
 0011 پاييز و زمستاندهم / هفنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شماره دوفصل

 

 

 

 ياانهيراي هايباز گاهيجاي بررس
 ياسالم امت هيعل نرم جنگ در

 9يگودرز فرشاد  2کاوند رضا

 چکيده

 جهان در پرتقاضاي فرهنري کاالهاازجمله  پرقدرت، و نوظهوري ارسانهعنوان اي بهانهيراهاي يباز

ة مقالو  .هاسوت يبواز  نيو اي اصلي کارکردها ازي فرهنرهاي ارزش عيتوز و انتقال خل ، ند.يآشمار ميبه

ي دئولوژيو ا ديو تول منظوور بوه  غورب ي امپراطوور  دسوت  دري ابوزار عنوان به رااي انهيراهاي يباز حاضر

 در شوتر يبپيشوين   شوده انجوام هاي پژوهش است. داده قراري بررس مورد نرم درتقة حوز دري ضداسالم

 کوه انود  دهيعق نيا بر شمندانياند و نظرانصاحب .ياسيس وي فرهنرة حوز تااند بودهي شناختروانة حوز

 از ،يغربو ي کشوورها  و قدرت صاحبان و هستندي فرهنري دئولوژيا ديتولي برا مناسبي بسترها رسانه

 روش از اسوتفاده  بوا  پوژوهش  نيو ا در کننود.  جواد ياي فرهنرو ة سولط  و کنتورل  تواننود موي  آنهوا   يطر

 اسوت.  شوده  پرداخته سلول از فرار و نبرد دانيم فه،يوظي ندا ؛ياانهيراي باز سه ليتحل بهي شناختنشانه

ي برتور  شينما غرب؛ درها يباز ديتول مهم اهدا  ازي کي که دهدمي نشان پژوهش نيا از حاصل جينتا

 کعنووان يو  بوه  اسالمي معرف و ستيترورعنوان به مسلمانان شينما ،ياسالم فرهنگ بر غرب فرهنگ

 وهوا  رسوانه ة حووز  در درسوت هواي  گذاريسياست جاديا نيهمچن است. غربي برا خطرناکي دئولوژيا

 راهوا  يبواز  نيو ا مخربهاي اثر توانداي ميرسانه سواد مبحث به توجه واي انهيراهاي يباز خصوصبه

 دهد. کاهش

 کليدي هايواژه 
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 مقدمه .0

 مرجيع هيا  رسيانه  اسيت.  ارتباطات و اطالعات ازي نينوهاي وهیش ظهور عصر حاضر، عصر

 بيا هيا  رسيانه  دارنيد.  هاساناني زندگ دري مهم اریبس نقش و ارتباطاتند و اطالعات نياي اصل

 متعيدد هياي  هيي ال دري ميؤثر ي ارتبياط  نقيش  متفاوتشان،ي کارکردها وها يوگيو به تيعنا

ي بسترسياز  ،يامروزة دیچیپي ایدن درها رسانهي اساسي کارکردها از کنند.مي فاياي اجتماع

 6السيول  هاروليد  شود.مي شناخته نرم جنگ عنوان با که استي کيزیرفیغ جنگي نوعي برا

 داد. خبير ها رسانه و جنگ نوظهور وندیپ ازي الدیم 6117 سال در اولي جهان جنگ از پس
 و اسيت ي عميوم  افکيار  کنتيرل  وي سياز اقناع نوع از وي اسیس وي فرهنگ نرم، جنگ تیماه

 غيرب، اي رسانه سمیاليامپر واست  کرده دایپي اریبس کاربرد ،يارسانه جنگ اصطالح امروزه

عنيوان  بيه  آن از غيرب ي امپراطيور  کههايي رسانه ازي کي نامند.مي «دومي خدا» راها رسانه

اي انيه يراهاي يباز هستند.ي اانهيراهاي يباز، کندمي استفاده نرم جنگي براي ابزار و بستر

 رقابيت  به وودیهال و نمایس صنعت با کهاند شده پرطرفدار و قدرتمندي حدبه حاضر عصر در

 کيه  هسيتند  جهان سطح در پرتقاضاي فرهنگي کاالهااي ازجمله انهيراهاي يزبا پردازند.مي

 اسيت  اديزي قدربهها يباز نيا تیاهم جوانانند. و نوجوانان کودکان،شان عمدهة کنندمصرف

ي بياز  بيه  ليتبيد  دارد اطالعيات  عصر ما دماغ ريز درست» د:يگومي (1221) 1بالستورف که

  (.6 :6391 ،ي)کوثر «شودمي کردن

 قرن دوم نیمة از اساس اين بر گردد.برمي میالدي 6172 سال به ايرايانه هايبازي تاريخ

 صنعت امروزه و کردند ظهور الکترونیکي صنايع پیشرفت به توجه با ايرايانه هايبازي بیستم

 1261 سال در است. شده تبديل دنیا مهم و پولساز هايصنعت از يکي به ايرايانه هايبازي

 شده بینيپیش و داشته وجود جهان در ايرايانه هايبازي مخاطب میلیارد نیم و دو از بیش

 صينعت  اين براي را دالر میلیارد 6/601 معادل درآمدي هابازي اين 1261 سال پايان تا که

 ترينبزرگ به تبديل چین، از گرفتن پیشي با آمريکا 1261 سال در بیاورد. ارمغان به نوظهور

 ايرايانيه  هياي بازي (.6317 اي،رايانه هايبازي ملي )بنیاد است شده ايرايانه هايبازي بازار

 و اقتصيادي  اهيداف  اگر دارند. پنهان و آشکار هايکارکرد ديگر هايرسانه از بسیاري همانند

                                                        

1. Harold D. Lasswel. 

2. Boellstroff. 
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 فرهنگيي  و سیاسيي  اهيداف  بيدانیم،  ايرايانيه  هايبازي آشکار هايکارکرد جزء را سرگرمي

 ژانير  دو در ايرايانيه  هايبازي بیشتر امروزه هستند. هابازي اين پنهان هايکارکرد به مربوط

 فرهنيگ  محبوبنيد.  بسیار طرفداران میان در ژانرها اين و شوندمي ساخته سیاسي و فرهنگي

 پي در رو،ازاين و است قائل هافرهنگ ساير به نسبت خودبرتربینانه ديدگاهي خود براي غرب

 بيراي  مناسيبي  ابيزار  ايرايانيه  هايبازي هاست.فرهنگ ديگر میان در خود ايهارزش تروي،

 شيامل  هاارزش اين از بخشي است، مخاطبان ذهن در ناخودآگاه شکل به هاارزش اين القاي

 قهرمانيان  سياختن  و جنسيي  مسائل غربي، موسیقي رق ، برهنگي، تروي، همچون مسائلي

 تولیيد  بيراي  ايرايانيه  هياي بيازي  ازجمليه  هيايي رسيانه  از دلیيل  هميین  بيه  که است غربي

 کند.مي استفاده سیاسي و فرهنگي هايايدئولوژي

 و دنشيو ميي  سياخته  غيرب  گفتميان ي فضيا  دراي انيه يراهياي  يبازبیشتر  مسلطي فضا

 درهيا  يبياز  نيي ا اکثير  اسيت.  اسيتوار  جهان بر کايآمرة سلط رشيپذ اساس بر آنهاي ادیبن

ة شيد يطراحي ي فضياها  وکنيار گوشه در ناخودآگاههاي اشاره به صرفاً ماسالة ديپد با مواجهه

 ابعيادش  تمام با غرب که ردیگمي قراري گفتمان همان ليذ در اسالم کنند.نمي اکتفاها يباز

 بيه  ايي  زیدآميي تهد و خطرناکي دئولوژيا کي شکل به اسالم ،يتروي عني ؛است بنديپا آن به

 پردازند.ي ميزیستاسالم وي هراساسالم ،يتروها به اين بازي گريدبیان 

 هياي بيازي  چشيمگیر  پیشيرفت  هيا، بيازي  ايين  از بسیار مخاطبان استقبال به توجه با

 هشيتم  و هفتم نسل به ورود خصوصبه و افزاريسخت و افزارينرم هايزمینه در ايرايانه

 غربي هايايدئولوژي ولیدت براي ابزاري عنوانبه ايرسانه چنین از غرب اي،رايانه هايبازي

 پرسيش  ايين  پاسيخگوي  کيه  اييم کوشيیده  پووهش اين در کند.مي استفاده ضداسالمي و

 تولیيد  بيراي  هيا غربيي  دسيت  در ابيزاري  مثابية بيه  ايرايانيه  هياي بيازي  چگونه که باشیم

