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 چکیده

 تئاتر های ارزش حفظ بر تنها نه دیجیتال تئاتر کند،می استفاده مختلف مفاهیم القای برای متنوعی و جدید ابزارهای از مدرن هنر

 به پاسخ و تماشگران ادتعد بردن باال و ذبج بزرگتر، هدف بلکه کندمی تالش نوآوری و جوانی روح دمیدن سنتی، و کالسیک

 چگونگی بلکه نیست، تئاتر دنیای با دیجیتال هایتکنولوژی تعامل نحوه صرفا مسئله .دارد امروزی مخاطب طبیعی نیازهای

 از استفاده با حاضر پژوهش .ستهاایده بیان در جدید هایپتانسیل ساختن فراهم با معناها تغییر و مدرن اجراهای در تاثیرگذاری

 دیکسون استیو نظریات اساس بر را نظر مورد اجرایی گونه دیجیتالی، تئاتر چگونگی و چیستی تشریح از پس تحلیلی، توصیفی روش

 آن تواننمی اجرا در دیجیتال هایدستگاه بدون .باشد شدن دیجیتالی به قادر ابتدا از بایستمی دیجیتال تئاتر هر .نماید می بررسی

 زمان واحد در رویدادها رخداد و زنده بازیگر بدون باشند، بودن زنده شامل بایستمی دیجیتالی اجراهای .دانست یجیتالید را اجرا

 اجرا زبانی محتوای بدون باشد زبانی متولی دارای بایستمی دیجیتال تئاتر .کرد صحبت آن بودن اجرا به راجع توانمی بسختی

 بازیگران و مجازی واقعیت بین (باالنس) تعادل حفظ دیجیتالی اجرای هر در اصل مهمترین .شودمی موزیکال ای رقص به تبدیل

 شود.می موضوع بصری درک طریق از اطالعات سازی ساده موجب دیجیتالی هایدستگاه از استفاده .است

 

 

 دیکسون استیو دیجیتال، اجرای تئاتر، دیجیتال، تئاتر دیجیتال، یرسانه واژه: کلید

 

 مقدمه

 هایرسانه اصطالح .دارند زنده تئاتر اجرایی هنر در مهمی نقش منعطف و پویا صورت به کامپیوتری جدید هایتکنولوژی

 بستر برروی جابجایی امکان که هاییه(ابرداد) متادیتا و گرافیک ویدیو، صوت، متن، جنس از محتواهایی به دیجیتال

 تئاتر درک برای ویژه اهمیت دارای و مهم بسیار مبحث این که کندمی اشاره دارند را کامپیوتری ایه شبکه و اینترنت

 اشتراک به اجازه کامپیوتری های شبکه کمک به بودن، تعاملی امکان .است جدید هایتکنولوژی با تعامل در امروز

 برای غرافیاییج مرزهای گرفتن نظر در بدون یجهان گروهی هایپروژه به پردازی بداهه تا متن از هاخالقیت گذاشتن

 در بدنی تجربه که است عقیده این مبنای بر آن معنای و دیجیتال هنر’ :گوید می سیمانوسکی رابرت .دهدمی را همکاری

 گران تعامل یا تماشاگران سوی از که است این نیازمند بنابراین است خالق بیان تعمدی بیش و کم نتیجه تعاملی اثر یک
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 و تغییر رشد، حال در بسرعت  دیجیتال، هایرسانه شاخه بودن جدید وجود با (112۰:۵ سیمانوسکی،)‘.شود تفسیر 

 بلکه نیست، تئاتر دنیای با دیجیتال هایتکنولوژی تعامل نحوه صرفا مسئله .است متفاوت هایحوزه در گستردگی

 این .هاستهاید بیان رد جدید هایپتانسیل ساختن فراهم اب معناها تغییر و مدرن اجراهای در تاثیرگذاری چگونگی

 با معناها تغییر و مدرن اجراهای در تاثیرگذاری چگونگی تا است دیجیتال تئاتر های ویژگی تبیین دنبال به پژوهش

 روش ,تحقیق هدف و سئواالت به توجه با پژوهش این در بیابد. را هاایده بیان در جدید هایپتانسیل ساختن فراهم

 باشد. داشته کار برای جامع پاسخی تواند می که رسید می نظر هب مناسبی روش تحلیلی توصیفی

 بحث و تحلیل

 هنری هایفرم از ترکیبی هنر این همواره باستان، دوران از .است خاصی هایویژگی و هاجذابیت دارای تئاتر دنیای

 امکانات از همیشه تئاتر .است هبود عوامل دیگر و طراح نویسنده، ساز، آهنگ بازیگر، کارگردان،-بازیگر با همراه متفاوت

 .است بوده سحرآمیزتری و رویایی داستانی فضای ساختن پی در آن از استفاده با و بوده مندبهره خودش یزمانه روز

 هایتکنولوژی از ترکیبی صرفا دیجیتال تئاتر .است شده تئاتر هنر همیشگی و باوفا همراه دیجیتال هایتکنولوژی امروزه

 کنار در بستر این هایقابلیت و است زیباشناسی جدید مفهوم یک اصل در نیست، تئاتر از کالسیک مفاهیم با دیجیتالی

 و زمانی یبازه در میبایست را آنها تئاتر، اجرای و تماشاچیان بازیگران، بررسی و درک برای .گیرد می قرار مدرن اجرای

