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بازيهاي رايانهاي بهعنوان رسانهاي نوظهور و پرقدرت ،ازجمله کاالهاي فرهنري پرتقاضا در جهان
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ضداسالمي در حوزة قدرت نرم مورد بررسي قرار داده است .پژوهشهاي انجوامشوده پيشوين بيشوتر در
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طري آنهوا مويتواننود کنتورل و سولطة فرهنروي ايجواد کننود .در ايون پوژوهش بوا اسوتفاده از روش
نشانهشناختي به تحليل سه بازي رايانهاي؛ نداي وظيفه ،ميدان نبرد و فرار از سلول پرداخته شوده اسوت.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که يکي از اهدا مهم توليد بازيها در غرب؛ نمايش برتوري
فرهنگ غرب بر فرهنگ اسالمي ،نمايش مسلمانان بهعنوان تروريست و معرفي اسالم بوهعنووان يوک
ايدئولوژي خطرناک براي غرب است .همچنين ايجاد سياستگذاريهواي درسوت در حووزة رسوانههوا و
بهخصوص بازيهاي رايانهاي و توجه به مبحث سواد رسانهاي ميتواند اثرهاي مخرب ايون بوازيهوا را
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 .0مقدمه
عصر حاضر ،عصر ظهور شیوه هاي نويني از اطالعات و ارتباطات اسيت .رسيانههيا مرجيع
اصلي اين اطالعات و ارتباطاتند و نقش بسیار مهمي در زندگي انسانها دارنيد .رسيانههيا بيا
عنايت به ويوگي ها و کارکردهاي متفاوتشان ،نقيش ارتبياطي ميؤثري در الييه هياي متعيدد
اجتماعي ايفا ميکنند .از کارکردهاي اساسي رسانهها در دنیاي پیچیدة امروزي ،بسترسيازي
براي نوعي جنگ غیرفیزيکي است که با عنوان جنگ نرم شناخته ميشود .هاروليد السيول
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پس از جنگ جهاني اول در سال  6117میالدي از پیوند نوظهور جنگ و رسانه ها خبير داد.
ماهیت جنگ نرم ،فرهنگي و سیاسي و از نوع اقناعسيازي و کنتيرل افکيار عميومي اسيت و
امروزه اصطالح جنگ رسانهاي ،کاربرد بسیاري پیدا کرده است و امپريالیسم رسانهاي غيرب،
رسانهها را «خداي دوم» مينامند .يکي از رسانههايي که امپراطيوري غيرب از آن بيهعنيوان
بستر و ابزاري براي جنگ نرم استفاده ميکند ،بازيهاي رايانهاي هستند .بازيهاي رايانيهاي
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در عصر حاضر بهحدي قدرتمند و پرطرفدار شده اند که با صنعت سینما و هالیوود به رقابيت
ميپردازند .بازيهاي رايانهاي ازجمله کاالهاي فرهنگي پرتقاضا در سطح جهان هسيتند کيه
مصرفکنندة عمدهشان کودکان ،نوجوانان و جوانانند .اهمیت اين بازيها بهقدري زياد اسيت
که بالستورف )1221( 1ميگويد« :درست زير دماغ ما عصر اطالعيات دارد تبيديل بيه بيازي
کردن ميشود» (کوثري.)6 :6391 ،
تاريخ بازيهاي رايانهاي به سال  6172میالدي برميگردد .بر اين اساس از نیمة دوم قرن
بیستم بازيهاي رايانهاي با توجه به پیشرفت صنايع الکترونیکي ظهور کردند و امروزه صنعت
بازي هاي رايانه اي به يکي از صنعت هاي پولساز و مهم دنیا تبديل شده است .در سال 1261
بیش از دو و نیم میلیارد مخاطب بازي هاي رايانه اي در جهان وجود داشته و پیش بیني شده
که تا پايان سال  1261اين بازي ها درآمدي معادل  601/6میلیارد دالر را براي اين صينعت
نوظهور به ارمغان بیاورد .در سال  1261آمريکا با پیشي گرفتن از چین ،تبديل به بزرگترين
بازار بازيهاي رايانهاي شده است (بنیاد ملي بازيهاي رايانهاي .)6317 ،بازيهياي رايانيهاي
همانند بسیاري از رسانه هاي ديگر کارکرد هاي آشکار و پنهان دارند .اگر اهيداف اقتصيادي و
1. Harold D. Lasswel.
2. Boellstroff.
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سرگرمي را جزء کارکرد هاي آشکار بازي هاي رايانيه اي بيدانیم ،اهيداف سیاسيي و فرهنگيي
مربوط به کارکردهاي پنهان اين بازيها هستند .امروزه بیشتر بازيهاي رايانيهاي در دو ژانير
فرهنگي و سیاسي ساخته ميشوند و اين ژانرها در میان طرفداران بسیار محبوبنيد .فرهنيگ
غرب براي خود ديدگاهي خودبرتربینانه نسبت به ساير فرهنگها قائل است و ازاينرو ،در پي
تروي ،ارزش هاي خود در میان ديگر فرهنگ هاست .بازي هاي رايانيهاي ابيزار مناسيبي بيراي
القاي اين ارزش ها به شکل ناخودآگاه در ذهن مخاطبان است ،بخشي از اين ارزش ها شيامل
مسائلي همچون تروي ،برهنگي ،رق  ،موسیقي غربي ،مسائل جنسيي و سياختن قهرمانيان
غربي است که بيه هميین دلیيل از رسيانههيايي ازجمليه بيازي هياي رايانيه اي بيراي تولیيد
ايدئولوژيهاي فرهنگي و سیاسي استفاده ميکند.
فضاي مسلط بیشتر بازيهياي رايانيهاي در فضياي گفتميان غيرب سياخته مييشيوند و
بنیاد هاي آن بر اساس پذيرش سلطة آمريکا بر جهان اسيتوار اسيت .اکثير ايين بيازي هيا در
مواجهه با پديدة اسالم صرفاً به اشاره هاي ناخودآگاه در گوشهوکنيار فضياهاي طراحييشيدة
بازي ها اکتفا نميکنند .اسالم در ذيل همان گفتماني قرار ميگیرد که غرب با تمام ابعيادش
به آن پايبند است؛ يعني تروي ،اسالم به شکل يک ايدئولوژي خطرناک و تهدييدآمیز ييا بيه
بیان ديگر اين بازيها به تروي ،اسالمهراسي و اسالمستیزي ميپردازند.
با توجه به استقبال مخاطبان بسیار از ايين بيازي هيا ،پیشيرفت چشيمگیر بيازيهياي
رايانه اي در زمینه هاي نرم افزاري و سخت افزاري و به خصوص ورود به نسل هفتم و هشيتم
بازي هاي رايانه اي ،غرب از چنین رسانهاي به عنوان ابزاري براي تولید ايدئولوژيهاي غربي
و ضداسالمي استفاده مي کند .در اين پووهش کوشيیده اييم کيه پاسيخگوي ايين پرسيش
باشیم که چگونه بيازي هياي رايانيه اي بيه مثابية ابيزاري در دسيت غربيي هيا بيراي تولیيد
ايدئولوژي هاي ضداسالمي و تروي ،فرهنيگ غربيي ميورد اسيتفاده قيرار ميي گیرنيد؟ و بيا
استفاده از روش نشانه شناختي ،جايگاه و نوع نگاه غربي ها نسبت به اسيالم و مسيلمانان را
در اين بازيها نشان دهیم.
 .2پيشينة پژوهش
حوزة بازيهاي رايانهاي در کشورمان در دو دهة اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است
هرچند که تألیف آثار و مقاالت در اين حوزه در کشورمان با تيأخیري چندسياله نسيبت بيه
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غرب رقم خورده است اما در چند سال اخیر کتابهيا و مقياالتي بيه بررسيي ابعياد مختليف
بازيهاي رايانهاي پرداختهاند.
انواري ( )6310در مقالهاي با عنوان «بنیانهاي نظري بازيهياي رايانيهاي» بير ماهیيت
میانرشتهاي بودن بازيها تأکید کرد و به بیان اين موضوع پرداخت که بازيهاي رايانهاي را
نميتوان تنها با نظريه هياي کهين رسيانه و ارتباطيات تبیيین کيرد .ايين مقاليه بيا گيذار از
نظريه هاي مرسوم ارتباطات ،در پي ترسیم چارچوبي براي تحلیيل بنیيان نظيري اسيت کيه
بازيهاي رايانهاي ،مبتنيبر آنها عمل ميکنند.
خانیکي و برکت ( )6310در مقالية «بازنميايي اييدئولوژيهياي فرهنگيي در بيازيهياي
رايانهاي» ،اين بازيها را بهعنوان ابزاري براي تولید و خلق ارزشهاي فرهنگي مورد بررسيي
قرار دادهاند .اين مقاله با توجه به ويوگي ارتباطي بازيهياي رايانيهاي ،بيه مطالعية بازنميايي
ايدئولوژيها و ارزشهاي فرهنگي آنها پرداخته و به مطالعة نشانهشناختي سه بازي رايانيهاي
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مدافعان کربال ،مقاومت و میرمهنا ميپردازد.
در میان تحقیقيات خيارجي ،زاگيال )1266( 6تحقیقيي بيا عنيوان «اخيالق بيازيهياي
ويديويي ،انديشه و استدالل اخالقي پشتیبانيشده در بازيهاي وييديويي» انجيام داد بيدين
نتیجه رسید که ميتوان از بيازي هياي رايانيهاي بيراي تعليیم ،تربیيت و پيرورش اخالقیيات
اسييتفاده کييرد .همچنيین کريير و گیبسييون )1262( 1پييووهشهييايي را در قالييب اخييالق و
بازيهاي رايانهاي در يک کتاب دو جلدي با عنوان اخالق و طراحي بازي ،آميوزش ارزشهيا
در خالل بازي را جمعآوري کردند.
 .3مباني مفهومي و نظري پژوهش
2ـ .3بازيهاي رايانهاي