 بيا  و گیرنيد؟ ميي  قيرار  اسيتفاده  ميورد  غربيي  فرهنيگ  تروي، و ضداسالمي هايايدئولوژي

 را مسيلمانان  و اسيالم  به نسبت هاغربي نگاه نوع و جايگاه شناختي،نشانه روش از استفاده

 دهیم. نشان هابازي اين در

 پژوهشة نيشيپ. 2

بسیار مورد توجه قرار گرفته است  ریاخة ده دو در کشورمان دراي انهيراهاي يبازة حوز

 بيه  نسيبت  چندسياله ي ریتيأخ  با کشورمان در حوزه نيا در مقاالت و آثار فیتأل که هرچند
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 مختليف  ابعياد ي بررسي  بيه ي مقياالت  وهيا  کتاب ریاخ سال چند در اما است خورده رقم غرب

 اند.اي پرداختهانهيراهاي يباز

 تیي ماه بير  «ياانيه يراهياي  يبازي نظرهاي انیبن» عنوان بااي مقاله در( 6310ي )انوار

 رااي انهيراهاي يباز که پرداخت موضوع نيا انیب به و کردها تأکید يباز بودناي رشتهمیان

 از گيذار  بيا  مقاليه  نيي ا کيرد.  نیيی تب ارتباطيات  و رسيانه  کهين هياي  يهنظر با تنها تواننمي

 کيه  اسيت ي نظير  انیي بن لیي تحلي براي چارچوب میترسدر پي  ارتباطات، مرسومهاي هينظر

 کنند.مي عمل آنهابر مبتني ،ياانهيراهاي يباز

هياي  يبياز  دري فرهنگي هياي  يدئولوژيي ايي بازنميا »ة مقالي  در( 6310خانیکي و برکت )

ي بررسي  موردي فرهنگهاي ارزش خلق و دیتولي براي ابزارعنوان به راها يباز، اين «ياانهيرا

يي بازنميا ة مطالعي  بيه اي، انيه يراهياي  يبازي ارتباطي وگيو به توجه با مقاله نيا اند.داده قرار

ي اانيه يراي باز سهي شناختنشانهة مطالع به و پرداختهي آنها فرهنگي هاارزش وها يدئولوژيا

  .پردازدمي رمهنایم و مقاومت کربال، مدافعان

هياي  يبياز  اخيالق » عنيوان  بيا ( تحقیقيي  1266) 6زاگيال ي، خيارج تحقیقيات   انیم در

 نديبي  داد انجيام  «ييويديي وهاي يباز در شدهيبانیپشتي اخالق استدالل و شهيانديي، ويديو

 اتیي اخالق پيرورش  و تیي ترب، میتعلي ي بيرا اي انيه يراهياي  يبياز  از توانمي که دیرس جهینت

 و اخييالق قالييب در راهييايي پييووهش( 1262) 1بسييونیگ و ريييکر نیهمچنيي .کييرد اسييتفاده

هيا  ارزش آميوزش  ،بازي طراحي و اخالق عنوان باي جلد دو کتاب کي دراي انهيراهاي يباز

   کردند.ي آورجمعي را باز خالل در

 . مباني مفهومي و نظري پژوهش3

 ياانهيراهاي يباز .3ـ2

 و حيتفير ، انسجام جاديا وي همبستگ به مربوط خودي سنت شکل بهها يبازي اصل کارکرد

ميیالدي بيه بعيد و بيا وقيوع انقيالب ديجیتيالي،         6172ل سيا  از اميا  ،است افرادي برا نشاط

 شيکل  بيه ه و شيد ي ديي جد فاز واردها يباز بار نيا و داد رخي باز مفهوم در بزرگي گسست
                                                        

1. Zagal. 

2. Schrier and Gibson. 
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ي شيکل  به رااي انهيراهاي يباز بتواند کهي فيتعر اما ،کردند دایپ رواج افراد نزد دري تالیجيد

اي ايانيه رهياي  يبياز  ازي کيامل  فيي تعر تاکنون ندارد. وجود کند، انیب ماي برا کامل و جامع

توان استنتاج کرد اي ميهاي رايانهيباز ازکه  يفيتعر نيترکامل ديشا اما ،عرضه نشده است

 مجهزبيه ي کي یالکترون دسيتگاه  کيي  توسيط  کيه  اسيت ي تعاملي سرگرمي نوع» از:اند عبارت

 ريسيا  واي انيه يراهياي  يبياز  انیي م ميرز  اميروزه  «.شيود مي انجام کروکنترلریم اي پردازشگر

 و ديي جدهياي  رسيانه ة زحيو  نظرصاحبخوبي مشخ  نیست. موراي يجیتالي بهدهاي رسانه

هياي  رسيانه ي دیي کل تیي قابل چهيار  ازاي انيه يراهياي  يبياز » :اي معتقد استانهيراهاي يباز

 (.Murray, 2006: 187) «هستنديي فضا و جامع ،يمشارکت ،ياهيرو؛ برخوردارندي تالیجيد

هاي صهیخص بودن دارا بودن،ي تعاملي امروزاي انهيراهاي يبازي اصلة صیخص

هاي يبازي اساسهاي يوگيو ازهاست. داستان در خطري بيريخطرپذ جاديا وي کيتواسترا

و  ،اي اشاره داردهاي رايانهیز بازيانگشگفت عدبُ برخطر است که اي، خطرپذيري بيايانهر

 توانمي بودن روزیپ نیع دراي انهيراهاي يباز دل در کهي  مفهوم نيا بري ضمنطور به

ي تعاملي وگيو با است. استواري  بود جبر در توانمي بودن آزاد نیع در و خورد شکست

 مقام در نه راتواند خود مصنوعي است بازيکن مي هوشي فناور شرفتیپ محصول که بودن

 ریمس و درآمده سندهينوعنوان بهي حت و ندیبب داستان مرکز در گريباز مقام در کهیننده بلب

  کند. دگرگون را داستان

 نرم تقدر .3ـ1

همية   در کيه ي مي یعظهياي  شيرفت یپ و تنيوع  بيه  توجه باها رسانه نقش ديجدة هزار در

 و افکار بهي دهجهت دربودن  قدرتمند لیدلبهها رسانه است. شده شتریباند، داشتهها نهیزم

 در را نيرم  جنيگ  اي نرم قدرت اصطالحرو، و ازاين دارند کنندهنییتع نقشي انسانهاي ارزش

 برند.مي کاربهها نهرسا مورد

عنوان قدرت نرم از آن سيخن گفتيه اسيت درواقيع     ي بهو آنچه است معتقد 6ينا جوزف

پيیش   مخاطبان و گرانيد، قدرت صاحبان نظردم اهداف بهي دستیابي برا میرمستقیغي راه

 قيتشيو  گيران يد و شيوند ميي  گرفتيه ي همکيار  به دهند انجام راي کار باشند مجبور آنکه از

                                                        

1. Joseph Nye 
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 و عالئيق  بهي دهشکلي عني نيا و میخواهمي ما که بخواهند راهايي زیچ همان که شوندمي

 (.13 :6397 ،ي)نا گرانيدي فکرهاي ذائقه

 جذب و اقناع به آن قيطر از میخواهمي که استي زیچ کسبيي توانا نرم قدرتدرواقع 

 از مثبيت ي زرسيا يتصو نديبرآ و محصول نرم، قدرت .برسیم خود اهداف تحققبراي  نيريسا

 اسيت ، کردن خود تابع را گرانيدة اراد تيدرنها و گرانيد بر تيرضا با همراهي رگذاراث خود،

 (.32 :6399 ،يگی)ب

 نحيو بيه اي رسيانه  امکانيات  از دارد،اي رسيانه ة نیزم در کهي اریبسهاي تیظرف با کايآمر

ي پلماسي يد درهيا  سيانه ر نيي اي متنيوع و  وهيي و کيار  به توجه با و کندمي استفادهاي رکانهيز

 (.161 :6393 لز،ی)م دارد دنبالبه کشور نياي برا نرم قدرتة حوز دري اتیح نقش ،يفرهنگ

 اي از منظر دين اسالمهاي رايانه. بررسي جايگاه بازي3ـ3

 واژة است. شده استفاده بازي توصیف براي «مسیر» و «لعب» واژة دو از کريم قرآن در

 مسیر واژة اما ،است اخروي زندگي از غفلت و دنیوي زندگي در سانان درگیري به مربوط لعب

 همچون هاييفعالیت اقسام روايي ادبیات در کند.مي اشاره دارد، «قمار» بر داللت که بازي به

 بازي دارند که ي بودن سرگرمي ي اشتراک وجه دلیل به همگي غنا و موسیقي ورزش، بازي،

 :در قرآن آمده است زمینة اين در (.11 :6312 )موسوي، شوندمي محسوب

 بيا  تیرانيدازي  اسب، تربیت: چیز سه در مگر است، باطل مؤمن بازي هرگونه

 (.12 )انفال، هستند حق اينها پس همسرش، با مالعبه و کمانش

ها ايجاد شيد و  اما با گذشت زمان و ظهور صنايع ديجیتالي نوعي گسست بزرگ در بازي

هيا در  شان متفياوت گشيت. اميروزه بسيیاري از بيازي     شکل سنتيها از شکل ديجیتالي بازي

شيوند.  هاي مختلفي ازجمله اکشن، ورزشي، استراتويک و... سياخته و روانيه بيازار ميي    سبک

هياي غيرب   هاي سازندة بازي در غرب هستند و ساخت آنها بر پاية بنیيان ترين شرکتبزرگ

 استوار است.

