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  :دهيکچ
 يها يطور نمونه باز و به يا چند رسانه يها نظامن، ينو يها درک رسانه لياست به دالمقاله حاضر درصدد 

مطالعه د که يگو مين پرسش پاسخ يبه ااين مقاله  . بپردازد، از رهگذر گسست معرفت شناسانه يا انهيرا
و در  يدانشگاه يها رشته يازمند گذر از مرزبنديشوند و چرا ن يرا شامل م ييها ، چه حوزهيا انهيرا يها يباز
" يا انهيرا يها يمطالعه باز"به نام  يديچنانچه بتوان از حوزه نوپد منحصر به فرد هستند؟  يبند بيجه ترکينت

 شود؟  ين ميچگونه مع ين به لحاظ نظريو همچن ين حوزه از نظر روش شناسيسخن گفت، مرز ا
را در حوزه  ي، در صدد است مباحثيا هانيرا يمتنوع جهان باز يمقاله حاضر با پرداختن به نمودها

در  يي، ضمن ارائه جستارهاينظر يب بنديبازترک راهن رسانه در حال گسترش ارائه کند و از يا يشناس معرفت
 . ديشنهاد نمايمطالعه متناسب با آن پ يرا برا ياتيعمل يا وهيفوق، ش ياديبن يها خصوصِ پرسش

کن  يباز  .ميده را رسانه بنامين پديم ايتوان ي، ميا انهيرا ير بازمعنادار د ييل وجود بازنمايدل بهتوضيح آنكه، 
 يوبه  يقابل انتخاب که باز يها کنشراه را از  يجاد شده در بازيا يها دهيکردن، ا يدر طول عمل باز يک بازي

است،  لحاظ شده يباز کيکه در  يا بالقوه يکيدئولوژيا يها جه با داللتيد و در نتابي يکند، درم يعرضه م
ه يرو کن يبازاست،   ن شدهييش تعيپ همواره از يدر باز يتخابان يها محدوده کنشچون،  . دشو يمواجه م

 . دزن ين شده رقم مييش تعياز پ يريپذ خود را در محدوده امکان يانتخاب
مکن جلوه نام فنآوري ن از انسان و محتوا ازياز تعامل، ماش ييه، بازنمايت از رويک روايط تفکين شرايدر ا

ازمند گذر از ين يا انهيرا يها يلِ بازيموجود در عناصر فوق، تحل يختگيآم و در هم يدگيچيسبب پ به . کند يم
ده در ين پديگر چن است که بتواند وجوه داللت ينينو يقيات تحقيکهن ارتباطات و رسانه و خلقِ ادب يها هينظر

 . دين نماييرا تب يحالِ گسترش

 
 .، تعامليانه ايرا  ي، بازيريپذ ياز، بيي، بازنمايدئولوژيا :ها د واژهيکل
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 : مقدمه
از  ييها ن رسانهيچنن است که يما ا يادعا . هستندده يچيپن و ينو ينمودها يحاو يا چند رسانه يها نظام

نقطه گر يد يشوند و از سو يشناسانه را در حوزه مطالعات رسانه و ارتباطات متذکر م معرفت يسو گسست کي
 . ندكن ايجاد ميرو  شيدرک جهان پ يرا برا يياتکا
، بـه  )١٣٨٠: ٤٢٢کاسـتلز،  ( »بر آن گذاشـتند را  يا د که عجوالنه نام چند رسانهيجد نظامن يا«ن حال، يبا ا

ل کـرد کـه از   يـ بـر آن تحم  طـوري را  ينظـر  ييست تا بتوان ادعاهايچندان منتزع و مجرد ن، ياتيعمللحاظ 
 نظـام نـام   که آن را بـه  يا است، از آن امر گسترده ين، الزاميبنابرا  .اشدرش بيت، قابلِ درک و پذينيرهگذر ع

 . ميکل موضوعِ بحث گسترش دهرا بر  ييواسطه آن تزها م و بهينيرا برگز يا م، نمونهيريپذ يم يا چند رسانه
در حـال گسـترش    يا چنـد رسـانه   يها نظام يعنوان نمونه متعال را به يا انهيرا يما با توجه به هدف خود، باز

کـه   نيـ ن حـال، ا يـ با ا  .م کرديح خواهيرا در طولِ مقاله تشر ين رجحانيل چنيم و داليا نده انتخاب کردهيفزا
، )٢٠٠٥چ و فـالو ،  يکـاکل (» شـوند  يسـازمانده " ١يپِل"حول مفهوم  يطور کل به دين باينو يها مطالعه رسانه«
 )١٩٦٨: ٥٦ ارمـن، (» م داللت دارديو گ...  ياز پِل يا هينظربر  يطور ضمن به) ا اطالعاتي(ه ارتباطات يهر نظر«
 يل بـه نـوع  يانه تبـد ي؛ انسان در مواجهه با را)١٩٦٨نگ، يزيها(» دارند يشه در تکانه پِليها ر رسانه يتمام« و

ن يج انسـان و ماشـ  يدانـد کـه از تـزو    يم يکيبرنتيسا يسميآن را ارگان) ١٩٩١( يشود که هاراو يبورگ ميسا
و  ٥ي، مشـارکت ٤يي، فضـا )٣يا کاربسـت يـ ( ٢يا هيرو: يمجاز يها طيمح يت ذاتيچهار خاص«ده است؛ حاصل ش

ـ  ي؛ ن١٩٨٢ترنـر،  (هـا   رسـانه  ي؛ نقش فراغت)١٩٩٧: ٧١، يمور(» بودن) ٦يا ا دانشنامهي(جامع  ، يوکامـب و آل
شـه حاضـرِ   يامـر هم  و) ١٩٨٣ار، يبودر( ٧در جهان وانمودهر يناگزست يز؛ )١٩٩٦ت، يوا؛ ١٩٨٣، ي؛ کل١٩٨٣

؛ يا انـه يرا يهـا  يآن در باز يو تعال) ١٩٩٨ار، يبودر( ياجتماعشرفت يمثابه شاخص پ به" امتحان"؛ يساز هيشب
 يا سوژه ـ ابژه   ساختار ـ «؛ )٢٠٠٣گرت، (ن ينو يها فوکو در رسانه يين گرايب مسون و سراسريج يخود نظارت
 يهـا  يبـاز ) ١٩٩٠نـگ،  يگان( ٨يجاذبـه اقتباسـ  و  )١٩٩٨ :٢٤٩گـرودل  (» يا انـه يرا يهـا  يباز يقدرت مبنا

 . دهند يل ميرا تشکعطف نگرش ما ن احتجاجات ـ نقاط يـ همه ا يا انهيرا
 

 اي مطالعه بازي رايانه يروش شناس
هاي مجموعـه   ل عبارت است از ادغام يافتهيفراتحل . انجام شده است ٩روش فراتحليل يمطالعه حاضر بر مبنا

لِ روش يـ گـر، فـرا تحل  يبه عبارت د ). ٢٠٠٣ک، يمک کرم(لعات منتشر شده و تحليل كلي آنها بزرگي از مطا
 . ج اسـت يسه نتايد از خالل مقايبه موضوعات جد يابيخاص و دست يا انجام شده در حوزه هاي ه پژوهشمطالع
ت يـ ق، از قابليـ تحق يهـا  ر روشيده، نسـبت بـه سـا   يک پديلِ مطالعه ابعاد مختلف ين روش به دلي، انيبنابرا
ک حـوزه را کنتـرل   يـ ن مطالعات انجام شده در يل تنوع بين تحلين، ايهمچن . برخوردار است يشتريم بيتعم
و قـدرت  ) ١٩٨١گـران،  يگلس و د(کند  يل مين مطالعات را تعديو تنوع ب يگسستگ ). ٢٠٠٣ونز، يل(کند  يم

انجـام   يمختلفـ  يها وهيل به شيفرا تحل  .دهد يش ميک مثال دارد را افزايکه تنها  ينه موضوعيل در زميتحل
و  ١٢جي، مطالعـه نتـا  ١١کيل کالسي، فرا تحل١٠شمارش آراء  .دارند يفرد شود که هر کدام کاربرد منحصر به يم

 ).١٩٩٠ت، يهانتر و اسم(ل هستنديتحل روش فرا ياجرا يها وهياز ش يبرخ ١٣يهمگون هاي آزمون



 ٣

ف و يـ تعر ،ليـ تحل يهـا  وه، پرسـش ين شـ يـ در ا . اسـت ک يل کالسيلتح فرا، ن مقالهياروش مورد استفاده در 
بـر   رنـد و يگ يات مطالعات مورد توجه قرار ميج و خصوصيشوند، نتا يم يآور شوند، مطالعات جمع يمشخص م

 .شوند مي يابينه موضوعِ مورد نظر ارزيشده در زم ات مطالعات انجاميج و خصوصينتا يرو
ن حـوزه  يـ ات ايـ ن مطالعـات و نظر يدترياز جد يا ، مجموعهيا انهيرا يها يبازنه مطالعه ين اساس، در زميبر ا

و  يآور در جمـع   . ندا قرار گرفته ينيهر کدام مورد بازب يل نظريق و داليو موضوعات تحق ندا شده يآور جمع
ورد توجـه  مـ  يا انهيرا يها يباز ييمحتوا ياست که همه نمودها ن بودهياتوجه به مطالعات انجام شده، تالش 

ت و يـ کـه مطالعـه روا   يا انـه يرا يها يت منحصر به فرد بازيلِ وضعيدل ، بهين حال، در موارديبا ا . رنديقرار گ
با مطالعات فناورانه  ييمطالعات محتوا سازد، ير ممکن ميصورت مجزا غ را به فنآورين محتوا و يه و همچنيرو
ق يـ حقجِ تيو سپس نتا ز ارائه شده استين ين همپوشانياح ي، توضين موارديدر چن . زديمآ يها در هم م يباز

 . اند قرار گرفته مطالعهمورد 
 
 رسانه است؟ يا انهيرا يا بازيآ

 يمنتفـ  يدر نظر گرفته شود، بحـث از رسـانه بـودن بـاز     يا انهيرا يها اننده کنشي، نمايک بازيکه  ييتا جا
م آن را يتـوان  يکنـد، چگونـه مـ    يبه ما عرضه نمـ  يقعدر مورد جهان وا ي، اطالعاتيک بازيکه  يدر حال . است

 يبـاز  يبرا يتر ن واژه مناسبيـ ماش  رسد که مواجهه انسان ينظر م ن بهيرو در ظاهر چن نياز ا  م؟يرسانه بنام
خـود،   يانه به خوديرا . انهيمواجهه انسان با را: ر استيپذ يوجود دارد که باز ينيد، تنها ماشين ديدر ا . باشد

 ييهـا  توانـد نقـش   يانه تنهـا مـ  يرا  .است ياز معن ين تهيک ماشيانه يواقع را در  .کند يرا اظهار نم يامرچ يه
مواجهه ما بـا   . انه بدون گفتار استيوجود نخواهد داشت و را يا ام، رسانهيبدون پ . ديرا ارائه نما يمجرد و ته

 . ميت کنيرا هدا ينيماشن يآورد که چن يمان فراهم مين امکان را برايانه، تنها ايرا
 يا رسـانه : اسـت  يک پارادوکس نظـر ين يا . ميا متناقض مواجه شده يرسد ما با امر ينظر م ب، بهين ترتيبه ا

ح يکننـده، قابـل توضـ    يين بازنمايماش فنآوري بارهح درين پارادوکس با توضيا . ام استيوجود دارد که فاقد پ
ن ينجا فرض بر ايدر ا  .ميرا رسانه بنام يم بازيتوان ي، مينادار در بازمع ييل وجود بازنمايدر واقع به دل . ستا

ن يـ ا . انـد  هـا گسـترش داده   يرا در بـاز  ياز معان يا ا ناآگاهانه مجموعهيها، آگاهانه  يزان بازير است که برنامه
شـود و   يل مـ را شـام  يدر ابزارِ فنـ  يجانب يموجود در متن و هم الزامات ضرور يها دهي، هم ايمجموعه معان

 يهـا  کـنش  راه  جـاد شـده در آن را از  يا يهـا  دهيـ افـت ا يدر يهـا  کـردن، روش  يکنان در طول عمل باز يباز
که در  يا بالقوه يکيدئولوژيا يها جه با داللتيابند و در نتي يکند، درم يبه آنها عرضه م يکه باز يريپذ انتخاب
 .  شوند يلحاظ شده است، مواجه م يآن باز

راه ن يـ ن کنش است که از ايک ماشياست،  ييکه در حال بازنما يگريقاً مشابه هر رسانه ديدق يا هانيرا يباز
ن يز ماشـ يـ گـر ن يد يکـ يالکترون يهـا  رسـانه  يدر واقـع تمـام   . شود يخود را به ما متذکر م يا ت رسانهيموقع

ـ  . انـد  شده يه طراحژيو يها از کنش يا تعداد معدوديک ين تفاوت که آنها معموالً مختص يهستند، با ا راي ب
ست، امـا مـا ـ اگـر چـه در      ين رسانه نيوه مرسوم استفاده از ايون، شيزيموت کنترل تلويمداوم با ر يه بازنمون
انه در هنگـام  يک رايد يم که با صفحه کليده يله انجام مين وسيرا با ا يترـ معموالً همان کار محدود ياسيمق
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 يک بـاز يـ د يـ ون و صـفحه کل يـ زيموت کنتـرل تلو ير يدهايکل زدن يياجه نهيالبته نت . ميكن يکردن م يباز
 . ييمواجهه با بازنما: ز استيک چي يا انهيرا

 ياست که آنها را در حوزه مطالعـات فرهنگـ   يا انهيرا يها يباز ييبازنما يفزون ن قدرت رو بهيقت، هميدر حق
 . شتر هسـتند يشدن ب يا در حال رسانه يخير تاريساز نظر  يا انهيرا يها ين، بازيبنابرا  .ه استكردجالب توجه 
تـر   ز قدرتمنديآنها ن ييل بازنمايشوند، پتانس يم يرتريپذ يباز يها نيماش يا انهيرا يها يکه باز نيبه موازات ا

توجـه روز افـزون    يل اصليشان، دل يا ت رسانهيبا موقع يا انهيرا يها ياختالط جهان باز  .شود يتر م دهيچيو پ
 .و رسانه است يپژوهشگران حوزه مطالعات فرهنگ ين رسانه از سويبه ا

هـا   گـر رسـانه  يمحمـلِ د  يکه باز نياز همه بارزتر ا . است يو رسانه، چند عامل ين بازيگر، رابطه بيد ياز سو
م کـه  يدر نظـر داشـته باشـ    ديـ امـا با  . اسـت ) ر آنيو غ ي، متون نوشتاريکير گرافيمانند گفتار، ارقام، تصاو(
 . کنند يم يهستند که اطالعات را در خالل ساختارشان کدگذار يا ها، رسانه يزبا

... د نـ ک مـي ف يـ تعر" يخصوصـ  يما و نه امر يبسط خود اجتماع"عنوان  را به ي، باز)٢٤٥:٢٠٠٠( مک لوهان
 يمعنـ پـر   يالگوهـا  يهـا در برخـ   زمـان انسـان   افته است تا مشارکت هميي گاهيها چنان جا يرِ خلقِ بازيتدب"

کن را شـامل  يتـک بـاز   يهـا  ي، بازين معنيچه ا اگر ). ٢٤٦، همان" (را صورت تحقق بخشد يمشارکت يزندگ
طـور   بـه  . آن است ين جهانيا ي شهيآور ر اديکه  يباز يعت مشارکتياست بر طب يديحال تاک نيشود، با ا ينم
  .ک کاربست اسـت ي يگر، بازيان ديبه ب . ها هستند از کنش يا ازمند مشارکت در محدودهيها ن ي، همه بازيکل

ت کـنش بـا توجـه بـه     يجا، اهم نيدر ا . ار وابسته استيبس ،کردن ياش با باز به توجه به رابطه يدرک هر باز
ـ    رو است که توجه نياز هم . قابلِ فهم است يک بازيکردن قواعد  يدرون ت يـ م اهميو گـ  ين پلـ يبه رابطـه ب
 . ابدي يم يخاص
از زبـان، شـعر،    يو  .دارنـد  يشه در تکانه پِليها ر رسانه يباً تماميکند که تقر ي، استدالل م)١٩٦٨(نگ يزيها

ن يـ اسـتدالل او در ا  . کنـد  ياد مـ يدارند  ينشان يکه از تکانه پِل ييها عنوان نمونه هنر، فلسفه، رقص و تئاتر به
ک يـ هـا بـه    رسانه هستند، بلکه همـه رسـانه   ها ين، نه تنها بازيبنابرا . شود يز ميها ن گر رسانهيموارد، شامل د

 يبـرا  يا قواعـد يـ کـه مجموعـه سـاختارها     رسند، چرا يبه نظر م يه بازيها شب همه رسانه  .هستند يمعنا باز
 . خود دارندرا در  ييا رمز گشاير کردن يتفس
ن، يبنابرا . ها وجود دارد سانهگر ريبا انواع د يا انهيرا يها ين بازيب يا عمده يها ، تفاوتيحال، از نظر فن نيبا ا

مشترک موثر، بر  يها با در نظر داشتن عامل ديدارشناسانه، بايشناسانه و پد ل روشين رسانه به داليتمرکز بر ا
 . دشو انجامها  گر رسانهيد مطالعهمنفک از  ياصول يمبنا

کـه   يموضـوعات فنـ   . دنريگ يمموضوع بحث قرار  ،از آن يمتفاوت يها ، جنبهيا انهيرا يک بازيدر مواجهه با 
 يت کـه ممکـن اسـت حـاو    يـ عنـوان روا  به يو فرهنگ است، متن باز فنآورينه رابطه يحوزه دقت نظر در زم

کن با توجه به امکانات خـود  يباز يساز تيروا يها وهين و شيا نهفته باشد و رابطه انسان ـ ماش يبارز  يدئولوژيا
 . عنوان رسانه اوقات فراغت به ين خود بازيد و همچنشو ياد ميعنوان تعامل از آن  باکه  يباز
شود  ي، متذکر م)١٣٨٢، يدر هوور و الندبا ١٩٩٦(ت يها، وا يباز ينه نقشِ فراغتينمونه در زم يعنوان بحث به

شود که در خـالل آن   يم يت افراد در اوقات فراغت معرفيعنوان موضوع فعال ها به ت رسانهيماه يطور کل که به
ـ  يقـول ن  بـه  . کننـد  يل خـود را رهـا مـ   يط کار، قوه تخيخاطر از فشار مح ، فارغ و آسودهمخاطبان  يوکـام و آل
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م يکـه بتـوان   ييم؛ جـا يپـرواز کنـ   يخارج از جهـان معمـول   يخوانند تا به قلمرو يها ما را فرا م رسانه) ١٩٨٣(
، اوقـات فراغـت زمـان    )١٩٨٣( يکلـ از نظر .  مينيافريم عمالً آن را بيتوان يم که ميباش يجهان يرايآگاهانه پذ

 . ن کننـد يـي ف و تبيـ خـود را تعر  يو فـرد  يت فرهنگياست که در خالل آن فرد و جامعه آزادند تا هو يخاص
ب، عامـه مـردم   يـ ن ترتيبـد   .آورنـد  يت را فراهم مين هويکشف ا يها نهيط و زميطور آگاهانه شرا ها به رسانه

روزمره باز  ي، به زندگيعاد يجاد تحول در زندگيا يستورالعمل براد يبا نوع] يا پس از گذران فراغت رسانه[
فـوق دارنـد،    يهـا  دگاهيرا با د ين همخوانيشتريمثابه رسانه، ب ، بهيا انهيرا يها يباز ). ١٩٨٢ترنر، (گردند  يم

 يتـ در واقـع خاسـتگاه فراغ    .دارد يگـر يبـارزتر از هـر رسـانه د    يت اوقات فراغت در آنهـا نمـود  يکه ماه چرا
 . آنهاست ي، وجه بارز تماميا انهيرا يها يباز
 

 و ارتباطات يا ات رسانهيدر نظر يو الزام بازنگر يا انهيرا يها يباز
بـا   يارتبـاط  يهـا  هيکه نظر نيا يکنند و برا يجاد ميا ياديرات زيي، تغيد در ارتباطات جمعيجد يها فنآوري

 ). ١٣٨١: ٣١ن و تانکارد، يسور(رند ينظر قرار گ ديتجد ا مورديابند يد تحول يرات همگام شوند بايين تغيا
رات و يفهـم تـاث   يهـا در کوشـش بـرا    ن رسانهيکه محقق" يامر مجاز"و " تينامتنيب"، "تعامل"مانند  يميمفاه

ها مشتق شده اسـت   رسانه يدهند، از حوزه مطالعه سنت يا گسترش ميکنند  ين، ابداع مينو يها ت رسانهيفيک
ن برخـوردار  ينـو  يهـا  درک رسـانه  يق بـرا يـ دق يها دست دادن استدالل به يالزم برا يستگيشا ن ازيو بنابرا

خود را  ينظر يپردازان مبان هيشود نظر يشناسانه که موجب م معرفت يانقالب يها در واقع، گسست  ١٤.ستندين
م يحـال، پـارادا   نيـ بـا ا  . تد قرار داده اسـ ين مورد ترديش از ايها را پ ن واژهيقرار دهند، منطق ا ينيمورد بازب

 ي، همچنـان در حـال طـ   يم قبلـ يم در پـارادا يمفـاه  يها شهيا ريد مطالعات رسانه، ناتوان از درک روابط يجد
 . نش استيقِ همان بيطر
 يها آنها از رسانه يشوند که بتواند گسست ساختار يرا متذکر م يمين، الزام مفاهينو يها ن منظر، رسانهياز ا
ـ  ه رسانهين رو است که نظرياز ا . بدهدرا نشان  يسنت د نظـر در  يـ ازمنـد تجد يش نيش از پـ يها و ارتباطات، ب
جاد يبا ا ين رشته دانشگاهيدر واقع ا  .ش قدم استيپ ين اقداميدر چن يمطالعات فرهنگ . م خود استيمفاه

عمـالً  " يبـاز "و " لذت"چون  يميها، با وارد کردن مفاه گر رشتهين خود و ديشيم و مطالعات پيچالش در مفاه
 است موجـب شـده   ين ـ ضرور ينو يها مله رسانهجن ـ و از  ينو يها دهيدرک پد يرا که برا يگسست و انقالب

