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تقدیم به حضرت بقیةاهلل )عج(

که توسل به ایشان همیشه گره گشای موانع پیش رو در زندگی ام 
بوده و نور وجودشان دریچۀ کسب معرفت در مسیر زیستن.

و تقدیم به همسر دلسوز، فداکار و مهربانم

کرد که در زندگی مشترک ثابت  او 

در دوران سختی

هنوز که هنوز است

ایمان به خدا، دوست داشتن و عشق

رمز موفقیت، رشد و تعالی است.  
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پیشگفتار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسالمی
کامپیوتریبهیکنیروی کنونمابازیهای کهدرجهاِنا شایدنیازیبهتوضیحنداشتهباشد
گس���تردهایدرمجامععلمی،تحقیقاتی مهمفرهنگیواقتصادیتبدیلش���دهاندوبهصورت
گرفتهاند.اما،بدونش���ک،هنوزعرص���ۀ»مطالعاتبازیهای ودانش���گاهیموردتوجهق���رار
کهتوجهچندانیبدانش���دهباشد.درحالیکهبازیهای کامپیوتری«درایرانعرصهاینبوده
کامپیوترییکیازرسانههایپرمصرفدرمیانجوانانونوجوانانایرانیبهشمارمیرودوعدم
توجهواهتمامب���هتحلیلنظاممندوهمچنینبیتوجهیبهآنبهمثابۀرس���انه،هنروفرهنگ
کاستیهایفراوانیدرعرصۀمطالعاتفرهنگیورسانهایشدهاست.ازسویدیگر، موجب
کامپیوتریدرایراندرحوزههای کهعمدۀپژوهشهایصورتگرفتۀبازیهای کرد کید بای���دتأ
کودکو اثرگذاریمنفیبرمخاطبان

ً
کهعمدتا روانشناس���یوعلومتربیتیانجامش���دهاس���ت

نوجوانراموردتوجهقرارمیدهد.اندکپژوهشهایینیزدرحوزۀمطالعاترسانهوارتباطات
یکردانتقادینگاهیبدگمانبهاینعرص���هدارد.بنابراین، بارو

ً
کهعمدتا انجامش���دهاس���ت

کیدکردکهجایخالیآشناییباروشهاوروششناسیهایتحقیقعلمیدرحوزۀ میتوانتأ
کرد.ازاینرو،انتشاراینکتابمیتواندکمکشایانیدرحوزۀ بازیرابهخوبیمیتوانحس
کتابحاضرنیزباتوجهبهس���هحوزۀتشکیلدهندۀهرچرخۀ مطالعاتبازیداش���تهباش���د.
رس���انهای��یعنی»متنپیام«،»مخاطب«و»س���ازمانوصنعترس���انه«��ب���هارائةروشهای

تحقیقمتناسببااینچرخهدرحوزۀمطالعاتبازیمیپردازد.
یانوپژوهشگرانحوزۀهنرورسانه،عالقهمندان کتابحاضررامیتواندانشجو مخاطب
کامپیوتری،تولیدکنندگان،مدیرانوعالقهمندانایجادکسبوکاردراین یکنانبازیهای وباز
کتاببرایهرکسیکهعالقۀعلمییاحرفهای حوزۀرسانهایدانست.همچنین،مطالعۀاین
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12|   بازی آغاز شده

کامپیوتریداشتهباشدارزشمندخواهدبود. بهبازیهای
گروهمطالعاترسانۀپژوهشکدۀفرهنگوهنراسالمی،باتوجهبهاهمیت شایانذکراست
گس���تردهرادرحوزۀ»مطالع���اتبازی«آغاز پژوه���شدرحوزۀ»رس���انههایجدید«،فعالیتی
یکرد، کاس���تهش���ود.بااینرو کردهاس���ت؛تااندکیازفقروفقدانادبیاتنظریدراینحوزه
گزارشیسیاسیباموضوع کتاببهانتش���ار گروهمطالعاترس���انهازسال1۳۹۷عالوهبراین
کرده کامپیوتری«اقدام »مطالعۀسیاس���تگذاریوراهبردیورودحوزۀهنریب���هصنعتبازی
کامپیوتری«را کتاب»سوادبازی:سوادرسانهایدرعصربازیهای استودرقدمبعدینیز

