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 چکيده 

بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره، در آثار هنرمندان تجسمی    هدف از پژوهش حاضر،

حوزه گرافیک و کاریکاتور با تاکید بر مسئولیت اجتماعی )مورد مطالعه اینستاگرام( بوده است.  

های نشانه شناسی و  در این تحقیق ابتدا با روش توصیفی مفاهیم و نظریات مربوط به اندیشه

س با رویکردی تحلیلی میان نظریات و آثار هنری مورد بحث  سیر زایشی معنا مطرح شده، سپ

در زمان کرونا از )کامبیز درم بخش در حوزه کاریکاتور( ارتباط برقرار کرده تا با کمک آنها به  

خوانش متن بپردازد. بر این اساس، جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل آثار هنرمندان فعال در  

اند. بر این  ، خلق شده19-ویروس کرونا و بیماری کویید  که با موضوع  کاریکاتور است  حوزه

- کاریکاتور که با موضوع ویروس کرونا و بیماری کویید  اساس، آثار منتخب هنرمند در حوزه

گیرند. لذا در تحقیق حاضر، نمونه آماری شامل  اند مورد تحلیل محتوایی قرار می، خلق شده 19

در شش ماهه نخست بحران کرونا    ر حوزه کاریکاتورآثار هنرمند ایرانی کامبیزدرم بخش )د

شناسی و ساختارگرایی سوسوری در انجام این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.  است. نشانه

داد:  یافته نشان  حوزه  ها  )در  تجسمی  هنرمندان  آثار  در  روزمره،  زندگی  در  کرونا  ترومای 

های  چنین فعالیتم نقش داشته است. همکاریکاتور( در غالب مسئولیت اجتماعی در اینستاگرا

هنرمندان حوزه تجسمی )در حوزه کاریکاتور( در غالب مسئولیت اجتماعی در اینستاگرام در  

 زمان بحران کرونا تاثیرات مثبتی داشته است. 

کليدي اجتماعی،    :واژگان  مسئولیت  کاریکاتور،  تجسمی،  هنرهای  کرونا،  ترومای 

 . اینستاگرام
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 3مجيد کرامتی مقدم   ،2محسن کرامتی مقدم  ، 1نسرین رضایی

 .کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز 1
 .دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان 2
 .اسالمی، واحد بروجرددکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد  3

 
  نام نویسنده مسئول:

 مجيد کرامتی مقدم 

بررسی تروماي کرونا در زندگی روزمره، در آثار هنرمندان تجسمی حوزه 

  با تاکيد بر مسئوليت اجتماعیکاریکاتور 

 بخش( منتخب کامبيز درم)مطالعه موردي آثار 

 09/10/1400:  تاریخ دریافت

 16/12/1400:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
های فراوانی کرده است که شاید حتی  ها بشر پیشرفتاندازی اینترنت سپری شده است. در طی این سالسال از راه  30حدود  

تر کرده است.  های جدید مانند وب نیز استفاده از اینترنت را به مراتب راحتخود تصور چنین سرعت پیشرفتی را نداشت. فناوری

های نو نهاده است. تجارت الکترونیک یکی از این ننشسته است و قدم در ایجاد  فناوری  اما انسان برای راحتی بیشتر هرگز از پا 

 اش، مفهومی فراتر از آنچه در اذهان ماست دارد.ها است که در پشت نام به ظاهر سادهفناوری

« فعالیت داشته و  2»وب  هایی که مبتنی بر فناوریاند. شبکه دار اقیانوس پرتالطم اینترنتهای اجتماعی سکانامروزه شبکه

اجتماع اساسیبا  بازی میرا در معادالت رسانه  گرایی مجازی نقش  قابلیت شبکهای جهان  بر  پلتفرم ها عالوه  این  سازی کنند. 

گذاری اخبار، آپلود  و جو، خواندن و به اشتراک  های مختلف در فضای اینترنت را اعم از جستمجازی، امکان استفاده از فرصت

یادداشتعکس   نوشتن  فیلم،  گروه و  در  عضویت  به ها،  بسته  مجازی  فضای  است.  کرده  فراهم  سیاسی  تحرک  و  مختلف  های 

-ای و مسائل مربوط به آن، در شرایط اجتماعی گوناگون برونیابد و رشد فناوری، همگرایی رسانههای اجتماعی شکل می ساخت

 .  ( 56، 1388زاده، دادهای متفاوتی داشته است )رحمان

ای در  های بزرگ رسانههای اجتماعی به یکی از قطبآمده در دنیای ارتباطات، شبکه های نوین و تغییرات پیشبا ظهور رسانه 

اند. البته در این میان این نکته را نیز باید در نظر داشت که با برداشته شدن انحصار تولید محتوا که پیشتر در  جهان تبدیل شده

گروه خاصیاختیار  رسانه   های  همچون  جامعه  هیچاز  بدون  که  تولیدشده  محتوای  باالی  حجم  داشت،  قرار  رسمی  گونه های 

 دهد.  استانداردی از سوی کاربران در حال انتشار است، هر انسانی را در معرض حجم عظیمی از اطالعات قرار می
ویژه  های اجتماعی و بههای مختلف، هنرمندان و ... در شبکهترین دالیل فعالیت سیاستمداران، کارشناسان حوزه یکی از مهم

توان به فعالیت هنرمندان در روزهای  های اخیر این رویکرد میشود. از نمونه سازی عنوان میدر مواقع بحرانی، تالش برای فرهنگ

و تالش برای ارتقای فرهنگ عمومی آن هم به واسطه تولید آثار هنری با موضوع مرتبط    های اجتماعیشیوع ویروس کرونا در شبکه 

 با این بحران جهانی، اشاره کرد.  

کننده شیوع کرونا نیز شاهد این بودیم که هنرمندان در کنار کادر پزشکی و پرستاری کشور در  گیر و نگران  در بحران همه 

اند و استفاده از بستر فضای  بخشی افراد جامعه پرداختهازی خود به آموزش و آگاهیجهت مقابله با این ویروس در صفحات مج

های مختلف اجتماعی را تا حدود بسیار زیادی هموارتر کرد. هدف از این پژوهش ارزیابی و  مجازی مسیر دیده شدن در پویش

بندی و وجوه  حران کرونا جهت دستیابی به زمینهگیری بهای آثار هنرمند فعال در فضای مجازی در زمان اوجشناخت عناصر نشان

گیری گفتمان ها و روابط عناصر مختلف باعث شکلهای مختلف آثار هنری است تا نشان دهد که چگونه کنشمعنایی نهفته در الیه

 شود. گرا و معنادار و تاثیرگذار در جامعه میتعامل

 

 چهارچوب نظري:

اخیراً مردم اکثر نقاط جهان را مبتال کرده و باعث مرگ بسیاری از افراد شده است، بیماری  هایی که  یکی از بیماریکرونا:  

توانند باعث بیماری ها هستند که هم در انسان و هم در برخی حیوانات می ها گروهی از ویروساست. کرونا ویروس  19کووید  

یک بیماری عفونی    19کنند. کووید  سرماخوردگی ایجاد می   ها صرفاً بیماری خفیف مانندشوند. در انسان برخی از کرونا ویروس

کشور در سراسر جهان گسترش یافته است.    210از ووهان چین ظهور کرد. این بیماری به    2019جهانی است که در دسامبر  

المللی را  بین  های بهداشت عمومیگیر اعالم کرد و نگرانیآن را همه  2020ژانویه    30( در تاریخ  WHOسازمان بهداشت جهانی )

 (. 2020، 1المللی بهداشتبرای آن مطرح کرد )بیانیه دومین جلسه کمیته اضطراری مقررات بین

 هنرهاي تجسمی: 

شوند و یا با تصویر سروکار دارند، اصول و مبانی مشترکی دارند که مبانی  ی هنرهایی که به صورت بصری ارائه یا دیده میهمه

ها نیاز به یک شناخت  شوند. ایجاد آثار هنرهای تجسمی و درست کردن آن ی بصری نامیده میهنرهای تجسمی یا مبانی هنرها 

 
1 Statement on the second meeting of the International Health Regulations 

http://www.rassjournal.ir/


 44 -59 ص، 1401، بهار 29شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

اولیه از اصول و مبانی هنرهای تجسمی دارد. درک درست یک اثر تجسمی، تا حدود زیادی بستگی به شناختن امکانات، مواد، ابزار 

ن عامل دیدن و نگاه کردن و انتقال درست اطالعات بصری،  و درک صحیح از عناصر هنرتجسمی دارد. در این میان، چشم به عنوا

 نقش اصلی را در فراگرفتن زبان هنرتجسمی دارد. 