 . است 
هـا   از رسـانه  يمختص مطالعه شکل خاصـ " يريپذ يباز"و " يباز"م ياست که مفاه ين نکته ضروريتوجه به ا
ن يچنـ  يتواننـد بـر مبنـا    ين مينو يها ، اساساً رسانهينظر برخ يست، بلکه بر مبناين يا انهيرا يها يمانند باز

ن يـ ، ايافراطـ  يا  وهينه بـه شـ  ين زميدر ا) ١٩٦٨(وز ارمن يعنوان مثال، جک به  .رنديمورد توجه قرار گ يتيقابل
در نقدش از هومو لودوس،  يو  .ه در آورنديفرهنگ را تحت نظر يم فوق قائل است تا تماميمفاه يحق را برا

ن يسـت، بنـابرا  يجز ارتباطـات ن  يزيچ ييل نهاياز آنجا که فرهنگ در تحل" :دشو ينگ، متذکر ميزير جان هااث
] دشـو  يقابل فهـم مـ  ) يا پلي(مند  قاعده يباز  ي دهينگ که معتقد است ارتباطات اکنون با ايزياز ها يبه تاس[
 ياز پِلـ  يا هيبر نظر يطور ضمن به) اطالعاتا ي(ه ارتباطات ين، هر نظريبنابرا . ستيم نيو گ...  يجز پِل يزيچ
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 ديـ ، بايپِلـ  ي هيـ کنـد، نظر  يم يبانيپشت يا ه رسانهيه ارتباطات از نظريهمچنان که نظر". م داللت دارديو گ... 
 .باشد يحصول اهدافش کاربرد يد که برايف نمايتعر يارتباط يا وهيعنوان ش را به يمفهوم پِل

در مطالعـات   ياساسـ م يعنـوان مفـاه   بـه  يريپـذ  يو بـاز  يبـاز "با عنـوان   يا هدر مقال) ٢٠٠٥(چ و فالو يکاکل
 يسـازمانده " يپِلـ "حـول مفهـوم    يطور کل به دين باينو يها کنند که مطالعه رسانه يادعا م" ١٥نينو يها رسانه
ر يتـاث  همطالعـ " يجـا  ن امر اسـت کـه بـه   يها مستلزم ا ر رسانهيرات اخييکه درک تغ نيد بر ايآنها با تاک  .شوند
، "کنـد  ياثـر مـ  هـا   رسـانه  يشـکل و محتـوا  بـر   يروابط انسان"م که ين امر متمرکز شوي، بر ا"ها بر مردم رسانه

ه ارتباطـات را دچـار   يـ تـر نظر  طور گسـترده  ها و به ه رسانهيقادر است نظر" يپل"ند که مفهوم ينما ياستدالل م
 . ديانقالب نما

رد، اثبـات  يـ گ يد قـرار مـ  يمورد تاک يجار يکردهاياعتبار رو يبرا ديم و جديقد يها ن رسانهيب يوستگياگر پ
سـه  يدر مقا يا انهيرا يت منحصر به فرد بازيدر نشان دادن وضع يانتقاد يقيازمند تحقين آنها نيب يوستگيناپ

مجـدد   مطالعـه ازمنـد  ي، نين اثبـات يچنـ   .گر استيد ياز سو يسنت يها سو و رسانه کياز  يسنت يها يبا باز
در  يمنطقـ  يحيتواننـد توضـ   يم مـ ين مفـاه يا ايهاست تا روشن شود که آ ه رسانهيکار رفته در نظر م بهياهمف
 . ريا خيدست بدهند  ن بهينو يها منحصر به فرد رسانه تيخصوصنه يزم

لش، يلِ گسترش و تنوعِ روزشـمارِ موضـوعِ تحلـ   يدل ها به که حوزه رسانه شده استمتذکر ز ين) ٢٠٠٤(آرسث 
ازمنـد آن اسـت کـه    ين حـوزه ن يـ رو، ا نيـ از ا . م استيدر حوزه مفاه يشيازمند بازانديها ن ر حوزهيسا ش ازيب
ده اجتناب يچيامور پ يساز ن را به چالش بکشد، از سادهيشيات پينظر: متمرکز شود ين موارديوسته به چنيپ

هـا   رِ رشـته يسـا  يحادث از بـدفهم  يها يد و باالخره، گمراهيا خلق نمايف ياز را باز تعريم مورد ني، مفاهبکند
 .  بکندح ينِ اجتناب، تصحيرا در ح يمانند مطالعات ادب

ن مفهـوم پرداختـه   يت ايبه اهم يگريه دياز زاو" ١٦و امر موهوم ياز پِل يا هينظر"ز در مقاله ين )١٩٨٣(باتسون 
اس با ـ و منفـک   يرا در ق شيها کند تا کنش ياست که تالش م يا دهيپد يپِل"کند که  ياستدالل م يو . است

 يمرحله مهم يه پِلين ممکن است، تکامل نظريبنابرا . )٣١٥همان،( ديف نمايباز تعر" ير پِليغ" يها از ـ کنش 
ـ  يهـا  است که در کـنش  يد بر افتراقيجا، اشاره و تاک نيدر ا . "ات ارتباطات باشدياز تکامل نظر ن انسـان و  يب
ن يـ در ا  .رسـانه اسـت   يشتر از حـوزه عمـوم  يز بير، در حال تمايپذ يباز يها جهان رسانه . دهد يرسانه رخ م

 .  رديقرار گ يپرداز هينظر يمبنا ديبا ز کننده،يده متمايعنوان پد ، بهيط، خود موضوع پليشرا
  .سـت يها راجـع ن  رسانه ي، تنها به ساختارِ فنيريپذ يو باز يم بازين نکته الزم است که مفاهيذکر ان يهمچن

متبـادر از   يام و معـان يمرتبط با انتقالِ پ يها هيکه بتواند در سطحِ محتوا و نظر ياز پل ينظر داشتنِ مفهومدر 
در گفتمـان   ياسـتعاره پِلـ   رو نياز ا  .دهد يمفهوم را نشان م نيا يکاربرد داشته باشد، ژرفا يا رسانه يها اميپ

کند کـه اکنـون معنـا چنـان      ياشاره م" ١٧داللت يباز" ، در)آ ١٩٧٨(دا يدر . افته استيوع يسم شيمدرن پست
ن يدر ا . گسترده با معنا ـ که مدلول در پس دال نهان شده است  ياست به باز يا ن اشارهيگسترده است ـ و ا 

 ييتواند هر معنـا  يک نشانه مياگر : گريعبارت د به . بت معنا استين معنا و غيوابسته به ابهام ب يخوانش، باز
بـر    ).١٩٩٩اکگـرن،  ( يگـر يز ديصورت گرفته در داللت است نه چ يتنها امر قابل ادراک، باز را داشته باشد،

 ين را بر مبنـا ينو يها که بتواند رسانه ياز پِل ييبر الگو ياز ارتباطات مبن يا هيجاد نظريدا، ايفلسفه در يمبنا
 ييدايو در مفهوم در( يعنوان پِِل بهکه ارتباطات  يهنگام  .است يح بدهد، ضروريتوض ييدايداللت نامحدود در
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خـود را از   يجار ي، معان"بازخورد"و " اميپ"، "رندهيگ"و " فرستنده"مانند  ييها رد، واژهيمورد مالحظه قرار گ) آن
د و يـ جد يهـا  محرز ارتباطات را در خوانش رسانه ي، الگوهايه پِليختارِ حاصل از نظريانگ . دست خواهند داد

 .سازد يبا چالش مواجه م يا مطالعات رسانه
 يات ارتبـاط يـ کـه نظر  يهنگـام  . ه ارتباطات دارنـد ينظر ١٨يبند بيترک  از به بازين مباحث عمدتاً اشاره به نيا

ن در صـدد هسـتند   يکـه محققـ   يتر وقتـ  طور گسترده ا بهيشوند  يم يا انهيرا يها يرِ مطالعه بازيمشخصاً درگ
 . دشو يتر مبارز يبند بيترک ن بازير دهند، الزام ان را مورد کاوش قراينو يا رسانه ينمودها

در ارتباطـات و   يت توجـه بـه مفهـومِ پلـ    يـ از گستره مباحـث در خصـوصِ اهم   يها، موارد محدود ن نمونهيا
لذت حاصل از مـتنِ  "د بر ين مفهوم، با تاکيا ينقشِ کانون يبر مبنا) ٢٠٠٦(الئوترن  . است يا مطالعات رسانه

 يجسـتجو   .را سامان بخشـد  يا انهيرا يها يشناسانه خود از باز ييبايه زيد تا نظريآ يد بر مدر صد" ريپذ يباز
کنند و از  يتجربه م يرا در باز يرند، چه نوع از لذاتيگ يکار م ها را به يکنان چگونه بازيکه باز نيمانند ا يامور

، هـم  يلِ سـاختار بـاز  يـ ه در کنارِ تحلشود ک يها م يباز يشناس ييبايبرند، مربوط به ز يلذت م ييچه نمودها
ن ينـو  يهـا  رسـانه در  يامور ضروردرک  يرا برا ييد و هم مبنايارائه نما يکامل از جهان باز ييتواند شما يم
 ييبـا يه زيـ در برسـاختن نظر  يکـ يزيو ف يمتفاوت لذت مانند، روانشناسانه، اجتمـاع  ينمودها  .دست بدهد به

 يهـا  يتنها مختصِ باز يژگين وي، اياز نظر و  .گر در نظر گرفته شونديکدي به صورت منفک از ديشناسانه، با
 . دينما يارائه م يمفهوم يلين لذت و متن داليرابطه ب ياست که برا ينظر يمين پارادايست، اين يا انهيرا

نِ ينـو  يهـا  دهين دست است که اوالً پدياز ا يا شناسانه معرفتبر موضوعات  يديپراکنده فوق تاک يجستارها
به عنوان مثال، (ستند يح آنها نين رسانه و ارتباطات قادر به تشريشيات پياند که نظر افتهي ييها هيسو يا رسانه

ات يـ بر خواست مخاطبـان اسـت در نظر   يها مبتن گسترش و تنوعِ رسانه يرهاين امر که مسيدر نظر داشتنِ ا
 يماتين، مسـتلزمِ تصـم  ينـو  يها نهفته در رسانه يها ليدوم، کشف پتانس ). ن مورد غفلت واقع شده انديشيپ

د متناسـب بـا   يـ مِ جديهـا و هـم ابـداعِ مفـاه     حوزه ارتباطات و رسانه يم جاريف مفاهيهم در خصوصِ بازتعر
، گسـتره  يريپـذ  يو باز يم بازين خصوص، همانگونه که نشان داده شد، مفاهيدر ا(د است يجد يها کاربست

ت يـ ارتباطـات از قابل  يات جـار يـ ل فوق، نظريسوم، به دال ). دهند يخود اختصاص م از مجادالت را به يبزرگ
ن، از خـاللِ  ينـو  يقـ يات تحقيـ ادب ييبرپا يستند و تالش برايبرخوردار ن يانه ايرا يها يباز مطالعه يالزم برا

ن، بسـط  يشـ يات پيـ رجـاد چـالش در نظ  يتواند با ا ي، منينو يا گر صورِ رسانهيبا د يا انهيرا يها يمشابهت باز
 .ش را موجب شوديخو يضرور

  
 ها يباز ييبازنما

دگاه مخـالف  يـ با دو د يباز يشناس تينه رواي، در زميتاليجيو متون د يا انهيرا يها يمطالعات باز يطور کل به
 يهسـتند، و سـو   ييسـرا  گـر از داسـتان  يد يا گونـه  يا انـه يرا يها يکند که باز يک سو ادعا مي . مواجه است

را  ييسـرا  ر بـا داسـتان  يمغـا  ياند و امور متفاوت ييها، ساختارها يها و باز کند که داستان يخالف استدالل مم
ر قـرار داد،  يعنوان متون، تحت تفس ها را به يده که بتوان بازين اين، ايبنابرا ). ٢٠٠٤آرسث، (دهند  يبازتاب م

 . ت عام ندارديچندان مقبول
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طـور کـه    همـان ( يياجرا يممکن است از هنرها يدر باز . ستنديز نين يهنر يها ها قطعه يگر، بازيد ياز سو
 يکالمـ  يو هنرهـا ) يو معمـار  ي، نقاشـ يطور که در مجسـمه سـاز   همان( ي، مواد هنر)يقيدر رقص و موس

بـه کـار    يامر يبانيپشت يصرفاً برا ين عناصر هنرياما ا . استفاده شود) ت و شعريطور که در درام، روا همان(
 .ده استينام يکردن باز يا بازي" يت بازيوضع"، )٢٠٠١( نني، مارکو اسکليه پرداز بازيرود که  نظر يم

از همـه    .را متـذکر شـده اسـت    يلـ يهـا دال  يبـاز  يز از به کار بردن واژه متن بـرا يپره يبرا) ١٩٩٧(آرسث 
ن قواعـد را  يـ م ايکـن اسـت بخـواه   مم اکنـون  . انـد  شده يده سازمان" قواعد"ها حولِ  يکه، باز نيتر ا مشخص

 يقابـلِ ارجـاع بـه امـر     يرا قواعد بازيست، زير نيز امکان پذين امر نياما، ا . ميريدر نظر بگ يعنوان متنِ باز به
 يافـت از بـاز  يشـطرنج، قابـلِ در   يعنوان مثال، قاعده بـاز  به  .اند گر، خود بسندهيستند و به کالم دين يخارج

، يمـتن مرکـز  لِ عدم وجـود  يدل شود که به ين خصوص متذکر ميآرسث، در ا  .ستين يزا جهان نا ـ با يگر يد
توان مرکـب از سـه نمـود     يرا م ي، هر بازيبر اساسِ نظر و  .در نظر گرفت "١٩ضد متن بافت"را  يتوان باز يم

ج از کاربرد قواعد حوادث منت( يکردن باز يباز) ٣، و )يجهان باز( يماد/ يا نشانه نظام) ٢قواعد، ) ١: دانست
 ). يدر جهان باز

، )١٩٩٧آرسث، (قواعد موجود در آن  يلِ خود بسندگيدل ، بهيت بازينامتنيب ين نظر، جستجو برايا يبر مبنا
گر يکـد ير قابـلِ سـنجش بـا    يها را غ يز بازين يه پرداز بازي، طراح و نظر)آ ٢٠٠١(جسپر ژول  . ناممکن است

 نظـام ر با متن، يمغا . شود يمشاهده نم ينا متنيچ رابطه بيپوکر و شطرنج ه ين بازيعنوان مثال، ب به . داند يم
ن قواعـد کـه   يـ ا . شـود  ين مييخاص تع يله قواعد منحصر به فرد بازيوس است و به يمطلقاً درون يباز يارزش

امـا    .شـوند  يموجب مـ  يعيممکن و طب يعنوان امر را به يرا به عهده دارند، تکرار باز يباز يريپذ ينقشِ باز
مواجهه با مـتن   ياقِ خود برايات، خواننده اشتيست، بلکه در حوزه ادبيمعمول ن يداستان امر يمطالعه تکرار

ز در ادامـه  يـ ن موضـوع ن ين، ايبنابرا ). آ ٢٠٠١ژول، (دهد  يم نشانمشابه  يها گر داستانيرا با دنبال کردن د
 . تواند در نظر گرفته شود ين، معنوان مت به يمخالفان باز يها استدالل

اسـت کـه مفهـوم     ين الزامـ يدارند و بنـابرا  يزيمتما يت شناسيو غا يهنر يها ليپتانس ،ها ها و داستان يباز
 يبـرا  يشناسـ   ت و نشـانه ياز متن، روا يسنت يريتفس يها ميپارادا  .رديآنها صورت پذ يبرا يزيمتما يشناس

 . ستنديمناسب ن يرِ بازيمسائل تفس
ق قـرار  يـ را مورد تحق يا انهيرا يها ها و شبکه انهيرا يمند تيبالقوه روا ييکه توانا ياز کسان يکي، يجانت مور

ا يـ ( يا هيـ هـا رو  طين محـ يـ ا: دارنـد  ياديـ بنت يچهـار خاصـ   يمجـاز  يها طيمح"کند که  يداده است، ادعا م
 ). ١٩٩٧: ٧١، يمور" (هستند) يا دانشنامه اي(و جامع  ي، مشارکتيي، فضا)يکاربست

 يانه ضـرور يتال رايجين ديماش يدرک فرهنگ يبرا ييت نخست، به عنوان مبناين خواص، سه خاصين اياز ب
عنوان  به . کند يت ميکه درون داد کاربر را تقو ين معنياست به ا يا هيرو ينظامانه، يک رايکه،  نياول ا . است

تـر در   نکته مهم  .شود يم) تيا تقوي(ل يک بمب تبديک يبه شل) درونداد(د يک کلي، فشار يک بازيمثال، در 
دهـد،   يانـه مـ  ياجرا به را يرا برا يکه کاربر دستور ين است که هنگاميا يط مجازيمح يا هيت رويمورد وضع

ال قـرار  ياز کـنش سـ   يانيـ زمان در جر طور هم ن معنا کاربر را بهيکند و به ا يرا طلب م يگريانه درونداد ديرا
 . دهد يم
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ا يـ نما يمند مانند س تيروا يها گر رسانهيمتفاوت از د يليانه، الزام تحليرا ي ا فضاگونهي يط سه بعديم، محدو
از  ييها نشانه) يا انهيرا يک بازياز جمله ( يط مجازيک محيهر چند  . شود يمکتوب را موجب م يها داستان

تال، يجيد فنآوريحوزه  يت نظريل اهميدل هط، بين محيکند، اما ا يها را در خود لحاظ م گر رسانهيکاربست د
 .  طلبد يدقت نظر م يگريشتر از هر رسانه ديفراتر و ب

و از  ارتبـاط دارد  ن در قبالِ کنش کاربريک سو به واکنش ماشيکه از  يط مجازيمح يت مشارکتيسوم، وضع
کنان يدو نفره، باز يک بازير عنوان مثال د به(کند  ين دو کاربر عمل ميعنوان واسط در ارتباط ب گر بهيد يسو
ن، يبنـابرا  . کنـد  يدا مـ يارتباط پ ييبازنما به نام يتر ، به مسئله مهم)ندكن يگر رقابت ميکديانه با يرا وسيله به

ـ يبسـ  يا انـه يرا يک بازيمواجهه با . افتد ياتفاق م ييا بازنمابانه، همواره يک رايا واکنش يمشارکت  ش از يار ب
بخشد، امـا   يم يمشخص يمعنا ،نيبه تعامالت کاربر با ماش يعمل، باز در . ن استيشک مواجهه انسان ـ ما ي
افـزار   ک نرمي، متفاوت از مواجهه با يا انهيرا يمواجهه با باز . دگر ندارديا توليشناسانه  نشانه يصورت ين معنيا

کن در حال ياز آنکه باز شين، بيبنابرا  .شود يف مينهفته در هدف تعر ي، کنش توسط معنايرا در بازياست ز
از جهـان را   يخاصـ  ييبازنمـا  يا انـه يرا يک بازيبا جهان است، چون  ين باشد، در حال بازيک ماشيبا  يباز

 . »هيرو«و » تيروا«وه يبه ش: کند يم ييوه بازنمايجهان را به دو ش يا انهيرا ين حال، بازيبا ا  .دينما يارائه م
 

 يباز يتيروا ييبازنما
ت يـ از مطالعه روا) ٢٠٠١(کلوجر   .ش قابل مشاهده استيگسترده و کم و ب يت، بحثيموجود در روا ييبازنما

ات يـ اساسـاً حـول عناصـر مشـهور ادب     يا انهيرا يها يت بازيروا ييرد که بازنمايگ يجه مينت يا انهيرا يها يباز
ت شـده در  يـ تثب ينـده، معـان  ن کنييتع يفرهنگ يها ابد و با توجه به چارچوبي يساخت م ،لميپسند و ف عامه
بـدون    .کنـد  يکردن بر آن داللت دارد، عمـل مـ   يشود که نسبتاً مستقل از آنچه عمل باز يرا موجب م يباز

 . دهد يموجود در خود را از دست م ياز معان ياريبس يت، بازيوجود قالب روا
انـدازها، مجموعـه    چشـم هـا،   تيشخصـ ( يک بـاز يـ ت در يـ ست که عناصر رواين ين معنين بحث به ايالبته ا

رخ  يدادهايـ ت در مـورد رو يجاذبه روا . کند يلم عمل ميک فيوه همسان با يبه ش) ، نقشه و مانند آنيخيتار
ن جاذبـه  ياز چنـ  ينيين حال، سطح پـا يبا ا(ست ياد نيت دارد، زيلم اهميچندان که در ف يداده در خالل باز

انـه و  يتوسـط را  يباز يها، وقت و احساسات موجود در کنش يعنوان مثال، معان ، به)دهد يرخ م يت در بازيروا
جاذبـه   يرنگـ  ا کـم يـ ن فقـدان  يا . زدسا يکن را متوجه خود نميلم، بازيرود، مانند جهان ف يش ميکن به پيباز
 . دشو يم انجامشده  يه سازيشب يدادهايت، از خالل  کنش با رويروا ييل است که بازنماين دليت به ايروا

دادها يـ کپارچـه از رو يک سلسـله  ي يعنيست، يت کامل نيک روايابد ي يگاه ميکه کنش در آن جا يا هيمتن پا
  انهيرا يک بازي "يمتن جهان"متذکر شده است که  )١٩٩٨(رسادر يورگن کين خصوص يدر ا . ابدي يانتقال نم

ـ   يـي تع ينجـا، عناصـر داسـتان   يدر ا . دارد يا افسـانه  يشتر چارچوبيب يا قالـب دادن بـه    يران کننـده فقـط ب
البتـه  ( يبا جهان واقعـ  يساز هين، درجه مشابهت شبيبنابرا  .روند يداستان به کار م يايدر دن يباز يها کنش
 ينامتنيبا آن ارتباط ب يا انهيرا يت بازيباشد که روا يلميا في يخيتواند متن تار يم ين جهان واقعينجا، ايدر ا
 . کن استيت بر ذهن بازيت و اثر روايکننده اهم نيي، تع)دارد
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ممکـن اسـت بـه     يا انهيرا يباز ييمعتقد است که بازنما) ٢٠٠١(کلوجر  . ندارند ييروا يها ها قالب يهمه باز
ا يـ کنـد   يرا ارائـه نمـ   يـي چ عناصـر روا ي، هيديتجر يک بازي . ابديتحقق » يديتقل«ا ي» يديتجر«وه يدو ش
 يازيـ کنـد، امـا ن   يمـ  ييها و صداها را بازنمـا  ها، حرکت شکل يا ين بازيچن . ندارد يبه جهان داستان ياشارت