اي شيناخته  هياي رايانيه  ترين ژانير در میيان بيازي   عنيوان پرطرفيدار  امروزه ژانر اکشن به

هاي سازندة بازي در اين ژانر اسيت. در  هاي تولیدشده از جانب شرکتشود و بیشتر بازيمي

هاي گسترش رذايل اخالقي در باالترين سيطح خيود قيرار دارد و تنهيا بيا داشيتن       اين بازي

شيروي کنیيد. روشين اسيت کيه      هيا پی توانید در بيازي صفات حیواني و کشتارهاي بسیار مي
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هاي اسالمي همخواني ندارند؛ زيرا ديين  شوند با آرمانهايي که با اين محتوا ساخته ميبازي

هيا آن چیيزي کيه آشيکار     مبین اسالم همواره بر اخالقیات تأکید داشته است. در اين بيازي 

هيايي همية   يچنینيي بياز  است تنزل روح به مرتبة حیواني بوده و بازيکن بر اثير انجيام ايين   

 فضايل اخالقي را کنار خواهد گذاشت.

ترين کرامت الهيي يعنيي   از منظر قرآن، روح و نفس بشر هنگام خلقت دربرگیرندة بزرگ

جيز  مسجود مالئکيه شيد، بيه   رو، ازايناللهي قرار گرفت و خليفةتعلیم اسماءاهلل و کسب مقام 

 (.17: 6312نا نهاد )موسوي، اش با انسان را بشیطان که از باب حسادت، دشمني ديرينه

وفور در مورد دشمني شیطان با انسيان سيخن بيه میيان آميده کيه در       در قرآن کريم به

ها اشاره شده است و خداوند در مورد تنيزل روح انسيان بيه حیيوان     بسیاري از احادي  بدان

 هشدار داده و فرموده است:

ي نکنید، کسيي کيه   هاي شیطاني پیروايد، از گاماي کساني که ايمان آورده

 (.61کند )نور: هاي شیطاني پیروي کند، او به فحشا و منکر امر مياز گام

ي و خصوص در سبک اکشن که در بازار موجودند هم از لحاظ کمّاي و بههاي رايانهبازي

ها هستند، اثرهاي منفيي  کنندة عمدة اين بازيهم کیفي بر قشر کودک و نوجوان که مصرف

هياي  ها در سالرند. از لحاظ کمي به دلیل تولید و مصرف چشمگیر اين بازيگذابسیاري مي

تر افکيار مخاطبيان   ازحد اوقات و از آن مهماخیر و از لحاظ کیفي به دلیل درگیر کردن بیش

 (.17: 6312است )موسوي، 

اي امروزي اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دشمنان اسيالم  هاي رايانهدر بازي

کيه  اند که با تولید محتوا، اسالم را ديني خشن و فاقد اخالقیات نشان دهند. درحاليوشیدهک

 امبریي پاين قضیه کامالً برعکس بوده و دين مبین اسيالم بير پايية اخالقیيات اسيتوار اسيت.       

 اند:باره فرمودهدر اين اکرم

 امشيده  مبعيوث  اخيالق  مکيارم  رسياندن  کميال  بيه ي بيرا  من کهي راست به

   .(391ق: 6121جلسي، )م

 نیهمي  دل،سيخت  منافقيان  و مشيرکان  جيذب  در اسالم امبریپ تیموفق رموز ازي کي

ي بيرا  را بيزرگ  نعميت  نيا ازي مندبهره خداوند کهي حدبه ،بود شانيا ةمهرباناني وخولقخُ

 :ديفرمايم و دانديم خود جانب ازي رحمت امبرشیپ

 خشين  اگر و !يشد مهربان و نرم م()مرد آنان دربرابر ،ياله رحمت برکت به
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ي بيرا  و بيبخش  را آنها پس شدند.يم پراکنده تو، اطراف از ،يبود سنگدل و

 (.601عمران، )آل کن مشورت آنان با کارها، در و بطلب! آمرزش آنها

 :فرمودند شانياپرسیدند و  اخالق مکارمي ستیچة دربار صادق امام از

 رابطيه  قطيع  تيو  بيا  کيه ي کس با رابطه کرده، ظلم تو به کهي کس از گذشت

 ضيد  براگرچه  حق گفتن و است داشته غيدر تو از که کس آن به عطا کرده،

 (.160ق: 396، صدوق خی)ش باشد خودت

 محبيت  اخيالق،  که دهیم نشان که بود آن قرآن، مبارکة آية و روايات اين به اشاره از هدف

 کوشيند مي دنیا مسلمانان از بسیاري و است اسالم دين هايويوگي ترينمهم از دوستيانسان و

 ازجمليه  هيا رسيانه  در چيرا  کيه  اينجاسيت  پرسيش  اميا  ،دهند پرورش خود در را هاويوگي اين

 شيود.  معرفيي  رحيم بيي  و خشن تروريستي، ديني را اسالم که شده کوشیده ايرايانه هايبازي

 اسيت  حسياس  چنيین يين ا اسيالمي  جامعة در مقیم غیرمسلمانان حقوق به نسبت که اسالمي

 گیرد. صورت گناهبي هايانسان با خشني رفتارهاي که دهد اجازه تواندمي چگونه

 يغرب شمندانياند دگاهيد ازاي انهيراهاي يبازي بررس .3ـ6

ي خيارج هياي  اسيت یسیدن به بخش تیمشروعي براي ابزار بهي جمعهاي رسانه غرب در

 اهييداف بييهي بخشييتیمشييروع منظييوربييه مييردم تيييحما جلييب نیهمچنيي و کشييورها نيييا

 و هرمييان توسييطهيا  رسييانه از ریتفسي  نيييا .سيت کايآمريي ازجملييه کشيورها ة انيييجوسيلطه 

، شيمند ياند دو نيي اة دیي عق بيه  اسيت.  شيده  مطيرح ي سازتيرضا نامبهي مدل در 6يچامسک

 در را ميداران اسيت یس رفتيار  بپردازنيد ي عميوم  افکار اقناع به نکهياجاي به غرب درها رسانه

 (.611 :6310 ،ي)انوار دهندمي جلوه مطلوب، بحران زمان

 از رايي،  بسیار هايشیوه از يکي ايرايانه هايبازي در سازيرضايت منظوربه پیشگويي

 دهيد، ميي  رخ آينده هايسال و هاماه در که هاييواقعیت با و بوده غربي کشورهاي جانب

 سيعي  نظيامي  حملية  ماننيد  واقعه يک وقوع زا قبل ها،بازي از بسیاري در دارد. همخواني

 )انيواري،  شيود  فيراهم  و... نظيامي  تهياجم  هياي زمینه و شده توجیه عمومي افکار شودمي

6310: 610.) 
                                                        

1. Herman and Chomsky. 
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 مثابية بيه  را جمعيي  ارتبياط  وسيايل  فرانسيوي  سياختارگراي  انديشيمند  6آلتوسرس لويی

 مقبيول  هياي شيیوه  در کيردن  فکير  و رفتيار  بيه  گرايش که داندمي ايدئولوژيک هايدستگاه

 نيه  را اييدئولوژي  وي (.71 :6312 صوفي، و )حقگويي آوردمي وجودبه مردم در را اجتماعي