درنوبتانتشاردارد.
کت���اب،جنابآق���ایدکتر یس���ندۀ ی���ژۀنو کوش���شواهتم���امو درپای���ان،ضم���نتش���کراز
یکرده���اینظریو ینرو محمدحس���نی���ادگاری،درارائۀمنس���جموبی���اننظاممن���دجدیدتر
روشش���ناختیدرمطالعاتبازی،ازتالشهایبیشائبۀآقایدکترمجیدسلیمانیساسانی،
یننقشرادرنظارتو کهبیشتر مدیرگروهمطالعاترسانۀپژوهشکدۀفرهنگوهنراسالمی،
یم.همچنینامیداستفعالیتهای کمالقدردانیرادار راهنماییایناثربرعهدهداش���تهاند،
پژوهشیپژوهشکدۀفرهنگوهنراسالمیدرحوزۀ»مطالعاتبازی«باجدیتادامهیابدتااز
اینرهگذرامکانهایجدیدیبرایفهممسائلجدیدرسانههاوهمچنینرسانههایجدید

فراهمشود.
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مقدمه  |  1۳

مقدمه
یحاند،بلکهبه گذراندناوقاتفراغ���توتفر کامپیوترینهتنه���اابزاریبرای ام���روزه،بازیهای
کهدردودهۀ یک���یازصنایعبزرگفن���اوریارتباطاتواطالعاتنیزمبدلش���دهاند؛صنعتی
گذاش���ته اخی���رتأثیراتش���گرفیبرنظامس���ختافزاریونرمافزاریدرسرتاس���رجهانبهجای
ین،امروزهُبعدجهانی گسترشدامنۀتأثیررسانههایجمعیورسانههاینو اس���توبهسبب
ینو کش���وریاکشورهایخاصیمنحصرنیست.اینبازیهابهمنزلۀمحبوبتر کردهوبه پیدا
گرفتهاند.البتهبازیفراترازسرگرمیاست.بازیهاجهانی ینس���رگرمیعصرمالقب پرفروشتر
ازایدهه���ارادراش���کالیجدی���دبهماارائ���همیدهندوقواعدیمیس���ازندتاماب���رایغلبهبر

چالشهایآنجهانبکوشیم.
کامپیوترییکیازرس���انههایپرمصرفدرمی���انجوانانونوجوانان درایرانهمبازیهای
گرفتهاست. کهبهصورتجدیموردبیتوجهیپژوهشیدرایرانقرار ایرانیبهشمارمیرود
کامپیوتری ازعوام���لبیتوجهینظاممندومؤثردراینحوزه،ع���الوهبرتلقینکردنبازیهای
بهمثابۀرسانهوفرهنگرسمیدرسطحکالن،میتوانبهبیتوجهیبهگسترۀپخشجهانیو
کامپیوتریدرایراناشاره یرساخِتباقاعدهدرعرصۀملیبرایتولیدومصرفبازیهای نبودز
کرد.بایددانستکهعمدۀپژوهشهایصورتگرفتهدرایراندرحوزههایروانشناسیوعلوم
ک���ودکانونوجوانراموردتوجه تأثیراتمنفیبازیبرمخاطبان

ً
کهعمدتا تربیتیانجامش���ده

یکردی بارو
ً
ق���راردادهاس���ت.درحوزۀمطالعاترس���انهایوارتباطاتینیز،پژوهشهاعمدت���ا

کامپیوتری،انجامپذیرفتهاست. انتقادی،درحالتینگرانوبانگاهیبدگمانبهبازیهای
درنقدوضعیتپیشرو،ابتدابایدتوجهداشتکهبارشدنسلهایبزرگشدهبابازیهای
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14|   بازی آغاز شده

کودکانو کامپیوتریفقطمختصب���ه ک���هبازیه���ای کامپیوت���ری1،دیگرنمیتوانمدعیش���د
کردهوهمچنانبه کهبخش���یازدورانزندگیخودرابابازیس���پری نوجواناناس���ت؛نسلی
کهبس���یاریدرذهندارند.امروزهبسیاری اینرس���انهوفادارماندهاست.ایناشتباهیاست
ازتولیدکنندگانبازیهابزرگساالنراهدفاصلیخودقراردادهاند.بازیهاازسرگرمیصرف
کودکانخارجشدهوبهسرگرمیبزرگساالنتبدیلشدهاند.برایایننسل��بزرگساالن��ممکن
کاسته یادی اس���تبازیصورتیجدیتربهخودبگیردوازمیزانخیالیبودنبازیتاحدودز

شودوبروجهسرگرمیآنافزودهشود.
کهبسیارخوبموجودیتما کامپیوترییکیازاستعاراتدقیقزندگیمعاصرند بازیهای
یشتن«بشررادرجهانمعاصربیانمیکنند.مامیتوانیم راتوصیفمیکنندوشیوۀکارکرد»خو
کههیچگاه یتهای���ی کنیم؛هو یتهاییدیگ���رازخودواقعیم���انراابراز روینمایشگره���اهو
یتهایخود کمکآواتارهو امکانرس���یدنبهآنهادرجهانواقعبرایمانوجودندارد.مابه
کهدس���تمارا یم؛آزادیعملی راجلوچش���مدیگرانفعالمیکنیموروینمایشگرهامیآور
یرجدیدازخوددرقالبهایپذیرفتهشدۀرسانهای��مثل:اینترنت،شبکههای برایخلقتصو