 ياز سـو   .باشند يکن قابل بازيباز يداشته باشند تا برا يها در جهان واقع اء و کنشيبا اش يست که شباهتين
 ين رابطـه شـکل  يـ دارند، هر چند ممکن است ا ٢٠يخود مناسبت شکل ي، با منابع روائيديتقل يها يگر، بازيد
 يبه سـو  يديانه تجريت بازنمايها از وضع يبازكه دهد  ينشان م يا انهيرا يها يخ بازيتار . باشد ييداار ابتيبس
 فنـآوري ع يله گسترش سريوس ن امر بهيا  .کنند يلم حرکت ميه به فيشب يديتقل ييشتر و بازنمايب يدگيچيپ
 .  ده استشممکن  يا انهيرا
 ييهـا  ين بـاز يل چنيتحل  .كنند يار را ارائه ميل بسيمراه با تفصده هيچيپ ييها تيروا ،ديجد يها يشتر بازيب
ت در يـ روا يداخلـ  يهـا  هيـ ال ،ييهـا  ين بـاز يدر چنـ   .انجام شـود ت يارِِ قالب روايبس يها هيد با توجه به اليبا

 . دارند يرونيب يها هياز ال يشتريت بيکنش، مرکز يمعناده
کـنش   يبـرا  يپرمعنـ  يا ا مجموعهيشانگاشته يک پيساختن سر يم ،يا انهيرا يت در هر بازيروا ينقش مرکز

  .شود يم انجام يت عمليروا وسيله بهد است که يجد يبا هدف ييگو ن روش، داستانيا . است
 

 يباز يا  هيرو ييبازنما
ه، يـ که ممکن اسـت رو  ين معنيبه ا . ستين ينيبارز و ع يتيروا ييمانند بازنما يه بازيموجود در رو ييبازنما

کـردن و بـه    يمند از بـاز  هدف يا ارائه تجربه بارا  ين امريها چن يبه نظر برسد اما باز ييالف اصول بازنمامخ
ن است که يبحث حاضر ا ينکته مهم برا  .دهند يشده انجام م ييبازنما يتيبه  همراه روا ،کننده  غرق يا گونه

بـا   يمطابقت کامل ،هيرند اما در رويه خدمت بگرا ب يمتفاوت يها تيک ژانر مشابه، رواياز  يباز ممکن است دو
د، منجـر بـه   يـ متفـاوت تول  يبسترها  .است يو فرهنگ يفنمباحث  ينجا، نقطه تالقيا . گر داشته باشنديکدي

ا يـ نِ گفتمـان  يـي ، از تعيفنـ ل يـ بـه دال  ين بسترين حال، چنيشود و در ع يمتفاوت م يها تيروا استفاده از
  . ه ناتوان هستنديوموجود در سطح ر يدئولوژيا

ما در آن قالب عمل  ياست و وقت يده در جهان واقعيبرگز يها مشابه با نقش يا جاد رابطهيا ،يا هيرو ييبازنما
و  يديـ تجر يت از دو گونه بازيروا ييما در بحث بازنما . کند يم ييکارکرد جهان را بازنما يم، چگونگيکن يم

ه يـ رو يت را بـه بهـا  يـ هستند کـه روا  ييها يباز يديتجر يها يزدر موضوع حاضر، با . ميسخن گفت يديتقل
کـه   ، حـال آن شـوند  انجـام مـي   يامکانشان در جهان واقع يندها بر مبنايها، فرا ين بازيدر ا . رنديگ يده ميناد

 . هدارائه د يشتر از جهان واقعيب يامکان يط مجازيممکن است، خود مح
ه يـ ، رويو. ياليـ ا گفتمان خي يت منطقينه روا ،داند يم يساز هيبک نوع خاص از شيه را ي، رو)٢٠٠٠(آرسث 

م کمتـر از  ينـ يب يمـ  يط مجازيما در مح چه رد که آنيگ يجه مين نتينامد و چن يم" ٢١يک مجازيوتيهرمن"را 
ه يشـب  . سـت يبا هـدف شـناخت جهـان ن    ييسرا روش داستان ين برايگزيک جايا يد گفتمان يوه جديک شي

 . د با جهان استيجد" ييروايرو"سراسر، يساز
را بـا مشـکل مواجـه     يت منطقـ يـ و روا يسـاز  هين شبيز بيتما يا انهيرا يها يرسد باز ين حال، به نظر ميبا ا
ـ  يتمـا  . شـود  يموجـب مـ   يت عمليروا يرا برا يشتريب ير، معانيپذ يباز يساز هيشب  .سازند يم ن يز مطلـق ب
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 يهـا  ييز باشـد، چـرا کـه بازنمـا    يمسئله برانگ يتواند موضوع يم ياريل بسيدال به يساز هيو شب يت منطقيروا
ماننـد   يو فرهنگـ  ياجتمـاع  نيقـوان کننـد، بلکـه    ينم يساز هيرا شب يجهان واقع يکيزين فيتنها قوان يا هيرو

 .  کنند يم يساز هيز شبيرا ن يروابط انسان
ن يـ ا . انـد  شـده  يسـاز  هيشـب  آن ين بـر مبنـا  يريش از سايک، بياستراتژسبک  يها ياست که باز يزين چيا

و روانشناسـانه   ي، اجتمـاع ي، اقتصـاد يفرهنگـ  ينـدها ير قابـل سـنجش فرا  يغ ياز الگوها يا ها مجموعه يباز
جـه  يهـا نت  نظـام ن يـ برآمده از ا يها کنش . اند ل و کاسته شدهيساده تبد يها با نقش ييها نظامهستند که به 

جهان داستان کـه در   . متصور شد يفرهنگ ييدادهايعنوان رو ها را بهتوان آن ين حال ميستند، اما با ايت نيروا
 يک شـکل بنـد  ين جهان داستان يد، اما اان مستقر شده يت عمليله روايس ابند بهي يگاه ميدادها جاين رويآن ا
ت يـ روا را در قالـب  ييرات بـا معنـا  ييتغ ،يه سازيک شبيکردن  ياگر باز  .ستيداده ن رخ يدادهايق از رويدق

 . ن استيشده توسط انسان ـ ماش يده ت ساختيد رواياز نوع جد يز بخشين يا هيرو ييکند، بازنما يخلق م
  .مطالعـه شـود  ه يت و رويبر اساس دو وجه روا ديبا يا انهيرا يها يباز يين مبنا، گفتمان موجود در بازنمايبر ا
ه، سـاحت  يـ ست، بلکـه رو ين يت معنيو هدا ت در صدد ساختيروا وسيله بهبر خالف متن، تنها  يا انهيرا يباز
مـورد   ديـ با يبـاز  يياست که در مطالعه گفتمان موجود در بازنمـا  يا انهيرا يها ياز باز يتر د مهميگر و شايد

ت يـ اهم يا انـه يرا يها يباز يا هيرو ييبازنما يليم داد که به چه داليما در ادامه نشان خواه . رديقرار گ توجه
ل عـدم  يـ از دال يکـ يرسد  ياست که به نظر م ين نکته کافينجا ذکر ايدر ا . دارند يتيروا يياز بازنما يشتريب

 يک بـاز يـ عنوان مثـال،   به . است يا هيرو يين، عدم توجه به بازنمايموفق با اهداف مع يها يد بازيق توليتوف
توانـد لحـاظ    يکند، نمـ  يده ماش استفا يهم ژانرِ نوع خارج يباز ياستعار ي، که از موتور مرکزيرانيا يا انهيرا

شـود و قبـل    يکه باز قبل از آن يا ين بازيچن . ديادعا نما يت بازيرا با اشاره به روا يبوم يفرهنگ يها ارزش
را  يمشخصـ  يدئولوژيـ کند، ا ين مييه را تعيکه رو يا شده يزيموتورِ برنامه ر بات باشد، يکه متاثر از روا از آن

 . در خود حفظ کرده است
ن مرحلـه دو  يـ تـا ا   .گر اسـت يکـد يه در کنار يت و رويل روايتحل يا انهيرا يل گفتمان بازين اساس، تحليا بر

مطالعـه   يروش شناسـ کـه راجـع بـه     يگـر يدر ادامـه سـطوحِ د   . اسـت ده شن ييل گفتمان تعيسطح از تحل
 .دهيم ميقرار  ي، مورد احتجاج نظراست يا انهيرا يها يباز
 

 يا انهيرا يها يباز يدئولوژِيگفتمان و ا
شده در نظر گرفته شود ـ که بر   يبند بيترک يا عنوان رابطه و فرهنگ، به فنآوري نيطور مثال، رابطه ب اگر به
ل يـ ن دليـ بـه ا  يمطالعـات فرهنگـ   ين، مداخله راهبردين است ـ بنابرا يچن يات مطالعات فرهنگينظر يمبنا
آورد کـه   يفـراهم مـ   يا شـناخت شناسـانه   يکردهايمل در روتا يرا برا ييشود که ساز و کارها ير ميپذ هيتوج

ل است که ين دليقاً به هميدق . مفقود بوده است يانه ايرا يها يه پردازان بازين در حوزه بحث نظريش از ايپ
موجـود در آنهـا    يدئولوژيـ از جمله ا يا انهيرا يها يمختلف باز يشناسانه در درک نمودها شناختموضوعات 

 . دارد تياهم اريبس
به نظر برسند چراکه  يدئولوژيممکن است منفصل از ان، يمتعاز کاربست  يا عنوان نمونه به يا انهيرا يها يباز
ن جـا و  ياما در ا . ک استيدئولوژيا يها ييد بازنمايموثر در رسانه، فاعلِ عاملِ در تول يعنوان شخص کن، بهيباز
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کن محـاط در  يبـاز  يهـا  يين امر که بازنمايو توجه به ا يا انهيار يها يانه بازيت محصور بازنمايخاص يبر مبنا
ـ ين، بازيبنابرا . است يده الزامين ايد نظر در ايتجد ،دشو يم انجامد، ين شده تولييش تعيط از پيشرا ش يکن ب

شـباهت دارد و   شـده  تيش هـدا يگـر جهـان از پـ     ديـ تولبازشباهت داشته باشد، بـه   ييکه به فاعلِ بازنما از آن
 .توجه كرد يدئولوژيا يد يه حضورن باينابراب

، کاربسـت موجـود در آن، خـارج از جهـان     يا انـه يرا يک بـاز ي يباز ينيط عيرو، با در نظر گرفتن شرا نياز ا
موجود در  يدئولوژين خارج از ايافته است و بنابرايد تحقق يتول يساز و کارها بان يش از ايشده که پ ييبازنما

 . خاص و خارج از آن يتر است تا کاربست هيشب يدئولوژيمحاط در ا يت ندارد، به امريدموجو يين بازنمايا
 يزيـ ل بـه چ يکـه تبـد   ي، هنگـام يفنآورتواند نشان بدهد که چگونه  يم يا انهيرا يک بازيجه، مطالعه يدر نت

ا اصطالحاً موتور ي( يا انهيرا يک بازيشده  يزير شود ـ مانند هسته برنامه  يم يفاقد ارزش ذات فنآوري ش ازيب
 يهـا  شود ـ  داللـت   يآن استفاده م يرانيشده ا ير با نسخه دست کاريمغا يکيدئولوژيمقاصد ا يکه برا) يباز
 . را موجب خواهد شدـ هر چند ناهمگن ـ ک يدئولوژيا

 يزک بـا يـ از خـالل گفتمـان درک شـده در     يدئولوژيـ تواند به نحـوه ابـراز ا   يم مطالعهک ين، يش از اياما ب
عنوان مـتن آن را تحـت    ست که بتوان بهين يتک ساحت يا دهي، پديا انهيرا ين حال، بازيبا ا . بپردازد يا انهيرا
از نظـر   يعنـ يخود،  ي، به خوديانه ايرا يک بازي . ل گفتمان قرار داديا مورد تحليدر آورد  يشناس يدئولوژيا

ـ   يهـا  با امکان" يباز"ک ين نظر که يو از ا يفن ک يدئولوژيـ ا يهـا  داللـت  يش محـدود اسـت، حـاو   يکـم و ب
 . است يتر عمده

 
 يساز هيشب يدئولوژيا

برداشـت مصـطلحِ امـر     يار، به جايبودر ). ١٩٨٣ار،يبودر(م يکن يم يزندگ ٢٢وانموده يخواه ناخواه ما در جهان
رسـانه، نـه    يا ت واسـطه يـ ش، هوين گـرا يـ در ا  .القه مند بودع ٢٤يه سازي، به مفهوم شب٢٣يو امر اصل يواقع
 .شود يآشکار م") يواقع"اساساً  يزيعنوان انعکاس چ اثر به( ييعنوان ابزار بازنما ، بلکه بهيعنوان ابزار ارتباط به

زنـد، خـود را چنـان در تجربـه      يمـ  يقطع يرسانه دست به اظهار امر يمعتقد است که وقت) ١٩٨٣(ار يبودر
شـود و امـر    يص مـ ير قابل تشـخ يمند آن غ ه از نوع واسطهکند که احساسِِ بالواسط يم يکي" تيواقع"روزمره 

ر و ي، متفـاوت از تصـو  ييبودن در بازنمـا  يعيدر طب يساز هيشب  .شود يشده با مبدا اش مخلوط م يساز هيشب
نـد احسـاس و   يست، بلکه خود فرايت مستقل نيه موجوديشود، شب يم ييا بازنمايآنچه مجعول  . ل استيشما

 . تجربه است
ز از يمتمـا  يدر فرهنـگ لغـات آکسـفورد، سـه معنـا      . دارنـد  يمتفـاوت  يمعـان  ،و وانمود يساز هيشب يها واژه
عنـوان   ، دوم بـه "بيـ ت فريـ شـده، بـا ن   يساز هيا تجربه شبيکنش "عنوان  اول به: آورده شده است يساز هيشب

ا يـ از رفتـار   يرويـ فـن پ "عنـوان   ، و سـرانجام بـه  "يزيـ از چ يسطح يديا تقليکاذب، تشابه  يشيا نمايفرض "
 ". مناسب ياسيله اسباب قيوس به ينديا فرايت يموقع

ن ي،  و همچن"ساخته شده است يا شخصي يزياز چ ييعنوان بازنما که به يماد يريتصو"عنوان  واژه وانمود به
 . تف شـده اسـ  يـ تعر" اش سـته يت شايـ فيا کيـ مسلم، بدون دارا بودن ذات  يزيا نمود چيتنها دارا بودن فرم "

کنـد، امـا بـر خـالف      يد  مياست که از آن تقل يزيبه چ يظاهر ي، دربردارنده شباهتيساز هيوانمود مانند شب
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ر يتصـو "ک يـ  يعنـ يسـتا،  يا يتيعنوان موجود کند، وانمود به يد ميت تقليا موقعيند يک فرايکه از  يساز هيشب
 . شود يمعنا م ييک امرِ مبناياز " محض
ب مخـاطبش در  يـ فر يمـوثر تنهـا در پـ    يسـاز  هيک شبيسد که ينو ين مي، چنيساز هيار در اثرش، شبيبودر

نش يگزيرا که جا يت اصليواقع ي، تباهيساز هيقت شبيست، بلکه در حقيکاذب ن يتيموجوداعتقاد داشتن به 
ت يـ اقع، فقط وانمود ويساز هيشب... ست، ي، تنها وانمود نيساز هيشب: "سدينو ياو م . شود يشده است، موجب م

ـ " نادرسـت "و " درسـت "ن يتفاوت ب يساز هيکه شب چرا... ست يدست نخورده ن را " تصـور "و " تيـ واقع"ن يرا و ب
 ). ١٩٨٣: ٥ار، يبودر" (کند يمد يتهدوسته يپ

سنده يکه حاصلِ نو ش از آني، دانش و تجربه بيساز هيدر شب . هستند يساز هيبر شب يمبتن يا انهيرا يها يباز
ده يـ ت ناميـ چه در مـتن، ارائـه روا   آن . شود يها حاصل م يکن و استراتژيباز يها له کنشيوس به ا خالق باشد،ي
را  ي، گفتمان بـاز يساز هيشب  .افتد ياتفاق م يساز هيبا شب يرد، در بازير قرار گيتواند مورد تفس يشود و م يم

 ). ٢٠٠٤آرسث، (شود  يحادث م ييسرا کند که به واسطه آن داستان يخلق م
ا يـ ژانـر مشـخص    يـي روا يها ييکنند ـ خواه بازنما  يم) يساز هيشبا ي(را نقل  ييها ها از آنجا که داستان يباز

 يحتـ  . ک هسـتند يدئولوژيـ ار اي، بسيسنت ييند، به معناينما يرا ارائه م يجهان يو نظرگاه  ـ پسند باشد عامه
ـ تـر اسـت، چـون مـا      ژرف يا انـه يرا يبـاز  ک داستان دري يکيدئولوژيا يها توان استدالل کرد که داللت يم ا ب

اگـر   . اسـت  يک بـاز يـ فقـط   يا انـه يرا يک بـاز ي اما . ميم داريمان در آن دخالت و مشارکت مستقيها کنش
ن يبه خود نگرفتـه اسـت، چـرا چنـ     يسبقه علم يمعمولِ جهان واقع يها يباز يدئولوژيمراقبت در خصوص ا

اسـتمداران،  يس ين پرسش نه فقـط بـرا  يا تواند وجود داشته باشد؟  يم يانه ايرا يها يدر خصوص باز يالزام
 يت دارد، بلکـه بـرا  يـ هـا هسـتند اهم   يبـاز  يحـ يا تفري يآموزش يها ر داللتيکه درگ يگر کسانين و ديوالد

ز حـائز  يـ ر هسـتند ن يـ موضوع تحت مطالعه خـود درگ  ياسيو س ي، اقتصاديفرهنگ يها که با داللت يمحققان
 يسـاز  هيا شبيآ . نهفته است يساز هيک شبيدئولوژيت ايدر وضع يموضوع اساس يحاظ نظربه ل . ت استياهم

 ک دارد؟يدئولوژيا مبداکارکرد و 
نـه  يزم: ١سـطح  : نـد ك ياشـاره مـ   ييبه سه سطح بازنما يا انهيرا يها يل بازي، در تحل)٢٠٠١(گنزالو فراسکا 

هر کدام از سـطوح فـوق،     .و شکست يروزيف پيعرحاصل از ت يمعان: ٣و سطح  يا هيرو نظام: ٢، سطح ييروا
عنـوان   نهفته در سطح نخست، همان است کـه بـه   يدئولوژيا . دارند ياريبس يپر معن يکيدئولوژيا يها داللت

 يخيا قطعه تاريبا داستان  يا انهيرا يباز ينامتنيش را با توجه به رابطه بيرد پا دي، باييروا ييبازنما يدئولوژيا
ت يـ از محور نـه يزمن يـ موجـود در سـطح دوم، کـه در ا    يدئولوژيا. افتيرون از جهان داستان يمشخص، در ب

مخـتصِ   ،ن وجـه يـ ا . ديـ نما يارائـه مـ   يا هيرو ييا بازنماي يريپذ هيش را از خاللِ رويها برخوردار است، داللت
بافـت   يدئولوژيـ محـاط در ا  ديتول يا بر مبنايشود  يم يناخودآگاه تلق ياست که غالباً وجه يا هيرو يها نظام

هـا در   يباز" لودوس"ن سطح را به مثابه نمود يفراسکا ا(باالخره، سطح سوم،  . شود ين تلقيچن ديبا ياجتماع
دهـد کـه    يح مـ يتوضـ ] ن سـطح يا"[را ياست، ز يباز يکيدئولوژيت اين کلييدر تع يبخش مهم) رديگ ينظر م

اگرچـه   ). ٢٠٠١: ٤٩فراسـکا،  " (کنـد  يف ميلوب را تعرت مطيو وضع يروزين پيست و بنابرايهدف لودوس چ
و  ييالگـو  ينظـام عنـوان   ن حـال بـه  يـ شـود، بـا ا   يم يبند ک بستهيدئولوژيا يها و الگوها با ارزش يساز هيشب
 . کند يم يک بازيدئولوژيا يز نقشين نظامن يگر لودوسِ مطلوب و نامطلوب واکنش به ا نييعنوان تع به
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ل يرا در مـورد پتانسـ   ياست که موضوعات ياديار بنيبس يا دهيه فراسکا اياست که نظر معتقد) ٢٠٠١(کلوجر 
 يهـا  ييک بازنمـا يدئولوژيـ ا يه در مـورد درک کارکردهـا  ين نظري، اما اکند يمطرح م يساز هيک شبيدئولوژيا

بـه   راجع ياخالق يلمثال، اص يبرا  .دهد يدست نم به يم، ابزارير هستي، چنان که ما امروزه با آنها درگيا هيرو
ن گونـه  يدر ا . شودت يها رعا يباز يشود در برخ يم يوجود دارد که امروزه سع يباز يت در طراحيروا يآزاد
شتر از قالب يک اجتماع را، بير هست تا ادراک متفاوت از يپذ انعطاف يبه قدر کاف يا هيکردن رو يها، باز يباز
 .موجب شود يعمل يتيروا

  .اسـت  يک خلـق جهـان بـاز   يدئولوژيـ نه ايشيد پيار، مويها و موانع بس تيانداز هم محدود ن چشمياما، در هم
وابسـته   يک پر معنـ يدئولوژيا يها يگوناگون يبرا يت عموميرا در ساختار روا ياز معن يا محدوده يساز هيشب

ن يا يمند يعنن موضوع که چگونه ميص ايتشخ يبرا يتر مطالعه گسترده . کند يکن خلق ميباز يها به کنش
 يا ن مطالعـه يچنـ  . موجود هستند، الزم است يت عمليروا يشاساختاريثابت و پ يها در خالل معان يگوناگون

 يدر درک بـاز  ياديـ بن يرا نشان بدهـد کـه امـر    يت مکان آزاد در خالل جهان داستان بازيتواند محدود يم
 . ت استيدهنده به هو و شکل ياظهار ا واسط خودي، يک رسانه خالقه و ارتباطيعنوان  به يا انهيرا

