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Abstract 
Corona is an unknown virus that transcends all natural and human boundaries and affects artists 
around the world. Kurdish artists have not been unaffected by this and have reflected this in their 
works. The purpose of this study is to study and analyze the consequences of Corona, in ريغ اچ one 
of its main., As an art in the works of Kurdish artists from the perspective of Gaston Bashlar's 
imaginative critique. In order to analyze the work of art, Bashlar pays attention to the author's 
imagination and uses the main and basic elements of the world (water, air, soil and fire) as the basis 
for recognizing the work of art and the artist's imagination because he believes that imagination is 
formed based on material forms. This research is qualitative in nature and is a descriptive-analytical 
research method. Also, information and data were collected using written sources and libraries, field, 
as well as the global information network (Internet) and seeks to answer the question: the impact of 
the Corona pandemic and the resulting atmosphere on Kurdish artists selected in this study and How 
have their works been? In this regard, first, by organizing a call and broadcasting it in cyberspace 
and society, communicating with artists in the field, etc., a total of 290 works in different artistic 
formats and with a focus on corona were collected. Then, according to the quality of the works 
collected in a purposeful way, the works of each artist from each Kurdish country "Iran, Iraq, Syria" 
were selected and the works of these three selected artists were analyzed from the perspective of 
Bashlar's theory. The results showed that the selected artists in this study referred more to their inner 
space and their works of this period tended more towards introversion and inner concerns of the 
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artist and the direct reflection of Covid 19's effects in human society was less reflected in the works 
of these artists. 
 
Keywords: Corona virus, Critique of Imagination, Gaston Bashlar, Painter Artists.  
 



 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاي ادبیرشتهبین هايپژوهش
 286-257، 1401 بهار و تابستان ، هفتمچهارم، شمارة نامۀ علمی، سال دوفصل

DOI:10.30465/LIR.2021.34301.1249 

 
 » هیسور عراق، ران،یا« کرد هنرمندان آثار یشناسمضمون

  کرونا موضوع با باشالر گاستون یلیتخ نقد منظر از 
 (مقاله پژوهشی)

 *(ئاسو) یوسفکند عزیزي علیرضا
 **بهمن نامور مطلق

 چکیده

به طوري که  گذاشته سر پشت را یانسان و یعیطب يمرزها همه که است ياناشناخته روسیو کرونا،
 آثارشان در و نبوده ریتأثیباز این امر  زین کرد هنرمندان .است داده قرار ریتأث تحتنیز  را جهان هنرمندان

 ماهیت از غیر چوبیرچا در کرونا، يامدهایپ لیتحل و یبررس پژوهش نیا هدفاند. این امر را بازتاب داده
 باشالر. است باشالر گاستون یلیتخ نقد منظر از کرد هنرمندان آثار در يهنر نمضمو عنوانبه آن، یاصل

 آب،( جهان سازنده هیاول و یاصل عناصر و داده قرار توجه مورد را مؤلف لیتخ ،يهنر اثر لیتحل جهت
 بر لیتخ است معتقد چراکه دهدیم قرار هنرمند لیتخ و يهنر اثر شناخت اساس را) آتش و خاك هوا،

 قیتحق روش و بوده یفیک نوع از تیماه لحاظ به پژوهش، نیا. ردیگیم شکل يماد يهاصورت هیپا
 ،ياخانهکتاب و مکتوب منابع از استفاده با هاداده و اطالعات يگردآور نیچنهم. است یلیتحل-یفیتوص

 است پرسش نیا به پاسخ یپ در و گرفته صورت) نترنتیا( یرساناطالع یجهان شبکه نیهمچن ،یدانیم
 چگونه آثارشان و پژوهش نیا در منتخب کرد هنرمندان بر آن از حاصله يفضا و کرونا یپاندم ریتأث: که
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 با ارتباط جامعه، و يمجاز يفضا در آن پخش و فراخوان کی میتنظ با ابتدا راستا، نیا در است؟ بوده
 يآورجمع کرونا تیمحور با و يهنر متفاوت يهاقالب در اثر 290 بربالغ...  و یدانیم صورتبه هنرمندان

 نیکردنش کشور هر از هنرمند هر آثار هدفمند، روش به شدهيآورجمع آثار تیفیک به توجه با سپس. شد
 باشالرنظریۀ  منظر از منتخب هنرمند سه نیا آثار یبررس و لیتحل به و انتخاب» هیسور عراق، ران،یا«

 مراجعه شیخو یدرون يفضا به شتریب پژوهش نیا در منتخب هنرمندان که داد نشان جهینت. شد پرداخته
 و داکردهیپ شیگرا هنرمند یدرون يهادغدغه و ییگرادرون سمت به شتریب هاآن دوره نیا آثار و کرده

 .است داکردهیپ انعکاس هنرمندان نیا آثار در کمتر یانسان جامعه در 19 دیوکو اثرات میمستق انعکاس
 

 کرد نقاش هنرمندان باشالر، گاستون ل،یتخ نقد کرونا، ها:کلیدواژه
 
 

1.لۀ پژوهشمه و بیان مسأمقد 

داراي یک پیوند  ايبینارشتهبررسی  به هنر و ادبیات دارد. ايبینارشتهین پژوهش رویکردي ا
دوسویه است که می تواند سبب رهایی از تکرار فقر موضوع هاي پژوهشی، فزونی روح 

 دوره رد. )40:1399اسماعیلی،(ي بشري و زیادي غناي ادبیات گردد لطافت در دانش ها
 جانبههمه گرفتن قرار ریتأث تحت و یجهان جامعه در کرونا روسیو حضور به توجه با معاصر
 در متفاوت يهاوهیش به و قرارگرفته آن ریتأث تحت زین هنرمندان و هنر يایدن ،یانسان جامعه

 يمتماد انیسال طول در یتجسم يهنرها هنرمندان اگرچه. است افتهی انعکاس هنرمندان آثار
 حضور دوره در ولی انددهیکش ریتصو به را شیخو االتیخ يایدن يبصر عناصر از استفاده با

 کرده ظهور قبل از متفاوت ياوهیش به و بوده روسیو نیا ریتأث تحت لحاظ هر به هنر کرونا،
 و فراوان راتیتأث هنر اقتصاد در و آثار شینما و ارائه اثر، خلق يهاوهیش در کرونا. است

 .است گذاشته يبرجا خود از يریچشمگ

. شد گریکدی از هاانسان شتریب هرچه يدور باعث یاجتماع يگذارفاصله و نهیقرنط
 هاموزه و يگالر یلیتعط. است بوده یروح و يفکر ،یکیزیف مختلف يهاوهیش به يدور نیا
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 از. دیگرد هنرمندان نیب ارتباط قطع و يهنر آثار دوفروشیخر بازار بارهکیبه یلیتعط باعث
 از يگرید شکل گسترش باعث و داکردهیپ گسترش يمجاز شکل به ارتباطات گرید طرف
 یناش مشکالت تمام با هنرمندان تا شد باعث نهیقرنط از حاصل يفضا. شد یاجتماع روابط

 ارتباطات قطع. باشند داشته متفاوت آثار خلق و دیجد سوژه نیا بر يشتریب تمرکز ، آن از
 خلق يرو شیخو کارگاه در تا باشند داشته يشتریب زمان و فرصت هنرمندان که شد باعث

. کرد يبنددسته گروه دو در توانیم را دوره نیا در حاصل آثار. باشند داشته تمرکز يهنر اثر
 و یانسان جامعه در  یپاندم نیا راتیتأث آثارشان در که هستند گرابرون هنرمندان اول گروه

