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گفت وگو با یونس سخاوت، عضو گروه چندرسانه ای فرهنگستان هنر

فعالیت سالم در فضای مجازی 
چگونه میسر خواهد بود

داود احمدی بلوطکی 

بــی راه  دهیــم،  قــرار  مداقــه  و  بررســی  مــورد  را  انســانی  زندگــی  گــر  ا
کنیــم رابطــه مســتقیم و تنگاتنــگ آن بــا تحــوالت  گــر ادعــا  نیســت ا
ــتخوش  ــانی، دس ــی انس ــا زندگ ــده ت ــث ش ــاوری، باع ــرفت فن و پیش
کــه  گاهــی نامحســوس شــود؛ تغییراتــی  تغییراتــی به مراتــب ســریع و 
در دل خــود، نوعــی ســبک زندگــی را بــه همــراه دارنــد؛ از اختراع چرخ 
ســاخته های  دیگــر  و  ابرکامپیوترهــا  فضاپیمــا،  ســاختن  تــا  گرفتــه 

ــری.  بش

به طــور حتــم دســتاوردهای انســانی در دو دهــه اخیــر، ســرعت ایــن 
کــه  چرا اســت؛  کــرده  بیشــتر  را  عظیــم  دگرگونی هــای  و  تحــوالت 
اســت  توانســته  روزآمــد  فناوریی هــای  همیــن  طریــق  از  انســان، 
گوشــی های  ماهــواره ای،  شــبکه های  به واســطه  را  روابطــش  تــا 
گســترش دهــد و دانــش و  هوشــمند و در پــی آن، فضاهــای مجــازی 

ک بگــذارد.  بــه اشــترا گاهــی  اش را  آ

گــروه  عضــو  ســخاوت،  یونــس  بــا  گفت وگویــی  بــاره  همیــن  در 
یــت فعالیــت  تخصصــی چندرســانه ای فرهنگســتان هنــر، بــا محور

انجــام داده ایــم.  ســالم در فضــای مجــازی، 

از  کامپیوتــر و پســادکتری  یونــس ســخاوت، مــدرک دکتــری علــوم 
کانــادا دارد و در حال حاضر سرپرســتی دانشــکده  دانشــگاه آلبرتــای 
شــناختی  واقعیت افــزوده  آزمایشــگاه  مدیریــت  و  چندرســانه ای 
ی  بــر عهــده دارد. زمینه هــای تحقیقاتــی و را  دانشــگاه هنــر تبریــز 
توان بخشــی،  بازی هــای  بازی هــای جــدی،  رایانــه ای،  بازی هــای 

واقعیت افــزوده و طراحــی محتــوای چندرســانه ای اســت.

گفت وگو را می خوانید:  مشروح این 

به عنــوان نخســتین پرســش و فتــح بــاب بفرماییــد بــا توجــه بــه اهمیــت 
تمهیداتــی  آیــا  کرونــا،  گیــری  دنیا دوران  در  چندرســانه ای  فنــاوری 
ــازی  ــای مج ــط از فض ــی از درک غل ــیب های ناش ــا آس ــه ب ــرای مقابل ب
و اســتفاده عجوالنــه و شــتاب زده از آن، اندیشــیده شــده اســت؟ یــا 
مطــرح  شــما  همچــون  صاحب نظرانــی  بــرای  مســئله  ایــن  حداقــل 

اســت؟ 
کرونــا و در ایــن دنیــای جدیــد، جریــان  گفــت فــارغ از بحــث  بایــد 
ــا  ــا تنیــده شــده و بخشــی از زندگــی م فضــای مجــازی در زندگــی م
گفــت فضــای مجــازی و فعالیــت در  محســوب می شــود. نمی تــوان 
کــه در  گاهــی اوقــات زمانــی  آن، بخشــی جنبــی از زندگــی ماســت. 
کــه بــه ایــن فضــا  ایــن محیــط صــرف می کنیــم و همچنیــن اهمیتــی 
کــه به طــور  می دهیــم، بیشــتر از فضــای واقعــی ماســت. بــه ایــن معنــا 
ســاده وقتــی یــک نفــر، عکــس و یــا محتوایــی را در محیــط مجــازی 
یافــت  در مخاطبانــش  ســوی  از  کــه  تأییــدی  می کنــد،  بارگــذاری 
کــه در دنیــای واقعــی  می کنــد، بســیار خوشــایندتر از اتفاقاتــی اســت 
فضــای  کــه  معناســت  بــدان  مســئله  ایــن  و  می دهــد  رخ  برایــش 
مجــازی، حتــی بخشــی از شــخصیت و هویــت افــراد شــده اســت.

