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در جهــان جدیــد زبــان هنــر، زبانــی جــذاب و شــیوا بــرای بیــان و 

توضیــح مســائل اجتماعــی اســت که قــادر بــه جــذب مخاطب و 

اثرگــذاری بســیار اســت. در عیــن حال، ایــن برنامه ها کمــک کرده 

اســت تــا بخشــی از ظرفیــت  جامعــه هنــری کشــور نیــز بــه ســوی 

کنتــرل و کاهش آســیب های اجتماعی ســوق پیــدا کنــد. برگزاری 

ســه دوره جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال گواهی اســت برای 

اســتفاده از ظرفیــت هــای نویــن فنــاوری بــرای پیشــگیری از 

آســیب های اجتماعــی؛  اهــداف اصلــی برگــزاری جشــنواره ملــی 

هنرهــای دیجیتــال عبارتنــد از: خلــق رســانه های کارآمــد جهــت 

ــان  ــتفاده از زب ــی؛ اس ــیب های اجتماع ــی آس ــایی و معرف شناس

ــه؛  ــیب های جامع ــات و آس ــل معض ــر در ح ــای هن ــان توان و بی

ــای  ــاق و راهگش ــای خ ــا و ایده ه ــت طرح ه ــازی و هدای بسترس

ــوالت  ــد محص ــه و تولی ــائل جامع ــل مس ــگ در ح ــر و فرهن هن

فرهنگــی و هنــری مبتنــی بــر تکنولــوژی و فنــاوری. وظیفــه خــود 

می دانیــم تــاش مجددانــه دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن 

جشــنواره را قدر نهاده و سپاســگزار فعالیت اثرگذارشــان باشیم.

پیام دکتر غالمرضا غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

دکتر غالمرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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پیام مهندس محمدهادی عسکری
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ــت  ــی از زیس ــش مهم ــه  بخ ــت ک ــن اس ــد ای ــی دوران جدی ویژگ

اجتماعــی و فرهنگــی انســان هــا در دنیــای مجــازی ســپری مــی 

شــود  و شــاهد ســیطره فضــای مجــازی و گســترش مرزهــای آن 

در زندگــی بشــر مــی باشــیم. ایــن شــیوه از کنشــگری، اندیشــه 

ــد و  ــی ده ــکل م ــر را ش ــی بش ــای زندگ ــیوه ه ــا و ش ــده ه ــا، ای ه

متناســب بــا ایــن وضعیــت قالــب هــای ســنتی ابعــاد گوناگــون 

ــق داده  ــوزه تطبی ــن ح ــا ای ــود را ب ــات خ ــر،  مختص ــی بش زندگ

ــر  ــگاه هن ــوده و جای ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــز از ای ــر نی ــد. هن ان

ــدا  ــوام پی ــهروندان ق ــره  ش ــی روزم ــت و زندگ ــال در زیس دیجیت

کــرده و از هنــر دیجیتــال بــه دلیــل هزینــه بــر بــودن قالــب های 

کاســیک هنــری و  امــکان دســت یابــی بــه محصــول  بــا هزینــه 

کمتر ، بیشــتر اســتفاده می شــود.حضور نهاد علم  و  مشــارکت 

گســترده جامعــه نخبــگان، اســاتید، هنرمنــدان و دانشــجویان 

از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد جشــنواره مــی باشــد. اگــر 

ــورت  ــه ص ــه ب ــار دارد  ک ــم انتظ ــاد عل ــگاه و نه ــه از دانش جامع

مهندس محمدهادی عسکری

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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فعــال در آمــوزش اخاقــی جامعــه و تقویت نظــم اجتماعی و 

رســیدن بــه بالندگــی اجتماعی مشــارکت نمایــد، واگر وظیفه 

دانشــگاه را گفتمــان ســازی و تولیــد دانــش بدانیــم، هنرهای 

دیجیتــال بســتری مناســب بــرای نقــش آفرینــی دانشــگاه در 

ایــن مــوارد مــی باشــد.امروز کــه  بیــش از هــر زمانــی شــاهد 

تأثیــر متقابــل  فرهنــگ و فناوری بــر یکدیگر هســتیم ضرورت 

توجــه بــه گفتمــان ســازی در حــوزه هنرهــای دیجیتــال بــرای 

ــود.هر  ــی ش ــدان م ــه و  دوچن ــی جامع ــی اخاق ــت مبان تقوی

چنــد مناقشــه بیــن دنیــای هنــر و فنــاوری بــه میــزان قابــل 

توجهــی افزایــش یافتــه اســت و دنیــای دیجیتــال بــا جذابیت 

ــنتی  و  ــر س ــرای هن ــخت ب ــر س ــی س ــود رقیب ــاص خ ــای خ ه

از ایــن  عرصــه ای بــرای نــوآوری و خاقیــت اســت، بایــد 

ظرفیــت منحصــر به فــرد بــرای تقویت مبانــی اخاقــی و نظم 

اجتماعــی و رســیدن بــه مرحلــه بالندگــی اجتماعــی جامعــه 

اســتفاده کــرد. بــدون تردیــد ایــن قســم ازهنــر  بــا توجــه بــه 

نفــوذ و پذیرشــی کــه در اقشــار جامعــه بــه ویــژه جوانــان دارد 

ابــزار کار آمــدی بــرای ایــن مهــم قلمــداد شود.خوشــبختانه 

ــای  ــی هنره ــنواره مل ــش روی جش ــی پی ــداز مطلوب ــم ان چش

دیجیتــال  قــرار دارد و ریــل گــذاری منطقی و درســتی در حوزه 

معاونــت فرهنگــی و بــا مشــارکت دانشــگاه هــای میزبــان در 

ایــن زمینــه  گذاشــته شــده اســت.راه طــی شــده واجــد افتخار 

اســت و در افــق پیــش رو بایــد سیاســتگذاری جامعــی صــورت 

پذیرد.بــرای تأثیــر گــذاری بیشــتر، الزم اســت در موضوعــات 

جشــنواره بازنگــری شــده و زمینــه حضور کنشــگران بــا دانش 

فنــی، خــاق و  نــوآور در فضــای بیــن رشــته ای  در جشــنواره 

بــه عمــل آیــد و بــه حــوزه هایــی کــه تاکنــون تحــت پوشــش 

جشــنواره نبــوده انــد  ورود گردیــده و از مشــارکت موثــر 

نهادهــا و ســازمان هــای مرتبــط اســتفاده شــود.
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بســیار مفتخــرم کــه دانشــگاه دامغــان، بــا تــوان و دانــش 

اعضــای هیئــت علمــی متخصــص و دانشــجویان عاقمند 

خــود در حــوزه هنرهــای دیجیتــال، علــوم کامپیوتــر و  

ــوم  ــاد وزارت عل ــب اعتم ــه کس ــق ب ــی موف ــوش مصنوع ه

ــور،  ــری کش ــه هن ــن جامع ــاوری و همچنی ــات و فن تحقیق

بــرای میزبانی ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتال 

ــا و  ــران کرون ــی از بح ــا ی ناش ــتی ه ــم  کاس ــی رغ ــد وعل ش

ــبرد  ــه ای در پیش ــل ماحظ ــو قاب ــه نح ــازی ب ــزاری مج برگ

اهــداف ایــن جشــنواره در راســتای ارتقــا کمیــت و کیفیــت 

هنرهــای دیجیتــال در جامعــه دانشــگاهی و ســطح کشــور 

نقــش موثــری ایفــا نمــود.

در ســومین دوره جشــنواره ملــی هنــر هــای دیجیتــال 

ــه  ــتم  ک ــزی هس ــدان عزی ــگزار  هنرمن ــه سپاس ــش از هم بی

ــای  ــب غن ــنواره   موج ــه جش ــود ب ــر خ ــار فاخ ــال آث ــا ارس ب

پیام دکتر عبدالعلی بصیری
ریاست دانشگاه دامغان

دکتر عبدالعلی بصیری

ریاست دانشگاه دامغان
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ــدند. ــور ش ــری کش ــی و هن ــی، فرهنگ علم

در کنــار ایــن مشــارکت بیــن هنرمنــدان دانشــگاهی و 

ــده  ــزار ش ــی برگ ــای  تخصص ــدوارم  وبیناره ــنواره، امی جش

ــب  ــتر مناس ــد بس ــته باش ــنواره توانس ــن جش ــال ای در خ

ــجویان و  ــتعدادهای دانش ــکوفایی اس ــرای ش ــدی ب و جدی

ــی  ــا را همراه ــنواره، م ــن جش ــه در ای ــی ک ــه عاقمندان کلی

ــد. ــرده باش ــم ک ــد،  فراه کردن

 دانشــگاه دامغــان امیــدوار اســت بــزودی و پــس از غلبــه 

ــاالنه  ــش س ــب همای ــا، در قال ــوس کرون ــروس منح ــر وی ب

هنرهــای دیجیتــال و  جشــنواره دانشــجویی هنرهــای 

ــدان  ــرای هنرمن ــوری پذی ــورت حض ــم بص ــال هکات دیجیت

ــد.  ــور باش ــگاهی کش دانش

ــجویان  ــی، دانش ــت علم ــرم هیئ ــای محت ــان از اعض در پای

عزیــز و همــکاران گرامــی عضــو کمیتــه هــای اجرایــی، 

علمــی و داوری جشــنواره بــه ویــژه دبیــر محتــرم جشــنواره 

جنــاب آقــای دکتــر رزازی فــر و معــاون محتــرم فرهنگــی و 

اجتماعــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری جنــاب آقــای 

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــاری تش ــر غف دکت
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قرارداریــم،  آن  در  اکنــون  کــه  محسوســی  جهــان 

کــه  جهانــی  اســت.  پیشــینیان  جهــان  از  گســترده تر 

بــر واقعیت هــای عینــی، تفکــرات و تخیاتمــان  عــاوه 

ــم  ــش چش ــازی در پی ــه مج ــوس و البت ــور محس ــز بط را نی

ــل  ــزار، دخ ــای آن اب ــط ه ــته و واس ــش گذاش ــه نمای ــا، ب م

و تصــرف در آن جهــان را بــرای مــا فراهــم آورده اســت. 

ــه  ــن و چ ــه دروغی ــا، چ ــه زیب ــت و چ ــه زش ــان چ ــن جه ای

ــان  ــا و فرزندانم ــی م ــر را در زندگ ــترین تاثی ــی، بیش حقیق

ــان  ــا جه ــل ب ــترین تعام ــج بیش ــت و بتدری ــد داش خواه

خــارج بــا عبــور از ایــن هزارتوهــای پیــچ در پیــچ رمزگــذاری 

ــاد  ــا، نه ــزار ام ــا و ه ــود. ام ــد ب ــر خواه ــازی میس ــده مج ش

چــون  همــواره  بشــری  زیبایی شــناس  و  طلــب  زیبایــی 

ــون  ــط پیرام ــوازی محی ــازی و روح ن ــی زیباس ــته در پ گذش

خــود بــوده اســت. آنچــه از تمدن هــای گذشــته باقــی 

پیام دکتر علیرضا رزازی فر
دبیر جشنواره

دکتر علیرضا رزازی فر

دبیر سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
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ــا و  ــای زیب ــن پیکره ــب همی ــواره در قال ــت، هم ــده اس مان

ــدان  ــط هنرمن ــه توس ــت، ک ــش اس ــوش نق ــای خ قالب ه

ــه  ــا جاودان ــای م ــده و در ذهن ه ــادگار مان ــه ی ــا ب ــرای م ب

ــان  ــا جه ــند ت ــدان در تاش ــز هنرمن ــروز نی ــت. ام ــده اس ش

ــناس و  ــی ش ــور روح زیبای ــا را در خ ــش روی م ــال پی دیجیت

قدســی آدمیــان ســازند. هنــر دیجیتــال، چــه هنــری ذاتــا 

ــده از  ــکل داده ش ــر ش ــری تغیی ــه هن ــد و چ ــاوت باش متف

نــوع آنالــوگ، گســتره تــازه و فراخــی پیــش روی هنرمنــدان 

ــی  ــود از زیبای ــد ادراک خ ــا بتوانن ــت ت ــاده اس ــا نه ــر م عص

ــان  ــرای بومی ــد. ب ــم نماین ــران مجس ــش روی دیگ را در پی

جهــان دیجیتــال، نقاشــی های ســه بعــدی کــه هنرمنــدان 

ــن  ــای مرمری ــد پیکره ه ــد همانن ــه میکنن ــال عرض دیجیت

عمیــق  پیام هایــی  حــاوی  رنســانس،  ســازان  مجســمه 

ــه در  ــاره ای ک ــد دوب ــرگ و تول ــا م ــه ب ــی ک ــت. پیام های اس

بازی هــای دیجیتــال بــا آن آشــنا شــدند تناســب دارد. 

ــی  ــوان یک ــه عن ــه ب ــت ک ــگاه اس ــن دانش ــان، ای ــن می در ای

ــه  ــت ک ــته اس ــگ، شایس ــر و فرهن ــی تفک ــای اصل از نهاده

بــه تعریــف، پاالیــش و تشــویق ایــن هنــر جدیــد، کمــر 

ــزاری  ــم برگ ــن مه ــرای ای ــزار ب ــن اب ــدد و بهتری ــت ببن هم

جشــنواره های رقابتــی و غیــر رقابتــی، بــرای نمایــش و 

تقدیــر از آثــار صاحبــان تفکــر و تربیت یافتــگان عرصــه 

ــتند. ــوم هس ــرز و ب ــن م ــر ای ــم و هن عل

ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال، بــه ایــن امید 

شــروع بــه ســازماندهی و فعالیــت مــی نمایــد کــه بتوانــد 

تعریــف روشــنی از عرصه هــای قابــل طــرح و گســترش در 

حــوزه هنرهــای دیجیتــال ارائــه نمایــد و چراغی پیــش روی 

هنرمنــدان و پژوهشــگران ایــن عرصــه، بــرای فعالیــت قرار 

دهــد و از ســوی دیگــر دســتاویزی بــرای تشــویق و تقدیــر از 

فعــاالن عرصــه هنــر دیجیتــال باشــد. امیــد اســت در ایــن 

راه توفیــق الهــی همــراه مــا باشــد.
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شورای سیاست گذاری جشنواره

دکتر  غالمرضا  غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

دکتر  عبدالعلی بصیری
ریاست دانشگاه دامغان

مهندس محمدهادی عسکری
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

محمد امین بنایی
رئیس اداره فعالیت های اجتماعی وزارت علوم

دکتر  مجید  اخشابی
مشاور هنری معاونت فرهنگی وزارت علوم

دکتر  اسداله غالمعلی
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

دکتر  علیرضا رزازی فر
دبیر   جشنواره

دکتر مقداد جاوید صباغیان
ریاست دانشکده هنر   دانشگاه دامغان
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دکتر الله خسروی
استادیار دانشکده 

هنر دانشگاه دامغان

دکتر سارا صادقی نیا
استادیار گروه تلویزیون و 

هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان

دکتر آزاده بهمنی پور
استادیار گروه تلویزیون و 

هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان

دکتر محمدعلی صفورا
مدیرگروه سینما و 

انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس

دکتر لیلی گله دارانکمیته علمی جشنواره
مدیر گروه ادبیات نمایشی 

دانشگاه هنر شیراز

دکتر فاطمه حسینی شکیب
استادیار گروه انیمیشن

دانشگاه هنر تهران

دکتر هادی خانیکی
استاد علوم ارتباطات اجتماعی

 دانشگاه عامه طباطبایی

دکتر علی اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر 

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یونس سخاوت
مدیر  دانشکده چندرسانه ای 

دانشگاه هنر اسامی تبریز

دکتر احمد سفالیی
رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال

 دانشگاه صدا و سیما

دکتر مهدی منتظرقائم
دانشیار گروه 

ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر سید هاشم طبسی
دانشیار گروه علوم کامپیوتر 

دانشگاه دامغان

دکتر رضا پورقلی
استاد ریاضی و 

علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان

دکتر عبدالحسین الله
رئیس پژوهشکده هنر 

و سرپرست گروه هنرهای دیجیتال

دکتر کیارش زندی
مدیرگروه انیمیشن 

دانشگاه سوره

دکتر محمد شهبا
استاد گروه سینما 

دانشگاه هنر تهران

محمد امامی
عضو هیات علمی

دانشکده هنر  دانشگاه دامغان

دکتر محمدرضا جوادی یگانه

دانشیار گروه علوم 

اجتماعی دانشگاه تهران
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معرفی  تیم 

اجرایی، هنری و فنی 

جشنواره

زهرا سادات  مرتضوی
سرپرست کارگروه دبیرخانه موقت

حسین  رحمانی زاده
عضو کارگروه دبیرخانه موقت

عمادالدین   متین
معاون اجرایی

زهرا   جعفرآبادی
عضو کارگروه دبیرخانه موقت

سحر   مصاحبه
عضو کارگروه دبیرخانه موقت

مهناز    پاکدل
عضو کارگروه دبیرخانه موقت

مبینا    امینی
عضو کارگروه دبیرخانه موقت
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احمد  قربانی
سرپرست کارگروه رسانه

رامین ایمانی
مدیر هنری

ستاره  کریمی
عضو کارگروه روابط عمومی

احسان  رنجبران
سرپرست کارگروه روابط عمومی

مجید   سعیدپور
طراح موشن گرافیک

محمد   امینی
طراح موشن گرافیک

گلشن حسینی
طراح گرافیک

احسان   یوسفی
طراح گرافیک
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محمد   چگنی
طراح نمایشگاه مجازی

ایمان   آجدانی
مدیر  سایت

شهاب   صفاری نیا
طراح سایت

احسان  رنجبران
صفحه آرا  و طراح گرافیک
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اهداف :

ــت آوردهای  ــش دس ــرای نمای ــه ای ب ــم آوردن عرص 1. فراه

هنــر دیجیتالــی دانشــگاهیان و فــارغ التحصیــان کشــور

2. بسترســازی بــرای تشــویق پروژه هــای خــاق و نــوآوری در 

حــوزه هنــر دیجیتال 

3. مــرور و بررســی ظرفیت هــای هنــر دیجیتــال در منطقه و 

جهــان با طراحــی کارگاه هــا و وبینارهــای تخصصی

ــا  ــال ب ــر دیجیت ــوزه هن ــد در ح ــش های جدی ــرح پرس 4. ط

ــته ای ــای بینارش ــر تجربه ه ــژه ب ــه وی توج

اهمیت و ضرورت :

جشــنواره ملــی هنرهــای ديجيتــال، بــه عنــوان مهم تریــن 

رويــداد رقابتــی و آموزشــی در حــوزه هنرهــــــای ديجيتــــال 

ــرايط  ــه ش ــرد ك ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــی فعالي ــور، در حال كشــ

ــی  ــود. یک ــیده ب ــان نرس ــه پای ــا ب ــروس كرون ــری وي همه گي

ــا  ــای پوی ــاد فض ــداد، ایج ــن روی ــزاری ای ــای برگ از ضرورت ه

و فعــال در حــوزه هنرهــای دیجیتــال کشــور بــود، تــا در 

برابــر یــاس، ناامیــدی و انفعــال بــه وجــود آمــده از شــرایط 

ــد.  ــه نمای ــری، مقابل همه گی

ــای  ــرم هیات ه ــای محت ــوان اعض ــب از ت ــری مناس بهره گی

علمــی دانشــگاه های سراســر کشــور و دریافــت نقطــه 

نظــرات و تجربیــات ایشــان، در راســتای همفکــری مناســب 

و برگــزاری رویــدادی بــا ســطح علمــی بــاال، از مــوارد مهــم و 

ضــروری در برگــزاری ایــن دوره از جشــنواره می باشــد. 

ــود  ــای موج ــری از ظرفیت ه ــتفاده و بهره گی ــن اس همچنی

اطاع رســانی  تبلیغــات،  راســتای  در  آنایــن،  فضــای  در 

میزگردهــا و نشســت های علمــی و برگــزاری جشــنواره از 

ــود. ــاره نم ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــوارد مهم م
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دستاوردها :

ــاندن   ــت اول شناس ــوزه اس ــه ح ــنواره در س ــتاورد جش دس

ایــن هنــر بــه نحــو صحیــح و آکادمیــک دوم ایجــاد رقابــت 

بیــن هنرمنــدان و ارائــه الگوهــای صحیــح و نهایتــاً ترســیم 

ــور. ــال در کش ــر دیجیت ــرای هن ــم انداز ب ــک چش ی

محتــرم  اعضــای  از  متخصــص،  کارشناســان  انتخــاب 

هیات هــای علمــی دانشــگاه های سراســر کشــور، در کمیتــه 

علمــی جشــنواره و برگــزاری میزگردهایــی بــا هــدف تعییــن 

خــط مشــی هنــر دیجیتــال در ایــران و همچنیــن اهمیت آن 

ــا در  ــردد ت ــب می گ ــی موج ــیب زدایی اجتماع ــه  آس در زمین

ــه  ــوب و ب ــورت مکت ــتاوردی بص ــداد، دس ــن روی ــت از ای نهای

ــر و  ــن هن ــه ای ــبت ب ــرد نس ــوه رویک ــند از نح ــک س ــوان ی عن

رســانه نویــن در ایــران ثبــت شــود.

ــای  ــاد کارگروه ه ــوان و ایج ــی« ج ــروه »اجرای ــری از گ ــره گی به

»دبیرخانــه«، »روابط عمومی«، »رســانه«  و »فنــی و هنری« در 

جهــت نیل بــه اهــداف تعییــن شــده از ســوی دبیــر جشــنواره. 

بــه  جشــنواره  رســمی  اینترنتــی  پایــگاه  روزرســانی  بــه 

آدرس http://digitalartfest.ir در جهــت انجــام اطــاع 

رســانی های مربــوط بــه جشــنواره، دریافــت آثــار متقاضیان 

نــام متقاضیــان شــرکت در  شــرکت در جشــنواره، ثبــت 

میزگردهــای تخصصــی و... .

موضوعات:

1. آزاد

متقاضیــان شــرکت در ایــن بخــش از جشــنواره می تواننــد 

آثــار خــود را بــدون محدودیــت موضوعــی ارســال نماینــد.

2. بخش ویژه

الف( کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
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در ایــن بخــش هیــات داوران ویــژه بــه دنبــال ارزیابــی اثــار 

منتخــب بــر اســاس توانایــی بازنمایی مفاهیــم  ده گانــه زیر 

در آثــار ارســالی و انتخــاب ایــن آثــار هســتند. 

ده محور موضوعی اصلی:

1- مهارت خودآگاهی

2-مدیریت خود

3- تنظیم شناختی هیجانات

4- مقابله با استرس

5- صبر و تاب آوری

6- بخشایشگری

7- توکل

8- حل مسئله با رویکرد معنوی

9- مشارکت

10- خیرگزینی و حسن گزینی مبتنی بر مبانی قرآنی

ب( سامت و هنر دیجیتال در دوران کرونا

ــان  ــی از متخصص ــه ترکیب ــش ک ــن بخ ــژه ای ــات داوران وی هی

مرتبــط  آثــار  گزینــش  می باشــند  هنرمنــدان  و  ســامت 

در حــوزه ســامت در دوران کرونــا و پــس از آن را بــر عهــده 

خواهنــد داشــت . بزرگتریــن دغدغه ایــن داوران میــزان تاثیر 

ــت.   ــامت اس ــت و س ــه بهداش ــام آوری در زمین ــر در پی هن

محورهای موضوعی این بخش :

 1- بهداشت و کرونا

2-  تاثیر کرونا بر سامت روان و اجتماع انسانی

 3- دنیای پس از کرونا 

ــت  ــه پرداخ ــوان ب ــن عنــوان میت ــت ای ــز اهمی ــوارد حائ )از م

بــه موضــوع ســبک زندگــی در دوران پــس از کرونا و ســامت 

در دوران پــس از کرونــا از لحــاظ روانــی ، جســمی، اجتماعــی 

و معنــوی اشــاره کــرد.(
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سایت رسمی :

ــنواره  ــومین جش ــمی س ــایت رس ــت 1400، س 28 اردیبهش

ملــی هنرهــای دیجیتــال بــه آدرس  digitalartfest.ir ، بــا 

طراحــی جدیــد و رنگبنــدی متناســب بــا هویــت بصــری این 

ــای  ــد. از ویژگی ه ــی ش ــار   رونمای ــتین ب ــرای نخس دوره، ب

ایــن ســایت می تــوان بــه دریافــت آثــار متقاضیــان شــرکت 

ــی و  ــنواره، معرف ــم جش ــار مه ــزاری اخب ــنواره، بارگ در جش

تاریخچــه جشــنواره و... اشــاره کــرد. 

تبلیغات :

از تاریــخ آغــاز فعالیت هــای رســمی دبیرخانــه موقــت و 

کارگــروه روابــط عمومــی ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای 

ــا  ــدند ت ــر آن ش ــا ب ــای کارگروه ه ــی اعض ــال، تمام دیجیت

جهــت انجــام آغــاز فرآینــد تبلیغاتــی، تبلیغــات رایــگان را، 

بــرای جــذب مخاطبیــن و متقاضیان جدیــد جشــنواره ، در 

اولویــت کار خــود قــرار دهنــد. 

در ایــن راســتا فراخــوان جشــنواره بــا بیــش از 300 صفحــه 

ــه 60  ــک ب ــد و نزدی ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــتاگرامی ب اینس

موسســه آموزشــی، فرهنگــی و هنــری، فراخــوان جشــنواره 

ــای  ــود در فض ــانی خ ــای اطاع رس ــا کانال ه ــایت ی را در س

مجــازی بــه اشــتراک گذاشــتند. 

ــنر  ــوزه هــ ــاخص حــ ــای شــ ــی چهره هــ ــمایت و همـراهـ حـ

دیجیتـــــال، از موارد دلگــــرم کننده برای تیم اجرایی جشنواره 

بــود و موجــب افزایــش مخاطبــان جدیــد جشــنواره گشــت.

نمایشگاه مجازی :

ــا  ــروس کرون ــری وی ــترده همه گی ــرایط گس ــه ش ــه ب ــا توج ب

در زمــان برگــزاری جشــنواره، برگزارکننــدگان تصمیمــی 
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ــق  ــنواره، از طری ــه جش ــه ب ــار راه یافت ــش آث ــر نمای ــی ب مبن

ــد.  ــاذ نمودن ــازی اتخ ــگاه مج ــای نمایش فض

ــن دوره از  ــان ای ــان میزب ــهر دامغ ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب

جشــنواره هنرهــای دیجیتــال بــوده اســت، نمایشــگاه 

مجــازی از تصاویــر آثــار و مکان هــای تاریخــی، فرهنگــی 

و مهــم ایــن شــهر، نظیــر مســجد تاریخانــه، مجموعــه 

فرهنگــی بــاغ ایرانــی و مجموعــه ســالن های همایــش 

دانشــگاه دامغــان اســتفاده شــده اســت. 

همچنیــن مراســم افتتاحیــه جشــنواره، جلســات پرســش 

ایــن  در  جشــنواره،  کلیــدی  ســخنرانی های  و  پاســخ  و 

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ نمایش

میزگرد ها:

14 ميزگــرد بــرای برگــزاری در جشــنواره، در نظــر گرفته شــد 

کــه شــامل مــوارد زیر اســت :

سیاست گذاری فرهنگی در هنر دیجیتال

 1. چگونــه از هنر دیجیتــال حمایت می کنیم و چه چشــم اندازی 

را در ایــن حــوزه تبییــن کرده ایم؟

فن آوری دیجیتال و هنر

 1. هوش مصنوعی و هنر دیجیتال

NFT 2. باکچین و هنر دیجیتال: با تاکید بر بحث 

 3. واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و هنر دیجیتال

هنرهای تجسمی دیجیتال

 1. نقاشی دیجیتال

 2. عکاسی دیجیتال

 3. انیمیشن، افکت های دیداری دیجیتال
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کسب و کارهای خالق و هنر دیجیتال

 1. آشــنایی بــا شــرکت هایی کــه از هنــر دیجیتــال بــرای طراحــی 

خدمــات خــاق یــا محصــوالت خــاق بهــره می گیرنــد؟

سینمای دیجیتال

 1. سینمای دیجیتال در ایران

 2. آینده سینما در عصر دیجیتال:  transmedia یک رویکرد

بازی های ویدئویی و هنر دیجیتال

 1. جایگاه هنر دیجیتال در بازی های ویدئویی 

 2. گیمیفیکیشن ها و طراحی بازی برای یادگیری

تئاتر در عصر دیجیتال

 1. اجــرا بــرای فضــای مجــازی )برخــط( و امکانــات هنــر 

دیجیتــال بــرای اجــرا در فضــای واقعــی

هنر دیجیتال و مشارکت

 1. هنر دیجیتال به مثابه یک روایت مشارکتی: قصه گویی 

دیجیتال 

کتاب هنرهای دیجیتال:

ايــن كتــاب، طبــق برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در پایــان 

برگــزاری ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال، از 

مجموعــه میزگردهــای تخصصی، بــا حضور اســاتید محترم 

حــوزه هــای مرتبــط بــا جشــنواره و آثــار برگزیــده ایــن دوره، 

تهیــه و چــاپ شــد. 

شرایط و نحوه ارسال آثار:

تكنيك و شيوه ارائه اثر در تمامی بخش ها آزاد است.

متقاضیــان شــرکت در جشــنواره، می بایســت پیــش از اقدام 
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بــه ثبــت نام، نســبت بــه مطالعــه دقیــق مقــررات و آگاهــی از 

آن مبــادرت نمایند. 

متقاضیــان شــرکت در تمامــی بخش هــای جشــنواره، ملــزم 

بــه تکمیــل فــرم ثبــت نــام ضمیمــه شــده فـراخـــوان، کــه در 

آدرس  digitalartfest.ir و بــر روی شـبکه هــــای اجتمـــاعی 

جشنــــواره قــــرار دارد، می باشند. 

ــل  ــق ایمی ــنواره، از طری ــام در جش ــت ن ــار و ثب ــال آث  ارس

3digitalart.festival@gmail.com شناســه کاربــری 

تلگــرام )digitalartsfest_contact(، ســایت رســمی 

واتســاپ  شناســه  و   )digitalartfest.ir( جشــنواره 

می باشــد.  امکان پذیــر 

دبیرخانــه  از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر 

اســت. معــذور  اینترنتــی  بارگــذاری  از  غیــر  صورتــی 

ــد.  ــل zip باش ــک فای ــورت ی ــه ص ــد ب ــار، بای ــل آث ــال فای ارس

ــت  ــش از 50 مگابای ــالی بی ــل ارس ــم فای ــه حج ــی ک در صورت

اســت، می بایســت در فضــای اینترنتی)گــوگل درایــو - دراپ 

باکــس و...( آپلــود شــده و لینــک دریافــت اثــر ارســال شــود. 

در بخــش تصــــاویر ایســتای دیجیتال، ارســال فایــل اصلی 

آثــار ســه بعدی بــا فرمــت خروجــی fbx الزامــی می باشــد.

در بخــش انیمیشــن و موشــن گرافیــک، فرمت آثار ارســالی 

فرمــت  بــا  )ترجیحــا   mpge اســتاندارد  در  می بایســت 

H264 و بــا رزولوشــن 1080*1920( باشــد. ارســال حداقــل 

5 فریــم از اثــر، بــه همــراه پوســتر و شــرح کوتاهــی در رابطه 

بــا اثــر الزامیســت. محدودیــت زمانــی بــرای آثــار این بخش 

وجــود نــدارد. در ایــن بخــش، تنهــا آثار کوتــاه مورد بررســی 

قــرار خواهنــد گرفــت.

در بخــش پوســتر، متقاضیــان می بایســت فایــل خــود را 

ــد:  ــال نماين ــل ارس ــرايط ذي ــق ش طب
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Dpi 300 رزولوشــن /  RGB 2000*1414 / مود px اندازه

در بخــش هنر چیدمان و هنرهای نمایشــی چندرســانه ای، 

می بایســت ویدئــو اجــرا و نمایــش اثر ارســال شــود.

در بخــش بازی هــای ویدیویــی، واقعیــت مجــازی و واقعیــت 

افــزوده، ارســال دمــوی بــازی در قالــب یــک ویدئــو بــه همــراه 

ــل  ــال فای ــن ارس ــت. همچنی ــروری اس ــر ض ــی اث ــل اجرای فای

راهنمــای نصــب و اجــرای بــازی بــه همــراه اثــر، الزامی اســت. 

فایل هــای   ،  jpg فرمــت  بــا  بایــد  تصویــری،  فایل هــای 

ویدئویــی بــا فرمــت mpge4   و فایل هــای صوتــی بــا فرمــت 

mp3  ارســال شــوند.

مقررات :
اســاتید، دانشــجویان و فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــا 

کــه کمتــر از 5 ســال از فــارغ التحصیلــی آنهــا گذشــته اســت 

و شــركت های دانش بنيــان، می تواننــد آثــار خــود را بــه 

ــد. ــال نماین ــنواره ارس جش

هر متقاضی می تواند در هر بخش شرکت نماید.

هر متقاضی در هر بخش حداکثر 3 اثر می تواند ارسال کند.

ــار  ــوی از آث ــتفاده معن ــق اس ــنواره ح ــه جش ــرای دبیرخان ب

ارســالی، در عیــن رعایــت مســائل حقوقــی جهــت چــاپ 

کاتالــوگ و هرگونــه اکــران و نمایــش با ذکــر نــام پدیدآورنده 

ــت. ــوظ اس ــده محف ــرای برگزارکنن ــر ب اث

تمامــی آثــار پذیرفتــه شــده توســط جشــنواره، از طریــق 

»نمایشــگاه مجــازی ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای 

دیجیتــال«  بــرای بازدیــد، بــه نمایــش گذاشــته خواهد شــد. 

دبیرخانــه، تنهــا یــک نســخه از هــر اثــر ارســالی را می پذیــرد. 

قبــال  در  مســئولیتی  جشــنواره،  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

نســخه های متعــدد از یــک اثــر واحــد نــدارد.
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ثبــت نــام و شــرکت در جشــنواره، به معنــای پذیــرش قوانین 

جشــنواره و رای هیئت داوران اســت. 

هرگونه مسئولیت ناشی از اثر و پاسخگویی به پیامدهای 

حقوقی ناشی از آن، با )فرد/گروه( صاحب اثر خواهد بود.

نبایــد در جشــنواره های پیشــین هنرهــای  ارســالی  اثــر 

دیجیتــال شــرکت کــرده باشــد. 

دانشــگاه،  اســاتید  توســط  می بایســت  ارســالی  اثــر 

ــج  ــه در پن ــگاه، ک ــگان دانش ــا دانش آموخت ــجویان و ی دانش

ســال اخیــر فــارغ التحصیــل شــده اند و شــرکت های دانــش 

ــد. ــده باش ــد ش ــان، تولی بنی

آثــار تولید شــده توســط اســتودیوها، شــرکت ها و ارگان های 

در  نمی تواننــد  تجــاری  اهــداف  بــا  وخصوصــی  دولتــی 

جشــــنواره شــرکت کننــد )بــه جــز شــرکت های نوپــا در حــوزه 

هنرهــای دیجیتــال و شــرکت های مســتقر در مراکــز رشــد و 

ــاوری(. ــم و فن ــای عل پارک ه

ــورد  ــد، م ــنواره باش ــام در جش ــت ن ــرم ثب ــد ف ــه فاق ــاری ک  آث

ــرد. ــرار نمی گی ــی ق ارزیاب

 پــس از راهیابــی آثــار بــه جشــنواره، امــکان خــروج آثــار 

توســط متقاضیــان و صاحبــان اثــر وجــود نــدارد. 

بــه تمامــی راه یافتــگان، گواهــی شــرکت در جشــنواره اعطــا 

می شــود. 

ــی  ــوارد پیش بین ــاره م ــی درب ــم نهای ــذ تصمی ــیر و اخ تفس

ــت. ــنواره اس ــر جش ــده دبی ــه عه ــده ب نش

گاهشمار :

مهلت ارسال آثار:  1 تیرماه 1400

زمان برگزاری جشنواره: 25 الی 31 تیرماه 1400

اختتامیه جشنواره:  31 تیرماه 1400
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تهران : 79

اصفهان : 39

آذربایجان شرقی : 24

سمنان : 19

خراسان رضوی : 11

همدان : 4

فارس : 3

یزد : 2

البرز : 2

هرمزگان : 2

1: کرمانشاه 

خوزستان : 1

زنجان : 1

گیالن : 1

آذربایجان غربی :1

نمودار آثار 
ارسال شده به جشنواره

به تفکیک استان
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نمایــش آثــار منتخــب در ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای 

دیجیتــال، بــه صــورت مجــازی صــورت گرفــت. نمایشــگاه 

مجــازی »تاریخانــه« در بســتر یــک نمایشــگاه چندرســانه ای 

برخــط با قابلیت تعامل و در بخش های مختلف نمایشــگاه، 

اجــرا ، میــز گــرد و حــراج  رونمایــی شــد. ایــن نمایشــگاه تمامــا 

توســط نیروهای مســتعد و کارآزموده دانشــکده هنر دامغان 

ــت.   ــده اس ــازی ش ــی و پیاده س طراح

از  ویژگی نمایشگاه مجـــازی ســومین جشــنواره ملی هنرهای 

ــاختار  ــی و س ــودن طراح ــه بعدی ب ــه س ــوان ب ــال، می ت دیجیت

بــا کیفیــت آن اشــاره کــرد. بــا ورود کاربــر بــه ایــن نمایشــگاه، 

آثــار پذیرفتــه شــده در جشــنواره، بــه صــورت تفکیک شــده، در 

ســالن های مجــزا، قابــل مشــاهده خواهــد بــود. بــا انتخــاب 

و کلیــک بــر روی هــر کــدام از آثــار، نســخه تمام صفحــه فعــال 

شــده و کاربــر می توانــد جزئیــات اثــر را مشــاهده کنــد. 

از دیگــر مزایــای ایــن نمایشــگاه، احتــرام بــه حقــوق معنــوی 

و صیانــت و حفاظــت از آثــار شــرکت کنندگان جشــنواره 

می باشــد. ایــن مهــم بــدان معناســت کــه هیچ کــدام از 

آثــار نمایشــگاه مجــازی )آثــار ویدئویــی و آثــار تصویــری 

ــته و  ــدگان را نداش ــرای بازدیدکنن ــود ب ــت دانل ــت( قابلی ثاب

صرفــا امــکان تماشــای آثــار بــه صــورت برخــط مهیــا اســت. 

ــت  ــر و کیفی ــرعت باالت ــا س ــد ب ــران می توان ــن کارب همچنی

ــابه  ــای مش ــر نمونه ه ــه دیگ ــبت ب ــتر، نس ــب بیش ــه مرات ب

ــد. ــتفاده کنن ــگاه اس ــن نمایش ــی، از ای داخل

در ادامه تصاویری از این نمایشگاه قابل مشاهده است...

نمایشگاه مجازی تاریخانه
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نمایش آثار   ایستا در تاریخانهحیاط    تاریخانه

اتاق   میتینگحیاط  باغ ایرانی



بخش پنجم : نمایشگاه مجازی

32

سالن  نمایش آثار   متحرک

مرکز همایش های دانشگاه دامغان

سالن  اصلی همایش ها

سالن شیشه ای
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ــت  ــی اس ــائل تئوریک ــی از مس ــر یک ــودن« در تئات ــده ب »زن

یــک قــرن پیــش و حتــی بیشــتر، در مطالعــات  از  کــه 

ــیعی  ــف وس ــوع طی ــن موض ــت. ای ــوده اس ــرح ب ــرا مط اج

پدیدارشناســی  از  را  مختلــف  نظریــات  و  رویکردهــا  از 

در  لوهــان  مــک  مارشــال  نظــرات  تــا  هایدگــری 

مــورد  در  بودریــار  نظــرات  همچنیــن  و  رســانه  مــورد 

درگیــر  وانموده هــا،  ســاالری  یــا  وانمــودن  و  وانمــوده 

و  نظریه پــردازان  دیگــر  ســوی  از  کرده اســت.  خــود 

ســانتاگ،  ســوزان  همچــون  اجــرا  تئوریســین های 

ــای  ــچ و خم ه ــه پی ــز ب ــاندر نی ــپ اوس ــن و فیلی ــی فل پگ

ــش  ــد. چال ــر پرداخته ان ــودن« در تئات ــده ب ــان »زن گفتم

پنل تئاتر دیجیتال

زنده بودن در اجراهای دیجیتال
چکیده صحبت های دکتر میترا علوی طلب

دکتر میترا علوی طلب

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
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اصلــی در ایــن خصــوص ذات و ماهیــت تئاتــر اســت کــه 

مفهــوم »حضــور در اینجــا و اکنــون« را بــه عنــوان یکــی از 

پارادایــم هــای اصلــی خــود بازشــناخته اســت و اســتفاده 

هولوگــرام،  عکــس،  همچــون،  دیجیتــال  امکانــات  از 

هــم  بــه  مجــازی،  شــخصصیت های  فیلــم،  بازپخــش 

ریختــن قواعــد فیزیکــی و غیــره، ممکــن اســت خدشــه ای 

بــر ماهیــت تئاتــر وارد ســازد. 

اســتفاده  بــا  مخالفــت  می تــوان  را  کلــی  رویکــرد  دو 

پذیــرش  و  ســو  یــک  از  تئاتــر  در  دیجیتــال  رســانه  از 

امکانــات دیجیتــال در تئاتــر از ســوی دیگــر دانســت. 

مســأله  مــورد  در  کان نظریــه  دو  در  رویکــرد  دو  ایــن 

»زنده بــودن«  و »حضــور در اینجــا و اکنــون« در تئاتــر 

و اســتفاده از رســانه دیجیتالــی بــه عنــوان امــری ناگزیــر 

در تئاتــر مطــرح شــده اســت. ایــن دو کان نظریــه را 

مــی تــوان مشــخصاً در آراء والتــر بنیامیــن در مقالــه 

ســال  در  کــه  مکانیکــی«  بازتولیــد  عصــر  در  هنــر  »کار 

1936 نوشــته شــد، و نظــرات روالن بــارت دربــارۀ حضــور 

جســتجو کــرد. والتــر بنیامیــن بهتریــن بازتولیدهــا را 

فاقــد یــک عنصــر مهــم بــودن در زمــان و مــکان و آئــورا و 

حــس و حــال واقعیــت اصلــی مــی دانــد و در برابــر، بــارت 

رســانه ای همچــون عکــس را مصداقــی از حضــور قلمــداد 

پرداختــن  بــر  عــاوه  رو  پیــش  گفتگــوی  در  می-کنــد. 