کارکرد اصلي بازيها به شکل سنتي خود مربوط به همبستگي و ايجاد انسجام ،تفيريح و
نشاط براي افراد است ،اميا از سيال  6172ميیالدي بيه بعيد و بيا وقيوع انقيالب ديجیتيالي،
گسستي بزرگ در مفهوم بازي رخ داد و اين بار بازي ها وارد فاز جدييدي شيده و بيه شيکل
1. Zagal.
2. Schrier and Gibson.
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ديجیتالي در نزد افراد رواج پیدا کردند ،اما تعريفي که بتواند بازي هاي رايانه اي را به شيکلي
جامع و کامل براي ما بیان کند ،وجود ندارد .تاکنون تعرييف کياملي از بيازيهياي رايانيهاي
عرضه نشده است ،اما شايد کاملترين تعريفي که از بازيهاي رايانهاي ميتوان استنتاج کرد
عبارتاند از« :نوعي سرگرمي تعاملي اسيت کيه توسيط ييک دسيتگاه الکترونیکيي مجهزبيه
پردازشگر يا میکروکنترلر انجام ميشيود» .اميروزه ميرز میيان بيازي هياي رايانيه اي و سياير
رسانههاي ديجیتالي بهخوبي مشخ

نیست .موراي صاحبنظر حيوزة رسيانههياي جدييد و

بازيهاي رايانهاي معتقد است« :بيازيهياي رايانيهاي از چهيار قابلیيت کلیيدي رسيانههياي
ديجیتالي برخوردارند؛ رويهاي ،مشارکتي ،جامع و فضايي هستند» (.)Murray, 2006: 187
خصیصة اصلي بازيهاي رايانهاي امروزي تعاملي بودن ،دارا بودن خصیصههاي
استراتويکي و ايجاد خطرپذيري بيخطر در داستانهاست .از ويوگيهاي اساسي بازيهاي
رايانهاي ،خطرپذيري بيخطر است که بر بُعد شگفتانگیز بازيهاي رايانهاي اشاره دارد ،و
بهطور ضمني بر اين مفهوم ي که در دل بازيهاي رايانهاي در عین پیروز بودن ميتوان
شکست خورد و در عین آزاد بودن ميتوان در جبر بود ي استوار است .با ويوگي تعاملي
بودن که محصول پیشرفت فناوري هوش مصنوعي است بازيکن ميتواند خود را نه در مقام
بیننده بلکه در مقام بازيگر در مرکز داستان ببیند و حتي بهعنوان نويسنده درآمده و مسیر
داستان را دگرگون کند.
1ـ .3قدرت نرم

در هزارة جديد نقش رسانهها با توجه بيه تنيوع و پیشيرفتهياي عظیميي کيه در همية
زمینهها داشتهاند ،بیشتر شده است .رسانهها بهدلیل قدرتمند بودن در جهتدهي به افکار و
ارزشهاي انساني نقش تعیینکننده دارند و ازاينرو ،اصطالح قدرت نرم يا جنيگ نيرم را در
مورد رسانهها بهکار ميبرند.
جوزف ناي 6معتقد است آنچه وي به عنوان قدرت نرم از آن سيخن گفتيه اسيت درواقيع
راهي غیرمستقیم براي دستیابي به اهداف مدنظر صاحبان قدرت ،ديگران و مخاطبان پيیش
از آنکه مجبور باشند کاري را انجام دهند به همکياري گرفتيه مييشيوند و ديگيران تشيويق
1. Joseph Nye
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ميشوند که همان چیزهايي را بخواهند که ما ميخواهیم و اين يعني شکلدهي به عالئيق و
ذائقههاي فکري ديگران (ناي.)13 :6397 ،
درواقع قدرت نرم توانايي کسب چیزي است که ميخواهیم از طريق آن به اقناع و جذب
سايرين براي تحقق اهداف خود برسیم .قدرت نرم ،محصول و برآيند تصويرسيازي مثبيت از
خود ،اثرگذاري همراه با رضايت بر ديگران و درنهايت ارادة ديگران را تابع خود کردن ،اسيت
(بیگي.)32 :6399 ،
آمريکا با ظرفیتهاي بسیاري که در زمینة رسيانهاي دارد ،از امکانيات رسيانهاي بيهنحيو
زيرکانهاي استفاده ميکند و با توجه به کيار وييوه و متنيوعي ايين رسيانههيا در ديپلماسيي
فرهنگي ،نقش حیاتي در حوزة قدرت نرم براي اين کشور بهدنبال دارد (میلز.)161 :6393 ،
3ـ .3بررسي جايگاه بازيهاي رايانهاي از منظر دين اسالم
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در قرآن کريم از دو واژة «لعب» و «مسیر» براي توصیف بازي استفاده شده است .واژة
لعب مربوط به درگیري انسان در زندگي دنیوي و غفلت از زندگي اخروي است ،اما واژة مسیر
به بازي که داللت بر «قمار» دارد ،اشاره ميکند .در ادبیات روايي اقسام فعالیتهايي همچون
بازي ،ورزش ،موسیقي و غنا همگي به دلیل وجه اشتراک ي سرگرمي بودن ي که دارند بازي
محسوب ميشوند (موسوي .)11 :6312 ،در اين زمینة در قرآن آمده است:
هرگونه بازي مؤمن باطل است ،مگر در سه چیز :تربیت اسب ،تیرانيدازي بيا
کمانش و مالعبه با همسرش ،پس اينها حق هستند (انفال.)12 ،