درک اثـر   يم، در پـ يينمـا  يک بـاز يـ منحصـر بـه فـرد     يت عملـ يرا تنها متوجه شرح روا مطالعهچنانچه ما 
ا يـ لم يت فـ يـ موجـود در روا  يدئولوژيـ ه درک ايت شبين وضعيا  .ميل هستيتحل يک آماده شده برايدئولوژيا

 يدادهايـ رون از رويـ ، بيموجـود در بـاز   ياهـ  ليافتن پتانسي ياکن در تالش برياز آنجا که باز  .داستان است
ن يـ ا  .ابـد يرا در يک بـاز يدئولوژيـ ا يهـا  تواند داللـت  يد، نمينما يم يت اقدام به کنش با جهان بازيمقدر روا

چندان  يا ن تجربهيک برآمده از چنيدئولوژيل اين، تحليبنابرا . ک داستان استيت کامالً مشابه خواندن يوضع
ک يـ امـا سـاخت   .  بـر اسـاس آن سـاخته شـده اسـت      ينخواهد بود کـه بـاز   يلِ متن داستانياوت از تحلمتف
ـ   يکن در جهان بازيشود تا باز يت، چندان که موجب ميک رواير از يپذ يباز يساز هيشب از  يوارد شـود و جزئ
 . داشته باشد يمتفاوت شكل ديد، باشوآن 

شود، اما نکته  يمکتوب صحنه ساز يصورت داستان ت محض، بهيل روايدل به يک بازيهرچند که ممکن است 
ن نـوع از  يبردن به ا يپ يتواند برا ياست ـ نم  يکردن بر آن مبتن يـ که باز  يساز هينجاست که خود شبيدر ا
 . ک مناسب باشديدئولوژيان ايک بيعنوان  ت بهيروا

، يکـ يزيممکـن کـردار در جهـان ف    يهـا  هويسخن گفتن از ش يجا ن است که بهيدر ا يا هيرو ييقدرت بازنما
مـا  يمانند آمـوزش پـرواز بـا هواپ    ييها ، صورتيت بازين خاصيا وسيله به . ها را نشان بدهد وهين شيتواند ا يم
ن حـال،  يـ بـا ا  . شـود  يد، ممکـن مـ  شون يم انجام يساز هيا شببکه  يدر جهان مجاز يعمل يا عنوان تجربه به
ن يـ از ا . را نشـان بدهـد   يند فکـر و احسـاس انسـان   يتواند فرا يدهد و نم يم ها را نشان تنها کنش يساز هيشب

 . شوند يم يي، بازنماييالگو يا وهيشده و به ش يساده سازافته، يل يتقل يا وهيها به ش روست که کنش
 ييمـا بازن يبر نقش اجتمـاع  يمبتن نظامعنوان  ها را به ن انسانيممکن است بتواند ارتباطات ب يساز هين شبيا

ک موجـود  يدئولوژيـ ا يها يجه استراتژيدر نت . کامالً قابل درک است يساز ز امر سادهين مورد نياما در ا بکند
نـو در   يها نشيانتقال ب  .ار محدود هستنديبر متن، بس يمبتن يسنت يها تيسه با رواي، در مقايساز هيدر شب

توانـد از خـالل    يتنهـا مـ   يسـاز  هيشـب . ار اسـت ار دشـو يبسـ  يا هيـ رو ييازنمـا وسـيله ب  به يمورد روابط انسان
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را و چگونـه   يد کـه چـه امـر   يـ بگو يکن، تا حـدود يباز يو فکر يکيزيف يها تيو قابل فنآوري يها تيمحدود
 . ديبخشتحقق توان  يم

 يبـاز  يانـه تنهـا شـرط اساسـ    يل گرايتقل يساز ساده . دو جنبه دارد يساز هيک شبيدئولوژين کارکرد ايبنابرا
ن يـ شـود، ا  يکردن ساخته م يعمل باز ابت يروا ،يل که در بازين دلي، به ايساز ن سادهيت، بلکه اسيکردن ن

از  يبانينجـا در خـدمت پشـت   يت در ايـ روا . کند ين ميز معيدهد را ن يکه به آن قالب م يعملاست كه  تيروا
 يکه ممکن است بازتاب يانکن در مورد جهيست به بازيشود، و قادر ن ياو ظاهر م ين سرگرميتام يکن برايباز

 يبرا ييها و ارائه کاربست يذهن يساز هيشب يبرا يا انهيرا ياستفاده از باز . ديبگو يزيد، چياز آن را طلب نما
 . است يد، امر دشواريجد يها وهيو جامعه به ش يدرک زندگ

محصـور   يسـاز  هيشـب  يـي راگ ليـ در منطق تقل يا انهيرا يک بازيدئولوژيل ايت که پتانسين واقعين حال، ايبا ا
کمتر از  ي، کاريا هيرو ييها، بازنما يدر اغلب باز . ندارد يا هيرو ييبازنما يدئولوژيا يتياهم ياست، داللت بر ب

 شوند، اما يرا موجب م يت عمليدر روا يـ معان  باشدت يا تقوي يساز برجستهشكل ر ـ که ممکن است به  يتکث
در  . ابـد يتواند تحقق  يم يمناسبات و امور اجتماع يساز هي، مانند شبيا هيکردن رو يک بازيدئولوژيل ايپتانس

 يهـا  مثابـه بخـش   ن بـه يسـتند، بلکـه همچنـ   يکـردن ن  يباز يبرا يعمل يا ، تنها مجموعهيينجا، عناصر روايا
 .شوند ياند، مورد بحث واقع م شده يساز هيکه شب ييندهايکپارچه فراي

از  يکيدئولوژيـ ب ايـ چ ترکيهـ  ي انتقال دهنـده  يا انهيرا يآنها، باز ير مبناوجود دارد که ب ياتي، نظرياز طرف
 ييبازنمـا  يعنوان امـر  به يساز هي، با شبيط رمزين اصل که ما در شرايه بر ايات با تکين نظريا . ستيجهان ن

م، يـ ا شـده ء منحصر به فرد و منفک از جهان مواجه يک شيم بلکه با يشو ياز جهان مواجه نم يا ا نشانهيشده 
کـردن تنهـا    يتجربـه بـاز   يکند که رابطه مرکز ي، ادعا م)٢٠٠١(دمن يعنوان مثال، تد فر به . اند افتهيسامان 

 .دهد يرخ م يکن و منطق بازين بازيب
 يا انهيرا يگر،  بازيبه عبارت د . کند يشناسد، مقابله م يت ميکن به رسميتنها با آنچه باز يا هيرو نظاممنطق 

بـه   ياست کـه داللتـ   يباز ک اسبابيا ي يک ابزار بازير، يء روندپذيک شيعنوان  ن بهيک ماشيبا  کردن يباز
 . با معنا لحاظ شده است يعنوان هدف ء و بهيک شيعنوان  ن بهيسلطه و قدرت در ماش . جهان ندارد

 
 ند امتحانيکن در فرايادغام باز: تعامل يدئولوژيا
) ١٩٩٨(ار يـ بودر . قرار گرفتن» ٢٥امتحان«، راجع است به اصل در معرض ها يز بازيانگ بحث ياز نمودها يکي

ن، يبنـابرا   .اسـت  يشرفت اجتمـاع يشود که امتحان شکل شاخص پ يادآور مين مفهوم يبه ا يت بخشيبا اهم
ت يدر وضـع  . اسـت  يرومنـد انسـجام اجتمـاع   يان نيک جري يها، در خود حاو يو حد و حصر باز يش بيافزا
کـه هـر کـس در آن سرنوشـت      يا يم؛ بازيوقفه مسابقات کن يوه بين شيتمام توده مردم را وارد اد ي، بايکنون

ازاتش آن را بـه مخـاطره   يـ دو برابـر کـردن امت   يا برايکند و  يحفظ م يا با ترک کردن بازيخود را  ياجتماع
 نظـام ن ي، چـون بهتـر  م داشـت ياز نخواهين يگر به دستگاه منسوخ کنترل اجتماعين صورت ديبه ا . اندازد يم

ک يـ ن مسابقه يبه نظر برسد، باز هم ماش يانفراد ياگر باز يحت . شده بوده است ينيآئ يشه رقابتيادغام هم
 . است يرسانه گروه
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منطـق خـود    ييدئويـ و يهـا  يشـود کـه بـاز    يادآور ميار، ي، با استعانت از مفهوم امتحان بودر)٢٠٠٣(ت يگر
خشـن   يهـا  کننـدگان در مجموعـه   يفوکو را توسط تـابع سـاختن بـاز    يين گرايمسون و سراسر بيج ينظارت

تـابع   يابيـ ک سنجش و ارزيالکترون يندهايدر فرآ" طور آزادانه به"کنان خود را  يباز . دهند يها بسط م امتحان
امتحـان،   يمثابـه انتظـام توسـط ابزارهـا     بـه  ينظارت فوکـو، در بـاز   يمفهوم انتظام توسط ابزارها . سازند يم
عنـوان   آنهـا نـه بـه   : هسـتند  يبنـد  طبقـه  يهـا  نيا ماشي يم بنديتقس يها وهيها ش يباز . شود ير ميپذ اللتد
ها توسط منطـق واژگـان    کنش  .هستند" امتحان کردن يبرا يريتداب"عنوان  شتر بهي، بلکه ب"گر چشمان نظاره"

ن منطـق  يـ ، ا)١٩٨٢(ار يـ بودر . داشا پـا يه يا شکست، تنبيت يا خطا، موفقيدرست : اند ر شدهيدوگانه روندپذ
سد که ينو يها، م يساز هيدر کتاب شب يو . ص داديتال تشخيجيهمه صور فرهنگ د يژگيعنوان و دوگانه را به

 . ابـد ي يجوامع ما به واسـطه آن انتقـال مـ    يها ها و نشانه اميهمه پ . شدن همواره با ما است يتاليجيد يژگيو
ـ  . جواب است/ پاسخ و محرک/ از پرسش يد آزمونينيب يکه شما م يشترِ صور محسوسيب   و ـ  ـ  کـم   يمحتوا ب

شده اسـت،   يخنث ييت شده در رمزگشايشنهادات قاطعانه هداي، فتاوا و پييوسته بازجويه پيکاست توسط رو
اطالعات بازگشـته بـه آغـاز،    / ياز انرژ يا جزئيخُرد  يتيو در کم يپاسخ/ پرسش يتيفيچرخه ادراک در ک... 

 . ت مختصر شده استينها ياست، ب يين الگوهايت داده شده مداوم چنيح کننده باز فعليکه تنها تشر يا چرخه
مثابه  همواره آزمون به"سد، ينو ي، آنجا که مکند يد مين تصور آزمون تاکيا بودن يمحورچند سطر بعد بر  يو

، )ن ما از فوکويشيبحث پ يو بر مبنا( ين اظهاراتيچن يبر مبنا  ).همان" (کند يکنترل عمل م ياديصورت بن
 يعـاد  يهـا  وهيش يحتارمند شده انتظام بخش معاصر و يمع يساز و کارها يله اصليد گفت که امتحان وسيبا

 .متاخر است يدار هيوه عمل سرمايط شيفراخور رفتار در شرا
در مبـاحثش از  ) ١٩٦٨(ن ياميـ بن . ن، دنبـال کـرد  ياميـ وه والتر بنيش ن تصور از امتحان را به يار بعدها ايبودر

 يش رويم پـ يمسـتق  ، شيصفحه نما يگر ثبت شده روي، بازينظر علم عکاس د که از نقطهكرنما، مالحظه يس
 يبـرا  ". است ينور يها  از امتحان يا تابع مجموعه"شتر يب] يين اجرايچن[کند، بلکه  ينقش نم يفاير ايگ اميپ
ن، طرز قـرار  يت دوربينما، با اقتباس از موقعيران سيگ امين است که پيند امتحان اين فرآيآمد چن ين، پياميبن

ـ   ين اقتباسـ ين اسـت کـه چنـ   يح که تنها دوربين توضيار با ايبودر  .کنند يگرفتن در برابر امتحان را اتخاذ م
ز تابع ير نيگ اميش، پيصفحه نما يگر رويمانند باز  .را وارونه کرد ين دعويسازد، ا يوه امتحان ـ را ممکن م يش

 :متذکر است) ١٩٨٢(ار يگونه که بودر همان   .است يبصر يياز بازجو ينوع
نسبت به  يختاري، در انگيدر پ يپ يها ير، ادراک را در تواليتصاو . کند يل ميتامل به امر ناممکن م] اکنون[

 . سـازند  يراکنـده مـ  مختصـر و محـدود، پ   يا نه داشته باشـد ـ واکنشـ   ي، بله يتواند پاسخ آن يکه فقط م يامر
ث يـ ن حيـ از ا  .دهـد  يبلکه شما را مورد پرسش قـرار مـ   . سازد يشتر رهنمون نمينما شما را به استفهام بيس

 . هسـتند [...] وسـته  يپ يا واکنشيتر از مشارکت بالواسطه  گسترده يحد... مدرن مستلزم  يها است که رسانه
 . ت کنترل استيو در نها ين، سرشمارست، بلکه نقشش امتحايش معلومات نيام، افزاينقش پ

را  ين منطقـ يچنـ  يو آرمان ينوع متعال يا انهيرا يکند که باز يان ميات فوق، بينظر يبر مبنا) ٢٠٠٣(ت يگر
ـ  يقـت، هماننـد  يدر حق  .شود يارمند مي، امتحان معيا انهيرا يها يبا باز . دهد ينشان م کـردن و   ين بـاز يب

د اغلـب  يـ جد يا هيـ پا يهـا  کنتـرل کننـده   يرو يدهايکل . قابل توجه استشتر يارمند در عمل بيآزمودن مع
صـفحه   يگونـاگون رو  يهـا  العمـل  عکـس   کردن، بـا همـه   يکه هر مرحله از باز دارند، چنان ييبرچسب الفبا
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 يهـا  کـنش  . قابـل ترجمـه اسـت    ينـ يچنـد ـ برگز   يها افته پرسشيبسط  يمثابه توال ت بهيشش، در نهاينما
ارز  هـم ) يتيهـدا  يدر کنتـرل پـدها  " راسـت "و " چپ"، "نييپا"، "باال"جهت  يدهايا کلي(حروف  کننده با يباز

از  يکـ يدن يش از برگزيب ياغلب کم يا انهيرا يها يارمند، تعامل بازيطور که، مانند کالس درس مع است، آن
 يا انـه يرا يهـا  يکـه بـاز  عوامانـه   ين ادعـا يـ رسد ا ين به نظر ميبنابرا . شوند يرا شامل م" ب"و " الف"حروف 

 . کننـده اسـت   گمـراه  ياديـ ت انتخـاب، تـا حـد ز   ين محدوديهستند، در مواجهه با ا"يتمام انتخاب"و " يتعامل"
 . ش گرفته شده باشنديمات همه از پيمجاز است که تصم يانتخاب تنها وقت

در ذات  يسـاز  هيشـب  . سـتند هنـد امتحـان   يا فراي يساز هيشتر از شبيب يزيچ يا انهيرا يها يبازن همه، يبا ا
ر يپـذ  يبـاز  يساز هين امر فقط در شبيکند، ا يجاد نميحصول ا يرا برا يا هدفيزد يانگ يرا بر نم يخود، چالش

ن يـ ا . کننـد  يرا بـه خـود معطـوف مـ     يشده متفاوت، سطحِ توجه متفـاوت  يساز هيشب يها يباز . دهد يرخ م
بـا   يسـه بـاز  ين کـراگ گـرودل در مقا  ين توربيش از ايپ . ستها ا يل هر ژانر از بازيدر تحل ياساس يموضوع

 يا ساختار ـ سوژه ـ ابژه  «ا يکنترل،  يشناس ييبايت زيخصوص يکردن، حاو ياد آور شد که تجربه بازيلم، يف
را ارائه  يک بصريو تحر يهر دو لذت سلطه ذهن يا انهيرا يها يباز . است) ١٩٩٨: ٢٤٩گرودل (» قدرت مبنا

 . دهند يم
طـور کـه    همـان . ل اهـداف اسـت  يا تحصيفراتر از لذت کسب مهارت  يا انهيرا يها ين حال، افسون بازير عد

 . وجـود دارد  انـه يرات يـ بـر عامل  يمبتنـ  يشناسـ  ييباياز ز يکند، نوع مخصوص ياشاره م) ١٩٩٧( يجانت مور
اسـت کـه    يشناسـ  ييبايز زا ين نوعيمهم است، چون ا يباز يشناس ييباين بعد از زيا يمطالعات فرهنگ يبرا
 . ق دارديعم يا رابطه يا رسانه فنآوريعنوان  به انهيرابا 
ن يـ از ا يشـده اسـت، کـه بخشـ     يطراح يتالِ واکنشيجيط ديلذت کنش در مح يبر مبنا يا انهيرا يها يباز

در  . دشـو  يمـ  انجـام   يا انهيرا يساز هيق شبيوارده به دستگاه که از طر يت انرژيلذت راجع است به وهم تقو
 يرا بـاز يـ ، زانجـام شـود  کنش  يش فراتر از صورت اصليکماب يتواند با لذت يت و قدرت ميها عامل يشتر بازيب

 يو ادراکـ  يذهنـ  يهـا  واکـنش . کن انجام شونديباز يبرا ين چالشيتر ها بدون کوچک شود که کنش يباعث م
 يموجود در باز يها يگر از افسون يکي  .دکنن يقدرت اکتشاف را با کنترل قدرت همراه م يا هيرو يها نيماش

 ينـ يب شيتوانـد آنهـا را پـ    يکن نميدهد که باز يرا بروز م ييها ن واکنشين است که ماشيانه ايک رايکردن با 
 .  دينما

کـه  (ر قابل کنتـرل  يت غيعنوان وضع به يباز" ٢٦کننده جيگ'"ها به بعد ـ   ي، در مطالعه باز)١٩٦١(لوز يراجر کا
جـا،   نيـ در ا . ديرا ارائه نما يج کنندگياز گ يوه متفاوتيتواند ش يم انهيرا . کند ياشاره م) شود يمموجب لذت 

ـ  يا وهير که به شيپذ تيروئ يها صورت لذت کنترل داشتن بر احساسات در واکنش به يکنندگ جيگ خطـر از   يب
 يهـا  يج کننـدگ ي، متفاوت از گييبازنما يا هينوع رو . شود ي، ارائه مدهد رخ ميت کنترل شده يک موقعي راه

ن يبنـابرا  . کند يرا حاصل م ين لذتير چنيپذ تيروئ يها کنترل کامل واکنش يريپذ لوز، با امکانيمورد نظر کا
جـاد  يا يکن فرصـت يباز ين کنترل، برايا . نما است متناقض يج کنندگيک گي يا انهيرا يکنترل داشتن بر باز

 . ديبا آن کسب لذت نما يريکه به واسطه درگ نيد نه ايرا کشف نما يباز يکنندگ جيکند تا جاذبه گ يم
 ٢٧يجاذبـه اقتباسـ   يرا به رسانه دارا يا انهيرا يوارده، باز يرويت نيو تقو يکنندگ جيجاد شده از گيا يها وهم
 ت آن رايـ شـا ـ روا  يپ ينمايدر شرح س) ١٩٩٠(نگ ياست که تام گان يمفهوم يجاذبه اقتباس . کند يل ميتبد
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نما و بـازار  يماننـد سـ   يحيع تفريو معاصر با صنا يخيتار يها نسبت يا انهيرا ين، بازيبنابرا  .ابداع کرده است
 يتـ يروا ييمتنـوع در بازنمـا   يها ن جاذبهيابد که چگونه چنيکند در يتالش م يا مطالعات رسانه . مکاره دارد

 . هستند ييها چه داللت يوسته، حاويپ ياز نظر فرهنگ يد معانيشوند و صور متفاوت تول يخاص لحاظ م
 

 براي دريافت وجوه معناسازي يروش شناس
اگر چه . و متنوع هستند يار گسترده، انتقادي، بسيا انهيرا يها يشناسانه در مورد مطالعه باز مباحث روش

، انتقادات ٢٨اند مورد پژوهش قرار گرفته يعلوم انسان يها گر حوزهيمرسوم د يها ها با روش ياز باز ياريبس
توانند از  يستند و نميها تنها متن ن يکند که باز يانتقاد م) ٢٠٠٠(طور مثال، ژول  به . اند ختهيرا برانگ ياريبس
، بروکر )٢٠٠٣(ن آرسث يهمچن . درک شوند يمتن يها ليها مانند تحل مرسوم مطالعه رسانه يها ق روشيطر

ها ذکر  يعنوان نقاط ضعف مطالعه باز را به ينتقادل ايتحل يها فقدان روش) ٢٠٠٢(و کونزاک ) ٢٠٠١(
 .اند کرده
ها عمل  گر رسانهيگر، متفاوت از ديباز يساز تيروا يريبودن و امکان پذ يل عمده تعامليها به دو دل يباز
 يدادهايها، حاالت و رو اء، کنشيگرها، اشينهفته در قهرمانان و باز يبه جز معان ). ٢٠٠٦، ٢٩رزيم(کنند  يم

لم دارد و يوجه اول شباهت به رسانه ف. دخالت دارند يهم در معناساز ي؛ عناصر داستانيشده در باز يحطرا
د از يتجر ييمنحصر به فرد است که توانا يک اثر هنري، يک بازي  .ابدي يمشابهت م يوجه دوم با متون ادب
که بتوان از آن  يگاه ثابتيا پانجيهمواره در حال شدن است و در ا يباز  ).٢٠٠٦، ٣٠يگ(آن گرفته شده است 

 .ست وجود نداردينگر يمنظر به باز
 يفيو ک يل انتقاديه و تحليقِ حاضر با توجه به اهداف مورد نظر است، تجزيعنوان روش در تحق چه به آن

کردن  يرا از خاللِ تجربه باز يباز يو اجتماع ي، فرهنگيد تا وجوه معناسازيآ ياست که در صدد برم
 . ديافته و ارائه نمايتحت مطالعه در يها يباز
مثال،  يبرا(را  ياريعناصر بس يکردن باز يل، بازيه و تحليدر جهت انجام تجز يدرک ساختار باز يبرا

متذکر ) ٣:٢٠٠٣( آرسث.  کند يق ميتلف) بازنده/ برنده  نظامها؛ منابع؛ فضا؛ زمان؛ اهداف؛ موانع و  تيموقع
، قواعد و يم طراحيتوان يم: "ها هستند نيا يک بازيدانش در مورد  ليتحص يشود که سه روش اصل يم