 کردن اضافه با است نیز دیجیتال اجراهای شامل امر این ،بدهد صحیحی نتیجه آنها، بررسی تا جیدسن خودشان مکانی

 تئاتر داشت نظر مدنظر همیشه باید را نکته این .دارند فاحشی هایتفاوت نسل به نسل دیجیتالی ابزارهای که موضوع این

 هنر کنار در دیگر، هنرهای با تعامل در بلکه آیدنمی بوجود خأل و یک و صفر فضای در و نیست ذات به قائم دیجیتال

 کندمی اپید معنی مدرن و کالسیک

 تئاتر و آرت( )پرفورمنس اجرا هنرهاي تفاوت .1

 براساس تواند می آرت پرفورمنس است. کردن سرگرم آن اصلی اهداف از یکی و گیرد می شکل نمایشنامه براساس تئاتر

 پرفورمنس اصلی هدف دارد. وغیره موزیکال ،اپرا رقص، قبیل از مختلفی انواع و باشد بداهه بصورت حتی یا نمایشنامه

 برد. می بهره تئاتر هنر به نسبت تری وسیع طیف از هنرها ترکیب در آرت پرفورمنس. است مخاطب تفکر به میل آرت

 دیگری)بازیگر( شخص همیشه اما دارد دوجو هنرمند تئاتر در کند. می تبدیل هنر به را خود هنرمند آرت پرفورمنس در

 را خود اثر آرت پرفورمنس هنرمندان ولی کنند می اجرا است شده گفته آنها به که هآنچ بازیگران کند. می رااج را هنر

 زمانی نظر از آرت پرفورمنس ولی است ساعت دو به نزدیک تئاتری اجراهای معموال زمانی نظر گذارند.از می بنمایش

 یابد. می ادامه سالها حتی اجراها از عضیب باشد. نیم و روز یک حتی یا ثانیه سی از کمتر تواند می و نیست محدود

 

 ها: ویژگی .2

 دیجیتالی اجراي 1‘بودن زنده’1.2

 بسمت فلن پگی .هستند تئاتر اجراهای مطالعات در تئاتر بودن زنده بحث متفکر و محقق دو 3فلن پگی و 2آسلندر فیلیپ

 شود، رکورد شود، ذخیره نباید اجرا است، حال زمان ا،اجر در زندگی تنها’ :او بنظر رفت، اجرا شناسی هستی تعریف

 ایبدرجه .شودمی اجرا از بغیر چیزی به تبدیل شود، چنین اگر .گیرد قرار هایبازنمایش از ای چرخه در یا شود مستند

 یهست اصل به خیانت حتی و کاهش موجب امر این .شود تولید اقتصاد یچرخه وارد کندمی تالش اجرا که رسد می

 را شدن مستند حتی و شدن رکورد شدن، ذخیره امکان یدیجیتال اجراهای (1۰ :1۹۹3 ،فلن)‘.شودمی خود شناسی

 .بردمی رایج اجراهای هایمحدودیت و مرزها از فراتر را یدیجیتال اجراهای امکانات این که دارند،
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 .شد بررسی 1۹41 سال در 4جونز ادموند رابرت یکا،آمر تئاتر تئورسین توسط بار اولین ایرسانه فضای و بودن زنده یایده 

 قرار نامحدود امکانات با جدید تئاتری هنر یک تئاتر، در سخنگو عکس و زنده بازیگر از استفاده همزمانی در’ کرد اعالم او

 خودآگاه یایدن بیانگر زنده بازیگر است، ناخودآگاه دنیای بیان برای رسانه بهترین ویدیو و فیلم جاییکه .‘است گرفته

 دنیای)آگاهناخود و (عینی،واقعیت دنیایی)خودآگاه دنیای دو ، همزمان صورت به رسانه دو ترکیب چند هر .است (واقعیت)

 به توانندمی زنده و ایرسانه هاینمایش که معناست بدان این (.1۸ :1۹41 جونز،) .گذاردمی بنمایش را (ذهنی،انگیزه

 بصورت یکدیگر با توانندمی دیجیتال و ئاترت دیگر کالمی به شوند ترکیب یکدیگر با پیچیده و الزامی شریکی عنوان

 .کنند همکاری بیترکی ایرسانه تولید یک در مساوی

 بچالش را بودن زنده هاینظریه (1۹۹۹)۵‘شده ایرسانه فرهنگ یک در اجرا :بودن زنده’ معروفش کتاب در آسلندر

 از مصنوعی بازتولید’ و ‘ثانویه’ عنوان به ایرسانه رویداد و ‘واقعیت’ عنوان به ندهز یدادرو ها،نظریه این در ،است هکشید

 و تئاتر مشاهده حاصل بودن ایرسانه و زنده از قطبی دو مخالفت برابر در او استدالل (.31 :1۹۹۵ بروک،.)است ‘واقعیت

 روشنی و واضح شناسی هستی تمایز که کندیم بیان و اندشده ایرسانه ایفزاینده صورت به که است ای زنده یهااجرا

 دارد اعتقاد و است موافق کامال آسالندار اندیشه با نگارنده (۵۰ :1۹۹۹ ،آسلندر.)ندارد وجود ایرسانه و زنده فرم بین