اما با گذشت زمان و ظهور صنايع ديجیتالي نوعي گسست بزرگ در بازيها ايجاد شيد و
شکل ديجیتالي بازيها از شکل سنتيشان متفياوت گشيت .اميروزه بسيیاري از بيازيهيا در
سبک هاي مختلفي ازجمله اکشن ،ورزشي ،استراتويک و ...سياخته و روانيه بيازار مييشيوند.
بزرگترين شرکت هاي سازندة بازي در غرب هستند و ساخت آنها بر پاية بنیيانهياي غيرب
استوار است.
امروزه ژانر اکشن بهعنيوان پرطرفيدارترين ژانير در میيان بيازيهياي رايانيهاي شيناخته
ميشود و بیشتر بازيهاي تولیدشده از جانب شرکتهاي سازندة بازي در اين ژانر اسيت .در
اين بازي هاي گسترش رذايل اخالقي در باالترين سيطح خيود قيرار دارد و تنهيا بيا داشيتن
صفات حیواني و کشتارهاي بسیار ميتوانید در بيازيهيا پیشيروي کنیيد .روشين اسيت کيه
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بازيهايي که با اين محتوا ساخته ميشوند با آرمان هاي اسالمي همخواني ندارند؛ زيرا ديين
مبین اسالم همواره بر اخالقیات تأکید داشته است .در اين بيازيهيا آن چیيزي کيه آشيکار
است تنزل روح به مرتبة حیواني بوده و بازيکن بر اثير انجيام ايينچنینيي بيازيهيايي همية
فضايل اخالقي را کنار خواهد گذاشت.
از منظر قرآن ،روح و نفس بشر هنگام خلقت دربرگیرندة بزرگترين کرامت الهيي يعنيي
تعلیم اسماءاهلل و کسب مقام خليفةاللهي قرار گرفت و ازاينرو ،مسجود مالئکيه شيد ،بيهجيز
شیطان که از باب حسادت ،دشمني ديرينهاش با انسان را بنا نهاد (موسوي.)17 :6312 ،
در قرآن کريم به وفور در مورد دشمني شیطان با انسيان سيخن بيه میيان آميده کيه در
بسیاري از احادي بدان ها اشاره شده است و خداوند در مورد تنيزل روح انسيان بيه حیيوان
هشدار داده و فرموده است:
اي کساني که ايمان آوردهايد ،از گامهاي شیطاني پیروي نکنید ،کسيي کيه
از گامهاي شیطاني پیروي کند ،او به فحشا و منکر امر ميکند (نور.)61 :

بازيهاي رايانهاي و به خصوص در سبک اکشن که در بازار موجودند هم از لحاظ کمّي و
هم کیفي بر قشر کودک و نوجوان که مصرفکنندة عمدة اين بازيها هستند ،اثرهاي منفيي
بسیاري ميگذارند .از لحاظ کمي به دلیل تولید و مصرف چشمگیر اين بازيها در سالهياي
اخیر و از لحاظ کیفي به دلیل درگیر کردن بیشازحد اوقات و از آن مهمتر افکيار مخاطبيان
است (موسوي.)17 :6312 ،
در بازيهاي رايانه اي امروزي اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دشمنان اسيالم
کوشیدهاند که با تولید محتوا ،اسالم را ديني خشن و فاقد اخالقیات نشان دهند .درحاليکيه
اين قضیه کامالً برعکس بوده و دين مبین اسيالم بير پايية اخالقیيات اسيتوار اسيت .پیيامبر
اکرم در اينباره فرمودهاند:
به راستي که من بيراي بيه کميال رسياندن مکيارم اخيالق مبعيوث شيدهام
(مجلسي6121 ،ق.)391 :

يکي از رموز موفقیت پیامبر اسالم در جيذب مشيرکان و منافقيان سيختدل ،هميین
خُلقوخوي مهربانانة ايشان بود ،بهحدي که خداوند بهرهمندي از اين نعميت بيزرگ را بيراي
پیامبرش رحمتي از جانب خود ميداند و ميفرمايد:
به برکت رحمت الهي ،دربرابر آنان (مردم) نرم و مهربان شدي! و اگر خشين
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و سنگدل بودي ،از اطراف تو ،پراکنده ميشدند .پس آنها را بيبخش و بيراي
آنها آمرزش بطلب! و در کارها ،با آنان مشورت کن (آلعمران.)601 ،

از امام صادق دربارة چیستي مکارم اخالق پرسیدند و ايشان فرمودند:
گذشت از کسي که به تو ظلم کرده ،رابطه با کسي کيه بيا تيو قطيع رابطيه
کرده ،عطا به آن کس که از تو دريغ داشته است و گفتن حق اگرچه بر ضيد
خودت باشد (شیخ صدوق396 ،ق.)160 :

هدف از اشاره به اين روايات و آية مبارکة قرآن ،آن بود که نشان دهیم که اخيالق ،محبيت
و انساندوستي از مهمترين ويوگيهاي دين اسالم است و بسیاري از مسلمانان دنیا ميکوشيند
اين ويوگي ها را در خود پرورش دهند ،اميا پرسيش اينجاسيت کيه چيرا در رسيانه هيا ازجمليه
بازيهاي رايانهاي کوشیده شده که اسالم را ديني تروريستي ،خشن و بييرحيم معرفيي شيود.
اسالمي که نسبت به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعة اسيالمي ايين چنيین حسياس اسيت
236

چگونه ميتواند اجازه دهد که رفتارهاي خشني با انسانهاي بيگناه صورت گیرد.
6ـ .3بررسي بازيهاي رايانهاي از ديدگاه انديشمندان غربي