 کيه  گیيرد ميي  نظير  در مفهيومي  چيارچوب  ييک  عنيوان بيه  بلکيه  ،کياذب  چیز يک عنوانبه

 هياي سيازه ماننيد   افيراد  آلتوسير  بيراي  است. «سازيسوژه» قدرت صاحبان براياش کارويوه

 و شيناخت  تيرين رايي،  کيه  هيايي گفتمان و تصاوير معنايبه ايدئولوژي و هستند ژيکايدئولو

 صياحبان  کيه  دارد ضيرورت دلیيل   يندبي  ايدئولوژيوي  نظر به د.ندهمي تشکیل را هاارزش

 را اسيت  متغیر و نسبي سیاسي، درواقع که را آنچه جمعي هايرسانه طريق از بتوانند قدرت

 (.92 :همان) است ابدي و شمولجهان طبیعي، رسدمي نظر به که کنند تبديل چیزي به

 و روان انيي جر نيام  بيا اي تجربيه  جاديا باع اي انهيراي باز کي قیدق واي حرفهي طراح

 در غيرق  ،يحسي  نیچني ة تجربي  بيا  فيرد رو، ازاين .است کنيباز در مرحله به مرحلهي شرویپ

هياي  يبياز  کنيان يباز کنيد. ميي  فراموش را مکان و زمان کهايگونهبه شودها مييبازي ایدن

ة صيفح  کيه انيد  شدهي جهان وارديي گو که شونداي ميانهيراهاي يباز ریدرگ چنان تالیجيد

 دسيت  از راي واقعي  جهيان  در حضيور  حيس  ر،یمسي  نيي ا در و دهيد مي ارائهن آنا به شينما

   (.111 :6316 )پارتر، دهندمي

 ازتير  برجسته راها رسانه نقش، معاصرة جامع لیتحل درانديشمند فرانسوي  1اريبودر ژان

 دیي تول سلطه تحت گريدي کنونة جامع که است باور نيا بر اريبودر داند.ي ميگريد عامل هر

 پيردازش هيا،  انيه يرا کننيده، تيهيدا هياي  نظام و کیبرنتیسهاي ها، مدلرسانه نيا و ستین

 وجيود بيه  خيود  ديي جد شيکل  رد را سلطه که هستندها يسرگرم و دانش عيصنا و اطالعات

ي ابيزار  وبيوده   قيدرت  راهبيرد هيا  رسانه که استوي معتقد  (.711 :6311 تزر،ي)ر آورندمي

ي زیي انگاعجاب ابزار جزي زیچها رسانه .نندآنا بر قتیحق لیتحم وها تودهيي زداافسوني برا

ي اسي یس اي يي خيتيار  قيحقيا ة همي ي سياز متزليزل  وي قي یحق وي واقع اموري سازمتزلي برا

  (.611 :6396 ار،ي)بودر ستندین

 قيي طر از سيازان اسيت یس ار،يي بودر و 3وتيار یل همچيون  ميدرن پست شمندانياند انیب به

                                                        
1. Louis Althusser. 

2. Jean Baudrillard. 

3. Lyotard. 
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 و ننيد يآفرميي  راهيا  نشيانه  دهند،مي جهت و شکل تیواقع بهها، رسانه لهیوسبهي سازهیشب

 سيازمان  را ميردم  تیي هنذ ت،یفراواقع جاديا با کرده،ي شرط راي آدم رفتار و تصورات، ازهاین

 انيد ي کردهبازساز را زمان و فضا از ما درک ،يارسانهي عملکردها اريبودرة دیعق به دهند.مي

 (.11 :6391 )ساراپ،

 ابيزاري  بلکه ،يادگیري براي ابزاري نه را ايرايانه هايبازي ،مصرفي جامعة کتاب در بودريار

 بيراي  آنچيه  هيا فراواقعیيت  تولیيد  و هيا بازي اين ساخت طريق از يعني ؛داندمي مشارکت براي

 محتوايي دريافت و مشارکت بلکه يادگیري نه است، ترحیاتي چیز همه از هابازي اين سازندگان

 (.602 :6391 )بودريار، شودمي عرضه مخاطبان به هافراواقعیت تولید طريق از که است

ي اثرگيذار  قيدرت  باي روهگهاي رسانه، هستند فرهنگ صنعت دري اساس عنصرها رسانه

 بيه هيا  رسيانه ، فرانکفيورت  مکتبة دیعق به اند.داده قرار خودة طریس تحت را هاانساني اديز

 نظيام ي نديخوشيا  بيا  مطابق که کنندمي دیتولي قالب فرهنگ ک، يحاکمي هاقدرت سفارش

ي بيرا  شيتر یب هرچهي سودآوري برايي گرامصرف روزافزون گسترش خصوصي، بهدارهيسرما

 (.62 :6397 ،يدی)سعي است دارهيسرما ستمیس

 و تبلیغيات  صينعت  مالحظيات  بيه  پاسيخ  در نيوين  هياي رسانه ،6مارکوزه هربرت عقیدة به

 منيافع  ميردم  شرايط اين در کنند.مي ايجاد کاذب شعور نوعي و اندگرفته شکل مصرف افزايش

 نيوعي  جمعي هايرسانه طريق از داريسرمايه نظام شکل بدين و اندنکرده درک را خود واقعي

 (.31 :6312 صوفي، و )حقگويي است داده هاانسان به را «شدهبنديبسته فرهنگ»

 سياخت  ،يفکير هياي  اتياق يي برپيا  بيا  کيا يآمر خصيوص بيه  و غربي دارهيسرما ستمیس

 و حيوزه  نيي ا سرشيناس هياي  چهره و کارگردانان از استفاده وي سازيباز مجهزهاي وياستد

عنيوان  بيه  خيود ي فرهنگي هياي  ة ارزشارائي  دري سيع  نمایسي  صينعت  معروف رانگيبازي حت

 است. غربي فرهنگي هاآرمان وها ة ارزشدهندشينما که دارندي فرهنگهاي بسته

 صينعت  اميروزه  اسيت. ي سازقهرمان ،يغربهاي رسانه دري اساسهاي محوريکي ديگر از 

 1چيه ین شيفيردر ي مانند شمندانياندي آرا بر هیتک بااي انهيراهاي يباز و وودیهالي سازلمیف

 در کيه ي سيت یاومانهياي  دگاهيي د نيي ا پردازند.يي ميکايآمر جنس ازي رقهرماناناَبَ ساخت به

 تضياد  دري ني يد وي اسيالم ه دگايد با آشکارطور به کرده دایپ رواج غرباي رسانههاي صنعت
                                                        

1. Herbert Marcuse. 

2. Friedrich Nietzsche. 
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ي بيرا ي گياه يجا ردیي گمي شکل يغربهاي رسانهي سو از کهي سازقهرمان کرديرو در است.

 :نويسدمي نیچن زرتشت گفت چنیندر کتاب  چهین ستند.ین قائلة او اراد و خداوند

 بيود.  بيزرگ ي خطير  تيان يبرا او ميردان،  نيواالتراي  است، مرده اکنون خدا

 چيه، ی)ن اسيت  خفتيه  گيور  در او کيه  ديي زیخ پيا  به دياتوانسته شماي هنگام

6377: 337.) 