کــه در فضــای مجــازی  حتــی بعضــی اوقــات، افــرادی را شــاهدیم 
دارای شــخصیتی انتقــادی و در حقیقــت اجتماعی انــد، امــا وقتــی 
بــا همیــن فــرد در زندگــی عــادی اش مواجــه می شــویم، درمی یابیــم 
لحــاظ  از  مجــازی  فضــای  پــس  نــدارد.  شــخصیتی  چنیــن  کــه 
آن  نمی شــود  و  هســت  مــا  عــادی  زندگــی  در  به نحــوی  حضــور، 
گرفــت. ایــن فضــا از ایــن لحــاظ،  کــرد و یــا جلــوی آن را  کتمــان  را 

تبدیــل بــه بخشــی مهــم از زندگــی مــا شــده اســت.

گفــت این گونــه آســیب ها در همه جــا  بایــد  دربــاره آســیب ها هــم 
هســت و محــدود بــه فضــای مجــازی نمی شــود. هــر رســانه دیگــری 
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کافــی از نحــوه اســتفاده و  گاهــی  گــر آ کــه در نظــر بگیریــد، ا را هــم 
اخــاق اســتفاده از آن محیــط نباشــد، ممکــن اســت مشکل ســاز 
بایــد  آموزش هــا  و  گاهی دادن هــا  آ بحــث  بــه همیــن علــت  شــود. 
اتفــاق بیفتــد و حتمــًا وجــود داشــته باشــد. افــراد نیــز بایــد به قــدری 
تمییــز  از یکدیگــر  را  بتواننــد مطالــب  کــه  باشــند  مطالعــه داشــته 

کننــد. دهنــد و به صــورت ســالم در فضــای مجــازی فعالیــت 

کنونــی بیشــتر پیرامــون فضــای مجــازی اســت. بدین جهــت  کیــد  تأ
کــه بیشــتر قشــرهای جامعــه به ســرعت و بی تأمــل در اصــل اخبــار، 
بــرای  می ســپارند.  آن  آســیب زننده(  )اغلــب  حواشــی  بــه  را  خــود 
کلیــدی  کــه در اخــذ تصمیــم نقــش  انتقــال صحیــح اطالعــات مهــم 
را ایفــا می کننــد، چــه پیشــنهادی داریــد؟ و در ادامــه خواهشــمندم از 
ظرفیت هــای فضــای مجــازی در مســیر مهارکــردن تنش هــا و التهــاب 

اذهــان جامعــه بگوییــد. 
کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر افتــاده و مختــص ایــران هــم  اتفاقــی 
کــه بعضــًا اطاعاتــی در تلویزیــون به صــورت  نیســت، ایــن اســت 
یک طرفــه بــه مخاطــب داده می شــود و بــه همیــن دلیــل یک طرفــه 
دیگــر،  عبــارت  بــه  نــدارد.  وجــود  آن  در  انتخابــی  حــق  بودنــش، 
یافت کننــده ای  ی آن نظــر بدهــد و در مخاطــب چــون نمی توانــد رو
اخبــاری  بعضــًا  و  کــرد  نخواهــد  هــم  تحلیلــی  نیســت،  بیــش 

می شــنود.  و  می  بینــد  انتخاب شــده 

می شــود،  مجــازی  فضــای  وارد  کــه  زمانــی  مخاطــب  همیــن  امــا 
یافــت  در متفــاوت  محتوایــی  مختلــف،  دیدگاه هــای  و  نظرهــا  از 

دارد. ی  و بــرای  بیشــتری  جذابیــت  بالطبــع  ایــن،  و  می کنــد 

بحــث تشــخیص درســت یــا غلــط بــودن محتــوا، بــه همــان موضــوع 
اینکــه  یعنــی  برمی گــردد؛  کودکــی  در  آمــوزش  اهمیــت  و  آمــوزش 
کــه تفکــر انتقــادی داشــته باشــیم. در  مــا بتوانیــم آمــوزش ببینیــم 
کــه قبــًا بــا آن آشــنایی  گــر بــا مــوردی مواجــه شــدیم  ایــن صــورت ا
کنیــم. ایــن  کــه چگونــه بایــد بــا آن برخــورد  نداشــته ایم، می دانیــم 
یعنــی داشــتِن قــدرت تحلیــل و تشــخیص خــوب از بــد. ایــن آن 