 کدیگری از دو این رسد می بنظر ..است بودن زنده و ایرسانه فضای یک یکپارچگی نمایانگر یدیجیتال اجراهای امروزه

 زندگی آن در که است اجراها از (جدید نسل)جدید ی دوره در زیبایی برتر نیروی دیجیتال .هستند ناپذیر تفکیک

 .کند فرار دیجیتال تسلط از تواندنمی زنده اجرای کامپیوتری هایتکنیک و کامپیوتر تکثر دوران در .شودمی گنجانده

 استفاده تئاتری بافت در زنده اجراگر با پیوسته ایهگون به دیجیتال کتورهایپروژ یا ویدیو زنده، ایچندرسانه تئاتر فیلم

 به زنده عمل از و عوض را خود تمرکز نقطه بایستمی تماشاچیان دیجیتالی فضای با دهزن اجرای ترکیب در .شودمی

 بلکه بشود تمرکز پرش یا شک دچار تماشاچی که نیست ایگونه به امر این ولی بلعکس و کنند منتقل دیجیتالی عکس

 .دهد انجام را کار این بتواند راحتی به تماشاچی که باشد میبایست ایگونه به بستر دو نای ادغام

 شدن دیجیتال قابلیت 2.2

 تغییر قابلیت باید اجرایی چنین .ببرد بهره هنری رخداد اصلی عنصر عنوان به دیجیتال هایتکنولوژی از بایستمی اجرا

 محتوایی عناصر این از یک هر درواقع .باشد داشته را محتواها دیگر و انیمیشن ویدیویی، تصاویر بلکه نور و صدا تنها نه

 هایفرمت در انتقال یا بازپخش قابلیت با یکپارچه بصورت آنها خروجی و باشند مدیریت قابل کامل بصورت بایستمی

 پتانسیل با موازی و مشابه خالصی، یشده محاسبه انسیلپت دارای دیجیتالی (محتوا) اطالعات کیفیت .باشد دیجیتال

 و بازیگر به شدن تبدیل و اجراگر با تعامل شانس تماشاچی دیجیتالی، ابعمن کاربردی هایبرنامه با .است انسان تخیل

 ارتباط برقراری برای شایانی کمک هایشتوانایی از استفاده با دیجیتال تئاتر .دارد را خود افکار براساس را اجرایی ساخت

 .کندمی (کامپیوتر)دیجیتال و (انسان)تئاتر مابین

 بیان یا زبان محتواي 2.3

 که اجرایی هر .شودمی نیز دیجیتال اجراهای شامل که اجراست هر اصلی هایویژگی از یکی سخن محتوای یا متن

 هایویژگی .شودمی بیان متن و کلمه قالب در که داستانی باشد، داشته طرح بایستمی شودمی اجرا صحنه برروی

 موزیکال اجرای یک یه تبدیل اجرا زبانی محتوای بدون .کند کمک اجرا از اصلی یایده فهم در بایستمی فقط دیجیتالی

 پیدا راه بصری محتوای به اغلب زبان و سخن محتوای مدرن هایاجرا در امروزه(۵ :۲۰۰۷ ماسورا،) .شودمی رقص یا

 کمک با ددار نیاز کالسیک تئاتر در بیان برای بازیگر که آنچه هر .بیشتر دیجیتالی افکت ،کمتر ماتکل و متن .کندمی
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 نمایش، صفحه بر تصویر پروژکتور کلیپ، ویدیو) کامپیوتری مدرن هایتکنولوژی کمک با دیجیتال تئاتر در و کلمات، 

 استفاده آن دوتای فقط یا ویژگی سه هر از توانمی دیجیتالی اجرای در .افتدمی اتفاق (نمایش صفحه بر دیجیتال متون

 هااجرا از بعضی در مثال عنوان به .است دیجیتال اجرای یک اصلی رکن شدن دیجیتالی قابلیت است توجه الزم .کرد

 اجرای اجرا، که شد خواهد متوجه مخاطب دیجیتال هایدستگاه از استفاده با فقط .بیابد را محتوا زبان تواندنمی بیننده

  .است ضروری دیجیتال تئاتر برای صفت این نگارنده دید زاویه از .است دیجیتال

 مزایا .3
 این برد، می بهره دیجیتال های رسانه با همراه تماشاچیان و ‘زنده’ بازیگران از که اجراست از گونهای دیجیتال، تئاتر

 )ماسورا،.شود می معاصر تماشاچی برای ابیتذج و تئاتر هنرکالسیک احیای ترکیبی، هنری فرم ساخت موجب تعامل

 رایج تئاتر اجراهای در .است بازیگران با تماشاچیان بودن ارتباط در دیجیتال اجراهای اصلی ویژگی از یک .( 3 : ۰۰۷2

 ارتباط دیجیتال اجراهای در .میشوند گرفته نظر در تئاتر های صحنه کنش از شده جدا گر مشاهده عنوان به تماشاگران

 همانگونه نمیشود محسوب بازیگر برای منفعل تماشاگر عنوان به تماشاچی چون چرا نیست سئوال مفعول و فاعل مابین

 برابر ی رابطه یک آنها ارتباط .نمیکنند برخورد آنها کنش به نسبت منفعل مشاهدگر عنوان به تماشاچیان با بازیگران که

 واکنش دارد، فیزیکی حضور که کسی شود، می دیده بازی)اجرا( شریک انعنو به تماشاچی .است طرفه دو فعاالنه کامال و