اجتماعیوبازیها��بازگذاشتهاست.
گس���ترۀنقدهایس���لیقهایدرایران کمتوجهیپژوهش���یو کهیکیازعوامل یم برای���نباور
نب���وِدآش���ناییومعرفینکردنروشهاوروششناس���یهایتحقیقدرس���تودقی���قدرحوزۀ
بازیهاست.ازاینروستکهضرورتنگارشاینکتابمطرحمیشود.دراینکتاب،باتوجه
یکن(، بهس���هحوزۀتشکیلدهندۀیکچرخۀرس���انهای��یعنی:1.متنپیام،2.مخاطب)باز
۳.س���ازمانوصنعترس���انه��روششناس���یتحقیقدراینس���هحوزهدرفصلهایمختلف
یستبومرسانهای ینشناختازیکز کنارهمجامعتر معرفیخواهندشد.اینسهعنصردر

ومحیطرسانهایرانشانمیدهد:
. 1 کار که متن بازی: ش���املسیس���تمونظاماطالع���اتپیچیدهوباقاعدهایاس���ت

یکنتطبیقبااینموقعیتاس���ت.دراینموقعیت،بازیبهاثریانسانیتلقی باز
قواعد،حرکاتواشکالبازیرا کههدایتقهرماِناینجهاندرساختاِر میش���ود

برعهدهدارد.

کامپیوتریمیداند. کتابنیزخودراجزءنسلبزرگشدهبابازیهای یسندۀاین 1.نو
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یکنیاستکهدرجهانبازیحرکتآزادانهداردوباغوطهوری. 2 مخاطب: شاملباز
درجهانبازیازجهانواقعیخارجمیشود.

ک���هازمرحلۀطراحی،تولی���د،زمینهو. 3 صنعـــت: ایج���ادنظامبن���دیوادارۀفرایندی
یان بسترس���ازیبازیتامرحلۀمواجههب���اپخشکنندهوفروشمحصولبهمش���تر

یتمیکند. یکنان(اینچرخهرامدیر )باز

کتاب،درتالشیممقدماتالزمبرایتحلیلوپژوهش یکردروششناسانهدراین باارائۀرو
 یکردروششناسیدر کنیم.شایانذکراسترو کامپیوتریرادرحدتوانمعرفی حولبازیهای
کتاببهمعنایمعرفیِمُتدوروشهایانجامتحقیقنیس���ت،بلکهآش���ناییبامفاهیمو این
شاخصهایتحقیقبرایپژوهشدرحوزۀبازیهایکامپیوتریمعرفیمیشوندتااینمفاهیم
وشاخصهابتوانندبرایروشکمیوکیفیمتداولاستفادهشوند.آنچیزیکهدراینکتاب
گوناگونبرایتحقیق یمبیشترازآنکهمهارتیاشیوههای ازآنبهمنزلۀروششناسی1ناممیبر
یکرده���اودیدگاههاییازش���ناختوتحلی���لبازیهای یاپژوه���ش)روشتحقیق(باش���د،رو
 یکرد(بهابزار کامپیوتریارائهمیدهد.نس���بتروششناسیبهروشهمانندنسبتدیدگاه)رو
است.روششناسیبیش���تربحثیمعرفتشناختیاستوبیش���تربامکتبودیدگاههاسروکار

دارد،نهباروشهاوشیوههایجزئیتحقیق.
کامپیوتری کلیاِترسانهاِیبازیهای کلیدیو کتاب،بهبحثدربارۀمفاهیم درفصلاول
کامپیوتریرازمین���هایبرایرهاییوش���کوفاییقابلیته���ایروحی، ی���م.بازیه���ای میپرداز