را  مطالعاتشانها و  ا گزارشيم يگران را مشاهده کنيکردن د يم بازيتوان يم... م، يرا مطالعه کن يک بازيمکان
ت حاصل از آن اطالعا الزم االجرا است، اما يانجامِ باز". "ميکن يرا خودمان باز يم بازيتوان يو م...  م يبخوان

ز شامل شود؛ آن يخود منابع استفاده شده را ن دين بايل همچنيتحل. ب شوديگر ترکيبا منابع ممکن د ديبا
 مطالعه يرا برا يخاص يها شوند، چرا آن منابع نمونه يرا شامل م ييزهايشه در کجا دارند، چه چيمنابع ر

 ديبا ها، يباز پژوهشگران حوزهن است که يآرسث ا ينکته اصل ). ٧همان،" (ند و مانند آنينما يانتخاب م
گر منابع ياز د يدر مورد باز يشترين تا آنجا که ممکن است اطالعات بيو همچنکنند  يها را باز يباز

که از نظر آرسث مهم  يکردن باز يم که بازيکن ياستدالل م يمباحث نظر ياما ما بر مبنا . ندينما يگردآور
شتر يمثال، در ب يبرا . ل شوديتکم يق اجزاء و سطوح گوناگون خود بازيل دقيله تحليوس به دياست، با

و  يتيابعاد مختلف شخص نظر از ديوجود دارد که با" آواتار"لِ ما، يتحت تحل يها يها و از جمله باز يباز
، )ا نکنندي(ر بکنند ييکن تغيتوانند توسط باز يدارند که م ييها نمودها ين بازيهمچن . شود تحليل ييالگو
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 يسالمت، منوها يريگ صفحه، دستگاه رادار و درجه اندازه يرو يها سطوح مشترک ـ  شامل منوها يباز
تعامل  نظامها معموالً  يباز . تواند آنها را بخواند يکن ميش اطالعات ـ دارند که بازيتودرتو و صفحه نما

 .است ياتيبرنده شدن ح کردن و يباز ي، برانظامن ياء دارند که کشف ايبا اش يمشخص
را  يا انهيرا يها يباز ينمودها ياست که بتواند تمام يد بر توجه به ابعاد مختلف در ارائه روشيتاک باال،موارد 

ن را نشان يشيمطالعات پ يها يکاست ،فوق يها يکه انتقادات و نوع شناس نيبا ا . مورد مالحظه قرار دهد
 يدر تالش برا) ٢٠٠٥( ٣١دوتون و کونسالوو . کنند يرا ارائه نم يياجرا و قابل ياتيدهند، اما روشِ عمل يم

 :انندد يم يضرور يباز يانتقاد/ يفيل کيه و تحليتجز يها، چهار سطح را برا يکردن مطالعه باز ياتيعمل
ت اء ممکن اسين اشيا . اند لحاظ شده يکه در طراح ير موثرياء موثر و غياش همهمطالعه : اءيـ فهرست اش ١

 يباشند که در هر حال حاو يباز يفضا يباسازيز يشده برا يطراح يا صرفاً حواشي يزات موثر در بازيتجه
 :هستند ين اموريد، چننريقرار گ توجهد مورد ين حوزه بايا مطالعهکه در  ييها پرسش  .هستند يا ژهيو يمعان

 هستند؟ يا چند کاربردي ياء تک کاربردياش •
 ؟)ستيآن چ(ک استفاده دارند يا آنها يآ: اءيشا يتعامل برا يها نهيگز •
 ؟)آنها چه هستند(هستند  ياء چند کاربرديا اشيآ •
 کنند؟ ير مييا کاربردها در طول زمان تغيآ •
 اءيارزش اش •
 ء يش يف عموميتوص •
 ست؟ يچ ياء در بازيت عمل اشيا اهمينقش  •
عنوان  اء بهيا اشيدهد  يممواد مورد توجه قرار  يمنظور گردآور را به ياء بازيکن اشيا بازيآ •

 دارند؟  يش برنده در بازيابزار، کاربرد پ
آنها، چه  ينسب يا فراواني يابياء، کمياش يمت گذاري، از قيباز يدر مورد ساختار اقتصاد •
 شود؟  يحاصل م يجينتا
 هستند؟ يا کمتريشتر يارزش ب ي، حاويا تعامالت در بازياء از افراد يا اشيآ •

دخالت دارند مانند  ياستفاده از باز يکه در راحت يجانب يها اطالعات و انتخاب: شترک ـ مطالعه سطوح م ٢
ها  نيا ين جنبه از بازيرامون ايها پ پرسش يبرخ . رهيدر مورد کاراکترها و غ يراهنما، نقشه، اطالعات يمنوها

 :هستند
 اند؟ راهنما برجسته شده يدر منوها يچه اطالعات •
 اب است؟ي کلا مشيب يغا يچه اطالعات •

راجـع اسـت بـه گسـتره و ابعـاد       يک بازي يدگيچيپ . ها از نظر تعامل متفاوت هستند يباز: ـ نقشه تعامل  ٣
هـا   يزان تعامل در بازيسه مين دست، در مقاياز ا ييها پرسش  .رديل قرار گيتحلمورد د يکه با يتعامل در باز

 :د استيمف
هـا عرضـه شـده     پاسخ به پرسش يدو جواب برا ايک يا فقط يآ(اند  ا تعامالت محدود شدهيآ •
 ؟)است
 رند؟ير پذييتعامالت در طول زمان تغ •



 ٢٠

 دامنه تعامل تا کجاست؟ •
آنهـا   يبـرا  ياميـ پ يهـا  نهيحضور دارند، و چه گز) ير فرديغ يکاراکترها(ها  يس يا ان پيآ •

 عرضه شده است؟
شـان  يها رات تعامـل ييـ ؟ تغگر تعامل داشته باشند؟ چگونهيکديتوانند با  يها م يس يا ان پيآ •

 چگونه است؟  
و  يو اهداف از نظر طراحـ  يـ اجتماع  يفرهنگ ي، معانيجهان باز يها ييشامل مطالعه بازنما: يـ شرح باز  ٤

 :دينما يرا ارائه م يباز ير طرح کليز يها پرسش يريگ يپ . ييمحتوا
 يديـ ا در کـنش تحد يـ دهد؟ آ يش را ميها شرفتيکنش اجازه اندوختن پيچگونه به باز يباز •

 شود؟ چگونه و چرا؟ يمشاهده م
ـ  يک مکانيعنوان  به" ٣٢ره کردنيذخ"ا يآ • کپارچـه شـده اسـت کـه بـه هـم       ي يقـ يطر هسـم، ب

 را گسترش دهد؟ يدر جهان باز يوستگيپ
ن امــر هســتند کــه يــدهنــده ا وجــود دارد کــه نشــان يدر جهــان بــاز ييهــا تيــا موقعيــآ •
 دارند؟ يا جهياند؟ آنها چه هستند و چه نت اشتهدکنندگان احتماالً قصد آن را نديتول
از  يهـا  از نقـش  يدر بـاز "بتواننـد  ) يقهرمانان بـاز (وجود دارد که آواتارها  ييها تيا موقعيآ •

چگونه و " ؟)ر موضع در قبال دوست و دشمنييعنوان مثال، تغ به(کنند  يشان تخط ن شدهييش تعيپ
 چرا؟
 ين کـارکرد ارجـاع  يـ هـا قابـل ارجـاع اسـت؟ ا     يگر بـاز يا دي يا گر صور رسانهيبه د يا بازيآ •

 رد؟ يپذ يت چگونه انجام مينامتنيب
زنـد؟ حرکـت    يرود؟ حـرف مـ   ينـد؟ راه مـ  يب يشده است؟ چگونـه مـ   ييآواتار چگونه بازنما •

 مشخص هستند؟  يياز الگو يا ا آنها نمونهير هستند؟ آييها قابل تغ رين متغيا ايکند؟ آ يم
د؟ كشـ  يش را به چـالش مـ  يژانر مبنا يا بازيک ژانر خاص است؟ آيق در قابل انطبا يا بازيآ •

 چگونه و چرا؟
ن حـال  يـ بـا ا   .ب شـود يـ ترک يقِ اجزا و عناصرِ بازيل دقيبا تحل ديکردن با ين دو محقق، تجربه بازياز نظر ا
ا و قواعـد  صرف، به دور از شناخت ساز و کارهـ  يل انتقاديمتذکر شده است، تحل) ١٩٩٨( ٣٣يطور که ل همان

 يازِ درک دو وجهين شي، پيرو، شناخت ساز و کارها و قواعد باز نياز ا . شود يجِ نامستدل منجر مي، به نتايباز
و ) يدئولوژيـ قواعـد عـارض از ا   نظـام عنـوان   بـه  يمطالعه باز( يشناس يدئولوژيآنها را ا) ٢٠٠٠(است که ژول 

 . کند يف ميها توص يازب) مثابه متن به يمطالعه باز( يشناس تيروا
ل قـرار  يـ معنامنـد مـورد تحل   يها کشف داللت يق حاضر برايفوق، در تحق يبند ميسطوح به کاررفته در تقس

رنـد، مـواد   يگ يمتنوع فوق مورد مداقه قرار م يها هيدر ال يمجادالت نظر يکه بر مبنا ييها داللت . رنديگ يم
 يهـا  هيـ ل اليـ ضـرورت تحل . سـازند  يفـراهم مـ   يا انهيرا يها يازد بيمند کردن تول هيدرک و نظر يه را براياول

ن يـ ا . دارد يفرهنگـ  يهـا  کشـف داللـت   يبرا يت بازيا روايل متن يت تحلي، اشاره به عدم کفايگوناگون باز
، يمنحصر بـه فـرد بـاز    يشناس ا روشبکه تنها  يباز يا رسانه فنآوري دهيچيضرورت، راجع است به ساختار پ

 . شود يممطالعه آن قابل  ييفنآورانه و محتوا يها درک جنبه
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امـا   . گفتمـان اسـت   يفـ يو ک يل انتقـاد يـ ، تحليل بـاز يتحل ياست که روش مبنا برا ين نکته ضروريذکر ا
) موجـود در مـتن   يدئولوژيـ نسـبت بـه ا   يخصوصاً نگرش انتقاد(ل گفتمان يکه از تحل يلِ مفهوم خاصيدل به

مواجه  يمتن يا دهي، صرفاً با پديباز يل گفتمان انتقاديح داده شود که تحلين موضوع توضيا ديوجود دارد، با
بخـش   . اسـت ) تيـ تنهـا در سـطح روا  ( يبـاز  يت متنـ يـ فيراجع بـه ک  يلين تحلياز چن يتنها بخش . ستين

 .  است يا انهيرا يباز يه محتواين بعد رويو همچن يفن يها هيل، متمرکز بر الين تحليتر ا گسترده
م و سـپس از  يکن يک ميچهار سطحِ فوق تفک يها را بر مبنا ق، ابتدا دادهين تحقيدوگانه ا يها يلِ بازيدر تحل

دسـت آمـده، از    اطالعات به . م کرديا بعد مشخص را استخراج خواهيک سطح، نمود ي يخالل آنها گفتمان کل
 مطالعـه ن يهـا و همچنـ   يده حول بـاز ها، مباحث پراکن يباز يها، مطالعه دفترچه راهنما يکردن باز يبازراه 

، بـا  يک بـاز يمتفاوت  يها هيموجود در ال يها ممکن است گفتمان  .شود يآنها حاصل م ينقشه و امکانات فن
ل يـ ت تحليـ ک کليـ عنـوان   ت بـه يدر نها ين، چون خود گفتمان بازيبنابرا . ا نباشنديوند باشند يپ گر هميکدي
 . جه ذکر شونديعنوان نت ت، بهين کليدر درون ا ياحتمال يها يلِ ناهمخواني، الزم است دالشود يم
و  يکـه بـه لحـاظ فنـ     يک بسـته فرهنگـ  يـ عنوان  را به يا انهيرا يها يخود، باز يعالوه، ما در مباحث نظر به
ن الزم است که مباحـث  يبنابرا  .ميا ز در نظر گرفتهيک است، نيدئولوژيا يکارکردها يت حاويک کليعنوان  به

را در ) گرانه سلطه يار در مورد کارکرد از نظر فنيآلتوسر و بودر يها دگاهيمشخصاً د(نه ين زميخود در ا ينظر
ابـزار نظـارت و   "هـا   ين بـاز يـ ا" چگونه"م کرد که يما جستجو خواه . ميل منطبق کنيتحت تحل يمورد دو باز

هسـتند و  " امتحـان " "يجمعـ "رسـانه  کننـد، چطـور    يکن را معنا مـ يباز" يخود نظارت"هستند، چگونه " کنترل
 . شوند يفرض م" يک دولتيدئولوژيا يها دستگاه"باالخره، چرا در امتداد 

ن يـ قِ ايـ م از طريدواريـ م و اميکن يل را بر هم منطبق ميتحت تحل يجِ حاصل از مطالعه دو بازيباالخره، ما نتا
 يهـا  هيـ ال يفرهنگـ  يسـه معـان  يمقا يبـرا  ن انطباقيا  .ميابيدست  يگريمهمِ د يانطباق، به محصوالت جانب

ما   .د باشديتواند مف يم، ميا ل اشاره کردهيق به آنها به تفصيات تحقيکه در بخش ادب يا انهيرا يها يمتنوع باز
ل يـ انـد را تحل  د شـده يتول يد متضاديمتفاوت و شا يفرهنگ يکه در بسترها) کياستراتژ(ک ژانر ياز  يدو باز
د يـ هـا تاک  يد بـاز يـ تول يرِ بافت فرهنگي، نه تنها به تاثين دو بازيا يها هيال يفرهنگ يانسه معيمقا . كنيم مي
متفـاوت، داللـت بـر تـاثر بافـت       ياز بافـت فرهنگـ   يا متفاوت در نمونه يافتنِ معانين معنا که يکند ـ به ا  يم

 ي، از اسـتحکام منطقـ  يسازد تـا اسـتدالل مـا در مـورد هـر بـاز       ين امکان را فراهم ميخواهد داشت ـ بلکه ا 
منجر خواهد شد، نـاممکن   يجيبه چه نتا يا سهين مقاينکه چن يا ينيش بياگر چه پ  .برخوردار شود يشتريب

تر  تر و مهم و گسترده يا انهيرا يها يما در مورد باز ين دانشِ نظريد است که در تکوياست اما در هر حال، ام
    .د باشديتال، مفيجين دينو يها از آن رسانه

 
 يل دو بازيتحل

  هاي صليبي كه يك بازي آمريكايي در اين مقاله دو بازي نجات بندر كه يك بازي ايراني است و بازي جنگ
ها، داللت اشياء، سطوح  جهان بازي  ها، شرح نتايج تحليل كه شامل روايت بازي.  شوند است، تحليل مي

 .اند آمده) ٦تا ١جدول (زير  هاست، در جداول مشترك، نقشه تعامل و شرح داللت بازي



 ٢٢

 هاي مورد تحليل روايت بازي: ١جدول

 هاي صليبيجنگ نجات بندر هابازي

 روايت
 ها بازي

مي گذرد که  ١٣٢٠روايت بازي، در فضاي بندر انزلي سال 
نيروهاي روسيه، قصد دارند با بهره گيري از درگيري جنوب 

حمله کرده و  ايران و تخليه نيروهاي نظامي شمال، به ايران
در اين حين، فرمانده . شهرهاي شمالي را متصرف شوند

قهرمان ايراني، ناخدا بايندر، به واسطه اسناد بدست آمده از 
جاسوسان روسيه در ارتش ايران، متوجه اين توطئه مي شود 

وي ابتدا از ستاد فرماندهي در . و در صدد دفاع برمي آيد
جود پاسخ مخابره شده اما با و. تهران کسب تکليف مي کند

مبني بر پرهيز از درگيري به علت کمبود نيرو و عدم توان 
روايت . مقابله، يک تنه تدابيري دفاعي را اتخاذ مي کند

روايت خاصي که در . داستان، تاکيد بر ميهن پرستي دارد
صدد است تا با تدارک پشتوانه خدا باوري ناخدا بايندر، 

دهي در تهران دوران رضا سرپيچي از دستورات ستاد فرمان
بايندر . شاه را کامالً طبيعي و توجيه شده قلمداد نمايد

مملکت به دست يک مشت بزدل اداره مي شود "معتقد است 
و اجازه نخواهد داد تاريخ از او به عنوان يک خيانت کار ياد 

وي خطاب به سروان همکار ). متن مرحله اول بازي" (بکند
ه خواست خدا نخواهم گذاشت حتي ب"در بندر مي گويد که 

 ).همان" (پاي بيگانگان به اين بندر گشوده شود

ميالدي، دوره جنگ  ١٣و  ١٢مان روايت بازي، قرون ز
بازي بر مبناي . هاي صليبي بينِ مسلمانان و مسيحيان است

واقعه مشخص تاريخي طراحي نشده است اما به طور کلي 
ش از همه متمرکز بر حکايتي است از جرياني تاريخي که بي

بازي کن با . رويارويي تمدن هاي مسيحي و مسلمان است
ورود به بازي، در نقش لُرد يا آواتار، در صدد جنگ، تهيه 

 ٤٨از مجموعِ . مواد اوليه و حفظ امنيت و رفاه بر مي آيد
مرحله با  ٩مرحله با مسلمانان و  ٣٧مرحله بازي، لرد 

مسلمانان متحد مي شود مرحله با  ٢مسيحيان مي جنگد، و 
دست يابي به معادن و . تا دشمن خود را از بين ببرد

مانند سنگ، فوالد، نفت، چوب، زمينهاي (استخراج آنها 
مانند کليسا، (،  تاسيس بناهاي عمومي )کشاورزي و آب

و اندوختن سرمايه ) آسياب، نانوايي، انبار و مشروب سازي
پس آرمان . نداهداف کلي بازي را تشکيل مي ده) پول(

و ) که الزاماً دگر کيش نيستند(هاي بازي، سرکوب دشمنان 
لرد تنها از طريقِ مذهب هويت مي . اندوختنِ سرمايه است

. يابد و به جز اين، کاراکتر آواتار حاوي مليت خاصي نيست
خصوصاً سکه که از (روايت بازي تاکيد بر اندوختن سرمايه 

هميت کاالها و مواد اوليه ، ا)طريقِ ماليات اندوخته مي شود
با اين حال، دشمنان در اين بازي . و نابودي دشمن دارد
اين امکان وجود دارد که از دشمنِ . تعريف خاصي يافته اند

بالقوه در راستاي اهداف مورد نظر بازي استفاده شود و 
بدون جنگ، از آنها براي پيشبرد هدف اندوختن سرمايه 

به لرد بستگي دارد، وي مي همه چيز . کمک گرفته شود
تواند هر نوع راهبردي را به کار بندد، با کاراکترهاي انساني 
موجود در بازي وارد جنگ شود يا از آنها براي استخراجِ 

به جز چند مرحله که . معادن و ساخت بنا استفاده بکند
الزاماً جنگ اتفاق مي افتد، در ساير مراحل امکان انتخاب 

يت، ترکيبي از جنگ و صلح مفيد خواهد در نها. وجود دارد
. بود که براي حصول اهداف مورد نظر بازي مناسب تر باشند

آسيب . رويارويي در جهان بازي به واقعيت نزديک است
هايي که لرد مي تواند به دشمنان وارد بکند، برابر آسيب 

در توانايي جسمي لرد يا . هاي ممکنِ دشمنان به وي است
ي هيچ گونه بزرگنمايي صورت نگرفته عدم آسيب پذيري و

 .است
 



 ٢٣

 
 ها شرح جهان بازي: ٢جدول

 هاي صليبي جنگ نجات بندر ها بازي

شرح 
جهان 
 ها بازي

تهيه شده " استراتژيک"بازي نجات بندر در سبک "
است و بازي در کالسي طراحي شده است که اصل 

هر . اول آن به جاي خشونت بيشتر، تفکر بيشتر است
فکر مي کند بهتر بازي مي کند نه هر  کس که بهتر

خاک "فداکاري در قبال  ٣٤".کس که خشن تر است
، اسطوره ي است که ايرانيان با آن "ايران زمين

اين مورد يکي از داللت هايي . آشنايي کامل دارند
است که فضاي بازي را با زمينه اجتماعي ايراني پيوند 

ت که مهمترين نکته در اين امر نهفته اس. مي دهد
قهرمان بازي، که بازيکن در عمل، وي را هدايت مي 

ناخدا بايندر "کند يا به جاي او به کنش مي پردازد، 
است که قرار است در برابر " فرمانده قهرمان ايراني

ناخدا بايندر . برخيزد" دفاع"به " تهاجم بيگانگان"
متوجه مي شود که يکي از نيروهاي خودي که 

ر حال ارسال متني مبني جاسوس بيگانگان است، د
بر آمادگي دو گروهان نيروهاي در خدمت بيگانه 

در خط " دفاع"عنوان فرعي بازي نجات بندر، . است
آتش است که داللت بر کنش هاي نظامي دفاعي 
ايران در قبال تجاوز دارد و نه نفوذ يا تجاوز به خارج 

واژه دفاع، در متن دفترچه راهنما، با اشاره . از کشور
تاکيد " سال دفاع مقدس ٨اداي دين به شهداي "به 

 .شده است

بازي جنگ هاي صليبي در سبک استراتژيک طراحي شده 
به جز متني که در ابتداي بازي اطالعاتي را در زمينه . است

تاريخ جنگ هاي صليبي و رويارويي مسيحيان و مسلمانان به 
اري بازيکن ارائه مي دهد، در طول بازي، هيچ نوشتار يا گفت

در تمامي اين متن، مسلمانان به عنوان اولين . وجود ندارد
فرد بعد از . حمله کننده، اشغالگر و مهاجم معرفي مي شوند

سرزمين هايي که  .شنيدن اين تاريخچه به بازي وارد مي شود
بازي در آنها انجام مي شود سرزمين هاي اسالمي و عربي 

ش دشمنان، مي از وجود نخلها و شترها و طرز پوش. هستند
هنگامي که دشمنان در نماي . توان به اين موضوع پي برد

. بازي نشان داده مي شوند، گفتگوي آنها به زبان عربي است
را تامين " رفاه"و " امنيت"لرد بايستي قادر باشد، دو موضوعِ 