و  بــودن  زنــده  و  حضــور  مــورد  در  نظریه هــا  کان  بــه 

ــا،  ــن نظریه ه ــک از ای ــر ی ــرح در ه ــل ط ــای قاب چالش ه

ــن  ــی فل ــون پگ ــرا همچ ــوزه اج ــردازان ح ــه آراء نظریه پ ب

اجــرا  از  تجربه هایــی  بــا  همــراه  اوســاندر  فیلیــپ  و 

پرداخــت. خواهیــم 
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 بحــث ایــن ســخنرانی بــر رابطــه میــان صنعــت ادبــی 

ــوم  ــک مفه ــت  ی ــت.  صنع ــی اس ــای اجرای ــاز و هنره مج

ــوع  ــع متن ــت در مناب ــانه ای اس ــد رس ــی و چن ــد وجه چن

زبانــی، ذهنــی، بدنــی  اســتفاده مــی شــود و از قدیــم 

ــت.  ــوده اس ــر ب ــت و هن ــد خاقی ــی مانن ــراز واژه های همت

ــام  ــری انج ــی هن ــت پژوهش ــه  فعالی ــی ک ــوان کس ــه عن ب

می دهــد،  بــه کار گرفتــن ابــزار و فضــای دیجیتــال بــه 

و  فرهنگــی  ســنت  ادامــه  در  مجــازی  واقعیــت  عنــوان 

ــم.   ــی دان ــران م ــر  ای ــات و هن ــای ادبی ــژه  فض ــی بوی تاریخ

صنعــت ادبــی مجــاز بــرای حاضــر کــردن آنچــه کــه نزدیــک 

شــدن بــه آن از طریــق  مجــاورت ممکــن نیســت، در ســنت 

سینا سیفی

کارگردان تئاتر

پنل تئاتر دیجیتال

تجربه هایی از ترکیب صنایع 
ادبی و فن  آوری دیجیتال در اجرا

چکیده صحبت های سینا سیفی
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مــا جایــگاه مهمــی دارد.  ایــن نــگاه امکانــی را فراهــم 

ــای  ــد پدیده ه ــی مانن ــر اجتماع ــن ام ــه بی ــت ک آورده اس

هنرهــای  ماننــد  ارتباطــی،  امــر  و  زیســته  و  اجتماعــی 

اجرایــی ارتبــاط برقــرار شــود. از طــرف دیگــر صنعــت 

ــه و  ــعبده، حیل ــون ش ــی چ ــا مفاهیم ــات  ب ــاز در ادبی مج

ــا  ــک فض ــوب ی ــل در چارچ ــن و تخی ــن ذه ــه دام انداخت ب

یــا داســتان هــم نســبت دارد مثــل زمانــی کــه در ادبیــات 

ــای  ــود. تجربه ه ــی ش ــول م ــل ق ــات نق ــی از حیوان تمثیل

ــع  ــی از مناب ــانه، تصادف ــی بازیگوش ــن  بازخوان ــی م اجرای

مجــاز   و  فهــم  ادراک،  رابطــه  روی  تــا  اســت  پراکنــده 

آگاهانــه پژوهــش کنــم و از امکانــات دنیــای دیجیتــال در 

ــرم. ــی ب ــره م ــز به ــیر نی ــن مس ای
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ورود تکنولــوژی دیجیتــال در تئاتــر تــوأم بــا مباحثــات چالش 

برانگیــز هســتی شــناختی، تغییــر پارادایــم هــا و تحــوالت 

ســاختاری بــوده اســت.  از طریــق بررســی چیســتی و چگونگــی 

شــخصیت در تئاتــر معاصر، تحلیــل ســاختار اجرایــی و فضا-

صحنــه در نمایــش هــای مبتنــی بــر تکنولــوژی دیجیتــال ایــن 

نتیجــه بــه دســت خواهد آمــد کــه بازیگر صحنــه هــای دوگانه 

ی واقعــی - مجــازی بازیگــری چنــد ســاحتی و تــام خواهــد بــود 

کــه عــاوه بــر اتــکا بــه توانایــی هــای مســبوق خــود نیازمنــد 

کســب مهــارت هایــی مضاعــف اســت تــا نــوع پیچیــده تــری از 

بازیگــری را تجربــه نمایــد.
دکتر لیلی گله داران

عضو هیات علمی دانشگاه هنر شیراز

پنل تئاتر دیجیتال

تئاتر و اجرا و دنیای دیجیتال
چکیده صحبت های دکتر لیلی گله داران
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 مــی خواهــم بــه عنــوان یــک کارآفریــن نســل امــروزی 

مشــاهدات خــود را از فضــای موجــود در حــوزه هنرهــای 

ــم. ــوان کن ــال عن دیجیت

ــای  ــتفاده از ابزاره ــمت اس ــه س ــروا ب ــه بی پ ــراد جامع اف

ــی  ــه نوع ــی از جامع ــی در بخش ــد و حت ــی رون ــال م دیجیت

غرق شــدگی در تکنولــوژی و فنــاوری هــای دیجیتــال را در 

ــم. ــی کنی ــاهده م ــراد مش ــایر اف ــا س ــل ب تعام

ــخ  ــزار از تاری ــن اب ــزار دارد و ای ــه اب ــاز ب ــل نی ــراری تعام برق

ــان  ــا از زب ــی م ــده یعن ــده ش ــان نامی ــروز زب ــه ام ــا ب ــر ت بش

ــل  ــاط و تعام ــراد ارتب ــایر اف ــا س ــا ب ــم ت ــی کنی ــتفاده م اس

ــیم. ــته باش داش

علی وکیلی

طراح و سازنده پارک های علم و تم پارک های موضوعی

پنل کارآفرینی در عرصه هنر دیجیتال

تجربه کارآفرینی در زمینه پارک علم
چکیده صحبت های علی وکیلی
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ــانها از  ــه انس ــده ک ــبب ش ــان س ــودن زب ــص ب ــواره ناق هم

مفهــوم مهــم دیگــری به نــام هنــر بــرای انتقال احســاس و 

کام بهــره ببرنــد و امــروز که فنــاوری و ابزارهــای دیجیتال 

روز بــه روز بیشــتر زندگــی مــا را در بــر مــی گیرنــد نواقــص 

زبــان بیشــتر از گذشــته بــه چشــم مــی آیــد.

ایــن  ایــن  بیــن  در  هنــر  کــه  اینجاســت  ســوال  حــاال  و 

ــود  ــه خ ــی را ب ــه جایگاه ــوژی چ ــاوری و تکنول ــم از فن حج

داده؟! اختصــاص 

ــذارم  ــتراک بگ ــه اش ــما ب ــا ش ــم ب ــی خواه ــه م ــورد دوم ک م

چرایــی و ماهیــت اســتفاده از فنــاوری هــا و ابزارهــای 

دیجیتــال  هــای  فنــاوری  از  مــردم  اســت.  دیجیتــال 

دیجیتــال  هــای  فنــاوری  از  کــه  کننــد  مــی  اســتفاده 

اســتفاده کــرده باشــند! در واقــع لحظــه ای هیجــان و 

تجربــه جــادوی آن فنــاوری برایشــان لــذت بخــش اســت 

ــد.  ــار می گذارن ــید آن را کن ــا رس ــه اغن ــذت ب ــی آن ل و وقت

ً ابــزاری مثــل وی آر نتوانســته  بــرای همیــن اســت کــه مثــا

طــی ایــن ســال هــا جایــی بیــن مــردم بــاز کنــد و بــه 

لحظاتــی هیجــان در یــک شــهربازی خاصــه شــده اســت. 

مــردم آن را تجربــه کننــد و بگوینــد : چــه باحــال! همین؟! 

 و مــِن کارآفریــن هیــچ رغبتــی بــه اســتفاده از ابــزاری 

ــرای  ــاش ب ــه و ت ــزار فناوران ــک اب ــوان ی ــه عن ــل وی آر ب مث

تجــاری ســازی آن نخواهــم داشــت در صورتــی کــه  همیــن 

ــا  ــراف م ــدی اط ــه بع ــت س ــری از حقیق ــزار درک کامل ت اب

ــا  ــا ن ــده ی ــی دی ــط پیرامون ــده از محی ــت ش ــر ثب و تصاوی

ــد. ــی ده ــه م ــان ارائ دیده م

مــورد ســوم کارکــردی اســت کــه زیبایــی و زیبایــی شناســی 

ــک  ــات ی ــا خدم ــوالت ی ــی محص ــد در طراح ــی توان ــر م هن

شــرکت آن هــم از جنبــه ظاهــر، فــرم و اجــرا، نقــش حیاتی 

ــه  ــات فناوران ــا خدم ــوالت ی ــه محص ــرکتی ک ــد. ش ــا کن ایف

تولیــد مــی کنــد امــا در ارائــه، نقــص بســیار دارد از شــکل 

ــورد  ــدی آن و در م ــته بن ــا بس ــه ت ــول گرفت ــری محص ظاه

خدمــات هــم ســناریوی فــرم و اجــرا!

پــس بــه طــور خاصــه در نــگاه مــن، مــا بــا ایــن ســه 

مســئله روبــرو هســتیم اینکــه اســتفاده از زبــان بــرای 

تعامــل در دنیــای دیجیتــال امــروز دیگــر بــه تنهایــی 

نیســت. کافــی 
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اینکــه مــردم چرایــی اســتفاده از از فنــاوری هــای دیجیتال 

لحظاتــی  بــه  ایشــان  اســتفاده  تجربــه  و  نمیداننــد  را 

ــود! ــی ش ــه م ــذت خاص ــان و ل هیج

همچنیــن شــرکت ها در تولیــد و ارائــه محصــوالت خــود بــا 

چالــش زیبایــی شناســی و جــذب مخاطب مواجه هســتند.

حلقه گمشده این زنجیر به نظرمن هنر است!

دنیــای  از  مــردم  برگردانــدن  بــرای  می کنــم  فکــر  مــن 

دیجیتــال بــه دنیــای واقعــی، بــه خصــوص بــرای کــودکان 

ــا  ــد زد، م ــم خواهن ــور را رق ــده کش ــه آین ــا ک ــان م و نوجوان

نیــاز بــه بازتعریــف اســتفاده از فناوری هــای دیجیتــال بــا 

ــم. ــود داری ــترهای موج ــر در بس ــنی هن چاش

و  اجتماعــی  هــای  گــروه  مدرســه،  مثــل  بســترهایی 

ــای  ــارک ه ــا پ ــراها و ی ــا، فرهنگس ــی او ه ــی، ان ج فرهنگ

علــم کــه محــل شایســته ای بــرای تلفیــق علــوم انســانی، 

تجربــی و هنــر هســتند.
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فــن آوری دیجیتــال هــم عرصــه ارائــه و هــم شــیوه تفکــر 

مشــاهدات  اســت.  کــرده  متحــول  هنــر  در  را  طراحــی 

ــش  ــو بی ــک س ــر از ی ــالهای اخی ــه در س ــد ک ــان می ده نش

از هــر زمانــی کســب و کار هــا بــرای عرضــه تولیــدات و 

خدمــات خــود بــه پلتفرم هــای دیجیتــال روی آوردنــد. 

ــه    ــروز مجموع ــوان ام ــان ج ــارغ التحصی ــر،  ف ــوی دیگ س

در  فنــی  توانایی هــا  و  مهارت هــا  از  العــاده ای  فــوق 

کرده انــد.  کســب  را  هنــری  تخصصــی  زمینــه  چندیــن 

عارغــم شــرایط امیدبخــش حاضــر، هنــوز دو چالــش 

اول  اســت.  جدیــد  فرصت هــای  روی  پیــش  بــزرگ 

زمانــی  هــر  از  دوران  ایــن  در  کارفرمایــان  و  مخاطبــان 

شهرزاد اسفرجانی

مشاور   تبلیغات و ارتباطات

پنل کارآفرینی در عرصه هنر دیجیتال

یک روایت و هزار و یک پلتفرم
چکیده صحبت های شهرزاد اسفرجانی
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و  شــناخت  مهــارت  بنابرایــن  شــده اند،  پیچیده تــر 

انتخــاب دقیــق مخاطــب هــدف اهمیتــی دوچنــدان پیــدا 

حــال  در  تخصصــی  و  جدیــد  شــغلهای  دوم   . می کنــد 

متولــد شــدن هســتند کــه  فقــط در قالــب یــک همــکاری 

نشــان  را  خــود  بهــره وری  می توانــد  گروهــی  حرفــه ای 

ــن  ــا ای ــرد ب ــه ف ــی اینک ــه معن ــی ب ــارت کار گروه ــد. مه ده

ــت  ــر خدم ــد بهینه ت ــا می توان ــا کج ــا و تجربه ه توانایی ه

ــزوده  ــود ارزش اف ــط خ ــه فق ــروه ن ــرای گ ــور ب ــد و چط کن

ایــن دو چالــش در کنــار پیچیدگی هــای  ایجــاد کنــد؟ 

عرصــه  ایــن  در  را  جــوان  هنرمنــد  رقابــت،  و  کار  بــازار 

ســردرگم  می کنــد چطــور یــک روایــت چکیــده موثــر  بــرای 

معرفــی خــود انتخــاب کنــد و چگونــه پلتفــرم مناســب 

ــه  ــی ک ــه و دانش ــاس تجرب ــد؟  براس ــه را برگزین ــرای ارائ ب

کســب کــرده ام، پیشــنهادم تغییــر دیــدگاه افــراد نســبت 

ــدگاه  ــن دی ــت. در ای ــب و کار اس ــازی در کس ــه جایگاه س ب

و  درون  در  آگاهانــه  ســفری  مثابــه  بــه  کار  و  کســب  از 

ــه  ــدازه ب ــان ان ــه هم ــیری ک ــود. مس ــر می ش ــرون تعبی بی

جزئیــات تخصصــی توجــه دارد، بــه مهارت هــای ارتباطــی 

و بینافــردی هــم بــه شــرط ضــروری بــرای رســیدن بــه یــک 

ابــراز منســجم، اصیــل و واقعــی از هــر فــرد در هــزار و یــک 

پلتفــرم جهــان دیجیتــال می پــردازد.
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بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای حاصــل در دنیــای تکنولــوژی 

عصــر  هنرمنــد  اختیــار  در  جدیــدی  ابزارهــای  وهنــر، 

ــد  ــای جدی ــا دنی ــری آنه ــا بکارگی ــا ب ــه ت ــرار گرفت ــر ق حاض

ــوازات  ــه م ــه ب ــی ک ــد. دنیای ــق کن ــود خل ــق روز خ ومطاب

خلــق  و  اســت  مجــازی  و  نهایــت  بــی  حاضــر  دنیــای 

وقــت  حــال  شــود.  مــی  ممکــن  آن  در  هرچیزناممکــن 

آن اســت تــا هنرمنــد ایــن فرصــت را غنیمــت شــمارد 

و از ابزارهــا و تکنیــک هــا و ویژگــی هــای تکنولــوژی در 

جهــت خلــق هنــری نــو و خــاق بــا رویکــرد بومــی و ملــی 

اســتفاده نمایــد و پیشــرو باشــد.

یکــی ازایــن هنرهــا هنــر نقاشــی دیجیتــال اســت کــه 

دکتر آزاده بهمنی پور

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

پنل نقاشی دیجیتال

مزایا و کیفیت نقاشی دیجیتال 
و جایگاه آن در هنر معاصر

چکیده صحبت های دکتر آزاده بهمنی پور
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امــروزه عــاوه بــر تبلیغــات، ســینما، انیمیشــن، معمــاری 

ــود  ــای خ ــی ج ــر نقاش ــتره ی هن ــتقل در گس ــور مس ــه ط ب

ــازی  ــای مج ــا و فض ــوزه ه ــی در م ــت و حت ــرده اس ــاز ک را ب

ــای  ــت ه ــا قیم ــش ب ــی مجازی ــت و ویژگ ــان خاصی ــا هم ب

گــزاف بــه عنــوان اثــر هنــری پذیرفتــه شــده و خریــد و 

ــود . ــی ش ــروش م ف

در نقاشــی دیجیتــال بــا امکانــات وســیعی کــه در ایــن 

ــن را  ــکان ای ــد ام ــده هنرمن ــی ش ــش بین ــی پی ــوع طراح ن

دارد تــا هــر لحظــه کار خــود را تصیــح و از نظــر فــرم و رنگ 

و ترکیــب بنــدی ارتقــا داده و یــا اصــاح نمایــد و از طرفــی 

هنرمنــد مــی توانــد از تکنیــک هــای ســنتی وتلفیــق و کاژ 

ــای  ــاص ابزاره ــد و خ ــای جدی ــت ه ــا و قابلی ــت ه ــا افک ب

ــرد.  ــره بب ــن به ــاق و نوی ــار خ ــق آث ــت خل ــازی در جه مج

ــداد و  ــدازه و تع ــر ان ــر در ه ــاپ اث ــکان چ ــرآن ام ــاوه ب ع

ارســال بــه هــر کجــای دنیــا بــه آســانی امــکان پذیــر اســت. 

ــم  ــی ه ــی معایب ــیوه از نقاش ــن ش ــد ای ــه نمان ــه ناگفت البت

دارد کــه بــه طــور کلــی ارزش و نقــد و کیفیــت نقاشــی 

ــد.  ــی کن ــدا م ــنتی ج ــکل س ــه ش ــی ب ــال را از نقاش دیجیت
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در اواســط قــرن بیســتم هنــر معاصــر دســتخوش تغییرات 

شــگرفی شــد. بــا ظهــور هنرمندانی چــون جکســون پوالک، 

ــی  ــوم زیباشناس ــنبرگ، مفه ــرت روش ــا روب ــز ی ــپر جون جاس

ــون  ــی چ ــت و از دل آن هنرهای ــر یاف ــر تغیی ــر معاص درهن

زمینــی،  هنــر  آرت،  آپ  مفهومــی،  هنــر  مینیمالیســم، 

دیجیتــال  هنرهــای  و  فلوکســوس،  جنبــش  چیدمــان، 

شــکل گرفتنــد. تــاش هنرمنــدان معاصــر درایــن بــود 

کــه همــه چیــز را از قالــب زیبایــی و الگــوی پذیرفتــه شــده 

ــه  ــر ب ــازی« هن ــان س ــه »یکس ــه درآورده و برعلی در جامع

ــده  ــی، ای ــی تعامل ــال، هنرهای ــای دیجیت ــد. هنره پاخیزن

محــور و قائــم بــه بی نهایــت صــورت حقیقــی تصویــر کــه از 

دکتر سارا صادقی نیا

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

پنل نقاشی دیجیتال

تاریخچه، معرفی هنرمندان
 مطرح در نقاشی دیجیتال

چکیده صحبت های دکتر سارا صادقی نیا
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صــورت ذهنــی هنرمنــد بــه یــک صــورت محض)صفرویک( 

تبدیــل می شــد، بودنــد. از پیشــگامان هنرهــای دیجیتــال 

هنرمنــد  تــا  بودنــد  ریاضیــدان  بیشــتر  ابتــدا  در  کــه 

می تــوان بــه؛ هربــرت فرانــک و هارولــد کوهــن اشــاره 

کــرد. در میــان هنرهــای دیجیتــال، نقاشــی دیجیتــال 

ــر  ــی هن ــت تجرب ــر طبیع ــز ب ــه متمرک ــت ک ــکل گرف ــم ش ه

بــود. در تقابــل بــا نقاشــی ســنتی و توانایــی آن را داشــت 

و  بــرده  فراتــر  رایــج  پوســته های  از  را  هنرمنــدان  کــه 

بــرای خلــق آثارشــان  را در برابــر مــواد جدیــدی  آنــان 

قــرار دهــد. فنــاوری دیجیتــال بــرای هنرمنــدان نقــاش 

ــازه ای از  ــکل های ت ــا ش ــرد ت ــی ک ــم م ــکان را فراه ــن ام ای

ــه،  ــرای نمون ــد. ب ــه نماین ــد« را عرض ــه »بازتولی ــد و ن تولی

واقعیــت مجــازی یکــی از پیامدهــای اســرارآمیز فنــاوری 

دیجیتــال، برگــردان صــرف اطاعــات بــه تصاویــری در 

ابعــاد طبیعــی نبــود کــه واقعیــت را تقلیــد می کــرد، بلکــه 

ــارغ از  ــوزه ف ــن ح ــدان ای ــود. هنرمن ــت ب ــود واقعی ــن خ ای

جاذبــه بــوم، آزاد بودنــد تــا هــر مفهومــی را بــا هــر وســیله 

ــاط  ــت در ارتب ــوم می توانس ــن مفه ــد و ای ــراز کنن ــن اب ممک

ــخصی  ــائل ش ــا مس ــت های روز و ی ــر، سیاس ــخ هن ــا تاری ب

می تــوان  دیجیتــال  نقاشــی های  ویژگی هــای  از  باشــد. 

بــه ویرایــش آن در کوتاه تریــن زمــان ممکــن یــا جابجایــی 

و حــذف الیه هــا اشــاره کــرد. همچنیــن ثبــت و ذخیــره 

ــه  ــاال، هزین ــرعت ب ــا، س ــا انته ــدا ت ــام کار از ابت ــل انج مراح

پاییــن، امــکان آزمــون و خطــا، امــکان تکثیــر، قابلیــت 

جابجایــی و امــکان اســتفاده همزمــان صــدا، تصویــر و 

نــوراز مهمتریــن ویژگی هــای ایــن ســبک هنــری اســت کــه 

در ســبک  ســنتی آن ایــن قابلیت هــا دیــده نمی شــود. 

شــاهد  اخیــر  دهه هــای  در  ایــران،  در  خوشــبختانه 

ظهــور هنرهــای دیجیتــال و هنرمنــدان عاقه منــد بــه 

ایــن ســبک هســتیم. از مهمتریــن دســتاوردها در ایــن 

زمینــه، جشــنواره تادائکــس )فســتیوال ســاالنه هنرهــای 

ــود  ــت خ ــال 1390 فعالی ــه از س ــت ک ــران( اس ــال ای دیجیت

ــای  ــای نهاده ــود حمایت ه ــا وج ــه ب ــد ک ــرد. امی ــاز ک را آغ

هنرمنــدان  شــکوفایی  شــاهد  خصوصــی،  و  دولتــی 

جــوان و عاقه منــد بــه هنرهــای دیجیتــال بویــژه نقاشــی 

باشــیم. بین المللــی  درعرصه هــای  دیجیتــال، 
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ــف  ــوان تعری ــی ت ــت،آیا م ــا چیس ــال« دقیق ــر دیجیت »هن

جامعــی از آن ارایــه داد؟بــر همــگان روشــن اســت کــه 

ــد و  ــچ ح ــی هی ــال ب ــات دیجیت ــتفاده از امکان ــروزه اس ام

ــترده  ــایه گس ــی س ــی آدم ــئونات زندگ ــام ش ــر تم ــرزی ب م

امکانــات  از  گیــری  بهــره  نیــز  هنــر  ســاحت  در  اســت. 

ــد  ــی تردی ــت.اما ب ــی اس ــل اجتناب ــر غیرقاب ــال ام دیجیت

هــر هنــری کــه بــه نحــوی از امکانــات دیجیتــال اســتفاده 

مــی کنــد »هنــر دیجیتــال« نیســت.می تــوان گفــت »هنــر 

دیجیتــال« بــه معنــای دقیــق کلمــه، اســتفاده ی خاقانــه 

ــش و ــال در آفرین ــات دیجیت ــانه از امکان ــی شناس و زیبای

ارایــه ی یک اثر هنری اســت، نه اســتفاده ی ابزاری.

علیرضا چگینی

آهنگساز

پنل موسیقی دیجیتال

چیستی و ماهیت هنر 
دیجیتال و موسیقی الکترونیک

چکیده صحبت های علیرضا چگینی
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ــوان  ــی ت ــال« را م ــر دیجیت ــرای »هن ــده ب ــر ش ــف ذک تعری

گســترش  نیــز  الکترونیــک«  »موســیقی  ی  حیطــه  بــه 

ــتفاده  ــک« اس ــیقی الکترونی ــخن »موس ــر س ــه دیگ داد.ب

خاقانــه و زیبایــی شناســانه از امکانــات و ســازمایه هــای 

الکترونیــک در آفرینــش و ارایــه ی موســیقی اســت.از ایــن 

منظــر مــی تــوان تــا حــدی میــان موســیقی آکوســتیک 

ــل  ــی ای قای ــای اساس ــاوت ه ــک تف ــیقی الکترونی و موس

زیبایــی  بــر  توانــد  مــی  الکترونیــک«  شد.»موســیقی 

ــی  ــد در آن الزام ــر چن ــود، ه ــان ش ــی بنی ــی متفاوت شناس

نیســت.برای اداراک، احســاس و ارتبــاط بــا آن بــه عنــوان 

ــت. ــه اس ــی دگرگون ــه کوشش ــاز ب ــب نی ــا مخاط ــد ی هنرمن

کوششــی بــه دور از عــادت هــا و تجربــه هــای آشــنای 

گذشــته.در آن حیطــه مــی بایســت آمــاده ی پذیــرش امــر 

ــود. ــو ب ن

همچنیــن آفرینــش در »موســیقی الکترونیــک« نیــز امری 

»موســیقی  هنرمنــد  گفــت  تــوان  اســت.می  دگرگونــه 

الکترونیــک« هماننــد یــک هنرمنــد »هنرهــای تجســمی« 

هــای  ســازمایه  بــا  واســطه  بــی  و  انفــرادی  برخــوردی 

بــا  آفرینشــگر  ارتبــاط  امــر  دارد.ایــن  خویــش  هنــری 

مجــری را بــه نوعــی دچــار تغییــر مــی کنند.تغییــری کــه بــه 

ــن. ــک و روش ــوه تاری ــت، دارای وج ــتری اس ــی خاکس نوع

نــو«  »امــر  آفرینــش  تــوان  مانــد  مــی  کــه  آنچــه  امــا 

در آینــده است.شــاید بتــوان گفــت هنــر بــه شــیوه ی 

کاســیک آن تمــام آنچــه را کــه بــرای آفرینــش »امــر نــو« 

ــه  ــا دریچ ــاید تنه ــرده است.ش ــه ک ــته، ارای ــوان داش در ت

گشــوده بــه ســوی »امــر نــو«، تنهــا و تنهــا دریچــه ی »هنــر 

دیجیتــال« اســت.و شــاید ایــن مهــم تریــن ویژگــی قابــل 

ــت.آینده  ــال« اس ــر دیجیت ــاب »هن ــز در ب ــه و تمرک اندیش

ــه  ــت ب ــی بایس ــاید م ــود، ش ــد ب ــت و خواه ــان هس همچن

آن دگرگونــه نگریســت.
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ابتــدا  موســیقی،  قطعــه  یــک  تولیــد  ســنتی  شــکل  در 

ســری  یــک  اســاس  بــر  را  موســیقی  قطعــه  آهنگســاز، 

قانونمندی هــای خاصــی بــر روی صفحــه کاغــذی کــه بــه 

ــه  ــن قطع ــپس ای ــد و س ــد می نویس ــور می گوین آن پارتیت

بســته بــه اینکــه بــرای چنــد ســاز نوشــته شــده باشــد 

ــود. در  ــرا می ش ــف اج ــازهای مختل ــدگان س ــط نوازن توس

ــازهای  ــدگان از س ــنتی، نوازن ــول و س ــکل معم ــه ش ــرا ب اج

آکوســتیک اســتفاده می کننــد. در ســازهای آکوســتیک 

ــی  ــع صوت ــق منب ــرزش از طری ــاس ل ــر اس ــدا ب ــد ص تولی

حاصــل می شــود و چنــد نــوع مختلــف دارنــد. در یــک 

ســری از ســاز هــا کــه بــه آن ســازهای زهــی می گوینــد، 

محمد امامی

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

پنل موسیقی دیجیتال

تفاوت موسقی آکوستیک و دیجیتال
چکیده صحبت های محمد امامی
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تولیــد صــدا بــر اســاس ارتعاشــات ســیم هــا صــورت مــی 

گیــرد ماننــد تــار، ســه تار، ویولــن و ویولــن ســل. در گونــه 

ای دیگــر کــه بــه آن ســاز های بــادی می گوینــد، تولیــد 

ــل  ــرد مث ــورت می گی ــوا ص ــات ه ــاس ارتعاش ــر اس ــدا ب ص

ــر  ــدا ب ــه ص ــتند ک ــری هس ــازهای دیگ ــی و س ــا ن ــوت ی فل

ــز  ــا فل ــت ی ــتر پوس ــه بیش ــطح ک ــک س ــاش ی ــاس ارتع اس

ــل ــا طب ــک ی ــل دف، تنب ــود مث ــاد می ش ــت ایج اس

حــذف  نوازنــدگان  بخــش  دیجیتــال،  موســیقی  در 

می شــود؛ دیگــر ارتعــاش منبــع صــوت نداریــم و صــدا 

ــر  ــی ب ــه مبتن ــال ک ــای دیجیت ــری ابزاره ــاس یکس ــر اس ب

ســاخته  هســتند  تکنولــوژی  و  الکترونیکــی  مدارهــای 

بــرای  و  شــوند  مــی  ســازی  شــبیه  صداهــا  می شــود. 

مشــابهی  صداهــای  ســاز  یــک  صداهــای  و  ســاز  هــر 

ایجــاد می شــود. در تولیــد صــدا در ســبک الکترونیــک 

اســتفاده  عنــوان  هیــچ  بــه  دیگــر  آکوســتیک  ادوات  از 

ــال  ــیقی دیجیت ــان موس ــاوت می ــن تف ــود. مهمتری نمی ش

و ســنتی ایــن اســت کــه در موســیقی دیجیتــال دیگــر 

ــد و  ــام ده ــا را انج ــه کاره ــد هم ــاز می توان ــود آهنگس خ

یــک قطعــه موســیقی را تولیــد کنــد. دیگــر آهنگســازی بــه 

شــکل معمــول نیســت کــه روی کاغــذ نوشــته شــود و بــه 

ــم  ــر ه ــت س ــا پش ــت ه ــا ن ــرم افزار ه ــک ن ــه کم ــای آن ب ج

ــه  ــک قطع ــوند و ی ــی ش ــب م ــم ترکی ــا ه ــد، ب ــرار می گیرن ق

می شــود. ســاخته  موســیقی 

در  آوانــگارد  جنبــش  یــک  واقــع  در  الکترونیــک  ســبک 

بنــد  و  قیــد  در  هــا  آهنگســاز  دیگــر  اســت.  موســیقی 

ــا  ــرم و ی ــبک و ف ــر س ــی از نظ ــده و ثابت ــناخته ش ــای ش ه

ــی  ــررات خاص ــد و مق ــرار ندارن ــازها ق ــودن س ــتیک ب آکوس

ــن  ــت از بی ــود داش ــتیک وج ــیقی آکوس ً در موس ــا ــه قب ک

مــی رود. در ایــن موســیقی، آزادی عمــل بیشــتری وجــود 

دارد و شــما می توانیــد هــر نــوع صدایــی را انتخــاب کــرده 

ــد  ــاد کنی ــیقی را ایج ــه موس ــک قطع ــا، ی ــب آن ه ــا ترکی و ب
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بررســی رابطــه زیبایــی شناســی و بازنمایــی واقعیــت در 

ســینمای دیجیتــال با توجــه بــه  آثار دیجیتــال اســتاد عباس 

کیارســتمی و بــا اشــاره بــه گفتگــوی کوتــاه ســخنران و اســتاد 

فقیــد ســینمای ایــران موضوع ایــن گفتــار اســت. در این گفتار 

ســعی مــی شــود کــه  نــگاه کیارســتمی بــه زیبایــی شناســی در 

ســینمای دیجیتــال یــک نــگاه رو بــه رشــد تلقــی شــود. البتــه 

ســینمای دیجیتــال در نــگاه  کیارســتمی تنهــا بخشــی از کل 

ســینمای دیجیتــال در دیــدگاه جهانــی را در بــر می گیــرد. این 

ــر   ــی دقیق ت ــعی در بازنمای ــزار س ــازی اب ــاده س ــا س ــینما ب س

واقعیــت را دارد و ســعی دارد کــه اصــول زیبایی شناســی 

ســینمای انالــوگ را نیــز در طــول زمــان  تــا حــدی رعایــت کند.

دکتر علیرضا رزازی فر

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

پنل سینمای دیجیتال

زیبایی شناسی و 
واقع گرایی در سینمای دیجیتال

چکیده صحبت های دکتر علیرضا رزازی فر
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ادراک روایــت ســینمایی بــر ســه نظــام روابــط منطقــی یــا 

علــت و معلولــی، روابــط زمانــی میــان رویدادهــا، و روابــط 

تصاویــر  اســت.   اســتوار  شــخصیتها  و  رویدادهــا  مکانــی 

دیجیتالــی کــه مــکان رویــداد را دســتکاری میکننــد یــا مکانــی 

ناموجــود را ارائــه میدهنــد، بــر ادراک مــا از ایــن روابــط تاثیــر 

میگذارنــد. در ایــن ســخنرانی کوتــاه، بــه برخــی از ایــن مــوارد 

می شــود. اشــاره 

دکتر محمد شهبا

عضو هیات علمی دانشگاه  هنر تهران

پنل سینمای دیجیتال

ادراک روابط فضایی در سینمای دیجیتال

چکیده صحبت های دکتر محمد شهبا
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جامعــه ســینمایی هنوز نتوانســته اســت بدرســتی انتظــارات 

خویــش از پدیــده جدید فــن آوری دیجیتال را مشــخص کند. 

چنین انتظاراتی گاه مغشــوش اســت و گاه نادرســت.؛ و حال 

آنکــه نمــی توان اصــرار کــرد در قبــال ورود دیجیتــال به عرصه 

ســینما، نبایــد وارد مباحث پیــرا متنی آن شــد. عــدم پرداخت 

ــی  ــن ابزارهای ــای چنی ــته از کارکرده ــه برخاس ــی ک ــه مباحث ب

ــی و  ــای پژوهش ــه ه ــه زمین ــردرگمی هم ــه س ــا ب ــت، تنه اس

حتــی تولیــدی آثــار ســینمایی خواهــد انجامیــد. فقــر منابــع 

تحقیقاتــی در ایــن زمینــه نشــان از چنیــن خائــی در عرصــه 

پژوهــش هــای مربــوط بــه هنر دیجیتــال اســت. آیا بــا اینهمه 

اســتفاده از امکانــات دیجیتــال، نبایــد بــه ارزیابــی کارکردهای 

دکتر عبدالحسین الله

عضو هیات علمی فرهنگستان هنر

پنل سینمای دیجیتال

ضرورت توجه به سینمای دیجیتال
چکیده صحبت های دکتر عبدالحسین الله
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آن نیــز همت گماشــت. آیــا هنرمند، مصــرف کننــده ای بیش 

نبــوده و حــق نــدارد از تاثیرات ســاختاری، زیبایی شناســانه و 

فرمیــک آن اطاعــی داشــته و در مباحــث نظــری پیرامــون آن 

مشــارکت جــدی داشــته باشــد؟ قــوه خیالپــردازی بشــر کــه 

یکــی از عوامل کارســاز در سینماســت، با کارکردهــای ابزارهای 

دیجیتالــی اهمیــت خــود را بیشــتر کــرده اســت. هــدف از 

ایــن تحقیــق، تاکیــد بــر حاکمیــت تکنولوژیکــی بــرای متجلی 

کــردن جلــوه هــای ذوقــی بشــر اســت. امــا پایــه و شــاکله ایــن 

پژوهــش: 

ــار  ــی آث ــی شناس ــه زیبای ــال در عرص ــور دیجیت ــج حض 1- نتای

ــینمایی. س

2- بیــان بخشــی از ره آوردهــای حکمی- فلســفی دیجیتــال در 

سینما.

3- امتیــازات بهــره منــد بــودن از فــرآورده هــای دیجیتــال در 

تقویــت بنیــه تصویــر در ســینما.

4- دیجیتال و بحث فرهنگ و هویت ملی.

ــای  ــیگنال ه ــا س ــال ب ــازگاری دیجیت ــدم س ــا ع ــازگاری ی 5- س

ــران.  ــینمای ای ــانه س ــی شناس ــنتی و زیبای ــی، س فرهنگ
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هنــر، ابــزاری مهــم در بیــان احساســات و دیــدگاه هــای 

ذهنــی بشــر اســت و نقــش اساســی در بســتر اجتماعــی 

دارد کــه می توانــد عــاوه بــر ســرگرم کننــده بــودن، بینــش 

و درک جدیــدی را بــه همــراه آورد. هــوش مصنوعــی ممکــن 

اســت بتوانــد جایگزیــن ایــن تــوان و مهــارت بشــر در خلــق 

زیبایــی شــود. ســوال مهمــی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود 

ایــن اســت کــه: آیــا آنچــه را کــه یــک ماشــین خلــق مــی کنــد 

می تــوان هنــر نامیــد؟ بلــه مــی تــوان بــا اســتفاده از هــوش 

ــدگاه  ــوب از دی ــف خ ــک تعری ــر ی ــد. اگ ــر آفری ــی هن مصنوع

زیباشناســانه داشــته باشــیم مــی تــوان الگوریتمــی را ایجــاد 

کــرد کــه بتوانــد هنــر را ارزیابــی کنــد.

دکتر سید هاشم طبسی

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

پنل علوم کامپیوتر و هنر دیجیتال

هنر هوش مصنوعی
چکیده صحبت های دکتر سید هاشم طبسی
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گســترش علــم ســال هاســت پــای فنــاوری را بــه عرصه هایی 

بــاز کــرده کــه پیشــتر نمــی شــد ســنخیت قابــل توجهــی بــا 

علــم بــرای آنهــا قائــل شــد؛ هــوش مصنوعــی یکــی از همیــن 

فنــاوری هاســت کــه ورودش بــه هنــر کــم شــگفتی نیافریــده 

اســت. زمــان زیــادی از بــاز شــدن پــای هــوش مصنوعــی 

بــه هنــر نگذشــته اســت امــا همیــن زمــان هــم بــرای ایجــاد 

تحوالتــی شــگرف در هنــر کافــی بــوده اســت. 

امــروز بــا کمــک ایــن فنــاوری قادریــم یــک اثــر هنــری قدیمــی 

را اگــر نیمــه تمــام اســت، تکمیــل و اگــر آســیب دیــده، ترمیــم 

ــل  ــا تحلی ــد ب ــی توان ــن م ــی همچنی ــوش مصنوع ــم. ه کنی

ــبک کاری او  ــه س ــاش ب ــک نق ــوی ی ــرب قلم ــزار ض ــا ه صده

دســت یابــد. بــه همیــن ترتیــب امــکان پیــاده ســازی ســبک 

نقاشــی چــون ون گــوگ یــا پیکاســو در یــک ویدئــو نیــز امــکان 

پذیــر شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان از ایــن امــکان 

فناورانــه بــرای تولیــد کار هنــری جدیــد نیــز اســتفاده کــرد.

ــمی  ــوزه تجس ــه ح ــر ب ــی در هن ــوش مصنوع ــتفاده از ه اس

ــه  ــا از جمل ــایر هنره ــه س ــای آن ب ــود و پ ــی ش ــدود نم مح

ســینما و حتــی ادبیــات و موســیقی هــم کشــیده شــده 

ــن  ــام ای ــوبرت دو کار ناتم ــای ۸ و ۱۰ ش ــمفونی ه ــت. س اس

آهنگســاز اتریشــی محســوب مــی شــدند امــا بــه لطــف 

هــوش مصنوعــی هنرمنــدان و دانشــمندان توانســتند 

دقایــق پایانــی ایــن آثــار را بازســازی کننــد. یکــی دیگــر از 

کاربردهــای فنــاوری هوش مصنوعــی در هنر، اســتفاده از آن 

در بازســازی آثــار هنــری آســیب دیــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 

کــه شــبکه هــای عصبــی بــا بررســی بخــش هــای باقــی مانده 

ــخیص داده  ــد را تش ــبک کار هنرمن ــد س ــی توان ــک اثرم از ی

ــن  ــبیه تری ــه ش ــه را ب ــان رفت ــهای از می ــاس آن بخش ــر اس و ب

شــکل ممکــن، بازســازی کننــد. جــدای از همــه آنچــه در ایــن 

ــف  ــی از لط ــاله خال ــن مس ــادآوری ای ــد ی ــه ش ــب گفت مطل

نیســت کــه هــوش مصنوعــی چیــزی جــز تعــدادی الگوریتــم 

مرتبــط بــا فراگیــری ماشــینی نیســت. ایــن هــا همــه شــّمه 

ای کوتــاه  از قابلیــت هــای هــوش مصنوعــی اســت و بررســی 

ســایر کاربردهــای آن در ایــن مقــال نمــی گنجــد. بــا توجــه به 

همــه ایــن تفاســیر آیــا بــه حــق نمــی تــوان گفــت کــه هــوش 

ــت؟ ــر اس ــی هن ــه تنهای ــود ب ــی خ مصنوع
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دیجیتــال  فضــای  بــه  هنــری  زنــدۀ  اجراهــای  گرایــش 

دوران  در  آن  رونــد  به ویــژه  )کــه  برخــط  رســانه های  و 

ضمــن  اســت(،  شــده  تســریع  کرونــا  همه گیــری 

گســترش دسترســی آزاد بــه تولیــدات فرهنگــی و هنــری، 

پرســش های جدیــدی را در مختصــات جدیــدی دربــارۀ 

ایــن آثــار مطــرح کــرده اســت. ایــن پرســش ها صرفــاً بــه 

حوزه هــای تکنیکــی و ابــزاری محــدود نشــده اســت بلکــه 

دغدغه هــا و مباحــث هستی شــناختی جدیــدی را دربــارۀ 

ــرای  ــازی اج ــت. جداس ــه اس ــار برانگیخت ــن آث ــت ای ماهی

ــای  ــه فض ــال آن ب ــی و انتق ــۀ فیزیک ــری از صحن ــدۀ هن زن

دیجیتــال و عرضــۀ آن بــه مخاطــب از طریــق رســانه های 

دکتر شهاب پازوکی

عضو هیات علمی  پژوهشکده هنر

پنل هنر دیجیتال و مشارکت

انتقال اثر از صحنه
فیزیکی  به فضای دیجیتال 

چکیده صحبت های دکتر شهاب پازوکی
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زمینــۀ  در  نگرانی هایــی  ایجــاد  بــر  عــاوه  برخــط، 

و  جســمانیت زدایی  مشــارکت زدایی،  فراینــد  گســترش 

احســاس زدایی از ایــن اجراهــا، مــا را ملــزم مــی ســازد کــه 

ــه  ــم ک ــدی بپردازی ــم کلی ــی مفاهی ــی در برخ ــه بازاندیش ب

ــه  ــده مطالع ــای زن ــا اجراه ــر آنه ــه ب ــا تکی ــن ب ــش از ای پی

و بررســی می شــدند. از جملــۀ ایــن مفاهیــم می تــوان 

ــارکت« و  ــت«، »مش ــتانگی«، »عاملی ــدت«، »آس ــه »وح ب

»حضــور« اشــاره کــرد. در ایــن فراینــد انتقــال، وحــدت اثر 

ــب  ــن مخاط ــه در ذه ــه بلک ــی صحن ــای فیزیک ــه در فض ن

بــه  )ابژکتیــو(  عینــی  عنصــری  از  و  شــده  صورت بنــدی 

عنصــری ذهنــی )ســوبژکتیو( تبدیــل می شــود. در ایــن 

رونــد انتقالــی، اثــر بــه جــای آنکــه مخاطــب را بــه فضــای 

ــتانگی  ــۀ آس ــز وارد عرص ــود نی ــد خ ــت کن ــتانگی هدای آس

شــده و از طریــق تکثیــر، خــود را بــر حــوزۀ خصوصــی 

از  طیــف  ایــن  همچنیــن  می کنــد.  تحمیــل  مخاطــب 

آثــار، مخاطــب همگــن را بــه مخاطبــی ناهمگــن و حضــور 

قطعــی او را بــه دوگانــۀ حضــور )برخــط( ـ غیــاب )فیزیکی( 

تبدیــل می کنــد. ایــن شــکل از آثــار بــر کیفیــت حضــور 

بــه عبارتــی  نیــز تأثیــر بســزایی می گذارنــد؛  مخاطــب 

عاملیــت بدن محــور را از مخاطب ســلب کــرده و او را وادار 

ــی  ــن اجرای ــک آیی ــی از ی ــود را بخش ــر خ ــا دیگ ــازد ت می س

اجتماعــی ندانــد و بــه یــک دریافتگــر منفعــل تبدیــل 

شــود. امــا بــه ســادگی نمی تــوان مشــارکت مخاطــب را بــه 

عــدم مشــارکت قطعــی تقلیــل داد؛ زیــرا بــه نظــر می رســد 

در ایــن آثــار، مشــارکت مخاطــب از مشــارکت بدنمنــد بــه 

مشــارکتی گفتمانــی چرخــش می یابــد. مجموعــۀ ایــن 

ــری  ــرورت بازنگ ــه ض ــا را ب ــه م ــت ک ــی اس ــرات، محرک تغیی

پیشــین،  روش شناســی  و  کلیــدی  مفاهیــم  برخــی  در 

ــم  ــا و مفاهی ــا چارچوب ه ــک ب ــدون ش ــد. ب ــب می کن ترغی

زنــدۀ  اجراهــای  مطالعــۀ  در  کــه  پیشــین  تثبیت شــدۀ 

هنــری کاربــرد داشــته اند، نمی تــوان ایــن طیــف از آثــار را 

بــه نحــو شایســته  و مطلوبــی بررســی و تحلیــل کــرد، زیــرا 

ایــن آثــار شــیوه ها و زبــان ارتباطــی جدیــدی را ایجــاد 

ــم و  ــد مفاهی ــا نیازمن ــق در آنه ــرای تدقی ــه ب ــد ک کرده ان

روش شناســی جدیــدی هســتیم.
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محــور ایــن صحبــت روی یــک اصطــاح کلــی اما پربســامد 

بــه نــام قصه گویــی دیجیتــال اســت کــه ترجمــه لفظــی از 

اصطاحــی  هســت.   Digital Storytelling انگلیســی 

ــته روی  ــال گذش ــاد س ــی هفت ــه در ط ــم ک ــا مبه ــر ام فراگی

تجربــه هــای متنوعــی در حوزه هــای مختلــف از علــوم 

ــر  ــر چت ــی و هن ــه اجتماع ــا مداخل ــر ت ــی و کامپیوت ریاض

گســترده اســت. بــا مــرور ســیر تحــول و تکویــن ایــن 

می تــوان  مختلــف  دانشــی  حوزه هــای  در  اصطــاح 

از  گــذار  زمینه ســاز  اصطــاح  ایــن  چطــور  دریافــت 

 multimedia( چندرســانه ای  قصه گویــی  تجربــه 

فرارســانه ای    قصه گویــی  تجربــه ای  بــه   )Storytelling

دکتر الله خسروی

عضو هیات علمی دانشگاه  دامغان

پنل هنر دیجیتال و مشارکت

قصه گویی دیجیتال چتری
برای آینده هنر مشارکتی و تعاملی

چکیده صحبت های دکتر الله خسروی
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)transmedia Storytelling( در ســالهای اخیــر شــده 

ــت. اس

 اگــر قصه گویــی دیجیتــال از دهــه ۱۹۷۰ تــا ســال ۲۰۱۰ 

بیشــتر بــه عنــوان ابــزاری انتقــادی بــرای بیان داســتانهای 

رســانه های  ســلطه  عصــر  در  عــادی  افــراد  شــخصی 

جمعــی تعریــف مــی شــد یــا از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای 

مداخلــه آموزشــی یــا اجتماعــی بهــره می بردنــد. طــی 

پانــزده ســال گذشــته طوفانــی از تجربه هــای مختلــف 

ــی  ــز روی طراح ــون تمرک ــت و اکن ــته اس ــت سرگذاش را پش

تجربــه کاربــری در جهان هــای داســتانی  متکثــر و بــی 

مختلــف  رســانه های  در  متوالــی  یــا  همزمــان  پایــان  

قــرن  میــادی  نــود  دهــه  پایــان  در  اگــر  اســت.  آمــده 

ــتان  ــدون داس ــات زده ب ــان اطاع ــی از جه ــته نگران گذش

ــه  ــترس هم ــد از  وب ۲ و در دس ــروز بع ــت ام ــود داش وج

در  دیجیتــال  محتــوای  تولیــد  ابزار هــای  گرفتــن  قــرار 

موبایلهــای هوشــمند، قصه گویــی بــر مرز-هــای باریــک و 

مبهــم آســتانه هایی تجربــه می شــود کــه امــکان مداخلــه 

ــدی  ــه بع ــای س ــا پروژکتوره ــزوده ی ــت اف ــی واقعی تکنیک

را بــه ســنتی ترین فضاهــا مثــل موزه هــا و کتابخانه هــا 

رســانه های  بســتر  در  قصه گویــی  آینــده  اســت.  آورده 

میــان  امــروز  مرزبنــدی  و  چارچــوب  از  فــارغ  مختلــف 

اجرایــی  ســایرهنرهای  و  ســینما  ویدئویــی،  بازی هــای 

جهان هــای  کان  طراحــی  شــاهد  مــا  و  بــود  خواهــد 

ــاط  ــل و ارتب ــکان تعام ــه روی ام ــود ک ــم ب ــتان خواهی داس

می کننــد.  ســرمایه گزاری  مصنوعــی  هــوش  بــا  انســان 

ــا  ــه در آتلیه ه ــال ن ــه دیجیت ــری در عرص ــای هن تجربه ه

از  متخصصانــی  حضــور  بــا  آزمایشــگاه هایی  در  بلکــه 

حــوزه علــوم شــناختی، کامپیوتــر، بازاریابــی و تبلیغــات و 

هنــر خواهــد بــود مرزهــای فعلــی میــان هنــر و فــن آوری 

. می شــکند
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دکتر رضا  افهمی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

از دهــه هفتــاد بــه بعــد بــا عبــور از جامعــه صنعتــی یکــی از 

مهمتریــن چیزهایــی کــه بــه تولیــد اطاعــات نــو اهمیــت 

بســیار زیــادی را بــاز مــی کنــد،در مســیر هــای توســعه 

اســت. کــم کــم تولیــد ایــن اطاعــات نــو تبدیــل شــد بــه 

ــر  ــی ب ــی ک مبتن ــاوه برمحصوالت ــو ع ــات ن ــد اطاع تولی

آن اطاعــات نــو هســتند و زمینــه هــای دیجیتالــی شــدن 

جوامــع را بــه وجــود آورد و امــروزه ایــن تولیــد تبدیــل بــه 

تولیــد خاقانــه شــده اســت.