 تعریف هنر: 

هنر در معنای عام و وسیع خود عبارتست از تطبیق دانش و معرفت نظری به عمل انسان که انسان هوش خود را برای تغییر  

بیعی را به اشیاء و وسایل مفید تبدیل کرده و از این طریق حوائج و نیازهای خود را  اندازد تا مواد اولیه ط شکل طبیعت به کار می

توان گفت که هنر عبارت از فعالیت و کوششی است که برای ساختن و به وجود  برطرف سازد؛ اما با در نظر گرفتن این معنی می

 (.  63، 1370شود )شاله، آوردن زیبائی به کار برده می

ای است برای شناخت  واقعیات علم و نقش تخیلی در هنر بیش از علم است نر مانند دانش و فلسفه وسیلهبه عبارت دیگر ه

ای است که در شرایط گوناگون اجتماعی اوج گرفته و  و نقش تعقلی و انتزاعی، در علم بیشتر از هنر است. در واقع هنر چون فواره

ها با  ای از پیکار دائم انسانافکند. هر اثر هنری تجلی تازهها میپایان شکل ی بیآید و بادهای سرنوشت آن را به ورطة توالفرود می

آید. به اعتقاد  ای در هنر به وجود میطبیعت است که برای شناخت بیشتر صورت گرفته و در این پیکار هر لحظه آفرینش تازه

اد آنها، هنر فعالیتی است انسانی که شخص عالمانه و با  افراد هنرمند باید در تعریف از هنر، احساس را در نظر گرفت و به اعتق

کند و این دیگران مبتالی این احساسات  های خارجی احساساتی را که تجربه کرده به دیگران منتقل میاستفاده از برخی نشانه

 (. 72، 1379پور، کنند )سعدیشوند و خود آنها را تجربه میمی

 هنردرمانی:

ای  ای از کاربردهای درمانی عناصر هنر بصری است که در یک سوی این طیف هنر به عنوان وسیله هنر درمانی، شامل گستره

کند  برای برقراری ارتباط غیرکالمی مورد تایید است. هنر در پیوند با تداعی کالم و تفسیر آن و آثار هنری امکاناتی را فراهم می

شود. در سوی دیگر این طیف درمان از خود فرآیند هنری مشتق می  برای درک و فهم حاالت هیجانی که در مراجع وجود دارد.

شود که قادر است نیروهای متعارض درون فردی، بین فردی و جامعه را بهبود بخشد و  این سودمندی مربوط به قدرت هنر می

تواند میان  داشته باشد می  سازگاری بهتری را برای صاحب اثر هنری ایجاد کند. هر متغیر هنری که بتواند پایه و اساس درمانی 

های روانی از طریق تجارب درونی و بیرونی فرد پلی به وجود آورد. در تعریفی دیگر، هنر درمانی یعنی درمان و شفا بخشی آشفتگی

ه تحلیل  تواند درون خود را آشکار کرده و به درمانگر کمک کند تا آنچه را او ارائه کردهای هنری که از طریق آن درمانجو میواسطه

ها و ارتباطات کالمی مراجعین و  های درمانی دیگر گام بردارد. هنر درمانی اساساً تعبیر و تفسیر از تداعی نماید و در جهت شیوه

از میزان ظرفیتقانون ها و  مند کردن رفتارها در یک سطح وسیع است. هنر درمانی باید مراجع را قادر سازد تا درک مناسبی 

شوند باید اهمیت بسزائی در درمان داشته باشند. به عنوان مثال  خودش کسب کند. عناصری که انتخاب میهای فردی  توانایی

کند، مثالً از خمیرهای نرم برای افراد سالمند و کم توان جسمی باید از مواد وسایلی استفاده کرد که براحتی تغییر شکل پیدا می

افراد افسرده نباید از وسایل هنری گران قیمت و یا زیبا استفاده شود که او از   گیرد و یا براییا خاک رسی که به راحتی شکل می

توان مشاهده نمود که در ترس خراب کردن آنها از انجام کار هنری مضطرب شود. در ضمن بهترین فایده هنر درمانی را زمانی می

ق باشد که مسلط به چند روش دیگر نیز باشد تا بتواند  تواند موفهای رواندرمانی باشد و هنر درمانگر زمانی میکنار سایر شیوه

 (. 33، 1397، 2002بهترین تحلیل را از کارهای هنری بنماید )الند، 

توسط ادرین هیل هنرمند انگلیسی آغاز شد و او هنر را برای درمان بیماران بستری در   1942هنردرمانی اساساً در سال  

های هنردرمانی  در بیمارستانی در نیویورک از شیوه  1940ا مارگارت نومبرگ  در سال  بیمارستان مسلولین به کاربرد. در آمریک

همزمان کار هنر درمانی را روی کودکان استثنائی شروع کرده و سپس هنردرمانی در اروپا شروع   استفاده کرد. لورتابندر و شیلدر

 (. 46درمانی موثری را به وجود آورد )همان، های توان با انواع متنوع آن جنبهبه رشد کرد و امروزه می 

آباد )رازی( در ایران نیز برای نخستین بار از هنردرمانی برای کاهش هیجانات بیماران روان پریش که در بیمارستان امین

تخلیه شدند، استفاده شد و تالش گردید که از مکرمه بافی، سبدبافی، حصیربافی، نقاشی و موسیقی برای  شهرری نگهداری می
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ها گسترش پیدا کرد  های این بیماران دردمند و رنجور استفاده شود و بعد از انقالب نیز این برنامههیجانات، احساسات و تکانه

 (.  18، 1397)عناصری، 

های خصوصی، سرای سالمندان، های عمومی و روانی، موسسات بهداشت روانی و کلینیکتوان در بیمارستانهنردرمانی را می 

تر زندگی کنند، به  ها و حتی برای افرادی سالم که قصد دارند موفقهای توانبخشی برای معلولین ذهنی و جسمانی، زندانمهبرنا

باید توسط فردی آگاه مورد استفاده قرار گیرد که بتواند به خوبی شباهت تفاوتکار برد. هنردرمانی  های احتمالی  ها، جنبهها، 

،  1397،  2002توان به صورت گروهی نیز انجام داد )الند،  د دارد را تشخیص دهد. هنردرمانی را میها که بین مراجعین وجوتعارض

درمانی باعث پیشرفت اعتماد، احترام متقابل و احساسی از عزم و موفقیت های هنری در مراحل اولیه گروه(. مشارکت در فعالیت27

 شود. می

 مسئوليت اجتماعی: 

ها. هنگامى  ها و گرفتارىها و حادثهاش اعتقادها و بهارش بحرانها هستند و ریشهاش شناخته مسئولیت درختى است که زمین

آورد و حتى هیچ  دهد و بار مىها محکم بودند و زنده، در هر بهاری این درخت شکوفه مىها غنى بودند و سرشار و ریشهکه زمینه

ى مرده مسئولیتى گیرند و اگر کسى در این زمینه و با این ریشهها مایه مىهها از کمبود تغذیه و فقر زمینبیند؛ چون آفتآفتى نمى

اش.  کند، نه با انتخاب و سنجش و ارزیابىهایش زندگى مى را گردن گرفت جداً آدم مفلوکى است که دارد با احساسات و عادت 

اند، توجیهى جز عادت و یا حماقت  سئولى باقى ماندههای خوب و ماند و باز هم آدمها را از دست دادهها و عقیده ها که شناختآن

سارتر، ها و با شناخت حکمت و شعور در هستى دارد )ى مستقیمى با شناختشان نیست. مسئولیت رابطهها و مسئولیتبراى خوبى

1986 ،81 .) 