او بايد سريعاً در محل هاي مستعد، امکاناتي مانند . نمايد
مچنين کارگاه چوب، زمينهاي معادن سنگ، فوالد، نفت و ه

کشاورزي و چاه آب ايجاد بکند تا از آنها براي مراکزي که 
. احتياج دارد از جمله خانه، برج، منجنيق و غيره استفاده بکند

همچنين بايد براي ايجاد محبوبيت و رضايت عمومي، مراکزي 
و . مانند کليسا، آسياب، نانوايي و مشروب سازي احداث بکند

 . ل، پيوسته به جنگ بپردازددر عين حا
جهان بازي، به داليل چندي بازتاب دهنده گفتمان جاري در 

ابتدا اينکه محلِ تاريخي و واقعي . دولت جورج بوش است
جنگ هاي صليبي سرزمين هاي مديترانه، اورشليم و عثماني 
بوده است اما در بازي، کشورهاي عربي و مناطق حاره بازنمايي 

حمله "ازنمايي، بي شباهت به استراتژي اين ب. شده است
. دولت بوش نيست" پيشگيرانه و ضربه اول در خاک دشمن

همچنين، دشمنان و دوستان لرد در جهان بازي ممکن است 
از اين حيث، عدم مرز بندي . مسلمان يا مسيحي باشند

مشخص بينِ هم کيشان مسيحي لرد و دگر کيشان به عنوان 
اين گفتمان دولت بوش است که  دوست و دشمن، در امتداد

بنابراين، ". کشورها و دولت ها يا با ما هستند يا عليه ما"
مسيحيت يا مسلماني نمي تواند مبناي دوستي و دشمني را 

ممکن . در بازي نيز چنين امري رخ مي دهد. تشکيل دهد
است در مرحله اي جنگ با مسيحيان رخ دهد و در مقابل، در 

 .ردكن به کمک مرحله ديگر، مسلمانا
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 ها داللت اشياء در بازي: ٣دولج

 هاي صليبي جنگ نجات بندر ها بازي

داللت 
 اشياء

در بازي، اشياء در حکم عامل پيش برنده نقش ايفا مي 
هدف اصلي دفاع از ميهن يا نجات بندر است، . کنند

بنابراين، به دست آوردن يک شي، في نفسه حاوي 
زي، حاوي داللت ارزش هيچ بخشي از با. ارزش نيست
آنچه در انتهاي بازي، انتظار بازيکن را مي . شيء نيست

اين تنها شيء موجود در . کشد، مدال هاي افتخار است
مدال هايي . بازي است که حاوي داللت معنامند است

که بازيکن دريافت مي کند، به پاسِ تالشش در 
سرنگون کردن تعداد بيشتري هواپيما، کشتن تعداد 

ري از نيروهاي دشمن يا آسيب ديدگي کمتر بيشت
مدال دريافت شده در عمل، در نتيجه رشادت در . است

اين مدال . نجات بندر و دفاع از خاک حاصل مي شود
ها داللتي بر وجود سلسله مراتب نظامي ندارند و 
بنابراين، ارزش آنها بدون ارجاع به نشان خاصي، تنها 

حاوي ارزش بازي . به ميهن پرستي راجع است
داللت معنادار مدال ها، ارجاعِ مادي يا . اقتصادي نيست
ارزش متعالي نهفته در مدال ها، برآمده . اقتصادي ندارد

ارزشي که فراتر از . از ايدئولوژي ميهن پرستي است
دستورات نظامي، جان قهرمان بازي و هزينه هاي 

 .صورت گرفته در تحصيل آن، است

همچنين اشياء به کار رفته در  طراحي پس زمينه و همه
سرزمينِ عربي که . بازي حاوي داللت هاي آشکار هستند

جنگ در آن اتفاق مي افتد، آيات قرآني پس زمينه اي 
که ابزارهاي نبرد و اندوختنِ مواد از آن حاصل مي شود 
و همچنين بناها تماماً در بازي کاربرد داشته و حاوي 

کاربردي هستند و در  اشياء چند. معاني بارزي هستند
طول عمل بازي کردن، به فراخور هدف و استراتژي لرد، 

بخشي از موفقيت بازي از . کاربرد متغيري مي يابند
بخش مهمي . خاللِ تصاحبِ اين اشياء صورت مي گيرد

از هدف بازي به دست آوردن مواد اوليه و اندوختنِ 
هميت بنابراين، در اين بازي تنها افراد ا. سرمايه است

ندارند، گاهي تصاحب اشياء، اهميت بيشتري از همراهي 
در نهايت همه چيز حاوي ارزش مادي و . افراد دارد

بازيکنِ موفق در مقام لرد، کسي است که . اقتصادي است
بتواند بيشترين اندوخته را حاصل بکند يا بيشترين منابع 

از اين لحاظ اهميت اشياء در . را در اختيار داشته باشد
 .ازي کامالً محرز استب
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 ها تحليل سطوح مشترك در بازي: ٤جدول 

 هاي صليبيجنگ نجات بندر هابازي

سطوح 
 مشترك

در درک داللت معاني فرهنگي بازي نجات بندر اين 
نکته اي بسيار مهم است که نقشه بازي در هر مرحله، 

اين متن، که حاوي . با يک متن پيوند يافته است
براي ادامه بازي است، همچنين داللت  اطالعاتي راهنما

هاي آشکار بر عمل ارزشمند قهرمان بازي و در واقع 
هر بار مراجعه به نقشه، در عين حال، . بازيکن دارد

نقشه، بازيکن را . يادآوري داليلِ ادامه بازي نيز هست
با متني مواجه مي سازد که پيوسته به او تذکر مي 

حال انجامش هستي،  دهد، امري حياتي تر از آنچه در
بايستي جلوي نفوذ نيروهاي دشمن . ممکن نيست

گرفته شود، هواپيماهاي دشمن نبايد به بندر نزديک 
اين برجسته ترين اطالعات در منوي راهنما .... شوند و 

به جز اين، در واقع نيازي به مراجعه به نقشه . است
 .براي مسير يابي يا امر ديگري وجود ندارد

، منوي راهنمايي وجود دارد که در مطالعه در بازي تحت
مجموعه . آن شرح کاملي از ماموريت لرد آمده است

محورهايي که وي از طريق آنها يا با هدف حصول آنها 
مراجعه  ١٥به تصوير شماره (بازي را به پيش مي برد 

، در منوي راهنما فهرست شده اند و هر اصطالح )نماييد
ازيکن قادر است با انتخاب ب. به متني پيوند يافته است

 مطالعهچون . اين مفاهيم به متون توضيحي دست يابد
اين متون عموماً نشان دهنده تعريف طراحان بازي از هر 

با توجه به هدف . مقوله است، توجه به آنها ضروري است
اقتصادي  نظامکلي بازي، تعاريف مفهومي، حولِ گفتمان 

عنوان مثال، عامل به . سرمايه داري شکل گرفته است
محبوبيت از يک سو در رابطه مستقيم با ساخت بناهاي 

و تامين غذا و از سوي ...) کليسا، فروشگاه و (عمومي 
ديگر در رابطه معکوس با دريافت ماليات تعريف شده 

ذکر اين نکته در اينجا ضروري است که بازي بر . است
امکان اين . اساسِ فرمان قهرآميزِ لرد به پيش نمي رود

در بازي ايجاد شده است که با افزايش ماليات و کم 
. شدن غذا و امکانات، ارتشِ لرد، قلعه را ترک بکنند

منوي راهنما در هر زمان که بازيکن اراده بکند، قابل 
در مورد نقشه، در اين بازي دو . دسترسي و مطالعه است

ابتدا اينکه، امکان . امکان متفاوت ايجاد شده است
بازيکن مي تواند . قشه و سرزمين وجود داردطراحي ن

قبل از آغاز بازي صحنه مورد نظر خود را طراحي بکند و 
دومين امکان، ورود اختياري به مراحل . به بازي بپردازد

مراحل بازي نسبت به همديگر . مختلف بازي است
در واقع هر مرحله بازي، . وضعيت تقدم و تاخر ندارند

 .دافي به ظاهر متفاوت استماموريتي جداگانه با اه
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 تحليل نقشه تعامل در دوبازي: ٥جدول 

 هاي صليبيجنگ نجات بندر هابازي

نقشه 
 تعامل

در بازي نجات بندر، اگـر چـه بـه دليـل قـرار گـرفتن       
بازيکن در نقش آواتار، سطحي از تعامـل مشـاهده مـي    
شود اما داليل بسياري وجود دارند که مبين تعامـل از  

 . شده و هدايت مشخص بازيکن است پيش تعيين
اول اينکه روايت بازي، امکـان انتخـاب را بـه کلـي از     

اهداف کـامالً از پـيش تعيـين    . بازيکن سلب مي نمايد
شده هستند و بازيکن قادر نيست از نظر تقدم و تـاخر،  

" بايـد "بـازيکن  . تغييراتي را در روند بازي ايجـاد نمايـد  
بـه جـز ايـن،    . ام دهدحرکت از پيش آماده شده را انج

ايـن وضـعيت،   . تنها امکان باقي مانده، ترک بازي است
حتي در هر مرحله از بازي کـه اهـداف طراحـي شـده     
براي آن در حکم يک مجموعه اهداف ارائه مـي شـوند،   
به دليل برخورداري از وضعيت تقدم و تاخر، هر هـدف  
بايد به جاي خود و نه بعد يا در کنار هدف بعدي انجام 

ممکن است در انجام هدف مورد نيـاز، اشـتباهي   . ودش
صورت پذيرد اما اين اشتباه، در همان جا به بـن بسـت   
منتهي شده و باعث مي شود تا راه هاي ممکـن بـازي،   

 . به فقط يک راه تقليل يابد
روايت . دوم، تعامالت در طول زمان تغيير پذير نيستند

. ين شده استبازي از ابتدا تا انتها خطي و از پيش تعي
براي هدف تعيين شده در هر لحظه تنهـا يـک امکـان    

بازيکن در هر لحظه از بازي، تنهـا بـا يـک    . وجود دارد
امکان سر و کار دارد و ادامه بازي مشروط به طي تنهـا  

 . امکان طراحي شده است
سوم، دامنه تعامل محدود به آواتار با ديگر کاراکترهاي 

ــين کاراکترهــاي ــردي اســت انســاني و همچن ــر ف . غي
کاراکترهاي ديگر، بـا يکـديگر و بـا اشـياء هـيچ گونـه       

حرکات کاراکترها به صورت کامالً اتفاقي . تعاملي ندارند
در صحنه بازي انجام مي شود و کامالً منفک از محـيط  

کاراکترهـا، بـه جـز ايـن کـه      . اطراف عمل مـي کننـد  
 کشتي ها، هواپيما ها(نيروهاي بيگانه قلمداد مي شوند 

، هيچ داللت ديگري را موجـب نمـي   )يا سربازان بيگانه
 . شوند

چهارم، کاراکترهاي غير انساني، به عنوان مکـان هـاي   
دخيل در روند بازي يا اشيايي براي کمک به پيش برد 

بـا ايـن حـال، از مجموعـه حـاالت      . بازي حضور ندارند
ممکن براي تعامل، بازي تنها دربردارنـده تعامـل بـين    

هاي صليبي، در ظاهر سطح بااليي از تعامل بازي جنگ
ابتدا اينکه وضعيت راهبردي جهان . را موجب مي شود

اين امکان را براي بازيکن ايجاد مي کند که به بازي، 
وي . طور دلخواه هم بازي را طراحي و هم به پيش ببرد

مي تواند از مجموعِ امکانات موجود استفاده بکند و 
حيوانات، درختان، . سرزمين مورد نظرش را طراحي بکند

کوه، ساختمان، دريا و رودخانه در سرزمين ماموريتش 
که از سرزمين هاي طراحي شده و احداث بکند يا اين
و دوم، بازيکن اين امکان را دارد که . آماده استفاده بکند

بازي در . بازي را آغاز بکند) يا هر ماموريت(از هر مرحله 
سطح تعامل بسيار پيچيده جلوه مي کند و امکان تکرارِ 

با اين حال . يک بازي به شيوه قبل تقريباً ممکن نيست
ورود به بازي، به . پيش تعيين شده انداهداف تماماً از 

معناي پذيرشِ اهداف است و پي گيري آن به معناي 
اگر چه امکان خلقِ . تالش براي حصول آنها است

وضعيت هاي متفاوت براي بازيکن وجود دارد اما مجموعِ 
اين وضعيت ها نمي توانند نتايجِ متغيري را موجب 

هداف بازي، موجبِ هر اقدامِ متفاوت يا مخالف با ا. شوند
ممکن است، لرد مايل به ايجاد . شکست خواهند شد

جنگ نباشد، اما در اين صورت موفقيتي نيز حاصل 
انتخاب ها در محدوده اهداف يا بهتر است . نخواهد شد

بازي فقط با . بگوييم گفتمان بازي محصور شده اند
پيگيري اهداف، ولو با راهبردهاي کمي متفاوت به پيش 

همچنين، محدوده تعامل در تمام مراحل يک . ودمي ر
اما در هر مرحله، جنبه اي . نسبت ثابت را حفظ مي کند

. خاص از اهداف مورد نظر اهميت بيشتري مي يابد
بازيکن در هر مرحله از بازي، بنا به اقتضا، ممکن است 

هنگامي که . به شهر سازي، جنگ يا تهيه غذا بپردازد
داف عمومي را در نظر داشته کليت جهان بازي و اه

باشيم، تغييرات کوچک در تعاملِ لرد با جهان پيرامونش 
دامنه تعامل، محدود به آواتار . بي اهميت جلوه مي کند

اجزاي حيات وحش بازي، با يکديگر در تعامل . نيست
هر چند اين تعامالت غير انساني، تاثيري بر پيشرفت . اند

 شبيه سازي نزديک به واقعيت بازي ندارند اما در ايجاد
همچنين، کاراکترهاي انساني بازي . بسيار موثر هستند

و (اگر بازي توسط لرد . نيز با يکديگر در تعامل هستند
هدايت نشود، تعامل تا سقوط قلعه و ) در واقع بازيکن
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. اشياء دخيل در پيش برد بازي با آواتار استمکان ها و 
به جز اين، تمـامي کاراکترهـاي غيـر فـردي در حکـم      
اشياء زائد، حداکثر در خـدمت ايجـاد محيطـي نسـبتاً     

گاهي اين کاراکترهاي غير . واقعي در بازي کاربرد دارند
فردي، به دليلِ نقصان در طراحي، مانع پيش برد بـازي  

اين نکته کـه يـک سـازه در     به عنوان مثال،. مي شوند
پس زمينه بـازي، موجـب تـاخير در عملکـرد بـازيکن      

کاراکترهـاي غيـر انسـاني،    . بشود، بسيار اتفاق مي افتد
 . هيچ گاه با يکديگر در تعامل نيستند

 

محيط و تعامل آن با . شکست بازي ادامه مي يابد
بارز ـ داللت  کاراکتر هاي انساني، حاوي معاني فرهنگي

مسلمانان با پوشش . ايدئولوژيک غرب مسيحي  ـ هستند
ساده عربي يا برهنه در محيط ها و بناهاي ابتدايي به 
اموري مانند کشاورزي، پخت و پز، تهيه چوب و غير آن 
مشغولند و مسيحيان در قلعه هاي بزرگ در لباس هاي 

ري رزمي رنگارنگ بازنمايي شده اند که از حيوانات و گا
براي حمل و نقل استفاده مي کنند و ابزارهاي جنگي با 

 .خود حمل مي کنند

 
 ها شرح داللت بازي: ٦جدول 

 هاي صليبيجنگ نجات بندر هابازي

شرح 
داللت 
 ها بازي

يکپارچگي جهان بازي، يعني مکانيسمي که ذخيره 
موفقيت ها را يکپارچه مي سازد، با گفتمان الزام دفاع 

جهان بازي، جهاني يکپارچه . مي شود از ميهن محقق
بدون تناقض يا حداقل بدون تناقض آشکار، چرا . است

که يادآوري هاي دوره اي در بين مراحل مختلف و 
همچنين هدف کامالً تعيين شده و نه انتخابي، براي 
حصول به يک نتيجه معين طراحي شده است و 
 بنابراين، به پيش بردن بازي و طي مراحل مختلف آن

به دست (و به يک معنا موفقيت و حصولِ پاداش 
چنان يکپارچه است که به نظر چنين ) آوردن مدال ها

مي آيد که بازيکن در حالِ قرائت متني روائي است و 
در عين حال، در حالِ تراضي با گفتمان جهان بازي به 

در " خشونت"تاکيد بر ذکاوت و نه . پيش مي رود
دان يکپارچه با جهان پر گفتمان مولد جهان بازي، چن

از کشتار بازي نيست، اما اين عدم يکپارچگي، در پسِ 
اين امر که آواتار و بازيکن، ناخواسته به دفاع مجبور 

اجباري که به واسطه . شده اند، پنهان شده است
ارزشي متعالي حاصل شده است و بنابراين، اين کشتار 

ام مي نامي به جز خشونت در گفتمان مي يابد، اين ن
توانست همان واژه به کار رفته در عنوان بازي يعني 

واژه اي دقيق تر است زيرا " ذکاوت"باشد، اما " دفاع"
هر کس که (امکان ارجاعِ مستقيم تري به بازيکن دارد 

بهتر فکر مي کند، بهتر بازي مي کند نه هر کس خشن 
جهان سراسر بسته و متمايل به هدف بازي، ). تر است

که امکان رخداد موقعيت هاي ناخواسته يا  چنان است

     در پسِ تالش هاي بازيکن بـراي اسـتمرار بـازي، نمـود
بـازيکن شخصـيتي جنگجـو و    . دپنهان قدرت وجـود دار 

او که شخصيتي مسيحي است در سـرزميني  . مدير است
اسالمي، نبرد مي کند، بيگانگان را به خدمت مي گيـرد،  
کليسا احداث مي کند، ثروت مي اندوزد، شهر سازي مي 

اگر چه مراحل . کند و منابع و معادن را برداشت مي کند
انـدکي  مختلف بازي به دليـل موقعيـت هـاي متفـاوت،     

     مشـترک متمايز به نظر مي رسند، اما بـه دليـلِ اهـداف
ماموريت ها، جهان بازي يکپارچگي خود را با دو موضوعِ 

در متون . اندوختن سرمايه و ايجاد امنيت حفظ مي کند
نوشتاري بازي، تالشي نشده است تا اهـداف مـورد نظـر    

گـويي،  . بازي، به لحاظ منطق، مورد استدالل قرار گيرند
چه در بازي به عنوان شيوه زندگي طراحي شده اسـت،  آن

بنـابراين، امکـاني بـراي    . تنها امکان پيشبرد جهان است
تنها راه هـاي بسـيار بـراي    . وجود ندارد" شکستن نقش"

بازي راهبرد پذير . رسيدن به اهداف مشخص وجود دارد
است، اما تنها در اين معنا که اهداف مورد نظر را با روش 

از اين رو، بازي در ژانـرِ  . نسبتاً متفاوت پيگري بکندهاي 
استراتژيک مي گنجد، امـا تنهـا در سـطحِ وسـيله و نـه      

در نهايت، خلقِ روايت متفـاوت در بـازي امکـان    . اهداف
پذير نيست، دقيقاً به اين دليل که اهدافي بـارز از پـيش   

مفهوم پيروزي و شکست، حولِ منطق . تعيين شده است
ايـن  . مايه و حفظ امنيت تعريـف مـي شـود   اندوختن سر

جنبه اي است، که معناي عمده يا ايدئولوژي کلي بـازي  
آواتار نمونه و سرمشقِ انسـاني بـالقوه   . را نمايان مي کند
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در واقع روايت بازي . فکر نشده را ناممکن ساخته است
چنان خطي و محدود است که امکان طي طريق هاي 

بنابراين، اين امکان که . فکر نشده را مسدود کرده است
ـ يعني از نقش تعيين شده " نقش خود را بشکند"آواتار 

تنها عملِ خالف ارزش ذاتي . تخطي بکند ـ وجود ندارد
بازي، ايستادن در برابر نيروهاي بيگانه بدون هيچ 

او اين امکان را دارد که خود را در جهان . واکنشي است
نابودي به دست خود يا مقابله با . بازي نابود بکند

. نيروهاي بيگانه، تنها امکان هاي جهان بازي است
. انتخاب است بنابراين، تنها نقطه ورود به بازي، مرحله

پس از آن، دفاع در برابر بيگانگان، ارزشي است که 
از اين رو کنش بازيکن . عدول از آن ناممکن مي شود

مولد بازي، ارزش را قبالً تدارک . محدود به مقابله است
وي جهان بازي را حاوي ارزشي ساخته . ديده است

است و در عين حال آن جهان را با آن ارزش تحديد 
اين تحديد تا حدي است که بازيکن قادر . تنموده اس

نيست امکان ديگري را حتي در ذهن خويش متصور 
او در دام ارزشي گرفتار آمده است که به جز . شود

مقابله، کشتار و انهدام، راه ديگري براي پاس داشت آن 
 .نمي يابد

موفق در برداشت سودانگارانه و منفعت جويانه از جهـان  
دشمن هايي که از پيش تعريف شده اند و منطـقِ  . است

مده ترين معاني جاري را ارائه مي سرمايه براي بازيکن، ع
کاراکترهاي غير انساني، يا اشياء ارزشمندي هستند . کند

که بازيکن بايستي براي حصول آنها اقدام نمايد و به اين 
لحاظ حاوي ارزشِ مادي هستند يا بناها و پس زمينه اي 
هســتند کــه ممکــن اســت کــاربرد پــذيري چنــداني در 

تماماً بر مبنـاي گفتمـان    پيشبرد بازي نداشته باشند اما
از ايــن رو داللــت هــاي . کلــي بــازي معنــادار شــده انــد

ابتـدا عـدم تشـخيصِ مليـت     . بينامتني بازي بسيار است
آواتار، که مي تواند در امتداد شـهروند جهـاني عصـر مـا     

دوم، منطـقِ سـرمايه، کـه    . مفهوم خاصـي داشـته باشـد   
عي نظـام  کانون اصلي هر راهبردي را در زنـدگي اجتمـا  