اگــر در ایــران نــگاه کنیــم بــر خــاف مقاومتــی کــه همیشــه 

دیــده  مــا  ی  توســعه  حــال  در  کشــور  در  مقــدار  یــک 

ــر  ــا ب ــدن، اساس ــی ش ــده دیجیتال ــل پدی ــود  در مقاب میش

پنل هنر دیجیتال و مشارکت

آموزش، هنر تعاملی و
 تغییرات مواجهه با انسان و جهان

چکیده صحبت های دکتر رضا افهمی
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هــم ریختــن جوامــع در دو ســال اخیــر بــه واســطه واقــع 

دیجیتالــی  بــرای  ضرورتــی  و  آمــد  پیــش  کــه  ناگــواری 

شــدن پیــدا شــد ناگهــان جامعــه ی مــا متحــول شــده و در 

ــن  ــاده تری ــی در س ــدل دیجیتال ــن م ــتفاده از ای ــال اس ح

حالــت خــودش اســت و در واقــع بــه تناســب آن پیشــرفت 

ــت. ــی اس ــیار بزرگ ــراث بس ــن می ــه ای ــد ک ــی کن م

هــر چقــدر کــه آمــوزش مــا در فضــای واقعــی نیازمنــد 

تمریــن و زمــان اســت ولــی در مقابــل در فضــای دیجیتال 

ــما  ــال ش ــرای مث ــرد ب ــی گی ــورت م ــانی ص ــه آس ــوزش ب آم

نیــازی بــه آمــوزش دادن کار بــا موبایــل بــه کودکتــان 

ــل  ــن ک موبای ــل چی ــی مث ــای خارج ــور ه ــد. در کش نداری

توســعه  آموزشــی  تیــم  لرنینــگ)mobile learning(را 

دادنــد، نشــان داد کــه مجموعــه دانــش تولیــد شــده 

توســط کــودکان بســیار قابــل اســتفاده بــرای دیگــران 

ــت. اس
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مــردم  ی  همــه  کــه  اســت  ایــن  هنــر  هــای  ویژگــی  از 

هنردوســت  نباشــند  هنرمنــد  اگــر  اولیــه  ذات  بــه 

هســتند چونکــه هنــر متــرادف اســت بــا زیبایــی و هــر 

انســانی بــه ذات اولیــه اش زیبایــی دوســت اســت. و 

اینکــه اهــل مســجد و کنیســه  از  مــردم جهــان بیــش 

هســتند. تلویزیــون  و  ســینما  اهــل  باشــند  کلیســا   و 

نیــاز بــه معنویــت در انســان ها-حتــی مــادی گرایــان 

هنرمنــد  نیســت.  انــکار  قابــل  هــا-  ماتریالیســت  و 

آســیب  کاهــش  در  معنــوی  رویکــرد  بــا  توانــد  مــی 

از  یکــی  کــه  باشــد  موثــر  بســیار  اجتماعــی  هــای 

جهــت  در  اندیشــه  اقنــاع  آن  مهــم  هــای  شــاخصه 

حجت االسالم و المسلمین فضلیان

پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه

سخنرانی کلیدی

رویکرد معنوی به هنر دیجیتال
چکیده صحبت های حجت االسالم فضلیان
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اســت. اجتماعــی  هــای  آســیب  رفــع  و   کاهــش 

ــه  ــی در جامع ــوی و اخاق ــش معن ــی دان ــود فراوان ــا وج ب

اســامی ایــران، رفتــار معنــوی و اخاقــی بــه انــدازه دانــش 

و داده هــا نیســت. دلیــل ایــن امــر گسســت و گســل 

میــان دانــش و رفتــار اســت کــه مهمتریــن عامــل آن » 

ــینما و  ــت و س ــنتی « اس ــم س ــدرن و روش تعلی ــه م جامع

تلویزیــون و هنرهــای دیجیتــال مــی توانــد بــا اســتفاده از 

ابزارهــای نویــن و ظرفیــت هــای منحصــر بــه فــردش ایــن 

ــد. ــرف کن ــکل را برط مش



بخش ششم : چکیده میزگرد ها

66

شــیوه هــا و ســازوکار هــای نویــن مبتنــی بــر دســتاوردهای 

ــانه  ــر رس ــی ب ــه مبتن ــال ک ــای دیجیت ــاوری ه ــل از فن حاص

رســانه  و  مجــازی  فضــای  از  اســتفاده  و  جدیــد  هــای 

دیجیتــال اســت بــی گمــان فرصــت هــای تــازه ای را در 

عرصــه هــای مختلــف در اختیــار کنشــگران اجتماعــی 

ــوان  ــه عن ــی ک ــا جای ــد. ت ــی ده ــرار م ــود ق ــان خ و مخاطب

ــان  ــا جه ــه تنه ــن ن ــی نوی ــای اجتماع ــانه ه ــود رس ــی ش م

دهنــد  مــی  نشــان  را  اجتماعــی  کنشــگران  اجتماعــی 

بلکــه بیــش از پیــش جهــان اجتماعــی آنهــا را تعریــف 

ــد و در  ــای جدی ــل ه ــر در نس ــور و اث ــن حض ــد. ای ــی کنن م

جمعیــت جــوان نمایــی بیشــتری دارد و ابــژه هــای مربوط 

دکتر غالمرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سخنرانی کلیدی

پیشگیری از آسیب های
 اجتماعی و هنر دیجیتال

چکیده صحبت های دکتر غالمرضا غفاری
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ــتر آن در  ــخیر بیش ــدرت تس ــوذ و ق ــل نف ــه دلی ــه آن، ب ب

زندگــی روزمــره جوانــان، شــهود بیشــتری دارنــد. تــا جایی 

کــه زندگــی روزمــره نســل جدیــد را متفــاوت از نســل هــای 

قبــل ســاخته اســت. عــاوه بــر ایــن فراینــد ادغــام انــواع 

رســانه هــا و فنــاوری هــای نویــن جهــان تــازه ای را پیــِش 

روی مخاطبــان قــرار داده اســت. فنــاوری دیجیتــال رفتــار 

ــتلزم  ــد و مس ــی بخش ــازه ای م ــای ت ــویه ه ــش را س و کن

ــذار  ــای اثرگ ــه ه ــرای عرص ــت و ب ــدی اس ــای جدی هنجاره

را  جدیــدی  قــدرت  و  خلــق  را  ای  تــازه  هــای  ظرفیــت 

موجــب مــی شــود. یکــی از عرصــه هــا و قلمــرو هــای 

ــر  ــه هن ــت ک ــا اس ــن مبن ــر ای ــت و ب ــر اس ــه هن ــم عرص مه

دیجیتــال بــه رغــم عمــر کــم آن بــه ســرعت فراگیــر و نــگاه 

عالمــان و سیاســتگزاران حــوزه هــای اجتماعــی و فرهنگی 

را معطــوف خــود ســاخته اســت. در شــاخه علمــی آســیب 

ــتیم  ــی هس ــای متنوع ــدگاه ه ــاهد دی ــی ش ــای اجتماع ه

کــه بــا توجــه بــه متغیرهــا و ســازه هــای کانونــی آنهــا مــی 

تــوان داللــت هــا الزم را در بــاب ســهم هنرهــای دیجیتــال 

در پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ارائــه داد. فرصــت 

ســتانی و فرصــت دهــی دو روی یــک ســکه در تعییــن نــوع 

کنــش هــای کنشــگران هســتند کــه از ایــن حیــث هنرهــای 

دیجیتــال بــا توجــه بــه مخاطــب هــای به نســبت گســترده 

ای کــه مــی تواننــد داشــته باشــند اثرگــذار هســتند. ســازه 

کانونــی دیگــر میــزان و تراکــم تعامــات و پیوســتگی هــای 

اجتماعــی اســت کــه از ایــن جهــت هــم فنــاوری هــای نوین 

ــد  ــی کنن ــم م ــه فراه ــی ک ــت های ــت و ظرفی ــی فرص ارتباط

ــهم  ــد. س ــد باش ــی توان ــل م ــا و تحلی ــل اعتن ــیار مح بس

ــده از  ــای برآم ــژه ه ــری اب ــکل گی ــا و ش ــگ ه ــرده فرهن خ

ــم  ــال را ه ــازی و دیجیت ــای مج ــتفاده از فض ــور و اس حض

ــدام از  ــر ک ــوع ه ــت. در مجم ــر دور داش ــوان از نظ ــی ت نم

مــوارد مطــرح شــده مســتعد بحــث و تحلیــل در موضــوع  

پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی و هنرهــای دیجیتــال 

ــتند.  هس



بخش ششم : چکیده میزگرد ها

68

در ایــن گفتــار هنــر اینترنتــی )و دیجیتالــی( و هنــر رســانه ای 

ــازی در  ــی مج ــر تعامل ــرفته هن ــوع پیش ــوان ن ــه عن ــد ب جدی

عصــر حاضــر معرفــی و تحلیــل می شــود. بــرای ایــن منظــور 

ــل  ــل تام ــی( قاب ــی )و دیجیتال ــر اینترنت ــه در هن ــائلی ک مس

نتیجه گیــری  در  ســرانجام  و  می شــود  مطــرح  هســتند 

بحــث نشــان داده خواهــد شــد کــه همــان طــور کــه هنــر بــه 

معنــای کاســیک آن دنیــای هنــر ویــژه خــود را نیــز داشــت و 

در چارچــوب آن قابــل فهــم و ارتبــاط بود، هنرهای رســانه ای 

جدیــد هــم بــا توجه بــه تغییــر تعریــف هنــر در عصــر جدید، 

دنیــای هنــر ویــژه خــود را مــی ســازند و شــناخت آنهــا در پرتو 

شــناخت ایــن دنیــای هنــر جدیــد میســر خواهــد بــود.

دکتر اعظم راودراد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سخنرانی کلیدی

هنر اینترنتی، هنر رسانه ای جدید
چکیده صحبت های دکتر اعظم راودراد
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بومــی کــردن رســانه های مــدرن بــه معنــی در اختیــار گرفتــن 

ماهیــت رســانه های مــدرن بــر مبنــای ارزش هــای فرهنگــی 

ایــران اســامی اســت.این فراینــد طوالنــی و مرحلــه بــه 

ــت: ــه اس ــل ۵ مرحل ــتلزم حداق ــوده و مس ــه ب مرحل

ــوا  ــد محت ــزار  ۳- تولی ــد نرم اف ــخت افزار   ۲-تولی ــد س ۱-تولی

۴-بدســت گرفتــن نظــام تولیــد و توزیــع در عرصــه جهانــی  

۵-تولیــد دانــش فنــی، علمــی، فلســفی و علــوم انســانی 

ــارا در  ــوده و انحص ــور ب ــا تکنولوژی مح ــد اساس ــن فراین ای

اختیــار غــرب و آمریــکا می باشــد، مدریــت رســانه های 

مــدرن بــه منزلــه دخــل و تصــرف در فراینــد و بومــی ســازی 

ــت. ــردن آن اس ک

دکتر علی اصغر فهیمی فر 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

سخنرانی کلیدی

مطالعه ای بر روند رسانه های مدرن
چکیده صحبت های دکتر علی اصغر فهیمی فر
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بــازی هــای آموزشــی بــازی هایــی هســتند کــه بــه طــور 

مشــخص بــا اهــداف آموزشــی طراحــی مــی شــوند یــا دارای 

ارزش آموزشــی ثانویــه هســتند. در حــال حاضــر انــواع 

بــازی هــای حرکتــی و فکــری در اوقــات فراغــت محیــط هــای 

آموزشــی انجــام مــی شــوند، امــا بخشــی مــورد نظــر ماســت 

کــه بــه به عنــوان »بــازی هــای آموزشــی رایانــه ای« شــناخته 

مــی شــوند. بــازی هــای آموزشــی بــازی هایــی هســتند کــه 

بــرای کمــک بــه یادگیرنــدگان در آموختــن موضوعــات 

خــاص، گســترش مفاهیــم ، تقویــت توســعه ، درک یــک 

واقعــه یــا فرهنــگ تاریخــی یــا کمــک بــه آنهــا در یادگیــری 

ــد. از ــده ان ــی ش ــی طراح ــارت عمل ــک مه ــح ی ــام صحی انج

دکتر احمد سفالیی

عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

پنل بازی های کامپیوتری

بازی های آموزشی رایانه ای
چکیده صحبت های دکتر احمد سفالیی
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ــاز و  ــه نی ــن متوج ــا و والدی ــت ه ــان ، دول ــه مربی ــی ک زمان

ــن  ــد، ای ــده ان ــری ش ــازی در یادگی ــناختی ب ــای روانش مزای

ابــزار آموزشــی بــه جریانــی اصلــی در رونــد آمــوزش تبدیــل 

شــده اســت. بــازی هــای آموزشــی دیجیتــال، در واقــع یــک 

ــن ،  ــداف ، قوانی ــه اه ــتند ک ــی هس ــانه ای تعامل ــد رس چن

ــد.  ــی دهن ــوزش م ــل را آم ــئله و تعام ــل مس ــازگاری ، ح س

ممکــن اســت همــه ایــن مــوارد در قالــب یــک داســتان 

ــذت  ــن ل ــا تأمی ــه ب ــوند ک ــش داده ش ــه نمای ماجراجویان

 ، انگیــزه   ، ســاختارمند  اســتدالل    ، هیجانــی  درگیــری   ،

اعتمــاد بــه نفــس ،  پــرورش خاقیــت ، تمریــن تعامــل 

ضمــن   ، بــازی  حیــن  در  احساســات  درک  و  اجتماعــی 

یادگیــری، نیازهــای اساســی اجتماعــی را نیــز پاســخ دهند.
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بــازی در همــه گــروه هــای ســنی رواج دارد.  جنســیت 

و فرهنــگ نمی شناســد. و البتــه در نســلی کــه نیــروی 

کارآیــی را تشــکیل مــی دهــد فراگیرتــر اســت.

ــگاه  ــی دارد. نمایش ــگاه رفیع ــروز جای ــت ام ــازی در صنع ب

هــا،  بازارهــای جهانــی،  ســرمایه گــذاری هــای بســیار 

روز بــروز ایــن صنعــت را جــذاب تــر مــی کنــد.  متاســفانه 

ــت. در  ــر اس ــا صف ــازی تقریب ــی ب ــازار جهان ــا از از ب ــهم م س

حالــی کــه امکانــات، دانــش و صنعــت گســترده ای خیلــی 

ــدارد. ــاز ن ــم نی ــرفته ای ه پیش

بــازی و آمــوزش شــباهت زیــادی بــه هــم دارنــد. بنابرایــن 

ایــده اســتفاده از کارکــرد بــازی در آمــوزش ایــده دور از 

دکتر علی محدث

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پنل بازی های کامپیوتری

بازی وارسازی و یادگیری
چکیده صحبت های دکتر علی محدث
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ــر  ــات ه ــوژی اطاع ــه تکنول ــوص ک ــت. بخص ــن نیس ذه

دو اینهــا، بــازی و آمــوزش را متحــول نمــوده اســت. بــدون 

ــازی و  ــق ب ــوزش از طری ــد آم ــودن فرآین ــذاب نم ــک ج ش

ــد.  ــاد کن ــوزش ایج ــی در آم ــد انقاب ــی توان ــرگرمی م س

بــازی وارســازی  )Gamification(بــه معنــای اســتفاده از 

قابلیــت هــا و ویژگــی هــای طراحــی بــازی در زمینــه هایــی 

غیــر از بــازی اســت کــه ذاتــا ربطــی بــه بــازی ندارنــد، 

ــی(. ــی واقع ــازی در زندگ ــای ب ــی ه ــتفاده از ویژگ )اس

اســتفاده از بــازی در زمینه هــای متنوعــی ماننــد آمــوزش 

ــای  ــتم ه ــات سیس ــت ارتباط ــی، مدیری ــامت، بازاریاب س

ــد. ــیار کارآ باش ــد بس ــی توان ــره م ــی و غی دولت

بــازی وار ســازی در زندگــی واقعــی در حــوزه هــای بســیاری 

و  ســامت  آمــوزش،  و  یادگیــری  کار،  و  کســب  ماننــد: 

و  فرهنگــی  و  عمومــی  رفتارهــای  تغییــر  و  بهداشــت 

همچنیــن نیــروی انســانی، بازاریابــی، تبلیغــات، شــهر 

هوشــمند و زندگــی شــخصی و خانوادگــی، ســبک زندگــی 

دارد. کاربــرد  و... 

بــه دلیــل کاربــرد بــازی وارســازی در مســائل آموزشــی 

ــای  ــروژه ه ــوان پ ــی  ت ــت م ــی و مدیری ــائل بازاریاب و مس

پرطرفــداری در ایــن زمینــه تعریــف کــرد.

و مــی توانــد یــک زمینــه پردرآمــد بــرای کســانی باشــد کــه 

بــا فنــون آن آشــنا هســتند
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اینکــه چــرا ایــن موضــوع انتخــاب شــده بــه دلیــل اهمیت 

ــر  ــن در عص ــانه انیمیش ــت و رس ــر، صنع ــاالی هن ــیار ب بس

حاضــر اســت. 

 -1 کننــد.  مــی  تقســیم  کلــی  گــروه  ســه  بــه  را  ســینما 

فیلمهــای  مســتند، 3-  فیلمهــای   -2 زنــده  فیلمهــای 

انیمیشــن، مــاده خــام ســینمای زنــده یــا الیــو اکشــن 

بازیگــر و فیکشــن، ســینمای مســتند واقعیــت و ســینمای 

تاریــخ  طــول  در  اســت.  فیکشــن  و  خیــال  انیمیشــن 

همیشــه ایــن ســه نــوع ســینما از طریــق فیلمهــای ترکیبی 

و هایبریــد )زنــده انیمیشــن(،  یــا عروســکی انیمیشــن 

ــر  ــژه در تاثی ــای وی ــوه ه ــق جل ــا از طری ــن( و ی )داینامیش

دکتر محمدعلی صفورا

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

پنل انیمیشن و هنرهای دیجیتال

جایگاه سینمای
 انیمیشن در سینمای روز دنیا

چکیده صحبت های دکتر محمدعلی صفورا
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و تاثــر و تعامــل بــا یکدیگــر بــوده انــد. انیمیشــن در 

ابتــدا عناصــر بیانــی و روایــی و زبــان ســینمای زنــده را 

ــر  ــگ، ژان ــه و پیرن ــی، فیلمنام ــای روای ــاختار ه ــت )س گرف

و...( و بعدهــا نیــز از صــدای ســتارگان بــزرگ ســینما بــرای 

هویتــی  خلــق  جهــت  در  انیمیشــنی،  هــای  شــخصیت 

واقعــی، اســتفاده کــرد.

و  امکانــات  توانســت  انیمیشــن  گذشــت  هرچــه  امــا 

ــر  ــق عنص ــژه از طری ــه )بوی ــددی را ب ــی متع ــر بیان عناص

ــن  ــژه انیمیش ــی وی ــر بیان ــایر عناص ــزی و س ــل و فانت تخی

ــه  ــده اضاف ــینمای زن ــه س ــی را ب ــد مراحل ــی در تولی و حت

ــد، و  ــر تولی ــم از منظ ــن، ه ــم انیمیش ــن فیل ــد. بنابرای کن

هــم زیبایــی شناســانه توانســت در ســینمای زنــده بســیار 

ــن  ــه ای ــه هم ــخنرانی ب ــن س ــه در ای ــد؛ ک ــذار باش ــر گ تاثی

ــود.    ــی ش ــاره م ــرات اش تاثی

اســتفاده از امکانــات انیمیشــن و تاثیــر از عناصــر بیانــی 

ــا،  ــری پاتره ــده ای، ه ــرد پرن ــد: م ــی مانن آن در فیلمهای

اربــاب حلقــه هــا، ماتریکــس، قــوی ســیاه و بســیاری دیگر 

از فیلمهــا و کارگــردان هــای بــزرگ ســینمای زنــده یــا الیــو 

ــیع در  ــی وس ــات بیان ــود امکان ــل وج ــه دلی ــه ب ــن ک اکش

ــش  ــن گرای ــم انیمیش ــاخت فیل ــمت س ــه س ــن ب انیمیش

پیــدا کردنــد، ماننــد اســپیلبرگ، پیتــر جکســون، تیــم 

ــی  ــره گواه ــرون و غی ــز کام ــون، جیم ــون، وس اندرس برت

دنیــا  روز  ســینمای  در  انیمیشــن  نقــش  و  اهمیــت  بــر 

ــات  ــن اتفاق ــران از ای ــینمای ای ــن دوری س ــت. همچنی اس

ــن در  ــینمای انیمیش ــه س ــرا ب ــت گ ــدود و اقلی ــگاه مح و ن

ــای  ــروز دنی ــای ام ــرد.  دنی ــی گی ــرار م ــد ق ــورد نق ــران م ای

بینــا رشــته ای و ترکیــب و میکــس اســت و انیمیشــن 

ــای  ــاز در دنی ــن نی ــه ای ــخگویی ب ــرای پاس ــر ب ــن هن بهتری

پســت مــدرن امــروزی اســت و بــه همیــن دلیــل ســینمای 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــا متمای ــود کام ــمت خ ــه س ــا را ب روز دنی

مســلما و بــزودی، بــا گســترش تکنولــوژی دیژیتــال مــا بــا 

مفهــوم کلــی »فیلــم« ســر و کار خواهیــم داشــت و دســته 

بنــدی هــای گذشــته و تفکیــک هــا شــاید دیگــر بــه تاریــخ 

ــوند.  ــپرده ش س
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صنایــع خــاق شــامل هــر نــوع خاقیتــی از جملــه خاقیت 

هنــری و فرهنگی میشــود.

انیمیشــن ایــران اگــر میخواهــد موفــق شــود بایــد تبدیــل 

بــه یــک بخــش از صنایــع خــاق شــود.

صنایع خاق بر سه قسم است :

1 – هنرهــا اعــم از صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی و حتــی 

گردشــگری و ســاخت ویدیوهــا 

2 – دیزایــن کــه بــه عنــوان بخــش از پیــش سفارشــی شــده 

هنــر یــا همــان طراحــی هــا تعریف میشــود 

3 – رســانه هــا کــه در دو بخــش بــه دســت همــه رســاندن 

کاالهــا ) هنرهــا (و خاقیــت و نــواوری را کاالیــی کــردن 

دکتر فاطمه حسینی شکیب

عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران

پنل انیمیشن و هنرهای دیجیتال

ICTS و IT ارتباط انیمیشن با
چکیده صحبت های دکتر فاطمه حسینی شکیب
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تقســیم می شــود .

پیشــرفت  بــرای  انیمیشــن  در  جــوان  هــای  کشــور 

انیمیشــن خــود بــه گفتمــان صنایــع خــاق فرامــرزی 

پیوســته و در تــاش انــد تــا ســرعت پیشــرفت خــود را در 

ــن  ــن ای ــی ضم ــند و از طرف ــود ببخش ــاق بهب ــع خ صنای

ــه  ــتگی ب ــدم وابس ــرای ع ــود را ب ــی خ ــداف مل ــکاری اه هم

دیگــران در آینــده دنبــال میکننــد

کشــورها در ایــن تعامــات یکســان هــم نیســتند مثــا 

تایــوان و هنــگ کنــگ بــرای چیــن تولیــد محتــوا میکننــد 

ــدارد . ــی را ن ــت کاف ــی جذابی ــای چین ــرا محتواه زی

بــر  عــاوه  اقتصــادی  گفتمــان  دارای  خــاق  صنایــع 

هســتند  نیــز  فرهنگــی  گفتمــان 

ــمبلیک  ــای س ــامل کااله ــاق ش ــع خ ــش صنای ــر بخ دیگ

ــتند و  ــت هس ــا خدم ــرویس ی ــوع س ــک ن ــه ی ــوند ک میش

یــا از جنــس تصویــر هســتند و از ویژگــی ال یــزال بــودن 

. برخوردارنــد 
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کارگردانــی  بــه  کوتــاه  انیمیشــن  نخســتین  »بائــو« 

جایــزه ی  کــه  اســت  شــی«  »دومــی  خانــم 

آورد. ارمغــان  بــه  را  اســکار  دوره ی   نودویکمیــن 

ــل  ــه و تام ــل توج ــدت قاب ــه ش ــود ب ــوع خ ــر در ن ــن اث ای

ویــژه  بــه  شــناختی،  علــوم  بعــد  از  کنــون  تــا  و  اســت 

ســندروم »آشــیانه ی خالــی« مــورد مطالعــه ی بســیار 

حمایــت  بــه  توجــه  بــا  البتــه  کــه  گرفته اســت؛  قــرار 

انیمیشــن های  )کارگــردان  داکتــر«  »پیــت  جــدی  

ســینمایی چــون؛ درون و بــرون، بــاال و روح( از ایــن اثــر 

بدیهــی  پیکســار  و  دیزنــی  اســتودیو  در  تولیــد  بــرای 

اســت کــه وجــه روانشــاختی آن برجســته باشــد - امــا 

دکتر کیارش زندی

عضو هیات علمی دانشگاه سوره

پنل انیمیشن و هنرهای دیجیتال

مهاجرت، سنت وخانواده: 
Bao نشانه شناسی انیمیشن

چکیده صحبت های دکتر کیارش زندی
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 منتقــدان کمتــر بــه جنبه هــای دیگــر آن پرداخته انــد.

ویژگی هــای  تــا  کوشــیده ام  مجــال  ایــن  در 

تدقیــق  مــورد  را  آن  نشانه شناســانه ی  برجســته ی 

فرهنگــی  و  اجتماعــی  نکته هــای  بــه  و  قراردهــم 

بپــردازم. الیــه ای  نشانه شناســی  منظــر  از   آن 

و  اســت  »چینی-کانادایــی«  یــک  خــود  شــی  خانــم 

 مهاجــرت را بــه عنــوان یــک تجربــه ی زیســته می شناســد.

مــا نیــز در ایــران همگــی مهاجــرت را از نزدیــک لمــس 

از  مهاجرانــی  میزبــان  عنــوان  بــه  چــه  کرده ایــم؛ 

عنــوان  بــه  چــه  و  هم زبــان  و  همســایه  کشــورهای 

بــه  مهاجــران  از  بزرگــی  جامعــه ی  بــا  کشــوری 

خانــواده ی  هــر  جاییکــه  تــا  جهــان،  نقــاط  دورتریــن 

دارد. خــود  در  ســفرکرده  یــک  حداقــل   ایرانــی 

ــر  ــه خاط ــاده ب ــان س ــا بی ــوچ ب ــا ک ــرت ی ــده ی مهاج پدی

ایجــاد بن بســت هایی  ماننــد ســختی زندگــی یــا کار یــا 

ــل  ــی و... در مح ــی و اجتماع ــرایط سیاس ــا ش ــل ی تحصی

ــا  ــرد ی ــه ف ــد ک ــش می آی ــفر پی ــدا س ــوان مب ــه عن ــی ب زندگ

ــد،  ــر می کن ــدی دیگ ــه مقص ــال ب ــه انتق ــور ب ــراد را مجب اف

بــا ایــن آرزو کــه آن موانــع در مقصــد برطــرف و زندگــی 

راحــت و آســوده میســر شــود، امــا جالــب اینجاســت 

آن  از  و  بریده انــد  مبــدا  در  از  کــه  مهاجــران؛  اکثــر  کــه 

می ُبرنــد و بــه مقصــد می رونــد؛ بــا خــود مبــدا را نیــز 

کوچــک  مبــدا  یــک  مقصــد  در  و  می َبرنــد  و  می ُبرنــد 

می ماننــد! باقــی  خودشــان  کلونــی  در  و   می ســازند 

ــادر«  ــخصیت »م ــه ش ــق س ــا خل ــی ب ــه زیبای ــو« ب در »بائ

بــه عنــوان نمــاد ســنت کشــور مبــدا شــرقی و »فرزنــد« بــه 

عنــوان نمــاد تجددطلبــی و نوگرایــی کشــور مقصــد غربی 

و »پــدر« بــه عنــوان حلقــه ی واســط ایــن دو کــه بــا ســنت 

مبــدا؛ زندگــی شــخصی و بــا جامعــه ی نویــن مقصــد؛ 

می بینیــم. را  کرده اســت  هماهنــگ  را  کاریــش   زندگــی 

نمــای  تــا  نمــا  نخســتین  از  میــان  ایــن  در 

را  نشــانه ای  نظــام  کارکــرد  همــواره  پایانــی 

هســتیم. شــاهد  فــوق  مطالــب  بیــان   بــرای 

از ســکانس آغازیــن کــه مــادر در حــال پختــن یــک غــذای 

ســنتی چینــی بــه اســم »بائــوزی« اســت - کــه نــام بائــو از 

ایــن غــذا گرفتــه شده اســت - و در عالــم امــکان دراماتیــک 
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ــد  ــا می آی ــه دنی ــرف ب ــن ظ ــان ای ــی از می ــن کودک انیمیش

)ماننــد افســانه ی نخــودی خــود مــا( تمامــی عناصــر 

بصــری بــه عنــوان رمــزگان در بیــان ایــن متــن عمــل 

می کننــد و بافاصلــه در صحنــه ی بعــدی بــا بازشــدن 

همچــون  کــه  خانــواده  ایــن  منــزل  کوچــک  پنجــره ی 

دال و مدلــول بــرای بیــان همــان وابســتگی ســنتی بــه 

مبــدا مهاجــرت بــه ســوی بیــرون و جهــان نویــن بــاز 

ــو  ــی.ان تورنت ــی س ــرج مخابرات ــاد ب ــل نم ــود تقاب می ش

شــاهدیم. کوچــک«  »چیــن  با ایــن  پس زمینــه  در   را 

ــواری  ــادا و در چهاردی ــادر در دل کان ــه م ــی ک ــن کوچک چی

چینــی  خطاطــی  طومارهــای  بــا  و  آفریــده  منزلــش 

گربــه ی  ماننــد  چینــی  و  ســرامیکی  مجســمه های  و 

اســباب  و  نِکــو(  )مانِکــی  ثــروت  و  شــانس  و  پیشــواز 

را  آن  دیــوار  و  در  بــر  و...  آشــپزخانه  ظــروف  و  زندگــی 

چینــی  را  خانــواده اش  تــا  کرده اســت  نشــانه گذاری 

بخورانــد! چینــی  و  بپوشــاند  چینــی  و   نگــه دارد 

امــا رفته رفتــه پســر از ایــن شــرق کوچــک فرهنگــی فاصلــه 

می گیــرد و در کنــار جامعــه ی دوســتان دیگــرش )کــه 

کارگــردان آگاهانــه طراحیرشــخصیت آن هــا را از نژادهــای 

گوناگــون انتخاب کــرده تــا چندفرهنگــی کانــادا را بــا ایــن 

ــش  ــی گرای ــد غرب ــی مقص ــه زندگ ــد( ب ــان ده ــا نش نماده

ــه روی  ــرش و ب ــت س ــا را پش ــواره دره ــد و هم ــدا می کن پی

 مــادر می بنــدد و بــه ســوی زندگی جدید رهســپار می شــود

باعــث  مــادر،  تنهــای  آشــیانه ی  ســندروم  جاییکــه 

برایــش  خیالــی  جهانــی  خلــق  و  انــزوا  و  افســردگی 

می شــود کــه جان مایــه ی انیمیشــنی ایــن اثــر را شــکل 

. هــد می د



81
بخشاول:پیامها



بخش هفتم : گفتگو ها

82

تئاتر دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟ 

اجــازه بدهیــد قبــل از هــر چیــز  دربــاره ی خــود تــرم یــا 

اصطــاح تئاتــر دیجیتــال توضیحــی بدهــم کــه ایــن اصطــاح 

خیلــی خودجــوش، ســریع و توصیفــی در مــورد آثــار نمایشــی 

بــه کار رفــت کــه در آن تکنولــوژی دیجیتــال، هــم در ایــده هــم 

ــاری  ــاکله ی آث ــادی و ش ــاختار بنی ــه، س ــم در ارائ ــق و ه در خل

بــود کــه اســاس آن مبتنــی بــر اصــل عــدم تمایــز  امــر واقعــی 

از مجــازی بــود؛ بنابرایــن اصطاحاتــی نســبتا متــرادف بــا آن 

نظیــر تئاتــر مولتــی مدیا، تئاتــر تکنولوژیــک، تئاتر ســایبریک 

ــه  ــت ک ــی اس ــه ای نمایش ــع گون ــه در واق ــی رود ک ــکار م ــز ب نی

ــا  ــه ب ــن ک ــرار دارد. ای ــک ق ــت دراماتی ــر پس ــوان تئات ــر عن زی

ــارزه ی  ــان ب ــتای هم ــع در راس ــد در واق ــاد ش ــی ایج ــه هدف چ

گفتگو با
دکتر لیلی گله داران

دکتر لیلی گله داران

عضو هیات علمی دانشگاه هنر شیراز
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همیشــگی هنــر چنــد رشــته ای تئاتــر اتفــاق افتــاد بــا همــان 

اشــتیاق وافــر بــه اســتفاده از امکانــات موجــود کــه از تئاتــرون 

هــای یونــان باســتان مرســوم بــود تــا رومــی هــا کــه بیشــترین 

اســتفاده از ابداعــات، اختراعــات و تجهیــزات را در معمــاری و 

صحنــه پــردازی تئاتــر داشــتند و ایــن روحیــه ی بهــره منــدی 

ــر  ــخ تئات ــول تاری ــت در ط ــات وق ــور از امکان ــه وف ــور و ب بالف

همــواره و همیشــگی بــوده کــه از فوتوریســت هــا بــه بعــد نیــز 

ــم  ــی ه ــی الیه ــه دارد و منته ــروز ادام ــا ام ــد و ت ــدان ش دو چن

نمــی تــوان برایش متصــور شــد. بنابرایــن ورود دســتگاه های 

الکترونیــک و دیجیتــال امــر غریبــی بــرای تئاتــر نیســت؛ امــا 

ــتگاه های  ــازوکار دس ــور س ــه چط ــت ک ــن اس ــی ای ــه اساس نکت

الکترونیــک- دیجیتالــی ســاختار، پارادایــم هــا و اســتتیک 

تئاتــر را متحــول کــرده اســت بــه گونــه ای کــه در دنیــای تحــت 

ــا را  ــه ی هنره ــه هم ــی ک ــانه های جمع ــوذ رس ــیطره ی نف س

مشــابه ســازی و هــم شــکل مــی کنــد تئاتــر نــه تنهــا اســتقال 

خــودش را حفــظ بلکــه خــودش را بــاز ابــداع کــرده اســت.

جایــگاه تئاتــر دیجیتــال در هنرهــای دیجیتــال و همچنیــن در 

عرصــه نمایــش چیســت و تا چــه اندازه شــناخته شــده اســت؟ 

ــه  ــت ک ــس اس ــو دیجیتالی ــروز هم ــروز، ام ــاپینس دی ــو س هم

ــت،  ــزا نیس ــوژی مج ــی و تکنول ــای جمع ــانه ه ــی او از رس زندگ

او در فضــای دوگانــه و ســریع الســیر واقعــی- مجــازی  بــا 

شــتاب فکــر مــی کنــد و  بــا ســرعت زندگــی، تئاتــر کــه آیینــه ی 

زندگــی اســت بازتــاب همیــن دنیــای نویــن اوســت. در حوزه ی 

ــل  ــتای می ــدن در راس ــی ش ــد دیجیتال ــمی رون ــای تجس هنره

بــه گــذر از هنرهــای معطــوف بــه محصول بــه ســمت هنرهای 

معطــوف بــه تولیــد اتفــاق افتاد یعنــی یــک گام بعــد از رویکرد 

حــذف مرزکشــی میــان هنرهــای فیگوراتیــو و پرفورماتیــو. بــه 

ــه ای از  ــال گون ــوژی دیجیت ــر تکنول ــی ب ــر متک ــال تئات ــر ح ه

هنرهــای نمایشــی اســت که  طلیعــه ی آن از دهه هــای هفتاد 

ــده  ــگاردی دی ــای آوان ــروه ه ــکا در گ ــا و امری ــتاد در اروپ و هش

مــی شــود کــه تجربــه ی پرفورمنــس را از ســر گذرانــده بودند و 

بــا تغییــر پارادایــم هــای نمایشــنامه، بازیگــر، صحنــه و تغییــر 

رل کارگــردان بــه گــروه کارگردانــی آمختــه بودنــد؛ بنابرایــن از 

ــاد  ــش بنی ــای پژوه ــروه ه ــخص گ ــور مش ــه ط ــود ب ــه ی ن ده

تئاتــری در اروپــا و امریــکا شــکل گرفتنــد کــه امــروزه شــناخته 

شــده و شــاخص انــد نظیــر: اســتودیو اتــزورو، بیــگ آرت 

گــروپ، ریمینــی پروتــکل، تئاترینــو کاندســتینو و ...  امــا 

ــر  ــه ی تئات ــه عرص ــوژی ب ــران ورود تکنول ــارف در ای ــدون تع ب

هــم بــا تأخیــر بــوده اســت و  هــم آنچــه کــه انجــام مــی شــود 
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از دانشــگاه ســاپینزا گرفتــم. در عیــن حــال دوره هــای مســتر 

شــش ماهــه و یکســاله ی عملــی مرتبــط نیــز وجــود دارنــد که 

ــر  ــران فک ــتند. در ای ــی هس ــوردی و تخصص ــق، م ــیار دقی بس

ــته  ــه ی رش ــه مجموع ــه ب ــد ک ــیده باش ــان آن رس ــم زم ــی کن م

ی تئاتــر یــک زیــر مجموعــه ی بینارشــته ای اضافــه شــود؛ 

دانشــگاه هــای جامــع کــه دانشــکده ی هنرهــای اجرایــی )بــا 

ــته  ــن( داش ــون، انیمیش ــینما، تلویزی ــر، س ــای تئات ــته ه رش

باشــند در صــورت تأمیــن زیرســاخت هــای فیزیکــی و منابــع 

ــکده ی  ــص از دانش ــروی متخص ــردن نی ــه ک ــانی و اضاف انس

علــوم کامپیوتــر مــی تواننــد بــه راحتــی رشــته هــای بینارشــته 

ای مثــل تئاتــر و مولتــی مدیــا و هنرهــای دیجیتــال را در 

ــد. ــایی کنن ــانس نوگش ــوق لیس ــانس و ف ــع لیس مقاط

ایــن رشــته بــا تمرکز بــر چــه عناصــری در صــدد بــرآورده کردن 

اهــداف خود اســت؟ 

ــده ای  ــن کنن ــش تعیی ــی نق ــع علم ــوان مرج ــه عن ــگاه ب دانش

در ســیر تکاملــی هنرهــا دارد، تربیــت نیــروی متخصــص 

بــر اســاس نیازســنجی و در جهــت رونــد پیشــرفت جهانــی 

مهمتریــن هــدف دانشــگاه اســت. امــروزه دنیــای هنــر دهــه 

هاســت کــه از تقســیم بنــدی هنرهــای زیبــا و کاربــردی فراتــر 

در حــد دکــور نــرم )آن هــم بــه شــکل ابتدایــی( و یــا اســتفاده 

ــر  ــووبودا و تئات ــیاق اس ــان س ــه هم ــوری ب ــر پروژکت از تصاوی

ــت و  ــه ای اس ــی و آرای ــی الحاق ــت؛ یعن ــکاتور اس ــتند پیس مس

ــناختی. ــتی ش ــاختاری و هس ــه س ن

بــرای ورود بــه ایــن حــوزه چــه مهــارت هــا و پیــش نیازهایــی 

الزم اســت و تحصیــل در آن چگونــه مــی توانــد باشــد؟ 

بــرای درک درســت ایــن گونــه ی نمایشــی بــی تردیــد شــناخت 

جامعــی از تاریــخ تئاتــر جهــان، آشــنایی بــا انــواع ســبک هــا 

و شــیوه هــای اجرایــی و بــه مــوازات آن شــناخت ســینما، 

تلویزیــون، ویدیــو، انیمیشــن و بــه طــور قطــع تکنولــوژی های 

ــته ای  ــا رش ــه در دنی ــت. اینک ــال الزم اس ــک و دیجیت الکترونی

بــه نــام »تئاتــر دیجیتــال« وجــود داشــته باشــد را نمــی دانــم 

ــاخه  ــخصی ام زیرش ــی ش ــه ی تحصیات ــاس تجرب ــر اس ــا ب ام

ــال در  ــوژی دیجیت ــا، تکنول ــی مدی ــر و مولت ــر تئات ــی نظی های

ــو و  ــای پرفورماتی ــال آرت و هنره ــی، دیجیت ــای نمایش هنره

علــم پرفورمنــس در چنــد دانشــگاه طــراز یــک ایتالیــا وجــود 

ــی  ــانس کارگردان ــوق لیس ــام ف ــد از اتم ــن بع ــه م ــتند ک داش

در دانشــگاه هنــر ابتــدا تئاتــر و مولتــی مدیــا را ادامــه دادم و 

ســپس دکتــرا را در تکنولــوژی دیجیتــال در هنرهــای نمایشــی 
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رفتــه اســت و دانشــگاه مهــم تریــن و ارجــح تریــن جایــی 

اســت کــه مــی توانــد بــه ایــن هنرهــای نویــن شــکل اصولــی و 

ــد. ــی ببخش علم

آیــا تئاتــر دیجیتــال بــه انعطــاف پذیــری و آزادی تئاتــر 

ســنتی اســت و قابلیــت بــرآورده کــردن نیازهــای هنرمندان 

ســنتی ایــن رشــته را دارد یــا بــه حــوزه هــا و موضوعــات 

خاصــی تعلــق دارد؟ 

بــه مراتــب منعطــف تــر اســت و بــا حــذف محدودیــت هــای 

صحنــه ای امــکان اجــرای هــر ایــده ای را بــه وجــود مــی 

ــازد.  ــی س ــن م ــی را ممک ــن ذهن ــر ناممک ــع ه ــه واق ــا ب آورد ی

اجــازه بدهیــد ابتــدا مولفــه هــای مشــترک تئاتــر بــه مفهــوم 

ــم  ــت دهی ــم مطابق ــا ه ــی را ب ــه ی نمایش ــن گون ــیک و ای کاس

ــی  ــم مکان ــی و ه ــودن )Liveness(، همزمان ــده ب ــه: زن از جمل

یــا بــارزه ی اینجــا و اکنــون  )Hic et Nunc(، کنــش صحنــه 

ــی  ــای اصل ــارزه ه ــن ب ــام ای ــت؛ تم ــا روای ــن ی ــر و  مت ای، بازیگ

ــذف  ــر ح ــزی از تئات ــا چی ــس عم ــد پ ــود دارن ــر دو وج در ه

نشــده اســت کــه ماهیــت آن را متحــول کنــد بلکــه فقــط 

ــه  ــک ب ــن دراماتی ــد. مت ــرده ان ــر ک ــر تغیی ــای تئات پارادایم ه

ــه  ــه ب ــر صحن ــی نظی ــه های ــده و مولف ــدل ش ــی ب ــون اجرای مت

ــر  ــه اجراگ ــر گاه ب ــه و بازیگ ــا یافت ــاحتی ارتق ــد س ــای چن فض

ــرم  ــا در ف ــد و گاه مث ــی کن ــدا م ــه پی ــزل مرتب ــور تن ــا اپرات و ی

بدیــع »ریــل تایــم فیلــم« همزمــان بازیگــری تئاتــر، ســینما و 

تلویزیــون را توامــان تجربــه مــی کنــد کــه از او بازیگــر تــام یــا 

چنــد ســاحتی مــی ســازد. حــال بپردازیــم بــه تأثیــر تکنولــوژی 

دیجیتــال، خــب دســتگاه هــای دیجیتالــی خالــق تئاتــری 

اســت کــه در  آن زنــده و مجــازی از هــم قابــل تشــخیص و 

تفکیــک نیســتند زیــرا  بــه گونــه ای عمــل مــی کنــد کــه تصاویر 

هدفــش  باشــند،  داشــته  مــادی  جســمیت  و  کالبــد  هــم 

بازتولیــد یــک ابــژه ی واقعــی نیســت بلکــه مــی خواهــد یــک 

پیکــر ترکیبــی و هیبریــدی بســازد کــه در عیــن مجــازی بــودن، 

پاســتیکی )ملمــوس( و زنــده نیــز باشــد، پیکــر مرکبــی کــه در 

فضــا گســترده و بســیط مــی شــود، زمــان را بــه هــم مــی ریــزد 

و مــاده را تغییــر مــی دهــد و درک متــداول از مــاده و مادیــت 

الگوهــای  بــا  دیجیتــال  تکنولــوژی  کنــد.   مــی  دگرگــون  را 

جدیــد برنامــه نویســی بــر پایــه ی ادغــام، همزمانــی، قابلیــت 

دســتکاری کــردن عناصــر بصــری و صوتــی معنــای دیگــری را از 

صحنــه ی تئاتــری ارائــه مــی دهــد. ســیالیت و عــدم ثبــات از 

اثــرات تــازه ی نوشــتار صحنــه ای اســت کــه تئاتــر را بــه ســوی 

بســط و ترکیــب مفاهیــم زمــان - مــکان، مــکان ـ صحنــه و 
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ــر و  ــرعت تغیی ــه س ــرژی ای ک ــه ان ــود ب ــدل ش ــی مب الکترونیک

ــوژی  ــد. تکنول ــه باش ــرعت اندیش ــان س ــه هم ــی آن ب دگرگون

ــکان  ــس ام ــنامه نوی ــه نمایش ــب ب ــن ترتی ــه ای ــن ب ــای نوی ه

مــی دهــد تــا فضاهــا را بــه همــان ســهولت و ســرعت اندیشــه 

ــه  ــش ب ــده های ــودن ای ــا نب ــودن ی ــی ب ــر عمل ــکند و درگی بش

علــت محدودیــت هــای مــادی صحنــه نشــود پــس انعطــاف 

ــه  ــی ک ــت وقت ــیک آن اس ــوم کاس ــه مفه ــر ب ــر از تئات ــر ت پذی

محدودیــت هــای مــاده و فضــای ســه بعــدی را ندارد. ســینما، 

تلویزیــون و ویدیــو بــه همــراه رســانه هــای تکنولوژیکــی 

و دیجیتــال بــر روی صحنــه ی تئاتــر یــک ابــر فضــای الیــه 

الیــه بــه وجــود مــی آورد کــه تمــام اشــکال، فــرم هــا و اشــیاء 

مســتقر در هرجــای صحنــه، پشــت پــرده و جلــوی پــرده، بــه 

طــور همزمــان قابــل رؤیــت باشــند ؛ محدودیــت هــای زمانی- 

ــت  ــواره ثاب ــاب هم ــده و کادر و ق ــته ش ــر برداش ــی تئات مکان

ــادر  ــانه ق ــدد رس ــه م ــاگر ب ــود و تماش ــی ش ــته م ــر شکس تئات

می شــود تــا بــه شــخصیت هــا و فــرم هــا نزدیــک و دور شــود، 

دیــد همــواره ثابــت و قاطعیــت بصــری تماشــاگر را مــی تــوان 

واضــح تــر یــا ناواضــح و نســبی کــرد و تمــام ایــن هــا موجــب 

توســعه ی دیــداری و شــنیداری تئاتــر مــی شــود در عین حالی 

کــه ویژگــی هــای منحصــر تئاتــر را از آن حــذف نمــی کنــد وقتی 

عمــل ـ پیکــر، جانــدار – بی جــان، عناصــر انتزاعــی - فیگوراتیــو 

می کشــاند. وســایل الکترونیکــی دیگــر وســیله ای بــکار گرفته 

شــده در حکــم یــک پروتــز و وســیله ی کمکــی بــدن بــرای بهتــر 

دیــدن دنیــا نیســت. بــه عینــه و نــه در بازتــاب درونــی، وقایــع 

ــا  ــد ت ــی کن ــان م ــکارا دعوتم ــه آش ــت ک ــی اس ــازه در نمایش ت

ــان و  ــت بدنم ــده ی قابلی ــوان باالبرن ــه عن ــه ب ــوژی را ن تکنول

ــه  ــه مثاب ــه آن را ب ــم بلک ــی کنی ــان تلق ــارج از خودم ــزی خ چی

ی انــرژی ای کــه مــاده را تغییــر مــی دهــد قلمــداد کنیــم. 