کــه از ابتــدا بایــد آمــوزش داده شــود. چیــزی اســت 

اینکــه بگوییــم فــان خبــر یــا محتــوا خــوب اســت و یــا بــد، شــاید 
کنــد. امــا بــا مواجهــه و  بتوانــد به صــورت موقــت، مشــکل را حــل 
کــه  ــد، به خصــوص در ایــن دنیــای مــدرن  ــا مســائل جدی آشــنایی ب

هــر لحظــه بــا مفاهیمــی جدیــد آشــنا می شــویم، بایــد ایــن قــدرت را 
ــا  ــم ت کنی ــل  ــادی، تحلی ــر انتق ــتفاده از تفک ــا اس ــه ب ک ــیم  ــته باش داش

ــط. ــزی غل ــه چی ــت و چ ــت اس ــزی درس ــه چی ــه چ ک ــم  بفهمی

گفــت در  کــه در مــدارس و حتــی می تــوان  ایــن امــری مهــم اســت 
هــر  مــا  اینکــه  نمی شــود.  پرداختــه  آن  بــه  هــم  مــا  دانشــگاه های 
کنیــم  کــه مطــرح می شــود، بــا تفکــری انتقــادی بررســی  مســئله ای را 
ــوزش  ــد آم ــا بای ــت. م ــم اس ــیار مه ــم، بس کنی ــل  ــم آن را تحلی و بتوانی
ــوا نباشــیم.  یافت کننــده و مصرف کننــده محت ــًا در کــه صرف ببینیــم 

محتــوای  اســت.  مهــم  بســیار  مجــازی  فضــای  در  محتــوا  بحــث 
باعــث  جذابیــت،  ایــن  و  کنــد  جلــب  را  افــراد  می توانــد  جــذاب 
از  یکــی  می شــود.  مجــازی  محیــط  در  بهتــرش  و  بیشــتر  انتشــار 
ــی  ــم. وقت ــد نمی کنی ــوا تولی ــه محت ک ــت  ــن اس ــا ای ــم م ــکات مه مش
اســتفاده  از محتوایــی  تولیــد نمی شــود، مجبــور می شــویم  محتــوا 
گــر بتوانیــم محتوایــی درســت  کرده انــد. مــا ا کــه دیگــران تولیــد  کنیــم 
کــه دانــش و تحلیــل پشــت آن باشــد، مطمئنــًا  و جــذاب تولیــد کنیــم 
تأثیرگــذار  می توانــد،  وارداتــی  به اصطــاح  محتواهــای  از  بیشــتر 

باشــد.

کــه مســتحضرید در شــرایط قرنطینــه، بیشــتر آموزش هــای  همان طــور 
یــا  و  برخــط  آموزش هــای  بــه  را  خــود  جــای  حضــوری،  و  فیزیکــی 
از  مــردم  ســواد  و  درک  بــه  توجــه  بــا  داده انــد.  آنالیــن  به اصطــالح 
هــر  بــه  اقــدام  از  قبــل  می دانیــد  صحیــح  آیــا  مجــازی،  محیط هــای 
آموزشــی در ایــن فضاهــا، آمــوزش اســتفاده درســت از ایــن فضاهــا در 