 هنر و امکان مستندسازي و پردازش رویدادها:

آورند. »خدای من، مرا در زنده ماندن این عشق مرگبار یاری کن«  به یاد می  وقایع جهان را اغلب از طریق آثار هنری شاخص

( که لئونید برژنف و اریش 1990ترین آثار هنری در دیوار برلین است. صحنه نقاشی دیمیتری وروبل در سال )شدهیکی از شناخته 

عنوان روشی که مردم از دوره قبل از رجاست، بههونکر در آغوش یک بوسه برادرانه سوسیالیستی را پذیرفتند، امروز همچنان پاب

کنند. در نزدیکی نقاشی وروبل بر روی دیوار برلین، اثر جدیدی وجود دارد که به سرعت در نمایاندن  سقوط دیوار برلین درک می

گیری اشاره  هبه نمادی از تالش همگانی بخش سالمت برای کنترل این هم  19زای بحران کووید  های اولیه و عوامل تنشهفته

های  کند و این توانایی را دارد که از جنبشها را مستند میکند تا عدالت اجتماعی قابل مشاهده باشد و جنبشدارد. هنر کمک می

 (. 5، 1400اجتماعی حمایت کرده و احساس جامعه را در مواقع بحرانی شکل دهد )بشیری، 

 اینستاگرام: 

رسانی عکس و ویدئو است که کوین سیستروم و مایک کرایگر آن ( شبکه اجتماعی همInstagramاینستاگرام )به انگلیسی:  

دهد که  افزار این امکان را به کاربران خود میبوک مالکیت آن را بر عهده دارد. این نرماکنون شرکت فیسرا بنیان نهادند و هم

چنین رسانی کنند. کاربران همبوک، توییتر، تامبلر و فلیکر هم های اجتماعی مانند فیسر شبکه ها و ویدئوهای خود را در دیگعکس

 ثانیه است. 60رسانی ویدئو در اینستاگرام توانند از فیلترهای دیجیتال برای تصاویرشان استفاده کنند. محدودیت هممی

ترین مرد  شدهد و مایکروسافت ویندوز در دسترس است. دنبالاواس، اندروی افزار مالکیتی است و برای آیاینستاگرام یک نرم

میلیون فالور است.    267ترین زن نیز آریانا گرانده با  شدهمیلیون فالور و دنبال  266در اینستاگرام کریستیانو رونالدو ورزشکار با  

کننده را   دیگر افرادی که بیشترین دنبال است.  مرغ اینستاگرام نیز بیشترین الیک را در این شبکه اجتماعی به دست آورده  تخم

، اینستاگرام چهارمین 2010در اینستاگرام دارند: سلنا گومز، دوئین جانسون، کیم کارداشیان، لیونل مسی و بیانسه هستند. در دهه  

 است. افزار پرهوادار موبایلی بودهنرم

 تأثير بر سالمت روان: 

دهد که اینستاگرام بیشترین تأثیر منفی بر سالمت جوانان را دارد. این شبکه میترین پژوهش در بریتانیا نشان  نتایج تازه

درصد    90گذارد.  دهد، بر تصویری که کاربران از بدن خود دارند، تأثیر منفی میرسانی عکس و ویدئو را میاجتماعی که امکان هم

ستند. اینستاگرام اثر مخربی بر خواب کاربران جوان نیز اند که از بدن خود راضی نیکنندگان زن در این نظر سنجی گفتهاز شرکت
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خبر بمانند، باید مدام در تماس باشند تا مبادا  دارد. به عالوه، این دسته از کاربران اینستاگرام که همواره ترس دارند از رخدادها بی

های اجتماعی استفاده  ی دیگری از شبکه درصد جوانان بیشتر از هر گروه سن  90ها رخ دهد. حدود  اتفاقی بدون حضور و آگاهی آن

گوید که حفظ این شبکه اجتماعی به عنوان مکانی امن و حامی جوانان  پذیر هستند. اینستاگرام میکنند و در مقابل آن آسیب می

هد )بیاتیان،  اند تا ایمنی کاربران خود را افزایش د های خیریه سالمت روان از اینستاگرام خواسته هایش است. سازماناز اولویت 

1400 ،25 .) 

 هاي اجتماعی: مفهوم شبکه

ها، استفاده  ای این دسته از رسانههای اجتماعی با توجه به کارکرد شبکهی رسانهنظران به جای استفاده از واژهبرخی صاحب

ای است که برای  واژههای اجتماعی دهند. هلن صدیق بنای معتقد است هر چند شبکههای اجتماعی را ترجیح میی شبکهاز واژه

دهند،  تر و مستمرهستند و یک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل مینامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیع

ستیابی رود که افراد با عضویت در آن امکان دهای اینترنتی به کار میرود، اما این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاهبه کار می

هایی براساس  گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه ها، به اشتراکبه اطالعات سایر اعضا، آشنایی با عالیق آن

(. رسانه اجتماعی تعاریف متعددی  185،  1391مرادآبادی،  کنند )کیا و نوریدیگر اعضای پایگاه را پیدا میعالیق مشترک با برخی از

کند: رسانه اجتماعی امکانی  های رایج را چنین بیان می گیرد. دیوید میرمان اسکات رسانه اجتماعی و تفاوت آن با رسانهرا در بر می 

پردازند و این نوع رسانه از آن رو با رسانه آورد که افراد در آن به صورت برخطبه تبادل نظر، محتوا، فکر و ارتباطات میرا فراهم می

تواند  تواند در رسانه اجتماعی، اثرخلق کند، نظر بدهد و به محتوای آن بیفزاید. رسانه اجتماعی میر کسی میرایج تفاوت دارد که ه

 (.28،  1399به شکل متن، صدا، تصویر، ایماژ و اجتماعات باشد )کرایب، 

کاربران اینترنتی حول ها،  های اینترنتی هستند. در این وب سایتهای اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت شبکه

های اجتماعی، متناسب با  دهند. شبکههای آنالین را تشکیل میشوند و جماعتمحور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می

های  های آنالین، قابلیت آپلود کردن ویدیوها و فایلهای اینترنتی، بازینوع موضوع فعالیتشان امکانات دیگری را از قبیل خبرخوان

(. نوجوانان و جوانان جز 6،  1390زاده،  هایشان دارند )قاسمهای شخصی را نیز در گزینهوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانهکامپی

آیند، دارای هیجان و احساس فراوان بوده و عالقه مند به انجام کارهای پر  های مرجع به حساب میهای ستاره در برابر گروهگروه

از فضای عمومی و خانه گسسته باشد، خرده فرهنگ نوجوانان و  خطرند. چنانچه فضاهای   ازنوع فضای تعاملی نبوده و  مجازی 

هایی شکل گرفته نماید و به این دلیل است که گاه در فضای مجازی، ضد فرهنگجوانان را تبدیل به یک ضد فرهنگ پرخاشجو می

هایی که به  گروهی دانست که عاملیت آن در بازنمایی ارزشتوان شامل  که حتی زبان خاص خود را دارند. خرده فرهنگ را می

شود، اما ضد فرهنگ در عمل مجرمانه یعنی آسیب به دیگری به صورت جسمانی،  بخشد دیده میفرهنگ، بعدی چند صدایی می

در این فضا  شود. چنین فضایی، جز فضاهایی است که کنترل بر آن سخت یا غیرممکن است و  مادی، معنوی و نمادین ظاهر می 

کنش و اخالق تعاملی  (. به واقع در فضای عمومی، برهم37،  6200،  2شود )گیدنز و گریقتس پذیری در برابر جرم بیشتر میآسیب

کنند، اما در فضای مذکور چنین نماید و در فضای درونی یا خانواده نیز اعضای خانواده از فرد محافظت می از فرد حفاظت می 