در غرب رسانههاي جمعي به ابزاري براي مشروعیت بخشیدن به سیاسيتهياي خيارجي
ايين کشييورها و همچنيین جلييب حماييت مييردم بييهمنظييور مشييروعیتبخشيي بييه اهييداف
سيلطهجويانية کشيورهايي ازجملييه آمريکاسيت .ايين تفسيیر از رسييانههيا توسييط هرمييان و
چامسکي 6در مدلي بهنام رضايتسازي مطيرح شيده اسيت .بيه عقیيدة ايين دو انديشيمند،
رسانه ها در غرب به جاي اينکه به اقناع افکار عميومي بپردازنيد رفتيار سیاسيتميداران را در
زمان بحران ،مطلوب جلوه ميدهند (انواري.)611 :6310 ،
پیشگويي به منظور رضايت سازي در بازيهاي رايانهاي يکي از شیوه هاي بسیار رايي ،از
جانب کشورهاي غربي بوده و با واقعیت هايي که در ماه ها و سال هاي آينده رخ ميي دهيد،
همخواني دارد .در بسیاري از بازي ها ،قبل از وقوع يک واقعه ماننيد حملية نظيامي سيعي
مي شود افکار عمومي توجیه شده و زمینه هياي تهياجم نظيامي و ...فيراهم شيود (انيواري،
.)610 :6310
1. Herman and Chomsky.
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لويیس آلتوسر 6انديشيمند سياختارگراي فرانسيوي وسيايل ارتبياط جمعيي را بيه مثابية
دستگاه هاي ايدئولوژيک مي داند که گرايش بيه رفتيار و فکير کيردن در شيیوه هياي مقبيول
اجتماعي را در مردم بهوجود مي آورد (حقگويي و صوفي .)71 :6312 ،وي اييدئولوژي را نيه
به عنوان يک چیز کياذب ،بلکيه بيه عنيوان ييک چيارچوب مفهيومي در نظير ميي گیيرد کيه
کارويوهاش براي صاحبان قدرت «سوژهسازي» است .بيراي آلتوسير افيراد ماننيد سيازههياي
ايدئولوژيک هستند و ايدئولوژي به معناي تصاوير و گفتمانهيايي کيه رايي،تيرين شيناخت و
ارزشها را تشکیل ميدهند .به نظر وي ايدئولوژي بيدين دلیيل ضيرورت دارد کيه صياحبان
قدرت بتوانند از طريق رسانههاي جمعي آنچه را که درواقع سیاسي ،نسبي و متغیر اسيت را
به چیزي تبديل کنند که به نظر ميرسد طبیعي ،جهانشمول و ابدي است (همان.)92 :
طراحي حرفه اي و دقیق يک بازي رايانهاي باع ايجاد تجربيهاي بيا نيام جرييان روان و
پیشروي مرحله به مرحله در بازيکن است .ازاينرو ،فيرد بيا تجربية چنيین حسيي ،غيرق در
دنیاي بازي ها ميشود بهگونه ايکه زمان و مکان را فراموش مييکنيد .بازيکنيان بيازي هياي
ديجیتال چنان درگیر بازيهاي رايانهاي ميشوند که گويي وارد جهاني شدهانيد کيه صيفحة
نمايش به آنان ارائه ميدهيد و در ايين مسيیر ،حيس حضيور در جهيان واقعيي را از دسيت
ميدهند (پارتر.)111 :6316 ،
ژان بودريار 1انديشمند فرانسوي در تحلیل جامعة معاصر ،نقش رسانهها را برجستهتير از
هر عامل ديگري ميداند .بودريار بر اين باور است که جامعة کنوني ديگر تحت سلطه تولیيد
نیست و اين رسانه ها ،مدل هاي سیبرنتیک و نظام هياي هيدايتکننيده ،رايانيه هيا ،پيردازش
اطالعات و صنايع دانش و سرگرمي ها هستند که سلطه را در شيکل جدييد خيود بيهوجيود
ميآورند (ريتزر .)711 :6311 ،وي معتقد است که رسانههيا راهبيرد قيدرت بيوده و ابيزاري
براي افسونزدايي تودهها و تحمیل حقیقت بر آنانند .رسانهها چیزي جز ابزار اعجابانگیيزي
براي متزلسازي امور واقعي و حقیقيي و متزليزلسيازي همية حقيايق تياريخي ييا سیاسيي
نیستند (بودريار.)611 :6396 ،
به بیان انديشمندان پستميدرن همچيون لیوتيار 3و بودرييار ،سیاسيتسيازان از طرييق
1. Louis Althusser.
2. Jean Baudrillard.
3. Lyotard.
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شبیهسازي بهوسیله رسانهها ،به واقعیت شکل و جهت ميدهند ،نشيانههيا را مييآفريننيد و
نیازها ،تصورات و رفتار آدمي را شرطي کرده ،با ايجاد فراواقعیت ،ذهنیيت ميردم را سيازمان
ميدهند .به عقیدة بودريار عملکردهاي رسانهاي ،درک ما از فضا و زمان را بازسازي کردهانيد
(ساراپ.)11 :6391 ،
بودريار در کتاب جامعة مصرفي ،بازي هاي رايانه اي را نه ابزاري براي يادگیري ،بلکه ابيزاري
براي مشارکت مي داند؛ يعني از طريق ساخت اين بازي هيا و تولیيد فراواقعیيت هيا آنچيه بيراي
سازندگان اين بازيها از همه چیز حیاتيتر است ،نه يادگیري بلکه مشارکت و دريافت محتوايي
است که از طريق تولید فراواقعیتها به مخاطبان عرضه ميشود (بودريار.)602 :6391 ،
رسانهها عنصر اساسي در صنعت فرهنگ هستند ،رسانههاي گروهي با قيدرت اثرگيذاري
زيادي انسانها را تحت سیطرة خود قرار دادهاند .به عقیدة مکتب فرانکفيورت ،رسيانههيا بيه
سفارش قدرتهاي حاکم ،يک فرهنگ قالبي تولید ميکنند که مطابق بيا خوشيايندي نظيام
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سرمايهداري ،بهخصوص گسترش روزافزون مصرفگرايي براي سودآوري هرچه بیشيتر بيراي
سیستم سرمايهداري است (سعیدي.)62 :6397 ،
به عقیدة هربرت مارکوزه ،6رسانه هياي نيوين در پاسيخ بيه مالحظيات صينعت تبلیغيات و
افزايش مصرف شکل گرفتهاند و نوعي شعور کاذب ايجاد ميکنند .در اين شرايط ميردم منيافع
واقعي خود را درک نکرده اند و بدين شکل نظام سرمايه داري از طريق رسانه هاي جمعي نيوعي
«فرهنگ بستهبنديشده» را به انسانها داده است (حقگويي و صوفي.)31 :6312 ،
سیستم سرمايهداري غرب و بيهخصيوص آمريکيا بيا برپيايي اتياق هياي فکيري ،سياخت
استديو هاي مجهز بازيسازي و استفاده از کارگردانان و چهره هياي سرشيناس ايين حيوزه و
حتي بازيگران معروف صينعت سيینما سيعي در ارائية ارزشهياي فرهنگيي خيود بيهعنيوان
بستههاي فرهنگي دارند که نمايشدهندة ارزشها و آرمانهاي فرهنگي غرب است.
يکي ديگر از محورهاي اساسي در رسانههاي غربي ،قهرمانسازي اسيت .اميروزه صينعت
فیلمسازي هالیوود و بازيهاي رايانهاي با تکیه بر آراي انديشمنداني مانند فيردريش نیچيه

1

به ساخت اَبَرقهرماناني از جنس آمريکايي ميپردازند .ايين دييدگاه هياي اومانیسيتي کيه در
صنعتهاي رسانهاي غرب رواج پیدا کرده بهطور آشکار با ديدگاه اسيالمي و دينيي در تضياد
1. Herbert Marcuse.
2. Friedrich Nietzsche.

بررسي جايگاه بازيهاي رايانهاي در جنگ نرم عليه امت اسالمي

است .در رويکرد قهرمانسازي که از سوي رسانه هاي غربي شکل ميگیيرد جايگياهي بيراي
خداوند و ارادة او قائل نیستند .نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت چنین مينويسد:
خدا اکنون مرده است ،اي واالترين ميردان ،او برايتيان خطيري بيزرگ بيود.
هنگامي شما توانستهايد به پيا خیزييد کيه او در گيور خفتيه اسيت (نیچيه،
.)337 :6377

نیچه با اعالم مرگ خدا ،الهامبخش رويکردهاي انسانمحور براي تولیدکنندگان رسانه اي
بوده است .بخشي از ساختار سيینماي آمريکيا بيا عنيوان سيینماي «ميارول» و «دي سيي»
وظیفة تولیدهاي ابرقهرمانانه را براي مخاطبان جهاني دارد.
 .0روششناسي پژوهش
انتقال پیام در رسانهها از طريق نشانهها و نمادها صورت ميگیرد .براي بررسي بيازيهيا
بايد به دنبال نشانه و نمادها برويم .پیام بازي ها پنهان و بهصورت غیرمسيتقیم در ناخودآگياه
فرد تأثیر ميگذارد .در روش نشانهشناسي رابطة نشانهها و چیزي که بهجاي آنها مينشيیند،
بسیار مهم بوده و به همین دلیل توجيه بيه دو مفهيوم «همنشيیني» و «جانشيیني» بسيیار
حیاتي است .قوانین مربوط به تحلیل نشانهشناسيي را مييتيوان در دو سيطح همنشيیني و
جانشیني تحلیل کرد .تحلیل همنشیني هير ميتن معنياي ظياهري آن و تحلیيل جانشيیني
معناي پوشیدة آن را نشان ميدهد (کرايب.)670 :6379 ،
روالند بارت 6،نخستین کسي بود که الگوي نظاممندي را براي تحلیل نمادها و نشيانههيا
ارائه کرد .بارت از سه شیوة اساسي براي شناخت نشانه ها ياد ميکند .6 :مييتيوان در کنيار
معناي ضمني از معناي صريح استفاده کرد .1 ،شناخت اسطورههيا (فیسيک،)636 :6391 ،
 .3شيء از طريق قرارداد و استفاده از معنايي که پیدا ميکند ،در ييادآوري چیيزي کمکيش
ميکند و تبديل به نماد ميشود (فیسک.)631 :6391 ،
2ـ .6نمونههاي مورد مطالعه

