. براساس نتایج این مقاله،کرونا، همچون تصویر دوریان گری، 
به انسان های امروزی خاطر نشان می کند که اسطورة درد همچنان در زندگی جوامع مدرن نیز با آالم 

دیگری تداوم یافته است و تعبیری است برای تالش بیهودة وجود بشر.

واژگان کلیدی: اسطوره، اسکار وایلد، تصویر دوریان گري،  درد، کرونا
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مروری بر تحول و پیشرفت موزه ها در دوران همه گیری 
کرونا

پرناز گودرزپروری/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
مه بانو فالحی/ کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
از میان همة ضروریاتی که اکنون از آن ها آگاه هستیم هنر و سهم آن در به زیسِت کسانی که در منزل 
محبوس بیماری کرونا )کووید19( هستند کاماًل هویداست. شادی های لحظه ای، حتی در شرایط وخیم 
یک همه گیری دلهره آور و مرگبار، غالباً در هنر و بیان جمعی رخ می دهند. در این زمان بحران و انزوا، 
نقش هنْر محوری تر می شود. در این هنگامه، راهبرد قابل اعتنا استفاده از رسانه های فراگیر برای در مدار 
ارائة  قراردادن هنر است. در این میان مراکز هنری- فرهنگی و به ویژه موزه ها به صورت حضوری برای 
کارهایشان با مشکل روبه رو شده اند و سعی در استفاده از روش های نوین برای ارائة خدمات کرده اند. در 
این دوران، موزه ها در حال سازگاری با شرایط ویروس کرونا هستند؛ برخی به وسیلة بازگشایی با اقدامات 
بهداشتی و برخی با ایجاد تورهایی در موزه های مجازی برای افرادی که قصد بهره مندی از هنر را در 
دوران محاصرة کرونا دارند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با استفاده از راهبردهای مورد استفاده از سوی 
موزه های مطرح جهانی، می کوشند نحو ة برقراری ارتباط و میزان نزدیکی و قابل لمس بودن موزه ها توسط 
دنیای مجازی نسبت به حالت فیزیکی را بررسی کنند. همچنین، پاسخ به این سؤال که آیا عملکرد موزه ها 
در این دوران بر نحو ة کارایی آن ها در آینده و پس از کرونا تأثیر  می گذارد و چگونگی حفظ جذابیت 
موزه ها در این دوران از اهداف پژوهش است. بررسی ها نشان  می دهد موزة مجازی جایگاهی دیجیتالیاست 
که به منظور ارائة تجربة بازدید از موزه آن را در قالب هویتی تقویت شده از طریق ایجاد زمینه های ادراک 
شخصی، تعامل، و غنای محتوا معرفی  می کند. بررسی نحوة تسهیل در بازدید از موزه ها، افزایش تأثیر 
از محدودیت های جغرافیایی،  و تحول در نحو ة حضور آن ها در دوران بحرانی کنونی، و درنهایت عبور 
اقتصادی، و حتی سیاسی بر پایة ایجاد بازدید از موزه های مجازی تئوری دهکدة جهانی را یک گام به 

واقعیت نزدیک تر  می برد.

واژگان کلیدی: بیماری کرونا، دنیای مجازی، موزة دیجیتال، موزة مجازی

و  بر عملکرد هنری و خالقیت محور در طراحی  تحلیلی 
دوخت ماسک در دوران همه گیری کرونا

سحر ذکاوت/ کارشناس ارشد هنر اسالمی، دانشگاه شاهد

چکیده
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان موجب افزایش مرگ ومیرها، انواع اختالالت روانی نظیر افسردگی 
راه های  از  از ماسک یکی  استفاده  اجتماعی شده است.  و  اقتصادی  و استرس و اضطراب و بحران های 
مهم پیشگیری از شیوع این بیماری است. اما در جامعه عموماً افراد با بی توجهی به استفاده از ماسک، 
دستکش، و فاصله گذاری اجتماعی موجب افزایش آمار ابتال به بیماری کرونا می شوند. در این میان گاهی 
موضوع  این  اهمیت  بنابراین،  ندارند.  تمایلی  دستکش  و  ماسک  از  استفاده  به  نیز  نوجوانان  و  کودکان 
هنری  عملکرد  تأثیرات  شناخت  پژوهش  از  هدف  است.  کرده  ایجاد  را  حاضر  پژوهش  اجرای  ضرورت 
این سؤال مطرح شده  و  و خالقیت محور در طراحی و دوخت ماسک در دوران همه گیری کرونا است 
است: عملکرد هنری و خالقیت محور در طراحی و دوخت ماسک در دوران کرونا چه تأثیراتی در جذب 
افراد گروه های سنی مختلف داشته است؟ در این پژوهش اطالعات کمی کتابخانه ای و میدانی با رویکرد 
توصیفی -  تحلیلی - تطبیقی بررسی شده و یک نظرسنجی از جامعة آماری 1۳74نفره انجام شده است که 
این جامعة آماری از گروه های سنی مختلف کودک، نوجوان، جوان، و میان سال از میان دختران، پسران، 
و بانوان و آقایان، از شهرهای مشهد، تهران، و شهرهای ماکو و شوط از آذربایجان غربی اند. همچنین، 
کودکان و نوجوانان به صورت غیرتصادفی و هدفمند و سایر افراد به طور تصادفی انتخاب شده اند. نتایج 
نشان می دهد پیشنهاد ماسک طرح دار به کودکان و نوجوانانی که تمایلی به استفاده از آن نداشته اند با 

رغبت و استقبال زیاد کودکان همراه بوده است.

