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گفت وگو با عبدالحسین الله،  رئیس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

دوساالنه هنرهای دیجیتالی؛ فرصتی برای تعامل 
هنرمندان کشورهای جهان اسالم 

مولود زندی نژاد

جهــان  در  دیجیتــال  هنرهــای  بین المللــی  »دوســاالنه  برگــزاری 
چندرســانه ای  تخصصــی  گــروه  آتــی  برنامه هــای  از  یکــی  اســالم« 
ــا  ــان ب ــت 1402، هم زم ــه در 27 اردیبهش ک ــت  ــر اس ــتان هن فرهنگس
روز جهانــی ارتباطــات، برگــزار خواهــد شــد. بــه همیــن مناســبت 
بــا عبدالحســین اللــه، رئیــس پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر، 

می خوانیــد. ادامــه  در  کــه  کرده ایــم  گفت وگویــی 

 ▪

عبدالحســین اللــه، رئیــس پژوهشــکده فرهنگســتان هنــر، دربــاره 
گردهمایــی  ــا هــدف  گفــت: ایــن همایــش ب اهــداف ایــن دوســاالنه 
پژوهشــگران و هنرمنــدان برجســته دانشــگاهی در جغرافیــای جهــان 
اســالم برگــزار خواهــد شــد تــا آنهــا تجربیــات و نتایــج تحقیقــات خــود 
ک  را دربــاره هنرهــای دیجیتــال در فضایــی میان رشــته ای بــه اشــترا

بگذرانــد.

کــه چــرا فرهنگســتان هنــر تصمیــم بــه برگــزاری چنیــن  او در ایــن بــاره 
همایشــی در ســطح بین الملــل دارد، یــادآور شــد: یکــی از وظایــف 
اساســنامه ای و اصلــی فرهنگســتان هنــر رصــد هنرهــا در تمامــی 
دیجیتــال  هنرهــای  و  اســت  کشــور  خــارج  و  داخــل  در  حوزه هــا 
گیــر اســت و تأثیــرات آن در ابعــاد  پدیــده ای جهانــی و جدیــد و فرا
یابــی اســت؛ از ایــن رو  وســیع و مصادیــق بســیار قابــل مشــاهده و ارز
تــا ایــن همایــش در  گــروه تخصصــی چندرســانه ای پیشــنهاد داد 

ســطح بین الملــل برگــزار شــود. 

دیجیتــال  هنــر  شــاخه های  و  حوزه هــا  دربــاره  اللــه  عبدالحســین 
گفــت: هنرهــای دیجیتــال شــامل همــه شــاخه های هنــری، ماننــد 
از هنرهــا  ولــی بعضــی  اســت،  فیلم بــرداری و عکاســی  و  نقاشــی 
گرافیــک  گلیــچ آرت، موشــن کپچــر،  اساســًا زاده دیجیتال انــد؛ مثــل 
دل  از  مســتقل  به طــور  کــه  هنرهایــی  همــه  و  دیجیتالــی  مــدرن 

دیجیتــال بــه وجــود آمده انــد.

او تالقــی دیجیتــال و هنــر را در محورهــای ایــن دوســاالنه این گونــه 
کــرد: آنچــه امــروزه هنــر را به شــدت در عرصه هــای  یابــی و اضافــه  ارز
ــرار داده دیجیتــال اســت. دیجیتــال  ــر ق عملــی و نظــری تحــت تأثی
کنــد، بلکــه  کیفیــت تولیــد آثــار هنــری را بیشــتر  نه فقــط آمــده تــا 
کــه اســتفاده از فنــاوری دیجیتــال مفاهیمی  بحــث بــر ســر این اســت 
پایــه ای چــون زیبایی شناســی و نــور و رنــگ را تحــث تأثیــر قــرار داده 
کشــورهای  کنــون در  کــه ا اســت؛ بنابرایــن بایــد ببینیــم تحوالتــی 
کشــورهای اســالمی، چــه  مختلــف رخ می دهــد، به خصــوص در 
چشــم انداز  و  برنامــه  اساســًا  و  اســت  کــرده  پیــدا  سمت وســویی 
کشــورها در زمینــه توســعه و بهره گیــری از هنرهــای دیجیتــال  ایــن 

چیســت؟

ــه شــرح ســاختار پژوهشــی و اجرایــی ایــن  رئیــس پژوهشــکده هنــر ب
فرهنگســتان  جایــگاه  کــه  آنجــا  از  گفــت:  و  پرداخــت  دوســاالنه 
هنــر جایگاهــی پژوهشــی اســت، قاعدتــًا بایــد بــه وجــه پژوهشــی 
ــار آن  کن ــه در  ک ــت  ــی اس ــی طبیع ــود، ول ــتری ش ــه بیش ــوع توج موض
نرم افزارهایــی ارائــه یــا برنامه هایــی صوتی تصویــری آمــاده شــود، یــا 
حتــی ممکــن اســت به عنــوان الگــو و نمونــه از تحــوالت دیجیتالــی، 
از چنــد نمایشــگاه دیجیتــال از کشــور خودمــان و یــا کشــورهای دیگــر 