در اين پووهش سه بازي نداي وظیفه ( 1جنگ هاي مدرن) 1،میيدان نبيرد  33و فيرار از
1. Roland Barthes.
)2. Call of duty 4 (Modern Warfare
3. Battlefield.
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سلول (لیست سیاه) 6که هرکدام موضوع اسالمستیزي را بهشيکلي در خيود جياي دادهانيد،
مورد بررسي قرار گرفته است .اين بازيها توسيط کمپيانيهياي مشيهور غربيي اکتیيويون،

1

الکترونیک آرتز 3و يوبي سافت 1ساخته شده و انتشار يافتهاند .همة ايين بيازيهيا در سيبک
اکشن بوده و هرکدام از اين بازيها دين اسالم و موضوع اسالمستیزي را به شکل خاصيي در
داستانهاي خود براي مخاطبان نمايش ميدهند.
1ـ .6تحليل دادهها

در پووهش حاضر دادههاي موجود را با انجام بازي و مشاهدة نمونه هياي انتخياب ،ميورد
تحلیل قرار ميدهیم .در تحلیل دادهها به دو زمینة اساسي خواهیم پرداخت:
1ـ2ـ .4تحليل دادههاي بازي با استفاده از الگوي فيليپ تاگ

در الگوي رسانهاي تاگ بازيها را در سه سطح مورد بررسي قرار ميدهیم که عبارتاند از:
233

الف) تحليل شخصيتهاي بازي :شخصیتهاي بازي به چه صيورت معرفيي مييشيوند؟
(دشمن ،قهرمان و يار) ،ويوگي ظاهري آنان چیسيت؟ (نيوع پوشيش ،گفتيار و رفتيار) ،ايين
شخصیتهاي چه ويوگي و تواناييهايي دارند؟؛
ب) تحليل فضاي بازي :اين بخش از تحلیل شامل مواردي از قبیل :تحلیل زمان ،مکان،
داللت اشیاي موجود بازي ،تحلیيل صيدا و موسيیقي هيا ،تحلیيل میزانسين و رنيگپيردازي
صحنههاي بازي؛
ج) تحليل روايت داستاني بازي :اين مورد شامل نوع روايت بازي ميشود و به بررسي و
تحلیل داستان بازيهاي موردنظر ميپردازد.
شکل  :2الگوي تحليل فليپ تاگ
تحليل شخصيت

تحليل فضاي بازي

تحليل روايت

آشکار شدن محتواي پنهان بازي
1. Spliter cell: Blacklist.
2. Activision.
3. Electronic Arts.
4. Ubisoft.
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2ـ2ـ .4تحليل دادههاي بازي با پرداختن به ابعاد اساسي بازي

هر بازي رايانه اي از چهار بُعد اصلي شامل گیم پلي ،موسیقي ،داستان بازي و جلوه هياي
بصري تشکیل شده است .شايد مهمترين بُعد از میان ابعاد ذکرشده ،گیم پليي باشيد کيه در
بازيهاي رايانهاي نقشي اساسي دارد .اين بُعد با ژانر و سبک بازي ارتباط تنگاتنگي داشته و
ارتباط مستقیمي با جريان و داستان بازي دارد .گیم پلي در بازي روند کلي بازي را براي ميا
مشخ

ميکند ،هر چقدر گیم پلي يک بازي ،روان تر باشد مخاطب بیشيتر در بيازي غيرق

ميشود و رغبت بیشتري به انجام بازي پیدا ميکند .امروزه عميدة بيازيهيايي کيه سياخته
ميشوند بهصورت مرحله اي بوده و بيه هميین دلیيل نقيش گيیم پليي و طراحيي آن بيراي
شرکتهاي سازندة بازي بسیار مهم است .اما از بح گیم پليي کيه عبيور کنيیم بيه بخيش
جلوه هاي بصري ميرسیم .امروزه با اتکا به جلوههاي بصري و گرافیکي مرز بيین بيازيهيا و
واقعیت بسیار باريک شده است .بیشتر شرکتهاي سازندة بازيها با اسيتفاده از موتيورهياي
گرافیکي انحصاري به ساخت بازيهاي رايانهاي ميپردازند.
يکي از فاکتورهاي مهم ديگر در ارزيابي بازيهاي رايانهاي داسيتان بيازي اسيت .اميروزه
سناريوهاي بازيهاي رايانهاي بسیار مهم و حیياتي هسيتند .داسيتانهياي بيازي اميروزه بيه
فیلمهاي سینمايي و بهخصوص سینماي هالیوود بسیار نزديک است .در بازيهياي رايانيهاي
دهة اخیر استفاده از نويسندگان چیيرهدسيت و کارگردانيان بنيام بيراي سياخت بيازيهيا و
همچنین بازيگران سرشناس براي پیاده کردن هرچه بهتير داسيتان بيازي هيا نقشيي بسيیار
حیاتي دارد.
صداگذاري و موسیقي نیز يکي از عوامل و ابعاد بسيیار برجسيته در بيازيهياي رايانيهاي
هستند .امروزه بعد از طراحي کاراکترهياي بيازيهيا از بسيیاري از شخصيیتهيا و بيازيگران
معروف دنیا براي صداپیشگي شخصیتهياي بيازيهياي رايانيهاي اسيتفاده مييشيود حتيي
استديوهاي جداگانهاي براي ساخت موسیقيهاي بازيهاي رايانهاي در نظر ميگیرند .بنا بير
سبک و ژانر يک بازي نیز نوع کاراکتر صداپیشه و موسیقي استفاده ميشود.
 .5يافتههاي پژوهش
در اينجا يافته هاي برآمده از تحلیل نشانهشناسي و بازنمايي مفاهیم در قالب سه جيدول
در هر بازي جمعآوري شده که حاصل آن به شرح زير است:
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2ـ .9يافتههاي بازي نداي وظيفه ( 6جنگهاي مدرن)
جدول 2ا :2روايت داستاني بازي نداي وميفه

داستان بازي حول محور دستگیري جاسوسي بهنام نیکوالي است که در آستانة
دستگیري توسط سربازان آمريکايي ناگهان خالد اسد سرکرده يک گروهک
تروريستي از راه ميرسد و نیکوالي را از دست سربازان آمريکايي ميربايد .در
روايت
اين بازي داستان حول محور وجود يک بمب اتم ميچرخد که نیکوالي از رمز
بازي
و راز آن خبر دارد و بازيکن بايد با دستگیري خالد اسد و نیکوالي از راز اين
بمب اتم آگاه شود.
نوع روايت چندخطي
پیدا کردن بمب اتمي که در اختیار جاسوسان و مسلمانان تروريست ،کشتن
خالد اسد ي بهعنوان سرکردة گروهک تروريستي مسلمانان ي و و نیکوالي ي
اهداف
جاسوس روسیهاي ي مورد هدف هستند.
مأموريت
251

پیدا کردن بمب اتم ،نابودي مسلمانان تروريست ،نابودي جاسوس روسي.