اي رسانه دکنندگانیتولي برا محورانساني کردهايرو بخشالهام خدا، رگم اعالم با چهین

 «يسي ي د» و «ميارول »ي نمایسي  عنيوان  بيا  کيا يآمري نمایسي  ساختار ازي بخش است. بوده

 دارد.ي جهان مخاطباني برا را ابرقهرمانانههاي دیتولة فیوظ

 پژوهشي شناسروش. 0

هيا  يبياز ي بررسي برا رد.یگمي صورتها نماد وها نشانه قيطر ازها رسانه در امیپ انتقال

 ناخودآگياه  در میرمسيتق یغ صورتبه و پنهانها يباز امیپ م.يبرو نمادها و نشانهدنبال به ديبا

 ند،ینشي مي آنهاجاي به کهي زیچ وها نشانهة رابطي شناسنشانه روش در گذارد.مي ریتأث فرد

 اریبسي  «ينیجانشي » و «ينیهمنشي » مفهيوم  دو بيه  توجيه  لیدل نیهم به وبوده  مهم اریبس

 وي نیهمنشي  سيطح  دو در تيوان ميي  راي شناسي نشانه لیتحل به مربوط نیقوان است.ي اتیح

ي نیجانشي  لیي تحل و آني ظياهر ي معنيا  ميتن  هير ي نیهمنش لیتحل کرد. لیتحلي نیجانش

 (.670 :6379 ب،ي)کرا دهدمي نشانرا  ة آندیپوشي معنا

هيا  نشيانه  و نمادها لیتحلي برا راي مندنظامي الگو که بودي کس نینخست 6،بارت روالند

 کنيار  در تيوان . ميي 6 کند:مي ادها ينشانه شناختي براي اساسة ویش سه از بارت کرد. ارائه

، (636 :6391 سيک، ی)ف هيا اسطوره شناخت. 1، کرد استفاده حيصري معنا ازي ضمني معنا

 کمکيش ي زیي چي ادآوريي  در کند،مي دایپ کهيي امعن از استفاده و قرارداد قيطر ازيء ش. 3

 .(631 :6391 سک،ی)ف شودمي نماد به ليتبد و کندمي

 هاي مورد مطالعهنمونه. 6ـ2

 از فيرار  و 33 نبيرد  دانیي م 1،مدرن(هاي )جنگ 1 فهیوظي نداي باز سه پووهش نيا در

                                                        
1. Roland Barthes. 

2. Call of duty 4 (Modern Warfare) 

3. Battlefield. 
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، انيد دادهي جيا  خيود  دري شيکل به راي زیستاسالم موضوع هرکدام که 6اه(یس ستی)ل سلول

 1،ونيویي اکتي غربي  مشيهور هياي  يکمپيان  توسيط ها يباز نيا .مورد بررسي قرار گرفته است

 سيبک  درهيا  يبياز  نيي اة هم اند.افتهي انتشار و شده ساخته 1سافتي وبي و 3الکترونیک آرتز

 دري خاصي  شکل به راي زیستاسالم موضوع و اسالم نيدها يباز نيا از هرکدام و بوده اکشن

 دهند.مي شينما مخاطباني برا خودي هااستاند

 هاداده ليتحل. 6ـ1

 ميورد  انتخياب، هياي  نمونهة مشاهد وي باز انجام با را موجودهاي داده حاضر پووهش در

 پرداخت: میخواهي اساسة نیزم دو بهها داده لیتحل در م.یدهمي قرار لیتحل

 تاگ پيليفي الگو از استفاده باي بازهاي داده ليتحل. 4ـ2ـ1

 از: اندعبارت که دهیممي قرار بررسي مورد سطح سه در را هابازي تاگ ايرسانه الگوي در

 شيوند؟ ي ميي معرفي  صيورت  چه بهي بازهاي تیشخص بازي: هايشخصيت تحليل الف(

 نيي ا رفتيار(، و  گفتيار  پوشيش،  )نيوع  سيت؟ یچن آناي ظاهري وگيو ار(،و ي قهرمان دشمن،)

 ؛دارند؟هايي ييتوانا و يوگيو چههاي تیشخص

 مکان، زمان، لیتحل ل:یقب ازي موارد شامل لیتحل از بخش نيا بازي: فضاي تحليل ب(

ي پيرداز رنيگ  و زانسين یم لیي تحلهيا،  يقیموسي  و صيدا  لیي تحل ،يباز موجودي ایاش داللت

 ي؛بازهاي صحنه

 وي بررس به و شودي ميباز تيروا نوع شامل مورد نيا بازي: داستاني روايت تحليل ج(

  پردازد.مي موردنظرهاي يباز داستان لیتحل

 تاگ پيفل ليتحلي الگو :2 شکل

 

 
 

                                                        

1. Spliter cell: Blacklist. 

2. Activision. 

3. Electronic Arts. 

4. Ubisoft. 

 تحليل فضاي بازي تحليل شخصيت تحليل روايت

 آشکار شدن محتواي پنهان بازي
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 يبازي اساس ابعاد به پرداختن باي بازهاي داده ليتحل. 4ـ2ـ2

هياي  جلوه وي باز داستان ،يقیموس ،يپل میگ شاملي اصل عدبُ چهار ازاي انهيراي باز هر

 درکيه   باشيد ي پلي  میگ، ذکرشده ابعاد انیم از عدبُ نتريمهم ديشا است. شده لیتشکي بصر

 وي داشته تنگاتنگ ارتباطي باز سبک و ژانر با عدبُ نيا دارد.ي اساسي نقشاي انهيراهاي يباز

 ميا ي برا راي بازي کل روندي باز دري پل میگ دارد.ي باز داستان و انيجر باي میمستق ارتباط

 غيرق ي بياز  در شيتر یب مخاطب باشدتر رواني، باز کي يپل میگ چقدر هر کند،مي مشخ 

 سياخته  کيه هيايي  يبياز ة عميد  امروزه .کندي پیدا ميباز انجام بهي شتریب رغبت و شودمي

ي بيرا  آني طراحي  وي پلي  میگي  نقيش  لیي دل نیهمي  بيه  واي بوده مرحله صورتبه شوندمي

 بخيش  بيه  میکني  رعبيو  کيه ي پلي  میگ بح  از اما است. مهم اریبسي بازة سازندهاي شرکت

 وهيا  يبياز  نیبي  مرزي کیگراف وي بصرهاي جلوه به اتکا با امروزه م.یرسي ميبصرهاي جلوه

هياي  موتيور  از اسيتفاده  باها يبازة سازندهاي بیشتر شرکت است. شده کيبار اریبس تیواقع

 پردازند.اي ميانهيراهاي يباز ساخت بهي انحصاري کیگراف

 اميروزه  اسيت. ي بياز  داسيتان اي انهيراهاي يبازي ابيارز در گريد مهمهاي فاکتور ازي کي

 بيه  اميروزه ي بياز هياي  داسيتان  هسيتند. ي اتیي ح و مهم اریبساي انهيراهاي يبازهاي ويسنار

اي انيه يراهياي  يباز در است. کينزد اریبس وودیهالي نمایس خصوصبه ويي نمایسهاي لمیف

 وهيا  يبياز  سياخت ي بيرا  بنيام  کارگردانيان  و دسيت رهیي چ سندگانينو از استفادهة اخیر ده

 اریبسي ي نقشي هيا  يبياز  داسيتان  بهتير  هرچه کردن ادهیپي برا سرشناس گرانيباز نیهمچن

 دارد.ي اتیح

اي انيه يراهياي  يبياز  در برجسيته  اریبسي  ابعاد و عوامل ازي کي زیني قیموس وي صداگذار

 گرانيبياز  وهيا  تیشخصي  ازي اریبسي  ازهيا  يبياز ي کاراکترهيا ي طراح از بعد امروزه هستند.

ي حتي  شيود ميي  اسيتفاده اي انيه يراهياي  يبياز هياي  تیشخصي شگیصداپي برا ایدن معروف

 بير  بنا .گیرندمي نظر دراي انهيراهاي يبازهاي يقیموس ساختي برااي جداگانههاي وياستد

 شود.مي استفادهي قیموس و شهیصداپ کاراکتر نوع زیني باز کي ژانر و سبک

 پژوهشهاي افته. ي5

 جيدول  سه قالب در میمفاهيي بازنما وي شناسنشانه لیتحل از برآمدههاي افتهي نجايا در

 است: ريز شرح به آن حاصل که شدهي آورجمعي باز هر در
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 (مدرنهاي جنگ) 6 فهيوظي نداي بازهاي افتهي .9ـ2

 فهيومي نداي بازي داستان تيروا :2ا2 جدول

 روايت
 بازي

 آستانة در که است نیکوالي نامبه جاسوسي دستگیري محور حول بازي نداستا
 گروهک يک سرکرده اسد خالد ناگهان آمريکايي سربازان توسط دستگیري
 در ربايد.مي آمريکايي سربازان دست از را نیکوالي و رسدمي راه از تروريستي

 رمز از ينیکوال که چرخدمي اتم بمب يک وجود محور حول داستان بازي اين
 اين راز از نیکوالي و اسد خالد دستگیري با بايد بازيکن و دارد خبر آن راز و

 شود. آگاه اتم بمب
 چندخطي روايت نوع

 اهداف
 کشتن تروريست، مسلمانان و جاسوسان اختیار در که اتمي بمب کردن پیدا
 ي نیکوالي و و ي مسلمانان تروريستي گروهک سرکردة عنوانبه ي اسد خالد