 اجرا یکپارچگی و اتحاد ی نتیجه دیجیتال اجرای روش این در .میکند درک را اجرا بازیگران کنار در و دهد می نشان

 .است تماشاچیان و کنندگان

 
 تعامل و 6استغراق 3.1

 بیشترین به بیننده استغراق زمانیکه است. لمتص تعامل و استغراق قبیل از تفکراتی به دیجیتالی اجرای زا جدید دیدگاه

 بوجود دیجیتال های دستگاه طریق از کلی بصورت واجرا اجراگر با تعامل برقراری امکان زمان همان در و برسد خود حد

 استغراق به منجر که سازند می را تئاتر صحنه برروی جازیم واقعیت دیجیتالی ابزارهای نگارنده دید زاویه از آید. می

 از مفاهیم سمت به استغراقی تئاتر که است توجه به الزم دهد. می سوق واقعیت این با تعامل به را آنها و شود می بیننده

 (مشارکت2 (هدایت1 کند: می تعریف را تعامل از استفاده مرحله چهار دیکسون استیو  رود. می تعاملی تئاتر قبیل

 توسط پیشنهادی شرایط )انتخاب است واکنشی تعامل شامل اول مرحله (۵63 :2۰۰۷ .)دیکسون،(همکاری4 ه(مکالم3

 تماشاچیان نظر به نیاز که تلوزیونی های برنامه در مدل این از است، پرکاربرد بسیار امروزه هدایت مدل کننده(. شرکت

 یا برنده در برنامه گیری جهت به دیگر های راه یا سایت در رای یا اس ام اس ارسال با تماشاچیان شود، می استفاده است

 اجرا با توانند می مخاطبان  است، مشارکت دوم مرحله .کنند می کمک دیگر مسیرهای یا کننده شرکت بودن بازنده

 در بدهند. تغییر ای شده ضبط پیش از مختلف های دنباله انتخاب طریق از را آن مسیر حتی و باشند داشته تعامل

 برقرار برگزیده های سطح در ارتباطات کنند. می بازیگر با ‘ارتباط’ برقراری هب شروع کنندگان شرکت مکالمه، سوم مرحله

 یک تعاملی تئاتر کند. می اجراگر با ارتباط برقراری به شروع اجرا، از قسمت کدام در که کند می انتخاب بیننده شود. می

 مرحله است. بینندگان و بازیگران مابین ‘مکالمه’ درک و عمل در مخاطب درگیری مقصود آن در هک اجراهایی از مثال

 نویسنده کمک یا اصلی نویسنده به تبدیل تعامل که شود می مطرح زمانی و است تعاملی همکاری نهایی، و چهارم

 عموالم اما باشد کامپیوتری محیط و کاربر یک بین است ممکن همکاری این شود. می داستان روایت یا اجرا اثرهنری،

 یا کامپیوتری های تکنولوژی از استفاده با را کارجدیدی تا کنند کار بایکدیگر کاربران که افتد می اتفاق بیشتر یزمان

 ساختن طی در جدیدی چیزی کنندگان شرکت مرحله این در (۵۹۵ :2۰۰۷ )دیکسون، کنند. ایجاد مجازی محیط

 تعیین پیش از های محدودیت فحذ با اجرا جهت تغییر امکان کنندگان شرکت به آخر مرحله .کنند می تولید داستان

  دهد. می را شده
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 اجرای به بستگی غالبا بودن استغراقی باشد. مرتبط بودن تعاملی بحث به خیلی تواند می و است مفهوم یک استغراقی 

 بودن استغراقی .دارد را گوناگون کارهای در استفاده و حضور امکان استغراقی، ها استراتژی براساس بلکه ندارد خاصی

 می آن جذب خواننده که دنیایی مقابل در شده غرق آن در فرد که جهانی توسط ادبی بودن استغراقی از را خودش درام،

 سر در نه افتد می اتفاق صحنه برروی اعمال ی همه تئاتر در یعنی (26۰ : 2۰14 )بوکو، کند. می متمایز شود،

 بررسی برروی استغراقی تئاتر در انتقادی تفکر کند. احساس را حضورشان و ببیند را هاآن تواند می مخاطب تماشاچیان.

 کار قلب در استغراقی تئاتر است. شده متمرکز است تئاتر ی ساخته که آنها بفرد منحصر ارتباط و مخاطب/اجراگر تعامل

 تئاتر در ت.اس اجرا دنیای در بیننده یذهن و فیزیکی انتقال برای راهی تنیاف جستجوی در تئاتری چنین کند. می شرکت

 پاسخ بیانگر استغراقی تئاتر اساس براین بشود. جابجا سنسوری چند بعدی سه محیط در است قادر مخاطب استغراقی

 بودن مصنوعی از نمخاطبا دیجیتالی تئاتر در است. اجرا در آنها مشارکت و فضا با تعامل در مخاطبان به خاص های

 چنین پذیرفتن درضمن و اند پذیرفته را مجازی واقعیت این نهاآ ، اند مطلع اند، شده غرق آن در که دنیایی طبیعت

  کند. می کمک آنها شدن مستغرق به واقعیتی

 