ــه ای  ــت مبادل ــی در وضعی ــه ی واقع ــازی و صحن ــر مج تصوی

و  قابلیــت تبدیــل شــدن بــه هــم قــرار مــی گیرنــد، هــر لحظــه 

مــی تواننــد جابجــا شــوند  کــه در  همیــن راســتای خلــق 

فضــای چنــد ســاحتی، بازیگــری چنــد ســاحتی مــی ســازد. در 

ایــن نمایــش هــا، تجهیــزات الکترونیــک نــه بــرای بازیگــر و نــه 

ــود  ــی ش ــوب نم ــی محس ــو مصنوع ــک عض ــاگر ی ــرای تماش ب

بلکــه یــک انــرژی اســت کــه از وضعیــت ایســتایی بــه وضعیــت 

جنبشــی، از بــی جــان بــه جانــدار، از بــدن بــه تصویــر در یــک 

ــه  ــن گون ــود. در ای ــی ش ــل م ــتی تبدی ــت و برگش ــه ی رف پروس

ــازگاری  ــین، س ــدن و ماش ــان ب ــمکش می ــا کش ــی ب ی نمایش

میــان ریتــم هــای بدنــی و داده هــا و اطاعــات الکترونیکــی و 

انفجــار یــک فضــای ذهنــی امکانــی فراهــم مــی آیــد تــا تصویــر 
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کــه تأکیــد بــر زنــده بــودن عمــل صحنــه ای، حضــور تماشــاگر، 

حضــور بازیگــر و غیــاب آن )غیــاب بــه مثابــه ی حضــور اســت( 

ــان،  ــی ج ــدار و ب ــاز، جان ــت و مج ــان واقعی ــرز می ــه م ــی ک وقت

ــود. ــی ش ــته م ــده برداش ــط ش ــده و ضب زن

ــردن  ــال ک ــق دنب ــاگر از طری ــد تماش ــد واح ــتن دی ــا شکس ب

حرکــت اشــکال از صحنــه بــه پــرده اســکرین و بــه مانیتورهــای 

ــزد.  ــی ری ــم م ــه ه ــری ب ــداول بص ــپكتیو مت ــی، پرس تلویزیون

ســطح هــای مختلــف واقعیــت، درونــی و بیرونــی، دور و 

نزدیــک، دیدنــی هــا و حــس کردنــی هــا درهــم نفــوذ می کننــد 

ــال  ــکال درح ــوند. اش ــی ش ــی م ــان بازنمای ــم زم ــور ه ــه ط و ب

حرکــت گاه بــه طــرز از پیــش محاســبه شــده ای و گاه تصادفی 

ــه  ــازند ک ــی س ــدی را م ــر جدی ــد و تصاوی ــوذ می کنن ــم نف دره

ــت. ــازی اس ــی و مج ــکال واقع ــب اش ترکی

ــی و  ــای حقیق ــدن ه ــخیص ب ــال در تش ــاد اخت ــت ایج ــه عل ب

ــود  ــی ش ــه م ــداری اضاف ــاد دی ــه ابع ــدی ب ــم، بع ــازی از ه مج

از جهــان متــداول و مرســوم تئاتــر  کــه جهانــی دگرگونــه 

ــی  ــت های ــطه ی افک ــه واس ــی ب ــژه ی واقع ــد. اب ــی کن ــق م خل

نظیــر توهمــات اپتیکــی یــا خطــای دیــد، همزمــان بــا اعمالــی 

ــری  ــال دیگ ــد اعم ــی آین ــش در م ــه نمای ــده ب ــور زن ــه ط ــه ب ک

ــا  ــل ه ــل عم ــن تداخ ــه ی ای ــد و نتیج ــی ده ــام م ــز انج را نی

فضایــی ســه بعــدی بوجــود مــی آورد، فضــا/ مــکان هــا از 

طریــق شکســت فضــا، پاســاژهای پیاپــی و تغییــر زوایــای 

دیــد، انــدازه و ابعــاد ســاختاری مشــابه ویدیــوی از پیــش 

ــز  ــه چی ــه هم ــال آنک ــازد ح ــی س ــده م ــرای بینن ــده ب ــط ش ضب

ــاق  ــر اتف ــه ی تئات ــب، روی صحن ــمان مخاط ــل چش در مقاب

ــت  ــام محدودی ــه تم ــد ک ــی بینی ــف م ــن وص ــا ای ــد. ب ــی افت م

ــر  ــل دیگ ــر و عم ــود و  آزادی فک ــی ش ــته م ــر برداش ــا از تئات ه

ــاره  ــت. اش ــیر نیس ــه اس ــای صحن ــت ه ــره ی محدودی در چنب

ای گــذرا مــی کنــم بــه مســاله ی بداهــه کــه شــاید مــورد ســوال 

باشــد، بداهــه در ایــن نــوع نمایشــی هــم بــرای بازیگــر و هــم 

ــی  در  ــف اجرای ــین های مختل ــریع تکنس ــای س ــش ه در واکن

ثبــت، ضبــط، تغییــر و دســتکاری، مونتــاژ و پخــش بــا حداکثــر 

ســرعت و حداقــل فاصلــه ی زمــان قابــل بررســی اســت و هــم 

در بحــث مشــارکت تماشــاگر در ســاخت اثــر بــا آثــار تعاملــی 

ــود. ــی ش ــرح م ــه مط ــن گون ای

اســتقبال از تئاتــر دیجیتــال چقــدر بــوده و نظــر هنرمنــدان 
ســنتی ایــن رشــته نســبت بــه آن چگونــه اســت؟ 

اقبــال و اســتقبال از آن بســتگی بــه کیفیــت آثــار دارد اگــر بــا 

نمونــه هــای عالــی و فاخــر مواجــه شــوند بــی شــک متوجــه 
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ــد.  ــی کن ــغال م ــودش را اش ــگاه خ ــد و جای ــی ده ــام م را انج

در دنیــای امــروز هنــوز اجراهــای یونــان باســتانی دیــده مــی 

شــود، ســالن هــای اپــرا هنــوز هــم رونــق دارنــد، تئاتــر اپیــک، 

ــک و  ــیک، دراماتی ــواع کاس ــام ان ــس و تم ــتند، پرفورمن مس

پســت دراماتیــک تماشــاگران خــود و جایــگاه خــود را دارنــد. 

ــت و  ــعه ی کل اس ــت توس ــازه ای در جه ــوع ت ــر ن ــن ه بنابرای

خطــر محســوب نمــی شــود.

جشنواره ها چه کمکی به اشاعه ی این گونه ی جدید دارد؟ 

بــی شــک  جشــنواره هــا نقــش بســیار موثــر و تعییــن کننــده 

ای دارنــد؛ از طریــق ســخنرانی هــا و ورک شــاپ هــا عــاوه 

بــر تبییــن و توســعه ی علمــی، رویکردهــا و دســتاوردهای 

تــازه ی ایــن عرصــه ارائــه مــی شــوند و مــورد مداقــه قــرار مــی 

گیرنــد؛ هنرمنــدان جــوان بــا ارائــه ی آثارشــان مبانــی نظــری 

و تئوریــک را راســتی آزمایــی و در معــرض آزمــون و خطــا قــرار 

ــی  ــا اهال ــد ت ــی باش ــد فوروم ــی توان ــنواره م ــد؛ جش ــی دهن م

تئاتــر بــا اســاتید و متخصصیــن علــوم کامپیوتــر مرتبــط 

شــوند و از همفکــری هــا و هــم اندیشــی هــا تعامــات علمــی 

ــرد. ــورت بگی ــی ص و عمل

ــر   ــمار در تئات ــی ش ــای ب ــدن دره ــاز ش ــترده و ب ــات گس امکان

ــگفت  ــه ش ــد ک ــد ش ــری خواهن ــه ی تئات ــاع یافت ــان اتس و جه

ــت  ــه آنجاس ــل همیش ــا معض ــت ام ــه اس ــز و معجزه گون انگی

کــه نمونــه هــای ســخیف و ســطحی یــا کپــی هــای دســت 

ــد. ــرار بگیرن ــنجش ق ــاک س ــتوانه م ــی پش ــدم و ب چن

تئاتــر دیجیتــال چــه مســیری را تــا بــه اینجــا طــی کــرده 

اســت و چــه افقــی بــرای آن متصــور هســتید؟ 

ایــن گونــه ی تئاتــری ماحصــل روند دوهــزار و پانصد ســاله ی 

ــه  ــک ب ــیک از دراماتی ــه کاس ــتان ب ــر باس ــت از تئات ــر اس تئات

پســت دراماتیــک از پرفورمنــس بــه دیجیتالیــس و حــاال ایــن 

تئاتــر امــروز دنیاســت کــه خــون تــازه ای در رگ تئاتــر و اهالــی 

ــی  ــای ب ــن و دره ــر ذه ــی ب ــی نامتناه ــرده و افق ــاری ک آن ج

شــماری را در اجــرا گشــوده اســت.

ــنتی  ــر س ــن تئات ــال جایگزی ــر دیجیت ــت تئات ــن اس ــا ممک آی

ــد؟  ــاد کن ــرای آن ایج ــری ب ــا خط ــود ی ش

در تئاتــر چیــزی بــه اســم جایگزینــی وجــود نــدارد، ایــن نوعــی 

ــودش  ــی کار خ ــر نمایش ــواع دیگ ــار ان ــه در کن ــت ک ــر اس تئات
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نقش جشنواره ها در معرفی هنرمندان به جامعه چیست و 

چگونه به این هدف نیل می کنند؟

جشــنواره هــا مهــم تریــن مکانــی هســتند کــه مخاطبیــن 

می تواننــد بــا آخریــن اتفاقاتــی کــه در آن حــوزه شــکل گرفتــه 

آشــنا شــوند. جشــنواره بــه نوعــی گردهمایــی تولیدکننــدگان 

آثــار و مخاطبیــن بــه منظــور گفتگــو و تعامــل آن هــا اســت و 

ایــن تعامــل ســازنده قطعــا می توانــد بــه گســترش آن هنــر و 

همینطور به شــناخت بیشــتر فیلمســاز از مخاطــب بیانجامد 

بــه گونــه ای کــه در آینــده بتوانــد آثــاری خلــق کنــد کــه همــه ی 

ــد.  ــال ده ــب آن را انتق ــر و مخاط ــر آن هن ــد نظ ــای م جنبه ه

مخصوصــا در حــوزه انیمیشــن، جشــنواره هــا می تواننــد 

دکتر محمدعلی صفورا

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

گفتگو با
دکتر محمدعلی صفورا
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ــا  ــه ه ــد و درون مای ــر کنن ــک ت ــردم نزدی ــه م ــانه را ب ــن رس ای

می شــود  رســانه  ایــن  طریــق  از  کــه  وســیعی  معناهــای  و 

ــد. ــرح کنن ــتر مط ــکاس داد را بیش انع

چرا انیمیشن سازان باید در جشنواره ها شرکت کنند و اهمیت 

این جشنواره ها برای هنرمندان و آینده ی کاری آنها چیست؟

فیلمســازان انیمیشــن بــا شــرکت در جشــنواره هــا می تواننــد 

ــاط  ــد ارتب ــوزه کار می کنن ــه در آن ح ــانی ک ــر کس ــار دیگ ــا آث ب

بــا آخریــن دســتاورد هــا و تکنیــک هــای  برقــرار کــرده و 

ــد و  ــو کنن ــا گفتگ ــا آن ه ــاط ب ــوند، در ارتب ــنا ش ــوزه آش آن ح

ــده  ــت و دی ــن موفقی ــند. همچنی ــش بکش ــه چال ــر را ب یکدیگ

شــدن انیمیشــن ســازان در جشــنواره ها می توانــد تاثیــر 

مســتقیمی بــر رونــد فعالیت هــای آتــی آن هــا بگــذارد. جــدای 

ــدان  ــرای هنرمن ــی ب ــداد های ــن روی ــور در چنی ــا حض ــن ه از ای

ــد. ــش باش ــزه بخ ــیار انگی ــد بس می توان

با توجه به همه گیری کرونا نقش جشنواره ها چه تغییری کرده 

است و آنها در این دوران چه اهمیتی برای دنیای هنر دارند؟

متاســفانه کرونــا مســیر پیــش روی جشــنواره هــا را دچــار یــک 

ــد  ــه بای ــی ک ــه آن تعامل ــرا ک ــرده، چ ــره ک ــش و حف ــری چال س

ــوری و رو در رو در  ــکل حض ــه ش ــب ب ــاز  و مخاط ــن فیلمس بی

ــر  ــخت ت ــاط س ــه و ارتب ــن رفت ــد از بی ــاق بیفت ــنواره ها اتف جش

شــده اســت، کــه ایــن موضــوع بــه نظــر مــن قطعــا لطمــه زده 

اســت و بــه ســادگی نمی تــوان از آن گذشــت. بــه هــر حــال در 

شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه اینکــه تعطیلــی جشــنواره هــا و 

ــود  ــه می ش ــت ک ــه ای اس ــن لطم ــی بزرگتری ــات فرهنگ اتفاق

بــه یــک جامعــه وارد شــود، برگــزاری جشــنواره هــا بــه صــورت 

مجــازی نیــز حتــی اگــر 50 تــا 60 درصــد تعامــل در آن شــکل 

بگیــرد، می توانــد مثبــت و کمــک کننــده باشــد. امیدواریــم در 

آینــده هــر چــه زودتــر شــرایطی فراهــم شــود تــا بتوانیــم بــار 

دیگــر در جشــنواره هــا دور هــم جمــع شــویم، تعامــل و گفتگــو 

داشــته باشــیم و لــذت دیــدن آثــار هنــری را دوبــاره و باهــم به 

عنــوان تــن واحــد تجربــه کنیــم.

جشــنواره ها بــرای ایجــاد یــک رقابــت ســالم بیــن هنرمندان 

چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــند و چــه امتیــازی بــرای 
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مــن مــا بایــد از ایــن تجربــه هــا اســتفاده کنیــم و بــا سیاســت 

ــکلی  ــه ش ــا را ب ــنواره ه ــزاری جش ــکل برگ ــح، ش ــذاری صحی گ

ترمیــم و اصــاح کنیــم کــه بتوانیــم در آینــده جشــنواره هــای 

خــود را حتــی بــه عنــوان یــک الگــو معرفــی کنیــم. همچنیــن 

ــل  ــک اص ــز ی ــار نی ــه آث ــه ب ــگاه منصفان ــت در داوری و ن عدال

ــت. ــالم اس ــت س ــک رقاب ــود ی ــرای وج ــم ب مه

چــه جشــنواره ای را می تــوان موفــق نامیــد و چــه ویژگی هایی 

جشــنواره ها را از رســیدن به ایــن جایگاه بازمــی دارد؟ 

ــا  ــار ب ــوع آث ــت موض ــاط درس ــت، ارتب ــا کیفی ــار ب ــش آث نمای

موضــوع جشــنواره )در صورتــی کــه جشــنواره موضوعــی 

آســان  دسترســی  و  آثــار  درســت  بنــدی  دســته  باشــد(، 

مخاطبیــن بــه آثــار حداقــل ویژگی هــای یــک جشــنواره اســت 

کــه می توانــد چهارچــوب و شــکل اولیــه خــود را درســت 

معرفــی کنــد. جشــنواره ای موفــق اســت کــه بتوانــد جریــان 

ســاز باشــد یعنــی اســتعدادی در آن کشــف شــود، تکنیــک 

جدیــدی در آن بــه نمایــش در آیــد و نــگاه تجربــه گــرا و رو 

ــد،  ــته باش ــود داش ــده وج ــش درآم ــه نمای ــار ب ــو در آث ــه جل ب

هنرمنــدان در نظــر بگیرنــد؟ 

ــرایط  ــار در ش ــه آث ــی اینک ــا یعن ــنواره ه ــالم در جش ــت س رقاب

می گیــرد  صــورت  کــه  تبلیغاتــی  شــوند،  دیــده  مســاوی 

ــازی  ــا فیلمس ــت ب ــرار اس ــر ق ــد، اگ ــر باش ــار براب ــه آث ــرای هم ب

در  و  بگیــرد  صــورت  مصاحبــه  همــه  بــا  شــود  مصاحبــه 

ــود.  ــت ش ــار صحب ــه آث ــورد هم ــی در م ــد و بررس ــات نق جلس

بــه عنــوان مثــال در تجربــه ای کــه خــود مــن از جشــنواره 

کلرمــون فــران فرانســه کــه مهــم تریــن جشــنواره فیلــم کوتاه 

ــک  ــما ی ــه ش ــا چ ــم، در آنج ــان می کن ــتم را بی ــت داش دنیاس

فیلــم 5 دقیقــه ای داشــتید چــه یــک فیلــم 20 دقیقــه ای، 

چــه شــناخته شــده بودیــد چــه نبودیــد تفاوتــی نمی کــرد 

ــورت  ــکل ص ــک ش ــه ی ــا ب ــم ه ــه فیل ــرای هم ــات ب ــام اتفاق تم

پخــش  ســالن  فیلــم،  پخــش  دفعــات  تعــداد  می گرفــت. 

فیلــم هــا، معرفــی فیلمســاز قبــل از نمایــش فیلــم، جلســات 

نقــد و بررســی، تهیــه آگهــی و رپرتــاژ بــرای فیلــم هــا و ... همــه 

چیــز برابــر و یکســان بــود و هیــچ اتفاقــی نبــود کــه بــرای یــک 

فیلمســاز مهــم و شــناخته شــده اتفــاق بیافتــد و بــرای کســی 

کــه مثــا اولیــن فیلم خــود را ســاخته اســت رخ ندهــد. به نظر 
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ــر  ــد ه ــت و بای ــه اس ــال گرایان ــیار کم ــا بس ــن ه ــه ای ــه البت ک

ــرد. ــی ک ــودش بررس ــی خ ــه کیف ــه درج ــبت ب ــنواره را نس جش

بــه نظــر شــما اهمیــت مبانــی هنرهــای تجســمی بــرای 

نوآمــوزان انیمیشــن چیســت و نادیده گرفتــه شــدن آنهــا 

ســبب چــه مشــکالتی می شــود؟

انیمیشــن زیــر مجموعــه ســینما اســت کــه از طریــق هنرهــای 

ــه  ــه منص ــازی ب ــی و تصویرس ــی، نقاش ــی طراح ــمی یعن تجس

ــامل  ــه ش ــت ک ــم اس ــر هفت ــینما هن ــر س ــد. اگ ــور می رس ظه

همــه هنرهــای قبلــی خــود بــه عــاوه عناصــر بیانــی ســینما 

می شــود، همــه ی هنرهــای دیگــر بــه اضافــه ســینما بــه کمــک 

ــکیل  ــن را تش ــی انیمیش ــتم یعن ــر هش ــمی هن ــای تجس هنره

هنرهــای  از  انیمیشــن  فیلــم  بصــری  جهــان  می دهنــد. 

ــذاب  ــری ج ــان بص ــن جه ــر ای ــرد و اگ ــک می گی ــمی کم تجس

ــد  ــک بکن ــم کم ــینماتیک فیل ــای س ــه فض ــد ب ــد و نتوان نباش

ــرا  ــد زی ــد ش ــند نخواه ــب پس ــری مخاط ــه آن اث ــا نتیج قطع

ــری  ــه بص ــان جنب ــد هم ــب می بین ــه مخاط ــزی ک ــن چی اولی

ــده  ــک کار دی ــه دراماتی ــه جنب ــت ک ــد از آن اس ــت و بع کار اس

می شــود. اگــر یــک اثــر انیمیشــن از لحــاظ ســینمایی ضعیــف 

ــن  ــد آن انیمیش ــوی باش ــری کار ق ــای بص ــه ه ــا جنب ــد ام باش

بــاز قابــل دیــدن خواهــد بــود ولــی اگــه جنبــه بصــری فیلــم 

انیمیشــن جــذاب نباشــد تقریبــا می تــوان گفــت آن اثــر کمتــر 

ــاص.  ــوارد خ ــاز در م ــه ب ــر البت ــت، مگ ــدن اس ــل دی قاب

پیشــنهادات شــما بــرای هنرمنــدان حــوزه انیمیشــن بــرای 

خلــق آثــاری بهتــر، چیســت و بــه نظــر شــما اشــتباهات 

ــت؟ ــا چیس ــرار آنه پرتک

ــه  ــطح حرف ــه س ــه س ــم ب ــران را می توانی ــن ای ــار انیمیش ــا آث م

ای، متوســط و ضعیــف تقســیم کنیــم. در ســطح حرفــه ای مــا 

فیلمســازان بســیار خوبــی در انیمیشــن کوتــاه تجربــی داریم 

کــه آثــار آن هــا بــا آثــار ســطح اول دنیــا قابــل رقابــت اســت اما 

بــا وجــود اینکــه تکنیــک در ایــن ســطح بســیار خــوب اســت، 

درونمایــه هــای تــازه، موضوعــات زندگــی روزمــره و جنبــه 

ــی  ــی، یعن ــال گرای ــز کم ــه، و نی ــه گرایان ــه و تجرب ــای خاقان ه

ــع  ــت و بدی ــز آن درس ــه چی ــه هم ــری ک ــد اث ــرای تولی ــاش ب ت

باشــد بــه طوریکــه همــه دنیــا بــه تحســین آن وادار شــوند در 
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خــودش باشــد امــا بایــد بدانــد کــه ایــن اتفــاق نیــاز بــه زمــان 

دارد و در مــدت کوتاهــی بــه آن نخواهــد رســید پــس امضــای 

شــخصی بــه راحتــی بــه دســت نمی آیــد زیــرا فیلمســاز بایــد 

فیلــم هــای زیــادی بســازد تــا ویژگــی هــای ســبکی منحصــر به 

او بســته بــه جهــان بینــی کــه دارد در آثــارش دیــده شــود.

صحبت پایانی ...

بــرای همــه کســانی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت و تــاش 

می کننــد چــه در ایــران چــه در دیگــر نقــاط جهــان آرزوی 

و  اســت  خانــواده  یــک  دنیــا  کل  امــروزه  دارم.  موفقیــت 

ــر  ــری در ه ــوزه هن ــر ح ــه در ه ــی ک ــاق مثبت ــر اتف ــت ه منفع

کجــای دنیــا بیافتــد بــه همــه مــردم دنیــا خواهــد رســید. 

امیــدوارم فیلمســازان مــا نیــز بتواننــد اتفاقــات خوبــی را رقــم 

بزننــد و همــه دنیــا در رابطــه بــا آن صحبــت کننــد.

ــود.  ــده می ش ــر دی ــا کمت ــازان م فیلمس

آثــاری کــه در ســطح متوســط و ضعیــف قــرار دارنــد نیــز بایــد 

ــه  ــد، جنب ــش دهن ــر افزای ــن هن ــان ای ــود را از زب ــناخت خ ش

هــای مختلــف ســینما را بشناســند، بــا داســتان و رمــان و 

ــه  ــد و در جنب ــی بخوانن ــه شناس ــند، جامع ــنا باش ــات آش ادبی

هــای تکنیکــی و فرمــی نیــز توانایی هــای خــود را در طراحــی، 

ــد.  ــت کنن ــازی تقوی ــرک س ــا و متح ــرم افزاره ــی، ن نقاش

ــمی،  ــای تجس ــه هنره ــه اضاف ــینما ب ــه س ــن هم ــم انیمیش گفت

ادبیات، جامعه شناســی، فلسفه، روانشناســی و در کل شناخت 

ــر  ــود و ه ــیع ب ــد وس ــت در آن بای ــرای موفقی ــت و ب ــی اس شناس

چقــدر عمیق تــر شــویم نتیجــه آن آثــاری ماندگارتر خواهد شــد. 

مســئله ی امضــای شــخصی در آثــار هنرمنــدان انیمیشــن تا 

چــه انــدازه در آینــده ی شــغلی آنهــا اهمیــت دارد و بــرای هــر 

چــه شــخصی تر شــدن آثارشــان چــه پیشــنهاداتی داریــد؟

امضــای شــخصی در آثــار انیمیشــن یعنــی ســبک و ســبک 

خــود یکــی از عناصــر درام اســت. هنرمنــد بــرای داشــتن امضا 

بایــد از ابتــدا بــه فکــر داشــتن ســبک شــخصی و جهــان خــاص 
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دنیــای دیجیتالــی امــروز و پیشــرفت تکنولــوژی طبیعتــا در 

هنــر گرافیــک نیــز تاثیــر خــود را گذاشــته اســت. نظــر شــما 

ــی  ــما دیجیتال ــر ش ــه نظ ــت؟ ب ــرات چیس ــن تاثی ــورد ای در م

شــدن در کــدام قســمت هــا کمــک کننــده و کجــا ضربــه 

ــت؟ ــوده اس ــده ب زنن

ارتباطــات دیــداری و انــواع آن خدماتــی کــه مــا امــروز تحــت 

پیــش  از  می آوریــم  حســاب  بــه  گرافیــک  طراحــی  عنــوان 

از اختــراع ماشــین چــاپ گوتنبــرگ بــه نحــوی رایــج بــوده 

و بــه تبــادل و پیشــرفت فرهنــگ، در دنیــای تجــارت و در 

ــود  ــن وج ــا ای ــرده. ب ــک می ک ــی کم ــات فرهنگ ــای ارتباط دنی

ــدی  ــیار کلی ــل بس ــک عام ــز ی ــوژی نی ــه تکنول ــت ک ــکی نیس ش

گفتگو با
دکتر مریم کهوند

دکتر مریم کهوند

عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
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تکنولوژی هــای  می باشــد.  گرافیــک  طراحــی  توســعه  در 

ــر  ــق تصاوی ــه خل ــی ک ــوان ابزارهای ــه عن ــا ب ــه تنه ــال ن دیجیت

عنــوان  بــه  بلکــه  کرده انــد  آســان تر  را  گرافیــک  طراحــی 

ــی  ــوزه طراح ــی را در ح ــازه ارتباط ــکال ت ــه اش ــانه هایی ک رس

گرافیــک بــه وجــود آورده انــد اهمیــت پیــدا می کننــد. بســیاری 

ــم، در  ــراغ داری ــک س ــروزه در گرافی ــا ام ــه م ــی ک از نمونه های

۳۰ ســال گذشــته یــا قبــل از آن اصــا وجــود نداشــته اند 

ــای  ــا، نیازه ــی م ــوه زندگ ــوژی و نح ــرفت های تکنول ــا پیش ام

جدیــدی را تعریــف کرده انــد کــه بــرای معرفــی کــردن و تبلیــغ 

ــده ایم. ــادی ش ــار زی ــد آث ــه تولی ــور ب ــا مجب ــا، م آنه

هنــر  بــرای  دیجیتــال  تکنولوژی هــای  عــوارض  مــورد  در 

طراحــی گرافیــک نیــز بایــد بگویــم بــه هــر حــال هــر پدیــده  و 

رخــدادی در دنیــا، بــه خصــوص دســتاوردهای بشــری کــه مــا 

ــد  ــم دارن ــی ه ــم تبعات ــان می کنی ــت اختراعش ــاف طبیع برخ

ــن  ــی از ای ــتند. یک ــر هس ــوارض گریزناپذی ــات و ع ــن تبع و ای

عــوارض، گوناگونــی بســیار زیــاد و کــم شــدن عمــق مفاهیــم 

اســت. بــه نظــر می رســد هــر چقــدر مــا بــا آثــار بیشــتر و 

موضوعــات مختلف تــری مواجــه می شــویم، توجــه مــا بــه 

عمــق ایــن آثارکمتــر شــده و حتــی پایــداری ایــن آثــار هــم 

کمتــر می شــود. مانــدگاری بســیاری از آثــار گرافیــک آنقــدر 

ــا  ــب ب ــت مخاط ــن اس ــه ممک ــری از ثانی ــه در کس ــده ک ــم ش ک

اثــری مواجــه شــود و دیگــر هیچوقــت آن را نبینــد. همــه ایــن 

ــری  ــک مصرفی ت ــی گرافی ــا نوع ــا ب ــه م ــد ک ــان می ده ــا نش ه

ــتیم. ــه هس ــته مواج ــه گذش ــبت ب نس

ــک  ــی گرافی ــای طراح ــن ه ــا و اپلیکیش ــزار ه ــرم اف ــور ن ظه

و همچنیــن وجــود رســانه هــای رایــگان و فراگیــری مثــل 

اینســتاگرام باعــث شــده عــده بســیار زیــادی بــدون داشــتن 

ســواد آکادمیــک و بــدون مطالعــه مبانــی هنرهای تجســمی 

دســت بــه تولیــد و انتشــار آثــار گرافیکــی بزننــد. شــما ایــن 

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــاق را چط اتف

ــه  ــت ک ــود گف ــت و نمی ش ــکان اس ــک ام ــن ی ــال ای ــر ح ــه ه ب

برنامه هــای خلــق تصویــر بایــد انحصــاراً در دســت طراحــان 

باشــد و هــر چیــز دیدنــی کــه مــا می بینیــم الزامــاً توســط 

دیزاینرهــا طراحــی شــده باشــند. ایــن موضــوع بــه اهمیت آن 

تصویــر بســتگی دارد بــرای مثــال زمانــی کــه شــما می خواهید 
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چنــد دهــه قبل، یــک طــراح در یــک دفتــر طراحی میتوانســت 

جملــه  از  گرافیــک  طراحــی  شــاخه  در  مختلفــی  خدمــات 

طراحــی لوگــو، اوراق اداری، هویــت بصــری، جلــد کتــاب، 

لوگوتایــپ، لــی اوت مجلــه و ... را پاســخگو باشــد امــا امــروزه 

ــه  ــا ب ــن عرصه ه ــال ای ــاب دیجیت ــد از انق ــوص بع ــه خص و ب

نظــرم تخصصی تــر شــده اند. مــا امــروز طراحــان توانایــی 

داریــم کــه در عرصــه دیجیتــال مشــغول بــه کار هســتند 

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــر طراح ــک اث ــد ی ــه تولی ــز تجرب ــا هرگ ام

ــه  ــتر ب ــا بیش ــه مث ــی ک ــد. طراح ــود را ندارن ــر ش ــی منتش چاپ

ــن  ــا گرفت ــی رود، ب ــن گرافیک م ــن دیزاین و موش ــمت موش س

تکنولوژی هــای  بــا  شــدن  درگیــر  و  بیشــتر  ســفارش های 

جدیدتــری کــه هــر روز از راه میرســد، مشــخص اســت کــه بایــد 

در ایــن شــاخه عمیق تــر شــود و همیــن اجــازه نمی دهــد کــه 

ــر  ــای دیگ ــه ه ــودش در زمین ــص خ ــت تخص ــال تقوی ــه دنب ب

باشــد. حــال ممکــن اســت مــا آگاهانــه بخواهیــم مهارت هــای 

دیگــری را جداگانــه یــاد بگیریــم ولــی نمی توانیــم انــکار کنیــم 

ــن  ــل ای ــا در مقاب ــره م ــن، باالخ ــه ای دیزای ــه حرف ــه در زمین ک

قــرار می گیریــم کــه چــه ســفارش دهندگانــی بــه مــا مراجعــه 

را  کرده ایــد  عکاســی  کــه  زمانــی  لحظــه  یــک  از  تصویــری 

منتشــر کنیــد، می توانیــد خودتــان بــه کمــک الگوهــای از 

را  تصویرتــان  نرم افزارهــا  و  پیام رســان ها  آمــاده   پیــش 

آمــاده کنیــد امــا آن تصاویــری کــه قــرار اســت پیامــی را منتقــل 

ــک  ــر از ی ــام و فرات ــب ع ــد مخاط ــه می خواهن ــاری ک ــد و آث کنن

ــی  ــاوره و راهنمای ــا مش ــد ب ــند بای ــته باش ــدود داش ــده مح ع

طراحــان گرافیــک تولیــد شــوند. مــن فکــر می کنــم بــه جــای 

نگرانــی از ایــن موضــوع کــه چــرا ایــن امــکان، نــه الزامــاً بــرای 

ــه  ــد بلک ــک دارن ــکل آکادمی ــه ش ــری ب ــواد بص ــه س ــانی ک کس

دســت اندرکاران  اســت  بهتــر  دارد،  وجــود  همــگان  بــرای 

طراحــی و خلــق آثــار تصویــری بــه ایــن فکــر کننــد کــه چگونــه 

ســواد  می توانــد  می شــود  تولیــد  کــه  تصاویــری  همیــن 

ــد. ــت کن ــردم رو تربی ــداری م ــلیقه دی ــری و س بص

نظر شــما درمورد تجربه کردن شاخه های مختلف هنری 

توسط یک گرافیست چیست؟ آیا این باعث از بین رفتن تمرکز 

هنرمند بر گرایش هنری اصلی خودش می شود یا برعکس 

می تواند برای او الهام بخش و کمک کننده نیز باشد؟
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می کننــد و ایــن خــود تعییــن کننــده آن اســت کــه مــا در چــه 

ــویم. ــز ش ــاخه ای متمرک ش

یــک گرافیســت از چــه راه هایــی می توانــد بــه ایــده هــای 

نویــن و جــذاب برســد؟

راه هــای ایــده یابــی امــروز خیلــی وســیع هســتند و نمیتــوان 

پاســخ جامــع و دقیقــی بــه ایــن ســوال داد ولــی می شــود 

ــرکلیدهای  ــوان س ــه عن ــا را ب ــا و قابلیت ه ــری توانایی ه یکس

ــرح  ــته مط ــه از گذش ــم ک ــل مه ــن عام ــمرد. اولی ــن کار برش ای

ــا  ــاوت رویکرده ــوژی و تف ــرفت تکنول ــود پیش ــا وج ــوده و ب ب

همچنــان هــم بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی در خلــق تصویــر 

و در آفرینــش هنــر محســوب می شــود، خــوب دیــدن و خــوب 

نــگاه کــردن اســت. خــوب دیــدن نقطــه شــروع یــک جــور 

ــتند  ــی هس ــان موفق ــه طراح ــانی ک ــت. کس ــه اس ــر خاق تفک

یــک اســتعداد و قابلیــت دیــداری قابــل توجهــی نســبت 

 drawing ــا ــی ی ــر طراح ــه دیگ ــد. نکت ــا دارن ــه آدم ه ــه بقی ب

ــرای  ــه ب ــاز پای ــک نی ــی ی ــی طراح ــن توانای ــر م ــه نظ ــت. ب اس

دیزایــن  دانشــجویان  خصــوص  بــه  و  هنــر  دانشــجویان 

ــود  ــژه ای در ات ــی  وی ــس و توانای ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــد ک می باش

ــوع  ــد. در مجم ــا میده ــه آنه ــان ب ــای ذهنیش ــده ه ــردن ای ک

خــوب فکــر کــردن، خــوب دیــدن و خــوب طراحــی کــردن ســه 

نیــاز عمــده ای هســتند کــه بــه کمــک آن می توانیــم در فراینــد 

ــیم. ــته باش ــی داش ــی خوب ــن ایده یاب دیزای

در موفقیــت یــک اثــر گرافیکــی، ایــده نقــش اساســی تری 

دارد یــا اجــرا؟ طبیعتــا هــر دو مهــم هســتند و در کنــار هــم 

یــک اثــر موفــق را شــکل می دهنــد امــا ســوال اینجاســت کــه 

شــما کــدام یــک را مهــم تــر می بینیــد و توصیــه می کنیــد 

هنرمنــدان تمرکــز خــود را بیشــتر بر کــدام قســمت بگذارند؟

واقعــا نمی شــود گفــت کــه ایــده مهمتــر اســت یــا اجــرا چــون 

عواملــی کــه در کار دیزایــن بــا آن هــا مواجــه هســتیم، عواملــی 

نیســتند کــه بتوانیــم بــا ســنجه های کمــی آن هــا را انــدازه 

بگیریــم. بدیهــی اســت کــه هــم ایــده و هــم اجــرا هــر دو نقــش 

خیلــی مهمــی دارنــد. ایــده و اجــرا دو چیــز مجــزا از هــم نبــوده 

ــک  ــد ی ــال اول بای ــر ح ــه ه ــتند. ب ــر هس ــزوم یکدیگ و الزم و مل

فکــر نــاب کــه ارزش بــه تصویــر درآمــدن داشــته باشــد وجــود 
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آنهــا بــه جمــع بنــدی رســیده و بــا همفکــری کارفرمــا یکــی را به 

ــی  ــد ط ــه بای ــت ک ــد اس ــک فراین ــن ی ــاند. ای ــرانجام می رس س

شــود. گاهــی ایــن فراینــد در یــک بــازه زمانــی کوتــاه  یکــی دو 

هفتــه ای صــورت می گیــرد و گاهــی بــرای بعضــی پروژه هــا بــه 

تناســب ماهیــت و کاربردشــان بــازه زمانــی طوالنی تــری را بــه 

خــود اختصــاص می دهــد. یــک دیزاینــر حرفــه ای نمی توانــد 

بگویــد ماننــد یــک ماشــین، در یــک زمــان مشــخص، یکســری 

ً در یــک مــاه  کارهــا را انجــام می دهــم و حســاب کنــد مثــا

می توانــد ۵ لوگــو یــا 10 جلــد کتــاب طراحــی کنــد زیــرا در ایــن 

صــورت فراینــد کیفــی کار تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.

نظــر شــما دربــاره داشــتن ســبک شــخصی چیســت؟ آیــا ایــن 

ــران  ــی ک ــم ب ــا در عال ــکاوی ه ــری کنج ــک س ــرای ی ــد را ب هنرمن

هنــر و کســب تجربــه هــای جدیــد دچــار محدودیــت نمی کند؟

و  اســت  بحث انگیــزی  بســیار  موضــوع  شــخصی  ســبک 

برداشــت هــای متفاوتــی از ایــن اصطــاح صــورت می گیــرد. 

ــدی  ــر هنرمن ــت و ه ــد اس ــک هنرمن ــراح، ی ــال ط ــر ح ــه ه ب

فــرد  بــه  منحصــر  و  داشــته  هویــت  کارش  دارد  دوســت 

داشــته باشــد کــه بعــد بــه چگونگــی اجــرای آن بخواهیــم فکــر 

کنیــم و از آن طــرف شــیوه اجرایــی یــک ایــده بــر آن ایــده بســیار 

تاثیرگــذار اســت. تمــام موفقیــت و زیبایــی یــک ایــده وابســته 

بــه ایــن اســت کــه چگونــه بــه ثمــر برســد و عینــی شــود.