. است افتهی انعکاس مشخص و واضح صورتبه و قرارگرفته لیتحل مورد رامونیپ طیمح
 رواضحیغ صورتبه  آثارشان در یپاندم نیا راتیتأث که هستند گرادرون هنرمندان  دوم گروه

 از حاصله يامدهایپ ریتاث تحت هنرمندان گروه نیا درواقع. است افتهی انعکاس میمستق ریغ و
 و یذهن يهادغدغه به توجه با و کرده مراجعه شیخو ناخودآگاه ریضم به شتریب ،یپاندم نیا

 ندیفرا در یمتنوع و ادیز آثار هنرمندان از یبخش اگرچه.اندپرداخته اثر خلق به خود یدرون
 با هنرمندان از گرید  یبخش برخورد یول کردند خلق دوران نیا در یرساناطالع و يریشگیپ
 بحران به توجه و خالقانه نگاه با هنرمندان نیا از یبخش. است بوده تر متفاوت  مساله نیا

 مسأله نیا به گوناگون جهات از و مختلف يهاوهیش به کرونا، وعیش از یناش یانسان قیعم
 .اند داده قرار یبررس و لیتحل مورد گونان جهات از را ان و پرداخته

 پژوهش نهیشیپ.2
ستجو  کی با ساس  بر را يادیز يهاپژوهش نترنت،یا در ج ستون  لیتخ لیتحل کردیرو ا   گا

ــا باشــالر ــناس   کرد، هنرمندان يهنر آثار در لیتخ موضــوع با یپژوهشــ یول. میکنیم ییش
  يراســـتا در. اســـت گرفتهانجام پژوهش نیا در بار نیاول يبرا امر نیا و نگرفته صـــورت

 :  گرفت قرار یموردبررس و ییشناسا لیذ شرح به چند يموارد فوق پژوهش
 



 یشناسمضمون، 1401سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان  ی،ادب ايرشتهینب يهاپژوهشدوفصلنامه   262
: یسندة اول(نوا گاستون باشالر با موضوع کرون یلیاز منظر نقد تخ »یهعراق، سور یران،ا«آثار هنرمندان کرد 

  )یوسفکند یزيعز یرضاعل
                                           

  نظرات و يآرا باشــالر، نزد لیتخ یدارشــناســیپد: عنوان با يامقاله در) 1386( مطلق نامور
شالر  س  را با ست  داده قرار یموردبرر شالر ) 1386: (عنوان با گرید يامقاله در نیهمچن. ا   با

  از را يو اتی نظر و آثار  ،يباشـــالر  نقد  انواع و روش یمعرف از پس ،یلیتخ نقد  گذار انی بن
:  عنوان با يامقاله در) 1394( پور یعل. است  داده قرار یموردبررس  یلیتخ نقد و لیتخ هیزاو

ــاخت    قاسمعلی ثرا خانم گالب رمان  بر ينقد( ییامحتو يها تقابل   ويکاروان و ییگراسـ
 و نستادا بافت از مســـتخرج ییمحتوا تقابل و یمتن يها نمونه  ويکاروان ضمن ،)ستافر

  داده قرار تحلیل مورد باشــالر يآرا اســاس بر ،یتروا عناصر کمک به را خانم گالب رمان
  يایرؤ در زبان بر آن یتجل و ریتصو  ظهور: عنوان با يامقاله در) 1395( فردود يتقو. است 
  پرداخته باشالر  و دیفرو يآرا در لیتخ لیتحل و یبررس  به ،يباشالر  ياپردازیرؤ و يدیفرو

ست  شالر،  نگاه از چهین: عنوان با يامقاله در) 1382( خطاط. ا صاو  لیتحل راه از با   یادب ریت
شعار  در صر  با هاآن رابطه و چهین ا سوف یف افکار یتحول ریس  اربعه، عنا شمکش  و ل   انیم ک

ضادها  سن  حاج. ردیگیم یپ را تفکر نیا يت   عنصر تطبیق: عنوان با يامقاله در) 1393( یح
 و یبررســ به ر،باشال نگاستو تخیلی نقد دیکررو با نامه خاوران يهانگاره و متن در ل،خیا
  باشالرپرداخته گاستون یلیتخ نقد اساس بر نامهخاوران کتاب در متن و ریتصو ۀرابط لیتحل

ــوع نیا نیهمچن ــناســ  نامهانیپا در را موض ــد یکارش   عنوان نیهم با) 1393( شیخو ارش
  ایرؤ يهنر و یادب لیتحل: عنوان با يامقاله در) 1397( یحرمت. است  کرده حیتشر  ترمفصل 

  باشالر،  گاستون  یلیتخ نقد منظر از) را اوشیس  توس دنید خواب( داستان  نگاره و متن دار
ــ به ــاعر خیال و ایرؤ عالم شــدن کشــیده ریتصــو به لیتحل و یبررس   موردنظر نگاره در ش

  تخیل و طبیعت: عنوان با شیخو مقاله در) 1393( زادهیعل و یســـاروکالئ. اســـت پرداخته
  ر،باشال نگاستو تخیلی نقد نظریۀ از دهستفاا با ،ستمیرکیا يسینما و يسپهر شعر در قخال

لنــدآوازه   هنرمند و شاعر كمشتر هنیتذ ن ی ا ب   طبیعت لیۀاو عناصر با ردبرخو در را یرا
س  س . اندداده قرار لیتحل و یموردبرر   ای يفرد من گاهیجا: عنوان با يامقاله در) 1386( یعبا

  متفاوت ریتصاو خالل از بتوان آن کمک به که است یعلم یروش یمعرف درصدد خالق، من
ــته به متنوع و ــ يمرکز هس ــ متن لیتخ و یادراک-یحس   خالق جهان به تیدرنها و دهیرس

 .کرد درك اثر پنهان يهاهیال انیم از را يهنر اثر در نهفته یمعان و واردشده هنرمند
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 پژوهش روش.3
  یلیتحل-یفیتوصـــ روش به و شـــده محســـوب یفیک نوع از تیماه لحاظ به پژوهش نیا

  دوران در کرد هنرمندان آثار در لیتخ لیتحل و یبررس  یپ در پژوهش نیا. است  گرفتهانجام
  ســپس و یپژوهشــ فراخوان میتنظ با ابتدا منظور، نیهم به. اســت جهان در کرونا حضــور

ضا  در آن پخش ش  يهاجامعه و يمجاز يف  و یدانیم صورت به هنرمندان با ارتباط ن،یکردن
  با سپس . شد  يآورجمع کرونا تیمحور با و يهنر متفاوت يهاقالب در اثر 290 بربالغ... 