 هستند. هدف مورد ي ايروسیه جاسوس

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

 تحلیل
 همنشیني

 نداهاي و ديني مفاهیم مساجد، همچون اسالمي معماري گرفتن قرار هم کنار
 دهد.مي ارقر اسالمي فضاي يک در کامالً را مخاطب، بازي در اکبر اهللمانند  اسالمي
 در صادق امام از حديثي که فرنگي توالت يک فوقاني قسمت در تابلويي وجود
 دوست را هازيبايي و زيباست خداوند» که مضمون اين با است آن حاشیه
 متصل شیعي اسالم به را بازي روايت و مخاطب خاص طوربه تابلو اين «.دارد
 مخاطب به مسلمان عنوانبه که تروريستي هايگروه وجود همچنین کند.مي

 و اسالمي کشور يک عراق، خاک در بازي داستان پیشروي و شوندمي معرفي
 است. شده اشغال امريکا متحده اياالت توسط هاستسال که مذهبشیعه

 تحلیل
 جانشیني

 مسلمانان اکشن، سبک بودن دارا دلیل به بازي اين در طلبي:صلح مقابل در خشونت
 اند.شده معرفي مهربان افرادي عنوانبه آمريکايي سربازان و نخش افرادي عنوانبه

 با خطرناک ايدئولوژي عنوانبه بازي اين در اسالم دين تمدن: مقابل در دين
 دشمنان هم زيرا؛ شودمي معرفي نمادها و بازي هايکنارهگوشه و فضا به اشاره
 سربازان وها غربي عوض در وهستند  اسالم به مربوط بازي مناطق هم و

 عنوانبه را غرب گفتمان کهبوده  طلبصلح و متمدن افرادي عنوانبه آمريکايي
 دهند.مي رواج بازي در برتر گفتماني

 هايتاکتیک جديدترين به بازي در آمريکايي سربازان جنگ: تاکتيکي هايتقابل
 بر جنگي خاص هايشیوه با و دارند دسترسي پیشرفته هايسالح و جنگي
 کمتر هايسالح به مسلمانان که است حالي در اين کنند.مي غلبه نانمسلما
 دارند. دسترسي ايپیشرفته

 در مسلمانان، بازي شدن ترواقعي هرچه براي پيروزي: و شکست تقابل
 هستند. هاآمريکايي بازي نهايي پیروزاما  شوندمي پیروزاز بازي  مراحلي
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 فهيومي نداي بازهاي تيشخص اتيخصوص :2ا9 جدول

 پیرس کاپیتان

 )بازيکن(
 .هاتروريست نابودي و دستگیري دنبالبه و شجاع آمريکا، ارتش افسر

 اسد خالد
ترين تروريست خاورمیانه، مأمور انجام کودتا و کشتن دشمن، مخوف

 جمهور عربستان.رئیس

 نیکوالي
 را بمب تواندمي که کسي خالد، اسارت مورد روسي، جاسوس دشمن،

 ند.ک خنثي

 گاس
 داستان از پیش سال 60 که آمريکا ارتش افسر پرايس، قديمي دوست

 است. شده کشته زاکائف ايمران توسط اصلي

 زاکائف ايمران

 کاپیتان توسط که کسي روسي، جاسوسي گروهک سرکردة دشمن،

 يايو فرزندش شدن کشته از پس و داده دست از را خود دست يک پرايس

 و کرده تسخیر را روسي موشکي سايت يک و شده خشمگین زاکائف

 کند.مي تهديد را انگلیس و آمريکا

 

 فهيومي نداي بازي فضا :2ا3 جدول

 شب و روز زمان

 عراق در بازي مراحل بیشتر و خاورمیانه هايکشور مکان

 و موسیقي

 صداگذاري

 مانند اسالمي اصوات با همراه و آوردلهره و تند ريتم با هاييموسیقي

 و... اکبر اهلل شعار اذان،

 بازي ژانر با متناسب و متنوع هايرنگ پردازيصحنه

 اشیاء

 توسط بیشتر که کالشینکف تفنگ مانند نظامي ادوات و سالح وجود

 جنگي، هواپیماي تانک، گیرد،مي قرار استفاده مورد خاورمیانه کشورهاي

 که اسالمي مساجد و هاتروريست میان در چفیه مانند وسايلي وجود

 است. مسلمانان مکان و پوشش دهندةنشان آشکار صورتبه
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 3 نبرد دانيمي بازهاي افته. ي9ـ1

 نبرد دانيمي بازي داستان تيروا :9ا2 جدول

 روايت
 بازي

 بازي داستان بیشتر دهد،مي رخمیالدي  1261 سال ماهدر نُه  بازي داستان
 دوم گروهبان ازگوييباز  بازي هايمأموريت بیشتر است، عراق و ايران در

 زمان ترتیب به و دهدمي رخ اِييآسي در بازجويي جريان در بلکبرن هنري
 به هاييبکفلش طريق از و هالیوودي هايفیلم سبک به بازي داستان نیست.
 شود.مي روايت مخاطب براي گذشته

 خطي چند روايت نوع

 اهداف
 واست  مردمي زاديآ و مقاومت گروه که RLP تروريستي گروهک نابودي
 RLP تروريستي گروهکة فرماند سلیمان دستگیريو  ايران به حمله

 مأموريت
 گروهک به حمله و خود ياران به آمريکا ارتش گروهبان بلکبرن پیوستن
 RLP تروريستي

 تحلیل
 همنشیني

 و آزادي گروه ،است عراق و ايران اسالمي کشور دو در بازي اين مراحلبیشتر 
 اين در دشمنان کردن صحبت شود،مي داده نشان RLP با که يمردم مقاومت
 پرچم دادن نمايش هستند، عراق در که کردهايي حتي فارسي، زبان به بازي
 با پاسداران قدس سپاه دادن ارتباط تروريست، حامیان عنوانبه ايران رنگسه

 است پیام اين حاوي که تهران اتوبان در تابلويي وجود منطقه، هايتروريست
 آمريکا که معناست بدين جمله اين «شود آغاز اينجا از بايد دگرگوني»

 که البشیر فرخ نام با فردي حضور کند. آغاز ايران کشور از بايد را تغییرات
 البشیر عمر کنندهتداعي او نام و است گرفته دست در را قدرت و کرده کودتا
 است. گرفته دست در را قدرت کودتا طريق از کهبوده  سودان جمهوررئیس

 تحلیل
 جانشیني

 افتادهعقب و متحجر افرادي عنوانبه ايرانیان و مسلمانان فرهنگي: هايتقابل
 اسالمي هايشخصیت صداگذاري در آن بازنمايي بشترين که شوندمي معرفي
 هستند. متمدن افرادي مختلف شعارهاي با آمريکايي سربازانکه درحالي است،
 افراد هايلقب از استفاده است. سیاسي بازي اين اصلية زمین سياسي: هايتقابل
 پردازد.مي واقعي دنیاي اتفاقات بازنمايي به سیاست دنیاي بان آنا دادن ارتباط و

 شودمي داده ارتباط مسلمان به هاييسالح بازي اين در تاکتيکي: هايتقابل
 و کالشینکف سالح مانند دارند دسترسي بدان واقعي دنیاي در هاتروريست که
 مسلمان. دست در خیبر سالح بازنمايي و 3 ژ

 چند در و شده پیروز مسلمان بازي از مراحلي در شکست: و پيروزي تقابل
 آمريکايي سربازان درنهايت اما خورند،مي شکست آمريکايي سربازان مرحله

 شوند.مي پیروز و داده شکست را مسلمانان
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 نبرد دانيمي باز هايتيشخص اتيخصوص :9ا9 جدول

 بلکبرن

 )بازيکن(

 گروهک اصلية سرکرد دو نابودي او هدف که آمريکا ارتش گروهبان

 در بمبي انفجار قصدو  هستند خاورمیانهة منطق در که RLP تروريستي

 دارند. را نیويورک

 سلیمان
 اتمي بمب دارد قصد که RLP تروريستي گروهک اصلية سرکرد دشمن،

 کند. نفجرم نیويورک شهر در را

 البشیر فرخ
 در را قدرت و کرده کودتا که RLP گروه هايفرمانده از يکي، دشمن

 است. گرفته دستبه ايران

 