گیــرد؟  اختیــار عمــوم قــرار 
کرونــا بــه شــمار می آیــد  گفــت اینهــا از محســنات دوران  می تــوان 
کــه باعــث شــده مــا بــه ســمت اســتفاده از فنــاوری چندرســانه ای 
یــم. ایــن موضــوع در بحــث آمــوزش خیلــی هــم جــا افتــاده اســت.  برو
گــر اســفندماه ســال پیــش ایــن بحث هــا مطــرح می شــد و  شــاید ا
اســت  قــرار  آموزش هــا  کــه  میــان می گذاشــتیم  بــا دانشــجویان در 
به صــورت مجــازی برگــزار شــود، خیلــی عجیــب بــه نظــر می رســید. 
یــا  می شــود  کاری  چنیــن  آیــا  کــه  بــود  مطــرح  ســؤال  ایــن  قطعــًا 
کــه حــدود چنــد مــاه از ایــن موضــوع می گــذرد  نمی شــود؟ امــا حــاال 
کــه آمــوزش مجــازی حتــی  گفــت  گرفته ایــم، می تــوان  و مــا بازخــورد 
در خیلــی از مــوارد، بســیار مؤثرتــر از آمــوزش فیزیکــی و حضــوری هــم 
ــه ســمت  ــل اشــاره، رفتــن ب ــوده اســت. یکــی از مــوارد برجســته قاب ب
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 »collaborative learning« بحــث  همــان  یــا  همیارانــه  آمــوزش 
ــتقیم  ــورت مس ــه به ص ــای اینک ــه ج ــه ب ک ــت  ــوب اس ــن خ ــت. ای اس
در فضایــی  کنیــم،  منتقــل  را  دانــش  و  اطاعــات  از  مجموعــه ای 
کــه افــراد در آن، بــا  کنیــم  تعاملــی شــروع بــه مطرح کــردن مباحثــی 
کننــد و از همدیگــر یــاد بگیرنــد. قطعــًا جریــان آمــوزش،  کار  یکدیگــر 
کــه می افتــد، بهتــر پیــش مــی رود.  در خــال ایــن بحث هــا و اتفاقاتــی 
کــه بــرای همــه دروس ایــن اتفــاق خــوب نمی افتــد؛  گفــت  البتــه بایــد 
در  امــا  می شــوند.  مشــکل  دچــار  و  عملی انــد  بحث هــا  بعضــی 
کــرده اســت  کمــک  بســیاری از مــوارد، وجــود فضــای مجــازی بســیار 
گونــه ای  گفــت  تــا فراینــد آمــوزش بهتــر صــورت بگیــرد و می تــوان 
ــه  ــی ب ــت. حت ــده اس ــاد ش ــوزش ایج ــوع آم ــن ن ــان ای ــاب در جری انق
گــر ایــن ویــروس هــم رخــت بربنــدد، خیلــی از  کــه ا نظــر می رســد 

آموزش هــا همچنــان از ایــن طریــق جلــو بــرود.

کــه بــا  کــه نرم افزارهایــی داخلــی طراحــی شــوند  آیــا صحیــح می دانیــد 
روحیــات و ســازوکارهای اجتماعــی و باالخــص بــا مناســبات مــا همســو 
کمــک نمی کنــد تــا در مســیر  هســتند؟ آیــا ایــن موضــوع از نظــر شــما 
کســب اطــالع از اخبــار و اطالعــات مهــم، دچــار خطــا نشــویم و مســیر را 

گــم نکنیــم؟ در هزارتــوی ایــن فضاهــا 

بحــث  دیگــری  و  فنــی  بحــث  یکــی  اســت:  مطــرح  موضــوع  دو 
بــا  کــه  شــود  طراحــی  داخلــی  نرم افــزار  کــه  موافقــم  محتوایــی. 
قابلیــت  این قــدر  بایــد  مــا  بیایــد.  در  جــور  مــا  بومــی  ویژگی هــای 
کنیــم، ولــی ایــن بــدان  کــه چنیــن چیزهایــی ایجــاد  داشــته باشــیم 
ــا  ــا ایجــاد به فــرض شــبکه های اجتماعــی و ی کــه مــا ب معنــا نیســت 
نرم افزارهایــی از ایــن دســت، افــراد را جهــت بدهیــم و بکشــانیم بــه 
گــر در ذهــن مخاطــب چنیــن احساســی  سمت وســویی خــاص. ا
از  کــه  بــود  نخواهــد  راغــب  بســیار  احتمــال  بــه  بیایــد،  وجــود  بــه 
گــر بهتریــن نرم افزارهــا را در  کنــد؛ یعنــی مــا ا ایــن فضاهــا اســتفاده 
کنیــم، بــاز هــم موفقیت آمیــز نخواهــد  شــبکه های مجــازی ایجــاد 
کــه به نوعــی حــس دســتور و اجبــار را توأمــان القــا خواهیــم  ــود؛ چرا ب
کــه مــا مســیر را  گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، بدیــن معنــی اســت  کــرد. ا
ــه  ــردد ب ــان برمی گ ــث همچن ــی بح کل ــور  ــا به ط ــم. ام ــت نرفته ای درس
کــه یک طرفــه  کنیــم  گــر مــا محتــوای درســتی تهیــه  محتــوا؛ یعنــی ا
نباشــد و فــرد را بــه تفکــر وادارد و او خــودش تشــخیص درســت یــا 
کــه مدنظــر  غلــط بودنــش را بدهــد و در اصــل، خبــر و یــا محتوایــی را 