اند.  بندی شدهمحققان طبقه های موجود در فضای مجازی که ناشی از وقوع جرم هستند، از سویندارند. آسیبمحافظانی وجود  

کند و تمسخر و حمله  گری و فحشا، آزار کالمی و جسمانی مشاهده می های روسپیهای فضای مجازی را در صورتانواع آسیب

برد و این ، اینترنت مرز میان حوزه عمومی و خصوصی را از میان میدهد. در واقعجنسی را در فضای مجازی مورد بحث قرار می

پذیری، روابط در فضای مجازی جانشین روابط چهره به چهره موجود در خانواده  پذیری و فرهنگدر حالی است که از منظر جامعه

 (.  79، 2007، 3یا روابط تعاملی در فضای عمومی نیست )میلهورن 

یح داده خواهد شد، قطع رابطه فضای مجازی با حوزه/ فضای عمومی و خانواده؛ دیگر با بعد اخالقی  در اینجا همچنان که توض

کشد. گسترش فزاینده  ای مجرمانه و دگرستیزانه را به تصویر میستیزانه همراه نیست، بلکه برعکس رابطهو رابطه دگرپذیرانه و جرم

حیات بشری را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر قرار  های اخیر،  های اطالعاتی و ارتباطی در سالفناوری

 
2 Giddens & Griffiths 
3 Milhorn 
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المللی  اندازهای ملی و بینطور که تلگراف، تلفن و راه آهن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باعث تحول چشمداده است. همان

اند؛ تا آن جا که به وجه  سابقه را به دنبال داشتهشدند، فناوری ارتباطات و وجه مشخص آن، یعنی اینترنت در زمان ما، تحوالت بی

از آن به عنوان »جامعه  ارتباطات که مانوئل کاستلز  غالب جهان معاصر تبدیل شده است. گسترش فزاینده فناوری اطالعات و 

،  1385ت )کاستلز،  کند، منجر به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شده اسای« یاد میشبکه

ای همچون اقتصاد اطالعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمیت زمان و مکان در تعامالت اجتماعی  های جامعه شبکه(. ویژگی 24

های اجتماعی، سیاسی و  ویژگی متمایزی به هزاره سوم بخشیده است که اصل بنیادین آن اهمیت محوری فرد در عرصه فعالیت

بهره ازاقتصادی با  ارتباطی و اطالعاتی است. در چنین فضایی که با عنوان فضای سایبر توصیف می  گیری  شود،  ابزارهای نوین 

انسانمجموعه درونی  ارتباطات  از  فیزیکی شکل هایی  جغرافیای  گرفتن  نظر  در  بدون  مخابراتی  مسائل  و  کامپیوتر  طریق  از  ها 

توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  کاربران آن میای از فضای سایبر است که  گیرد. یک سیستم آنالین نمونهمی

ی اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکات  های فیزیکی نیست و کلیهبر خالف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی 

ها متمایز کرده است )عاملی،  ایر رسانهگیرد. فضای مجازی )اینترنت( دارای پنج خصوصیت است که آن را از س»ماوس« صورت می

 های منحصر به فرد و متمایز کننده فضای مجازی عبارتنداز:(. ویژگی 61، 1393

. دیجیتالی بودن: اینترنت مبتنی بر اعداد و منطق ریاضی است. از این رو توانایی تغییر و دخالت در این فضا آن طور که  1

ها و انتخاب فضای کار خود در اینترنت بر  تواند با تغییر در رنگبراین اساس کاربر میشود.  خواست کاربر است کامالً ممکن می

تواند از  اساس خواست خود، خواست و عالیق خود را کامالً در این فضا پیاده کند. از این رو کاربر اینترنتی بدون دغدغه خاطر می

های فرهنگی، اعتقادی، قومی، نژادی و... در این فضا  با توجه به تفاوتاین فضا استفاده کند و از همین رو تعداد کاربران اینترنتی  

 (.21، 1377قابل توجه است )پاستر، 

ترین خصوصیت اینترنت آزادی انتشار اطالعات است. حافظه مجازی اینترنت این فرصت را فراهم کرده  . حافظه مجازی: مهم2

با از اطالعات در این فضا روبرو  انباشتی  با  اینترنت ضد  است تا  شیم. این مسئله در تناقض با سیاست محدود سازی قرار دارد. 

 (. 22سانسور است و امکان دسترسی به هر نوع اطالعاتی در آن فراهم است )همان، 

. تعاملی بودن: اینترنت یک رسانه دو طرفه است؛ به این معنا که هم تولیدکننده متن در این فضا و هم مصرف کننده آن  3

پذیرند. تعاملی بودن این فرصت را برای کاربران اینترنتی فراهم  امر تولید با یکدیگر در ارتباط هستند و از هم تأثیر می  در ادامه

کند تا در برخورد با فضای اینترنت فرصت دخالت آرا و نظرات خود را دائماً داشته و از نظرات دیگران نیز مطلع شوند )همان،  می

25.) 

یپر تکس بودن به معنای این است که هر صفحه از اینترنت در خود صدها لینک به دیگر صفحات اینترنتی  فرا متن بودن: ها .4

دارد. به این معنا که کاربر، قدرت گزینش و انتخاب بسیاری دارد و با وارد شدن به این فضا و قرار گرفتن در یک موقعیت خاص  

های موجود در صفحه به او داده جدیدی شود که این توانایی توسط لینک  تواند از آن صفحه خارج شده و وارد فضای به راحتی می

 (. 27شود )همان، می

های دنیای واقعی خود را جستجو کند، اما بدون مرزهای دنیای  تواند محدودیت واقعیت مجازی: در فضای اینترنت کاربر می .5

گیری دنیای جدید است که اگر چه از دنیای واقعی ای شکلهای اینترنتی در شهرهای اینترنتی به معنگیری شخصیتواقعی، شکل

ی این فضا یک واقعیت مجازی را شکل داده است؛ واقعیتی که اگر چه در دنیای واقعی معنایی  گیرد، اما امکانات ویژهریشه می

 (. 32گذارد )همان، می کند و ناخواسته نتایجی نیز در دنیای واقعی به جا ی اینترنت به خوبی عمل می ندارد، اما در حیطه

. غیرمرکزی بودن: هیچ مرز و حکومتی حاکم فضای اینترنتی نیست. به همان میزان که یک نوجوان امریکایی در دسترسی  6

بدیهی است که در فضای جدیدی که به واسطه گسترش   .به اینترنت آزاد است یک نوجوان ایرانی نیز از همین حق برخوردار است

های بنیادین تشکیل دهنده جوامع مانند فرهنگ و هویت ملی نیز به تدریج  تی و ارتباطی به وجود آمده، پایههای اطالعافناوری

شود. هویت عبارت از نیازهای روانی انسان و پیش نیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. اگر محور و مبنای زندگی اجتماعی  متحول می

سازد. هویت اجتماعی نه تنها ارتباط ان بدانیم، هویت اجتماعی چنین امکان را فراهم میرا برقراری ارتباط پایدار و معنادار با دیگر

ها و تمایزها است، بدین  بخشد. احساس هویت ترکیبی از همسانیکند، بلکه به زندگی افراد هم معنا میپذیر میاجتماعی را امکان
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اند، به نوعی با هم  های هویتی معروفی خاصی که به شاخصهها معنا که اعضای یک گروه در درون مرز مشخص و بر اساس مؤلفه

شان  هایاند. به عبارت دیگر، این مرزها که خصلتی نمادین دارند، در برگیرنده افرادی هستند که به طور کلی شباهتمشابه و همسان

ها، به عنوان عضویت در  هویت آن هایی برای تعریف هاست که به عنوان شاخصهای آنهاست. اساساً همین شباهتبیشتر از تفاوت

 (. 35آید )همان، یک گروه اجتماعی خاص، به کار می

 

 پيشينه پژوهش  
( در تحقیقی با عنوان »بحران کرونا و بازاندیشی فرهنگی در ایران« بیان نمود این مقاله تحلیلی  1399اهلل فاضلی )نعمت 