کنیــم. هــم اســتفاده 

او بــه چگونگــی بازتــاب چالش هــا و تقســیم بندی های جغرافیایــی 
و  اشــاره  جهــان  در  دیجیتــال  هنــر  وضعیــت  و  اســالم  جهــان 
کشــورهای جهــان  از  بعضــی  کــه  نظــر می رســد  بــه  کــرد:  تصریــح 
اســالم، مثــل ترکیــه و مالــزی، پیشــرفت های شــگرفی در ایــن زمینــه 
یــم پژوهشــگران مــا از ایــن طریــق بتواننــد  دارنــد؛ بنابرایــن امیدوار
از تجربیــات آنهــا، و آنهــا هــم از تجربیــات پژوهشــگران مــا در ایــن 
بــرای  فرصتــی  دوســاالنه  ایــن  مجمــوع،  در  بگیرنــد.  بهــره  عرصــه 
گســترده و  تعامــالت بیشــتر پژوهشــگران مســلمان در ایــن عرصــه 

مهــم اســت.



دیجیتالــی  هنرهــای  ســهم  میــزان  دربــاره  اللــه  عبدالحســین 
جغرافیــای جهــان اســالم از اقتصــاد و بازتولیــد ایــده و افــکار مســتقل 
در جهــان گفــت: امــروزه اســتفاده از فنــاوری دیجیتــال بخش مهمی 
از اقتصــاد دنیــا را تشــکیل داده اســت؛ زیــرا ایــن فنــاوری ویژگی های 
خــاص خــود را دارد. یکــی از ایــن ویژگی هــا، در عرصــه اقتصــاد، 
تولیــد انبــوه بــه شــکل ارزان و آســان و ســریع اســت؛ بنابرایــن فنــاوری 
دیجیتــال نقشــی اساســی در حوزه هــای مختلــف در جهــان ایفــا 
کشــورهای  می کنــد؛ منتهــا آنچــه در حــال اتفاق افتــادن اســت و در 
مواجــه  مشــکل  بــا  اســالم  جهــان  جغرافیــای  در  قاعدتــًا  و  دیگــر 
ــا  کشــورها ت کــه مؤلفه هــای فرهنــگ بومــی  اســت، ایــن نکتــه اســت 
چــه انــدازه در تولیــد فرآورده هــای دیجیتالی شــان نقــش دارد. بــه 
کشــورهای غربــی بیشــتر تجــاری اســت. آنهــا  کــه زبــان  نظــر می رســد 
از هــر آنچــه باعــث رونــق تجــاری بشــود اســتقبال می کننــد، ولــی 
کشــورهای دیگــر  کــه چنیــن مرامــی نمی توانــد در  طبیعــی اســت 

ــرار بگیــرد. مــورد توجــه ق

کــه »نقــش هنرهــای دیجیتالــی  او در پایــان در پاســخ بــه ایــن پرســش 
جهــان اســالم در اســتقالل و آزادی خواهــی در رونــد جهانی شــدن 
کــه هنرهــای دیجیتالــی  کــرد: از آنجــا  چگونــه اســت؟« خاطرنشــان 
گاهی بخــش خیلــی ُپررنگــی  و رســانه های ارتباطــی امــروزی نقــش آ
جذابیت هــای  بــا  را  گاهی دهــی  آ و  گاهی بخشــی  آ ایــن  و  دارنــد 
در  فوق العــاده  نقشــی  می دهنــد،  ارائــه  بصــری  و  ســمعی 
تقابــل  بــه  می تواننــد  حتــی  می کننــد؛  ایفــا  وقایــع  مستندســازی 
می تواننــد  بپردازنــد،  بــزرگ  شــبکه های  رســمی  رســانه های  بــا 
پوشــش  را  حوزه هایــی  می تواننــد  کننــد،  گیــر  فرا را  گاهی بخشــی  آ
کــه شــبکه های رســمی از انجــام آن عاجزنــد؛ بنابرایــن البتــه  دهنــد 
گاهی بخشــی جهــان اســالم نقــش اساســی دارنــد و نبایــد  کــه در آ
گاهی بخشــی مبنــا و پایــه اســتقالل و  کــه همیــن آ فرامــوش بکنیــم 
کــه هنوز جهانی شــدن معنای  آزادی خواهــی اســت. بــه نظر می رســد 

گــر منظــور از جهانی شــدن ســیطره یــک  خــود را نیافتــه اســت، ولــی ا
گاهی بخشــی می توانــد  کــه آ قــدرت جهانــی باشــد، طبیعــی اســت 
بــا ایــن رونــد بــه تقابــل برخیــزد. حــاال فرقــی نمی کنــد ایــن ســیطره از 

ــد. ــکا باش ــا امری ــس ی ــن، انگلی ــیه، چی ــرف روس ط

اهدافــی  و  اســت  هــر حــال ســیطره جهانــی، ســیطره جهانــی  بــه 
کوچک تــر نــدارد.  جــز اســتثمار و اســتعمار و هضــم فرهنگ هــای 
کــه هنرهــای دیجیتالــی جهــان اســالم می تواننــد  طبیعــی اســت 
بــا  و  باشــند  داشــته  هنــری  و  فرهنگــی  گاهی بخشــی  آ نقــش 
گزارش هــای خــود مناســبات قــدرت را در  مســتندکردن تحلیل هــا و 

کننــد.  ســطح جهانــی تعدیــل 