سـوم، ديگـري سـازي    . سرمايه داري تشکيل مـي دهـد  
بــالقوه از جهــان غيــرِ مســيحي و بالفعــل نمــودن آن بــا 
همراهي يا تضاد در منافعِ بازيکن و تاکيد بر تمـايز بـارز   
در شيوه بازنمايي آنها از خـودي هـا و چهـارم، طبيعـي     
       ايجـاد سازي بهـره گيـري از منـابعِ دشـمنان در جهـت

ممکـن اسـت   . رفاه و تامينِ نيازهاي عمـومي محبوبيت، 
. بتوان، موارد مشابه ديگري نيز بـه ايـن مجموعـه افـزود    

نکته مهم در رابطه بينا متني جهان بازي با جهان تحـت  
    بازنمايي نظام سرمايه داري، ارائه گـزارشِ صـرف بـدون

اين شيوه اي است از طبيعي . پرداختن به استدالل است
وژيک از جهان که بـا ابـراز و تقويـت    سازي روايت ايدئول

خوانشي هم سو با منطقِ گفتماني خود، امور را به شـيوه  
اي تحت بازنمايي در مي آورد که به مثابـه تنهـا امکـان    

از اين رو، بازي جنگ هاي صليبي هم همسو . جلوه بکند
با جريان تاريخمند و کلـي منطـقِ نظـام سـرمايه و هـم      

ايـن نظـام در زمانـه خـود،     هماهنگ با گفتمان سياسي 
آنچه در جهان برساخته چنين نظامي ارزشمند مي شود 

 . را بازتوليد و تقويت مي کند

 
 
 
 
 

 



 ه گيريجينت
ت يفياز هر دو بعد ککه ند امتحان، يو قرار دادن فرد در فرا دارمعنا ييلِ بازنمايبه دو دل يا انهيرا يها يباز

کن لذات يفرض شود که به باز يا تواند رسانه يم يا انهيرا يک بازي  .رسانه هستنددارند،  انتظام بخش
 يکار لذت کنترل و دست ت شده،يتقو يکنش با قدرت ن رسانه توهميا . کند يو قدرت را ارائه م يکارگزار

د يجد يا دهيپد ،ن موضوعيا يا سانهر نيمحقق يبرا . نشاند يم آن توسطاغوا شدن  يجا بهرا  يا جهان افسانه
 . است يساز هيا شبي يا هيرو ييبر اصل بازنما يپسند و مبتن فرهنگ مردمحوزه  در

 يهـا  داللـت کن راجع است، يه توسط بازيبه خلق رو يکه با توجه به امکانات بازشده،  يدستکارک يوتيهرمن
 يا يت عمليروا يرا برا يشود، بلکه مقدمات يرا موجب م يباز يساز هيدارد که نه تنها شب يک روشنيدئولوژيا

 دهشـ  يزيـ ر ند طـرح يفرا راهتواند از  ين ميک، همچنيوتين هرمنيا . آورد يفراهم مز يندهد  يکه آن را قالب م
شتر ياز به مطالعات بي، نرو نياز ا . بکندعمل  يا هيت رويعنوان روا بر نقش به يمبتن نظامک يدر  يروابط انسان

ک يدئولوژيـ ـ از نظـر ا   يو هم اجتماع يکيزيف يساز هيهم شبـ    يساز هين امر که چگونه شبيدر مورد درک ا
 يتـ يروا ييبازنمـا  راهافتـه از  ي ک سـاخت يدئولوژيـ ا يکنند و چگونه آنها با معـان  يمتفاوت عمل م يها يدر باز

 .  شود يکنند، احساس م يکنش م
در  ييبـه تنهـا   ديـ نبا يانانسـ  يتيعنوان فعـال  به يرقابت و باز يو اجتماع يروانشناسانه، فرهنگ يها سميمکان

د يـ م جديابعاد متفاوت رسانه از جمله مفـاه  ديحوزه توجه با  .رنديبه خود بگ ينقش مرکز يا مطالعات رسانه
 . باشد يدئولوژيان و اي، بيتمندي، رواي، معنامنديي، بازنماي، کارگزاريساز هيشب
کننـده   ييو بازنمـا  يا هيـ رو فنـآوري  عنوان به يتاليجيانه دياز را ينظر يانيب يا انهيرا يها يباز يشناس ييبايز

ن هـم رسـانه   يو بنـابرا  کنـد  يخـاص را ارائـه مـ    يا هيمواجهه با جهان و با منطق رو يا انهيرا يک بازي . است
ن ابعـاد  يـ خ است که ايدر تار يا رسانه فنآوري نيتال اوليجيانه ديرا . ن کنش استيکننده و هم ماش ييبازنما

، هـم چنـان   يا انهيرا يشدن باز يا رسانه . استانداردش هماهنگ در بر دارد ياتيوه عمليان شعنو دو گانه را به
را هـم در درک   يا ن رسـانه يشـود، توجـه محققـ    يتر م دهيچيقدرتمندتر و پ ،جهان يياش در بازنما ييکه توانا

 . کند يطلب م يدئولوژيو ا ييچون بازنما يم مسلميدر خصوص مفاه يشيو هم در بازاند يا ن رسانهيچن
رسـانه   يشناسـ  ييباياست، ز يرسانه در عصر کنون فنآوري جاد سلطهيتال در حال ايجيانه ديگونه که را همان

 يا هيرو يين امر که بازنمايا . شتر استيب شدن مند، در حال آشکار ک و واسطهيتکنولوژ يعنوان موضوع ز بهين
ر از ياجتنـاب ناپـذ   ياسـت، بعـد   ين کـنش، واکنشـ  يک ماشينه تنها در مواجهه با جهان، بلکه در مواجهه با 

شـده   ييو هـم در جهـان بازنمـا    يسلطه و قدرت، هـم در خـود تکنولـوژ   . است يا انهيرا يباز يشناس ييبايز
 . بخشـند  يک امر مشابه را صورت مـ يهمه  يا انهيرا يها يجه، بازيدر نت . شود يارائه م ين تکنولوژيله ايوس به

 .کنند يکپارچه مي ينيذت ماشل را با يا آنها لذات رسانه
ات مطـرح شـده در   يـ ن وجـود نظر يبا ا  .منحصر به فرد است يات نظريازمند ادبين يا انهيرا يها يمطالعه باز

ل يکـالن تبـد   يا هيـ ا بـه نظر يابند يها، گسترش  يگسترش و تنوعِ خود باز ياند همپا ها، نتوانسته ينه بازيزم
ده يـ چيمتنـوع و پ  يات پراکنـده، نمودهـا  يـ ن بوده است تا با اسـتعانت از نظر يا مقالهن ياتالش ما در  . شوند

بـا   چنانچـه بتـوان   . ميمورد توجه قرار دهـ  يکرد فرهنگيرا با رو ييو محتوا يدر سطوح فن يا انهيرا يها يباز
قـرار   يرد بـازخوان مـو  يا انهيرا يها يرا در مورد بازات متنوع فوق يمنحصر به فرد، نظر يشناس گسترش روش
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هـا   يبـاز درک گفتمـان موجـود در    يهم براتوان  يم، يا انهيرا يها يمتنوعِ باز يلِ نمودهاي، از خاللِ تحلداد
 ييچـه نمودهـا   ي، ممکن است حـاو "ريپذ يتالِ بازيجين ديرسانه نو"که  جاد کرد و هم نشان داديرا ا يامکان

ت محض و فراتـر  ي، فراتر از روايا انهيرا يدر باز يهان ساخت معنپن يها هيتوان به ال يکه چگونه م نيباشد و ا
 . افتيدست  يمتن يا دهياز پد

تال را يجين ديمثابه رسانه نو به يا انهيرا يها يباز ييو محتوا يارِ دو سطح فنيبس يها هيم اليا ما در صدد بوده
وسته بـه  يکه، ما پ نياول ا  .است رخورداربمنحصر به فرد  يبند بياز ترک نگاشتهن ي، انيهمچن  .ميآشکار ساز
ت يم و از وضـع يـ ا ت پرداختـه يه و روايدوم، در سطح محتوا به ابعاد رو . ميا اشاره کرده ييو محتوا يسطوح فن
نـد  ي، فرايريپـذ  ي، ابعـاد تعامـل، بـاز   يسپس، در سطح فن . ميا ت صحبت کردهيت در مورد رواينامتنيخاصِ ب

 . ميا کرده يپرداز هينظر يا انهيرا يها يت خاص بازيبا توجه به وضع را يساز هيامتحان و  شب
سـطوح و   يساز جدا. انداز است ق، راجع به چشمين تحقيمنحصر به فرد ما در ا ينظر يبند بيگر ترکيبعد د

وه يم، شـ يـ ا مـا در صـدد بـوده     .اسـت  انجام شده يو فرهنگ يارتباط يا انداز مطالعه ابعاد متنوعِ فوق، از چشم
 ياق بتـوان نمودهـا  ين سـ يممکن است به همـ   .مطالعه كنيمرا  يا انهيرا يها يدر باز يد معنيو تول ييبازنما

 يات فرهنگـ يـ و از خـاللِ نظر  يقات عمليتحق يعنوان مبنا ن را بهينو يا چند رسانه يها نظاماز  يگرينِ دينو
 . متاخر استخراج کرد

امـا درک  . ده اسـت يبه سـرانجام رسـ   يمنحصر به فرد يفيو ک يقادلِ انتيروش تحل يق حاضر، بر مبنايتحق
که  ييو محتوا يده فنيچيگر، از خاللِ سطوح پيد يها ا رسانهي، متفاوت از متون يا انهيرا يها ياز باز يانتقاد

ر را يت پـذ يـ روئ يخـود، امـر   ين سطوح دوگانه، به خوديا . دهد رخ ميهستند،  يا ابعاد چندگانه يخود حاو
مـورد نظـر مـا، از خـاللِ      يانتقـاد / يفـ يل کيبلکه، روش تحل. لِ آن پرداختيکنند تا بتوان به تحل يهار نماظ

 يق حاضـر، درک معـان  يـ در تحق . اسـت  يريـ گيصورت گرفته در سطوح دوگانـه فـوق، قابـل پ    يها ييبازنما
راه در سـطح محتـوا از   ، يا انـه يرا يگر به گفتمان جهـان بـاز   انسجام بخش و داللت يو هسته مرکز يفرهنگ

اء و يداللـت اشـ   مطالعـه از مطالعه ابعاد تعامل، سطوح مشترک،  يو در سطحِ فن ،هيت و رويمطالعه دو بعد روا
سطوح و ابعاد فـوق،   يگفتمان يدگيچياز پ يشود بخش ين، تالش ميهمچن . ، انجام شده استيباز يشرحِ فن

ـ  يگفتمـان  يوستگيا ناپيا بعد و يسطح ک يموجود در گفتمان  يوستگيبا نشان دادن ناپ نِ ابعـاد و سـطوح   يب
 . مختلف، مستدل شود

ن را يرسـانه نـو  فنـآوري  مثابه  به) خاص يک بازيو نه ( يا انهيرا يم که خود بازيا ک سو، در صدد بودهيما از 
دو هـدف   گـر، يد يم و از سـو يابيـ آن را در يکـارکرد  يهـا  ليپتانس يم و از نظر فرهنگيمورد کاوش قرار ده

د را يـ تول يمشابه از نظر ژانر اما متفاوت از نظر بستر فرهنگـ  يابتدا دو باز: ميق را دنبال بکنين تحقيا يمرکز
دوم، .  ميقرار دهـ  يم، مورد بازنگريا ارائه کرده يا انهيرا يها ينه مطالعه بازيکه در زم ينيات نوينظر يبر مبنا

 يقـ يوه تطبيل را بـه شـ  يتحت تحل يها، دو باز يسطوح و ابعاد بازک يات و پس از تفکيبا توجه به همان نظر
از  . شـود  يسه فوق مسـتدل مـ  ين مطالعه از خالل مقايمنتج از ا ياز نکات اساس يم، چراکه برخيسه بکنيمقا
 يدا بـرا يـ ات آلتوسـر و در يـ گونه کـه از نظر  ک، آنيتکنولوژ يا عنوان بسته ها، ابتدا به ين رو، هر کدام از بازيا

و " داد"بـه مثابـه    يا انـه يرا يق و بخـشِ بـاز  يات تحقيبه ادب(م ياستنباط کرد يباز يفرهنگ يدرک کارکردها
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ده شـ ها ارائه  شوند و سپس گفتمان سطوح و ابعاد فوق ـ که در بخش داده  يم ي، داور)ديمراجعه کن" امتحان"
 . خواهند شد يريگ جهيک نتيکاياست ـ 

م يـ ا اس آغاز کـرده يق يق را بر مبنايج نشان خواهند داد، ما تحقيگونه که نتا ، هماننکهيگر ايد ينکته مقدمات
 . انـد  ر نبودهيل شده، قابل تفسيات تحصينظر يم که بر مبنايا افتهيدست  يجير مطالعه به نتاياما سپس در مس

 .مند است اس و استقراء بهرهيق حاضر از هر دو روش قين، تحقيبنابرا
 

 نجات بندر يباز
ورود بـه   يکه به معنا"  ک دولتيدئولوژيدستگاه ا" ينجات بندر، از نقطه نظرِ مفهومِ آلتوسر يکردن باز يباز

نجات بنـدر آواتـار در    يدر باز" (شهادت"و) ، دفاع در خط آتش استيباز ينام فرع" ( دفاع" يها جهان ارزش
ن يـ کـردن ا  يرا بـاز يرکرد انتظام بخش دارد ز، است، کا)کند ينقش م يفايندر ايداهللا بايناخدا " ديشه"نقش 

عمل " يفقدان ارزش اقتصاد"عالوه،  به  .ها است ن ارزشيت اياهم ياپيفوق و تذکر پ يها د ارزشي، بازتوليباز
در طـول  ...) اء و ينـه هـا، اشـ   يمانند گنج(و ثروت  يلِ اندوخته ماديعدم امکان تحص يکردن ـ به معنا  يباز
کشـته   يعنـ ي(د يـ چراکه چه شکست بخور  يو شکست در باز يروزيپ نظاممنحصر به فرد ت يـ، و وضع  يباز
ک يدئولوژيـ ا يهـا  گر دسـتگاه يکند ـ در امتداد د  يمدال افتخار به شما اعطا م يد، بازيروز شويو چه پ) ديشو
نـام   ين و حتـ مـردا  دولـت  ي، گفتمـان جـار  ي، متون درسيدولت يها وسته در رسانهيطور پ است که به يرانيا

کن ياست کـه بـاز   يتا حد يت بستارِ بازيوضع . شود يد ميران بازتوليا يک شهرهايکاي يها ابانيها و خ کوچه
 يعنـوان شـخصِ اعلـ    بـا  يـ که در مـتنِ بـاز    ياز فرمان ستاد مرکز يچير از سرپيندر ناگزيدر نقش ناخدا با

توانـد   ي، که مـ يالبته به جز خروج از باز( يگريکان دام يرا بازيشود ـ است ز  ياد مياز آن ) رضا شاه(حضرت 
ورود بـه جهـان    . کنـد  يجاد نمـ يکن ايباز يبرا) داشته باشد ياشاره به خروج از جهان گفتمان يحيطور تلو به
کن يبـاز  . سـت ياز آنها ممکن ن ياست که تخط يا دربسته يها ورود به جهان ارزش يمعنا نجات بندر، به يباز

کن را ينجـات بنـدر، بـاز    يآلتوسـر، بـاز   يهـا  ارجاع بـه واژه  در  .ديد نمايها را بازتول ن ارزشيکه ار است يناگز
ــ  " آزاد زن) و البتـه (آزاد مـرد  "عنوان  کردن همواره او را به يو در طول باز" نامد يم"کشور " مدافع"و " ديشه"

ضاح، تا آنجا سـلطه گرانـه اسـت    ين استيا . کند يم" ضاحياست"آمده است ـ   يکه هردو واژه در صفحه آغاز باز
 . کند يمحاط م) يتنها امکان باز يعني( رشِ دفاع يپذ يرا در معنا يکه آزادگ

نجات  ي، در بازيا انهيرا يها ين اصطالح در مورد بازيت  از ايو کاربرد گر"  امتحان"ار از مفهوم يخوانشِ بودر
: ديـ گو يکن ميـ دفترچه راهنما خطاب به باز  يافتخارات باز دست آوردن هب يبندر، خود را به شکلِ تالش برا

کنان را در مجموعـه  ينجات بندر، باز يباز . کند يـ آشکار م» ديدست آور هها را ب د همه مداليتوان يد مينيبب«
نجات بندر،  يمشخص است که در باز . کند يها، تابع م شکست دشمن در راه حصولِ مدال يبرا ييها امتحان

د يـ ، بـا بازتول يواسـطه بـاز   او بـه  . آورد يها تحت نظارت در مـ  حصول مدال يکن است که خود را برايباز نيا
مثابـه ابـزارِ    بـه  ينجا بـاز ين، در ايورزد، بنابرا يمبادرت م) يمسونيمفهوم ج" (يخود نظارت"فوق به  يها ارزش

کـه   همچنان . شود يکن ميفوق در باز يها ارزش يساز يکن، واسط درونيباز) ييمفهوم فوکو(نظارت و کنترلِ 
نمـود    .شـود  يه مـ يـ تـر از آن توج  و مهـم  يالزام" دفاع"رود، خشونت و کشتار، تحت مفهومِ  يش ميبه پ يباز
وارد  يکن را در امتحـان ي، بـاز ين بـاز يـ ا . رديـ گ يبه خود مـ  ينجات بندر، شکل خاص يند امتحان در بازيفرا
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کن يبـاز  يها د کنشيت در عمل با تحدين وضعيا . ماده و در دسترس استش آيآن از پ يها کند که پاسخ يم
 .  دهد يرخ م
 لِ سطوح يتحل

توانـد   يه اسـت کـه مـ   يـ ت و رويـ دو گفتمـان منفـک در ابعـاد روا    يحاو يانه ايرا يک بازيدر سطح محتوا، 
دفـاع در برابـر   "گفتمـان   يت حـاو يـ نجات بندر، از نقطه نظـر روا  يانه ايرا يباز. ا ناهماهنگ باشديهماهنگ 

، متـون دفترچـه   يبـاز  يو گفتـار  يمتـون نوشـتار   يين گفتمان، در بازنمايا. است" يهن پرستيم"و " متجاوز
دفـاع در  " يباز ين، عنوان فرعيهمچن. ان استيموکداً نما يو مصاحبه با سازنده باز يراهنما، متنِ مقدمه باز

ا يـ بـا داسـتان    ي، رابطـه متنـ  يت بـاز يروا. دفاع از وطن دارد ياد معنيم به بازتوليمستق ياشاره ا" خط آتش
در سـال   ياشـغال گـر شـورو    يروهـا يندر در برابر نيجوانمردانه ناخدا با يستادگيبر ا يمبن يخيتار يحادثه ا
وطن، که در  يبرا يت شده ارزش دفاع و از جان گذشتگيش تثبياز پ يت تالش دارد تا معنايروا. دارد ١٣٢٠

است کـه   يگر مدعيد ييت در جاين، روايهمچن. ديد نمايموجود بوده است را بازتول يد بازيتول ينگبافت فره
 . ميخشونت، از ذکاوت بهره مند شو يالزم است تا به جا

کن در هنگـام  يکـه، بـاز   نيـ ا  .شـود  يمنتج م يکند که به گفتمان متفاوت يم ييرا بازنما ي، امريه بازياما، رو
 يبـاز  . دهـد  يل مـ يت را تشـک يه از گفتمان روايگسست گفتمان رو يرد ندارد هسته مرکزاز نب يزي، گريباز
  .کنـد  يز از نبرد و کشتار را نا ممکـن مـ  ي، پرهييارويوه رويبسته خود، امکان انتخابِ ش يواسطه قواعد درون به

دن در جهـان را موجـب   وه بـو يک شـ يـ کردن قابل فهم است، تنهـا   يکه از خاللِ عملِ باز يه بازيدرواقع رو
آزاد مـردان  "واژه  يضـمن  ين شده، نقطه مقابـل معنـا  ييش تعيف از پيگونه گرفتار شدن درِ تکل نيا . شود يم

و  يزيبـدون خـونر   يباز ين است عدم امکان گذر از مراحل سلسله مراتبيهمچن . است يت بازيدر روا" وطن
چـرا  (سـت  يبر ذکاوت ن يآن است، نه تنها مبتن يکه مدع يه نسبت به ژانريدر بعد رو يباز . کشتارِ گسترده

فراتـر از   يزيـ عمـالً چ  يبـاز (بلکه سراسر خشونت و کشـتار  ) که اهداف هر مرحله تماماً در راهنما آمده است
  .کند يم ييدهنده بازنما واسطه گفتمان حمله پاسخ بهرا ) ستيزه نين سرنيربار، تفنگ و همچنينبرد با توپ، ت

اسـت کـه    يا ياز تکنولـوژ  يريگ جه گفتمان دوگانه و متناقض، بهرهيو در نت ييدر بازنما يناهمخوان نيل ايدل
ن آن يمولـد  يو بافـت فرهنگـ   ي، برآمده از دو منبعِ ذات بستارِ تکنولـوژ يت بازيروا يمتفاوت از بافت فرهنگ

ـ  يهـا  ياز بـاز  يرانيا يها يشده باز يطراح يچرا که موتورها  .است فنآوري ا يـ اسـتخراج شـده اسـت     يغرب
 . شوند يم يطراح يغرب يافزارها واسطه نرم به

، ياز نظر فن يطور کل نجات بندر به يباز. قابل ارجاع است يباز يبه سطح فن يفرهنگ ييگر از بازنمايد يبعد
ا را هـ  تيـ رها، مراحـل و مامور ي، امکـان انتخـاب مسـ   يجهان بسته باز . ن سطح تعاملياست با کمتر يا يباز

را مـورد مطالعـه قـرار     ي، ابعـاد مختلـف سـطح فنـ    يت بـاز يـ که با توجه بـه روا  يهنگام  .ناممکن کرده است
در  ين شـده بـاز  يـي ش تعيبا توجه به سرنوشت بسته و از پـ  . شود يروشن م ياس موضوعين قيم، از ايده يم

ـ يفه اقناع و تشـج يت تنها وظي، روا)هين در بعد رويو همچن( يسطح فن رد و از يـ گ يکن را بـه عهـده مـ   يازع ب
 يچـون بـاز  . شود يخارج م يارزش ذات يحاو يت به اصوليروا يبنديپا يمعنا ک بهيدئولوژيت گفتمان ايوضع