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه کنی ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــئله دیگ مس

ــزان  ــک می ــه ی ــک ب ــی گرافی ــار طراح ــام آث ــردازی در تم ایده پ

نیســت. طبیعتــا آثــاری کــه مفاهیــم بزرگتــر و عمیق تــری 

ــد و  ــتری دارن ــردازی بیش ــه ایده پ ــاز ب ــد نی ــان دارن در خودش

میــزان زمانــی کــه بــرای ایده پــردازی ایــن آثــار می گذاریــم 

بایــد بیشــتر از زمانــی کــه بــرای ایــده پــردازی آثــار کم دوام تــر 

ماننــد آثــاری کــه صرفــا جهــت اطــاع رســانی هســتند باشــد.

بــه نظــر شــما نــگاه تجــاری هنرمنــد بــه هنــرش، بــه جنبــه 

ــد؟ ــه میزن ــد ضرب ــل هنرمن ــار او و آزادی عم ــری آث هن

یــک طــراح بــه مفهــوم واقعــی کســی اســت کــه از مرحلــه 

ــردازی  ــده پ ــد، ای ــر می کن ــاعت ها فک ــرا س ــا اج ــردازی ت ایده پ

می کنــد، ایده هایــش را آزمایــش می کنــد، چندیــن مجموعــه 

ــورد از  ــا دو م ــک ی ــر روی ی ــت ب ــد و در نهای ــاده می کن ــود آم ات
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باشــد. داشــتن ســبک شــخصی اشــکالی نــدارد امــا ایــن 

ســبک شــخصی نبایــد جلوتــر از خــود اثــر بایســتد یعنــی 

بــرای مثــال در طراحــی جلــد کتــاب، اولویــت اول بایــد ایــن 

باشــد کــه بگوییــم ایــن کتــاب چــه محتوایــی دارد و بایــد 

ــال  ــم. ح ــه دهی ــتی از آن ارائ ــا و درس ــت زیب ــم برداش بتوانی

ایــن اتفــاق کــه در ضمــن آن، اثــر نمایان کننــده ویژگی هــای 

ــر   ــدن اث ــا دی ــد ب ــده بتوان ــد و بینن ــز  باش ــراح نی ــه ط طراحان

ــد  ــی خواه ــاق مثبت ــز اتف ــت نی ــراح آن کیس ــه ط ــرد ک ــی بب پ

ــه  ــخصی، ب ــبک ش ــی از س ــه تلق ــد ک ــش می آی ــی پی ــود. گاه ب

کار گرفتــن یــک ســری عناصــر فرمــی خــاص می شــود کــه بــه 

نظــرم ایــن تلقــی درســتی نیســت. ســبک شــخصی می توانــد 

بــه تفــاوت زاویــه دیــد و برداشــت مــا از مفاهیمــی کــه خلــق 

می کنیــم، تعلــق بگیــرد بنابرایــن گاهــی ســبک شــخصی 

خیلــی برجســته و عیــان اســت و گاهــی هــم پنهان تــر اســت. 

درســت مثــل شــخصیت هــای خــود ما بــه عنــوان موجــودات 

انســانی؛ بعضــی از شــخصیت هــا در یــک جمــع در نــگاه اول 

ــه  ــدن ب ــده ش ــرای دی ــی  ب ــد و بعض ــم می آین ــه چش ــی ب خیل

ــد.  ــاز دارن ــان نی زم

صحبت پایانی ...

ــادآوری  ــال ی ــر دیجیت ــدان هن ــه عاقمن ــت ب ــان الزم اس در پای

کنــم کــه فناوری هــای دیجیتــال و امکانــات فــوق العــاده ای کــه 

ایــن تکنولوژی هــا هــر روز در اختیــار مــا قــرار مــی دهنــد همــه 

چیــز نیســتند. تکنولــوژی همیشــه نقش موثــر خــودش را دارد 

ــود.  ــا ش ــری م ــای هن ــری مهارت ه ــن یادگی ــد جایگزی ــا نبای ام

ــتند  ــانی هس ــال کس ــاخه ی دیجیت ــدان ش ــن هنرمن موفق تری

ــان  ــه خودش ــد طراحان ــدا دی ــته اند و ابت ــی داش ــگاه خوب ــه ن ک

را از طریــق مهــارت طراحــی و خــوب دیــدن تقویــت کرده انــد. 
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ایــن  و  چیســت  معاوضــه(  غیرقابــل  )توکــن  ان اف تــی 

تکنولــوژی در دنیــای دیجیتــال امــروز چــه اثــر دوران ســازی 

باشــد؟ داشــته  می توانــد 

NFT یــک شــکل از توکن در بســتر بــاک چین هســت، در واقع 

منحصربه فــرد  دارد  کــه  ویژگــی ای  مهم تریــن  توکــن  ایــن 

ــال،  ــور مث ــت. بط ــودن آن هس ــه ب ــل معاوض ــودن و غیرقاب ب

مــن بــه شــما یــک اســکناس 10 هــزار تومانــی می دهــم و یــک 

روز بعــد وقتــی از شــما میخواهــم آن را پــس بگیــرم، شــما دو 

ــن  ــع م ــد. در واق ــن می دهی ــه م ــی ب ــزار تومان ــکناس 5 ه اس

همــان 10 هــزار تومــان روز قبــل را از شــما دریافــت کــردم. 

حــاال فــرض کنیــد مــن یــک تابلــو نقاشــی از ســهراب ســپهری 

گفتگو با
آرمین موسوی

آرمین موسوی

مشاور حوزه کریپتوآرت
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ــای  ــه ج ــد ب ــما نمی توانی ــد ش ــی روز بع ــم ول ــما می ده ــه ش ب

آن تابلــو، بــه مــن دو مجســمه از تناولــی یــا دو اثــر کوچک تــر 

از ســهراب ســپهری بدهیــد، بلکــه بایــد همــان اصــل اثــر را بــه 

مــن تحویــل دهیــد. توکــن ان اف تــی یــک توکــن غیــر قابــل 

معاوضــه اســت کــه نمونه مشــابه ای نــدارد و همیــن خاصیت 

ــت  ــال به دس ــای دیجیت ــژه ای در دنی ــگاه وی ــده جای ــث ش باع

ــاب و  ــاب و نای ــز کمی ــر چی ــری و ه ــار هن ــع آث ــاورد. در واق بی

ــه  ــل ب ــد تبدی ــال می توان ــای دیجیت ــردی در دنی منحصربه ف

توکــن بشــود و نســل جدیــد، کــه تمــام زندگــی آن هــا درگیــر 

ــد  ــه می کنن ــدی را تجرب ــد جدی ــت، ُبع ــال اس ــای دیجیت ابزاره

روی  ســرمایه گذاری  و  نگهــداری  مجموعــه داری،  هــم  آن  و 

ــت. ــال اس ــا دیجیت دارایی ه

ــیاری  ــت، بس ــرده اس ــد ک ــوژی رش ــای تکنول ــه دنی ــی ک از زمان

شــده  بی معنــی  فیزیــکال  دنیــای  قالــب  در  فعالیت هــا  از 

ــط  ــر توس ــینماها دیگ ــردر س ــای س ــال بنره ــور مث ــت. بط اس

گرافیــک دیزاینرهــا و نقاش هــا، نقاشــی نمی شــود، بلکــه 

گرافیــک دیزاینرهــا و هنرمنــدان بــه کمــک  نــرم افزارهــای 

نســل های  می کننــد.  چــاپ  و  طراحــی  را  آن  کامپیوتــری 

ــا و  ــا، تلفن ه ــت مانیتوره ــه در پش ــتند ک ــلی هس ــده نس آین

ــا  ــا ب ــیاری از آن ه ــد و بس ــی می کنن ــال زندگ ــای دیجیت ابزاره

ــد.  ــتفاده می کنن ــتند و از آن اس ــنا هس ــال آش ــای دیجیت ارزه

ان اف تی هــا هــم ماننــد همــه ایــن ابزارهــا در بســتر دیجیتــال 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــی را ایف ــش مهم نق

دیجیتــال  هنرمنــدان  بــرای  ان اف تــی  بــا  چــرا  آشــنایی 

ضــروری اســت و تاثیــر آن در آینــده شــغلی آن هــا چیســت؟

ــت  ــدان هس ــرای هنرمن ــتر ب ــک بس ــا ی ــا تنه ــی اساس ان اف ت

وجــود  فیزیــکال  دنیــای  در  کــه  مشــکاتی  از  بســیاری  تــا 

داشــت از بیــن بــرود. همانطــور کــه مجسمه ســازی و نقاشــی 

بســترهای متفاوتــی بــرای هنرمنــدان بــرای بیــان هنــری 

آن هــا هســتند،NFT هــم تنهــا یــک ابــزار بیــان اســت کــه 

قابلیت هــای ویــژه ای چــون منحصربه فــرد بــودن، غیرقابــل 

و  شــفاف  بــودن،  نــادر  و  کمیــاب  بــودن،  اصیــل  و  جعــل 

در دســترس بــودن، ارتبــاط مســتقیم هنرمنــد بــا تمامــی 

ظرفیت هــای بــازار، معامــات بــا ارز دیجیتــال مشــترک و 

دارد.  را  هوشــمند  قراردادهــای 
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تــا همــه هنرمنــدان دیجیتــال بتواننــد در ایــن بســتر فعالیــت 

ــند. ــته باش ــودآور داش ــفاف و س ــن، ش ام

آیا این تکنولوژی امنیت الزم را برای آثار هنری فراهم می کند؟

بــه دلیــل اســتفاده از بســتر باکچیــن بــرای تولیــد و معاملــه 

ایــن آثــار، امــکان جعــل، تخریــب و تغییــر در اثــر ممکــن 

نیســت. یــک اثــر در بســتر ان اف تــی می توانــد بــرای همیشــه 

مانــدگار شــود، امــا یــک تابلــو عکــس از هــر هنرمنــدی ممکــن 

اســت بعــد از 100 ســال و بــه تدریــج تخریــب و یــا از بیــن 

بــرود. بــه همیــن طریــق، ایــن بســتر جعــل آثــار را غیــر ممکن 

کــرده اســت و در نتیجــه هنرمنــد و مجموعــه دار بــا اطمینــان 

ــد.  ــه می کنن ــفاف معامل ــتری ش ــل و در بس کام

هنرمنــدان بــرای شــروع ســاخت ان اف تــی بــه چــه چیزهایی 

ــا و  ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــی ب ــدان ایران ــد؟ هنرمن ــاز دارن نی

مشــکالت تراکنــش ارز چگونــه بایــد از آن اســتفاده کننــد؟

ایــن بســتر دقیقــا مناســب کشــورهایی ماننــد ایــران اســت کــه 

ــار  ــل آث ــل و نق ــور حم ــای ارزی و همینط ــکات پرداخت ه مش

تمامــی ایــن ویژگی هــا در بســتر باکچیــن شــرایطی را ایجــاد 

می کنــد کــه فضایــی کامــا شــفاف و دموکــرات بــرای هنرمنــد 

شــکل بگیــرد تــا بــا خیــال راحــت آثــار هنــری خــود را معاملــه 

کنــد و مجموعــه دار هــم بتوانــد در آرامــش و اطمینــان کامــل 

آثــار هنــری را خریــداری کنــد.

بطــور مثــال؛ یکی از مشــکات بســیار جدی در دنیــای فیزیکال 

بــا ارزهــای  انتقــال مالــی بیــن کشــورها و  آثــار،  معاملــه 

متفــاوت اســت کــه هزینه هــای ســنگینی بــه هنرمنــدان و 

خریــداران آثــار آن هــا وارد می کنــد، در حالــی کــه در بــازار 

NFT بــا یــک پــول واحــد کــه در همــه جــای دنیــا قابلیــت 

ــدی  ــر هنرمن ــرایط ه ــن ش ــتیم. در ای ــرو هس ــل دارد روب تبدی

در هــر کشــوری بــا هــر شــرایطی امــکان معاملــه آثــار هنــری 

خــود را دارد. از مشــکات دیگــر هنرمنــدان نداشــتن ســود از 

معامــاالت آتــی آثــار خــود اســت، امــا در بســتر باکچیــن و در 

دنیــای ان اف تــی می تــوان بــا خریــدار قــراردادی هوشــمندانه 

بســت و بــا آن تــا زمانــی کــه آثــار معاملــه می شــود، بــه طــور 

ــود.  ــما می ش ــول ش ــف پ ــه وارد کی ــی از معامل ــات بخش اتوم

بــا وجــود همــه ایــن ویژگی هــا، شــرایطی بوجــود آمــده اســت 
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گاهــی باعــث می شــود کامــا قیــد فعالیــت در بــازار بین الملل 

را بزننــد. هنرمنــدان ایرانــی می تواننــد بــا تولیــد آثــار در بســتر 

دیجیتــال و تبدیــل آثــار بــه توکن هــای ان اف تــی از طریــق 

 Superrare،  Foundation، ماننــد  آنایــن  پلتفرم هایــی 

Opensea، Rarible و... آثــار خــود را تبدیــل بــه توکــن کــرده 

و آن هــا را نمایــش دهنــد. بهتریــن ابــزار تبلیــغ و معرفــی 

ــر  ــتاگرام و توئیت ــی اینس ــبکه های اجتماع ــم ش ــری ه ــار هن آث

ــق  ــود از طری ــار خ ــروش آث ــا ف ــی ب ــدان ایران ــتند. هنرمن هس

ایــن پلتفرم هــا و معامــات بــا ارز دیجیتــال، در واقــع صــادرات 

کاالی فرهنگــی خواهنــد داشــت، بــه شــکلی کــه صرفــا فکــر و 

ــه  ــه ب ــال اولی ــچ متری ــتفاده از هی ــدون اس ــود را ب ــای خ ایده ه

ــت.  ــد فروخ ــا خواهن ــر دنی ــود در سراس ــتریان خ مش

ان اف تی هــا چگونــه بایــد بــه فــروش برســند و پروســه ایــن 

کار چگونــه اســت؟

ــذاری و  ــن بارگ ــای آنای ــه در پلتفرم ه ــد از اینک ــری بع ــار هن آث

ــتند.  ــاده هس ــذاری آم ــروش و قیمت گ ــرای ف ــدند، ب mint ش

ــل  ــاد فای ــر، ابع ــات اث ــردن جزئی ــخص ک ــا مش ــدان ب هنرمن

قابــل  نســخه های  تعــداد  و  قیمــت  اســتیتمنت،  نهایــی، 

فــروش  بــرای  متفاوتــی  شــرایط های  می تواننــد  فــروش، 

آثــار خــود ایجــاد کننــد. مهم تریــن مســئله ای کــه امــروز 

ــذاری  ــر بارگ ــه ه ــل اینک ــت، به دلی ــرح اس ــتر مط ــن بس در ای

ــا  ــد کام ــد بای ــد، هنرمن ــرف می کن ــا مص ــی در دنی ــرژی برق ان

ــد. ــذاری کن ــود را بارگ ــار خ ــئوالنه آث مس

صحبت پایانی ...

ــوزه  ــن ح ــدان ای ــه هنرمن ــم ب ــه می توان ــه ای ک ــن نکت مهمتری

تاکیــد بکنــم، عمــر کوتــاه ایــن بــازار اســت، ایــن بســتر و ایــن 

بــازار عمــر زیــادی نــدارد. پــس در نتیجــه هنــوز نیاز بــه فرصت 

هســت تــا رونــد ســلیقه ای و حتــی ابزارهــای تکنولوژیــک 

بیشــتری وارد ایــن جریــان بشــود. در ایــن شــرایط بایــد 

حوصلــه بــه خــرج داد و ســوار موج هــای لحظــه ای نشــد تــا 

در ایــن شــرایط بــه کارنامــه هنــری هنرمنــد هــم آســیبی وارد 

ــان  ــک جری ــا ی ــا ب ــه م ــت ک ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــود. ب نش

ــاب  ــوج و حب ــک م ــا ی ــتیم و صرف ــرف هس ــری ط ــاب هن و انق

ــت. نیس
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بازی هــای رایانــه ای در زیســت انســان امــروز چــه جایگاهــی 

ــه  ــر چ ــی اخی ــد از پاندم ــل و بع ــا قب ــت آن ه ــد و اهمی دارن

ــت؟ ــرده اس ــری ک تغیی

بــازی هــا عمــری برابــر بــا تمــدن بشــری دارنــد حتــی بازی های 

ویدئویــی دارای یــک تاریخچــه چهــل ســاله هســتند. صدهــا 

میلیــون انســان در سراســر جهــان صدهــا میلیــارد دقیقــه را 

در مــاه صــرف بــازی بــا کنســول هــای بــازی کامپیوتــر، موبایل 

و یــا بازی هــای دســته جمعــی گروهــی و آنایــن می کنــد. 

و  جنســیت  دارد؛  رواج  ســنی  گروه هــای  همــه  در  بــازی 

فرهنــگ نمی شناســد و البتــه در نســلی کــه نیــروی کارآیــی را 

تشــکیل می دهــد فراگیرتــر اســت بــه خصــوص در ایــام کرونــا 

گفتگو با
دکتر علی محدث

دکتر علی محدث

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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کــه اســتفاده از رایانــه و موبایــل فراگیــر شــده اســت. بــازی هــا 

مــی تواننــد نقــش تربیتــی بیشــتری بــازی کننــد.

و  خــو  و  خلــق  روی  رایانــه ای  بازی هــای  انــدازه   چــه  تــا 

شــخصیت کابرانشــان اثــر می گذارنــد؟ ایــن تاثیــرات چقــدر 

ــت؟ ــر اس ــدر مض ــد و چق مفی

در مــورد اثــرات تربیتــی بــازی و تاثیــر آن در شــخصیت و 

ــده  ــته ش ــادی نوش ــای زی ــودکان کتاب ه ــوزش ک ــت و آم تربی

ــای  ــازی ه ــا ب ــروز ب ــه ای ام ــای رایان ــه بازی ه ــی ک ــت. تفاوت اس

ســنتی گروهــی و قدیمــی دارد ایــن اســت کــه بــازی هــای 

ــی  ــراد حت ــه اف ــد و هم ــیت نمی شناس ــن و جنس ــه ای س رایان

ــورد  ــه ای را م ــای رایان ــازی ه ــم ب ــن ه ــال و مس ــراد بزرگس اف

اســتفاده قــرار می دهنــد. ایــن کــه آیــا بــازی رایانــه ای خــوب 

ــی  ــا منف ــت دارد ی ــر مثب ــا تاثی ــا آی ــی م ــد و در زندگ ــا ب ــت ی اس

ماننــد ایــن اســت کــه بگوییــم آیــا کتــاب خــوب اســت یابــد آیــا 

اینترنــت خــوب اســت یــا بــد. بــدون شــک  هــم بــازی هــای بــد 

کــه بدآمــوزی دارد و روی خلــق و خــو و شــخصیت تاثیــر منفی 

ــده  ــای آموزن ــازی ه ــم ب ــود دارد و ه ــذارد وج ــدت می گ دراز م

ــازی  ــا ب ــته ه ــتر از گذش ــی بیش ــروزه خیل ــد. ام ــت و مفی و مثب

در خدمــت آمــوزش قــرار گرفتــه اســت. در یــک تحقیقــات 

ــد  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــودکان م ــروه از ک ــگاهی دو گ دانش

یــک گــروه بــه یــک گــروه آمــوزش معمولی کاســیک داده شــد 

ــده  ــدند و دی ــوزش داده ش ــازی آم ــق ب ــر از طری ــروه دیگ و گ

ــود. ــتر ب ــی بیش ــازی خیل ــق ب ــوزش از طری ــر آم ــه تاثی ــد ک ش

ــت  ــوزش و تربی ــه ای در آم ــای رایان ــرای بازی ه ــوان ب ــا میت آی

کــودکان نقــش قائــل شــد؟

بازی و آموزش شباهت زیادی به هم دارند:

ــی  ــو م ــه جل ــه مرحل ــه ب ــد. مرحل ــی کنی ــاش م ــازی ت • در ب

رویــد. پــاداش مــی گیریــد و از کســب نتایــج خــوب لــذت مــی 

ــد.  بری

ــد  ــی کنی ــب م ــات کس ــه اطاع ــه مرحل ــه ب ــوزش مرحل • در آم

ــت  ــاس رضای ــات احس ــب اطاع ــد در ازای کس ــی روی ــو م جل

مــی کنیــد کــه ایــن یــک پــاداش اســت. و در نهایــت احســاس 

ــد. ــذت داری ــنودی و ل ــت و خوش مثب

 بنابرایــن ایــده اســتفاده از کارکــرد بــازی در آمــوزش ایــده 
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• مــی تــوان مطالــب ســخت علمــی را ســاده کــرد و در قالــب 

بــازی بــه کــودکان آموخــت.

صحبت پایانی ...

صنعــت  درآمــد  می گویــد   ISPI Digital تحقیقاتــی  مرکــز 

بــه ۲۰۰ میلیــارد خواهــد  بــازی در جهــان در ســال ۲۰۲۲ 

رســید. همــه ســاله نمایشــگاه ها و بازارهــای جهانــی بســیاری 

ــن  ــادی در ای ــای زی ــذاری ه ــرمایه گ ــه در آن  س ــود دارد ک وج

ــا  ــل MIT  ی ــا مث ــوب دنی ــگاه های خ ــود. دانش ــی ش ــه م زمین

ناســا، مرکــز تحقیقــات بــازی دارنــد. صنعــت بــازی از صنایــع 

ــک  ــال ی ــت. ح ــر اس ــر درآمدت ــر و پ ــیقی قوی ت ــینما و موس س

ــازار  ــا از ب ــهم م ــه س ــد و آن اینک ــود می آی ــه وج ــم ب ــؤال مه س

ــر  ــا صف ــم تقریب ــد بگوی ــواب بای ــت؟ در ج ــازی چیس ــی ب جهان

ــدارد.  ــم الزم ن ــترده ای ه ــت گس ــات و صنع ــه امکان در حالیک

بــه دلیــل کاربــرد بازی ســازی در مســائل آموزشــی و مســائل 

بازاریابــی و مدیریــت مــی  تــوان پروژه هــای پرطرفــداری در 

ــد  ــه پردرآم ــک زمین ــد ی ــی توان ــرد و م ــف ک ــه تعری ــن زمین ای

ــد. ــتند باش ــنا هس ــون آن آش ــا فن ــه ب ــانی ک ــرای کس ب

دور از ذهــن نیســت. بــدون شــک بــا  جــذاب نمــودن فرآینــد 

آمــوزش از طریــق بــازی و ســرگرمی مــی تــوان رونــد آمــوزش را 

بســیار بهتــر کــرد. 

بــا طراحــی و دقــت در ســاخت بــازی هــای آموزشــی موجبــات 

موفقیــت رونــد یادگیــری فراهــم مــی آیــد. بســیاری از اهــداف 

ارزشــمند یادگیــری از طریــق بــازی هــا قابــل حصــول اســت.

• یکــی از مشــکات آمــوزش، پــرواز ذهــن و حــواس پرتــی 

ــظ  ــخص حف ــاط ش ــد ارتب ــک کن ــد کم ــی توان ــازی م ــت. ب اس

ــه  ــازی ب ــد ب ــا رون ــاط ب ــه ارتب ــن  ب ــه بازیک ــب توج ــود و جل ش

اهــداف یادگیــری کمــک مــی کنــد.

ــه  ــت را ب ــی در موفقی ــس توانای ــه ح ــه مرح ــه ب ــازی مرحل • ب

ــت و  ــن از موفقی ــان  بازیک ــد. اطمین ــی کن ــل م ــن منتق بازیک

ــد. ــی کن ــر م ــوزش را دلپذی ــت آم ــار او از  موفقی ــش انتظ افزای

را  فراگیــری  زمــان  و  کنــد  نمــی  ایجــاد  خســتگی  بــازی   •

کنــد. مــی  طوالنی تــر 

• در طــول بــازی بازیکــن احســاس ارزشــمندی،  رضایــت و 

مفیــد بــودن مــی کنــد و ایــن بــه ســرعت یادگیــری کمــک 

می کنــد 



107
بخش هفتم : گفتگو ها

ســینمای  بــا  دیجیتــال  ســینمای  تفــاوت  اصلی تریــن 

آنالــوگ در چیســت و بــه نظــر شــما دیجیتالی شــدن ســینما 

در نهایــت بــه ســود هنــر ســینما تمــام شــد یــا بــه ضــرر آن؟

در همــه چیــز. شــاید در ظاهــر امــر شــباهت هایی بتــوان پیــدا 

ــق  ــوگ متعل ــینمای آنال ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــرد، اّم ک

بــه یــک جهــان و ســینمای دیجیتــال متعلــق بــه جهانــی دیگــر 

ــون  ــترکی همچ ــر مش ــینما، از عناص ــه از س ــر دو گون ــت. ه اس

ــک  ــی ی ــد، ول ــتفاده می کنن ــره اس ــن و غی ــدا، دوربی ــور، ص ن

تفــاوت برجســته بــا همدیگــر دارنــد و آن شــیوه بیــان یــا 

مشــخصی  زیــان  یــا  ســود  نمی تــوان  اســت.  روایت گــری 

تعریــف کــرد چــرا کــه روش ایــن دو متفــاوت اســت و هــر 

گفتگو با
دکتر اسداله غالمعلی

دکتر اسداله غالمعلی

عضو هیات علمی دانشگاه  دامغان
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کــدام جذابیت هــا و ضعف هــای مخصــوص بــه خــودش را 

ــارات  ــال آزادی و اختی ــینمای دیجیت ــم س ــه گمان ــی ب دارد، ول

بیشــتری بــه فیلمســازان و هنرمنــدان می دهــد.

آیــا دیجیتالــی شــدن ســینما بــر فــرم آن اثــر قابــل توجهــی 

ــت؟ ــته اس گذاش

قطعــا. حتی موجب پدیدآمــدن محتوا و مضامیــن جدیدتری 

ــا  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــرم ب ــت. ف ــده اس ــم ش ه

ابزارهــای هنــری ســر و کار دارد و زمانیکــه از هنــر دیجیتــال یــا 

ســینمای دیجیتــال ســخن می گوییــم یعنــی فــرم هــای جدیــد 

پدیــد آمــده و خواهــد آمــد. 

دیجیتالــی شــدن ســینما پروســه ســاخته شــدن فیلم هــا را 

آســان تر کــرده اســت، امــا آیــا ســختی های جدیــدی هــم بــه 

وجــود آورده اســت؟

ــی  ــای دیجیتال ــری ابزاره ــختی ها یادگی ــن س ــی از ای ــاید یک ش

باشــد کــه البتــه بــرای نســل فعلــی و نســل های آینــده خیلــی 

هــم مشــکل نخواهــد بــود. یادگیــری هــر زبــان و روش تــازه ای 

در ابتــدا ســخت بــه نظــر می رســد. بــه نظــر مــن جدی تریــن 

تهدیــد در جهــان معاصــر از بیــن رفت مفهــوم واقعیت اســت. 

ســینمای دیجیتــال بــا ســرعتی هرچــه تمام تــر درحــال 

ســال های  در  بصــری  ویــژه  جلوه هــای  اســت.  پیشــرفت 

اخیــر غیرممکن هــا را ممکــن کرده انــد و بالک باســترهای 

اســتودیویی ماننــد قــارچ در ســینما ســبز شــده اند. بــه نظــر 

ــد داد؟ ــه خواه ــوال ادام ــن من ــه همی ــینما ب ــا س ــما آی ش

هالــه  نابــودی  از  بینامیــن  والتــر  گذشــته  در  زمانــی  یــک 

ــینما و  ــروزه در س ــگویی او ام ــت. پیش ــخن می گف ــدس س مق

هنــر قابــل رویــت اســت. بــه نظــر مــن ســینما بــه عنــوان یــک 

هنر-صنعــت، در جهــان پیــش رو ، تحــوالت عظیمــی را بــه 

چشــم خواهــد دیــد. بحــث صرفــا بــر ســر جلــوه هــای بصــری 

یــا نرم افزارهــای جدیــد نیســت، بحــث اصلــی ایــن اســت کــه 

ســینما چــه رابطــه ای بــا انســان واقعــی و جهــان واقعــی پیــدا 

ــی  ــان واقع ــا جه ــت آی ــن اس ــی ای ــوال اصل ــرد. س ــد ک خواه

باقــی می مانــد یــا همــه چیــز در زیــر ســیطره دنیــای مجــازی 

قــرار می گیــرد. 
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مســئله یکــی از مهمتریــن تفاوت هــای ســینما، مخاطــب، 

هنرمنــد و بــه طــور کلــی هنــر دیجیتــال بــا هنــر قدیــم اســت. 

زمانیکــه ســینما دیجیتالــی می شــود طبیعتــا شــیوه تولیــد و 

شــیوه نمایــش و حتــی ســلیقه مخاطــب نیــز تغییــر می کنــد.  

اساسا آیا تفاوتی بین هنر سینما و صنعت سینما وجود دارد؟

یکــی از ویژگی هــای ســینما کــه آن را برجســته می کنــد کنــار هــم 

قــرار گرفتــن هنــر و صنعــت اســت. ســینما نــه هنر صرف اســت 

بــه معنــای کهــن و نــه بــه طــور مطلــق صنعــت اســت. یکــی از 

ــام  ــه ن ــی ب ــتگاهی مکانیک ــور دس ــود و حض ــم وج ــل آن ه دالی

دوربیــن فیلمبــرداری و ابزارهــای وابســته بــه آن اســت.

بــا توجــه بــه پاندمــی کرونــا در یک ســال و نیــم اخیــر، بعضی 

از فیلم هــا در شــبکه های اســتریم قــرار گرفتنــد کــه ایــن 

ــان  ــی از کارگردان ــت بعض ــش و مخالف ــث واکن ــوع باع موض

هــم شــد. بــه نظــر شــما ایــن موضــوع چــه تاثیــری بــر دنیای 

ــد  ــا بای ــینمایی اساس ــای س ــا فیلم ه ــذارد؟ آی ــینما می گ س

ــوند؟ ــران ش ــینما اک ــالن های س در س

اگــر از ســلیقه شــخصی مــن بپرســید، بایــد بگویم فیلــم را باید 

در ســالن ســینما دیــد چــرا کــه ماهیــت آن بــه فضــای تاریــک 

ــت در  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت، اّم ــته اس ــینما وابس ــالن س س

جهــان دیجیتالــی امــروز، چنیــن ســخنی حتــی اگــر بــه صــورت 

مطلــق درســت باشــد، قابــل قبــول بــه نظــر نمی رســد همیــن 
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در  شــما  تدریــس  و  تحصیــل  ســابقه  بــه  توجــه  بــا 

بزرگتریــن  ایــران،  از  خــارج  و  داخــل  هنــر  دانشــگاه های 

تفــاوت در ارائــه و پرداختــن بــه هنرهــای دیجیتــال در داخل 

می بینیــد؟ چیــزی  چــه  در  را  کشــور  از  خــارج  و 

ــتان  ــم را در انگلس ــات دکترای ــش تحصی ــال پی ــازده س ــن ی م

تمــام کــردم و بازگشــتم. مــن در جایــی کــه هــم درس مــی 

هنرهــای  دانشــگاه  )در  مــی دادم  درس  هــم  و  خوانــدم 

خــاق UCA/University for the Creative Arts در گــروه 

انیمیشــن درس هــای نظــری مطالعــات انیمیشــن مــی دادم( 

در  تخصصــی  هــای  رشــته  زمــان  آن  در  اینکــه  وجــود  بــا 

ــود،  ــروز نب ــوع ام ــری و تن ــه فراگی ــوز ب ــال هن ــای دیجیت هنره

گفتگو با

دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر فاطمه حسینی شکیب

عضو هیات علمی دانشگاه  هنر تهران
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 Digital Screen Arts ــی ــروه آموزش ــک گ ــا ی ــاکان م ــا کم ام

)یــا هنرهــای مرتبــط بــا صفحــه دیجیتــال( در کنــار گــروه 

ــی  ــروه خیل ــه گ ــتیم ک ــو داش ــم و ویدئ ــروه فیل ــن و گ انیمیش

جدیــدی هــم نبــود و خــودش نشــان مــی داد کــه توجــه 

ویــژه بــه ظهــور اشــکال جدیــد خلــق هنــر از طریــق ابــزار 

دیجیتــال و اهمیــت پرداختــن بــه آن در شــکل آکادمیــک 

)یعنــی هــم آمــوزش و هــم پژوهــش( در آنجــا وجــود داشــته. 

ــا  ــته ه ــر رش ــوع و تکث ــم تن ــت می کنی ــم صحب ــه داری ــروز ک ام

و گرایش هــا و دانشــکده هایی کــه بــه هنــر و رســانه هــای 

دیجیتــال می پردازنــد، بــه فراخــور فراگیــر شــدن گفتمــان 

دیجیتــال در همــه عرصه هــای زندگــی، بســیار بســیار فراتــر از 

ایــن رفتــه اســت. وضعیــت فعلــی ایــران را هــم کــه مــی دانیــم. 

مــا غیــر از »اتفاقــات« پراکنــده در زمینــه داشــتن رشــته و 

گرایــش دربــاره هنــر دیجیتــال )مثــا رشــته مالتــی میدیــا در 

دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز( بــه کلــی در فضــای آکادمیــک 

از ایــن گفتمــان جدیــدی کــه در واقعیــت همــه اشــکال تولیــد 

ــت  ــت از آن غفل ــرده اس ــول ک ــانه را متح ــگ و رس ــر، فرهن هن

کرده ایــم. متاســفانه وزارت علــوم و بدنــه دانشــگاه های هنــر 

هیــچ مکالمــه واقعــی بــا هــم ندارنــد و مــا حســرت بــه دلمــان 

مانــده اســت کــه مثــا بــه عنــوان یــک پژوهشــگر کــه کارهــای 

اندکــی هــم در ایــن زمینه انجــام داده ایــم از ســوی وزارت خانه 

ــورد  ــا م ــویم و ی ــده ش ــی فراخوان ــن چنین ــای ای ــه ه ــا دغدغ ب

مشــورت قــرار گیریــم، یــا اصــوال حــس کنیــم آن باالدســتی هــا 

غیــر از رشــته های علــوم پایــه و مهندســی و پزشــکی، توجــه یــا 

عاقــه ای بــه بازســازی و نوســازی و بازنگــری و خلــق فضاهــای 

ــوص  ــه خص ــر و ب ــای هن ــه ه ــه زمین ــک در هم ــدرن آکادمی م

ــود  ــا وج ــی م ــه کل ــاال ب ــد. آن ب ــان بدهن ــال نش ــر دیجیت هن

نداریــم. آن جــا اصــوال دغدغــه هنــر بجــز یــک پوســته ظاهــری 

وجــود نــدارد،  هنرهــای دیجیتــال کــه بــه طریــق اولــی ماننــد 

فیــل در اتــاق یــک موضــوع بشــدت فراگیــر  امــا در عیــن حــال 

ــت.  ــده اس ــکار ش ــول و ان ــهوا مغف ــا س ــدا ی عم

دنیــای دیجیتالــی امــروز و پیشــرفت تکنولــوژی طبیعتــا در 

صنعــت انیمیشــن نیــز تاثیــر خــود را گذاشــته اســت. ابــزار 

ــد  ــهیل کرده ان ــن ها را تس ــد انیمیش ــه تولی ــال پروس دیجیت

ــده  ــود آم ــه وج ــدگان ب ــرای تولیدکنن ــدی ب ــات جدی و امکان
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و موبایــل و... اگرچــه فراینــد آمــوزش و ســرگرمی را بســیار 

راحــت تــر کــرده،  خطــرات خــود را هــم بــرای مخاطبــان دارد. 

کــودکان و نوجوانــان ممکــن اســت بســادگی بــه محتــوای 

نامناســب دســت پیــدا کننــد. مســئله اعتیــاد بــه صفحــه 

ســریال های  کــه  مشــکاتی  و  تحــرک  نداشــتن  نمایــش، 

خشــن و بازی هــای ویدئویــی خشــن یــا ترســناک می تواننــد 

ــد.  ــه می دانن ــد را هم ــاد کنن ــر ایج ــان جوان ت ــرای مخاطب ب

در ســال های اخیــر شــاهد ایــن بودیــم کــه ســریال های 

محتواهــای  ســمت  بــه  بیشــتر  محتــوا  نظــر  از   Netflix

از انیمه هــا را  یــا بخشــی  بزرگســاالنه  پیــش رفتــه اســت 

ــالق  ــالف اخ ــتهجن و خ ــات مس ــه موضوع ــه ب ــم ک می بینی

نیــز  کــودکان  انیمیشــن  در  کرده انــد.  پیــدا  اختصــاص 

بعضــا مســائل نــژادی، جنســیتی و .... دیــده می شــود. 

شــما مســیر محتوایــی انیمیشــن هــا را چگونــه ارزیابــی 

ــه  ــتیم ک ــمتی هس ــه س ــت ب ــال حرک ــا در ح ــا م ــد؟ آی می کنی

انیمیشــن بیشــتر مخصــوص بــه مخاطبین بزرگســال شــود 

و آیــا بــه نظرتــان بــه انــدازه کافــی بــرای کــودکان، انیمیشــن 

اســت، امــا آیــا ایــن دیجیتالــی شــدن مشــکالت جدیــدی هــم 

بــا خــود وارد انیمیشــن کــرده اســت؟ تاثیــرات امکانــات 

صــورت  چــه  بــه  مجمــوع  در  را  انیمیشــن  بــر  دیجیتــال 

ارزیابــی می کنیــد؟

دیجیتالی شــدن بــه زعــم بنــده مواهــب بســیار زیــادی داشــته 

اســت در آنچــه کــه بــه آن »دموکراتیــزه کــردن« فرهنــگ و هنر 

می گوییــم بــه ایــن معنــا کــه هنــر و فرهنــگ چــه بــرای تولیــد و 

چــه بــرای مصــرف در دســترس تعداد بســیار بســیار بیشــتری 

ــن  ــک انیمیش ــد ی ــوگ. تولی ــبت دوران آنال ــه نس ــرار دارد ب ق

کوتــاه توســط یــک نفــر در خانــه و بــا یــک کامپیوتــر شــخصی 

و انجــام همــه مراحــل از پیــش تولیــد تــا تولیــد و صداگــذاری 

روز  یــک  عــرض  در  آن  آنایــن  پخــش  حتــی  و  موســیقی  و 

دســتاورد کمــی بــرای چهــان دیجیتــال نیســت. ابزارهــای 

دیجیتــال بــه مــا امــکان کپی هــای بــی نهایــت، شــبیه ســازی 

ســبکها و روشــها و زیبایی شناســی های زیــاد،  تســریع فراینــد 

ــت  ــن اس ــا ممک ــا نهایت ــت. ام ــت و ...داده اس ــا کیفی ــد ب تولی

خطــرات خــود را هــم داشــته باشــد: در دســترس بــودن انواع 

و اقســام محتواهــا در صفحــه هــای نمایــش کوچــک و خانگی 
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ســالم و مناســب ســن آن هــا تولیــد می شــود؟

و  جنســیتی  کلیشــه های  بازنمایــی  دربــاره  مســائل  ایــن 

ــر و  ــیار عریان ت ــکل بس ــه ش ــواره ب ــی و... هم ــت و مذبی قومی

خشــن تری در انیمیشــن های ســنتی بخصــوص آمریکایــی 

در تاریــخ انیمیشــن وجــود داشــته اند و برخــاف تصــوری کــه 

ــات  ــی موضوع ــانه ای در بازنمای ــیت های رس ــد،  حساس داری

و محتواهــای مختلــف امــروزه بســیار باالتــر از مثــا نیــم قــرن 

پیــش اســت. امــا نهایتــا همــه می دانیــم کــه بخاطــر ســرعت 

تولیــد و توزیــع آثــار در فضــای دیجیتــال و الجــرم تنــوع و 

فراوانــی سرســام آور محتــوا، آثــار نامناســب،  مســتهجن و 

غیراخاقــی و یــا غیرمناســب بــرای گرو ه هــای ســنی جوان تــر 

و  معلمــان  و  والدیــن  وظیفــه  ایــن  هســت.  بســیار  هــم 

متولیــان جامعــه اســت کــه بداننــد چــه محتواهایــی مناســب 

چــه گروه هــای ســنی اســت و چگونــه  بایــد از کانال هــای امــن 

در اختیارشــان قــرار گیــرد. درضمــن بــه زعــم مــن نــه تنهــا بــه 

ــریال و  ــان س ــی درجه ــد کاف ــش از ح ــه بی ــی بلک ــدازه کاف ان

ــد  ــا تولی ــن آنه ــب س ــودکان و مناس ــرای ک ــالم ب ــوای س محت

می شــود و لزومــا نتفلیکــس نماینــده ایــن محتواهــا نیســت 

ــا  ــم اینه ــش اعظ ــی بخ ــف تلویزون ــای مختل ــبکه ه ــه ش بلک

را پخــش می کننــد. اتفــاق مهــم  یــا جالــب ایــن اســت کــه 

پنجــاه ســال پیــش شــما این قــدر محتــوای انیمیشــنی بــرای 

مخاطــب بزرگســال نداشــتید و امــروزه ایــن بخــش بــه بخــش 

ســودآور و بســیار مــورد توجــه رســانه هــا بــدل شــده اســت.

روانشناســی بــه عنــوان یکــی از رشــته های مهــم دو قــرن 

اخیــر شــناخته می شــود. بــا توجــه بــه مطالعــات و تدریــس 

چــه  روانشناســی  شــما  نظــر  بــه  حــوزه،  ایــن  در  شــما 

باشــد؟ داشــته  می توانــد  انیمیشــن  در  جایگاهــی 

ــت درس  ــن سالهاس ــد انیمیش ــی ارش ــته کارشناس ــن در رش م

روانشناســی بــرای انیمیشــن را ارائــه می کنــم. جایگاهــش 

مشــخص اســت ولــی ســوال مــن ایــن اســت که چــرا دوســتانی 

کــه ســوال می پرســند دغدغــه جامعــه شناســی را ندارنــد؟ آیــا 

جامعــه شناســی مهــم نیســت؟ بــه زعــم مــن هــم روانشناســی 

و هــم جامعــه شناســی و زیرشــاخه های فراوانــی از آن بایــد 

ــده  ــدی دی ــر هنرمن ــدن ه ــری و در پروران ــر هن ــر اث ــق ه در خل

ایــران  در  هنرمنــد  و  هنــر  تعریــف  دیدگاه هــای  شــوند. 
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چنــد ســال پیــش در نشســت »نظــری بــر اقتصــاد صنعــت 

انیمیشــن در ایــران« در صحبتــی عنــوان کــرده بودیــد : 

ــت،  ــده اس ــر ش ــر و هنرمندت ــالق ت ــا خ ــن م ــه انیمیش جامع

امــا بــه دلیــل دولتــی بــودن انیمیشــن در ایــران و فرهنگــی 

ــرام  ــاهد ح ــا ش ــوزه، م ــن ح ــئول در ای ــران مس ــودن مدی نب

شــدن بودجــه زیــادی در انیمیشــن هســتیم و ماحصــل کار 

بــه وجــود آمــدن مجموعــه هــای چنــد هــزار دقیقــه ای اســت 

کــه حتــی قابــل پخــش هــم نیســتند.

ابتــدا لطفــا کمــی دربــاره ایــن شــرایط و مشــکات مدیریتــی 

انیمیشــن توضیــح دهیــد و بعــد بفرماییــد بــا توجــه بــه 

شــرایط موجــود، پیشــنهاد شــما بــه هنرمنــدان آینــده ی ایــن 

ــت؟ ــت چیس ــن وضعی ــود ای ــه بهب ــک ب ــرای کم ــت  ب صنع

ایــن بحــث بســیار مفصــل اســت و تــرس مــن ایــن اســت کــه 

شــتاب زده  گیری هــای  مقدمــات،  نتیجــه  دانســتن  بــدون 

ــن  ــخ انیمیش ــدای تاری ــورمان از ابت ــا در کش ــود. م ــه ش گرفت

در دهــه ســی و چهــل، بجــز انیمیشــن هنــری و جشــنواره ای 

ــد  ــینمایی و تولی ــا س ــریالی ی ــن س ــاه،  انیمیش ــت کوت در فرم

انبــوه نداشــتیم. تنهــا پــس از انقــاب اســامی و مشــخصا 

متاســفانه هنــوز دیدگاهــی ســنتی و منســوخ اســت کــه در 

ــت  ــه اس ــتعد و نابغ ــاال مس ــا و احتم ــرد تنه ــک ف ــد ی آن هنرمن

بــه دور از تاثیــرات فرهنــگ و جامعــه و در خلــوت خــودش 

می نشــیند و پرنــده الهــام از ملکــوت می آیــد و بردوشــش 

ــود.  ــق می ش ــری خل ــر هن ــه اث ــت ک ــه اس ــیند و این گون می نش

ایــن تعریــف رمانتیــک از هنــر و هنرمنــد سالهاســت کــه دیگــر 

اعتبــاری نــدارد:  هنرمنــد همانقدر ســاخته و پرداختــه جامعه،  

فرهنــگ و تجربیــات و نیروهــای شــکل دهنــده بیرونــی اســت 

کــه ماحصــل بانــک درونــی اســتعدادها و ویژگــی هــای فــردی. 