کنــد، مــا موفــق بوده ایــم. ماســت تحلیــل 

اخاق محــور  بازی هایــی  رایانــه ای،  بازی هــای  جریــان  در  مــا 
نتیجــه  می کننــد.  تبلیــغ  را  خــاص  اخاقــی  و  فلســفه  کــه  یــم  دار
کــه این هــا بازی هــای موفقــی نیســتند.  به دســت آمده ایــن اســت 
کــه به صــورت اجبــاری و  یکــن می بینــد  کــه هــم باز بــه ایــن خاطــر 
کشــیده می شــود و هــم اینکــه از اول معلــوم  یک طرفــه، بــه ســویی 
کــه چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد. در واقــع نوعــی بحــث  اســت 
ــازی اخاقــی  کــه از ب تبلیغــی اســت و نصیحــت یک طرفــه. زمانــی 
کــه مــا را بــه تفکــر  حــرف می زنیــم، بایــد منظورمــان بازی هایــی باشــد 

نکنــد.  نتیجه گیــری  و  وادارد 

و به عنوان آخرین ســؤال؛ در یادداشــت شــما در وب گاه فرهنگســتان هنر 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط حاضــر، از حرکــت فعالیت هــای  این طــور آمــده 
گــذر  واقعــی بــه ســمت فعالیت هــای مجــازی می تــوان بــا عنــوان دوران 
ــا ایــن تفســیر،  کــرد. ب ــاد  ــه مجازی هــای واقعــی ی از واقعیــت مجــازی ب

هنرهــا در ادامــه فعالیت هایشــان وارد چــه فــازی خواهنــد شــد؟ 
بــرای بحــث هنــر دو اتفــاق در جریــان اســت؛ یکــی اینکــه ایــن جریان 
فضــای مجــازی و اســتفاده از فناوری هــای چندرســانه ای، فرصتــی 
کــه از قبــل وجــود داشــته اند؛ فرصتــی  ــرای هنرهــای ســنتی  اســت ب
ــه  ــی1 و نمایــش این گون ــع بحــث معرف ــرای دیده شــدن آنهــا و در واق ب

ــًا  ــد. قب ــش بدهن ــان را نمای ــل خودش ــتر از قب ــد بیش ــا بتوانن ــا ت هنره
کــه  بــه موزه هــا برونــد  افــراد می توانســتند حضــورًا  از  فقــط بعضــی 
بــا پررنگ شــدن فضــای مجــازی، ایــن فرصــت در اختیــار موزه هــا 
ــی بیشــتر در ارتبــاط  ــا مخاطبان ــر، ب ــر و بهت ــا راحت ت ــرار داده شــد ت ق
کــه  داشــته  اثــر  نیــز  هنرهــا  ایــن  آمــوزش  در  موضــوع  ایــن  باشــند. 

کرونــا هــم ادامــه یابــد.  می توانــد حتــی بــرای بعــد از دوران 

را  دیجیتــال  هنرهــای  بحــث  مــا  کــه  اســت  ایــن  مســئله  دومیــن 
گام اول و مهم تــر اصــًا هنرهــای  کمــی بیشــتر جــدی بگیریــم. در 
کنیــم. در حــال حاضــر بســیاری از  دیجیتــال را نوعــی هنــر قبــول 
کــه به طــور مشــخص بــا قرارگرفتــن فناوری هــای  هنرمنــدان هســتند 
کــه ممکــن  دیجیتــال در زمــره هنرهــا مخالف انــد. آنهــا نگران انــد 
باعــث  دیجیتــال،  هنرهــای  پررنگ کــردن  و  اهمیــت دادن  اســت 
کشــیده شــوند.  کم کــم ایــن هنرمنــدان و ایــن هنرهــا بــه حاشــیه  شــود 
ــا پیــش آمــده اســت، می تــوان  کرون کــه در زمــان شــیوع  ــا جریاناتــی  ب
به عنــوان هنــر  کــه هنــر دیجیتــال و چندرســانه ای،  امیــد داشــت 

پذیرفتــه شــود. ایــن مســیر را هنــر عکاســی هــم پیمــوده اســت. 

1. Presentation