ــده يآور جمع آثار  تی فیک به  توجه    کشـــور هر از هنرمند  کی آثار  ، هدفمند   روش به  شـ
ش  س  به و انتخاب»  هیسور  عراق، ران،یا« نیکردن   نیا آثار در لیتخ لیتحل و خوانش ،یبرر

  منابع از اســـتفاده با اطالعات يگردآور روش. میپرداخت باشـــالر منظر از منتخب هنرمندان
 .است بوده) نترنتیا( یرساناطالع یجهان شبکه نیهمچن ،یدانیم ،ياخانهکتاب و مکتوب

 
 پژوهش ينظر یمبان.4

 و یادب نقد نهیدرزم که اسـت  يفرانسـو  نو مکتب یادب منتقد و لسـوف یف  باشـالر  گاسـتون 
  خود به مختص و ژهیو يهالیتحل و اتینظر یدارشناس  یپد و يروانکاو علم، فلسفه  ،يهنر
ــت دارا را ــتریب یول اس ــ و لیتحل خاطر به ش   مخاطب و مؤلف ،يهنر اثر در لیتخ یبررس

  هنر يایدن وارد الجرم قتیحق و تیواقع شتر یب شناخت یپ در که یلسوف یف. شود یم شناخته 
صدد  و کرده انتخاب یمطالعات کرهیپ عنوانبه را شعر  ابتدا در منظور نیهم به او شود یم   در

  از عهیمابعدالطب و فلسفه  یانتزاع يایدن بود معتقد چراکه برآمد، شاعران  یالیخ يایدن به ورود
  جستجو  هنرمندان و شاعران  یالیخ يایدن در را آن دیبا و هستند  عاجز قتیحق یواقع درك
  موضوع  درواقع. گردندیم قتیحق و الیخ يایدن وارد نشیآفر لحظه در هنرمندان چون کرد

صل  شالر  اتینظر و آثار یا س  رویپ با ست  لیتخ لیتحل و یبرر شالر . ا   اثر لیتحل جهت با
شته  را آن يهاشه یر و کرده مراجعه مؤلف لیتخ به ،يهنر ستجو  دور يهادرگذ .  کندیم ج
ساس  نیا بر صل  عناصر  کهن، علوم اتینظر به توجه با ا   هوا، آب،( جهان سازنده  هیاول و یا

  قرار مؤلف یالیخ يایدن شتر یب شناخت  اساس  را آن و داده قرار موردتوجه را) آتش و خاك
ست  معتقد چراکه دهدیم شالر . ردیگیم شکل  يماد يهاصورت  هیپا بر لیتخ ا   وندیپ با با

صر  ستاو  کارل از متأثر يروانکاو و چهارگانه عنا صدد   ونگی گو   یادب يهنر آثار لیتحل در
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  يهنر یادب لیتحل و يروانکاو باب در ونگی ریتأث به را شیخو اتینظر از یبخش  او. برآمد
ــت آورده  آتش يروانکاو کتاب در ــاخص تفاوت نیا با اس   گذشــته به ونگی مانند که ش

  ریضم  یعنی دور يهادرگذشته  مؤلف لیتخ يهاشه یر یبررس  به تنها و نداشته  يکار مؤلف
 و نشــانه را شــاعران االتیخ يروانکاو در. پردازدیم چهارگانه عناصــر و یجمع ناخودآگاه

  در ما اما کاهندیم فرو شـان یاصـل  يهانهیزم و علل به را هاآن و دانندیم يگرید امر معلول
  صور  خود درك یپ در بلکه میست ین هاآن کاهش فرو و لیتعل یپ در شاعران  الیخ با مواجه

  را الی خ صـــور مبالغه،   با  میتوانیم آنجا  تا  و میکن آغاز  الی خ صـــور قبول با  دی با  ما . میالی خ
شارکت  و همدالنه کردیرو ینوع مبالغه درواقع. میده شیافزا   الیخ در گرانهیباز و انهیجو م

  آن ناگفته يهاگوشه  و میفکنیب الیخ آن دل در را خودمان میکنیم یسع  ما یعنی است  شاعر 
  مؤلف لیتخ به ورود يبرا باشالر، اتینظر مطابق درواقع) 1398،11 باشالر. (میکن کشف را
  عناصر  لیتحل و یبازشناس   به امر نیا شدن  سهل  يبرا و دانست  یکیآن با را شتن یخو دیبا

 .شودیم پرداخته يهنر یادب اثر در چهارگانه
  در را التیتخ و ریتصاو  ها،نقش از یفیتعر تواندیم که است  یروش  تنها یلیتخ نقد

 و یادب اثر خواننده که مناسب  ییالگو دهد، دست  به هاآن یدگرگون و شدن  گوناگون ریمس 
نده یب ند یم رهنمون يهنر اثر شیدای پ نحوه و تی ماه  درك به  شیازپشیب را يهنر اثر ن .  ک
  هی پا  بر که  ییها داده و یعقالن يها داده انی م زیتما  يبرا باشـــالر ) 56،1387 يلدار یتحو(

شده   قیعال و باورها ستوار ست  ا ضوع  به ا   یتیخالق ارزش لیتخ يبرا او. پرداخت لیتخ مو
ــت قائل ــرفاً نه اس ــاخص و مالك را لیتخ او. یجمع ای يفرد نوع از یبازتاب ص ــل ش   یاص

  باشالر. پرداخت لیتخ يبندطبقه و ییشناسا به منظور نیهم به و داده قرار شیخو مطالعات
  تی خالق مالك نیترمهم. کند یم میتقســـ يدی بازتول  و يدی تول بزرگ دودســـته  به  را لی تخ

  یالیخ ع،یبد صور  گاه نشیآفر ماده و هیاول عناصر . است  هیاول عناصر  با آن ارتباط یچگونگ
ستند  ست  یلیتخ دیبازتول لیتخ گریدانیببه. ه ستق  ارتباط براثر که ا صر  با میم   دیپد هیاول عنا

  خلق به هیاول عناصــر با میمســتق ارتباط براثر خالق و يدیتول لیتخ مقابل در. باشــند امدهین
  يهاصورت از ياشبکه اثر، باشالر ازنظر) 1386-62 مطلق نامور. (زندیم دست ینینو صور

  چهارگانه عناصر  از یکی يرو یعنی واحد يبنا کی بر که دهدیم شکل  را نیمضام  و یالیخ
  یکی از که است  آن در یادب يهنر ریتصو  کی بدعت و اصالت  او نگاه از. باشد  استوارشده  
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صر  از سن  حاج. (کند هیتغذ چهارگانه عنا ساس  بر پژوهش نیا در) 1393 یح   یلیتخ نقد ا

  کرونا  یدمی اپ دوره در کرد منتخب  هنرمندان  آثار  لی تحل و یبررســـ به  باشـــالر  گاســـتون 
 .میپردازیم
 

 کرد و کروناهنرمندان .5
  به بسا  چه که کند یم لیتبد قبول قابل يریتصاو  به را ناخودآگاه يهاانگیزه و الیام هنرمند،
  یزمان( هســتند هاآن انیب يبرا يمفر اما نباشــند، هیشــب هاانگیزه و الیام نیا هیاول شــکل

بسیاري از    آثاردر جامعه موضوع   آنکرونا و فضاي حاصل از    .)224:1399بخت، یگلستان و
شمار م  هنرمندان کرد صل از ویروس کرونا    ریتأث .دیآیب ضاي حا ساس و   ،شه یبر اند ف اح

در   شدهخلق فراوان است. آثار هنرمندان کرد  انیدر م يهنر ریدر ارائه تصاو  هنرمند تیخالق
ها با  ســاختار آن ولیتفاوت دارند  گریکدیمضــمون با فرم و اگرچه ازنظر ي مختلف اهایمد
  کرونا .است  دهیها بخش به آن یخاص  تیو هو زیتما این هنرمندان، فردمنحصربه  يهایژگیو

آمدن  به وجود  در بسیاري از موارد باعث  است و  ی معاصر جهان معضل  کی آنو پیامدهاي 
اغلب موارد این حس مشترك باعث نزدیکی    در شده است.   هاانسان  انیمشترك در م  یحس 