بخصــوص در دوران مــدرن و بخصــوص دربــاره خلــق آثــار 

تجــاری و پرفــروش، هنرمنــد فقــط یــک گــروه از عوامــل خــاق 

ــه  ــزی اضاف ــر چی ــه اث ــک ب ــر ی ــه ه ــت ک ــم اس ــک تی ــدد ی متع

ــا در  ــردی آن ه ــخصی و ف ــر ش ــای هن ــم ردپ ــرا ه ــد و اکث می کنن

آن دیــده نمی شــود و بجــای آن برنــد یــک اســتودیو یــا ســبک 

یــک شــرکت تجــاری بــزرگ دیــده می شــود. در بخــش هنرهــای 

ــت  ــر اس ــته ت ــد برجس ــت هنرمن ــه فردی ــردی البت ــی و ف تجرب

ــن  ــناخت ای ــه در ش ــت ک ــی نیس ــط روانشناس ــم فق ــاز ه ــا ب  ام

ــد. ــم می کن ــناخت فراه ــازوکارها ش ــا و س فراینده
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و بخصــوص از دهــه هفتــاد شمســی اســت کــه حمایــت 

مالــی متمرکــز بــرای تولیــد انیمیشــن ســریالی بــرای پخــش 

بایــد  بنابرایــن  داشــته ایم.  ایرانــی  محتــوای  و  تلویزیــون 

بخاطــر داشــته باشــیم کــه مــا اگــر انیمیشــنی داریــم کــه 

حمایــت  همیــن  بخاطــر  اصــوال  کنیــم،   دعــوا  اش  دربــاره 

همســایه  کشــورهای  می بینیــم  اســت، کمااین که  بــوده 

مــا بدلیــل نداشــتنش تــا همیــن اواخــر انیمیشــن قابــل 

ذکــری نداشــته انــد. امــا البتــه کــه بــه کار مدیریــت ایــن 

ــن  ــد انیمیش ــرای تولی ــانی ب ــی و انس ــی و تجهیزات ــع مال مناب

تلویزیونــی یــا ســینمایی انتقــادات بســیار زیــادی وارد اســت 

کــه درحقیقــت بخــش بزرگــی از ایــن منابــع  مالــی و انســانی 

ــوب  ــج مطل ــا نتای ــت ی ــدر داده اس ــفانه به ه ــری را متاس و هن

تولیــد نکــرده اســت. ایــن مســئله البتــه جــای بحــث و آســیب 

شناســی بســیار دارد و در ایــن مقــال نگنجــد. 

جشنواره ها و مخصوصا جشنواره های ملی در اکوسیستم 

انیمیشن چه جایگاه و نقشی دارند؟

جشــنواره ها کارکردهــای شــناخته شــده ای دارنــد ماننــد 

ــه دور  ــته ب ــک رش ــه ای ی ــا حرف ــری ی ــه هن ــردن جامع ــع ک جم

هــم بــرای تعامــات و شــبکه کــردن،  نشــان دادن ســطح کیفی 

و کمــی فعالیت هــا و توانمندی هــای آن جامعــه هنــری و 

ــی کار  ــئوالن و کل ــه مس ــب توج ــدن و جل ــده ش ــه دی ــک ب کم

دیگــر. امــروزه جشــنواره ها اینقــدر مهــم شــده اند کــه مــا 

ــم.  ــم داری ــنواره« ه ــات جش ــام »مطالع ــه ن ــته ای ب رش



بخش هفتم : گفتگو ها

116

اهمیت برگزاری جشنواره های هنری را در چه می دانید؟

جشــنواره هــای هنــری، رویدادهایــی هســتند کــه از یــک ســو 

مجالــی بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم مــی کننــد کــه بتواننــد 

در یــک رقابــت ســالم قــرار گیرنــد و از ســوی دیگــر باعــث رشــد 

خاقیــت و ایجــاد انگیــزه در مخاطبــان مــی شــوند.

نظــر شــما در رابطــه بــا برگــزاری آنالیــن برخــی از رویدادهــا 

و جشــنواره های هنــری، در شــرایط همه گیــری ویــروس 

ــت؟ ــا چیس کرون

خوشــبختانه وجــود تکنولــوژی و دنیــای دیجیتــال ســبب 

برگــزاری  امــکان  کــه  شــرایطی  چنیــن  در  حتــی  تــا  شــده 

گفتگو با
دکتر سارا صادقی نیا

دکتر سارا صادقی نیا

عضو هیات علمی دانشگاه  دامغان
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ــم  ــت، بتوانی ــم نیس ــوری فراه ــورت حض ــه ص ــا ب ــنواره ه جش

جشــنواره هــا را بــه صــورت مجــازی برگــزار کنیــم. بــرای مثــال 

ــورت  ــه ص ــی ب ــت مطلوب ــا کیفی ــوم ب ــنواره هکات ــال جش امس

ــل  ــطح قاب ــار در س ــت آث ــاهد دریاف ــد و ش ــزار ش ــازی برگ مج

ــم. ــور بودی ــر کش ــی از سراس توجه

دیجیتالی شدن چه تاثیری بر گرافیک گذاشته است؟

دارد  گســترده ای  بســیار  دامنــه  گرافیــک  کــه  آنجایــی  از 

ــق  ــی تطبی ــاوری دیجیتال ــا فن ــود را ب ــی خ ــه خوب ــته ب توانس

دهــد و رشــد چشــمگیری در عرصــه هــای مختلــف هنــری 

بخصــوص در تبلیغــات داشــته باشــد.

ــی در  ــک دیجیتال ــار گرافی ــی آث ــطح کیف ــما از س ــی ش ارزیاب

ــت؟  ــه اس ــر چگون ــال حاض ح

بــا توجــه بــه نوظهــور بــودن گرافیــک دیجیتالــی در ایــران، 

ــن  ــا ای ــا ب ــت ام ــت هاس ــش روی گرافیس ــان راه درازی پی همچن

وجود خوشــبختانه امــروزه شــاهد دســتاوردهای قابل توجهی 

ــتیم. ــی هس ــن الملل ــطح بی ــوان در س ــدان ج ــان هنرمن در می

افتتــاح گالــری هــای متعــدد، میتوانــد چــه تاثیراتــی بــر 

گرافیــک بگــذارد؟ 

گالــری هــا مــی تواننــد فضایــی بــرای ارائــه و دیــده شــدن آثــار 

ــاپ  ــکوی پرت ــوان س ــه عن ــد و ب ــم آورن ــوان فراه ــدان ج هنرمن

ــی  ــن الملل ــای بی ــی ه ــا و حراج ــال ه ــه بین ــرای ورود ب ــا ب آنه

هنــری مطــرح شــوند.

آینده کاری گرافیست های جوان را چطور میبینید؟

ــای  ــا فناوری ه ــوان ب ــای ج ــت ه ــنایی گرافیس ــناخت و آش ش

روز مــی توانــد راه را بــرای ورود بــه عرصــه هــای بیــن المللی و 

شناســاندن هنــر گرافیــک ایــران بــه جامعــه جهانــی بــاز کنــد و 

قطعــا ایــن پتانســیل در هنرمنــدان نســل جدید وجــود دارد.

ــدان  ــجویان و عالقمن ــرای دانش ــه ای ب ــه توصی ــان چ در پای

ــد؟ ــک داری ــوزه گرافی ح

و  یادگیــری  و  آمــوزش  کنــار  در  پــردازی  ایــده  و  خاقیــت 

ــت و  ــد و موفقی ــث رش ــد باع ــی توان ــو م ــث ن ــه مباح مطالع

شــود. هنرجویــان  و  جــوان  هــای  گرافیســت  بالندگــی 
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فراگیــر  بســیار  اخیــر  هــای  ســال  در  ای  رایانــه  گرافیــک 

ــان  ــر طراح ــه اکث ــتیم ک ــاهد آن هس ــروزه ش ــت. ام ــده اس ش

گرافیــک بــرای تولیــد آثــار خــود دســت بــه دامــن نــرم 

افزارهــا و امکانــات دیجیتــال می شــوند. نظــر شــما درمــورد 

دیجیتالــی شــدن هنــر گرافیــک چیســت؟ بــه نظــر شــما 

دیجیتالــی شــدن در کــدام قســمت هــا کمــک کننــده و کجــا 

ــت؟ ــوده اس ــده ب ــه زنن ضرب

ــی  ــای زندگ ــه ی عرصه ه ــا هم ــروزه فناوری ه ــال، ام ــر ح ــه ه ب

وابســتگی  و  داده انــد  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  مــا  فعالیــت  و 

ــا را در  ــور آن ه ــاوری، حض ــتاوردهای فن ــه دس ــا ب ــزون م روز اف

ــر  ــی اجتناب ناپذی ــی و تخصص ــه ای، صنف ــای حرف فعالیت ه

گفتگو با
دکتر بهنام زنگی

دکتر بهنام زنگی

رییس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران
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ســاخته اســت. طراحــی گرافیــک ذاتــاً یــک پدیــده بــه روز 

شــونده اســت و بــا توجــه بــه رابطــه و پیونــد ش بــا صنعــت، 

تجــارت، فنــاوری، دانــش و فرهنــگ الزم اســت همــواره از نظــر 

ابــزار و مصالــح نیــز بــه روز باشــد.امروزه بســیاری از مطالبــات 

متقاضیــان و مصرف کننــدگان گرافیــک بــدون اســتفاده از 

نرم افزارهــا و ســخت افزارها ی دیجیتالــی قابــل دسترســی 

ــراح  ــرایط ط ــی از ش ــات یک ــن امکان ــورداری از ای ــت و برخ نیس

ــازی  ــط مج ــه محی ــدی ک ــار فوای ــت.اما در کن ــودن اس ــوب ب خ

و امکانــات دیجیتــال بــرای طراحــان گرافیــک فراهــم ســاخته 

اســت، آســیب هایــی نیــز از نظــر اصالت اثــر و حقــوق مالکیت 

معنــوی بــه وجــود آمــده اســت. دسترســی آســان و ســریع بــه 

آثــار تصویــری و عایــم، طراحــان غیــر حرفــه ای را بــه ســمت 

ســوداگری و اســتفاده غیرقانونــی از آثــار دیگــران ســوق مــی 

ــا  ــرم افزاره ــه ی ن ــن عارض ــی تری ــاید اصل ــن ش ــه ای ــد ک ده

بــرای طراحــی گرافیــک بــه عنــوان یــک هنــر باشــد.

امکانــات دیجیتــال در دنیــای گرافیــک تســهیالتی را بــه 

طراحــان  شــمار  افزایــش  آن  نتیجــه  کــه  آورده  وجــود 

گرافیــک و تعــداد آثــار اســت. روزانــه در شــبکه هایی ماننــد 

ــر  ــزاران اث ــی ه ــا حت ــا و ی ــار صده ــاهد انتش ــتاگرام ش اینس

گرافیکــی جدیــد از هنرمنــدان مختلــف هســتیم. امــا آیــا این 

افزایــش کمــی، کیفیــت الزم را هــم بــا خــود بــه همــراه دارد؟ 

ــال  ــی در ح ــار گرافیک ــی آث ــطح کیف ــما از س ــی ش ــی کل ارزیاب

ــت؟ ــه اس ــر چگون حاض

در تولیــد هنــری بــه طــور معمــول، کیفیــت در نقطــه مقابــل 

کمیــت اســت و بــا یــک تــوان تولیــد مشــخص، هــر چقــدر اثــر 

ــد  ــری خواه ــی کمت ــا ارزش کیف ــود، طبع ــد ش ــتری تولی بیش

تزایــد  کردیــد،  اشــاره  آن  بــه  شــما  چــه  آن  امــا  داشــت. 

افــراد فعــال در زمینــه تولیــد تصویــر اســت. نرم افزارهــا و 

شــبکه های اجتماعــی بــه عمومی ســازی تولیــد اثــر تصویــر ی 

کمــک کرده انــد و ایــن مســاله موجــب ترویــج و توســعه 

گرافیــک شــده اســت. هــر چنــد شــهروندان شــاید بــه مباحــث 

تخصصــی و اصــول علمــی گرافیــک واقــف نباشــند، امــا 

تجربــه آزمایــی آن هــا در زمینــه مهــارت خلــق تصویــر نشــانه 

درک اهمیــت و جذابیــت گرافیــک اســت کــه ایــن مســاله بــه 

ــی روی  ــای ارتباط ــدن فناوری ه ــعه و همگانی ش ــطه توس واس
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اســتفاده و بهره منــدی از تجــارب دیگــر هنرمنــدان بــه عنــوان 

ــدم  ــورت ع ــی، در ص ــد و حرفه ای گرای ــرای رش ــر ب ــک گام موث ی

مدیریــت می توانــد خاقیــت و توانایــی فــردی هنرمنــدان 

جــوان را ســلب کــرده و آن هــا را دنبالــه رو کنــد، و ایــن مســاله 

ــت.  ــری اس ــد هن ــرای تولی ــی ب ــت بزرگ آف

نظــر شــما دربــاره داشــتن ســبک شــخصی چیســت؟ در بین 

ــی و  ــدان نام ــا هنرمن ــی بعض ــدان )حت ــی از هنرمن ــار برخ آث

شــناخته شــده( شــاهد آن هســتیم هنرمنــد بــرای مثــال 

در همــه ی کارهــای خــود از فونتــی خــاص و مخصــوص بــه 

ــا  ــا عمدت ــوع ترکیب بندی ه ــا ن ــد ی ــتفاده می کن ــودش اس خ

شــبیه بــه هــم اســت یــا شــاهد حضــور نشــانه هایی تکــراری 

ــی  ــن کج فهم ــا ای ــتیم. آی ــد هس ــک هنرمن ــار ی ــه ی آث در هم

در مفهــوم ســبک شــخصی نیســت؟ درســت اســت کــه ایــن 

ــار آن  ــا آث ــه م ــذارد ک ــری بگ ــد اث ــی می توان ــن تکرارهای چنی

هنرمنــد را حتــی بــدون دانســتن نــام صاحــب اثــر بتوانیــم 

تشــخیص دهیــم، امــا آیــا ایــن اتفــاق هنرمنــد را بــرای 

یــک ســری کنجکاوی هــا در عالــم بی کــران هنــر و کســب 

داده اســت. طبعــا در چنیــن شــرایطی آثــار تصویــری کم بهــا و 

غیر حرفــه ای نیــز اجــازه انتشــار پیــدا می کننــد و ایــن مســاله 

یکــی دیگــر از عــوارض منفــی ایــن فناوری هاســت. 

دیــدن کارهــای هنرمنــدان بــزرگ و الهــام گرفتــن از آن ها یکی 

ــروع  ــرای ش ــازه  کار ب ــوزان ت ــه هنرآم ــه ب ــت ک ــی اس از کارهای

ــد  ــه می توانن ــوزان چگون ــود. هنرآم ــه می ش ــان توصی کارش

از ایــن الهامــات بــه نحــوی اســتفاده کننــد کــه نــه تنهــا منجــر 

بــه تقلیــد و بــی ارزش شــدن کارشــان نشــود، بلکه کمــک کند 

بتواننــد جایــگاه و راه خودشــان در هنــر را پیــدا کننــد؟

ــنایی  ــن آش ــه ضم ــم ک ــد بکنی ــه بای ــت. چ ــش مهمی اس پرس

تقلید گــر  پیشــرو،  هنرمنــدان  دســتاوردهای  و  تجربــه  بــا 

نباشــیم و هویــت و شــخصیت مختــص خــود را حفــظ کنیــم؟!

ــش  ــی و بین ــد آگاه ــزی نیازمن ــر چی ــش از ه ــاله پی ــن مس ای

ــای  ــب مهارت ه ــش از کس ــک پی ــراح گرافی ــت. ط ــد اس هنرمن

زمینه هــای  و  فکــری  پیش ســاخت های  بایــد  حرفــه ای 

خاقانــه خــود را تقویــت کنــد و بــا پذیــرش گرافیــک بــه عنوان 

یــک هنــر، لــوازم تولیــد هنــری را در خــود پــرورش دهــد. 
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تجربه هــای جدیــد دچــار محدودیــت نمی کنــد؟

شــخصیت هنــری هــم ماننــد ســایر ابعــاد زندگــی و فکــر 

هنرمنــد دســتخوش تغییــر و تحــول اســت. در یــک رونــد 

طبیعــی و بــدون مداخلــه ، هنرمنــد بــه شــخصیت کاری ویــژه 

ــا  ــان و ب ــرور زم ــه م ــخصت ب ــن ش ــد و ای ــت می یاب ــود دس خ

تحــوالت فکــر هنرمنــد، متحــول می شــود و ممکــن اســت 

حتــی تغییــرات بنیادیــن کنــد. ایــن مســاله در مــورد آثــار 

ــک و  ــه تکنی ــرا ک ــود، چ ــی ش ــک ارزش تلق ــد ی ــی می توان نقاش

ــت.  ــری اوس ــت هن ــی از هوی ــدی بخش ــر هنرمن ــژه ه روش وی

امــا در زمینــه گرافیــک ایــن مســاله مصــداق متفاوتــی دارد. 

مــا در گرافیــک کمتــر بــا هنــر تجریــدی ســروکار داریــم و 

ــت و  ــفارش اس ــاز و س ــر نی ــی ب ــته مبتن ــن رش ــر در ای ــد اث تولی

متغییرهــای مختلفــی در آن نقــش دارنــد.

بنابرایــن، روش هــای شــخصی شــده در گرافیــک اهمیــت 

کمتــری دارنــد و آن چــه بیشــتر ارزش تلقــی می شــود، قــدرت 

انعطــاف طــراح در برابــر مطالبــات مصرف کننــده اســت. 

هرچنــد امــکان دارد در بیــن جامعــه طراحــان گرافیک، ســبک 

ــا  ــد، ام ــخیص باش ــل تش ــا قاب ــک از م ــر ی ــخصی ه و روش ش

مخاطــب عمومــی اثــر گرافیکــی، بیــش از ایــن کــه شــخصیت 

ــر و  ــت اث ــد، جذابی ــم باش ــش مه ــک برای ــراح گرافی ــد ط و برن

مطلوبیــت آن در انتقــال درســت پیــام برایــش اهمیــت دارد.

ــد  ــه می دانی ــری را در چ ــنواره های هن ــزاری جش ــت برگ اهمی

و بــه نظــر شــما رویکــرد جشــنواره ها در انتخــاب آثــار برتــر، 

می توانــد چــه تاثیــری در شــکل دهی بــه ابعــاد ســاختاری و 

محتوایــی آثــار گرافیکــی هنرمنــدان داشــته باشــد؟

بــا توجــه بــه ایــن کــه بــازار مصــرف آثــار گرافیکــی، صاحبــان 

ــتند،  ــازمان ها هس ــی و س ــدی و خدمات ــز تولی ــا، مراک برنده

طراحــان  گرافیــک ممکــن اســت به طــور طبیعــی از ارزش هــای 

ــاالنه ها  ــنواره ها، دوس ــد. جش ــه بگیرن ــان فاصل ــری کارش هن

ــی  ــری طراح ــی و هن ــاد فرهنگ ــد ابع ــمپوزیوم ها می توانن و س

موضــوع  یــک  پیرامــون  را  مــا  و  کننــد  گوشــزد  را  گرافیــک 

مشــترک گــرد هــم آورنــد، و آن »ماهیــت هنــری و ارزش هــای 

ــم.  ــد می کنی ــه تولی ــت ک ــاری اس ــی« آث فرهنگ

ایــن نــوع رویدادهــای از طریــق یــادآوری ارزش هــای بنیادیــن 

ــه  ــه، ب ــت هنرمندان ــک فعالی ــوان ی ــه عن ــک ب ــی گرافی طراح
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صحبت پایانی ...

گرافیــک  طراحــی  حرفــه  و  رشــته  در  هنرمنــدم  همــکاران 

را دعــوت می کنــم تــا از فناوری هــای تولیــد و انتشــار اثــر 

ــی در  ــی و ایران ــت بوم ــاد هوی ــرای ایج ــی ب ــوان فرصت ــه عن ب

گرافیــک معاصــر اســتفاده کننــد. بــا توجــه بــه دســتاوردهای 

ارزشــمند تمــدن ایــران در حــوزه تصویــر، شایســته اســت 

مــا بــه عنــوان بخشــی از ایــن پیکــره تمدنــی و فرهنگــی، 

نگرشــی مســئوالنه و آگاهانــه نســبت بــه ارزش هــای فرهنگــی 

ــه  ــم ب ــیم و بتوانی ــته باش ــود داش ــری خ ــتاوردهای هن و دس

ــن،  ــده ی نوی ــم ش ــترهای فراه ــات و بس ــا، امکان ــک ابزاره کم

بــا  را  اقــوام، خــورده فرهنگ هــا و ادوار تاریخی مــان  هنــر 

ــم.  ــا کنی ــن، احی ــردی نوی رویک

ــک  ــه ی ــت، بلک ــی نیس ــاع تاریخ ــک ارج ــا ی ــاله صرف ــن مس ای

حرکــت هوشــمندانه در راســتای اســتفاده از دســتاوردهای 

ــه  ــت ک ــر اس ــرو هن ــان در قلم ــا ایرانی ــمند م ــد و ارزش هویتمن

می توانــد از طریــق فناوری هــای ارتباطــی نویــن، ابعــادی 

ــد. ــدا کن ــی پی ــه ای و جهان منطق

ــودآگاه در  ــدن ناخ ــتحیل ش ــد و از مس ــکل می ده ــا ش ــار م آث

مقتضیــات ســفارش های کاری دورمــان می کنــد.

و  رویدادهــا  از  برخــی  برگــزاری  بــا  رابطــه  در  شــما  نظــر 

در  مجــازی،  و  آنالیــن  شــکل  بــه  هنــری  جشــنواره های 

شــرایط همه گیــری ویــروس کرونــا چیســت؟ آیــا ایــن شــکل 

ــن  ــن از ای ــارات مخاطبی ــوی انتظ ــته جوابگ ــزاری توانس برگ

باشــد؟ رویدادهــا 

طبیعتــا در رویدادهــای هنــری، حضــور و ارتبــاط افــراد و 

ــوع  ــن ن ــای ای ــی از جذابیت ه ــت. یک ــذار اس ــم و اثرگ ــار مه آث

رویدادهــا، گردهــم آمــدن هنرمنــدان و هنرجویــان اســت. 

متاســفانه شــرایط پیــش آمــده ی ناشــی از پاندمی، بســیاری از 

رویدادهــای هنــری را تحت الشــعاع قــرار داده اســت و محیــط 

مجــازی تنهــا فرصــت موجــود بــرای ایــن نــوع رویدادهــا 

ــی  ــتر بی نقص ــد بس ــازی نمی توان ــط مج ــد محی ــت.هر چن اس

ــرایط  ــال در ش ــر ح ــه ه ــا ب ــد ام ــری باش ــای هن ــرای رویداده ب

کنونــی تنهــا روش ممکــن اســت، ضمــن ایــن کــه از نظــر 

ــتری دارد.      ــری بیش ــراد، فراگی ــور اف ــکان حض ام
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در ابتــدا اگــر ممکن اســت بــه طور مختصــر بفرماییــد منظور 

ــری را  ــه  عناص ــه مجموع ــت؟ چ ــری چیس ــای بص از جلوه ه

ــری  ــوالت بص ــد محص ــن تولی ــود و در پایپالی ــامل می ش ش

ــرد؟ ــرار می گی ــش ق ــدام بخ در ک

تصاویــر  روی  بــر  فعالیــت  نــوع  هــر  بصــری  هــای  جلــوه 

متحــرک ثبــت شــده اســت کــه منجــر بــه تغییــر کمــی یــا کیفــی 

ــاح،  ــته اص ــه دس ــرات در س ــن تغیی ــردد. ای ــر گ در آن تصوی

ترکیــب و خلــق قــرار می گیرنــد. آنجــا کــه تصویــر اولیــه تحــت 

ــاح  ــرد اص ــرار می گی ــود ق ــات خ ــاظ مختص ــی از لح تغییرات

ــر  ــی از دو تصوی ــا بخش های ــر ی ــی دو تصوی ــت. وقت ــده اس ش

ــده  ــل ش ــب حاص ــوند ترکی ــه می ش ــم آمیخت ــر در ه ــا یکدیگ ب

و هنگامــی کــه تصویــری از ابتــدا در نــرم افزارهــای دیجیتــال 

گفتگو با
دکتر امیررضا معتمدی

دکتر امیررضا معتمدی

رئیس انجمن جلوه های بصری سینمای ایران
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ساخته و پرداخته می شود خلق رخ داده است.

در مــورد تفــاوت کاربردهــای جلوه هــای ویــژه و جلوه هــای 

ــه  ــا در چ ــد. اساس ــح دهی ــت توضی ــن اس ــر ممک ــری اگ بص

ــدام  ــری و در ک ــای بص ــت از جلوه ه ــر اس ــمتی هایی بهت قس

بخــش هــا بهتــر اســت از جلوه هــای ویــژه اســتفاده شــود؟

لحــاظ  از  ارتباطــی  بصــری  جلوه هــای  و  ویــژه  جلوه هــای 

ــر  ــا منج ــمی آنه ــباهت اس ــط ش ــد و فق ــم ندارن ــا ه ــی ب ماهیت

ــژه  ــای وی ــت. جلوه ه ــده اس ــج گردی ــمی و رای ــی اس ــه خطای ب

کلیــه فعالیت هــای فیزیکــی یــا شــیمیایی در زمــان تولیــد 

ــان  ــرداری پای ــه فیلمب ــا خاتم ــت و ب ــن اس ــل دوربی در مقاب

خــود  مشــابه  فرآینــدی  بصــری  جلوه هــای  امــا  می یابــد. 

ــه  ــت ک ــن اس ــد انیمیش ــابه تولی ــر مش ــا دقیقت ــازی ی ــم س فیل

در پیــش تولیــد شــروع شــده و تــا پایــان مراحــل پــس تولیــد 

ادامــه می یابــد. پــس در هیــچ کجــا جلوه هــای بصــری را 

بــا جلــوه هــای ویــژه نمیتــوان مقایســه یــا جایگزیــن نمــود. 

دســت  کلیــه  تقریبــا  پیشــرو  ســینمای  در  امــروزه  البتــه 

آوردهــای جلوه هــای ویــژه توســط جلــوه هــای بصــری قابــل 

تولیــد اســت و بیشــتر بــه لحــاظ ســرعت بــاال و قیمــت پاییــن 

بــه جلوه هــای ویــژه مراجعــه می شــود. امــا آنجــا کــه دقــت و 

کیفیــت بــاال مــورد نظــر اســت حــرف اول و آخــر را جلوه هــای 

بصــری می زنــد.

ــود و  ــی می ش ــش های ــه بخ ــامل چ ــری ش ــای بص ــوه ه جل

ــد  ــت هایی در تولی ــه ُپس ــاخه در چ ــن ش ــه ای ــدان ب عالقه من

ــد؟ ــای بگیرن ــد ج ــم می توانن ــک فیلم/گی ی

ــابه  ــیار مش ــد بس ــاختار تولی ــاظ س ــری از لح ــای بص ــوه ه جل

انیمیشــن اســت بــا تفــاوت در نــوع خروجــی کــه حتمــا بایــد 

فتورئالیســتیک باشــد. مراحــل طراحــی در پیــش تولیــد، 

ــز و ...  ــره وی ــری، پ ــعه بص ــل، توس ــوری ری ــورد، اس ــتوری ب اس

کامــا مشــابه انیمیشــن اســت امــا در بخــش رنــدر و ارتقــای 

بصــری کامــا خــاص اســت. عاقمنــدان می تواننــد تخصــص 

هــای انیمیشــن را بــا مختصــات فتورئالیســتیک یــاد گرفتــه و 

در تیم هــای تولیــدی کســب تجربــه و مهــارت انــدوزی کننــد.

ُپســت های  و  شــغل ها  بــودن  گســترده  بــه  توجــه  بــا 

ــن  ــوزان ای ــرای نوآم ــما ب ــری ش ــای بص ــه جلوه ه ــوط ب مرب

ــدف  ــا ه ــت ب ــر اس ــا بهت ــد؟ آی ــنهادی داری ــه پیش ــه چ حرف

ــدن  ــص ش ــا متخص ــد ی ــزی کنن ــدن برنامه ری ــت ش جنرالیس

خــاص؟ بخش هــای  در 
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متاســفانه جلــوه هــای بصــری در کشــور مــا بیشــتر بــه ابــزار 

کمکــی در زمــان تولیــد تبدیــل شــده و جایگاه اصلــی خودش 

را کــه تولیــد متفــاوت چــه از لحــاظ روش چــه از نظــر بصــری 

اســت بدســت نیــاورده، کــه هــر دو را مدیــون عــدم ارتبــاط بــا 

ســینمای بیــن المللــی و اقتصــاد بیمــار در تولیدات هســتیم. 

تولیــدی کــه در بازاریابــی و گیشــه ناموفــق اســت امــکان 

ــا  ــاری کرون ــه بیم ــدارد. البت ــری را ن ــای بص ــرای ارتق ــه ب هزین

ــئوالن  ــزی مس ــئولیت گری ــرای مس ــی ب ــه خوب ــرا بهان ــم اخی ه

شــده اســت.

صحبت پایانی ...

ــکاران و  ــتان، هم ــه دوس ــید ب ــته نباش ــن خس ــان ضم در پای

دســت انــدرکاران جلــوه هــای بصــری کشــور عزیزمــان امیــد 

دارم کــه شــاهد تولــد اســتعدادهای مســتقل در ایــن عرصــه 

بــوده و بتوانیــم بجــای دنبال کــردن نیازهــای اولیه معیشــتی 

در کشــورهای بیگانــه، آرزوهــای متعالی خــود را در کشــورمان 

محقــق ســازیم.

جنرالیســت بــودن یعنــی آگاهــی و مهــارت ســطحی از کل 

ــزای  ــان اج ــح می ــاط صحی ــراری ارتب ــت برق ــد جه ــد تولی رون

تولیــد کننــده یــک اثــر بصــری. امــا متخصــص بــودن در جلوه 

هــای بصــری یعنــی داشــتن مهــارت حداکثــری در یکــی از 

تخصــص هــای تولیــدی. اینکــه کــدام یــک را بــه عنــوان شــغل 

ــخصی  ــات ش ــق و روحی ــه عای ــته ب ــا بس ــد کام ــاب کنی انتخ

دارد. بــه هــر حــال تولیــد یــک اثــر موفــق و روزآمــد فقــط بــا 

همــکاری اجــزای صحیــح و کارآمــد امــکان پذیــر خواهــد بــود.

بــا  ســینمایی  پروژه هــای  در  بصــری  جلوه هــای  آیــا 

اســت؟ متفــاوت  گیــم  در  بصــری  جلوه هــای 

اصــول جلــوه هــای بصــری همــه جــا یکــی اســت امــا متناســب 

بــا نــوع کاربــری و خروجــی مــورد نظــر جزئیــات و مختصــات 

متفاوتــی پیــدا می کنــد. البتــه همیشــه متناســب بــا فنــاوری 

ــود. ــده می ش ــدی در آن دمی روز، روح جدی

ــد در  ــیبی تن ــا ش ــر ب ــای اخی ــال ه ــری  در س ــای بص جلوه ه

حــال رشــد و پیشــرفت می باشــد. در کشــور مــا هــم در 

ســال های اخیــر بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 

بــه نظــر شــما ســطح و جایــگاه مــا در ایــن زمینــه کجاســت؟



بخش هفتم : گفتگو ها

126

ــته  ــا رش ــکده ای ب ــما در اداره دانش ــه ش ــه تجرب ــه ب ــا توج ب

هنرهــای دیجیتــال، مشــکالت بــر ســر راه آمــوزش هنرهــای 

ــد؟ ــه میدانی ــال را چ دیجیت

متاســفانه در شــرایط کنونــی هــم در حــوزه نــرم افــزاری و 

ــای  ــه هنره ــکاتی در عرص ــزاری مش ــخت اف ــوزه س ــم در ح ه

دیجیتــال وجــود دارد. بــا توجــه بــه اینکــه هنرهــای دیجیتــال 

رشــته نوپدیــدی اســت، متخصصانــی کــه در ایــن عرصــه تبحر 

و تجربــه و تحصیــات دانشــگاهی داشــته باشــند کــم تعــداد 

هســتند. بــه همیــن دلیــل نیــاز داریــم متخصصیــن ایــن 

ــوزش  ــکان آم ــا ام ــوند ت ــت ش ــگاه ها تربی ــا در دانش ــته ه رش

ــن در  ــردد. همچنی ــم گ ــدی فراه ــای بع ــل ه ــرای نس ــر ب بهت

گفتگو با

 دکتر مقداد جاوید صباغیان

 دکتر مقداد جاوید صباغیان

ریاست دانشکده هنر  دانشگاه دامغان
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بحــث ســخت افــزاری نیــز بــا توجــه بــه اینکــه تجهیــزات مــورد 

نیــاز ایــن رشــته هــا بعضــاً گــران قیمــت هســتند و هیچکــدام 

بــرای  آنهــا  تهیــه  نمی شــوند،  تولیــد  ایــران  داخــل  در 

ــت. ــوار اس ــیار دش ــجویان بس دانش

امــروزه چــه فرصــت هایــی بــرای دانشــجویان هنرهــای 

دارد؟ وجــود  جامعــه  در  دیجیتــال 

ایــن رشــته بــازار کار خــوب و گســترده ای دارد مثــا در بخــش 

ــای  ــه ه ــد گون ــرای تولی ــات ب ــانه و مطبوع ــف رس ــای مختل ه

یــا در بخــش هــای فنــی حــوزه فیلــم و  مختلــف محتــوا 

ــای  ــش ه ــی بخ ــس و خیل ــوزه عک ــن در ح ــا همچنی ــو ی رادی

دیگــر بــه صورتــی کــه پایانــی بــرای آن نمیتــوان متصــور شــد. 

مصــداق ایــن صحبــت نیــز شــمار زیــادی از دانشــجویان فــارغ 

التحصیــل ایــن رشــته هســتند کــه در ایــن ســال هــا توانســته 

ــند. ــوند و بدرخش ــازار کار ش ــذب ب ــی ج ــه راحت ــد ب ان

بــه نظــر شــما جشــنواره هــا چــه نقشــی در رشــد آموزشــی و 

فنــی هنرمنــدان دارنــد؟

از مهــم تریــن جنبه هــای برگــزاری جشــنواره ها میتــوان به دو 

ــنواره ها  ــگاهی جش ــه نمایش ــت جنب ــرد. نخس ــاره ک ــورد اش م

و  عرضــه  بــرای  جایــی  می تواننــد  هــا  جشــنواره  اســت. 

ارائــه آثــار و نقــد و بررســی و بحــث در مــورد آن هــا باشــند 

ــدان و  ــای هنرمن ــه ه ــکار و اندیش ــرورش اف ــه آن پ ــه نتیج ک

ــر،  ــه دیگ ــود. جنب ــد ب ــدی خواه ــار تولی ــطح آث ــرفت س پیش

ــه در  ــانی ک ــت. کس ــانی اس ــات انس ــکل گیری ارتباط ــث ش بح

ــدا  ــتانی پی ــد دوس ــد، می توانن ــدا می کنن ــور پی ــنواره حض جش

ــه کار  ــغول ب ــر مش ــی دیگ ــوزه در جای ــان ح ــه در هم ــد ک کنن

هســتند و ارتباطاتــی کــه بیــن آن هــا برقــرار میشــود، میتواند 

ــم آورد. ــازه ای را فراه ــار ت ــد آث ــات تولی ــده موجب در آین
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)فیلمســازان  هنرمنــدان  معرفــی  در  جشــنواره ها  نقــش 

ــدف  ــن ه ــه ای ــه ب ــت و چگون ــه چیس ــه جامع ــن( ب انیمیش

می کننــد؟ نیــل 

حضــور  بــرای  طــراوت  بــا  فضایــی  اصــوال  جشــنواره ها 

اســتعدادها و هم نشــینی خــواص بــا جامعــه هســتند و از این 

رهگــذر بــا کشــف هنرمنــدان و فیلمســازان جــوان و نمایــش 

کارهــا و ایجــاد یــک زنجیــره ی ارتباطــی بیــن صاحبــان و 

ــد. ــی دارن ــیار مهم ــش بس ــا نق ــار حتم ــان آث مخاطب

چرا انیمیشن سازان باید در جشنواره ها شرکت کنند و اهمیت 

جشــنواره ها برای هنرمندان و آینده ی کاری آنها چیست؟

گفتگو با
دکتر کیارش زندی

دکتر کیارش زندی

عضو هیات علمی دانشگاه سوره
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ــردم،  ــیم ک ــنواره ها ترس ــه از جش ــی ک ــت در فضای ــی اس بدیه

ــاز  ــو ب ــه ای ن ــا دریچ ــد ت ــت را می یاب ــن فرص ــدی ای ــر هنرمن ه

ــاید. ــش بگش ــش پای ــازه ای را پی ــد و راه ت کن

بــا توجــه بــه همه گیــری کرونــا نقــش جشــنواره ها چــه 

تغییــری کــرده اســت و آنهــا در ایــن دوران چــه اهمیتــی برای 

ــد؟ ــر دارن ــای هن دنی

ایــن پاندمــی نیــز ماننــد هــر رخــداد جهانگیــر دیگــری بــا 

ــرده  ــاد ک ــا ایج ــط و فعالیت ه ــی در رواب ــود بازتعریف های خ

ــو و  ــترهای ن ــاد بس ــال در ایج ــای دیجیت ــش هنره ــت. نق اس

بــه نوعــی مبــارزه بــا ایــن شــرایط دشــوار بســیار پررنــگ شــده 

و جشــنواره ها نیــز از ایــن فرآینــد در ماهیــت جدیــد خــود 

ــه  ــه ب ــن و فن آوران ــردی نوی ــا رویک ــتند ب ــد و توانس بهره بردن

کارزار بیاینــد.

جشــنواره ها بــرای ایجــاد یــک رقابــت ســالم بیــن هنرمندان 

چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــند و چــه امتیــازی بــرای 

هنرمنــدان در نظــر بگیرنــد؟ 

و  ســامت  از  بایــد  همــواره  رقابت هــا  و  جشــنواره ها 

ایــن  در  و  کننــد  پیــروی  پســندیده  ارزشــیابی  معیارهــای 

میــان، جشــنواره هایی بــا پیشانی نوشــته ی »ملــی« دارای 

از  بایــد  و  هســتند  ســنگین تر  و  دوچنــدان  مســئولیتی 

کننــد. پرهیــز  تنگ نظــری  و  بســته  نگاه هــای 

چــه جشــنواره ای را میتــوان جشــنواره ی موفــق نامیــد و 

چــه ویژگی هایــی جشــنواره ها را از رســیدن بــه ایــن جایــگاه 

ــدارد؟  بازمی

جشــنواره هایی کــه بــه اســتانداردهای فراخــوان خــود پایبنــد و 

دارای چهارچــوب مشــخص باشــند و نظــم در اجــرا و الزام عملی 

ــد و در داوری از  ــا قراردهن ــرلوحه ی کاره ــود را س ــدات خ ــه تعه ب

ــد. ــروی کنن ــده پی ــای از پیش تعریف ش ــوع و مقیاس ه تن

بــه نظــر شــما اهمیــت مبانــی هنرهــای تجســمی بــرای 

نوآمــوزان انیمیشــن چیســت و نادیده گرفتــه شــدن آنهــا 

ســبب چــه مشــکالتی میشــود؟

انیمیشــن بــا ماهیــت چندرســانه ای و میان رشــته ای خــود بــه 
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ــی را در  ــن ایران ــازان انیمیش ــدرت فیلمس ــف و ق ــاط ضع نق

کــدام حوزه هــا می بینیــد؟

در آثــار شــخصی و جشــنواره ای مــا از درخشــش بســیاری 

برخورداریــم و در آثــار تولیــدی و صنعتــی در تلویزیــون و 

ــه  ــا زمانی ک ــا ت ــته ایم ام ــی برداش ــای خوب ــز گام ه ــینما نی س

پــای  روی  و  نیندازیــم  دور  را  دولتــی  چوب زیربغل هــای 

خــود نایســتیم و بــا مخاطــب خــود ارتبــاط نگیریــم و بــه اثــر 

ــن  ــت و ای ــم رف ــگان راه خواهی ــگان لن ــم، لن ــه نکنی ــود تکی خ

هــم در گــرو تاســیس کمپانی هــای خصوصــی و مســتقل، 

داشــتن صنــف قدرتمنــد و موثــر در قانون گــذاری و ورود 

ایــن  از  تــا  اســت  عرصــه  ایــن  بــه  حقیقــی  تهیه کننــدگان 

وضعیــت کاریکاتــوری هــر کــدام از این هــا بــه ســمت تصویــر 

ــم. ــت کنی ــی حرک آرمان

عنــوان یــک هنــر، صنعت و رســانه ی مالتــی باید ســنگ بناهای 

درســتی در پایه ریــزی ایــن کاخ بلنــد داشته باشــد کــه از بــاد و 

بــاران گزنــد نبیند. 

پیشــنهاد شــما بــه هنرمنــدان حــوزه انیمیشــن بــرای خلــق 

آثــاری بهتــر چیســت؟

پیشــنهادم مطالعــه ی بصــری و دیــدن آثــار ممتــاز جهانــی و 

کارکــردن و آموختــن مــداوم و خســتگی ناپذیری اســت و ایــن 

ــان  ــد و یادم ــق کنن ــز تدقی ــار نی ــی آث ــت فرهنگ ــه در ماهی ک

نــرود کــه فــرم و محتــوا دو بــال پــرواز مــا هســتند.

مســئله ی امضــای شــخصی در آثــار هنرمنــدان انیمیشــن تا 

چــه انــدازه در آینــده ی شــغلی آنهــا اهمیــت دارد و بــرای هــر 

چــه شــخصی تر شــدن آثارشــان چــه پیشــنهای داریــد؟

یافتــن  و  تولیــد  در  ممارســت  بــا  شــخصی  امضــای 

شــاخصه های موفقیــت فــردی و داشــتن هویــت فکــری و 

نقطــه نظــر هنــری بــا شــاکله، خــود بــه خــود پیــدا می شــود... 