هایی که بحران ویروس کرونا شکل گرفته است  کرونا در ایران است. در ماهفرهنگی از پیامدها و تأثیرات فرهنگی بحران ویروس  

هایی برای شیوه زندگی و فرهنگ در  این پرسش در کانون توجه جامعه و اندیشمندان ایران بوده است که این بحران چه داللت

ن که چگونه ذهنیت جمعی مردم ایران متأثر شود و ایمندی فرهنگ در ایران امروز پرداخته میایران دارد؟ و به تحلیلی از مسئله

پردازد. سپس سه دیدگاه  از بحران ویروس کرونا هوشیار و حساس و شده و به پرسشگری از امور بدیهی و طبیعی فرهنگ می

قادی.  . گفتمان بازاندیشی انت3. گفتمان گسست و  2. گفتمان تداوم؛  1شود:  بندی کردن این پرسشگری ارائه میصورت  درباره نحوه 

شود. رویکرد نگارنده به موقعیت کرونایی همسو با گفتمان بازاندیشی است. از ها شرح داده میدر قسمت سوم مقاله این گفتمان 

کند که انفجار ها و ابعاد این بازاندیشی انتقادی اختصاص داده شده است. نگارنده استدالل میاین رو بخش مهم مقاله را به ویژگی

ها، دیجیتالی شدن مضاعف، افزایش توانش تطبیقی، افزایش تقاضای  زدایی، بازاندیشی در نظام اولویتآشنایی  اطالعات و دانش،

دهند. روش  اجتماعی برای دانش و در نهایت افزایش سوژگی و عاملیت، مجموعه عواملی هستند که گفتمان بازاندیشی را شکل می

دیدگاه  تحلیل  مقاله  این  در  گرفنگارنده  شکل  از  های  حال،  عین  در  است.  ایران  در  کرونا  بحران  فرهنگی  پیامدهای  درباره  ته 

ها یکی از راهبردها برای  شده است. تجزیه و تحلیل نظری مفاهیم و دیدگاه  های شهودی نیز کمک گرفتههای زیسته و درکتجربه

 های شکل گرفته از پیامدهای بحران کروناست.  فهم روایت

( در تحقیقی با عنوان »هنرسازی و رفاه با هنرمندان 2021ماهامدی سابیت و نیکول رادماکر )  ایسی لیندسی و اسکیلیسی

ای در طول یک پاندمی« بیان نمودند این پروژه تحقیقاتی با هدف بررسی رابطه بین هنرسازی و رفاه در هنرمندان حرفه ای حرفه

نده است که برای تکمیل یک نظرسنجی و همچنین یک  پاسخ ده  14است. این مطالعه شامل    19در طول همه گیری کووید  

کنندگان را با استفاده از یک  های هنری شرکتفرآیند پرس و جو مبتنی بر هنر دعوت شده بودند. محققان نظرسنجی و پاسخ

ری و داخلی فرآیند مشترک تکراری برای شناسایی موضوعات نوظهور تجزیه و تحلیل کردند. این مضامین شامل یک درایو غیراختیا

برای ایجاد است. تأثیرات مثبت عاطفی، اجتماعی و فیزیولوژیکی مرتبط با هنرسازی و اشتراک گذاری هنر و تأثیرات مثبت بر  

ای تأکید  های منحصر به فرد مرتبط با هویت هنرمند حرفهها بر نقاط قوت و چالشگیر. این یافتهروی هنر مرتبط با بیماری همه

 کند. می

 

 هش روش پژو
های نشانه شناسی و سیر زایشی معنا مطرح شده،  در این تحقیق ابتدا با روش توصیفی مفاهیم و نظریات مربوط به اندیشه

سپس با رویکردی تحلیلی میان نظریات و آثار هنری مورد بحث در زمان کرونا )کامبیز درم بخش در حوزه کاریکاتور( ارتباط  

کاریکاتور که با موضوع ویروس   نش متن بپردازد. بر این اساس، آثار منتخب هنرمند در حوزهها به خوابرقرار کرده تا با کمک آن

جانشینی بر اساس نظریه سوسور مورد بررسی  -اند، با استفاده از نظریه بازنمایی/ همنشینی، خلق شده19-کرونا و بیماری کووید

 قرار داده است.
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 آماري  ي جامعه

گیری کرونا، مشکالت زیادی برای هنرمندان در عرصه هنر را ایجاد کرده است، بر این اساس، جامعه  به دلیل اینکه بحران همه

اند،  ، خلق شده19-کاریکاتور که با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید   آماری تحقیق حاضر، شامل آثار هنرمندان فعال در حوزه

 بود.

 بخش: زندگی نامه کامبيز درم

در شیراز( طراح، کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی است. او برنده چندین جایزه بزرگ    1321خرداد    8بخش )زاده  کامبیز درم

 است.معتبر جهانی است و تاکنون چندین نمایشگاه مستقل از آثارش در کشورهای مختلف جهان برگزار شده

التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران است. او از پیشکسوتان رغدر شیراز به دنیا آمد و فا  1321بخش در سال  کامبیز درم

سالگی همکاری خود را با نشریات ایرانی    14بخش از  رود و در کار خود صاحب سبک است. درمشمار میهنر کاریکاتور در ایران به

گل، نبل اشپالتر و ... کارش را ادامه  از جمله توفیق شروع کرد و با دیگر مطبوعات ایرانی و خارجی همچون نیویورک تایمز، اشپی

سال با مطبوعات صاحب نام ایران و جهان همکاری مستمر داشته و مدّتی نیز در دانشکده هنرهای    60داد. در مجموع بیش از  

کشور   نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از  50است. این هنرمند بیش از  زیبای دانشگاه تهران، هنر کاریکاتور را تدریس کرده  

ترین و معتبرترین مسابقات  است. او برنده جایزه از بزرگنمایشگاه جمعی داخلی و خارجی حضور داشته   100برگزار کرده و در  

المللی جنبی دیگر بوده و  المللی کاریکاتور ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، برزیل، یوگسالوی و چندین جایزه بینبین

 1393است. او همچنین نشان شوالیه را از دولت فرانسه در آبان سال  المللی کاریکاتور بودهمایشگاه بزرگ بینداور مدعو چند ن

های معتبر دنیا راه پیدا کرده از جمله در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگستان بخش به موزهدریافت کرد. بسیاری از آثار درم 

ن هنر  مان  ملی،  کتابخانه  صبا،  خانه  گرافیست هنر  سندیکای  موزه  در  و،  بازل  کاریکاتور  موزه  پاریس،  آوینیون  موزه  ایران،  های 

سوئیس، موزه کاریکاتور گابروو در بلغارستان، موزه هیروشیما در ژاپن، موزه ضد جنگ یوگسالوی، موزه کاریکاتور استانبول در  

های متعددی در زمینه تصویرسازی و فورت آلمان. کتابترکیه، موزه کاریکاتور ورشو در لهستان و مجموعه شهرداری شهر فرانک

ها، کتاب کامبیز )درایتالیا منتشر شد(،  است. ازجمله: بدون شرح، دفتر خاطرات فرشتهکاریکاتور تاکنون از او چاپ و منتشر شده

کش است، المپیک  ی که دانههای مشترک طنزاندیشان امروز ایران، طنزاندیشان امروز ایران در خارج از کشور، میازار مور کتاب

هایی در زمینه تبلیغات )طراحی روی جلد  بخش فعالیتدرم خنده، سمفونی خطوط، اگر داوینچی مرا دیده بود و چند اثر دیگر. 