کنار هم قرار گرفتن معماري اسالمي همچون مساجد ،مفاهیم ديني و نداهاي
اسالمي مانند اهلل اکبر در بازي ،مخاطب را کامالً در يک فضاي اسالمي قرار ميدهد.
وجود تابلويي در قسمت فوقاني يک توالت فرنگي که حديثي از امام صادق در
حاشیه آن است با اين مضمون که «خداوند زيباست و زيباييها را دوست
تحلیل
همنشیني دارد» .اين تابلو بهطور خاص مخاطب و روايت بازي را به اسالم شیعي متصل
ميکند .همچنین وجود گروههاي تروريستي که بهعنوان مسلمان به مخاطب
معرفي ميشوند و پیشروي داستان بازي در خاک عراق ،يک کشور اسالمي و
شیعهمذهب که سالهاست توسط اياالت متحده امريکا اشغال شده است.
خشونت در مقابل صلحطلبي :در اين بازي به دلیل دارا بودن سبک اکشن ،مسلمانان
بهعنوان افرادي خشن و سربازان آمريکايي بهعنوان افرادي مهربان معرفي شدهاند.
دين در مقابل تمدن :دين اسالم در اين بازي بهعنوان ايدئولوژي خطرناک با
اشاره به فضا و گوشهکنارههاي بازي و نمادها معرفي ميشود؛ زيرا هم دشمنان
و هم مناطق بازي مربوط به اسالم هستند و در عوض غربيها و سربازان
آمريکايي بهعنوان افرادي متمدن و صلحطلب بوده که گفتمان غرب را بهعنوان
تحلیل
گفتماني برتر در بازي رواج ميدهند.
جانشیني
تقابلهاي تاکتيکي جنگ :سربازان آمريکايي در بازي به جديدترين تاکتیکهاي
جنگي و سالحهاي پیشرفته دسترسي دارند و با شیوههاي خاص جنگي بر
مسلمانان غلبه ميکنند .اين در حالي است که مسلمانان به سالحهاي کمتر
پیشرفتهاي دسترسي دارند.
تقابل شکست و پيروزي :براي هرچه واقعيتر شدن بازي ،مسلمانان در
مراحلي از بازي پیروز ميشوند اما پیروز نهايي بازي آمريکاييها هستند.
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جدول 9ا :2خصوصيات شخصيتهاي بازي نداي وميفه

کاپیتان پیرس
(بازيکن)
خالد اسد
نیکوالي
گاس

افسر ارتش آمريکا ،شجاع و بهدنبال دستگیري و نابودي تروريستها.
دشمن ،مخوفترين تروريست خاورمیانه ،مأمور انجام کودتا و کشتن
رئیسجمهور عربستان.
دشمن ،جاسوس روسي ،مورد اسارت خالد ،کسي که ميتواند بمب را
خنثي کند.
دوست قديمي پرايس ،افسر ارتش آمريکا که  60سال پیش از داستان
اصلي توسط ايمران زاکائف کشته شده است.
دشمن ،سرکردة گروهک جاسوسي روسي ،کسي که توسط کاپیتان

ايمران زاکائف

پرايس يک دست خود را از دست داده و پس از کشته شدن فرزندش يايو
زاکائف خشمگین شده و يک سايت موشکي روسي را تسخیر کرده و
آمريکا و انگلیس را تهديد ميکند.

جدول 3ا :2فضاي بازي نداي وميفه

زمان

روز و شب

مکان

کشورهاي خاورمیانه و بیشتر مراحل بازي در عراق

موسیقي و

موسیقيهايي با ريتم تند و دلهرهآور و همراه با اصوات اسالمي مانند

صداگذاري

اذان ،شعار اهلل اکبر و...

صحنهپردازي

رنگهاي متنوع و متناسب با ژانر بازي
وجود سالح و ادوات نظامي مانند تفنگ کالشینکف که بیشتر توسط

اشیاء

کشورهاي خاورمیانه مورد استفاده قرار ميگیرد ،تانک ،هواپیماي جنگي،
وجود وسايلي مانند چفیه در میان تروريستها و مساجد اسالمي که
بهصورت آشکار نشاندهندة پوشش و مکان مسلمانان است.
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1ـ .9يافتههاي بازي ميدان نبرد 3
جدول 2ا :9روايت داستاني بازي ميدان نبرد

روايت
بازي
نوع روايت
اهداف
مأموريت
251

تحلیل
همنشیني

تحلیل
جانشیني

داستان بازي در نُه ماه سال  1261میالدي رخ ميدهد ،بیشتر داستان بازي
در ايران و عراق است ،بیشتر مأموريتهاي بازي از بازگويي گروهبان دوم
هنري بلکبرن در جريان بازجويي در سيآياِي رخ ميدهد و به ترتیب زمان
نیست .داستان بازي به سبک فیلمهاي هالیوودي و از طريق فلشبکهايي به
گذشته براي مخاطب روايت ميشود.
چند خطي
نابودي گروهک تروريستي  RLPکه گروه مقاومت و آزادي مردمي است و
حمله به ايران و دستگیري سلیمان فرماندة گروهک تروريستي RLP
پیوستن بلکبرن گروهبان ارتش آمريکا به ياران خود و حمله به گروهک
تروريستي RLP
بیشتر مراحل اين بازي در دو کشور اسالمي ايران و عراق است ،گروه آزادي و
مقاومت مردمي که با  RLPنشان داده ميشود ،صحبت کردن دشمنان در اين
بازي به زبان فارسي ،حتي کردهايي که در عراق هستند ،نمايش دادن پرچم
سهرنگ ايران بهعنوان حامیان تروريست ،ارتباط دادن سپاه قدس پاسداران با
تروريستهاي منطقه ،وجود تابلويي در اتوبان تهران که حاوي اين پیام است
«دگرگوني بايد از اينجا آغاز شود» اين جمله بدين معناست که آمريکا
تغییرات را بايد از کشور ايران آغاز کند .حضور فردي با نام فرخ البشیر که
کودتا کرده و قدرت را در دست گرفته است و نام او تداعيکننده عمر البشیر
رئیسجمهور سودان بوده که از طريق کودتا قدرت را در دست گرفته است.
تقابلهاي فرهنگي :مسلمانان و ايرانیان بهعنوان افرادي متحجر و عقبافتاده
معرفي ميشوند که بشترين بازنمايي آن در صداگذاري شخصیتهاي اسالمي
است ،درحاليکه سربازان آمريکايي با شعارهاي مختلف افرادي متمدن هستند.
تقابلهاي سياسي :زمینة اصلي اين بازي سیاسي است .استفاده از لقبهاي افراد
و ارتباط دادن آنان با دنیاي سیاست به بازنمايي اتفاقات دنیاي واقعي ميپردازد.
تقابلهاي تاکتيکي :در اين بازي سالحهايي به مسلمان ارتباط داده ميشود
که تروريستها در دنیاي واقعي بدان دسترسي دارند مانند سالح کالشینکف و
ژ  3و بازنمايي سالح خیبر در دست مسلمان.
تقابل پيروزي و شکست :در مراحلي از بازي مسلمان پیروز شده و در چند
مرحله سربازان آمريکايي شکست ميخورند ،اما درنهايت سربازان آمريکايي
مسلمانان را شکست داده و پیروز ميشوند.
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جدول 9ا :9خصوصيات شخصيتهاي بازي ميدان نبرد

بلکبرن
(بازيکن)
سلیمان
فرخ البشیر

گروهبان ارتش آمريکا که هدف او نابودي دو سرکردة اصلي گروهک
تروريستي  RLPکه در منطقة خاورمیانه هستند و قصد انفجار بمبي در
نیويورک را دارند.
دشمن ،سرکردة اصلي گروهک تروريستي  RLPکه قصد دارد بمب اتمي
را در شهر نیويورک منفجر کند.
دشمن ،يکي از فرماندههاي گروه  RLPکه کودتا کرده و قدرت را در
ايران بهدست گرفته است.