سان  شتر   هاان ست.    صورت بهحتی  هاآنو ارتباط بی شده ا روحیه   لیهنرمندان به دل مجازي 
ساس   سأله به این که  بودند ییهاگروه نیجزو اولمتفاوت و ح شان دادند.   م و  ریتأثواکنش ن

ــته به روحیه و نگرش  ــانمتفاوت بوده و در  هاآنواکنش هنرمندان بس انعکاس یافته   آثارش
ست. برخی از آثار   شتی      در جهت آموزش شده خلقا صول بهدا و ترغیب مردم به رعایت ا

و  انددادهبوده، برخی دیگر آثار دهشـــتناك و مخرب ویروس را از جهات مختلف انعکاس   
در آثارشان    ترمتفاوتي اوهیش گروهی دیگر بیشتر به کنج خلوت خویش رفته و ماجرا را به  

ــح، گاه نمادین و پ  هاانعکاس. این انددادهمنعکس  ــن و واض ــر  گاه روش نهان در پس عناص
   ظهور و متجلی شده است.
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سأله از این  زیهنرمندان کرد ن ساس    ،دهیکرونا د چهیرا از در اینبوده و دن ریتأثیب م اح
ــان منعکس   . در این راســـتا تعدادي از آثار این هنرمندان انتخاب و با         اند کردهو در آثارشـ

. بر اســاس دیدگاه باشــالر  ردیگیمی قرار موردبررســاســتفاده از رویکرد نقد تخیل باشــالر 
ــه زم  ییهاراه نیتراز مهم یالیاز عناصر خ يریگبهره ــت کـ ــهیاسـ ــر   يریکارگبه نـ عناصـ

ست توجه و  .آوردیفراهم م اثر هنريچهارگانه را در  صر چهارگانه  فاده ازا هنري   در آثار عنا
این اساس با   بر .شودیاثـــر م خاص و منطبق یا این عناصر در هر ییهایژگیبروز و بموج

ــر چهارگانه در نقد تخیلی، آثار منتخب هنرمندان کرد در    ــالر به عناص توجه به رویکرد باش
  ی و تحلیل بررســـمجزا تطبیق داده ،  صـــورتبهاز این عناصـــر   هرکدام بااین پژوهش را 

 .دشویم
 

 آب.   1-5

سیاري  شیاء  از ب ــاي  کاربردي و شناختی  زیبایی ايهجاذبه لیدل به موارهه روزمره ا ــــ   مبنــ
ــیاري   ــــ   ینیحس ( ستند ه اتیادب و هنر در بدیع و انگیزخیال تشبیهات  و استعارات  از بســ

  يعنصـــر مورد از عناصـــر چهارگانه آب اســـت. آب ناولی .)75:1398،ی،حســـامینیقزو
ــت که داراي قابلیت تغییر حالت بوده و        ریپذ انعطاف  جامد یا گاز تبدیل          صـــورتبه اسـ

ي،  ریپذانعطاف ،اتیمنشــأ ح ي ازنماد و دارد ی و تطهیرکنندگپاك تیآب خاصــ .شــودیم
شته باشد.   زین یرانیمرگ و و تواندیم حالنیدرع اماو تولد است   شیزا شادابی،    به دنبال دا

ی و ... سالمت  ،بخشیزندگ مایه حیات، طرفکیدوگانه و متضاد است. از   تیماه يدارا آب
   .شودیماعث نابودي سایر عناصر و موجودات ب آن انیطغو از طرف دیگر با  است

  ،طبیعت یندگیو زا روريباآب در  همیتا لیلد بهآب،  ستاقدو  لوهیتا عموضو
  حیاتی عنصر ینا به ،ساطیراز ا مهمی بخشو  ستا هپیچیدو  مهم يمرا ن،نیاایرا نمیادر 

  شتریاست و ب انیجر و درحرکتمواقع  آب در اکثر .)66:1398 (دادور، ستا افتهیاختصاص
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  شود یمراکد و بدون حرکت  کهیاست. هنگام  پنهانسطحش   ریز در درون و یشهاتیفعال
صله       صلی خویش یعنی زندگی فا شد و از ماهیت ا   .ردیگیمموجب تباهی و مرگ خواهد 

ــالمتو روان  زهیآب پاک ــت درحال یموجب س ــت. نیآفرمرگو آلوده  راکد، آب کهیاس   اس
دارند و  گنشــان از تباهی و مرتا ســیا يهاآب ماهیت آن اســت. دهندهنشــانآب نیز  رنگ
ستند. آب      يهاآب صداق زندگی ه شن م ساده بکار        يهارو ستعارات  شن معموالً در ا رو

ند یم ب      رو طب را  خا ند یتعمق وام هو م آب همچون  . )71:6929-76 يلدار ی(تحو دار
  جوشــد یم ياصــخره ایاز دل زمین و پنهان دارد.  يایو زوا کییدر تار هشــیناخودآگاه ر

جوشـــش و فرافکنی   هشـــروع ب ایالق و پوخیل خواب با تخناخودآگاه در دل  ههمچنان ک
آب   کا،یسرد و تر است؛ در سنت و    یبلغم ازنظر مزاج ایآب  .)98:1380حرمتی، ( دینمایم

آب   ،یطب سـنت  دگاهیو از د رانیمرتبط اسـت. در ا  یو رنگ آب زییبا جهت غرب، فصـل پا 
سف        ستان، برف و رنگ  صل زم ست و با ف شان داده م  دیسرد و تر ا سک ی(م شود ین   ،یرفندر

1398 :9(  . 
ستفاده از رنگ           شروان بدري، ا سوري،  صر آب در آثار هنرمند کرد  صري عن نمود ب

سبز در سطح زیاد در آثارش      سفید و  این مجموعه  در  بمطابقت رنگ عنصر آ  .است آبی، 
  از این هنرمند در این پژوهش، شـــدهمنتخبدر اثرهاي  .شـــودیم دهی د یخوببه اثر هنرمند 

ی و سفید به مقدار زیاد  آب ي سبز،هاهیماي سرد غالب است. حضور رنگ هاهیمارنگ  عمدتاً
ــاهده  ــودیمدر همه این آثار مش ــویر کادر   ش ــوع اغلب آثار این دوره هنرمند را تص . موض

ستان در   سان . ردیگیبرمبیمار شته زجاناي هاان سبز و  آبي هارنگي فرم به هابالباس گذ ی، 
به جنگ این ویروس       نده رانیوســـفید که  ند آمده  کن نام ویروس     ا ثار هم  عدادي از آ . در ت

covid 19  ــتان آمده که جزوي ي  بندبیترکاز  لیبدیبدر کنار فیگور و پیکره کادر بیمارس
.  است از هویت اصلی انسانی افراد   افراد مصور شده نامشخص بوده و دور     چهره .هستند اثر 

  شدهمیترسي اهیزاوي دگردیس شده پنهان مانده و یا در هافرمچهره افراد پشت انبوه رنگ و 
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شند    شخص نبا شماره    ( که م صویر  س تنها در یک اثر چهره فرد . )1ت سک     شده میتر با ما
شخص   ست م ست که چهره خود هنرمند  ا شماره    ( ا صویر  ست از    .)2ت هنرمند در این د

ي روشــن آبی، ســبز و ســفید اســتفاده کرده اســت که همانند مفهوم  هارنگآثارش کمتر از 
استفاده هنرمند   نیشتریب و است بخشاتیحي روشن و روان نزد باشالر داراي مفهوم هاآب