کن چه بکُشـد  يباز  .ز هستيه و پاداش نيتنب نظامجه فاقد ياست، در نت ير راهبرديجه غيفاقد انتخاب و در نت
ارزش نه از خاللِ  . شود ينواخته م يروزيپ يشود و مارش نظام ياعطا م يوو چه کشته شود، مدال افتخار به 
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کن نـاتوان از  يکن را در بر گرفته است و بـاز ي، بازيح، بلکه از آغاز، از لحظه ورود به بازيکردن صح يعمل باز
نجات بنـدر،   يازدر ب يفن ييت با گفتمان حاصل از بازنمايگفتمان روا يوستگين حال، پيبا ا  .امتناع آن است

کن شکسـت  يکـه بـاز   ين هنگـام يو همچنـ (را بـه سـببِ ارزش دفـاع    يـ ز  .خاص، قابل دفاع است يا از جنبه
 ي، از ارزشِ اقتصـاد يباز ير فرديغ ي، کاراکترها)خورد، به سبب ارزشِ کشته شدن به خاطر دفاع از وطن يم
 يبـاز  يبـا مطالعـه سـطح فنـ     . سـتند يوردار نبرخ) وجود دارد يک نوع غربياستراتژ يها يگونه که در باز آن(

و (ر يانتخاب پذ يا يرا اساساً بازيبر زکاوت است ز يو نه مبتن ينه راهبرد ين بازيم که ايابي ينجات بندر درم
 . ستين) ريپذ ي، بازيخاصِ ارتباط يدر معنا

 
 يبيصل يجنگ ها يباز
، کـارکرد انتظـام بخـش    " ک دولتيدئولوژيا دستگاه" ي، در مفهوم آلتوسريبيصل يها جنگ يکردن باز يباز

، بـه دسـت   )اتيمال يجمع آور(ـ اندوختنِ ثروت " يستياليامپر" يها بر اساسِ ارزش يريپذ يباز راهخود را از 
و تضـاد  " تيـ محبوب"توجه به عاملِ   .کند يان ميره کردن در انبارها و مانند آن ـ نما ي، ذخيآوردن منابعِ معدن

 يلحـاظ شـده اسـت ـ در بـاز      ين رابطه معکـوس در بـاز  يـ که ا" ات اخذ شده از شهروندانيزان ماليم"آن با 
 يهـا  د ارزشيـ وسته به آن توجه شود، بـاز تول يکردن پ يد در طول عمل بازيکه با ييها از هدف يکيعنوان  به
، )هـم هسـت   يشکست و خاتمه باز يکه به معنا(از خطر سقوط قلعه  يريگ شيپ . است" يبرال دموکراسيل"

 يبيصـل  يها جنگ يها امتداد باز ن ارزشيا  .شود يآنها ممکن م يها و عمل بر مبنا ن ارزشيرشِ ايبا پذتنها 
 يبـر دسـتورِ بـاز    ن قواعد که نه بنـا ياز ا يچيسرپ . دهد يرا نشان م يغرب يدار هيجِ جهان سرمايبا گفتمان را

همـان آواتـار   " لـرد "  .کن خواهد شدي، منجر به شکست بازشوند ين امور ارائه ميفرض شدن ا" يعيطب"بلکه با 
 يابيگـر، دسـت  يد يها نيرانه به سرزميگ شيحمله پ: شود ين گزاره خالصه مياش در ا فهيبزرگمرد است که وظ

و کـم کـردن   ) سـا يماننـد کل ( يعمـوم  يساختن بناهـا  بات ـ  يات و باال بردن محبوبيمال يآور به منابع، جمع
ت يـ فيت و کيـ ن عوامل بـر اسـاسِ کم  يب ايتواند از ترک يکن ميالبته باز . است يروزيا امکان پات ـ ، تنه يمال

ک هـدف را  يـ ن راهبـرد،  يکه خارج از ا نيند، اما ايار را برگزيبس يها تينِ وضعيت از بيک وضعيکنترل شده، 
 يهـا  در ارجـاع بـه واژه    .نـد، کـامالً نـاممکن اسـت    يرا برگز يگـر يست ديوه زيش يطور کل ا بهيرد يده بگيناد

ن حال يکند و در ع يکه نظمِ جامعه را حفظ م يبزرگ مرد" (لرد"کن را ي، بازيبيصل يجنگ ها يآلتوسر، باز
عنـوان منشـاء نجـات از شـر      کردن همـواره او را بـه   يو در طول باز"  نامد يم) "دهد يمنابع و رفاه را گستر م

 . کند يم" ضاحياست"دهنده رفاه  ننده و ارتقاءيدشمنان و آفر
 ي، در بـاز يا انـه يرا يهـا  ين اصـطالح در مـورد بـاز   يـ ت  از ايو کاربرد گر" امتحان"ار از مفهوم يخوانشِ بودر

از حملـه   يريـ گ شي، خود را به شکلِ تالش در جهت حفظ نظم موجود، گسترش رفـاه و پـ  يبيصل يها جنگ
محوِ دشمنِ بـالقوه،   يبرا ييها در مجموعه امتحانکنان را ي، بازيبيصل يها جنگ يباز . کند يدشمن آشکار م

 يکن اسـت کـه خـود را بـرا    ين بـاز يـ ، ايبيصـل  يها جنگ يدر باز. کند يلرد محبوب و گسترنده رفاه تابع م
مفهـوم  " (يخـود نظـارت  "نگونـه بـه امـر    ي، اياو بـه واسـطه بـاز     .آورد يحصول اهداف فوق تحت نظارت در م

به مثابـه   ينجا بازين، در ايرد، بنابرايگ يرا پ يبرال دموکراسيهمان اهداف لورزد که  يمبادرت م) يمسونيج
نـد امتحـان بـا    ينجـا، فرا يدر ا  .شـود  يباال م يکن، واسط نقش هايباز) ييمفهوم فوکو(ابزارِ نظارت و کنترلِ 
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 يرهاين مسيهمچنو ) ت هايمامور(کن امکان انتخابِ مراحل يباز . شود يم انجامتر  ممکنِ گسترده يها نهيگز
شـتر  يت بيـ حصـولِ موفق  يکن در تـالش بـرا  يت شکست، بازيلِ امکان وضعين به دليهمچن . را دارد يانتخاب
متحان عبارت است ا، ين بازيکن ايباز يبرا. الزم را برقرار سازد يکوشد موازنه ها يکن ميباز . شود يم ميسه

 .يت برجهان بازيريمد يبرا يياز مجموعه تالش ها
 لِ سطوحيحلت

 ١٢قرن  يحيو مس ياسالم ينبرد تمدن ها ييت، بازنمايدر سطح محتوا و در بعد روا يبيصل يها جنگ يباز
ست متمرکز بر تنازع بر سـر  يبا يم يرود، باز ين نبرد انتظار ميا يخيبه سببِ مفهوم تار . است يالديم ١٣و 
 ين امـر يچنـ  ييدر صدد بازنما يت بازيدر واقع روا  .ابدين مذکور انتظام يت دو آئيو حقان يشمول ده جهانيا

ـ  ارائه شده، مسلمانان به يو گفتار يو در متون نوشتار يباز يدر ابتدا . است ن حملـه کننـدگان و   يعنوان اول
امـا   . دارد ين داللتـ يز چنيـ ن  يبيصل يـ جنگ ها   ين عنوان بازيهمچن . اند شده ياشغالگران مهاجم معرف

ت، اگر يموجود در روا يـ تمدن  يفرهنگ ين معنايت، از اينا همخوان با گفتمان روا يه بازيبعد روز ينجا نيدر ا
ل يـ ن دليـ به ا. ن شده استييت، تعيار متفاوت از گفتمان روايبس يگرفته است، اما اهداف باز ير اندکيچه تاث
، هر دو در مجموعـه دوسـتان   انيحيست و مسلمانان و مسيمذهب ن يه بازيدوست و دشمن، در رو يکه مبنا

 ي، نزاع با تمدنيبيصل يک جنگ هاياستراتژ ينکه، هدف عمده بازين ايو دشمنان آواتار وجود دارند و همچن
 . خود ما اسـت  رانه در زمانهيگ شيو حمله پ يت شهريريمدنِ راهبرد يه مبيست، بلکه اساساً روين يحير مسيغ
و گسـترش رفـاه    يت عمـوم يـ ن مقبوليا بي، يت عموميات و مقبوليزان مالينِ ميجاد تعادل بيعنوان مثال، ا به
 . اروپـا  ١٣و  ١٢ يزمانه ما است تا گفتمان جامعه خود کامه سده ها يبرال دموکراسيشتر متاثر از گفتمان ليب

در بعـد   يزيگانه ـ تمـدن سـت   يگفتمان ب يکي . ب، دو گفتمان متفاوت در سطح محتوا وجود داردين ترتيبه ا
 . هيدر بعد رو) يبرال دموکراسيح تر ليا صحي( يه داريگفتمان سرما يگريت و ديروا

اهـداف خُـرد هشـت گانـه      . اسـت  يه داريل به گفتمان سـرما ي، متمايبيصل يجنگ ها ي، بازيدر سطح فن
و ( يارزش بخشـ  قِيکه از طر) ، غذا و مذهبيجنگ يت، ابزارهايت، ارتش، عامل هراس، انبارها، جمعيمحبوب(

کـامالً   يبـاز  يشـود، در طراحـ   ياء محقق ميو اش ير فرديغ يبه کاراکترها) يو اقتصاد يمشخصاً ارزش ماد
در  يه داريسرما ياقتصاد نظامن اهداف خُرد، همان راهبرد ارزشمند يلِ ايتحص . مورد توجه قرار گرفته است

نجـا، ورود  يدر ا . د شده انـد يتحد يو ماد ينيجه به اهداف عز راهبرد با توينجا نياما، در ا. است يسطحِ جهان
امکان انتظـامِ   ين، طرحِ بازيبنابرا. يه دارينظام سرما يقواعد و ارزش ها يرش ضمنيپذ يعني يبه جهان باز

ن منطق محقـق  يو شکست با توجه به هم يروزين، پيبنابرا. را ناممکن کرده است نظامن يمتفاوت از ا يجهان
ف دشـمن  ين حال، مبـارزه و تضـع  ينِ هشت هدف خُرد فوق و در عيجاد موازنه بيکن ايت بازيموفق . دشو يم

ت ادعـا  يـ و نـه آنگونـه کـه روا   (ف شـده اسـت   يتعر ياصلِ منفعت و خرد اقتصاد يکه بر مبنا يدشمن . است
 . ا مسلمان باشدي يحيتواند مس ي، م)مذهب يکند بر مبنا يم

 
 ياس متناظر دو بازيق

 يم تـا ادعاهـا  يکن يگانه فوق حاصل شده است را بر هم منطبق م دو يها يباز يچه از مطالعه مجزا اکنون آن
اسـت کـه    ين نکتـه ضـرور  يابتدا ذکر ا . موجود در هر گفتمان مستدل شود يها يدر مورد ناهمخوان يگريد
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دوگانـه   يفرهنگـ  يهـا  تضاد بافتا ي ين تناظر، ممکن است به ناهمخوانيا متضاد حاصل از ايموارد ناهمخوان 
ـ  ياما اگـر تطـابق   . اند د شدهيها در آن تول يک از بازيقابلِ ارجاع باشد که هر  ييکايمرآو  يرانيا نِ گفتمـان  يب

ن مبحـث را  يـ ق، در آغاز کاوش، اين تحقيد گفت؟ اگر چه ايوجود داشته باشد، چه با يابعاد در دو باز يبرخ
 يها افتهيم يتوان يآن م راهت برخوردار است که از ين اهمين موضوع از ايحال، ا نيدر مرکز توجه نداشت، با ا

تواند قابل ارجاع  يش از همه مين تطابق بياز استدالل ما، ا يبه هر حال، بنا بر بخش . ميمند بکن هيخود را نظر
يم، امـا مـ  يرينپـذ  يجهـان  وريفنـآ  مثابه ده را بهين پدياگر ا يه حتك  باشد، چرا يا انهيرا يباز فنآوري به خود 

ر يـ ت غياز وضع يا به عنوان نمونه . ميبدان يرانير ايغ فنآوري ـ به اغماض،  يرانيا يم آن را ـ در مورد باز يتوان
ا نمونـه  يـ آن اسـت   يموتورِ نوع غرب يا کپي يرانيا ياست که موتور باز ين نکته کافيا يادآوري، يفنآور يبوم
است که منطبق  ييها ت ها و داللتيالزامات، محدود يحاو فنآوري ن اساس،يبر ا  .شده از آن يالگو بردار يا

 . ده استين پديا يبر جهانشمول
هن يدفـاع، مـ  "گفتمـان کـالن    ينجات بندر حاو يت، بازيم که در سطح محتوا و بعد روايگر، گفتيد ياز سو
 ياسـت و بـاز   يخيبه واقعه تـار " سميترور خشونت و"چون  يرشِ ارجاعاتيد بر رد پذيبا تاک" و شهادت يپرست
ز بـر  يمتمـا  ين بعد، اثرِ بافت فرهنگـ ين در ايبنابرا. است" سمياليامپر"گفتمان کالن  يحاو يبيصل يها جنگ
 . مشهود است يمتفاوت در دو باز يگذار ارزش

د محدود کننده در حوزه راهبر يحاو) ت خوديبر خالف بعد روا(نجات بندر  يه، بازيدر سطح محتوا و بعد رو
بر خـالف بعـد   ( يبيصل يجنگ ها يو باز" خشونت و کشتار"و " حمله پاسخ دهنده"بر گفتمان  ينبرد و مبتن

رانه، يشـگ يحملـه پ "بـر گفتمـان    يو مبتنـ  يت شهريريراهبرد محدود در حوزه نبرد و مد يحاو) ت خوديروا
ـ خشونت و کشتار   يعنيه ـ  ياز گفتمان رو ين، بخشيبرابنا  .است" يه دارين سرمايخشونت و کشتار و همچن

 ين معانيـ و بنابرا  يکاربردها يم در دو بازين مفاهياست، هر چند که ا يگريقابل انطباق با د يدر هر دو باز
ـ يا يــ در بـاز  " دفـاع "محـاط از   يمعنـا  يرِ سلطه اسـتبداد ين رو، تاثياز ا . دارند يـ متفاوت  يفرهنگ ـ و   يران

کن يتالش دارند تا بـاز  يهر دو باز . شود يـ به شکل خشونت و کشتار ظاهر م  ييکايمرآ يـ در باز" تيريمد"
 . ک درآورنديدئولوژيا ين معنايد ايرا در خدمت بازتول

" راهبـرد "ت متناقض ـ  ياهداف مشترک ـ ولو حمل شده بر روا  يريگ يبا پ ي، هر دو بازين، در سطحِ فنيبنابرا
ـ يا يبـاز  يبرا . اند ف کردهيتعر وهيک شيرا به   يبـاز  ي، راهبـرد محصـور در دفـاع از خـالل نبـرد و بـرا      يران
ن، يبنـابرا  . اسـت  يرانه از خاللِ نبرد و حصولِ منفعت ماديشگيت و حمله پيري، راهبرد محاط در مدييکايامر

است که مـا در   يان امرت، همين وضعيا . است ي، نقطه مشترک هر دو باز"خوانشِ محدود از مفهومِ راهبرد"
دارد  م کـه تـالش  يه کـرد يشـب  يا کپارچـه ي، بـه جهـان   يدگاه معرفت شناسيق، آن را از ديتحق يبخش نظر
ک بسـتر  يـ متناقض از  يها اما چون در اساس، معرفت . نقض بکند يمتفاوت ييوه بازنمايب را با شيگفتمان رق

که قـرار اسـت    يستمه قرار دارند، گفتمان خوديک اپيدر تر از آن  کنند و مهم ياستفاده م ييبازنما يبرا يفن
ن امر همان است کـه الکلـو از   يا  .شود ياندازد، محقق نميه بيسا يکپارچه و هماهنگ بر سطوح مختلف بازي

 . کند ياد مي يدئولوژين کاربست و عناصر ايآن با عنوان عدم تناظر ب
ـ ينـوع ا  يخـاص ـ بـرا    يدئولوژيـ کن در ايحصـرِ بـاز   بـر  يمبتنـ  ير اخالقيغ ينجا توجه به امرياما، در ا  يران

 يکن بـاز يبـاز . اسـت  يز ضـرور يـ ـ ن  يه داريسـرما  يدئولوژي، اييکايمرآنوع  يو برا يهن پرستيم يدئولوژيا
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ر اسـت جهـان   ينـاگز  ييکـا يامر يکن بـاز يگانه را و بـاز يزِ دفاع در برابر بي، ناچار است جهان خشونت آميرانيا
کن را تـا  ي، بـاز يرو، هـر دو بـاز   نيـ از ا . د بکنـد يرا بازتول يه داريبر اصل منفعت و سرما يز مبتنيخشونت آم

را  يخاص موجـود در بـاز   يدئولوژين شده از خاللِ اييش تعياز پ يها گذارند که تنها بتواند راه يآزاد م يحد
 .کنند يخود مصلوب ممورد نظر  يدئولوژيکن را در اي، بازيفرهنگ يها در هر دو مورد بافت . بکند يط
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 ها ها و اشاره يادداشت
 

همين عنـوان در مـتن    بابه همين دليل اين واژه بدون ترجمه  . شوند تفاوت قائل مي) Game(و گيم ) Play(اي بين پلي  هاي رايانه در مطالعات بازي ١
 . آمده است

٢ Procedural  اي بـه آدرس  تعريـف جـاري در سـايت هنرهـاي رويـه     . ي رود، بـه کـار مـ   "محتوايي که زنده، غير خطي، پويـا و زايـا باشـد   "به معناي  :
http://www.proceduralarts.com/ ارائه شده است. 

٣  performatory  
٤  spatial  
٥  participatory  
٦  encyclopaedic 
٧  Simulacrum 
٨  attraction - borrowing 
٩  meta-analysis 
١٠  Vote-coumtying 
١١  CLASSIC META-ANALYSIS 
١٢  STUDY Effects META-ANALYSIS 
١٣  TESTS OF HOMOGEسNEITY 

داللت ضمني بر تصور " بينامتنيت"در رسانه هاي ديگر، مفهوم " مصرف انفعالي"داللت ضمني بر تصورِ " رسانه تعاملي"مفهوم  در نظر داشتن اين امر که ١٤
دارد، خاطر نشـان مـي کنـد کـه بـا از ميـان رفـتنِ قـدرت احتجـاج          " واقعيت بالواسطه"مبتني بر فرض وجود " امر مجازي"و مفهوم " ار متنيبست"وجود 

 ـ که تهي بودگي مفاهيمي اين چنيني پيش از اين هم از طرف نظريه پردازان رسـانه " واقعيت بالواسطه"و " بستار متني"، "مصرف انفعالي"مفاهيمي مانند 
" امـر مجـازي  "و " ، امـر بينـامتني  "رسانه تعاملي"ها و ارتباطات و هم از طرف محققين مطالعات فرهنگي مورد استدالل واقع شده است ـ  مفاهيمي چون  

. ده اند و هسـتند در عمل، نه فقط رسانه هاي نوين، بلکه تمامي رسانه ها حاوي چنين امکاناتي بو. تعريف گر مناسبي براي اشکال نوينِ رسانه اي نيستند
و خطي  نکته در اين است که حيات مفاهيمي اين چنيني، وابسته به نوعي نگرش محافظه کارانه است که در صدد است تا امرِ نوين را تحت نگرشي قديم

اط افتـراقِ پديـده نـوينِ    پيوسته در صدد بوده ايـم تـا نقـ   . يکي از چالش هاي تحقيق حاضر نيز در همين مسئله خالصه مي شود. مورد بررسي قرار دهد
تـا   ديجيتالي را در مقايسه با رسانه هاي سنتي برجسته نماييم، زيرا معتقديم محو نمودن مرزهاي روشن بـينِ جهـان هـاي دو گانـه، موجـب مـي شـود       

 . پتانسيل هاي نهفته در امر جديد امکان رونمايي نيابد
١٥  Play and Playability as Key Concepts in New Media Studies  
١٦  A Theory of  Play and Fantasy 
١٧  Play of Signification 
١٨  Rearticulating 
١٩  Para textual Context 
٢٠  Iconic 
٢١  Virtual Hermeneutic 
٢٢  Simulacrum 
٢٣  Original 
٢٤  Simulation 
٢٥  Examination 
٢٦  vertigo 
٢٧  attraction – borrowing  

؛ شـري، لوکـاس، اشـتينر،    ١٩٩٨آزمايشگاه تجزيه و تحليـل رسـانه،   (؛ پيمايش )٢٠٠٣شري، کورتيز و سپارکز، ) (بازيکنان(ازي ها مطالعه مخاطبان ب ٢٨
فايل هـاي  "، تحليل )٢٠٠١؛ ياتز و ليتلتون، ٢٠٠٠؛ اسکات و هارل، ٢٠٠٢اوکسمن، (؛ انجام مصاحبه عمقي با بازيکنان بازي ها )٢٠٠١بروکز و ويلسون، 

بـازي  " مـتن "بررسـي  ). ٢٠٠٢رايت، بوريا و بريـدنباخ،  (که همه گفتگوهاي بين بازيکنان را در بازي هاي چند بازيکني بر خط ضبط مي کند " يالگوريتم
 ، مفروضـات )٢٠٠٠اوو، (، بازنمايي اقليت هـا  )١٩٩١؛ پروونزو، ١٩٩١کيندر، (هاي ديجيتال براي توجه به موضوعاتي مانند ميزان خشونت و پرخاشگري 

بـانکز،  (، بازنمايي زنـان در بـازي هـا    )٢٠٠٢؛ پوب لوکي، ٢٠٠١؛ ميکالوسيک، ١٩٩٥؛ فولر و جنکينز، ١٩٩٥فريدمن، (ايدئولوژيک به کار رفته در بازي 
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محتوا در جهت ، تجزيه و تحليل )١٩٩١؛ پروونزو، ٢٠٠١؛ اوکورافور و داونپورت، ١٩٩١؛ کايندر، ٢٠٠٢؛ کندي، ٢٠٠٢؛ هينتز ـ ناولز و هندرسون،  ١٩٩٨

 ).٢٠٠١؛ اوکورافور و داونپورت، ٢٠٠٢هينتز ـ ناولز و هندرسون،ريال (رمز گشايي معاني اي مانند خصوصيات آواتار يا کنش ها در طول بازي 
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