به بعد وارد عرصه   1386ها دارد و از سال  کتاب(، تصویرگری کتاب کودک، پوستر، فیلم کوتاه، کارت پستال، تقویم و مشابه آن

است. او همراه با پسرش رامین در این زمینه فعال است و نتیجه این همکاری، ساخت چندین فیلم انیمیشن سازی نیز شدهشن انیمی

المللی هنر در مراسم پایانی ششمین »جشنواره بین   1397مهر    12ها« ست. در تاریخ پنجشنبه  کوتاه از جمله مجموعه »دلقک 

ای دقیقه 70مستندی  1395در سال   هنرمند دیگر اهداء شد.  3به کامبیز درمبخش و برای صلح«، نشان عالی »هنر برای صلح« 

هایی با  بخش طرحدر روزهای پاندمی کرونا درم  بخش به کارگردانی جواد آتشباری منتشر شد. درباره آثار و زندگی کامبیز درم

های  موضوع بیماری کرونا را در صفحه شخصی خود منتشر کرده و با توجه به موضوعات مطرح شده در روزهای مختلف و جنجال

،  1396)رضازاده،  اند  ای نیز همراه شدهها معموالً با نوشتههای گوناگون به این مسئله داشته است. این طرح پیرامون آنها، واکنش

5.) 

 

 گيري: نمونه و روش نمونه

انتخاب کند که مطمئن شود زیرمجموعه در غالب تحقیقات، محقق عالقه ها به  مند است نمونه تحقیق خود را به طریقی 

 (.  56، 1396ی جامعه با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند، در نمونه نیز وجود داشته باشند )دالور، عنوان نماینده

ت اینستاگرام هنرمندان داشتند به عنوان نمونه  بر این اساس، برای نمونه تحقیق حاضر، آثاری که بیشترین بازدید را در صفحا

اند مورد  ، خلق شده19-کاریکاتور که با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید  انتخاب شدند. لذا آثار منتخب هنرمند در حوزه

ایرانی کامبیزدرم جانشینی قرار گرفتند. لذا در تحقیق حاضر، نمونه آماری شامل آثار هنرمندان    -شناسی همنشینیتحلیل نشانه

 اند، است.پرداخته 1399در شش ماهه نخست بحران کرونا در سال  بخش )در حوزه کاریکاتور(
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 ها:ابزار گردآوري داده

برای پیشبرد تحقیق و دسترسی به اطالعات الزم، صفحات اینستاگرام هنرمندان مورد نظر به شیوه تببینی مورد ارزیابی قرار 

ها به ویژه در موج اول شیوع این ویروس  فتن این نکته که به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا، اغلب گالریگیرند. با در نظر گرمی

در کشور، تعطیل بودند، بسیاری از هنرمندان آثارشان را از طریق انتشار در صقحات شخصیشان در شبکه اجتماعی اینستاگرام یا  

رسد که صفحات  ها، به نمایش عمومی گذاشتند. به همین منظور به نظر میلریهای آنالین از سوی برخی از گابه واسطه نمایشگاه

 شخصی هنرمندان معتبرترین منبع برای دسترسی به آثار هنرمندان در ایام شیوع ویروسی کرونا است.

شش ماهه  بر همین اساس، در این پژوهش، محقق به بررسی آثار هنرمند ایرانی کامبیزدرم بخش )در حوزه کاریکاتور( در  

ها )پسندها( در صفحات اینستاگرامشان ها( و الیک نخست بحران کرونا پرداخته است. هنرمند بر اساس تعداد فالوور )دنبال کننده 

 اند و تصاویر و آثار هنری مورد بررسی قرار گرفتند.انتخاب شده

 

 هاي پژوهش: تجزیه و تحليل داده

(  1913فوریه    22در گذشته:    -1857نوامبر    26بود، فردینان دو سوسور )زاده:  ها حرف زد، سوسور  اولین کسی که از نشانه

شناس سوئیسی، در شهر ژنو زاده شد. از دیدگاه سوسور، ارجاع به اشیای موجود در جهان خارج در نظام زبان و فرایند داللت  زبان

با مصداقی مادی در جهان   برابر  الگو مدلول  این  ندارد و در  بلکه مفهومی ذهنی است. در چنین نظام  جایگاهی  نیست،  خارج 

های مفهومی  کنیم، در سطح مقولهکنند و نه به چیزها و زمانی که درباره چیزها صحبت میها به مفاهیم داللت می ای، نشانهزبانی

ها را بر  « است. سوسور نشانهکنیم. بنابراین، در دیدگاه سوسور نشانه به طور کلی »غیرمادیآن »چیزها« با هم ارتباط برقرار می

دهند. در درون نظام زبان  ها در اصل به یکدیگر ارجاع میکند. به عقیده او نشانهاساس نوعی ماهیت »جوهری« یا ذاتی تعریف نمی

های دیگر  یابد، بلکه ارزش آن ناشی از رابطه آن با نشانهای قائم به خود معنا نمی»همه چیز وابسته به روابط است«. هیچ نشانه

شان با دیگر اجزای نظام هستند. نشانه زبانی رابطه بین یک است. هم دال و هم مدلول مفاهیمی تقابلی و مبتنی بر جایگاه و رابطه

ای است بین یک مفهوم و یک الگوی صوتی. الگوی صوتی به واقع از نوع صوت نیست؛ چرا که  شیء و یک نام نیست، بلکه رابطه

گونه که از ( روانشناختی شنونده از صوت است آنimpressionاست در حالی که الگوی صوتی، پنداشت )صوت مادی )فیزیکی(  

بازنمود دریافتطریق حواس دریافت می تلقی کرد که  توان »مادی«  از آن جهت می  تنها  را  الگوی صوتی  های حسی ما  کند. 

تر است )سوسور، خت. مفهوم نسبت به الگوی صوتی از نوع انتزاعیتوان از »مفهوم«، بازشناهستند. بدین ترتیب، الگوی صوتی را می 

های موجود با رویکرد سیر زایشی  گیری از نشانهسعی شده است آثار منتخب را از جنبة بیان اکسپرسیونیستی و بهره  (.66،  1378

 معنا مورد بررسی قرار دهد و به چگونگی تولید و ظاهر شدن معنا در گفتمان بپردازد. 

 

 بخش: ار هنري کامبيز درمآث

ها بعد، فلسفه با تمایز وجه بازنمایی و وجه عملی  ها مقدم است. مدت ها برای جهت دادن به عمل بر بازنمایی آنکاربرد نشانه

 های )ناقص( واقعیت هستند. هایی داد که بازنمایی پردازی آشنا شد و تقدم را به نشانهنشانه

از جمله هنرمنداکامبیز درم آنها واکنش نشان  بخش  به  اطراف خود توجه داشته و  اتفاقات محیط  به  نی است که معموالً 

ها فعالیت مطبوعاتی و همکاری با نشریات معتبر داخلی و خارجی باعث شده است این طراح صاحب سبک به  دهد. تجربه سالمی

کانی فراهم نباشد، در فضای مجازی با قلم و کاغذ  سادگی از کنار اتفاقات روزمره عبور نکند و حتی اگر در فضای رسمی رسانه ام

 دهد. به رویدادهای مختلف واکنش نشان می

کند. این هنرمند طراح  بخش هنرمند بسیار پرکاری است که روزانه چند ساعت از وقت خود را صرف طراحی میکامبیز درم

ایرانو کاریکاتوریست سال های متعدد  دارد و عالوه بر برگزاری نمایشگاه  ها است که حضور فعالی در صحنه هنرهای تجسمی 

هاى زیادی در زمینه تصویرسازى و کاریکاتور منتشر حال کتابداخلی و خارجی، برنده چندین جایزه معتبر جهانی است و تابه

 کرده است.
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آورند که در هر  د میگیرند و کاراکترهایی را به وجوبخش با خطوطی ساده و سیاه روی زمینه سفید کاغذ شکل میآثار درم

ها  گوید: »پشت سادگی کارهای من سالبخش درباره سادگی آثارش میگر داستانی متفاوت و تأثیرگذار هستند. درمتابلو روایت

شود.  ها خالص و کریستالیزه میکنید و بعد از مدتکار و زحمت وجود دارد. مثل یک سنگ الماس که شروع به تراشیدن آن می

نهد و چون امروز ها کار کنید تا به این سادگی برسید. انسان رسیدن به سادگی را ارج میطور است و باید سالهمینکار هنری هم  

گویند هر کاریکاتور تو یک کتاب است. کارهایم بدون  خواهد. مردم به من میفرصت کمی دارد، چیزهای کوتاه و تأثیرگذار می