 که به نظر باشـالر مفهومی تیره و ناامیدانه و  اسـت ي سـرد خاکسـتري تیره   هارنگاز طیف 
بر فرد   ایرؤحتی در بعضــی موارد اشــاره به مرگ دارد. اشــاره به مرگ عزیزانی که از طریق 

   هستند. اثباتقابلناخودآگاه  ریضمظهور کرده و با روانشناسی 
ي به  هاآب ي مرده،هاآب چراکه کنندیمي ادآوریی را یهامرگي راکد و ایستا هاآب

  صورت بهي کدر هاآبانعکاس مفهوم عنصر  . )101: 1394باشالر،  (هستند   فرورفتهخواب 
این بحران   کنندهناراحتاهمیت و توجه به بعد  دهندهنشاني تیره در آثار این هنرمند هارنگ

ي تیره و خاکستري طیف   هارنگ صورت به طرفکیازدر ذهن هنرمند است که در آثارش  
ــوژه هارنگ ــرد و از طرف دیگر س ــت رمانی در آثارشد کادر گوریفي س   انعکاس یافته اس

 .)1جدول شماره (
 
 
 
 

 .هنرمند وی، منبع: آرششروان بدري کرد سوریهاثر هنرمند .1تصویر شماره 

 
 
 
 
 
 



آثار  یشناسضمونم، 1401بهار و تابستان فتم، سال چهارم، شمارة ه ی،ادب ايرشتهینب يهادوفصلنامه پژوهش
 یرضاعل: یسندة اولگاستون باشالر با موضوع کرونا (نو یلیاز منظر نقد تخ »یهعراق، سور یران،ا«هنرمندان کرد 

 269                                                                                                )یوسفکند یزيعز
 
 
 
 

 .هنرمند ویمنبع: آرش ،يشروان بدر ه،یسور کردهنرمند خودنگاره. 2شماره  ریصوت
 

 
 .: نگارندگانمنبع .بدري شروان کردسوریه،هنرمند  آثاردر  بآ. جلوه عنصر 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 بعنصر آ

 اثر نمود باشالر

کد و ا  يها آب تا  یرا ــ   سـ

  يادآوریــرا  یــیهــامــرگ

ند یم که آب  کن   يها چرا

بــه خواب    يهــامرده، آب 

 فرورفته هستند.

هاي           نگ  به ر هایی  آب 

نگ،      خاکســـتري و تیره ر

 سبز و آبی خاکستري تیره

 

 

 

 

 

روشـــن مصـــداق   يهاآب

ندگی  هاي  ز روان و  ، آب 

 سرشار از زندگی

ها آ ها      ییب  نگ    يبه ر

 روشن یبز و آبس، روشن

 

 

-------------------------------

- 

 است. شدهگرفتهانتخاب و ي بدر شروان ،هیسور کردمنبع تصاویر: تصاویر از آرشیو شخصی هنرمند  
 

 آتش .  2-5
ــر چهارگانه ندومی ــی و با آثار هنرمندان تطبیق داده   مورد از عناص که در این پژوهش بررس

  ییموجب روشنا کهو گرم است  پرحرارت اریآتش است. عنصر آتش بس    خواهد شد عنصر  
ضا  ست  یسرشار از زندگ  شده و   ییهر ف صیت آتش  .ا ي و ساز پاك ،رییتغ جادیا داراي خا

ست  ست  بخشیکه گرمابخش و زندگ حالنیعنصر درع  نی. اتطهیر ا سوزاندن و   تی، قابلا
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ــ از يعنوان نمادبه نیدارد. آتش را همچن زین يرانگریو ــ .برندیمبکار  دیخورش و  دیخورش
صداق آتش در طب  نیترنور آفتاب بزرگ شمار م  عتیم   ،ي فراوانانرژ ی. آتش به معنروندیب

و  یشاداب  ی زیست محیط، زندگ رشد گیاهان، موجب  دیاست. نور خورش   یائیحرکت و پو
سان م  شالر در تبیین و  .شود یحرکت ان صر آتش م  يهایژگیبا سان    يبرا هک سد ینویعن ان

  يرمز جاندار يو .)150،1378باشالر، شود ( است که شناخته    آنشایسته    آتش خ،یازتارشیپ
تمام عناصر   که و معتقد است   داندیعنصر م  نیحضور ا  هب طادبی را منو ریو طراوت تصاو 

  رانیانیدر نزد ا .)172،1382(خطاط،ندکی آتش نیاز دارند تا جان بگیرند ا هادبی ب ریتصو کی
آن   دنیپس از آفر هاهورامزدا بود ک يهادهیاز عناصــر مقدس و از آفر کییباســتان نیز آتش 

پراکنده   يدر جهان ماد ینشیآفر يهانمونه پیشعنصر را در وجود تمام  نیا ي،در عالم مینو
سپرم،  يهادهیت (گزخسا  صر ب  نیافزون بر آن ا و )26،1366 زاد ا شندگی،   عن ه دلیل درخ

ــادناپذ ينیرومند ــتیان از کامل يریو فس ــت (دادور،   يدخداوناهر ظم نیتردر نزد زرتش اس
آتش با جهت   کایگرم و خشک است؛ در سنت و     یصفرا ازنظر مزاج  ایآتش  .)1385،120

آتش گرم   ،یطب سنت  دگاهیو از د رانیجنوب، فصل تابستان و رنگ قرمز مرتبط است. در ا   
شان داده م       ستان و رنگ زرد ن .  )9:1398 یرفندرسک ی(م شود یو خشک است و با فصل تاب

و نابودکننده اســت. آتش با جلوه   بخشاتیحداراي شــخصــیت دوگانه یعنی  عنصــر آتش
است. از طرف    هایکیتار کنندهروشن و  بخشاتیحن داراي نیروي ي گرم و درخشا هارنگ

ی در آثار  دوگانگ نیا .شود یمي سیاه منجر  هارنگبه خاکستر و   آتشدیگر پایان و سرانجام  
ــت   ی خوببه هنرمند کرد ایرانی محمد رســـتم زاده بوکانی(نامو)      جدول   ( انعکاس یافته اسـ

صر   . )2شماره  ست   وادر اکثر آثار  و قرمز زردغالب رنگ رمند در آثار این هن آتشنمود عن
.  شود یم دهید یخوببه آتش در آثار این هنرمند مطابقت رنگ عنصر  و مطابق با عنصر آتش. 