 نبرد دانيمي بازي فضا :9ا3 جدول

 شب و روز  زمان

 مکان
 آراز، دره فارس، )خلی، ايران بصره(،و  )سلیمانیه عراق نیويورک، پاريس،

 (تهرانو  مهرآباد فرودگاه

 و وسیقيم

 صداگذاري

 استفاده پرخاشگرانه، و جنگي فضاي با متناسب آور،دلهره و تند ريتم

 اين در اصلي دشمنان که مسلمانان و ايرانیان توسط رکیک الفاظ از

 هستند. بازي

 پردازيصحنه
ة مرحل در اکشن، و جنگي ژانر با متناسب و متنوع هايرنگ از استفاده

 کدر و غبارآلود پردازيرنگ از استفاده تهران به حمله

 اشیاء
 و هاتروريست دست در است ايران ساخت که خیبر سالح از استفاده

 است. پاسداران سپاه مخصوص که 3ژ و کالشینکف هايسالح از استفاده
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 (اهيس ستيل) سلول از فراري بازهاي افته. ي9ـ3

 اهيس ستيلي بازي داستان تيروا :3ا2 جدول

 روايت
 بازي

 در آمريکايي پايگاهي به حمله با دانندمي مهندس را خود که تروريست روهگ يک
هاي بهترين از عملیاتي اطالعاتي مخوف تیم کنند،مي يکسان خاک با را آنجا گوام

 شوند.مي عمل وارد هاتروريست نابودي براي فیشر سم رهبري به سیا سازمان
 خطي چند روايت نوع

 هاتروريست اصلي حامي عنوانبه پاسداران قدس سپاهي نابود ها،تروريست نابودي اهداف

 مأموريت
 دنیا مختلف نقاط در آمريکا نظامي هايپايگاه به که هاييتروريست نابودي
 کنند.مي حمله

تحلیل 
 همنشیني

 نادان، خشن، افرادي هاايراني که شودمي برداشت گونهاين هاگذارياز نشانه
 نام شنیدن هستند. دنیا کشورهاي مورد در ذهنیت و تاطالعا فاقد و افراطي
 رفتار .Quds force عنوان اين با بازي طول در دشمن عنوانبه قدس سپاه

 با توانیدنمي شما کهطوريبه است متناقض خود نوع در و جالب ايراني سربازان
 هستند. قوي و مجهز خیلي زيرا؛ شويد درگیر قدس سپاه نیروهاي

 جاسوسية الن در آمريکا آزادية مجسم ايران، نماد ترينشدهاختهشن میالد برج
 نمايش ،«صلوات يک با کنید ياد را شهدا» که مضمون اين با تابلويي وجود و

 هنذ در را «ايران باد نابود» مضمون اين که زيرکانه شکلي به ايراني پرچم
 کند.مي تداعي مخاطب

تحلیل 
 جانشیني

 بر ايرانیان خصوصبه وان مسلمان گفتار نوع بازي ناي در گفتاري: هايتقابل
 به بازي اصلي شخصیت کهدرحالي دارد،تأکید  افراط اين خشونت ييبازنما
 دارد. ايران در او حضور از حکايتزند مي حرف فارسي زبان

 پوششي ايرانیان سربازان بازي اين در :هاغربي پوششبرابر در مسلمان پوشش
 سربازان و نیست گونهاين واقعیت کهدرحالي دارند، تکروا و کت از ترکیبي
 .بودن آنهاست نبردة داآم از حکايت که دارند نظامي پوشش آمريکايي

 سازمان سرباز که بازي اصلي شخصیت بازي اين در جنگي: تاکتيک هايتقابل
 کراوماگا ايمبارزه تکنیک از وبوده  ايحرفه بسیار آمريکاست جاسوسي
 آن گذارپايه هاصهیونیست که است رزمي تکنیک يک که ندکمي استفاده
 کنند.مي مبارزه سردرگم ايرانیان وان مسلمان بازي در کهدرحالي و هستند

 عنوانبهان مسلمان ابتدا در هرچند بازي اين در شکست: و پيروزي تقابل
 سرباز اين درنهايت اما شوندمي معرفي مخاطب به پیروز و قدرتمند افرادي

 شود.مي بازي پیروز که است مريکاييآ
 نوعي به مسلمانان رفتار و گفتار پوشش، نوع طورکليبه فرهنگي: هايتقابل
 افرادي عنوانبهها غربي کهدرحالي است متحجر و ماندهعقب افراد به شبیه
 شوند.مي معرفي مخاطب به متمدن و باهوش، زيرک
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 اهيس ستيلي بازهاي تيشخص اتيخصوص :3ا9 جدول

 فیشر سم

 )بازيکن(

 در متخص  سیا، سازمان باسابقه نیروي ضدتروريستي، عملیاتة فرماند

 جاسوسي. و مخفي عملیات انجام

 گروهک

 تروريستي

 نامهندس

 در آمريکا نظامي هايپايگاه نابودي هدفش که تروريستي دشمن،گروهک

 ستدنیا سراسر

 قدس سپاه

 پاسداران

 از نامش که نامهندس تروريستي روهکگ اصلي حامي عنوانبه دشمن،

 شود.مي شنیده بازي انتهاي تا ابتدا

 اهيس ستيلي بازفضاي  :3ا3 جدول

 شب و روز زمان

 )تهران(. ايرانو  میانه( خاورة )منطق آسیا آفريقا، مکان

 و موسیقي

 صداگذاري

 زبان به هاييصداگذاري، ترسناک و آوردلهرهاما  ندکُ ريتم با موسیقي

 کنندمي وظیفه انجام پاسداران قدس سپاه که کاراکترهايي براي سيفار

 است. زيرکانه بسیار باطن در امابوده  ايغیرحرفه ظاهر در که

 

 پردازيصحنه

 خصوصاست به کدر و خاکستري صورتبه پردازيرنگ مواقع بیشتر در

 دشو القاء تفکر اين مخاطب ناخودآگاه در تا تهران، به حملهة مرحل در

 بسیار فضاي است، شهر اين در قدس سپاه که تهران بر حاکم فضاي که

 بايد پاسداران سپاه نیروهاي کشتن براي مخاطب وبوده  خطرناکي

 باشد. داشته بیشتري عملدقت قبلي مراحل به نسبت

 اشیاء

 سپاه نیروهاي توسط کروات بستن ها،تروريست بین در چفیه وجود
 پرچم وجود باشد،مي زيرکانه اما تاس عجیب که حالدرعین قدس
 آن سر بجاي جمجمه يک که شکلي به آمريکا آزادية مجسم ايران،
 تهران. در آمريکا جاسوسية الن در دارد قرار

 پژوهشهاي افتهي ريتفس. 6

 عملکيرد  و ریمسي  در رییي تغ تیقابل بودن،ي تیچندشخص بودن،ي داستان بودن،اي شاخه

ي اصيل  عيد بُ چهيار  درهيا  يبياز  نيي ا خوب تیفیک و مناسب وهيوي بصرهاي جلوه کنان،يباز

ي بصير هياي  جليوه  وي قیموسي ي، صيداگذار  داسيتان،  و تيي روا نوعي عني ياانهيراهاي يباز

 از کيي هر دري هراسي اسيالم ة مسئل است. بودهها يباز نيا تیموفق درمؤثر  عوامل ازي همگ
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 باها يباز سازندگان ادشدهي يبازسه  ره در است. شدهيي بازنماي خاص شکل بهها يباز نيا

 بيه  مجياب  رااي انيه يراهياي  يباز مخاطباناند توانستهي خوببه ادشدهي عدبُ چهاري ریکارگبه

 قیي دقي طراحي  وي بصرهاي جلوه از استفاده با ادشدههاي ييباز در کنند.ها يباز نيا انجام

 نيوع  و مسياجد ي طراحي ، «اکبير  اهلل» چيون ي هماسيالم ي نمادهيا  به اشارهي، اسالم مناطق

 بيا و  اندکرده ثبت مخاطبان ذهن در راي اسالمي نمادها و ایجغراف، از ابتدا مسلمانان پوشش

 مقيدس  اصيوات  وي اسيالم هاي شعار دیتول به قیدقهاي يقیموس وها يصداگذار از استفاده

 کننيد  آشنا کامالًي سالما طیمحبا  را مخاطبان تا پرداخته ...و اکبر اهلل صلوات،ي مانند اسالم

 ران آنيا  ،ياسيالم هياي  تیشخص به آنها دادن ربط و نامناسبهاي يصداگذار از استفاده با و

 ادشيده، هياي ي يبياز ي داستان تيرواي اصلة مؤلف تيدرنها دهند. جلوه بد مخاطبان چشم در

 تيا  ار خشونت وي بوده کيزیفي رهایدرگبر مبتني و اکشني باز سه هر سبک است. خشونت

 چنيدان نيه  مسيلمانان  بيا  نبيرد  بيه  شيرفته یپهياي  سالح باها يغرب رساند.مي درجه نيباالتر

 خشيونت  تنهيا  مسيلمانان کيه  درحيالي  هسيتند  تيدرابا و باهوشها يغرب روند.مي شرفتهیپ

 اشياره ي غرب وي اسالمهاي تمدني فرهنگهاي نهیزم به ادشدههاي ييبازهمة  دارند.ي افراط

 وي دوسيت نيوع  شود،مي اشاره بدانها يباز نيا در غرب تمدن از کهاي مؤلفه نتريمهم دارد.