 نشانه عنوان به دیجیتال هاي دستگاه 2.3

 در تنهایی به اینهرسا تئاتر ردیابی این’ :کند اجرا را رسانه تواند،می دیجیتال تئاتر که دهدمی پیشنهاد ۷بوانیچ ام پیتر

 عکس آن .شودمی آشکار صحنه برروی بازیگر اما نیست، بازیگر دیگر صحنه روی بر بازیگر :گیرد می صورت ناظران ادراک

 اجرا شروع از قبل هصحن پشت انبار در آویزان عکس همان از متفاوت بشدت و شودمی صحنه برروی عکس یک به تبدیل

 یکننده تبدیل برخالف .نیست ویدیو همان با خانه در اشمشابه نوع شبیه دیگر صحنه روی کتورپروژ ویدیو آن .است

 و عکس بازیگر، کند،می رها خودش، بکری به را چیزها دیجیتال تئاتر کند،می تبدیل هاوبایت هابیت به که دیجیتال

 آنها .گذاشت خواهند بنمایش خود اصل نمایش از فراتر چیزی تئاتری تولیدات این تند،هس زمان همان در هنوز ویدیو

 زمان همان در و گذاردمی نمایش به را تخیلی دنیای یک حتی یا ویژگی یک کدام هر که شوندمی هایینشانه به تبدیل

 ی جوهره گذاشته بنمایش معنی هر از مهمتر بسیار -آیند می در نمایش به صحنه برروی که هستند چیزی همیشه آنها

می تهیه ویدیو و تلوزیون فیلم، کنشی، موقعیت یک بیان برای دیجیتال تئاتر (.1۰3 :2۰۰6 بوانیچ،) نشانه یک یدعملکر

 برروی زمان همان در بلکه گذارندمی نمایش به تنها نه زنده اجرای فیلم از جزئی عنوان به ویدیو رکوردر و تلوزیون .کند

 جدا اجرا از آنها .هستند خاصی یایده گویای دیجیتال تئاتر در دیجیتال ابزارهای .شوندمی گذاشته نمایش به صحنه

 مشاهده جدا الکترونیکی هایابزار عنوان به را کامپیوتری هایدستگاه یا پروژکتور مانیتور، هرگونه تماشاگران نیستند،

 پیتر هایصحبت ادامه در .هستند خاص یهانشانه دارای و اجرا هایهندهد مشارکت و عناصر واقع در آنها .کنندنمی

 در انسان .شود پرداخته اطالعات از بصری درک به باید نشانه، عنوان به دیجیتال هایدستگاه استفاده یدرباره بوانیچ

 برای احساسی و فیزیکی هایانرژی از خیلی است، نیز مجازی دنیای در دیدن قابل که کندمی زندگی چیزهایی دنیای

 تا کندمی کمک اون به هانشانه این کند،می زندگی هانشانه و تصاویر از دنیایی در انسان .شودمی خرج ریبص اهداف

 برای که هایینشانه از قسمتی نقش مدرن اجراهای در دیجیتال هایابزار .دهد شکل اطرافش دنیای از را ادراکش بتواند

 که (تصاویر کمک به ارتباطات) بصری ارتباط در آنها .کندمی بازی را شودمی استفاده محتوا بر تاثیر یا تغییر ساخت،

 کامپیوتری اشیاء .کنندمی شرکت مخفی معانی و کلیدی هایایده فرهنگی، کدهای موضوع بر تسلط معنی دهنده نشان

 .کنندمی کمک اجرا در حس به که ندهست هنری اشیاء آنها بلکه نیستند مستقل دیجیتالی ابزارهای دیگر

 .معایب4

 اجرا از درک کاهش 1.4
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 درک از خروج .است یافته افزایش اخیر دهه در سرعت این و است یافته توسعه بسرعت که است ایحوزه دیجیتال اجرای 

 روسی معروف تئاتر طراح .است شده زیادی هایبحث ایجاد موجب شده، کامپیوتری واقعیت به ورود و اجرا از کالسیک

 و ندارند را مدرن دیجیتالی اجرای هایصحبت کدهای خواندن توانایی که تئاتری بینندگان ’ : یدگو می ۸بوچاوار کاتیا

 کل در اجرا از هیچی مسلما و نمیفهمند را نویسنده اصلی مفاهیم ار بسیاری شوند،نمی متوجه را اجرا مختلف هایزبان

 از یکی .اجراست در خاص کد خواندن چگونگی رییادگی مخاطبان برای اصلی مسائل از یکی امروزی ۹‘.فهمید نخواهند

 خواهد قادر هنر در دیجیتالی واقعیت و دیجیتالی حوزه’ او صحبت به بنا .است 1۰بودریار جین هنردیجیتال اصلی نقادان

 در افراط این نتیجه .بگذارد انسانی فرهنگ کل برروی همچنین و شخصیت یک دنیای روان و برروحیه منفی تاثیر بود

 در و خالقیت تخیل، مشاهده، لحاظ از افراد (آگاهی) هوشیاری تغییر به منجر تواندمی جیتالیید هایدستگاه از ادهاستف

 از حد از بیش استفاده با نگارنده ‘.شود اجتماعی ذهنیت ریزی برنامه تغییر طریق از جامعه کل زندگی بر تاثیر حال عین

 اما .دارد اجرا کردن درک با تداخل که است معتقد و دارد مشکل دیجیتال هاینمایشنامه در کامپیوتری هایتکنولوژی