این هنرمند در دوران قرنطینه با استفاده از گوشی همراه و دنیاي دیجیتال، با محور قرار دادن    
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صویر خویش با ماسک در مرکز اثر و مضمون کرونا، دست به خلق یک مجموعه اثر زده        ت
 .هستندی بررسقابلاست که با عنصر آتش در دیدگاه باشالر 

 
 
 
 
 
 
 

 .هنرمند وی، منبع: آرش(نامو)یرستم زاده بوکان محمد ایرانی،کرد اثر هنرمند  .3شماره  ریتصو

مشترك در همه   صورتبهدر این مجموعه اثر، چهره هنرمند با ماسک در وسط کادر 
، چهره هنرمند ماسک زده   آثار. مخاطب در لحظه اول دیدن این مجموعه شود یمدیده  هاآن

  هارنگو  هافرمي، عناصر بصرکه با  ندیبیموحشت کرده  صورتبهرا در اکثر این مجموعه 
در   خواهد شد. رنگکماین برداشت اولیه  ترقیدقی بررسی و کم تأملبا  ؛ امااست شدهقیتلف

ي گرم و درخشان و خصوصیات نهادینه آن     هارنگبخشی از آثار این هنرمند آتش با جلوه  
شالر آتش قرمز،  مطابق .شود یمدیده  ست.  بخشاتیحي نیروي زندگی و حاو نظریات با   ا

آتش،   کنندهروشـــنو  بخشاتیحاین دســـت از آثار، گویی که هنرمند همچون نیروي  در
ــل از کرونا در جهان اســـت. در         دقوای تجد معتقد به    این دوره   آثار و مقابله با بحران حاصـ

ز بحران و به مبارزه با این بحران پرداخته، گذر ا نانهیبخوشهنرمند با دیدي پرســـشـــگر و 
بخشـی دیگر از آثار این هنرمند،    در .)3شـماره  تصـویر  ( کندیمی نیبشیپدنیایی روشـن را  

شدن            طنزآلودمحتواي  شین  شاره به زندگی خانوادگی و خانه ن شار از زندگی، که ا سر و 
 )4شماره تصویر ( مردان و کمک در امور خانه داري دارد انعکاس یافته است.
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 .، منبع: آرشیو هنرمند(نامو)زاده بوکانی محمد رستم کرد ایرانیاثر هنرمند .4شماره تصویر 

 

که منتهی به   آتشدر این مجموعه، همچون پایان هنرمند  نیآثار ا بخشســومین در 
ي  هارنگنیروي تهدیدگر این ویروس را با اســتفاده از فضــا و  شــودیمنابودي و خاکســتر 

سک تاریک،  سیاه و  هاخط، آورهراسهاي  بافرمیی هاما شیده و     دهیتندرهمي  صویر ک به ت
 .  )5شماره  ری(تصو زندیمسرانجامی ناخوشایند را براي خویشتن رقم 

 
 
 
 
 
 

 .هنرمند ویمنبع: آرش ران،ی، ا(نامو)یزاده بوکان محمد رستماثر هنرمند  .5شماره  ریتصو
 
 
 
 
 
 
 

 : نگارندگانمنبع هنرمند کرد ایرانی، محمد رستم زاده بوکانی(نامو). آثاردر  آتش. جلوه عنصر 2جدول شماره 

 اثر نمود باشالر 
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عنصر 

 آتش

، بخشاتیو ح گرم عنصر

زندگی در عناصر  هیماجان

 ادبی و هنري

 

ي هاهیالدر  شدهپنهان

ي هارنگزیرین نمادین 

 ،نهیزمپسگرم 

طنز سرشار به نشان 

طراوت و زندگی در 

 خصوصی هنرمندزندگی 

 

 عنصر گرم و نابودکننده،

یاس و وحشت  هیماجان

 در اثر ادبی هنري

 يهاهیشده در الپنهان

 يهارنگ نینماد نیریز

و خطوط  نهیزمپس سیاه

، فرم دهیتندرهمسنگین و 

  وحشت آور ماسک

منبع تصاویر: تصاویر از آرشیو شخصی هنرمندکرد ایرانی محمد رستم زاده بوکانی انتخاب و  

 است. شدهگرفته
 

 خاك.   3-5

صر چهارگانه که در ا  نسومی  س  نیمورد از عنا داده   قیو با آثار هنرمندان تطب یپژوهش برر
خاك رکن   است.  سرد و خشک   تیفیک داراياست. عنصر خاك    خاكخواهد شد عنصر   

اکثر مواقع در حال  است. خاك در   دیگر روي زمینعناصر  اکثر بوده و منبع  نیکره زم یاصل 
  دنیبخش یوزندگ مستمر نییدو زا گرفتن ربا مینز سرنوشت. است و زایش تیفعال حرکت،
 .)249،1376ده،لیاا (گرددیبازم خاكستکهبهانیدسترو  نبیجا زیبه هر چ

مزاج سرد و خشک است و با      يسودا دارا  ایخاك  ،یطب سنت  دگاهیو از د رانیدر ا
  يهانییو آ هاوربا سیربر. )72:1391-67،ییایشود (درینشان داده م اهیو رنگ س زییفصل پا
  شوندیم هفریدآ مینها از زو آن ستا داتموجور دما) كخا( مینز که دهدیم ننشا ،باستانی

اساطیر   در .ابدییم نجا رهبادو دد،گرزبا مینز به چه هردارد و  نجا د،یآ دیو هرچه از آن پد
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ــت  نشیآفر ایرانی، ــوم، پس از آب اس ــر خاك .)66:1398(دادور،  زمین در مرحله س   عنص
ست. از   تیماه يدارا ضاد ا سوي     سو کی دوگانه و مت موجب زایش عناصر دیگر بوده و از 

 .شودیمدیگر با قهر و طغیان باعث نابودي سایر عناصر 
صر نمود  صر   يب ستفاده    صورت بهجعفر،  روند عراقی،در آثار هنرمند کرد  خاكعن ا

. سوژه   شود یمدیده  آثاري بندبیترکي سیاه و فضاي حاکم در   هارنگ کدست از سطوح ی 
  موردنظربه لحاظ جســمانی  هاانســان. فیگور اســتاصــلی این مجموعه اثر هنرمند، انســان 

  هاانسانتوجه شده است. براي همین قالب جسمانی  اهآن تیروحانهنرمند نبوده و بیشتر به 
نیست. این مجموعه    صیتشخ قابل هاآنو چهره  شده خارجدر بعضی موارد از حالت عادي  

سته اول       توانیماثر هنرمند را  سی کرد. در د صر خاك برر در دو بخش مجزا در تعامل با عن
را   هاجان آنیی که گو را دربر گرفته است.  هاخاك آنکه  شده میترس یی هاانسان آثار، فیگور 

ــته بندبیترک. انددهیآرامگرفته و براي همیشــه در دل خاك  متمرکز بوده و  عموماًي این دس
سط کادر     صر در و س عنا سان . اندشده میتر سط کادر    صورت به هاان انفرادي یا گروهی در و

را خاك دربر گرفته و پوشانده است.     هااندام آنتمام و یا بخشی از   کهیدرحال اندشده میترس 
سان  گوریف ستا   صورت بهبدون حرکت و  هاان س ای سم    هاروح آن کهیدرحال شده میتر از ج

این   آثاردسته دوم . )6تصویر شماره (را خاك دربر گرفته است  هاآنو جسم مادي  جداشده
سان مجموعه، فیگور  س یی هاان ست که گویی از درون خاك   شده میتر سته ا یی  گو .اندبرخا

ی و عیرطبیغ صورتبه هاآن. اجسام  اندبرخاسته خاك به مرده جان دوباره داده و تازه از گور 
شابه ربات یا   سد یمي چوبی به نظر هاآدمکم سان . ر گروهی و در کنار هم   صورت به هاان

ات مادي  بدون جزئی هاآنگویی که همگی تازه از درون قبر برخاسته و جسم    اندشده میترس 
رنگ ســیاه یکدســت و حرکت آزاد کاردك نقاشــی، در دســت هنرمند،   میضــخي هاهیالبا 

ی باعث رجوع این هنرمند به ناخودآگاه  دمیاپاست. به نظر قرنطینه حاصل از این    شده میترس 
شده و   درگذشته جمعی و تعمق  صاویر    نجایاملت خویش  ست. ت   شده خلقانعکاس یافته ا
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به گور کردن کردهاي عراق   وزندهی، انفال کشــنســلاشــاره به  تواندیمدر این دســت آثار 
با درد کرونا، درد   زمانهمتوســط حاکم وقت صــدام حســین داشــته باشــد که در این دوره 