 وي طلبي جنيگ  و خشيونت  مسيلمانان ي وگي يو نتيري مهيم  کهدرحالي آنهاست، بودن متمدن

   است. بودن متحجر تيدرنها

 ياانهيراهاي يباز دران مسلمان باها يغربهاي تقابل جينتا :8 جدول

 هابازي در مسلمانان معرفي چارچوب هابازي در هاغربي معرفي چارچوب

 تحجر و افتادگيعقب پیشرفت و طلبيتوسعه

 افراطي خشونت و تعصب درايت و صبر باهوشي،

 دنیا با جنگ دنیا با مصالحه

 تندروي و جنون مسئولیت و عقالنیت

 تروريسم دهندهپرورش تروريسم قرباني

 گيريبندي و نتيجه. جمع7

 دسيت  در خطرنياک  البتيه  و ديي جدي ابيزار عنوان به رااي انهيراهاي يباز حاضر پووهش

 اسييت. داده قييراري بررسيي مييوردي ضداسييالم اهييداف شييبردیپ منظييوربييه غييربي امپراطييور
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انيد  کوشيیده  شهیهم گوناگونهاي رسانه از استفاده با کايآمر آن رأس در و غربي امپراطور

اي چهيره  و کيرده  مخدوش انیجهان نزد در را مسلمانان و اسالمة چهر مختلفهاي راه به که

 ین براي اسالم و مسلمانان بسازند.دروغ البته و زشت خشن،

بير  و مبتنيي  اکشين  سيبک  اسياس  بير ي ميدنظر در ايين پيووهش    بياز  سه هري پل میگ

 در کيه  استاي گونهبهها يباز نيا تيروا نیهمچن است. گرفته شکل ،يکيزیفهاي يریدرگ

 و خشين ي افيراد  شکل به غالباً واند گرفتهي جاي باز دري اصل دشمنعنوان به انانمسلم آن

ي صيداگذار  وي قیموسي  ،يبصير هياي  جليوه ي طراح اند.شدهي معرف مخاطبان به رمتمدنیغ

 اریبسي  زیي نهاست يبازي صداگذار وي قیموس ،يپردازصحنه پوشش،ة نحو شامل کهها يباز

ة ارائي  دنبيال به ،يبازي منفهاي تیشخص کردار و گفتار شش،پو نوع معموالً است. ملأت قابل

ي معرفي  مخاطبيان  بيه ي گونياگون هياي  نمادهيا  با کهبوده  مسلمانان از مخدوش ريتصوي نوع

 بيه  دهيد ميي  رخ آن درهيا  يبياز وقيايع   کيه يي هيا مکيان  نيوع  وي بصير ي جلوهيا  شوند.مي

عنوان مثيال  به کنند جذب خود به را مخاطبان تااند شدهي طراح ممکن شکلترين ايحرفه

 قیي دق صيورت بيه  کايآمري جاسوسة الن و تهران شهر، سلول از فرار اي 3 نبرد دانیمي باز در

 قیدق صورتبه بغداد شهرخصوص به عراق کشورنیز  فهیوظي نداي باز در واند شدهي طراح

 چيون ي همسيالم اهاي يمعماري طراح اي اکبر اهلل مانندي اسالمي نداها است، شدهي طراح

 پیلیف لیتحلي الگو در .اندشدهي طراح اتیجزئهمة  با قیدق صورتبهي باز نيا در مساجد

 نشيان  شيکل  نيبهتر بهاي انهيراهاي يباز خصوصبه وها رسانه به مربوط اتیجزئة هم تاگ

ي بياز ي قیموسي  و اءیاش ،يپردازصحنهها، تیشخصي معرف تاي بازي محتوا از د،نشومي داده

   د.نشوي ميمعرف مخاطب بهي خوببه الگو نيا از استفاده اب

ي سياز تيرضيا ي نظير ي الگيو  زیي چ هر از شیب مدرن(،هاي )جنگ 1 فهیوظي نداي باز

ي بيرا ي خيوب بيه  را عيراق  بيه  کيا يآمرهياي  يلشکرکشي  رايي ز؛ است دهیرس اثبات بهي ارسانه

 دیي تول عنيوان  تحيت  اريي دربوي نظير ي الگوي باز نيا در نیهمچن کند.مي هیتوج مخاطبان

 است. دهیرس اثبات بهي غربي سازقهرمان میرمستقیغطور به و تیفراواقع

ي نظير ي الگيو  از زیي چ هير  از شیبي  فيه یوظي نيدا ي بياز شيبیه   هيم  نبيرد  دانیمي باز

ية نظري اساس ابعاد ازي کي کهيي شگویپي باز نيا در نیهمچن کند.ي ميرویپي سازتيرضا

 است. شده گرفته کاربه زین است، تيرضا دیتول

 صيورت بيه  را تیي واقع اه(،یسي  سيت ی)ل سيلول  از فراري باز ساخت با سافتي وبي وياستد
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ي الگوهيا ي بياز  نيي ا در .ه اسيت داد قيرار  پرطرفداري باز نيا مخاطبان دگانيد مقابل وارونه

 خورد.مي چشم بهي خوببهي سازقهرمان وي سازمشروع ،ياسیس نفوذ و کنترلي نظر

ها کشورهاي مسلمان و ازجمله اييران اسيت کيه بيه     وسیعي از مخاطبان اين بازيطیف 

هيا  ها رغبت بسیار دارند. در اين بازيدلیل ضعف آگاهي مخاطبانشان به استفاده از اين بازي

 در زیي ن مطالعيه  نيي امخاطبان مسلمان براي پیروزي بايد مسلمانان ديگر را شکست دهنيد.  

 شده انجام غربي غاتیتبل دستگاه توسطي هراساسالمة دربار که گريد مطالعاتي اریبس کنار

 دارد وجيود  اسيالم  از نیدروغي يي بازنميا  و هيراس  جياد يا دري تعمد که دهدمي نشان است

ي اديي ز مطالعات شد اشاره که طورهمان .ي استمحوراخالق، اسالم نيد تیماه کهيدرحال

چقيدر   هير  مطالعيات  نیچننيا لیدل دو به ندهنگارة دیعق به اما است شده انجام باره نيا در

برخيوردار اسيت؛    تیي اهمگیرند از  قرار مطالعه موردي متفاوتهاي نمونه و دنشو انجام شتریب

 از کننيد مي فايا مهمي نقشي هراساسالم دري غربهاي رسانه که ادعا نيا اثبات نکهيا نخست

 نامحققي  ريسيا ي بيرا  تواندمي نکته نيا و گرفت خواهد انجام گسترده مطالعات انجام قيطر

 قيي طر از .کند حساس اسالم نيدي قیحق تیماه به نسبت ران آنا و داشته تیاهم طرفبي

اي انيه يراهياي  يبياز ازجمليه   مختلفهاي رسانه دري هراساسالم انجام روش و سمیمکان فهم

 دیي تول و ریسي تف دري شناسي نشيانه  دانيش ي ارتقا جهت در ما به تواندمي و است مهم اریبس

 .کند کمکاي رسانهي محتوا

 جامعه افراد ازي میعظ فیط نکهيا لیدل بهاي انهيراهاي يباز که گفت توانمي تيدرنها

 ازي کي پسايفا کنند  مهمي نقشن آناهاي ارزش و ديعقا رییتغ در تواندمي رند،یگيدربرم را

اي رسيانه  سيواد  گسترش به نسئوالم توجه، حوزه نيا در راهکارهاترين يکاربرد و نتريمهم

 اسيالم  دني بتواني المللنیب سطح در که استي نيد وي فرهنگي محتواها باهايي يباز دیتول و

 بيه  نسبت را جامعه افرادي آگاه و دنکني معرف مخاطبان بهي قیحقي شکل به را مسلمانان و

 د.نده شيزاافي توجه قابل زانیم بهاي انهيراهاي يبازي مانند فرهنگي کاالها
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