 تکنولوژی-هنر اجراهای به مختص مقاله یک در مثال، عنوان به .نیستند موافق اصال ایده با حوزه این فعاالن از بعضی

 هنرهای به جایزه اهدای و تشویق برای انجمن ساالنه اولین)12سفموما در ایرسانه ایهنره سازنده ،11ریلی باب مدرن،

 چندین با آنها جدید، ایرسانه هنرهای با که باشند متوجه باید مردم : کردند اعالم (الکترونیکی هایرسانه در معاصر

 زمان، قبیل از مختلفی هایحس مستلزم که شوند،می درگیر هنر آن با همزمان صورت به خود ادراکی حسی قدرت

 و کنندمی کار تصاویر که ایشیوه فکری، هایفرآیند با مستقیم ایرابطه در که بدانند باید هاآن .است نیز تاکیدها و جریان

 کل کالسیک، اجراهای از انسان درک البته، (۵۰ :2۰۰۸گالکین،) ‘.هستند کنند،می کار اشیاء با تصاویر که ایشیوه

 بشنود، را موسیقی و بازیگران صدای ببیند، را صحنه روی بازی تواندمی او .دهدنمی قرار تاثیر تحت را او ادراکی حواس

 همانگونه هارویداد دیدن به سازندمی قادر را انسان جدید هایتکنولوژی .نکند درک حجمی هایگیریاندازه در را اجرا اما

 طرفی از و اجرا از جدیدی نوع ظهور به منجر بعدیسه فضای .ایستا تصاویر با رویاها ای و دهدمی رخ واقعی زندگی در که

  .کندمی بازتر را واقعیت از درک در غیرممکن هایمرز یگستره

 وجود فنی ابزارهای از استفاده و اجرا یسازنده مابین ساز مشکل یرابطه یک مدرن دیجیتالی اجراهای از بسیاری در

 .کنندنمی درک را یکدیگر و هستند مجزا فرهنگ دو دارای دسکتاپ دهندگان توسعه و کامپیوتر دانشمندان .دارد

 یزمینه در که زمانی اما کنند،می کار کامپیوتر طریق از طبیعی هایجنبه پردازش و بازسازی تکرار، برروی دانشمندان

 حضور اجرایی هر در .ندارند اجرا از درکی (کامپیوتر ندگانده توسعه) دانشمندان از خیلی کنندمی کار سرگرمی یحوزه

 تئاتر کارگردانان هایایده کنندهای بازگو همیشه کامپیوتر علم کنندگان تولید .نیست مناسب یجیتالید هایدستگاه

 بخش این در دیجیتالی هایپیشرفت وی بنظر چون چرا نیست موافق منتقدین با نگارنده نقطه این در .بلعکس و نیستند

 بلکه نیستند جدا اجرا از دیگر مخاطبان .است ینندگانب برای جدید امکانات کردن باز و اجرا از درک به کمک با مغایر

سه هایعینک مانند دیجیتالی هایدستگاه طریق از را خود حضور و مشارکت تواندمی بیننده .هستند آن اصلی جزئی

 از بیش همچون مشکالتی به راجع بایستمی مخاطب، برای جدید هایرصتف ایجاد وجود با حتی اما .کند حس بعدی

 فرسوده زیادی حد تا تئاتر بودن زنده از سنتی مفاهیم ’ : گوید می آسلندر فیلیپ .کرد صحبت نیز بودن یجیتالید حد

 فرهنگ به تبدیل دیجیتال .دارد وجود شده رکورد و زنده دراماتیک هنرهای مابین اندکی تفاوت اکنون زیرا است شده

 پرده، روی بازیگران و زنده بازیگران ترکیب با تئاتر اجرای تماشای هنگام مثال عنوان به .است شده زندگی در غالب

 (۵۰ : 1۹۹۹،آسلندر) .کنندمی نمایش صفحه به بیشتری توجه مخاطبان
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 فضا یک در متفاوتی دیجیتالی هایدستگاه از دیجیتالی داستانی تنساخ برای کوتز جورج مانند کارگردانان از بعضی 

 نور از متنوع هایاستفاده و هاربات لیزری، هایپروژکتور دیجیتالی، مپینگ همکاری مجذوب بینندگان .نندکمی استفاده

 مخاطب به آنها زمان همان در اما کند،می کمک صحنه برروی نهایی تصویر یک ساخت به ابزارها این یهمه .شوندمی

 خود بلکه دادندنمی را اجرا نهایی یایده تماشاچیان به کالسیک تئاتر در .دهندنمی را شخصی تخیلی داشتن فرصت

 از ایصحنه مثال عنوان به شودمی چیده صحنه که زمانی .رسید می نتیجه به و کردمی فکر آن به بایستمی مخاطب

 وجود نمایش صفحه در باران بارش تماشای مثل امکانی چنین معمولی اجراهای از جنگلی های باران یا گرمسیری مناطق

 این در مسلما .کند تخیل خودش میبایست تماشاگر را دکور آن از فراتر هرچیزی .است دکوراسیون آن چیز همه .ندارد

 اجرای در را بیشتری تخیل نامکا بیننده .است تماشاگر تخیل به نیاز و نیست نمایش صفحه در چیزی هااجرا نوع