مهــم ایــن اســت کــه بــا ایــن عناصــر راه را گــم نکنیــم.
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ــال  ــیقی دیجیت ــارت موس ــال در عب ــور از واژه ی دیجیت منظ

ــیقی هایی  ــه موس ــامل چ ــال ش ــیقی دیجیت ــت و موس چیس

می شــود؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، مــن ابتــدا شــکل ســنتی ســاخت 

موســیقی را توضیــح خواهــم داد و بعــد ســراغ موســیقی 

دیجیتــال خواهیــم رفــت. در شــکل ســنتی تولیــد یــک قطعــه 

موســیقی، ابتــدا آهنگســاز، قطعــه موســیقی را بــر اســاس یــک 

ــه  ــذی ک ــه کاغ ــر روی صفح ــی ب ــای خاص ــری قانونمندی ه س

ــه  ــن قطع ــپس ای ــد و س ــد می نویس ــور می گوین ــه آن پارتیت ب

بســته بــه اینکــه بــرای چنــد ســاز نوشــته شــده باشــد توســط 

نوازنــدگان ســازهای مختلــف اجــرا می شــود. در اجــرا بــه 

گفتگو با
محمد امامی

محمد امامی

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
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شــکل معمــول و ســنتی، نوازنــدگان از ســازهای آکوســتیک 

ــر  ــدا ب ــد ص ــتیک تولی ــازهای آکوس ــد. در س ــتفاده می کنن اس

اســاس لــرزش از طریــق منبــع صوتــی حاصــل می شــود و 

چنــد نــوع مختلــف دارنــد. در یــک ســری از ســاز هــا کــه بــه آن 

ســازهای زهــی می گوینــد، تولیــد صــدا بــر اســاس ارتعاشــات 

ســیم هــا صــورت مــی گیــرد ماننــد تــار، ســه تار، ویولــن و 

ــادی  ــاز های ب ــه آن س ــه ب ــر ک ــه ای دیگ ــل. در گون ــن س ویول

ــورت  ــوا ص ــات ه ــاس ارتعاش ــر اس ــدا ب ــد ص ــد، تولی می گوین

می گیــرد مثــل فلــوت یــا نــی و ســازهای دیگــری هســتند کــه 

ــا  ــت ی ــتر پوس ــه بیش ــطح ک ــک س ــاش ی ــاس ارتع ــر اس ــدا ب ص

ــل. ــا طب ــک ی ــل دف، تنب ــود مث ــاد می ش ــت ایج ــز اس فل

ــه  ــک ب ــیقی الکترونی ــزار موس ــن اب ــادی اولی ــه ۴۰ می در ده

نــام نــوار صوتــی مغناطیســی تولیــد شــد کــه موســیقی را 

ــرعت و  ــر س ــا تغیی ــا ب ــرد. بعده ــل می ک ــی تبدی ــوار صوت ــه ن ب

جهــت نــوار توانســتند موســیقی نــوار الکترونیکــی را توســعه 

ــن  ــول ای ــل تح ــن عام ــادی مهمتری ــه ۶۰ می ــد. در ده دهن

نــوع موســیقی بــا ظهــور کامپیوتــر بــه وقــوع می پیونــدد و از 

ایــن بــه بعــد بــا پیشــرفت تکنولــوژی رفتــه رفتــه ایــن صنعــت 

می شــود. گســترده تر  بســیار 

ــود؛  ــذف می ش ــدگان ح ــش نوازن ــال، بخ ــیقی دیجیت در موس

اســاس  بــر  صــدا  و  نداریــم  صــوت  منبــع  ارتعــاش  دیگــر 

مدارهــای  بــر  مبتنــی  کــه  دیجیتــال  ابزارهــای  یکســری 

الکترونیکــی و تکنولــوژی هســتند ســاخته می شــود. صداهــا 

ــک  ــای ی ــاز و صداه ــر س ــرای ه ــوند و ب ــی ش ــازی م ــبیه س ش

ســاز صداهــای مشــابهی ایجــاد می شــود. در تولیــد صــدا در 

ســبک الکترونیــک از ادوات آکوســتیک دیگــر بــه هیــچ عنــوان 

موســیقی  میــان  تفــاوت  مهمتریــن  نمی شــود.  اســتفاده 

دیجیتــال و ســنتی ایــن اســت کــه در موســیقی دیجیتــال 

ــد  ــام ده ــا را انج ــه کاره ــد هم ــاز می توان ــود آهنگس ــر خ دیگ

ــه  ــازی ب ــر آهنگس ــد. دیگ ــد کن ــیقی را تولی ــه موس ــک قطع و ی

شــکل معمــول نیســت کــه روی کاغــذ نوشــته شــود و بــه 

جــای آن بــه کمــک نــرم افزار هــا نــت هــا پشــت ســر هــم قــرار 

می گیرنــد، بــا هــم ترکیــب مــی شــوند و یــک قطعــه موســیقی 

می شــود. ســاخته 

ســبک الکترونیــک در واقــع یــک جنبــش آوانگارد در موســیقی 

اســت. دیگــر آهنگســاز هــا در قیــد و بنــد هــای شــناخته شــده 
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ــم  ــتگی در فیل ــداوم و پیوس ــک آن ت ــه کم ــت و ب ــن اس انیمیش

ــد. ــود می آی ــه وج ب

موســیقی چــه تاثیراتــی روی مخاطبــان ایــن آثــار دارد و 

هنرمنــدان بایــد تــا چــه انــدازه  روی ایــن بخــش از آثارشــان 

ــد؟ ــور بدهن مان

موســیقی بــا القــا احساســات و ایجــاد ارتبــاط بیــن اثــر و 

مخاطــب، کمــک میکنــد مخاطــب مفاهیمــی کــه کارگــردان در 

ذهــن دارد و بســیاری از نــکات و جزئیاتــی که در ذهــن کارگردان 

ــود.  ــه ش ــت را متوج ــا نیس ــل الق ــیقی قاب ــدون موس ــت و ب اس

چرا استفاده از موسیقی سنتی در آثار هنرمندان کمتر دیده 

می شود و هنرمندان میل زیادی به استفاده از آن ندارند؟

علت هــای متفاوتــی وجــود دارد کــه در اینجــا بــه چنــد مــورد 

ــم : ــاره می کن اش

اســتفاده  ســنتی  موســیقی  در  کــه  ســازهایی  همــه  اوال 

می شــود، فاقــد تکنولــوژی صنعتــی هســتند و یــک نــوع 

ــدای  ــتفاده از ص ــه اس ــود دارد ک ــا وج ــودن در آن ه ــی ب طبیع

و ثابتــی از نظــر ســبک و فــرم و یا آکوســتیک بــودن ســازها قرار 

ــتیک  ــیقی آکوس ً در موس ــا ــه قب ــی ک ــررات خاص ــد و مق ندارن

وجــود داشــت از بیــن مــی رود. در ایــن موســیقی، آزادی عمــل 

ــی را  ــوع صدای ــر ن ــد ه ــما می توانی ــود دارد و ش ــتری وج بیش

ــیقی را  ــه موس ــک قطع ــا، ی ــب آن ه ــا ترکی ــرده و ب ــاب ک انتخ

ایجــاد کنیــد.

موسیقی چه نقشی در آثار تجسمی متحرک )مانند موشن 

گرافیک ها و انیمیشن ها و ...( دارد و اهمیت آن در چیست؟

بــه نظــر مــن فیلــم، انیمیشــن و موشــن گرافیــک بــه تنهایــی 

ــال  ــب انتق ــه مخاط ــد ب ــه می خواهن ــی ک ــه مفهوم ــرای ارائ ب

ــا  ــب ب ــه ترکی ــاز ب ــر نی ــن ام ــرای ای ــتند و  ب ــی نیس ــد کاف بدهن

ــیقی  ــت. موس ــیقی اس ــر موس ــه آن هن ــد ک ــری دارن ــر دیگ هن

در پیونــدی کــه بــا تصویــر برقــرار می کنــد می توانــد خیلــی از 

مفاهیمــی کــه صرفــا بــا تصویــر قابــل بیــان نیســتند را بیــان 

کنــد و بــه ایــن صــورت اثــر یــک انیمیشــن و یــا موشــن گرافیک 

ــد.  ــر می کن ــد براب ــب چن ــرای مخاط را ب

ــا  ــم ی ــک فیل ــی در ی ــتگی کل ــل پیوس ــیقی عام ــن موس همچنی
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ایــن ســازها بــرای همراهــی بــا انیمیشــن و آثــار تجســمی 

می کنــد.  ســخت  را  متحــرک 

دومیــن علــت ایــن اســت کــه موســیقی ســنتی مــا، مقــررات، 

ــته  ــا گذش ــن ه ــه ای ــه و از هم ــت بداه ــی، حال ــت عرفان حال

ــت  ــک حال ــم ی ــیقی فیل ــا موس ــی دارد ام ــت خاص ــک قداس ی

پنهانــی و حمایتــی دارد و بــر همیــن اســاس، نوازنــدگان و 

ــا  ــن کار ه ــرای ای ــب ب ــنتی را مناس ــیقی س ــازان، موس آهنگس

نمی داننــد و اعتقــاد دارنــد ایــن کار بــه قداســت خاصــی کــه 

ایــن موســیقی دارد ضربــه می زنــد. 

ــال  ــتاد س ــاد هش ــدود هفت ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب و در آخ

اســت کــه ایــن موســیقی شــکل آکادمیــک بــه خــودش گرفتــه، 

هنــوز علــم آهنگســازی بــرای ایــن کارهــا در موســیقی ســنتی 

وجــود نــدارد و همانطــور کــه عــرض کــردم اصــا جایــگاه ایــن 

موســیقی چیــز دیگــری اســت .

آیــا عنصــر موســیقی در دیــده شــدن آثــار هنرمنــدان در 

وســیله  ایــن  بــه  هنرمنــدان  و  دارد  نقــش  جشــنواره ها 

کننــد؟ متمایــز  دیگــران  از  را  آثارشــان  می تواننــد 

قطعــاً بلــه. موســیقی بــه عنــوان یــک عنصــر حمایــت کننــده 

تجســمی  اثــر  یــا  انیمیشــن  یــک  می توانــد  تصویــر  بــرای 

متحــرک را بســیار بهتــر از شــکل اولیــه خــود کنــد. بــر همیــن 

اســاس اســت کــه هنرمندانــی کــه در ایــن عرصــه کار می کننــد 

بایــد در زمینــه موســیقی نیــز یــک اطاعــات پایــه و اولیــه 

داشــته باشــند تــا بتواننــد در ســاخت یــک موســیقی بــه 

آهنگســاز کمــک کننــد. کارگردانــی کــه از آهنگســاز میخواهــد 

ــا  ــی ب ــد خوب ــه پیون ــد ک ــد کن ــگ را تولی ــک آهن ــرای کارش ی ب

ــی  ــه ویژگ ــیقی چ ــد از موس ــد بدان ــد بای ــته باش ــر داش تصوی

هــا و حــس هایــی مــی خواهــد. اگــر هنرمنــدان ایــن آگاهــی و 

اطاعــات را در زمینــه موســیقی داشــته باشــند، پیونــد خوبــی 

ــز  ــار نی ــا آث ــود و قطع ــاد می ش ــر ایج ــیقی و تصوی ــن موس بی

ــد. ــد ش ــر خواهن ــی بهت خیل

پیشــنهادات شــما برای هنرمنــدان در اســتفاده از موســیقی 

ــا را  ــرار آنه ــتباهات پرتک ــت و اش ــمی چیس ــار تجس ــرای آث ب

ــد؟ ــه می دانی چ

ــد  ــدان بای ــردم، هنرمن ــاره ک ــل اش ــوال قب ــه در س ــور ک همانط
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ــیار  ــدان بس ــن هنرمن ــت در بی ــس رقاب ــاد ح ــیقی و ایج موس

ــال  ــیقی دیجیت ــاخت موس ــه س ــی ک ــد. از آنجای ــر باش مثمرثم

ســازهای  بــا  ای  قطعــه  ســاخت  و  آهنگســازی  از  ســاده تر 

آکوســتیک اســت، حتــی کســانی کــه اطاعــات اولیــه ای از یــک 

ــر  ــا یکدیگ ــا را ب ــدا ه ــد ص ــند می توانن ــته باش ــزار داش ــرم اف ن

ترکیــب کــرده و یــک قطعــه موســیقی تولیــد کننــد. ایــن اتفاق 

باعــث شــده افــراد زیــادی بــه ایــن ســمت آمــده و دســت بــه 

تولیــد قطعــات موســیقی بزننــد. اینجاســت کــه ضــرورت 

ــاس  ــر اس ــه ب ــا ک ــنواره ه ــاختار داوری درجش ــک س ــود ی وج

ــن  ــد ای ــود. داوران بای ــخص می ش ــوند مش ــار داوری ش آن، آث

ــل  ــال و تحلی ــتیک دنب ــات آکوس ــد قطع ــم مانن ــات را ه قطع

ــاد. ــود بی ــه وج ــات ب ــن قطع ــی در ای ــاختار خوب ــا س ــد ت کنن

در زمینــه موســیقی اطاعــات اولیــه ای شــامل ســبک های 

موســیقی و یــا صدای ســازها داشــته باشــند که ایــن در تعامل 

بیــن آهنگســاز و کارگــردان می توانــد بســیار کمــک کننــده 

باشــد و باعــث یــک خروجی موفــق شــود. در مورد اشــتباهات 

نیــز، اســتفاده از موســیقی های آرشــیوی بــه نظــر مــن اولیــن 

اشــتباه اســت. اشــتباه دیگــر بعضــی از کارگردان هــا این اســت 

کــه بــه موســیقی صرفــا بــه عنــوان پــس زمینــه نــگاه می کننــد 

و موســیقی صرفــا حــس کلــی فیلــم یــا اثــر را ارائــه مــی دهــد 

ــای  ــد و درج ــز باش ــه ج ــز ب ــد ج ــیقی بای ــه موس ــی ک در صورت

الزم از آن اســتفاده شــود. از ســکوت بایــد مثــل خــود موســیقی 

اســتفاده شــود. بایــد بــه حالــت انتزاعــی و خاص موســیقی در 

انیمیشــن و تفــاوت آن بــا موســیقی فیلــم بیشــتر توجــه شــود 

و در مجمــوع موســیقی را یــک عنصــر اصلــی در نظــر بگیریــم. 

موســیقی می توانــد بــه انــدازه خــود تصویــر مهــم و تاثیرگــذار 

باشــد و بایــد بــرای آن وقــت گذاشــته شــود.

موســیقی  ســلیقه ی  شــدن  بهتــر  بــرای  جشــنواره ها 

باشــند؟ داشــته  می تواننــد  کارکــردی  چــه  هنرمنــدان 

ــات  ــدن قطع ــاخته ش ــرای س ــد ب ــنواره ها می توان ــود جش وج
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آیــا خالقیــت یــک عنصــر ذاتــی از شــخصیت هنرمنــد اســت 

ــا  ــار ب ــری و کلنج ــا درگی ــد ب ــه هنرمن ــت ک ــتاوردی اس ــا دس ی

ــد؟  ــت میاب ــه آن دس ــش ب موضوع

ــی  ــرات درون ــه از تفک ــت ک ــد اس ــک فرآین ــع ی ــت در واق خاقی

هنرمنــد آفریــده می شــود و نیاز بــه یک اســتعداد اولیــه دارد. 

ــاب  ــی را انتخ ــد موضوع ــی بتوان ــر کس ــه ه ــت ک ــور نیس اینط

کنــد و بــا تکــرار و تمریــن در آن بــه فرمــی خاقــه و جدیــد 

برســد. البتــه تکــرار و تمریــن هــم اهمیــت زیــادی دارد ولــی 

حتمــا یــک زمینــه قبلــی نیــاز اســت تــا یــک هنــر بکــر و خــاص 

زاییــده شــود و ایــن اســت کــه هنرمنــد را از یــک فــرد معمولــی 

یــا کســی کــه صرفــا عاقه منــد بــه هنــر اســت و در ایــن زمینــه 

گفتگو با
دکتر آزاده بهمنی پور

دکتر آزاده بهمنی پور

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
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پشــتکار دارد جــدا می کنــد. البتــه ایــن نکتــه را بایــد یــادآوری 

کنــم کــه اســتعداد ذاتــی نیــز خــود بــه تنهایــی کافــی نیســت و 

اگــر یــک فــرد مســتعد تمریــن و تکــرار کافــی نداشــته باشــد، 

ــای الزم  ــرد و مهارت ه ــش را نگی ــده های ــرات و ای ــه تفک دنبال

در جهــت آفرینــش ذهنیــات خــودش را کســب نکنــد، مســلما 

نمی توانــد بــه نتیجــه دلخــواه برســد. پــس هــر دو ایــن 

مــوارد بایــد در کنــار هــم وجــود داشــته باشــد.

خالقیــت در آثــار گرافیــک چــه اهمیتــی دارد و گرافیســت ها 

چگونــه ایــن عنصــر را تقویــت  کننــد؟

اصلــی  موضــوع  اســت.  گرافیــک  اصلــی  محــور  خاقیــت 

ــاه  ــن، کوت ــب را در بکرتری ــک مطل ــه ی ــت ک ــن اس ــک ای گرافی

تریــن و تاثیرگذارترین شــکل ممکــن به مخاطب برســاند. در 

فضــای کنونــی کــه بــا فرم هــا، شــکل ها و بحــث هــای تکــراری 

ــه  ــیدن ب ــد و رس ــر جدی ــتن فک ــتیم، داش ــه هس ــادی مواج زی

فرم هــای خاقانــه می توانــد مخاطــب را بــه خــود جــذب کنــد 

و بــازار را در دســت بگیــرد. طبیعتــا رســیدن بــه ایــن ایــده هــا 

و فــرم هــا نیازمنــد خاقیتــی خــاص اســت کــه بــا پشــتکار در 

ــود. ــت ش ــد تقوی ــی می توان ــتعداد ذات ــت اس تقوی

هنرمنــدان گرافیســت چگونــه می تواننــد هویــت ایرانــی را در 

آثارشــان بــه نمایــش بگذارنــد و ایــن کار چــه اهمیتــی دارد؟

هنــر پیشــینیان یــک منبــع درســت بــرای الهــام گرفتــن اســت. 

ــه  ــی آن زمین ــینه تاریخ ــان، پیش ــرای موضوعت ــما ب ــی ش وقت

هنــری را در تاریــخ هنــر جســتجو می کنیــد و از منابــع ایرانــی 

ــد  ــرار خواهی ــتی ق ــیر درس ــلماً در مس ــد، مس ــام می گیری اله

گرفــت و کار شــما یــک کار ایرانــی قــوی خواهــد بــود زیــرا 

ــا  ــد، کار ت ــی باش ــرم ایران ــک ف ــه ی ــته ب ــه کار وابس ــی ریش وقت

ــان  ــت در هم ــرد و در نهای ــد ک ــروی خواه ــا پی ــا از آن فض انته

ــه  ــت ک ــق اس ــن طری ــه ای ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ــوا ق ــال و ه ح

ــه  ــره گرفت ــی به ــی و تاریخ ــرم ایران ــک ف ــد از ی ــما می توانی ش

ــه  ــان ب ــه خودت ــه در زمان ــی نوآوران ــد و فرم ــی جدی ــا طرح و ب

اجــرا درآوریــد. اهمیــت ایــن موضــوع نیــز در آن اســت کــه کار 

شــما بــه عنــوان یــک هنرمنــد ایرانــی شــناخته خواهــد شــد و 

یــک شناســنامه و هویــت ایرانــی در کارهایتــان وجــود خواهد 

داشــت. مــا بعضــا هنرمنــدان ایرانــی را می بینیــم کــه خیلــی 
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جــدا کننــد. امــروزه فرم هــای وکتــور آمــاده ای را می بینیــم 

کــه در جاهــای مختلفــی اســتفاده می شــوند. ایــن اتفــاق 

بــرای مخاطــب خســته کننــده خواهــد بــود و باعــث می شــود 

جــذب اثــر نشــوند امــا وقتــی کاراکترســازی بــه شــکل درســت 

صــورت بگیــرد و کاراکتــر منحصــرا بــرای موضــوع ســاخته 

ــد. ــد ش ــل خواه ــری حاص ــه بهت ــا نتیج ــود قطع ش

در یــک موشــن گرافیــک موفــق، نقــش ایــده و داســتان 

حرکــت؟  و  موشــن-دیزاین  یــا  اســت  کلیدی تــر 

بــه  اگــر بخواهــم  بســتگی بــه موضــوع و شــکل کار دارد. 

در  مثــا  دهــم  توضیــح  برایتــان  را  ایــن  تطبیقــی  صــورت 

پوســتر، مــا کارهایــی را داریــم کــه خیلــی ایــده و خاقیــت 

خاصــی ندارنــد امــا اجــرای هنرمندانــه و ماهرانــه کار، باعــث 

ــر  ــی دیگ ــود. از طرف ــذاب ش ــق و ج ــری موف ــه اث ــده نتیج ش

کارهایــی را می بینیــم کــه در اجــرا بســیار ســاده هســتند امــا 

خاقیــت طــراح و نــوآوری او در بیــان مطلــب، ذهــن مخاطــب 

را درگیــر می کنــد و باعــث موفقیــت کار می شــود. پــس هــر دو 

اینهــا می تواننــد کلیــدی و تاثیرگــذار باشــند.

شــبیه کارهــای خارجــی کار مــی کننــد. الهــام گرفتــن ایــرادی 

نــدارد ولــی اینکــه از آنهــا اقتبــاس کننــد و ســعی کننــد در آن 

ــد،  ــم باش ــوی ه ــان ق ــر کارش ــی اگ ــد حت ــوا کار کنن ــال و ه ح

مســلما آن هویــت ایرانــی کــه می توانــد یــک اثــر ایرانــی را در 

ــت. ــد داش ــد نخواه ــاخص کن ــی ش ــای بین الملل فض

چشــمگیری  رشــد  اخیــر  ســال های  در  گرافیــک  موشــن 

داشــته اســت، چــه عواملــی در تولیــد یــک موشــن گرافیــک 

ــت؟  ــر اس ــق، موث موف

و  انیمیشــن  بیــن  واســطه  شــاخه  یــک  گرافیــک  موشــن 

ــق  ــن گرافیک موف ــر موش ــک اث ــه ی ــرای اینک ــت. ب ــک اس گرافی

باشــد، در آن بایــد هــم یــک ســری ویژگی هــای انیمیشــن 

و هــم فاکتورهــای تبلیغاتــی و گرافیکــی رعایــت شــود. مــا 

یــا  تلویزیونــی  تبلیغــات  تیزرهــای  در  را  آن  هــای  نمونــه 

ــزی  ــی چی ــم ول ــم بینی ــازی می توانی ــات مج ــای صفح آگهی ه

ــه  ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــی اهمی ــث تبلیغات ــن بح ــه در همی ک

ایــن تبلیغــات بایــد یــک زیبایــی، جذابیــت و تکنیــک نوآورانــه 

ــراری  ــای تک ــود را از فضاه ــد خ ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــز داش نی
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ــده  ــدازه دی ــه ان ــا چ ــک ت ــدان گرافی ــار هنرمن ــد، در آث تقلی

می شــود و در دراز مــدت ممکــن اســت چــه آســیب هایی بــه 

آنهــا بزنــد؟

اگــر منظــور از تقلیــد ایــن باشــد کــه شــما یــک هنرمنــد را منبع 

ــا  ــد مث ــه کار کنی ــروع ب ــن او ش ــد و عی ــرار دهی ــود ق ــام خ اله

بخواهیــد عابدینــی دوم یــا قبــاد شــیوا دوم شــوید، مســلما 

ــن  ــد از ای ــد و نمی توانی ــد ش ــمندی نخواه ــه آن کار ارزش نتیج

ــرداری  ــما کپی ب ــون کار ش ــوید چ ــی ش ــد موفق ــق هنرمن طری

اســت و هنرمنــد قدرتمندتــری وجــود دارد کــه ایــن کار را 

ــام  ــوی اله ــد ق ــک هنرمن ــر از ی ــی اگ ــد. ول ــام می ده دارد انج

بگیریــد و بعــد بــه دنبــال آن الهــام گرفتــن، یــک مســیر 

جدیــد را بــرای خودتــان پیــدا کنیــد، می توانیــد آثــار موفــق و 

زیبایــی را خلــق کنیــد. خیلــی از هنرمنــدان در ابتــدا بــا تقلیــد 

شــروع کرده انــد و بــا تجربــه کــردن ســبک هــای مختلــف 

ــد  ــد و می توانن ــه دارن ــه آن عاق ــه ب ــیری ک ــته اند مس توانس

خاقیــت و اســتعداد خــود را در آن شــکوفا کننــد پیــدا کننــد.

رویکــرد جشــنواره ها در انتخــاب آثــار برتــر، چــه تاثیــری در 

تقویــت و شــکل دهی بــه ابعــاد ســاختاری و محتوایــی آثــار 

گرافیکــی هنرمنــدان خواهــد داشــت؟

ــخصی  ــر ش ــت. نظ ــدی اس ــاس و کلی ــیار حس ــوال بس ــن س ای

ــور  ــنواره ها را مح ــود جش ــی نمی ش ــه خیل ــت ک ــن اس ــن ای م

آمــوزش، تقلیــد و الگوبــرداری قــرار داد زیــرا بعضــا مســابقات 

ــتی  ــد درس ــت رون ــن اس ــه ممک ــم ک ــنواره هایی را میبینی و جش

نداشــته باشــند و آثــار برتــر صرفــا بــر اســاس ســلیقه شــخصی 

داوران یــا در فضایــی مافیایــی و بــا باندبــازی مشــخص شــود. 

پــس ایــن کــه هنرمنــد بخواهــد آثــار برگزیــده جشــنواره هــا را 

ــه  ــت ب ــر اس ــت و بهت ــتی نیس ــد کار درس ــرار ده ــام ق ــع اله منب

جــای آن بــا پژوهــش و کســب دانــش، فرهنگ بصــری خودش 

را آنقــدر قــوی کنــد کــه بتوانــد خــودش یــک کار خــوب را از یــک 

کار بــد تشــخیص دهــد و مســیر درســت را در پیــش گیــرد.
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جشــنواره ها می تواننــد چــه نقشــی در پیشــرفت انیمیشــن 

ــته باشند؟ داش

زمانــی یــک هنــر و یــا صنعــت می توانــد ارزیابــی درســتی 

شــود کــه در مواجهــه بــا محصــوالت مشــابه خــودش قــرار 

ــی  ــن نقش ــد چنی ــن می توانن ــای انیمیش ــنواره ه ــرد. جش گی

را بــرای ایــن هنــر بــازی  کننــد. در جشــنواره هــا محصــوالت 

ــورد  ــم م ــار ه ــته در کن ــال گذش ــا دو س ــک ی ــده در ی ــاخته ش س

ــری  ــه هن ــم جامع ــکل ه ــن ش ــه ای ــد و ب ــرار می گیرن ــاوت ق قض

ــد و  ــه را ببین ــر در جامع ــرفت آن هن ــرفت و پس ــد پیش می توان

هــم هنرمنــدان با در جریــان قرار گرفتــن کارهای همکارانشــان 

می تواننــد جایــگاه اصلــی خــود در ایــن مجموعــه را پیــدا کنند. 

گفتگو با
دکتر علیرضا گلپایگانی

دکتر علیرضا گلپایگانی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
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و  نیســت  نگرفتــن  یــا  و  گرفتــن  جایــزه  اصلــی  موضــوع 

ــرده و  ــت ک ــا را رعای ــتاندارد ه ــد اس ــر بتوان ــک اث ــه ی ــن ک همی

ــی(  ــن الملل ــای بی ــنواره ه ــا جش ــا )مخصوص ــنواره ه در جش

پذیرفتــه شــود، ایــن خــود عمــا یــک موفقیــت بــزرگ اســت زیرا 

قضــاوت در مــورد آثــار بــرای اهــدای جایــزه متغیــر اســت و بــا 

ــرش،  ــش پذی ــا در بخ ــد ام ــر کن ــد تغیی ــر داوران می توان تغیی

کیفیــت آثــار تعییــن کننــده اســت.  ایــن خــود یــک زمینــه 

مناســب برای پیشــرفت فیلمســازان انیمیشــن اســت زیــرا آنها 

بــرای اینکــه بتواننــد در ایــن عرصــه حضور داشــته باشــند باید 

اســتانداردها را رعایــت کــرده و کیفیــت کار خــود را بــاال ببرنــد و 

ــود. ــز می ش ــن نی ــرفت انیمیش ــث پیش ــا باع ــن عم ای

همــه گیــری ویــروس کرونــا چــه تاثیراتــی بــر انیمیشــن 

اســت؟  گذاشــته 

از طرفــی مشــکات اقتصــادی بــه وجــود آمــده باعــث تقلیــل 

ســفارش هــا شــده و از طــرف دیگــر هماهنگــی نیروهــای 

ــورت  ــه ص ــه ب ــوه ک ــدات انب ــش تولی ــژه در بخ ــه وی ــد ب تولی

متمرکــز در شــرکت هــای انیمیشــن صــورت می گرفتنــد دچــار 

مشــکل شــد زیــرا در ایــن مجموعــه هــا نیــاز بــود عوامــل کنــار 

هــم قــرار بگیرنــد و حــال دیگــر ایــن امــکان از بیــن رفتــه بــود. 

بــه تدریــج زمانــی کــه بــر تولیدکننــدگان محــرز شــد کــه ایــن 

شــرایط بــه زودی برچیــده نخواهــد شــد تصمیــم گرفتنــد بــه 

ســمت تولیــدات غیرمتمرکــز برونــد یعنــی عوامــل در فضایی 

ــه  ــد و ب ــام می دادن ــود را انج ــف خ ــد وظای ــرکت بای دور از ش

ــرار  ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــازی ب ــای مج ــت و فض ــک اینترن کم

کــرده و هماهنــگ می شــدند. ایــن ســاختار از ســال هــا قبــل 

ــیاری از  ــت و بس ــود داش ــرفته وج ــه ای و پیش ــع حرف در جوام

ــت  ــورت می گرف ــفارش ص ــز س ــر از مرک ــی دور ت ــدات خیل تولی

ــن  ــت ای ــه مثب ــود. جنب ــازه ب ــه ت ــک مقول ــن ی ــا ای ــرای م ــا ب ام

قضیــه همیــن بــود کــه مــا متوجــه شــرایط مناســب ایــن نــوع 

ــت  ــه حال ــرایط ب ــر ش ــی اگ ــه حت ــی ک ــه صورت ــدیم ب ــد ش تولی

عــادی برگــردد هــم فکــر می کنــم شــرکت هــا و موسســه 

هــای انیمیشــن رویــه تولیــد غیــر متمرکــز و از راه دور را ادامــه 

خواهنــد داد و یــا حداقــل بــه صــورت تلفیقــی از آن اســتفاده 

خواهنــد کــرد یعنــی بخشــی بــه صــورت متمرکــز و بخشــی بــه 

ــز. ــورت غیرمتمرک ص
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در آثــار ژاپنــی و آمریکایــی می بینیــم بــه ایــن صــورت کــه 

داســتان هــای واقــع گــرا در فــرم هــای گرافیکــی بــه نمایــش 

ــه  ــد ب ــن رون ــان، ای ــتقبال مخاطب ــل اس ــه دلی ــد. ب در می آین

عنــوان بخشــی از صنعــت انیمیشــن بــه حیــات خــودش 

ادامــه داده و هنــوز نیــز ادامــه دارد.

در حــال حاضــر وضعیــت انیمیشــن در ایــران را چگونــه 

می کنیــد؟ ارزیابــی 

ــته  ــه ای از گذش ــدا مقدم ــه ابت ــت ک ــر اس ــه ت ــرم عادالن ــه نظ ب

بگوییــم و بعــد بــه حــال برســیم. قبــل و اوایــل انقــاب، 

انیمیشــن گلخانــه ای در ایــران وجــود داشــت بــه ایــن صورت 

کــه موسســه هــای دولتی مثــل کانون پــرورش فکــری کودکان 

و یــا وزارت ارشــاد بودجــه تولیــد انیمیشــن را نــه بخاطــر 

اهــداف اقتصــادی بلکــه بــه هــدف ارتقــا فرهنــگ و هنــر 

ــوده  ــدود ب ــیار مح ــن بس ــتره انیمیش ــد. گس ــن می کردن تامی

و هنرمنــدان محــدودی کــه از فضــای گرافیکــی و تصویرگــری 

و نگارگــری وارد ایــن فضــا شــده بودنــد، بــا فراگیــری تکنیــک 

انیمیشــن  وارد  را  نگارگــری  و  تصویرگــری  هنــر  انیمیشــن 

نظــر شــما دربــاره واقــع گرایــی در انیمیشــن چیســت؟ آیــا 

ــد؟ ــه بزن ــن ضرب ــه انیمیش ــد ب ــی می توان ــع گرای واق

ــه  ــه ب ــزی ک ــت و آن چی ــت اس ــده ذهنی ــن زایی ــای انیمیش دنی

واقعیــت و واقع گرایــی مربــوط می شــود عمــا مربــوط بــه 

سیســتم فیلــم زنــده می شــود. تــا بــه حــال چندیــن بــار ایــن 

اتفــاق کــه انیمیشــن بخواهــد شــبیه ســازی بــا واقعیــت را در 

ــی  ــاده ول ــاق افت ــک اتف ــی نزدی ــورت خیل ــه ص ــرد ب ــش بگی پی

اســتقبالی از آن هــا نشــده اســت بــه طــوری کــه نــه جشــنواره 

ــا را  ــده آن ه ــم زن ــای فیل ــنواره ه ــه جش ــن و ن ــای انیمیش ه

نمی پذیرفتنــد چــون نــه هیچگونــه تخیــل و فانتــزی در آن هــا 

وجــود داشــت و نــه عمــا فیلــم زنــده بــود. 

 Visual( البتــه در فراینــد تمهیــدات بصــری در ســینمای زنــده

ــاز  ــه نی ــده ک ــای زن ــم ه ــی از فیل ــش های ــرای بخ Effects(، ب

ــازه های  ــاخت س ــا و س ــکاری ه ــازی ها و بدل ــبیه س ــت ش هس

مجــازی صــورت بگیــرد، انیمیشــن واقــع گرایانه بســیار بســیار 

نیــاز اســت و کاربــرد اصلــی آن آنجاســت.

ــود  ــه ش ــه آن توج ــت ب ــاز اس ــرم نی ــه نظ ــه ب ــری ک ــه دیگ نکت

ــت  ــال ها اس ــن کار را س ــت. ای ــا اس ــه ه ــی در قص ــع گرای واق
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کردنــد و ســبکی را ایجــاد کردنــد کــه اتفاقــا در زمــان خــودش 

مــورد اســتقبال نیــز قــرار گرفــت امــا شــرایط جنگ و مشــکات 

رشــد  ایــن  از  بیــش  انیمیشــن  نــداد  اجــازه  اقتصــادی 

ــز  ــد مرک ــزی مانن ــاد مراک ــا ایج ــگ ب ــه جن ــد از خاتم ــد. بع کن

پویانمایــی صبــا، رونــق بســیار زیــادی در انیمیشــن بــه وجــود 

آمــد و افــرادی کــه تــا قبــل از آن بــه صــورت بســیار محــدود در 

ایــن عرصــه فعالیــت می کردنــد، وارد تولیــد انبــوه انیمیشــن 

شــدند. در کنــار آن در فضــای مجــازی نیــز مجموعــه هــای 

اینترنتــی رونــق گرفــت و افــراد بــه صــورت مســتقل، بــا ایــده 

ــدند.  ــن ش ــود وارد انیمیش ــز خ ــذاب و طن ــای ج ه

ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــی ک ــب، در حال ــاظ مخاط ــه از لح البت

انیمیشــن در دنیــا ســریال های بزرگســاالنه اســت، متاســفانه 

در ایــران بخــش انیمیشــن بزرگســاالن همچنــان نــا آشناســت 

و جــا دارد در ایــران شــکل بگیــرد و جایــگاه پیــدا کنــد.

ــن را  ــد انیمیش ــای جدی ــال ه ــای دور و س ــال ه ــن س ــون م چ

دیــده ام صراحتــا می توانــم بگویــم انیمیشــن ایــران در حــال 

ــت  ــاز اس ــن نی ــتر از ای ــی بیش ــان خیل ــا همچن ــت ام ــد اس رش

ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــد بتوانی ــا بای ــود و م ــه ش ــن توج ــه انیمیش ب

توانمنــدی هایــی کــه در نیــرو انســانی خــود داریــم، بــا کســب 

ــویم.  ــی ش ــای بین الملل ــازار ه ــرمایه، وارد ب س

ــاه و  ــن کوت ــار انیمیش ــن آث ــی بی ــاوت کیف ــدازه تف ــه ان ــا چ ت

ــرا؟ ــود دارد؟ چ ــی وج ــد ایران بلن

انیمیشــن کوتــاه شــرایط بهتــری دارد زیــرا شــرایط تولیــد آن 

فراهــم تــر اســت؛ نیرویــی کــه بــرای تولیــد ایــن آثــار نیاز اســت 

ــاه  ــان کوت ــک زم ــی در ی ــد حت ــتند و می توانن ــر هس ــدود ت مح

و بــا هزینــه ای محــدود، اثــر هنــری خــود را تولیــد کننــد امــا 

ــه  ــاخت ها و زمین ــر س ــا زی ــد قطع ــر بلن ــک اث ــد ی ــرای تولی ب

هــای بســیار گســترده تــری نیــاز اســت.

ــران از  ــن ای ــه انیمیش ــه و پای ــردم عقب ــاره ک ــه اش ــور ک همانط

ــان  ــه و بنی ــه پای ــی ک ــد در حال ــی آی ــی م ــک و نقاش ــر گرافی هن

انیمیشــن، ســینما اســت و ایــن عــدم آشــنایی هنرمنــدان مــا 

ــاز  ــت، نی ــی و روای ــه گوی ــازی و قص ــه فیلمس ــه مقول ــبت ب نس

بــه تقویــت دارد. مــا در کار هــای کوتــاه بــه راحتــی بــه کیفیــت 

دلخــواه می رســیم امــا در کارهــای بلنــد نیــاز بــه تربیــت 

دانشــگاه ها  دنیــا  تمــام  در  داریــم.  تخصصــی  نیروهــای 
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اســت امــا متاســفانه در آثــار جوانــان کمتــر بــه آن توجــه 

می شــود. خیلــی از انیمیشن ســازان جــوان فکــر می کننــد 

بایــد قصــه را خودشــان بنویســند. ایــن اتفــاق جالبی اســت و 

ایــن کار را هــم بکننــد ولــی مــا میتوانیــم بــه داســتان نویس ها 

و قصــه نویــس هــا نیــز اتــکا داشــته باشــیم. البتــه قصــه هــا 

و کتــاب هــا لزومــا فیلمنامــه مســتقیم نیســتند ولــی شــاکله 

ــد. ــی را دارن ــی خوب ــه گوی ــتان گویی و قص داس

در پایــان مــن دانشــجویان را بــه تــداوم توصیــه میکنــم. 

و  نشــوند  خســته  اســت.  داشــتن  ادامــه  در  موفقیــت  راز 

روش  مهم تریــن  بگیرنــد.  تجربــه  خــود  هــای  شکســت  از 

ــا و  ــگاه ه ــا و دانش ــه کاس ه ــت و بقی ــه اس ــری تجرب یادگی

ــتعدادی  ــا اس ــل ب ــا نس ــا م ــتند. قطع ــل هس ــا مکم ــزار ه اب

داریــم کــه انشــاهللا بــا آن هــا بــه آینــده ای موفــق و روشــن در 

انیمیشــن ایرانــی خواهیــم رســید.

هنرمنــد بــه وجــود می آورنــد و نیــروی کار و تخصــص در 

ــای  ــرکت ه ــی از ش ــی و بعض ــات خصوص ــا و موسس ــج ه کال

ــد  ــت می کنن ــز تربی ــروی کار نی ــود نی ــه خ ــن ک ــد انیمیش تولی

بــه وجــود مــی آیــد. ایــن اتفــاق بایــد در ایــران نیــز بــرای فیلــم 

ــد. ــا رخ بده ــریال ه ــد و س ــای بلن ه

اصلی ترین مشکل انیمیشن سازان جوان را چه می دانید؟

عجلــه و اینکــه می خواهنــد خیلــی ســریع بــه موفقیــت و پــول 

ــر  ــه در سراس ــم ک ــی داری ــیار خوب ــی بس ــراد فن ــا اف ــند. م برس

ــه  ــم ک ــه کنی ــد توج ــا بای ــتند ام ــه کار هس ــغول ب ــان مش جه

ــاش و  ــا نق ــزار ی ــرم اف ــص ن ــه متخص ــتیم ن ــاز هس ــا فیلمس م

گرافیســت. بحث فیلمســازی همه مفاهیم فیلمنامه نویســی، 

کارگردانــی، بازیگــری، فیلمبــرداری و تدویــن را در بــر می گیــرد 

و نســل جــوان باید شــاخه ســینمایی خــودش را تقویــت کند و 

ایــن نیازمنــد مطالعــه و زمــان اســت. 

چه توصیه ای برای دانشــجویان حوزه انیمیشــن دارید؟

در حالــی کــه اســاس و شــاکله اصلــی فیلمســازی فیلمنامــه 
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ــال  ــیقی دیجیت ــارت موس ــال در عب ــور از واژه ی دیجیت منظ

چیســت و موســیقی دیجیتــال شــامل چــه موســیقی هایی 

می شــود؟

ــر  ــا مقادی ــه ب ــی ک ــه داده های ــه مجموع ــت ب ــال در لغ دیجیت

گسســته )صفــر و یــک( محاســبه و مشــخص می شــوند اطاق 

ــرد  ــرار می گی ــیقی ق ــار موس ــی کن ــارت وقت ــن عب ــردد. ای ــی گ م

بــر بــه خدمــت گرفتــن فنــاوری رایانــه ای داللــت مــی کنــد. بــه 

طــور کلــی موســیقی دیجیتالــی را مــی تــوان نوعــی از موســیقی 

ــا  ــی ی ــوژی دیجیتال ــرای آن از تکنول ــد و اج ــه در تولی ــد ک نامی

ــوان آدرس  ــاید بت ــه ش ــود. البت ــی ش ــه م ــره گرفت ــه ای به رایان

قدیمــی تــری از نمونــه هــای اولیــه این نــوع موســیقی را بعــد از 

کشــف الکتریســیته و اختــراع مدارهــای الکتریکــی در ســاخت 

گفتگو با
دکتر مجید اخشابی

دکتر مجید اخشابی

آهنگساز و پژوهشگر حوزه موسیقی
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ــم از  ــنده کنی ــن بس ــه عناوی ــار ب ــه اختص ــد ب ــرار باش ــر ق ــا اگ ام

دسترســی آســان بــه اطاعــات، فراگیــری و ســهولت اســتفاده، 

ارزانــی، ســرعت بــاال، قابلیــت ویرایــش باورنکردنــی، تنــوع 

ــر از  ــب ت ــد و جال ــای جدی ــدا ه ــوالت و ورود ص ــه محص در ارائ

همــه افزایــش ســهم تخیــل در موســیقی بــه عنــوان مزایــا و از 

حــذف بیــش از حــد مداخلــه نیــروی انســانی، فاصلــه گرفتــن 

از فراینــد تولیــد طبیعــی اصــوات و طبیعــت موســیقی، دامــن 

زدن بــه تفــرق ســلیقه هــا، ســن پاییــن تولیدکننــدگان، عــدم 

تربیــت کامــل نوازنــدگان و خواننــدگان بــه واســطه اتــکای 

بیــش از حــد بــه قــدرت ویرایــش بــه عنــوان معایــب موســیقی 

دیجیتــال می شــود اشــاره کــرد. در نهایــت بایــد بگویــم گریــزی 

از فنــاوری دیجیتــال در عرصــه موســیقی نیســت و هــر راهی در 

آینــده از مســیر دیجیتــال مــی گــذرد پــس فقــط بایــد معایــب را 

بــا اعمــال تغییــرات و تصحیحــات بــه مزایــا تبدیــل کــرد.

موســیقی در آثــار تجســمی متحــرک ماننــد موشــن گرافیک، 

انیمیشــن و ... چــه نقشــی میتوانــد داشــته باشــد و اهمیت 

آن در چیســت ؟

ــد  ــی توان ــی نم ــه نقش ــه چ ــم ک ــد بگویی ــر باش ــت ت ــاید راح ش

داشــته باشــد. در روزگار مــا موســیقی مولفــه ای اســت در هــم 

دســتگاه هــای ضبــط و پخــش صــوت و دقیقــا مقــارن بــا ورود 

ــه داد.  ــازها ارائ ــان س ــا و نوس ــر ه ــی فای ــتفاده از آمپل ــا اس و ی

ایــن محصــوالت اولیــن تغییــرات را در ماهیت طبیعــی اصوات 

موســیقی بــه وجــود آورده انــد )البتــه بــه شــیوه آنالــوگ(. بعــد 

از آن بــا پیشــرفت تکنولــوژی ســینتی ســایزر هــا و ســمپلر ها به 

ــی  ــه در روزگار فعل ــا اینک ــد ت ــدا کردن ــیقی ورود پی ــه موس عرص

بهــره منــدی دیجیتــال و رایانــه ای چــه در تولیــد چــه در ضبــط 

ــه  ــد نمون ــه نمان ــت. ناگفت ــیقی اس ــد موس ــک تولی ــزو الینف ج

هــای اولیــه اســتفاده از تکنولــوژی دیجیتــال در عرصــه ضبــط 

موســیقی تــا مدت هــا نــاکام بــوده و توانایــی ثبــت و بازپخــش 

ــیار  ــاف بس ــه اخت ــه ای ک ــه گون ــتند ب ــوات را نداش ــق اص دقی

محسوســی بیــن صــدای اولیــه بــا صــدای ضبــط شــده وجــود 

ــع  ــکل را مرتف ــن مش ــه ای ــرفت های حاصل ــن پیش ــت لیک داش

کــرد و آخریــن امیدهــای برتــری آنالــوگ بــر دیجیتــال را بــرای 

همیشــه از میــان بــرد تــا اکنون فنــاوری دیجیتــال بــدون رقیب 

بــه موســیقی خدمــت کنــد.

ــه  ــا و چ ــه مزای ــیقی چ ــه موس ــه عرص ــوژی ب ــن تکنول ورود ای

ــت؟  ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب معایب

ــت  ــخن گف ــاعت ها س ــود س ــی ش ــوع م ــن موض ــه ای ــع ب راج
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تنیــده بــا تصویــر؛ حــال از هــر جنســی کــه میخواهــد باشــد. 

بــدون موســیقی قطعــا هــر تصویــری نمیتوانــد بــه کمــال 

تاثیرگــذاری خــود برســد و یــا حداقــل غیــر متعصبانــه تــر این 

ــی  ــیقی م ــا موس ــاتی را ب ــق احساس ــان حقای ــه بی ــه هرگون ک

ــت،  ــم ،حرک ــیقی ریت ــرد. موس ــدید ک ــر تش ــن براب ــوان چندی ت

ســرعت، شــتاب و احساســاتی ماننــد غــم، شــادی، امیــد، 

یــاس و همچنیــن جغرافیــا و تاریــخ را بــه راحتــی و بــه شــدت 

القــا میکنــد در نتیجــه در مــواردی کــه نــام بردیــد مثل موشــن 

گرافیــک و انیمیشــن بــه راحتــی میتــوان بــا موســیقی بــه آثــار 

ــای  ــخصه ه ــر مش ــی داد. از دیگ ــی و حس ــی مفهوم جهت ده

بــارز موســیقی نشــانه گــذاری هــای فرهنگــی و تاریخــی اســت 

کــه مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان بــا اهمیــت تریــن ویژگــی هــای 

موســیقی نــام بــرد.