ی ترس  نوعبهی اجداد هنرمند زنده شــده و در آثارش انعکاس یافته اســت. یعنی کشــنســل
  در آثارش متجلی شده است زمانهم صورتبهی و ترس از عواقب کرونا کشنسلحاصل از 

و با   افتهییتجلبه همین جهت عنصر خاك در همه آثار این دوره هنرمند   .)7(تصویر شماره   
سان فیگور  ست.  شده عجین  هاان صر  ا شد یمخاکی که جان  عن   ستاند یمو گاهی جان  بخ

 .  )3(جدول شماره
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرمند ویمنبع: آرش ،يجعفر بدرعراقی  هنرمند کرد. اثر 6شماره  ریتصو
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عنصر 

 خاك

 اثر نمود باشالر

و  خشک عنصر

 هیماجان، بخشاتیح

 زندگی در سایر عناصر 

 

 

--------------- 

 

--------------------------- 

 عنصر گرم و نابودکننده،

یاس و وحشت  هیماجان

 در اثر ادبی هنري

 يهاهیشده در الپنهان

الیه هاي  نینماد نیریز

 ، سیاه رنگ ضخیم

 

 است. شدهگرفتهمنبع تصاویر: تصاویر از آرشیو شخصی هنرمند کرد عراقی جعفر بدري انتخاب و  
 

 يریگجهینت. 6
حاصــله از آن بر هنرمندان کرد و  يکرونا و فضــا یپاندم ریتأث بررســیپژوهش،  نیاهدف 

ست    شان ا شالر روش  با رویکرد و پژوهش نیدر ا .آثار آثار هنرمندان کرد در   ،نقد تخیل با
صو  لیتحل هبه حوز دوره کرونا ستفاده از ا   میوارد  ریت سه    رویکرد نقدي، نیشود. با ا آثار 
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ــور ،عراق ایران،( هنرمند کرد منتخب در ــالر    هیس ــر چهارگانه و تخیل باش ) با نظریه عناص
  شدهيآورجمعاز میان آثار راستا ابتدا   نیدر ا .تحلیل شد و  شده دادهمستقل تطبیق   صورت به

آثار یک هنرمند به روش هدفمند که   هر کشـور ، از ) هیعراق، سـور  ران،ی(ا از هنرمندان کرد
پژوهش بود انتخاب گردید. سپس آثار منتخب را با    موردنظرداراي کیفیت هنري و محتواي 

شالر، تطبیق داده و     صر چهارگانه مطابق نظریه نقد تخیل با ستقل   جداگ صورت بهعنا انه و م
 مورد تحلیل واقع گشت.  

جلوه کرونا در آثار هنرمند کرد  رو گویاي آن است که   نتایج حاصل از پژوهشِ پیشِ 
ستان         صورت بهسوري،   ستفاده از فیگور کادر بیمار ستقیم با ا شخص و م فرم و  بالباسم

کدر و  يهارنگدر آثار این هنرمند با جلوه  آبماســک انعکاس یافته اســت. نمود عنصــر  
ي راکد  هاآبی و سفید انعکاس یافته است که مطابق نظر باشالر با    آب خاکستري طیف سبز،  

   ي در آثار این هنرمند دارد.دیناامو ایستا همخوانی داشته و اشاره به مرگ و 
ستق     ، بهکرد ایرانیجلوه کرونا در آثار هنرمند  شخص و م ستفاده از    میصورت م با ا

هنرمند با جلوه   نیدر آثار ا اســت. نمود عنصــر آتش افتهینعکاس ماســک ا پرتره هنرمند با
تش  آ عنصــر اســت که مطابق نظر باشــالر با افتهیانعکاس  قرمز و زرد فیط گرم يهارنگ

ــته و  یهمخوان ــه گونه و حالت متفاوتداش ــدهمنعکس هنرمند نیدر آثار ا به س و مورد   ش
شت.    سی واقع گ سه بخش امید   نیا تحلیل و برر ی، طنز،  وزندگهنرمند تبعات کرونا را در 

   مرگ و ناامیدي در آثارش منعکس کرده است.
استفاده   و  يبا فضاساز   میرمستق یصورت غ ، بهکرد عراقیجلوه کرونا در آثار هنرمند 

سان  گوریاز ف صر     افتهیانعکاس  ي مختلفهاباحالتي در کنار هم هاان ست. نمود عن خاك  ا
و فیگورهاي   يو خاکســتر ســیاه يهارنگفضــاي حاکم در اثر، هنرمند با جلوه  نیدر آثار ا

در آثار این  داشته و   یهمخوان عنصر خاك است که مطابق نظر باشالر با    افتهیانعکاس مرده 
 دارد.   اشاره يدیبه مرگ و ناام ترس ناشی از این پدیده بوده و کنندهمنعکسهنرمند بیشتر 
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موردنظر به    يها نمونه  یپژوهش و بررســـ نیآثار موردنظر در ا  يآورپس از جمع
حاظ ک  ندان دارا   کی چیه موردنظر يو محتوا تی ماه  ،يهنر تی فیل ثار هنرم   تی قابل  ياز آ

  داده نشد. اگرچه صیاز منظر باشالر، تشخ آن لیتحل مستقل و صورتبا عنصر هوا به قیتطب
ــدهمنعکسن ضــمنی در آثار هنرمندا صــورتبهنمود عنصــر هوا  بود ولی به دالیل فوق   ش

 مستقل در این پژوهش تحلیل نشد. صورتبه
ــر  ــالر، عناص با آثار   هرکدامگانه چهاردر این پژوهش مطابق رویکرد نقد تخیلی باش

ثار مورد تحلیل و در آبا محتوا و معانی مســـتتر  هاارتباط آنیک هنرمند تطبیق داده شـــد و 
  مطابق هدایت کرد. شــدهخلقتخیل هنرمند و مضــمون آثار به  ما رابررســی قرار گرفت که 

شتر     صل از پژوهش، کرونا بی شته و   ریتأثنتایج حا   کنندهمنعکسمنفی روي هنرمندان کرد دا
ــاي    هاآندرد و رنج  ــتر فض ــان دارد. در این آثار بیش ــاي حاکم ناامیدي در بین آثارش و فض

شد.       شاهده  سیاه این ویروس م   يهاافتهی لیو تحل نییتب يبرا نیبنابراپیامدهاي دردناك و 
همســـو با جهان     دنیاي کرونا   اثر در لقخدر  هنرمندان کرد کرد که   انی ب توانیگردآمده م 

ــدن عناصـــر   ترانی نما  همدد ماهیت نقاشـــی ب      هب  ي،پردازالی خ   هدر پیکرخویش یال  خشـ
سات و ماد    سو سخ پ   . همچنین اندنمودهتالش  اتیمح ستناد به باور را در باب   انینیش یبا ا

در این دوره با   شــده خلق، آثار منتخب نهیزمۀ و نظریات باشــالر در این  عناصــر چهارگان 
بوده و نظریات باشــالر زمینه ورود به تخیل هنرمند را از این منظر  منطبق عناصــر چهارگانه 

  شیخو یدرون يبه فضا  شتر یپژوهش ب نینشان داد که هنرمندان منتخب در ا  فراهم کرده و
سمت درون  شتر یها بدوره آن نیمراجعه کرده و آثار ا هنرمند   یدرون يهاو دغدغه ییگرابه 