 یک تنها مخاطب و شوندنمی اجرا کامپیوتری هایکنولوژیت معمولی تئاتر در زیرا دارد دیجیتال به نسبت کالسیک

 .نیست لزومی چنین به نیاز دیجیتال اجراهای در .دارد خودش تخیل با تخیلی دنیای در خود جایگزینی برای فرصت

 رس در باالیی تالش به نیاز جهان این ایجاد برای .گرددمی ایجاد کامپیوتری هایژیتکنولو توسط خیالی جهان تمام

  .نیست

 .کندمی تر ساده اجرا به را مخاطب رویکرد ، موارد این یهمه .دارد وجود تئاتر یصحنه برروی (خیالی جهان)چیز همه

 نه یا کرد تالش نه اجرا تماشای برای که است ممکن غیر تقریبا چون رسد می بنظر متناقض کمی نگارنده اظهارات

 دو در را رسانه او .کندمی پیدا معنی هارسانه مورد در 13لوهان مک صحب زتاببا در نگارنده هایایده اما کرد، مشارکت

 از انبوهی یتوده با ادغام یا کردن شرکت براساس رسانه حرارت کرد، بیان لوهان مک .گرم و سرد :داد قرار دسته

 است بینندگان به نسبت االییب اطمینان سطح دارای گرم هایرسانه .شوندمی معرفی اطالعات از حجمی ارائه یا اطالعات

 و رادیو مثال عنوان به) .دارد اهمیت آنها بصری درک سطح در بنابراین و است مستقیم تصاویر و نقاشی عکس، دارا و

 در جزئی تصویر یک فقط آنها .است متن گفتار، شامل و شوندمی عشرو اطمینان کم درجه با سرد هایرسانه (سینما

 حذف به منجر رسانه، نوع دو این تلفیق بنابراین (2۸ : 2۰۰1  لوهان، مک(.)تلفن و سینما) ندکنمی ایجاد بیننده ذهن

 از استفاده به وعشر رسانه یکنتیجه در .شودمی سرد هایرسانه در اطالعات شدن شامل و داغ هایرسانه در اطالعات

 براساس .است بازرسانش نوعی واقع در راهیهم این .کندمی هایرسانه دیگر اطالعات نمایش هایتکنیک و ابزارهای

 سمت از .دهدمی ارائه سمت یک از را زیادی اطالعات زیرا است گرم هایرسانه دارای دیجیتالی تئاتر لوهان، مک اندیشه

 در داغ ایرسانه .گرفت نادیده را سرد هایرسانه تواننمی دیجیتال اجرای زبانی و متنی زمینه پس وجود با دیگر

 .هستند کارا بسیار مخاطب توسط سازی تکمیل در هم و مشارکت در سرد هایرسانه ولی شوندمی حاضر تر کم کتمشار

 یدورسانه در اصلی مسئله .است سرد هایرسانه هدف دیجیتال تئاتر در مشارکت سطح در که است معنی بدان این

 در شوند،می قالب گرم هایرسانه اجرا در جیتالیدی هایدستگاه از حد از بیش استفاده مورد در که است این مختلف

 تخیل از استفاده برای مخاطب به را فرصت این و کنندمی پر خود محتوای با را مخاطبین درک هایکانال تمام نتیجه

 مخاطب تقاضا موجب این که شوندمی قالب گرم هایرسانه کالسیک تئاتر و دیجیتال هایداده توازن مورد در .دهدنمی

 اطالعات سازی ساده که شد متذکر باید .است تخیل در ایده تکمیل و همکاری و ها فرآیند در مشارکت حد باالترین برای

 ابزارهای بین تعادل صورت در .افتدمی فاقات دیجیتال هایرسانه از حد از بیش استفاده در فقط تر راحت درک برای

 .دارد آن معایب به نسبت بیشتری مزایای روش این کالسیک، روش و دیجیتال
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 را اجرا آن تواننمی اجرا در دیجیتالی هایدستگاه بدون .باشد شدن دیجیتالی به قادر ابتدا از بایستمی دیجیتال تئاتر هر 

 ییاجرا چنین .ببرد بهره هنری رخداد اصلی عنصر عنوان به دیجیتال هایتکنولوژی از بایستمی اجرا .دانست دیجیتالی

 این از یک هر درواقع .باشد داشته را محتواها دیگر و انیمیشن ویدیویی، تصاویر بلکه نور و صدا تنها نه تغییر قابلیت باید

 انتقال یا بازپخش قابلیت با یکپارچه بصورت آنها خروجی و ندباش مدیریت قابل کامل بصورت بایستمی محتوایی عناصر

 موازی و مشابه خالصی، یشده محاسبه پتانسیل دارای دیجیتالی (محتوا) اطالعات کیفیت .باشد دیجیتال هایفرمت در

 رخداد و زنده ربازیگ بدون یعنی باشند بودن زنده شامل بایستمی دیجیتالی اجراهای دوما .است انسان تخیل پتانسیل با

 .صحنه در دیجیتالی تئاتر حضور ثبح به چه کرد صحبت آن بودن اجرا به راجع توانمی بسختی زمان واحد در رویدادها

 یکی که غیرممکن .است بودن زنده و ایرسانه فضای یک یکپارچگی نمایانگر دیجیتال اجراهای امروزه دارد اعتقاد نگارنده

 در که است اجراها از (جدید نسل)جدید ی دوره در زیبایی برتر نیروی دیجیتال وی، دید اویهز از .کنید جدا دیگری از را