چــرا اســتفاده از موســیقی ســنتی در آثــار هنرمنــدان کمتــر 

دیــده می شــود و هنرمنــدان میــل زیــادی بــه اســتفاده از آن 

ندارنــد؟

البتــه بــا ایــن جمله کــه هنرمنــدان میــل زیــادی به اســتفاده 

از آن ندارنــد موافــق نیســتم ولــی در مجمــوع چنــد علــت را 

میتــوان برشــمرد : اول اینکــه شــاید بتــوان همچنــان رد پــای 

ــدرکاران  ــت ان ــن دس ــدک را در ذه ــو ان ــب ول ــری تعص مقادی

تفکــرات  از  برخــی  یافــت.  قدیــم  نســل  خصوصــا  ســنتی 

قائــل بــه تغییــر فرمــت ،تغییــر کاربــری و آمیختگــی هنرهــای 

جدیــد و قدیــم نیســتند و اعتقــاد دارنــد بایــد موســیقی 

ســنتی را بــه همــان شــکل ســنتی بــه کار بــرد. از ســویی 

دیگــر هنرمنــدان تولیــد کننــده تصاویــر دیجیتالــی در ذهــن 

خــود ناخــودآگاه بــه دنبــال موســیقی جدیدتــر و دیجیتالــی 

ــود  ــی ش ــب م ــن موج ــاید ای ــد و ش ــی گردن ــتفاده م ــرای اس ب

از لحظــه اول درخواســت و یــا مراجعتــی بــه هنرمنــد ســنتی 

در ایــن زمینــه نشــود البتــه گفتنیســت برخــی از تصاویــر هــم 

واقعــاً بــه واســطه مــدرن بــودن و یــا بازتــاب وقایــع روزمــره 

شــاید هــم خوانــی کمــی بــا موســیقی ســنتی داشــته باشــد. 

بایــد گفــت موســیقی ســنتی ایرانــی نســبت بــه ســایر انــواع 

موســیقی از قداســت، غنــا و عمــق بیشــتری برخــوردار اســت  

و از منظــر هویــت ملــی میهنــی، ابعــاد تاریخــی و بــه لحــاظ 

شــاخص بودنــش در میــان ژانرهــای مختلــف موســیقی 

دنیــا از اهمیــت ویــژه و قابــل توجهــی برخــوردار اســت و 

ــته  ــم نداش ــی ه ــا، ضرورت ــن خصلت ه ــطه ای ــه واس ــاید ب ش

ــود در  ــه ش ــه کار گرفت ــتفاده ای  ب ــه اس ــر گون ــرای ه ــد ب باش

نتیجــه بــرای خیلــی از گونــه هــای تصاویــر بایــد از معــادل هــا 
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ــت و  ــرای تقوی ــد ب ــاً بای ــه حتم ــد ک ــد واقفن ــی کنن ــتفاده م اس

تکمیــل فراینــد تاثیرگــذاری حــس موســیقی خــود از ســازهای 

آکوســتیک یــا بــه اصطــاح زنــده اســتفاده کننــد. بایــد حــس 

و حــال و پنجــه نوازنــده در کار مداخلــه کنــد تــا اثــر معنــا یــا 

مفهــوم زنــده تــر و کیفــی تــری پیــدا کنــد.

صحبت پایانی ...

در پایــان مجــدداً از طراحــان، عوامــل، دســت انــدرکاران و 

ــه  ــم، ب ــی نمای ــگزاری م ــوم سپاس ــی وزارت عل ــران فرهنگ مدی

خاطــر انجــام چنیــن کار مهمــی کــه الزمســت بــرای ارگان هایی 

کــه مســئولیت موســیقی را دارنــد الگــو محســوب شــود. 

و  علمــی  هــای  ســازی  زمینــه  بــدون  تکنولــوژی  هجــوم 

تخصصــی و از همــه مهمتــر فرهنگــی بــه یقیــن هویــت و 

اصالتــی را باقــی نخواهــد گذاشــت. ارگان هــای ذیربــط بایــد 

ــوزش  ــیقی، آم ــلبی در موس ــاً س ــای صرف ــش ه ــای واکن ــه ج ب

بــه کاربــران خصوصــاً جوانــان را عهــده دار شــوند. فقــط 

ــت  ــح اس ــوی صحی ــه ی الگ ــت و ارائ ــان دادن راه درس ــا نش ب

ــته و  ــیر شایس ــان در مس ــت جوان ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــه م ک

بایســته خاقیــت موســیقی گام بردارنــد  و در آینــده گونه ای از 

ــد. ــم بزنن ــی را رق ــت ایران ــا هوی ــال ب ــیقی دیجیت موس

و مــا بــه ازاهــای متناســب ماننــد  موســیقی دیجیتــال بهــره 

گرفــت.

پیشــنهادات شــما برای هنرمنــدان در اســتفاده از موســیقی 

ــا را  ــرار آنه ــتباهات پرتک ــت و اش ــمی چیس ــار تجس ــرای آث ب

ــد؟ ــه می دانی چ

اســتفاده مفــرط و ناشــیانه از موســیقی دیجیتــال مــی توانــد 

ــال  ــیقی دیجیت ــد. موس ــرار باش ــتباهات پرتک ــن اش ــی از ای یک

بــدون درهــم آمیختگــی بــا المــان هــای موســیقی ایــران چــه 

بــه لحــاظ مفهومــی چــه بــه لحــاظ ســاختاری بــه خــودی خود 

هویــت و شــاخصه ای نــدارد. چــه بخواهیــم چــه نخواهیم این 

موســیقی در دنیــا بــه مــا نســبت داده نمی شــود و محصولــی 

از تکنولــوژی غــرب و یــا خارجــی اســت. آنچــه کــه می توانــد آن 

ــق و  ــق تلفی ــازی  آن از طری ــا درآورد بومی س ــای م ــه امض را ب

تزییــن بــا موســیقی ایرانیســت. جــدا از ایــن بحــث نیــز اساســاً 

موســیقی ســینتی ســایبری خیلــی قابــل تحمــل نیســت. اگــر 

ــیقی  ــک موس ــده ی ــکل دهن ــای ش ــدا ه ــام ص ــد تم ــرار باش ق

، غیرطبیعــی و رایانــه ای باشــد حــس شــرقی مــا ایرانی هــا 

ــاً  ــه خصوص ــانی ک ــر کس ــر اکث ــن خاط ــه همی ــد ب را برنمی تاب

دســت انــدرکاران موســیقی روزنــد و از موســیقی دیجیتــال 
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بخشهشتم:آثارراهیافته

150

قاسم هاشمیسارا صادقی نیامسعود سفالیی

كارگردان و مدیر جلوه های تصویری سینمایینقاش و مجسمه سازکارگردان و فیلمساز

هیئت انتخاب  جشنواره
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فاطمه مبارکی هدی رفاهیزهرا عرب

انیماتور   و   پژوهشگر انیمیشن نقاش و پژوهشگر   تاریخ هنرهای تجسمیکارگردان و پژوهشگر انیمیشن
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I Exist

علیرضا ملک محمودی

دانشگاه سما شریعتی

chaos

غزاله عرفانی

دانشکده هنر نیشابور

آثار راه یافته

بخش گرافیک دیجیتال )پوستر (
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نمایش  زخم باز

مهدی  امیریان

دانشگاه هنر اصفهان

پژمرده های پنجره نشین 

رامین ایمانی

دانشگاه دامغان

جشنواره ملی موالنا 

احسان یوسفی

دانشگاه دامغان

پیوند

مریم کریمی

دانشگاه هنر تهران
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علی  کوچولو

ا مین آقایی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

فرش ایران                           
طاووس فرش های جهان

منیر  غفوری

دانشگاه هنر تهران

صلح

ادریس  جمالی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

بیست سالگی امین

ا مین آقایی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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نشست کند و کاوی                   
در تاریخ هنر نوگرای ایران

حامد  بقال بهتاش

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

مراسم روز دانشجو             
دانشگاه هنر اسالمی تبریز

حامد  بقال بهتاش

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

روح  طبیعت

علی  زورمند

دانشگاه آزاد اسالمی

دهمین جشنواره امید

رامین ایمانی

دانشگاه دامغان
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کارگاه  پوستر

ادریس  جمالی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

کرونا  و  ما

مهدی  امیریان

دانشگاه هنر اصفهان

وال

پیمان  محمد مرادی

دانشگاه یزد

مدیریت پسماند

پریا   امیری

دانشگاه الزهرا
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امید  و  تحول

علی  زورمند

دانشگاه آزاد اسالمی

بازار  فرش

قادر   اصغری

دانشگاه صنایع دستی تبریز

جهانی عاری از خشونت

فاطمه  محمد قاسمی

موسسه نبی اکرم )ص( تبریز

PS752  هواپیمای

مهدی  امیریان

دانشگاه هنر اصفهان
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رزاق - انار

نجیبه   رحمانی

دانشگاه دامغان

رزاق - برنج

سارا  صادقی نیا

دانشگاه دامغان

خشونت  خانگی

فائزه  آقابابایی

دانشکده فنی سمیه نجف آباد

آسیب های   اجتماعی

نرگس  دالورنژاد

دانشکده فنی سمیه نجف آباد
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بدون عنوان

میترا   محمدی

دانشگاه هنر تهران

کرونا

فریماه   فاطمی

دانشگاه الزهرا

پیشگیری بهترین درمان

فرشاد  عیسی پور

دانشگاه شاهد

من هم ماسک میزنم

ادریس  جمالی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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سیاره کرونا

احسان  محمودی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاکتیک کرونا

فرناز  نصیری پور

فنی حرفه ای کرمانشاه

ضد  عفونی

احسان  محمودی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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آثار راه یافته

بخش دستکاری دیجیتال در عکس

درون

منیر غفوری

دانشگاه هنر تهران

فریاد 

مریم فاطمی

دانشگاه هنر تهران
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DAWN - CHORUS

علیرضا  نکومنظرتک

دانشگاه سوره

سکون

محبوبه صادقیان

دانشگاه فنی حرفه ای کرج

هایکو

آرزو محمدی

دانشگاه فنی حرفه ای شریعتی

مسخ

محمدعلی  ناصری

دانشگاه پیام نور لواسانات
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توکل

مریم کریمی

دانشگاه هنر تهران

آب بر فرم

نگین کامران

دانشگاه هنر تهران

مرموز

محمدعلی  ناصری

دانشگاه پیام نور لواسانات

حقیقت درون

رامین آذرپور

دانشگاه آزاد اسالمی ایلخچی
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بر چرخ ساید سرش

الهه آشوری

دانشگاه هنر و معماری پارس

مسجد شیخ لطف هللا

یاسمن روشنی

دانشگاه آزاد نجف آباد

تخت جمشید

یاسمن روشنی

دانشگاه آزاد نجف آباد

پارک

هادی مالنجانی

دانشگاه هنر تبریز
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انسان 2020

هادی مالنجانی

دانشگاه هنر تبریز

بدون عنوان

رضا رفیعی راد

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

آمرزش

علی زورمند

دانشگاه آزاد اسالمی
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آثار راه یافته

بخش نقاشی دیجیتال

دشمن در هواست

رضا رفیعی راد

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

آتش نشان

آیت نادری

دانشگاه سپهر اصفهان
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طبیعت بی جان

الناز  ازنادزاده

دانشگاه سوره

گاومیش خوزستان

سیده نرگس موسوی

دانشگاه فرهنگ و هنر

بدون عنوان

رضا پورزرین

دانشگاه هنر اصفهان

نوشدارو

سعیده  یحیایی خوندابی

دانشگاه آزاد خوراسگان
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کتاب خاطرات
محیطبان محیطبانان

فرهود فرمند

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

رفتن به ناکجا آباد خیال

زهرا دامغانیان

دانشگاه الزهرا

Enchanted Forest

الهه حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

In the Depths of Sleep

نادیا دیباج

دانشگاه الزهرا
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رویا

رویا کریمی

دانشگاه فنی حرفه ای الزهرا

هماهنگی ِمش ها

امین احمد زاده

دانشگاه تهران

پرتره - فرخ نیا

سیده نرگس موسوی

دانشگاه فرهنگ و هنر

پیرمرد

راضیه محمدی

دانشگاه سوره تهران
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امام حق و هدایت

مهدی جهانبخش

دانشگاه فرهنگیان

عاشیقلر 

علی معصومی

دانشگاه صدا و سیما

سرزمین اژدها

حسین زارعی

دانشگاه سوره

بیسکوئیت گرجی

فهیمه صادقی دارمیان

دانشگاه هنر تهران

سماک

ابراهیم فرمانی

دانشگاه سروش

Buzzy Breakfast

حسین علینقیان

دانشگاه هنر اصفهان
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بدون عنوان

رضا  رفیعی راد

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

Thrown  in  the  ocean

تینا  بنایی

دانشگاه شریعتی

گوریل پشمالو

شقایق صفائی

دانشگاه فنی حرفه ای شریعتی

بدون عنوان

نرگس هوشمند

دانشگاه علم و فرهنگ

گذر

زهرا  دامغانیان

دانشگاه الزهرا

زنگ زده

رویا کریمی

دانشگاه فنی حرفه ای الزهرا
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مسافر

مهردخت خرمی پور

دانشگاه سوره

زرتاجنامه

ریحانه مستوفیان

دانشگاه سوره

آثار راه یافته

بخش انیمیشن
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چرخه

هانیه حاجی بابا

دانشگاه بو علی سینا

پژواک

برزان رستمی

دانشگاه  هنر تهران

بگذار                                                
رویاهایت به پرواز درآیند

حسن پرهیزکار

شرکت دانش بنیان فضا زمان قشم

ماال

ریحانه اقبالی

دانشگاه هنر تهران
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جعبه

آالله توپچی پور

دانشگاه هنر تهران

ماه نقره ای

فاطمه محیسن

دانشگاه دامغان

Little warrior

الناز   ازنادزاده

دانشگاه سوره

تو در تو

محمد   زرقی

دانشگاه نیشابور
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متولد 58

سید مهدی مصطفوی

موسسه آموزش عالی دانشوران

کاکایی

زهرا مالیری

دانشگاه سوره

Noise

مهدی برق زدگان

دانشگاه آزاد همدان

میخ

سید عماد کریمی فرد

دانشگاه صدا و سیما
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عید قربان

آیت نادری

دانشگاه سپهر  اصفهان

سل

ریحانه مرادی

دانشگاه دامغان

فکر میکنم پس هستم

الهه حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

شکست ناپذیر

مرضیه چوپان

دانشگاه آزاد اسالمی
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یلدا مبارک

مرضیه چوپان

دانشگاه آزاد اسالمی

گاردن

امیرحسین ریاحی

دانشگاه  سپهر اصفهان

خلیج فارس

امین زیلویی

دانشگاه دامغان

تیزر  تبلیغاتی ایران کالچ

شقایق صفائی

دانشگاه  فنی حرفه ای دکتر شریعتی
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جوانمرد

حسین علیرضایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

روز ملی صادرات

علی معصومی

دانشگاه صدا و سیما

تبلیغ اپلیکیشن دیوار

زهرا سادات میری

دانشگاه تهران

قفس

علی آبگون

موسسه غیر انتفاعی هنر شیراز
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گربه ماهی

ریحانه اقبالی

دانشگاه هنر تهران

باالنس

برزان رستمی

دانشگاه  هنر تهران

خوالنه وه

هژیر اسعدی

دانشگاه سوره تهران

نجات محیط زیست

حسن پرهیزکار

شرکت دانش بنیان فضا زمان قشم
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هدف من

محمد حسین عبدی زاده

علمی کاربردی الماس هنر

امید

نرگس صفری

دانشگاه نبی اکرم )ص(

مقاومت

سید مهدی مصطفوی

موسسه آموزش عالی دانشوران

Show off

مهدی برق زادگان

دانشگاه آزاد همدان
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Creative mind

مهدی برق زادگان

دانشگاه آزاد همدان

چرخه

میالد جعفری سیسی

دانشگاه  تربیت مدرس

کالف

ملیحه غالمزاده

دانشگاه سوره

کودکی فراموش شده

زهرا سادات میری

دانشگاه تهران
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پس از کرونا

کیارش کسبی

دانشگاه دامغان

کرونا

مسعود شریفی

دانشگاه کاشان
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آثار راه یافته

بخش فیلم کوتاه واجد جلوه ویژه دیجیتال

کانیبال

مهتاب فرهادی

دانشگاه  سپهر اصفهان

 A Dance in
Somewhere Out

ارشیا  نیکجویان

دانشگاه تهران
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غرقاب

مسلم آقا کوچک زاده

دانشکده هنر و معماری

نفس

سیامند حسن پور

دانشگاه دامغان

Shutting Down

سید یوسف قریشی

دانشگاه دامغان

زوزه

پارسا  بزرگانی

دانشگاه سوره
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راه بهشت

غالمرضا  تروان

دانشگاه  علمی کاربردی

شهر بی عشق

فاطمه صداقت پور

دانشگاه  دامغان

وارونگی

امیرحسین  ریاحی

دانشگاه سپهر اصفهان

میرا

امیرحسین  ریاحی

دانشگاه سپهر اصفهان
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واداشت

مهدی گلناری

دانشگاه هنر تهران

شمع و پروانه

علیرضا   اسکندر

دانشگاه هنر و معماری

آثار راه یافته

بخش ویدئو آرت
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تقال

حمید قاسمی پیر بلوطی

دانشگاه  هنر اصفهان

انسان

ابوالفضل عسکری

دانشگاه  فردوسی

فروغ امید

حمید قاسمی پیر بلوطی

دانشگاه  هنر اصفهان

شهید سید مرتضی آوینی

نیلوفر   شفیعی

دانشگاه شاهد  تهران



بخشهشتم:آثارراهیافته

188

کودک درون

آرزو  رمضانی

دانشگاه بورنموث انگلستان

The Rape

آوا  طباطبایی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

I forbid you to see me

پرنیان دنیاری

دانشگاه  فنی حرفه ای کرج

مهاجرت

عاطفه خاص

دانشگاه هنر شیراز
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بی ما

غزاله مغانکی

دانشگاه تهران

آنتراکت

حمید  بهجت

موسسه آموزش عالی آفاق

اعماق

محمد زرقی

دانشگاه نیشابور
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کرونا

عمران عبداللهی

دانشگاه سیتی سنتر  اصفهان

موشن پوستر 
فیلم درخشش

 ابدی یک ذهن پاک

پریا  امیری

دانشگاه الزهرا

آثار راه یافته

بخش موشن گرافیک
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معرفی 
محصوالت میکروتیک

محمد حسین عبدی زاده

دانشگاه الماس هنر

کرونا را شکست می دهیم

رسول خلیلی دشتکی

دانشگاه  دامغان

گاهی گمان نمیکنی

آیت نادری

دانشگاه سپهر   اصفهان

غرق شدن

محمد مهرابی

دانشکده هنر   شوشتر
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تبریک 1400 
با رویكرد نگاهی به

سال كرونایی كه گذشت

مهدی امیریان

دانشگاه هنر اصفهان

آلبوم موسیقی به 
موازات بی نهایت 1

وفا قیصری نیا

دانشگاه  علوم و تحقیقات

آلبوم موسیقی به 
موازات بی نهایت 2

وفا قیصری نیا

دانشگاه  علوم و تحقیقات

هویت بصری

غزاله عرفانی

دانشگاه هنر نیشابور
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زیبا شهر

غزاله عرفانی

دانشگاه هنر نیشابور

مغز فراکتالی

سرشار  درستی

دانشگاه  هنر تهران

Vision law

علی آزاد

دانشگاه سیتی سنتر  اصفهان

لوگو موشن گوگل

غزاله عرفانی

دانشگاه هنر نیشابور
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اپ همدلی

مهدی باقری کنی

دانشگاه تهران

رابطه نقدینگی و تورم

فاطمه جوادی پور

دانشگاه پیام نور   سمنان

از شما چه پنهان

زهرا  کیانی

دانشگاه هنر   اصفهان

کنترل پنل

زهرا  کیانی

دانشگاه هنر   اصفهان
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شرکت کسرا

علی آزاد

دانشگاه سیتی سنتر  اصفهان

تبلیغات کمیته امداد

علی معصومی

دانشگاه صدا و سیما

خانه ای بر خط

نازنین علی فرشباف اکبری

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

معرفی گروه 
انیمیشن دانشگاه هنر

ریحانه اقبالی

دانشگاهنر تهران
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خطر در کمین است

رسول خلیلی دشتکی

دانشگاه  دامغان

دیجیتال مارکتینگ

مصطفی تاجیک

دانشگاه هنر تهران

عید نوروز

آیت نادری

دانشگاه سپهر   اصفهان

اهدای عضو

علی آزاد

دانشگاه سیتی سنتر  اصفهان
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تمدید 
جشنواره هکاتم

رامین ایمانی

دانشگاه  دامغان

معرفی
نشریه رستاک

مشکات نادری

دانشگاه  فرهنگیان اصفهان

نمایشگاه 
پرستار  1

رامین ایمانی

دانشگاه  دامغان

نمایشگاه 
پرستار  2

رامین ایمانی

دانشگاه  دامغان
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حمایت از کاالی ایرانی

علی معصومی

دانشگاه  صدا و سیما

روز  اپ

پوریا کرمانی نژاد

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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توطئه شوم

سهیل پورمختاری

دانشگاه پیام نور

ویلکا

میالد جعفری سیسی

دانشگاه تربیت مدرس 

آتش بار

میالد جعفری سیسی

دانشگاه تربیت مدرس 

 Fatherhood

شرکت بازی ساز باش

ُلران: ماجراجویی در رویا

احمد عرفانی جهانبخش

دانشگاه فردوسی مشهد

تیزران

سیدوحید  مصطفوی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

شکست کرونا

علیرضا  قدرتی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آثار راه یافته

بخش بازی دیجیتال
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بیلبورد

علی   ابراهیمی

دانشگاه  پیام نور  صفاشهر 

شبکه اجتماعی هنر

محمودرضا   دلفیه

دانشگاه گیالن

کتابینو

مریم  کریمی

دانشگاه هنر تهران

ایرانکران

منیر  غفوری

دانشگاه هنر تهران

پیش به سوی سالمتی

علی رحمت پور

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آثار راه یافته

بخش طراحی وب
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آییــن اختتامیه ســومین جشــنواره ملی هنرهــای دیجیتال 

ــورت  ــه ص ــاه ۱۴۰۰ب ــنبه ۱۰ مردادم ــح یکش ــاعت ۱۰ صب س

نیمــه حضــوری در ســالن همایــش شــهدای جهــاد علمــی 

برگــزار شــد. ایــن مراســم بــه صــورت زنــده از طریق ســایت و 

اینســتاگرام جشــنواره نیــز بــرای عاقــه منــدان پخش شــد. 

دبیــر  فــر   رزازی  علیرضــا  دکتــر  جلســه  ابتــدای  در 

ســومین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال گفــت: طبــق 

 ۵ در  برگزیــده،  آثــار  جمــع آوری  جدیــد،  تقســیم بندی 

ــه  ــته ها ب ــان رش ــته از می ــام و ۱۱ رش ــته انج ــش و ۱۷ رش بخ

عنــوان رشــته های بخــش مســابقه رقابتــی اعــام شــد 

کــه در هــر ۱۱ رشــته آثــار مهمــی بــه جشــنواره ارســال و ایــن 

ــت  ــرار گرف ــش ق ــورد گزین ــاب م ــات انتخ ــط هی ــار توس آث

ــنواره در  ــر جش ــد. دبی ــد ش ــروه از داوران نق ــط ۶ گ و توس

آییــن اختتامیــه گفــت: جمــع آوری آثــار برگزیــده در ۵ 

ــال،  ــک دیجیت ــس، گرافی ــال در عک ــتکار دیجیت ــش دس بخ

و  بعــدی  دو  نقاشــی  فراکتــال،  تصویــر  طراحی هــای 

دیجیتــال  هنرهــای  و  مصنوعــی  هــوش  بعــدی،  ســه 

بینارشــته ای انجــام شــد.

قســمت  در  ســوم  جشــنواره  افــزود:  فــر  رزازی  دکتــر  

ــته  ــر روی رش ــی ب ــز اصل ــا تمرک ــخنرانی ه ــا و س میزگرده

هــای جدیــد و بخشــی کــه نیــاز بــه طــرح آنهــا در جامعــه 

هنــری و علمــی کشــور بــود انجــام داد.

وی ادامــه داد: در کنــار مباحــث هنــری جشــنواره در دو 

گزارش مراسم اختتامیه
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ــرد  ــدام ک ــور اق ــم کش ــث مه ــرح مباح ــه ط ــژه ب ــش وی بخ

بخــش اول بــا موضــوع و هــدف پیشــگیری از آســیب هــای 

ــی  ــاد م ــی ی ــی اجتماع ــه بالندگ ــا از آن ب ــه م ــی ک اجتماع

ــامت در دوران  ــوان س ــا عن ــه از آن ب ــش دوم ک ــم و بخ کنی

کرونــا و پــس از کرونــا یــاد مــی کنیــم کــه بــا پیشــنهاد 

شــبکه ســامت ســیمای جمهــوری اســامی بــه بخش هــای 

ــد. ــزوده ش ــنواره اف ــابقه جش مس

دکتــر رزازی فــر اظهــار داشــت: از میــان مجمــوع آثار ارســال 

شــده بــه دبیرخانــه ۵۱۳ اثــر واجــد شــرایط شــناخته شــد 

ــاب  ــات انتخ ــط هی ــر توس ــی ۱۸۴ اث ــس از داوری ابتدای و پ

جشــنواره بــرای حضــور در بخــش رقابتــی پذیرفتــه شــد که 

ــس،  ــال در عک ــتکاری دیجیت ــر دس ــامل ۱۷ اث ــار ش ــن آث ای

اثــر   ۳۳ دیجیتــال،  نقاشــی  اثــر   ۲۶ گرافیــک،  اثــر   ۳۲

ــاه  ــم کوت ــر فیل ــن، ۱۱۰ اث ــر انیمیش ــک، ۴۰ اث ــن گرافی موش

واجــد جلــوه هــای ویــژه دیجیتــال، ۷ اثــر بــازی ،۵ اثــر 

طراحــی وب و ۱۴ اثــر ویدیــو آرت می باشــد.

وی اظهــار داشــت: در بیــن بخش هــای کــه بــرای قســمت 

ــاب  ــات انتخ ــده هی ــه ش ــر گرفت ــنواره در نظ ــی جش رقابت

ــای  ــرح ه ــال و ط ــری فراکت ــای تصوی ــرح ه ــش ط دو بخ

ــنواره  ــه جش ــرای ورود ب ــری ب ــچ اث ــال هی ــی دیجیت نمایش

تمــام  بــا  جشــنواره  ایــن  نهایــت  در  نبــود.  شایســته 

ــنی راه  ــه روش ــا ب ــی کرون ــرایط بحران ــی و ش ــکات مال مش

خــود را یافــت و ایــن امــر بیشــتر از هــر چیز مرهــون جامعه 

دانشــگاهی گــرد آمــده در حــول یکــی از مســتعدترین 

ــود.  ــان ب ــگاه دامغ ــی دانش ــور یعن ــای کش ــگاه ه دانش

در ادامــه دکتــر غفــاری معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 

علــوم بــا بیــان اینکــه اســتفاده از زبــان هنــر و جلوه هــای 

هنــری بــه ویــژه در قالــب هنرهــای دیجیتــال فرصت هــای 

اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری  بــرای  را  بیشــماری 

ــر،  ــان هن ــتفاده از زب ــت: اس ــار داش ــد، اظه ــم می کن فراه
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ــته ای  ــای چندرش ــری و فعالیت ه ــه همفک ــت ک ــری اس ام

ــف در  ــته های مختل ــان رش ــزد عالم ــته ای را در ن و بینا رش

ــت گزاران  ــا سیاس ــی ب ــد و همگرای ــز پیون ــته و نی ــی داش پ

ــای  ــت و برنامه ه ــه سیاس ــل ب ــرای نی ــی ب ــران اجرای و مدی

ــود. ــب می ش ــر را موج ــاز و مؤث کارس

وی افــزود: شــیوه ها و ســاز و کارهــای نویــن مبتنــی بــر 

کــه  دیجیتــال  فناوری هــای  از  حاصــل  دســتاوردهای 

مبتنــی بــر رســانه های جدیــد و اســتفاده از فضــای مجــازی 

ــازه ای  ــای ت ــان فرصت ه ــت، بی گم ــال اس ــانه دیجیت و رس

را در عرصه هــای مختلــف در اختیــار کنشــگران اجتماعــی 

ــوان  ــه عن ــی ک ــا جای ــد. ت ــرار می ده ــود ق ــان خ و مخاطب

می شــود رســانه های اجتماعــی نویــن نــه تنهــا جهــان 

اجتماعــی کنشــگران اجتماعــی را نشــان می دهنــد؛ بلکــه 

بیــش از پیــش جهــان اجتماعــی آنهــا را تعریــف می کننــد.

دکتــر غفــاری همچنیــن اظهــار داشــت: ایــن حضــور و اثــر 

در نســل های جدیــد و در جمعیــت جــوان نمایــی بیشــتری 

ــدرت  ــوذ و ق ــل نف ــه دلی ــه آن، ب ــوط ب ــای مرب دارد و ابژه ه

تســخیر بیشــتر آن در زندگــی روزمــره جوانــان، شــهود 

بیشــتری دارنــد. بــه طــوری کــه زندگــی روزمره نســل جدید 

ــر  ــاوه ب ــت. ع ــاخته اس ــل س ــل های قب ــاوت از نس را متف

ــن  ــای نوی ــانه ها و فناوری ه ــواع رس ــام ان ــد ادغ ــن فراین ای

ــت. ــرار داده اس ــان ق ــِش روی مخاطب ــازه ای را پی ــان ت جه

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ادامــه داد: 

فنــاوری دیجیتــال رفتــار و کنــش را ســویه های تــازه ای 

می بخشــد و مســتلزم هنجارهــای جدیــدی اســت و بــرای 

و  خلــق  را  تــازه ای  ظرفیت هــای  اثرگــذار  عرصه هــای 

قــدرت جدیــدی را موجــب مــی شــود.

دکتــر غفــاری خاطرنشــان کــرد: هنرهــای دیجیتــال، یکــی 

از قلمروهــای مهــم عرصــه هنــر بــوده و بــر ایــن مبنــا اســت 

کــه هنــر دیجیتــال بــه رغــم عمــر کــم آن بــه ســرعت فراگیــر 
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ــی و  ــای اجتماع ــوزه ه ــتگزاران ح ــان و سیاس ــگاه عالم و ن

فرهنگــی را معطــوف خــود ســاخته اســت.

وی افــزود: در شــاخه علمــی آســیب های اجتماعــی شــاهد 

دیدگاه هــای متنوعــی هســتیم کــه بــا توجــه بــه متغیرهــا و 

ســازه های کانونــی آنهــا می تــوان داللت هــا الزم را در بــاب 

آســیب های  از  پیشــگیری  در  دیجیتــال  هنرهــای  ســهم 

دو  فرصت دهــی  و  فرصت ســتانی  داد.  ارائــه  اجتماعــی 

کنشــگران  کنش هــای  نــوع  تعییــن  در  ســکه  یــک  روی 

ــه  ــا توج ــال ب ــای دیجیت ــث هنره ــن حی ــه از ای ــتند ک هس

ــد  ــه می توانن ــترده ای ک ــبت گس ــه نس ــای ب ــه مخاطب ه ب

داشــته باشــند اثرگــذار هســتند. ســازه کانونــی دیگــر، 

میــزان و تراکــم تعامــات و پیوســتگی های اجتماعی اســت 

کــه از ایــن جهــت هــم فناوری هــای نویــن ارتباطــی فرصــت 

و ظرفیت هایــی کــه فراهــم می کننــد بســیار محــل اعتنــا و 

تحلیــل مــی توانــد باشــد.

شــکل گیری  و  فرهنگ هــا  خــرده  ســهم  افــزود:  وی 

ابژه هــای برآمــده از حضــور و اســتفاده از فضــای مجــازی و 

دیجیتــال را هــم نمیتــوان از نظــر دور داشــت ودر مجمــوع 

هــر کــدام از مــوارد مطــرح شــده مســتعد بحــث و تحلیــل 

در موضــوع پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و هنرهــای 

ــتند. ــال هس دیجیت

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در پایــان گفــت: 

خوشــبختانه در ســه ســال اخیــر در معاونــت فرهنگــی 

و اجتماعــی وزارت بــا حمایــت ســازمان امــور اجتماعــی 

وزارت کشــور بــه مثابــه یــک دســتگاه سیاســتی و اجرایــی 

و همراهــی دانشــگاه هایی کــه در حــوزه هنــر و رســانه 

دارنــد  توجهــی  درخــور  علمــی  فعالیت هــای  و  دانــش 

ســه دوره جشــنواره هنــر دیجیتــال برگــزار شــد کــه عرصــه 

ــی  ــی و فرهنگ ــتگزاران اجتماع ــش روی سیاس ــازه ای را پی ت

بــرای اســتفاده از زبــان و امــکان هنرهــای دیجیتــال در 
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پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی قــرار داده و نیــز بــه 

ــازه  ــای ت ــدن پنجره ه ــاز ش ــش و ب ــش و پژوه ــت دان تقوی

ــت. ــرده اس ــک ک ــال کم ــای دیجیت ــوزه هنره در ح

در ادامــه محمــد هــادی عســگری مدیــرکل پشــتیبانی امور 

فرهنگــی معاونت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم گفت: 

ــگاه ها در  ــالت دانش ــه رس ــوف ب ــوم معط ــگاه وزارت عل ن

حــل مشــکات جامعــه و اســتفاده از نخبــگان بــرای ایجــاد 

نظــم اجتماعــی اســت. 

محمــد هــادی عســگری افــزود: ضــرورت گفتمان ســازی 

زندگــی  کیفیــت  کــه  گونــه ای  بــه  دیجیتــال  هنرهــای 

ــی  ــد و در حال ــن کن ــی تضمی ــهروندان از راه آگاهی بخش ش

افــزوده  دیجیتــال  دنیــای  ویژگی هــای  بــه  روز  هــر  کــه 

می شــود. فنــاوری  و  هنــر  گره خوردگــی  باعــث  میشــود 

مهنــدس عســکری افــزود: هنــر دیجیتــال عرصه نــوآوری و 

خاقیــت اســت و ضــرورت دارد در ایــن دو دهــه دانشــگاه 

مبانــی الزم را فراهــم کنــد تــا زمینه هــای توســعه آکادمیــک 

ایــن رشــته فراهــم شــود.

ــادی  ــه اقتص ــت آن صرف ــن مزی ــت: دومی ــه گف وی در ادام

آن اســت زیــرا عمدتــاً قالبهــای کاســیک پرهزینــه هســتند 

کنــد  مــی  کمــک  دیجیتــال  هنــر  بــودن  دســترس  در  و 

ــکل  ــم و مش ــال کنی ــهروندان ارس ــه ش ــری ب ــای کثی پیام ه

چقــدر  دیجیتــال  هنرهــای  کــه  داد  نشــان   ۱۹ کوویــد 

می توانــد بــه تقویــت مبانــی اخاقــی و ایجــاد نظــم و 

ــت  ــد. در حقیق ــک کن ــی کم ــی اجتماع ــه بالندگ ــیدن ب رس

ایــن هنــر ابــزار کاملــی بــوده و ظرفیــت فراوانــی دارد و 

نــگاه مــا بــه ایــن رشــته از محور هایــی اســت کــه می توانــد 

بیشــترین تاثیرگــذاری را داشــته باشــد.

مختلــف  بخش هــای  برگزیــدگان  مراســم  پایــان  در 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی ــده و م ــناخته ش ــنواره ش جش
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داوران بخش فیلم های کوتاه واجد جلوه های بصری و ویدئو آرت

دکتر امیررضا معتمدیدکتر محمد شهبادکتر امیرحسن ندایی

استادیار رشته سینما و انیمیشن دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس

استاد تمام رشته سینما دانشکده سینما تئاتر 
دانشگاه هنر تهران

رئیس انجمن جلوه های بصری سینمای ایران 
طراح جلوه های بصری
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داوران بخش انیمیشن و موشن گرافیک

دکتر فاطمه حسینی شکیبدکتر کیارش زندیدکتر محمدعلی صفورا

مدیر گروه سینما و انیمیشن دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس

مدیر گروه انیمیشن دانشکده هنر
دانشگاه سوره

استادیار رشته انیمیشن دانشکده سینما تئاتر 
دانشگاه هنر تهران



بخش دهم : برگزیدگان

210

داوران بخش پوستر،  نقاشی دیجیتال ودستکاری دیجیتال در عکس

دکتر فرناز معصوم زادهدکتر آزاده بهمنی پوردکتر مریم کهوند

مدیر گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی
دانشگاه هنر تهران

استادیار رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال 
دانشکده هنر  دانشگاه دامغان

مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده 
هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
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داوران بخش طراحی وب و بازی دیجیتال

دکتر احمد سفالییدکتر یونس سخاوتدکتر علی محدث

دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیر دانشکده چند رسانه ای 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز

رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال
دانشگاه صدا وسیما 
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داوران بخش ویژه )سالمت در دوران کرونا و پساکرونا(

دکتر محمدمهدی قاسمیدکتر سارا صادقی نیامسعود سفالیی

مدیر گروه سینما
دانشگاه هنر تهران

مدیرگروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانشکده هنر  دانشگاه دامغان

مدیر شبکه سالمت 
سیمای جمهوری اسالمی
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داوران بخش ویژه )بالندگی اجتماعی و هنرهای دیجیتال(

دکتر اعظم راودراددکتر میترا علوی طلبدکتر زینب خسروی

استادیار  دانشکده هنر
دانشگاه دامغان

مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر 
دانشگاه دامغان

استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
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نتایج نهایی:

بخش دستکاری دیجیتال در عکس
برگزیده : محمدعلی ناصری برای اثر مرموز

شایسته ی تقدیر: مریم فاطمی برای اثر فریاد

نامزدهای نهایی:

- یاسمن روشنی برای اثر تخت جمشید

- مریم فاطمی برای اثر فریاد

- محبوبه صادقیان برای اثر ”سکون

Dawn-chorus علیرضا نکومنظر تک برای اثر -

-هادی مالنجانی برای اثر پارک

- محمدعلی ناصری برای اثر مرموز

- نگین کامران برای اثر بدون عنوان
تندیس جشنواره
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بخش گرافیک دیجیتال )پوستر(
برگزیده : فاطمه صباغ گل و مهدی امیریان برای اثر 

ps752 هواپیمای

شایسته ی تقدیر: مهدی امیریان برای اثر کرونا و ما

نامزدهای نهایی:

- رامین ایمانی برای اثر نمایش پژمرده های پنجره نشین

- مهدی امیریان برای اثر  کرونا و ما

- فاطمه صباغ گل و مهدی امیریان برای اثر       

ps752 هواپیمای

- حامد بقال بهتاش برای اثر نشست کندکاوی در تاریخ 

هنر نوگرای ایران” از دانشگاه هنر اسامی تبریز

- امین آقایی برای اثر علی کوچولو

- مریم کریمی برای اثر پیوند از دانشگاه هنر تهران

- مهدی امیریان برای اثر  نمایش زخم باز

بخش نقاشی دیجیتال
Throw in the ocean برگزیده : تینا بنایی برای اثر

شایسته ی تقدیر: ابراهیم فرمانی برای اثر سماک

نامزدهای نهایی:

Thrown in the ocean  تینا بنایی برای اثر -

- راضیه محمدی برای اثر پیرمرد

- زهرا دامغانیان برای اثر رفتن به ناکجا آباد خیال

- امین احمدزاده برای اثر هماهنگی ِمش ها

- ابرهیم فرمانی برای اثر سماک

- علی معصومی برای اثر عاشیقلر 

بخش موشن گرافیک
برگزیده : علی آزاد برای اثر شرکت کسرا

شایسته ی تقدیر: رامین ایمانی برای اثر نمایشگاه پرستار 2
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نامزدهای نهایی:

- رامین ایمانی برای اثر  نمایشگاه پرستار ۲

- وفا قیصری نیا برای اثر  آلبوم موسیقی به موازات بی نهایت 1

- وفا قیصری نیا برای اثر  آلبوم موسیقی به موازات بی نهایت 2

- فاطمه جوادی پور برای اثر رابطه بین نقدینگی و تورم

- علی آزاد برای اثر شرکت کسرا

- غزاله عرفانی برای اثر  زیباشهر

بخش فیلم های واجد جلوه های ویژه
برگزیده : مهتاب فرهادی برای اثر کانیبال

شایسته ی تقدیر: پارسا بزرگانی برای اثر زوزه

نامزدهای نهایی:

- امیرحسین ریاحی برای اثر  وارونگی

- فاطمه صداقت پور برای اثر  شهر بی عشق

- پارسا بزرگانی برای اثر  زوزه

- امیرحسین ریاحی برای اثر  میرا

- مهتاب فرهادی برای اثر  کانیبال

بخش انیمیشن
برگزیده : زهرا مایری برای اثر کاکایی

شایسته ی تقدیر: مهردخت خرمی پور برای اثر مسافر

دیپلم افتخار : هژیر اسعدی برای اثر خوالنه وه

نامزدهای نهایی:

- امیرحسین ریاحی برای اثر گاردن

- ریحانه مستوفیان برای اثر   زرتاجنامه

- مهدی برق زدگان برای اثر نویز

- هژیر اسعدی برای اثر خوالنه وه

- سید عماد کریمی فرد برای اثر میخ
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- زهرا مایری برای اثر کاکایی

- برزان رستمی برای اثر پژواک

- مهردخت خرمی پور برای اثر  مسافر

- فاطمه محیسن برای اثر ماه نقره ای

- الناز ازنادزاده برای اثر جنگجوی کوچک

- ریحانه اقبالی برای اثر  ماال

- ریحانه مرادی برای اثر  سل

- محمد زرقی برای اثر  پیکسلیشن

بخش بازی های کامپیوتری
برگزیده : میاد جعفری سیسی برای اثر ویلکا

شایسته ی تقدیر: سید وحید مصطفوی برای اثر تیزران

نامزدهای نهایی:

- سیدوحید مصطفوی برای اثر  تیزران

- احمد عرفانی جهانبخش برای اثر  

ُلران: ماجراجویی در رویا

- میاد جعفری سیسی برای اثر  ویلکا

- میاد جعفری سیسی برای اثر آتش بار

Fatherhood  شرکت بازی ساز باش برای اثر -

بخش ویدیو آرت
I Forbid You To See Me  برگزیده : پرنیان دنیاری برای اثر

شایسته ی تقدیر: آرزو رمضانی برای اثر کودک درون

نامزدهای نهایی:

- آرزو رمضانی برای اثر کودک درون

- عاطفه خاص برای اثر  مهاجرت

i forbid you to see me  پرنیان دنیاری برای اثر -

The rape  آوا طباطبایی برای اثر -
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بخش ویژه )کرونا(
برگزیده : مسعود شریفی برای اثر انیمیشن کرونا

شایسته ی تقدیر: ادریس جمالی برای اثر من هم 

ماسک میزنم 

دیپلم افتخار : فریماه فاطمی برای اثر پوستر کرونا

نامزدهای نهایی:

- مصطفی تاجیك برای اثر  موشن گرافیک دیجیتال ماركتینگ

- فریماه فاطمی برای اثر  پوستر کرونا 

- ادریس جمالی برای اثر  پوستر من هم ماسک می زنم

- مهدی امیریان برای اثر موشن گرافیک تبریک 1400 

    با رویکرد نگاهی به سال کرونایی ای که گذشت

- مسعود شریفی برای اثر  انیمیشن کرونا 

- رضا رفیعی راد برای اثر  نقاشی دیجیتال دشمن در هواست

- میترا محمدی برای اثر  بدون عنوان

- فرشاد عیسی پور برای اثر پوستر پیشگیری بهترین درمان

- فرناز نصیری پور برای اثر  پوستر تاکتیک کرونا

بخش ویژه )اجتماعی(
برگزیده : هژیر اسعدی برای اثر خوالنه وه

شایسته ی تقدیر: ملیحه غامزاده برای اثر کاف

نامزدهای نهایی:

 creative mind مهدی برق زدگان برای اثر  انیمیشن -

- ملیحه غامزاده برای اثر  انیمیشن کاف 

- نجیبه رحمانی- سارا صادقی نیا برای اثر  پوستر رزاق )برنج(

- هژیر اسعدی برای اثر خوالنه وه

- نرگس دالورنژاد برای اثر پوستر آسیب های اجتماعی

- سیدمهدی مصطفوی برای اثر  انیمیشن مقاومت

- میاد جعفری سیسی برای اثر  انیمیشن چرخه
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