خواهد و من توانستم به  المللی زحمت زیادی میآن را بفهمند. رسیدن به این زبان بینتوانند  کالم است و مردم از هر ملیتی می

 رسانی جهان است«.ترین وسیله پیامای برسم که با جهان صحبت کنم. کاریکاتور کوتاهدرجه 

و با توجه به هایی با موضوع بیماری کرونا را در صفحه شخصی خود منتشر کرد  بخش طرحگیری کرونا درمدر روزهای همه

ها  های گوناگون به این مسئله داشته است. این طرح های پیرامون آنها، واکنشموضوعات مطرح شده در روزهای مختلف و جنجال

با نوشته نیز همراه شدهمعموالً  را می ای  با موضوع کرونا  آثار کامبیز درم بخش  از  ادامه تعدادی  آنها  اند. در  به بررسی  بینیم و 

 . پردازیممی

 

 ترین جا در حال حاضر : امن1تصویر  

ای بخش در این تصویر قصد دارد تصویر »روزهای قرنطینه؛ در خانه بمانید. بیرون هم خبری نیست!!!« را به شیوهکامبیز درم

ها  استفاده از این فرمنوین با کرونا مرتبط سازد. همنشینی خطوط و فرم ها در کنار هم برای ساختن مفهومی از کرونا است که با 

ترین جا در حال حاضر،  کشد که آدمک از درون خانه، به نوعی می خواهد با این همنشینی بفهماند که امنای را به تصویر میخانه

دهد که خانه ماندن فعلی است که باید به  ها نشان میخانه است تا از ویروس منحوس کرونا در امان باشیم. همنشینی در فرم

خود جوش در دوران کرونا از جانب تک تک افراد صورت بگیرد. اینکه فرد خود در حال ترسیم فضای خانه بسته به صورت صورت  

شود و این معنا را  های آبی، قرمز و زرد مالیم به کار برده شده در اثر نمادی از آرامش و امنیت تلقی میکامالً ارادی است. رنگ

 توانیم برای خود امنیت و آرامش را به ارمغان آوریم. صورت ارادی، می  رساند که با ماندن در خانه بهمی

مانیم، بهترین  کنیم. نقاشی در خانه مینشانه از موجودیتی مادی برخوردار است که از طریق حواس پنجگانه خود دریافت می 

 و خوانش متن دارد.رسانه برای انتقال پیام متن بهداشتی کرونا است که قراردادهای ویژه خود را در اجرا 
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 : دکتر: نترس بابا من خودم هم کرونا دارم!!! 2تصویر  

دهد کادر درمان خسته هستند و این مفهوم را می رساند که همچنان در حالی  همنشینی این افراد در تصویر فوق نشان می

آمار کرونا، تصاویری از کادر درمان سرم به دست  کنند. در میانه افزایش  رسانی میکه در دل بیماری قرار دارند، به مردم خدمت

تواند پیام  رسانی هستند. همنشینی در این تصویر میرغم ابتال به کرونا همچنان مشغول کمکداد، علیمنتشر شد که نشان می

ممکن است به  پذیر است. همچنین افراد  دیگری هم داشته باشد، اینکه احتمال اتنقال ویروس در هر کجا و هر شرایطی امکان

های مختلفی نسبت به استرس واکنش نشان بدهند. همنشینی در این تصویر به وضوح نشان داده شده است که پزشک با  روش

فهماند از زیر تخت بیا بیرون، من هم کرونا دارم، یعنی نیازی ندارد بترسید و بهتر است درمان خود را حالتی طنزگونه به بیمار می 

 شروع کنید. 
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 : سلف سرویس 3  تصویر

ها هستند، این مفهوم را می رساند که بیمار کرونایی در حال دست و  درم بخش با همنشینی خطوطی که نشان دهنده آدم

پنجه نرم کردن با مرگ است. همچنین، مفهوم دیگری که دارد این است که عزراییل که نمادی از مرگ است بر روی یک میز 

رساند که بخش زیادی از ماجرا بستگی به خود ما دارد.  است. سلف سرویس این مفهوم را میسلف سرویس با بیمار مچ انداخته  

های بهداشتی با مرگ  خودمان باید مراقب خودمان باشیم و در عین حال این خود ما هستیم که در صورت عدم رعایت پروتکل

 هر کس باید نگران خودش باشد.  دست و پنجه نرم خواهیم کرد. در عین حال که هیچ کس به ما توجهی ندارد، 

 

 : جهانی که به گند کشيدیم.....!!!4تصویر 

کنید، همنشینی کره زمین و فرد اسپری به دست، این معنا را می رساند که یک دولتمرد با یک  در تصویری که مشاهده می

د در مقابل کره زمین دو مفهوم دارد. اسپری که در دست دارد، قصد دارد زمین را ضد عفونی کند. همنشینی تصویر بزرگ یک فر

تواند یک شخصیت بزرگ و یا دولتمرد و سیاستمدار باشد و یا نقش زیاد و پررنگ انسان در آلوده کردن و نابودی  اینکه این فرد می

در تکاپو برای    اند و حاالدهد. از نگاه اول سیاستمداران با تدابیر نادرست زمین را به سمت نابودی سوق دادهجهان را نشان می

ها هستند که حاال به ناچار در مسیر  توان گفت که مقصر عمده رشد و گسترش ویروس کرونا انسانجبران هستند. در نگاه دوم می

 اند.اصالح عملکرد خود قرار گرفته

ی منتشر کردم  بخش درباره این اثر گفت: اثری را با موضوع ویروس کرونا در صفحه شخصی خودم در فضای مجازکامبیز درم

مداری را تصویر کرده است که قصد دارد کره زمین و دنیایی را که خودشان که خیلی خوب دیده شد. این اثر فرد مهم و سیاست

 اند، حاال با یک اسپری پاک کند. به گند کشیده
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 : اندر احوال این روزها!!!!!!!5تصویر 

کشد که  هایی را به تصویر میدریافت معنای اندر احوال این روزها!!!!!!!، نشانهبخش با همنشینی در فرم فوق و  کامبیز درم

توان گفت این مفهوم را دارد که کادر درمان، خود را در دستکش و ... محصور دهد که می روزهای کرونایی اخیر کشور را نشان می

ر کنار دستکش در داخل تصویر نمادی از خستگی و نیاز کرده است تا از ابتالی به ویروس کرونا در امان باشند. همنشینی فرد د

چنین  هم  شود.میدهد که دستکش یک ابزار محافظتی در این روزها محسوب  به استراحت کادر درمان است و این معنا را می

ی افراد بیرون مراکز اعتنایاست که بیاعتنایی است. مفهموم نهفته در نقش مدلول این  همنشینی رنگ بنفش نماد غم و اندوه و بی

های بنفش و ارغوانی  اعتقاد بر این است رنگ  های بهداشتی، کادر درمان را خسته کرده است.درمانی، نسبت به عدم رعایت پروتکل

ها هم خسته دهند. شاید بهتر باشد برای همدلی با کادر درمان کمی بیشتر رعایت کرد، زیرا آنهمدلی و دلسوزی را نشان می

 هستند.

 

 شود؛ باهاش سلفی نگيریم!!!« : »کرونا شوخی سرش نمی6تصویر 

گیرد، به نوعی  رساند انسانی که خودش تصویر سلفی میهمنشینی انسان و موبایل در کنار ویروس کرونا این مفهوم را می

ندگی خود را با مخاطبان  خواهند وجوه مختلف زگیرند، میخودپسند و شاید درگیر با اومانیسم باشد. کسانی که مدام سلفی می
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ها ممکن نیست. بنابراین  ها با ماندن در خانه و رعایت پروتکلگذاری دهد که قطعاً این اشتراکبه اشتراک بگذارند و این معنا را می

هند.  این افراد ناچارند زیست عمومی خود را که همان حضور در محافل مختلف و حتی شلوغی مانند کافه و بازار است، را ادامه د

اومانیستی آناین حضور گرچه منتج به گرفتن عکس اما این خودپسندی منجر به همه های بیشتر و ارضای نیاز  گیری هاست، 

 بند رعایت به اصول اولیه بهداشتی نیست.  بیشتر ویروس کرونا خواهد شد. فرد به تصویر کشیده شده ماسک ندارد و پای

گذاریم و کرونا  ن مفهوم را برساند که ما روزگارمان را با ویروس منحوس کرونا میتواند ایهمنشینی در این تصویر حتی می

گیریم. مانند سلفی گرفتن روزمره در های یادگاری میبه بخشی از زندگی روزمره ما بدل شده است. اینکه حتی با ویروس عکس

 شرایط مختلف. 