 دیجیتالی تسلط از تواندنمی زنده اجرای کامپیوتری هایتکنیک و کامپیوتر تکثر دوران در .شودمی گنجانده دگیزن آن

 تئاتری بافت در زنده اجراگر با پیوسته ایگونه به دیجیتالی پروژکتورهای یا ویدیو زنده، ایچندرسانه تئاتر فیلم .کند فرار

 رقص اجرای به تبدیل اجرا زبانی محتوای بدون باشد زبانی متولی دارای بایستیم دیجیتال تئاتر سوما .شودمی استفاده

 و متن .کندمی پیدا راه ریبص محتوای به اغلب زبان و سخن محتوای مدرن هایاجرا در امروزه .شودمی موزیکال یا

 تئاتر در و کلمات، کمک با دارد ازنی کالسیک تئاتر در بیان برای بازیگر که آنچه هر .بیشتر دیجیتالی افکت کمتر، کلمات

 بر دیجیتال متون نمایش، صفحه بر تصویر پروژکتور کلیپ، ویدیو) کامپیوتری مدرن هایتکنولوژی کمک با دیجیتال

 افتدمی قاتفا (نمایش صفحه

 بیننده ستغراقا به منجر که سازند می را یتئاتر صحنه برروی مجازی واقعیت ،دیجیتالی ابزارهای نگارنده دید زاویه از

 و فیزیکی انتقال برای راهی یافتن جستجوی در تئاتری چنین دهد. می سوق واقعیت این با تعامل به را آنها و شود می

 بشود. جابجا سنسوری چند بعدی سه محیط در است قادر مخاطب استغراقی تئاتر در است. اجرا دنیای در بیننده ذهنی

 تئاتر در است. اجرا در آنها مشارکت و فضا با تعامل در مخاطبان به خاص های پاسخ بیانگر استغراقی تئاتر اساس براین

 را مجازی واقعیت این آنها ، اند عمطل اند، شده غرق آن در که دنیایی طبیعت بودن مصنوعی از مخاطبان دیجیتالی

 تئاتر به دیجیتال اجرای در تعامل .کند می کمک آنها شدن مستغرق به واقعیتی چنین پذیرفتن درضمن و اند پذیرفته

 غوطه از تلفیقی و بشکنند را مرزهای که دارند قصد دیجیتالی اجراهای از بسیاری دهد. می را شدن استغراقی ی اجازه

 .بسازند فیزیکی و وری

 ناصحیحی ارتباط حاضر حال در .است دیجیتال هایدستگاه افراطی وجود دیجیتال اجرای در جدی مسائل از دیگر یکی

 استفاده.است گرفته پیشی تئاتر زیباشناسی از تکنولوژی حضور قالبا آن در که گرفته شکل تئاتر و تکنولوژی مابین

 مدرن هایدستگاه و شودمی خسته بیننده .دارد تداخل اجرا از درک با اهقسمت بعضی در دیجیتالی ابزارهای از افراطی

 از مدرن دیجیتال اجرای هایبیننده که کرد اضافه توانمی .وندشمی اجرا از درک کردن تر پیچیده و تشویش موجب

 از را بیننده توجه سایبری فضای در عمیق استغراق که معناست بدان این .بردمی رنج دیجیتالی اطالعات خستگی سندرم

 بوجود اجرا ی دهنویسن هایایده بیان در را هاییچالش توانندمی کامپیوتری هایتکنولوژی .کندمی پرت داستان طرح

 کارگردانان .شوندمی اهمیت بی و ناچیز دیجیتالی ابزارهای مقابل در وضعیتی چنین در بازیگران دیگر طرفی از و بیاورند

 از بسیاری .کنند پیدا را واقعی بازیگر مشارکت و دیجیتالی ابزارهای حضور مابین طالیی حد باید الیدیجیت اجراهای

 هنوز که هاییایده تمام به و دهدمی توسعه را تخیل اجراها از نوع این که کردند اعالم یجیتال،د هنری هایفرم سازندگان

 برای اغلب اجرا در کامپیوتری هایتکنولوژی از افراطی یاستفاده رندهنگا دید زاویه از .دهدمی بیان یاجازه اندنشده درک

 .است اطالعات ادراک سازی ساده
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 که شود گرفته یاد که است مهم وی دید زاویه از .نیست جدا کامپیوتری هایفناوری از امروزی نره دارد اعتقاد نگارنده 

 شده محدودیت بدون تئاتر حوزه در هاایده بیان امکان امروزه .برد بهره آنها از و کرد کار جدید هایتکنولوژی با چگونه

 .شودمی کالسیک تئاتر هایدیدگاه کردن ضایع جبمو جدید امکان این کی شد متوجه که است این اصلی مسئله .است

 نگارنده، دید زاویه از .اصلی بازی جایگزین نه بشوند استفاده کننده تکمیل عنوان به میبایست کامپیوتری هایدستگاه

 در هزند اجراهای است توجه قابل همچین شود،می تئاتر روح و ایده تغذیه موجب دیجیتالی هایتکنولوژی اجرای و تولید

 .است نویسنده هایایده انتقال در ترهارمونی فضای ایجاد موجب جدید هایتکنولوژی .افتدمی اتفاق اکنون و اینجا
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