واژگان کلیدی: خالقیت، دوخت، طراحی، کرونا، ماسک، هنر
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تأثیر پوسترهاي کرونایي بر رفتار مخاطبان در کشورهاي 
منتخب )سال 2020(

ندا عباسقلينژاد اسبقي/ کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسالمی

چکیده
در دهة اخیر بهعلت همهگیري بیماريهاي نوظهور، که ناشي از سهولت ارتباطات جوامع با یکدیگر است، 
بیماري کرونا  بیشتر  از شیوع  پیشگیري  براي  آموزش شهروندان خود  و  اطالع رساني  به  ناچار  دولتها 
از مناسبترین  هستند. در هر جامعه براي آموزش عمومي جامعه پروتکل خاصي وجود دارد که یکي 
راههاي آن نشر پوستر آموزشهاي پیشگیري است. مسئله این است که در کدام جوامع روند اطالع رساني 
و  بهداشت  رعایت  است  توانسته  حد  چه  تا  و   فرهنگي،  آموزشي،  پوسترهاي  و  شده  محقق  بهخوبي 
بازدارندگي از تجمعات بيمورد در بین افراد جامعه را محقق سازد؟ بحث آگاهيبخشي اجتماعي، تشویق 
را گوشزد ميکند.  آن  اجراي  و ضرورت  است  بهداشتي  پروتکلهاي  دادن  انجام  به  مخاطبان  و جذب 
رسالت اطالع رساني و طراحي پوسترهاي مفهوميـ در ارتباطگیري با بینندة اثرـ بسیار حائز اهمیت است. 
هدف از پژوهش حاضر مطالعة تأثیر پوستر بر رفتار مخاطب و صحت انتقال پیام است و عناصر بصري 
در پوستر بررسي خواهد شد. روش این تحقیق تاریخي و توصیفيـ تحلیلي است. اطالعات با استفاده از 
منابع کتابخانهاي و اینترنتي گردآوري شده است. اینکه پوسترها ميتوانند در انتقال مفاهیم به مخاطب 
و تأثیرگذاري در او دو نتیجة مثبت و منفي داشته باشند و طراح در این زمان باید قابلیتهاي درک 
موضوع و جهتگذاري را ایجاد کند، استفاده از تکنیکهاي خالقانه و عناصر بصري مرتبط در این میان 

یک ضرورت است.
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و  بازاندیشی در گفتمان میراث فرهنگی، هنری  و  کرونا 
گردشگری

نعمت اهلل فاضلی/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

چکیده
هر چند بحران کرونا تاکنون نتوانسته است »گفتمان انتقادی میراث« را  به گفتمانی مسلط در این حوزه 
از ارزش های فرهنگی  با استمرار این بحران این احتمال نیز می رود که آگاهی تازه ای  اما  تبدیل کند، 
میراث شکل بگیرد و ما را متوجه این مسئله نماید که نباید میراث فرهنگی و صنعت گردشگری را تنها 
بر اساس ارزش های اقتصادی توسعه دهیم. گفتمان بازاندیشانه  ما را درگیر این موضوعات کرد که دریابیم 
مفاهیم صنایع خالق، میراث فرهنگی، گردشگری و اشتغال زایی سویه های پنهان نیز دارند. در عین حال 
گفتمان بازاندیشی میراث فرهنگی به این معنا نیست که از جنبه های اقتصادی و تجاری میراث فرهنگی 
چشم پوشی کنیم؛ بلکه به این معناست که به یاری علم، فناوری ها و دانش های وسیعی که انسان شناسان، 
به  کرده اند  خلق  اخیر  دهة  چند  در  فرهنگی  میراث  کارگزاران  و  مورخان  فیلسوفان،  جامعه شناسان، 
»صداهای شنیده نشده« و پرسشگری هایی توجه کنیم که همواره بی پاسخ مانده اند. الزم است در فضا های 
گفت و گو، فرم آگاهی خودمان از میراث فرهنگی را به شیوه ای همگانی و نقادانه و مسئوالنه گسترش 
دهیم و تالش کنیم به این درک برسیم که گفتمان فعلی از ابعاد ناپیدا و ناشناخته ای برخوردار است و 

می بایست این حوزه ها را متناسب با شرایط برآمده از کرونا و نظایر آن فهم کنیم.
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