 ویروس کرونا تقابل و محور جانشينی در تصاویر کامبيز درم بخش در قبال 

 ابتال به بيماري کرونا  در امان ماندن از ابتال به ویروس کرونا  موضوع تقابل

 در جامعه رفت و آمد کردن در خانه ماندن  های بهداشتیرعایت پروتکل 

 خسته کردن کادر درمان همدلی و دلسوزی با کادر درمان مبنای اخالقی 

 های بهداشتیرعایت پروتکل  فضای حاکم در جامعه
ای  های بهداشتی توسط عدهعدم رعایت پروتکل

 از افراد 

 خودپسندی و غرور توجه به دیگران و اهمیت به دیگران های اخالقی ویژگی

 

بخش ظاهر  های ترسیم شده توسط کامبیز درمبا توجه به نتایج تقابل و محور جانشینی در جدول فوق که از همنشینی فرم

هایی مثل در خانه ماندن، شروع درمان به موقع بیماری و نجات از بیماری و عدم ابتال دیگران به توان گفت، ویژگیشده است، می

هایی است که برای کنترل های بهداشتی صحیح، استریل کردن، همدلی و دلسوزی با کادر درمان، ویژگیبیماری، رعایت پروتکل 

دهد، به آسانی در تصاویر هنری کامبیز درم بخش مشهود هستند و در مقابل  نا را میروند که این معبه کار می 19بیماری کووید 

بیرون ماندن از خانه، ترس و پنهان کردن بیماری، مرگ، آلوده کردن جهان به ویروس کرونا، خستگی درمان و عدم رعایت اصول 

 اند.  بهداشتی قرار گرفته

کند که منزل  دهد که فردی به درون منزل رفته و خطوطی را رسم می می، همنشینی خطوط کنار هم، این معنا را 1تصویر 

ترین جای ممکن  دارای درب خروجی نباشد، یعنی اینکه افراد برای در امان ماندن از بیماری، بهتر است در منزل بمانند و امن

رساند در خانه بمانیم،  ان دیگر، این مفهوم را میبرای در امان ماندن از این بیماری، منزل و عدم ارتباط با بیرون از منزل است. به بی

 بهتر از بیرون خانه ماندن است که با بیماری کرونا درگیر شویم. 

رساند که پزشکان و کالً کادر درمان در  بخش، این مفهوم را میهمنشینی خطوط ترسیم شده توسط کامبیز درم  2تصویر  

کنند. حتی برخی از پزشکان و پرستاران با اینکه خود مبتال  رسانی میرونا خدمتبدترین شرایط ممکن، به افراد درگیر با ویروس ک

اند به دیگر بیماران خدمات دهند تا بلکه  های بهداشتی حاضر شدهاند، در مراکز درمانی با رعایت پروتکلبه بیماری کرونا بوده

 ای از بیماران را نجات دهند. بتوانند جان عده

توانند به  رساند که هیچ به جز خود مردم نمیبخش، همنشینی خطوط کنار هم، این مفهوم را میدرم  از کامبیز  3در تصویر  

دهد که این خود ما هستیم که  بهترین شکل ممکن از خود در مقابل بیماری کرونا، مراقبت کنند. این همنشینی، این معنا را می

تی مرگ فاصله بگیریم وگرنه چند ثانیه غفلت باعث درگیریمان با این  توانیم از بیماری و حبا رعایت پروتکل های بهداشتی، می

 شود.  ویروس منحوس می

در آثار هنری کامبیز درم بخش، میان اجزای درون تصویر یک تناسب وجود دارد که ارزش هنری بیشتری به تصویر داده 

ه این فردی که به ضد عفونی کردن جهان پرداخته است، ، این مفهوم را دارد ک4ها، مانند تصویر است. برخی از این نوع از تناسب

داند که هر طور ممکن است خود نقش مهمی در بروز بیماری کرونا و انتقال آن در جهان داشته است که حاال خود را مسئول می 

 شده این بیماری را کنترل کند و تصمیم به ضد عفونی کردن جهان گرفته است. 
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دهد که روی صندلی درون یک دستکش با حالت ماتم  درون دستکش، فردی را نشان می ، همنشینی خطوط  5در تصویر  

دهد که کادر درمان به دلیل نجات جان خود و بیماران مبتال به ویروس کرونا، در  گرفته نشسته است. این تصویر این معنی را می

از جتمام شیفت کاری خود در مراکز درمانی، با رعایت پروتکل  بهداشتی  مله )دستکش، ماسک، لباس مخصوص( مشغول های 

دهد شاید بهتر باشد این روزها به کادر درمان توجه دهی به بیماران مبتال به ویروس کرونا هستند و به مخاطبین نشان میخدمات

 های بهداشتی، به فکر جان خود و عدم درگیری با این بیماری باشند. بیشتری شود و به جای عدم رعایت پروتکل

های بهداشتی قصد سلفی  دهد که به راحتی بدون رعایت پروتکل ، همنشینی خطوط کنار هم فردی را نشان می6صویر  در ت

ایم که افراد با کوچک شمردن  ها را در صفحات مختلف اینستاگرام دیدهگرفتن با ویروس کرونا را دارد که به وضوح این قبیل عکس

شدند.  گرفتند و بعد از چند روز خودشان نیز درگیر این بیماری میکرونا، سلفی می  این بیماری منحوس، با افراد درگیر بیماری

های بهداشتی، ویروس کرونا با کسی شوخی ندارد و دیر یا زود سراغش  این تصویر گویای این مطلب است که بدون رعایت پروتکل 

 ین ویروس در امان بمانیم. های بهداشتی، رعایت شوند تا از ابتال به اآید و باید حداقل پروتکلمی

 

 بحث و نتيجه گيري 
در شرایطی که این روزها ماندن در خانه به اصل اساسی مقابله با شیوع کرونا در جامعه ایران تبدیل شده است، هنرمندان  

نشان دهند که هنرمند  اند تا  در راستای عمل به »مسئولیت اجتماعی« خود با سالح هنر و با برپایی نمایشگاه مجازی وارد گود شده

آفرینی افکار عمومی و منحرف  ها، برای سرگرمی و نشاطجماعت در هر شرایطی همراه و همگام جامعه است. برگزاری این گالری

نمایشگاه مجازی »آثار هنری کرونا« در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام برپا   کردن ذهن آنان از بحران کرونا، عرضه شده است.

های فضای مجازی برای ارتباط تعاملی  گیری از ظرفیتدهد که هنرمندان و فرهیختگان به ضرورت بهرهاین نشان میشده است و  

مراعات نکردن توصیه های بهداشتی در واقع ضرر رساندن به اطرافیان است؛ در واقع در خانه ماندن و  اند.  با مخاطبان پی برده

 مراقبت از خانواده و اطرافیان و آشنایان را نیز در پناه سالمت نگه دارد.  تواند ضمنچنین صرف نظر از مسافرت میهم

دهند. هنرمندان، امروز با توجه به رابطه بین هنر و زندگی دامنه وسیعی از آثار هنری امروز را مشکالت بشری تشکیل می 

ای به کاررفته ننده آن است که عناصر نشانهاند. این بررسی روشن کبیش از گذشته همپای مردم درگیر مسائل شده و تأثیر گرفته

 سازد. در این آثار بسیاری از حقایق، از هم پاشیدگی و رکودهای اخالقی جامعه معاصر را آشکار می
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