کمتر در آثار   یدر جامعه انســان 19 دیواثرات کو میاســت و انعکاس مســتق داکردهیپ شیگرا
 است. داکردهیهنرمندان انعکاس پ نیا

 هانوشتپی
 

1- Gaston Bachelard ، 1962– 1884 
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2- Carl Gustav Jung    ،1961–1875 

  Gaston، Psychoanalysis of Fire (1964) Baslar،3- Lowe & Brydont: 

(Prinkrs) Ltd., London, N.W.JO   
 

 نامهکتاب
نقاشـی و معماري عصـر     این جهانی درشـعر، هاي بازتاب جلوه )1399( مراد یلی،عاسـما  -

صل  دو صفوي با رویکرد تطبیقی هنري رماك،  شته هاي بینپژوهش یعلم نامه ف   اير

 .70-36صص ،4 شماره ،2 ،سالیادب

 .وشسر: انتهر ل،جال ري،ستا: مترجم ،نیااد یخرتا در سالهر) 1376( میرچا ده،لیاا -

ــالر، - ــتون باش ــتار: مترجم ،آتش يروانکاو) 1378( گاس   :تهران دوم، چاپ جالل، ،يس

 .توس

 .توس :تهران دوم، چاپ جالل، ،يستار: مترجم ،شمع شعله ). 1377باشالر، گاستون ( -

ــتون (  - ــالر، گاس ــوم، چاپ ر،یام ار،یماز: مترجم ،درون و برون کیالکتید ).1398باش   س

 .هنر فرهنگستان :تهران

  ،یفرخ یک: مترجم ماده، لیبرتخ یپژوهشـــ ،اهایرو و آب). 1394( باشـــالر، گاســـتون -

 .آبادان پرسش: اصفهان مهرنوش،

بان  بر آن یتجل و ریتصـــو ظهور) 1395( زهرا فردود، يتقو -   و يدی فرو يای دررو ز

،  12، دوره تهران ،یخارج  اتی ادب و زبان  نقد  یعلم فصــلنامه   ،يباشـــالر  ياپردازی رؤ

 .83-71صص،  16شماره 

  یعلم فصــلنامه    تهران، ،یمضـــمون نقد  و الی خ يای دن نقد ) 1387( نینگ ،يلدار یتحو -

 .62-54 صص،8 شماره ،هنر فرهنگستان نامهپژوهش
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ــاپور ده،ی حم ،یحرمت -   نگاره  و متن در ای رو يهنر و یادب لی تحل) 1397( ای رو مقدم،  رضـ

ــتان ــ توس دنید خواب( داس ــتون یلیتخ نقد منظر از) را اوشیس ــالر، گاس   تهران، باش

 .94-75 صص،28 شماره ،15 دوره ،یحماس ادب یعلم پژوهشنامه

 خاوران هاي نگاره يرگریتصو  یلیتخ نقد. )1398( ایرو مقدم، رضاپور  ده،یحم ،یحرمت  -

ستون  دگاهید با نامه س   نامه انیپا ، باشالر  گا شکده  هنر، پژوهش ارشد  یکارشنا   و هنر دان

 .مازندران دانشگاه يمعمار

  يها نگاره  و متن در ل،خیا عنصر تطبیق) 1393( فتانه   ،يمحمود اعظم، ،یحســـن حاج  -

،  تهران ،یقیتطب اتیادب یعلم فصلنامه  ر،باشال نگاستو تخیلی نقد دیکررو با نامه خاوران

 .62-36 صص ،10شماره

دریافت اشــیاء روزمره در متون ادب   شــناســیزیبایی. )1398ی(حســام ،ینیقزو ینیحســ -

ــی ــل دو از منظر هانس روبرت یاوس، فارس ــتههاي بینپژوهش یعلم نامه فص   ايرش

 .102-74صص ،2 شماره ،1 سال ،یادب

  شماره  ،یانسان  علوم یعلم فصلنامه  تهران، باشالر،  نگاه از چهین) 1382( نینسر  خطاط، -

 .59-39 صص ،39-40

سم،  دادور،- -   تهران، ان،یرا ساطیرا هگستر در طبیعت بتازبا) 1398(رویا  ،یروزبهان ابوالقا

 .72-63 صص، 22،شماره  11دوره ،هنر جلوه یعلم مجله

 در هند و رانیا ينهادها و اسطوره  بر يدرامد) 1385( الهام ،يمنصور  ابوالقاسم،  دادور، -

 .الزهرا دانشگاه :تهران ،باستان عهد

ــ را خود مزاج) 1391( محمد ،ییایدر - ــناس ــلحات و هایخوراک مزاج: میبش   ،نهاآ مص

 .اردهال ریسف :تهران
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یا درچند داستان اسماعیل  ؤر نگاهی به کاربرد. )1399طاهره( گلستانی بخت،زمانی، مریم؛  -

صیح از منظر روان تحلیل گري یونگ و  صل نامه علمی پژوهش  فروید، ف هاي بین  دو ف

 .251-221صص ،4شماره  ،2سال  ،رشته اي ادبی

 .دستان :تهران ،ياوحد زیمهرانگ :مترجم ،نمادها فرهنگ) 1389( ادواردو خوان سرلو، -

  يسپهر شعر در قخال تخیل و طبیعت) 1393( رایحم زاده،یعل؛ اکبر ،یساروکالئ  انیشام  -

  شماره ،2 دوره ،یقیتطب اتیادب يهاپژوهش یعلم فصلنامه تهران، ،ستمیرکیا يسینما و

 .104-79صص ،2

ــ - -   پژوهشــنامه   یعلم فصــلنامه   خالق، من ای  يفرد من گاه یجا ) 1386( یعل ،یعباسـ

 .129 – 113 صص ،8شماره ،تهران ،هنر فرهنگستان

کاو  و ییاگرساخت) 1394( پوران پور،یعل - بل   يروان قا   رمان  بر ينقد( ییامحتو يها ت

 .تهران ،رانیا در یادب نقد و هینظر یمل شیهما ،)ستافر قاسمعلی ثرا خانم گالب

سپرم  يهادهیگز. )1366(پور، پوران علی - شد  یمحمدتق: مترجم ،زادا صل،  را   تهران، مح

 .فرهنگی تحقیقات و یمطالعات مؤسسۀ

  چهارگانه عناصـــر رنگ ییبازنما) 1398( زهره ،یجبل ییطباطبا ده،یحم ،یرفندرســـکیم -

  یعلم هینشر  تهران، نجوم، يمبنا بر دریرحیم ۀنام معراج کتاب در چهارسر  ۀفرشت  ریتصو 

 .16 – 5 صص ،74شماره ،نظر باغ

ــ یپد) 1386( بهمن مطلق، نامور - ــناس ــالر، نزد لیتخ یدارش ــلنامه تهران، باش   یعلم فص

 .117-103 صص ،6شماره ،هنر فرهنگستان پژوهشنامه

قد  گذار انی بن باشـــالر ). 1386( بهمن مطلق، نامور  - مه    تهران، ،یلیتخ ن نا   یعلم فصــل

 .72 - 57 صص ،3،شمارههنر فرهنگستان پژوهشنامه
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- Gaston ، Psychoanalysis of Fire (1964) Baslar ، Lowe & Brydont: 

(Prinkrs) Ltd., London, N.W.JO 
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