جدول 3ا :9فضاي بازي ميدان نبرد

زمان
مکان
موسیقي و
صداگذاري
صحنهپردازي
اشیاء

روز و شب
پاريس ،نیويورک ،عراق (سلیمانیه و بصره) ،ايران (خلی ،فارس ،دره آراز،
فرودگاه مهرآباد و تهران)
ريتم تند و دلهرهآور ،متناسب با فضاي جنگي و پرخاشگرانه ،استفاده
از الفاظ رکیک توسط ايرانیان و مسلمانان که دشمنان اصلي در اين
بازي هستند.
استفاده از رنگهاي متنوع و متناسب با ژانر جنگي و اکشن ،در مرحلة
حمله به تهران استفاده از رنگپردازي غبارآلود و کدر
استفاده از سالح خیبر که ساخت ايران است در دست تروريستها و
استفاده از سالحهاي کالشینکف و ژ 3که مخصوص سپاه پاسداران است.
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3ـ .9يافتههاي بازي فرار از سلول (ليست سياه)
جدول 2ا :3روايت داستاني بازي ليست سياه

256

يک گروه تروريست که خود را مهندس ميدانند با حمله به پايگاهي آمريکايي در
روايت
گوام آنجا را با خاک يکسان ميکنند ،تیم مخوف اطالعاتي عملیاتي از بهترينهاي
بازي
سازمان سیا به رهبري سم فیشر براي نابودي تروريستها وارد عمل ميشوند.
نوع روايت چند خطي
نابودي تروريستها ،نابودي سپاه قدس پاسداران بهعنوان حامي اصلي تروريستها
اهداف
نابودي تروريستهايي که به پايگاههاي نظامي آمريکا در نقاط مختلف دنیا
مأموريت
حمله ميکنند.
از نشانهگذاريها اينگونه برداشت ميشود که ايرانيها افرادي خشن ،نادان،
افراطي و فاقد اطالعات و ذهنیت در مورد کشورهاي دنیا هستند .شنیدن نام
سپاه قدس بهعنوان دشمن در طول بازي با اين عنوان  .Quds forceرفتار
سربازان ايراني جالب و در نوع خود متناقض است بهطوريکه شما نميتوانید با
تحلیل
نیروهاي سپاه قدس درگیر شويد؛ زيرا خیلي مجهز و قوي هستند.
همنشیني
برج میالد شناختهشدهترين نماد ايران ،مجسمة آزادي آمريکا در النة جاسوسي
و وجود تابلويي با اين مضمون که «شهدا را ياد کنید با يک صلوات» ،نمايش
پرچم ايراني به شکلي زيرکانه که اين مضمون «نابود باد ايران» را در ذهن
مخاطب تداعي ميکند.
تقابلهاي گفتاري :در اين بازي نوع گفتار مسلمانان و بهخصوص ايرانیان بر
بازنمايي خشونت اين افراط تأکید دارد ،درحاليکه شخصیت اصلي بازي به
زبان فارسي حرف ميزند حکايت از حضور او در ايران دارد.
پوشش مسلمان دربرابر پوشش غربيها :در اين بازي سربازان ايرانیان پوششي
ترکیبي از کت و کروات دارند ،درحاليکه واقعیت اينگونه نیست و سربازان
آمريکايي پوشش نظامي دارند که حکايت از آمادة نبرد بودن آنهاست.
تقابلهاي تاکتيک جنگي :در اين بازي شخصیت اصلي بازي که سرباز سازمان
جاسوسي آمريکاست بسیار حرفهاي بوده و از تکنیک مبارزهاي کراوماگا
تحلیل
جانشیني استفاده ميکند که يک تکنیک رزمي است که صهیونیستها پايهگذار آن
هستند و درحاليکه در بازي مسلمانان و ايرانیان سردرگم مبارزه ميکنند.
تقابل پيروزي و شکست :در اين بازي هرچند در ابتدا مسلمانان بهعنوان
افرادي قدرتمند و پیروز به مخاطب معرفي ميشوند اما درنهايت اين سرباز
آمريکايي است که پیروز بازي ميشود.
تقابلهاي فرهنگي :بهطورکلي نوع پوشش ،گفتار و رفتار مسلمانان به نوعي
شبیه به افراد عقبمانده و متحجر است درحاليکه غربيها بهعنوان افرادي
زيرک ،باهوش و متمدن به مخاطب معرفي ميشوند.
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جدول 9ا :3خصوصيات شخصيتهاي بازي ليست سياه

در

سم فیشر
(بازيکن)

فرماندة عملیات ضدتروريستي ،نیروي باسابقه سازمان سیا ،متخص
انجام عملیات مخفي و جاسوسي.

گروهک
تروريستي
مهندسان

دشمن،گروهک تروريستي که هدفش نابودي پايگاههاي نظامي آمريکا در
سراسر دنیاست

سپاه قدس
پاسداران

دشمن ،بهعنوان حامي اصلي گروهک تروريستي مهندسان که نامش از
ابتدا تا انتهاي بازي شنیده ميشود.
جدول 3ا :3فضاي بازي ليست سياه

زمان

روز و شب

مکان

آفريقا ،آسیا (منطقة خاور میانه) و ايران (تهران).

موسیقي و
صداگذاري

صحنهپردازي

اشیاء

موسیقي با ريتم کُند اما دلهرهآور و ترسناک ،صداگذاريهايي به زبان
فارسي براي کاراکترهايي که سپاه قدس پاسداران انجام وظیفه ميکنند
که در ظاهر غیرحرفهاي بوده اما در باطن بسیار زيرکانه است.
در بیشتر مواقع رنگپردازي بهصورت خاکستري و کدر است بهخصوص
در مرحلة حمله به تهران ،تا در ناخودآگاه مخاطب اين تفکر القاء شود
که فضاي حاکم بر تهران که سپاه قدس در اين شهر است ،فضاي بسیار
خطرناکي بوده و مخاطب براي کشتن نیروهاي سپاه پاسداران بايد
نسبت به مراحل قبلي دقتعمل بیشتري داشته باشد.
وجود چفیه در بین تروريستها ،بستن کروات توسط نیروهاي سپاه
قدس درعینحال که عجیب است اما زيرکانه ميباشد ،وجود پرچم
ايران ،مجسمة آزادي آمريکا به شکلي که يک جمجمه بجاي سر آن
قرار دارد در النة جاسوسي آمريکا در تهران.

 .6تفسير يافتههاي پژوهش
شاخه اي بودن ،داستاني بودن ،چندشخصیتي بودن ،قابلیت تغییير در مسيیر و عملکيرد
بازيکنان ،جلوه هاي بصري ويوه مناسب و کیفیت خوب ايين بيازي هيا در چهيار بُعيد اصيلي
بازيهاي رايانهاي يعني نوع رواييت و داسيتان ،صيداگذاري ،موسيیقي و جليوههياي بصيري
همگي از عوامل مؤثر در موفقیت اين بازي ها بوده است .مسئلة اسيالمهراسيي در هرييک از
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اين بازي ها به شکل خاصي بازنمايي شده است .در هر سه بازي يادشده سازندگان بازيها با
بهکارگیري چهار بُعد يادشده بهخوبي توانستهاند مخاطبان بازيهياي رايانيهاي را مجياب بيه
انجام اين بازيها کنند .در بازيهاي يادشده با استفاده از جلوههاي بصري و طراحيي دقیيق
مناطق اسالمي ،اشاره به نمادهياي اسيالمي همچيون «اهلل اکبير» ،طراحيي مسياجد و نيوع
پوشش مسلمانان ،از ابتدا جغرافیا و نمادهاي اسالمي را در ذهن مخاطبان ثبت کردهاند و بيا
استفاده از صداگذاري ها و موسیقي هاي دقیق به تولید شعارهاي اسيالمي و اصيوات مقيدس
اسالمي مانند صلوات ،اهلل اکبر و ...پرداخته تا مخاطبان را با محیط اسالمي کامالً آشنا کننيد
و با استفاده از صداگذاريهاي نامناسب و ربط دادن آنها به شخصیت هياي اسيالمي ،آنيان را
در چشم مخاطبان بد جلوه دهند .درنهايت مؤلفة اصلي روايت داستاني بيازيهياي يادشيده،
خشونت است .سبک هر سه بازي اکشن و مبتنيبر درگیرهاي فیزيکي بوده و خشونت را تيا
باالترين درجه ميرساند .غربيها با سالحهياي پیشيرفته بيه نبيرد بيا مسيلمانان نيهچنيدان
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پیشرفته ميروند .غربيها باهوش و بادرايت هسيتند درحيالي کيه مسيلمانان تنهيا خشيونت
افراطي دارند .همة بازيهاي يادشده به زمینههاي فرهنگي تمدنهاي اسالمي و غربي اشياره
دارد .مهمترين مؤلفهاي که از تمدن غرب در اين بازيها بدان اشاره ميشود ،نيوعدوسيتي و
متمدن بودن آنهاست ،درحاليکه مهيمتيرين ويوگيي مسيلمانان خشيونت و جنيگطلبيي و
درنهايت متحجر بودن است.
جدول  :8نتايج تقابلهاي غربيها با مسلمانان در بازيهاي رايانهاي
چارچوب معرفي غربيها در بازيها

چارچوب معرفي مسلمانان در بازيها

توسعهطلبي و پیشرفت

عقبافتادگي و تحجر

باهوشي ،صبر و درايت

تعصب و خشونت افراطي

مصالحه با دنیا

جنگ با دنیا

عقالنیت و مسئولیت

جنون و تندروي

قرباني تروريسم

پرورشدهنده تروريسم

 .7جمعبندي و نتيجهگيري
پووهش حاضر بازيهاي رايانهاي را بهعنوان ابيزاري جدييد و البتيه خطرنياک در دسيت
امپراطييوري غييرب بييهمنظييور پیشييبرد اهييداف ضداسييالمي مييورد بررسيي قييرار داده اسييت.
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امپراطوري غرب و در رأس آن آمريکا با استفاده از رسانه هاي گوناگون همیشه کوشيیده انيد
که به راههاي مختلف چهرة اسالم و مسلمانان را در نزد جهانیان مخدوش کيرده و چهيرهاي
خشن ،زشت و البته دروغین براي اسالم و مسلمانان بسازند.
گیم پلي هر سه بيازي ميدنظر در ايين پيووهش بير اسياس سيبک اکشين و مبتنييبير
درگیري هاي فیزيکي ،شکل گرفته است .همچنین روايت اين بازي ها بهگونه اي است کيه در
آن مسلمانان بهعنوان دشمن اصلي در بازي جاي گرفتهاند و غالباً به شکل افيرادي خشين و
غیرمتمدن به مخاطبان معرفي شدهاند .طراحي جليوههياي بصيري ،موسيیقي و صيداگذاري
بازي ها که شامل نحوة پوشش ،صحنهپردازي ،موسیقي و صداگذاري بازي هاست نیيز بسيیار
قابل تأمل است .معموالً نوع پوشش ،گفتار و کردار شخصیت هاي منفي بازي ،بهدنبيال ارائية
نوعي تصوير مخدوش از مسلمانان بوده که با نمادهياهياي گونياگوني بيه مخاطبيان معرفيي
ميشوند .جلوهياي بصيري و نيوع مکيانهيايي کيه وقيايع بيازيهيا در آن رخ مييدهيد بيه
حرفهايترين شکل ممکن طراحي شدهاند تا مخاطبان را به خود جذب کنند بهعنوان مثيال
در بازي میدان نبرد  3يا فرار از سلول ،شهر تهران و النة جاسوسي آمريکا بيهصيورت دقیيق
طراحي شدهاند و در بازي نداي وظیفه نیز کشور عراق بهخصوص شهر بغداد بهصورت دقیق
طراحي شده است ،نداهاي اسالمي مانند اهلل اکبر يا طراحي معماري هاي اسيالمي همچيون
مساجد در اين بازي بهصورت دقیق با همة جزئیات طراحي شدهاند .در الگوي تحلیل فیلیپ
تاگ همة جزئیات مربوط به رسانهها و بهخصوص بازيهاي رايانهاي به بهترين شيکل نشيان
داده ميشوند ،از محتواي بازي تا معرفي شخصیتها ،صحنهپردازي ،اشیاء و موسيیقي بيازي
با استفاده از اين الگو بهخوبي به مخاطب معرفي ميشوند.
بازي نداي وظیفه ( 1جنگ هاي مدرن) ،بیش از هر چیيز الگيوي نظيري رضيايتسيازي
رسانهاي به اثبات رسیده است؛ زييرا لشکرکشيي هياي آمريکيا بيه عيراق را بيهخيوبي بيراي
مخاطبان توجیه ميکند .همچنین در اين بازي الگوي نظيري بودرييار تحيت عنيوان تولیيد
فراواقعیت و بهطور غیرمستقیم قهرمانسازي غربي به اثبات رسیده است.
بازي میدان نبيرد هيم شيبیه بيازي نيداي وظیفيه بيیش از هير چیيز از الگيوي نظيري
رضايتسازي پیروي ميکند .همچنین در اين بازي پیشگويي که يکي از ابعاد اساسي نظرية
تولید رضايت است ،نیز بهکار گرفته شده است.
استديو يوبي سافت با ساخت بازي فرار از سيلول (لیسيت سيیاه) ،واقعیيت را بيهصيورت
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وارونه مقابل ديدگان مخاطبان اين بازي پرطرفدار قيرار داده اسيت .در ايين بيازي الگوهياي
نظري کنترل و نفوذ سیاسي ،مشروعسازي و قهرمانسازي بهخوبي به چشم ميخورد.
طیف وسیعي از مخاطبان اين بازي ها کشورهاي مسلمان و ازجمله اييران اسيت کيه بيه
دلیل ضعف آگاهي مخاطبانشان به استفاده از اين بازيها رغبت بسیار دارند .در اين بازيهيا
مخاطبان مسلمان براي پیروزي بايد مسلمانان ديگر را شکست دهنيد .ايين مطالعيه نیيز در
کنار بسیاري مطالعات ديگر که دربارة اسالمهراسي توسط دستگاه تبلیغاتي غرب انجام شده
است نشان ميدهد که تعمدي در ايجياد هيراس و بازنميايي دروغيین از اسيالم وجيود دارد
درحاليکه ماهیت دين اسالم ،اخالقمحوري است .همانطور که اشاره شد مطالعات زييادي
در اين باره انجام شده است اما به عقیدة نگارنده به دو دلیل اينچنین مطالعيات هير چقيدر
بیشتر انجام شوند و نمونههاي متفاوتي مورد مطالعه قرار گیرند از اهمیيت برخيوردار اسيت؛
نخست اينکه اثبات اين ادعا که رسانههاي غربي در اسالمهراسي نقشي مهم ايفا ميکننيد از
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طريق انجام مطالعات گسترده انجام خواهد گرفت و اين نکته ميتواند بيراي سياير محققيان
بيطرف اهمیت داشته و آنان را نسبت به ماهیت حقیقي دين اسالم حساس کند .از طرييق
فهم مکانیسم و روش انجام اسالمهراسي در رسانههاي مختلف ازجمليه بيازيهياي رايانيهاي
بسیار مهم است و ميتواند به ما در جهت ارتقاي دانيش نشيانهشناسيي در تفسيیر و تولیيد
محتواي رسانهاي کمک کند.
درنهايت ميتوان گفت که بازي هاي رايانه اي به دلیل اينکه طیف عظیمي از افراد جامعه
را دربرميگیرند ،ميتواند در تغییر عقايد و ارزشهاي آنان نقشي مهم ايفا کنند پس يکي از
مهمترين و کاربرديترين راهکارها در اين حوزه ،توجه مسئوالن به گسترش سيواد رسيانهاي
و تولید بازيهايي با محتواهاي فرهنگي و ديني است که در سطح بینالمللي بتواننيد اسيالم
و مسلمانان را به شکلي حقیقي به مخاطبان معرفي کنند و آگاهي افراد جامعه را نسبت بيه
کاالهاي فرهنگي مانند بازيهاي رايانهاي به میزان قابل توجهي افزايش دهند.
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