1. methodology
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یغش���دهازبش���ردرجهان)دردورانصنعتیش���دهوپ���سازآن(میدانیم. انس���انیوذهنِیدر
ییها،جابهجاییها، کسبتجربهها،خالقیتها،ماجراجو درواقع،جهانصنعتیشدهامکان
کنونیرا تغییرات،رشدونموهایدرونی،اقداماتاجراییوعملیاتیدرجهتبهبودوضعیت
کامپیوتریباارائۀجهانهایی کهبازیهای کردهاست.درچنینموقعیتیاست ازبش���رسلب
 کههریکاصولوقواعدمتنوعومختلفیدارند،اینامکاناتسلبشدهاز مجازیوموازی،
کند،خالقیتبهخرجدهدودرنهایت بشررادراختیارشقرارمیدهندتاتجربهوایدهپروری
یکنآنرابهصورتشخصیدرجهان کهباز بتواندبرمس���ائلوسختیهاچیرهآید؛امکاناتی
یکنازنظر یک���نفراهممیآورد،باز کهبازیبرایباز کند.درموقعیتی واقع���ینمیتواندتجربه
درونیمیتواندبرترسهاومشکالتشفائقآید.اینغلبهبرسختیهاوحلمنازعاتدرونی
حینانجامدادنبازیامکانپذیرمیشودودرنهایت،برخالفجهانمنفعلسازوصنعتیشده،
کامپیوتریمقتضیاتیخاصومتمایز یکنرش���ددرونیپدی���دآورد.بازیهای میتواندبرایباز
کهقابلیتشکلدهینظاممعرفتشناسیدرش���رایطتعاملگرانهرابه ازس���ایررس���انههادارند
یری)همچونسینما( یکنمیدهد.ازاینرو،مقایس���ۀاینرس���انهباس���ایررس���انههایتصو باز
کامپیوتری کلیدیحولبازیهای یکیموضوعاتمهمدرفصلاولاس���ت.شناختمفاهیم

کند. میتواندشاخصهایتحلیلرابرایپژوهشگرانروشن
کامپیوت���ری،بهمعرفی یتق���راردادنروشتحلیلمت���نبازیهای درفص���لدوم،بامحور
کهپژوهشگربداند ش���یوههایتحلیلاینحوزهخواهیمپرداخت.هدفاینفصلآناس���ت
درمواجههباآنبایدچهاجزاییرادرنظر

ً
متنبازیهایکامپیوتریچهعناصریدارندودقیقا

بگیرد.ش���یوههاوروشهایتحلیلروایت،تحلیلژانر،تحلیلنشانهشناسِیمعناساز،تحلیل
هدفمندیوتحلیلپلتفرمدراینفصلمعرفیمیشوند.

مثاًلبامعرفیژانرهایمختلفبازیهاشناختژانررابهمنزلۀ»قواعدوچارچوِبآشنابرای
مخاط���بوتولیدکننده«تلقیمیکنیم؛تادرهنگامتحلیل،آش���ناییالزمب���امقتضیاتهرژانر
یکازش���یوههایتحقیق برایش���ناختوپژوه���شدقیقترصورتپذی���رد.درادامه،برایهر

نمونههاییازبازیهاتحلیلونقدمیشوند.
کلیدیدرتحلیلمخاطبخواهیمپرداخت. درفصلس���وم،بهمعرفیعناصروحوزههای
کامپیوترینهدرقال���بمحتوایمتنیوپیاِممتنبازی،بلکهدربس���ترو اثرگ���ذاریبازیهای
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 یکن)مخاطب(باس���یروس���یاحتدرآندر کهچارچوبمعرفتشناس���یباز زمینهایاس���ت
یجیمیتواندش���کلبگی���رد.ازاینرو،درای���نبخشبهمضامینی بلندم���دتوبهصورتتدر
کامپیوتری،هدایتآواتار،درگیری،هواداریو مثلاحساسات،اثرگذاری،اعتیادبهبازیهای
یولوژیدرحینوبعدازبازیخواهیمپرداخت.دراینفصل،ارتباطمخاطب حالتهایفیز
یۀنگاهپژوهشگردرتحقیقازرویصفحۀنمایشگر یکن(بابازیمطرحاست.درواقع،زاو )باز

یکنمیچرخد. بازیبهرویچهره،ذهن،رفتارونظاممعرفتشناختِیباز
کامپیوتری درفصلچهارم،دربارۀقواعدواصولش���کلگیریصنعتوس���ازمانبازیهای
کامپیوتری،نظام بحثخواهدشد.توجهبهنظامپخش،شیوههایتحلیلسازمانبازیهای
یابی،رتبهبندیس���نیوایج���ادهواداریاز کامپیوت���ری،قواعدفروش،بازار جهان���یبازیهای

نکاتموردتوجهدراینفصلاست.
درفصلآخراینکتابنیز،باتوجهبهادبیاتارتباطاتجهانیوصنایعفرهنگی،شکلگیری
کرد.درواقع،باارائۀبحثدراین کامپیوتریدرایرانرابررسیخواهیم نظاموچرخۀبازیهای
فصل،راهبرونرفتازوضعیترکودفعلی)سفارشیس���ازیباپش���توانۀدولت���ِیتولیدبازیدر

کامپیوتریایرانیبهدروازههاینظامپخشجهانیمعرفیمیشود. ایران(درورودبازیهای
یفشدهاند.بهخوانندگانی درانتهایکتاب،کلماتپرتکراربهصورتتفصیلیمعرفیوتعر
کتاب کمتریدارندتوصیهمیش���ودقب���لازآغاز کامپیوتریتخصص ک���هدرحوزۀبازیه���ای

کتاببرایشاندلپذیرترشود. نگاهیاجمالیبهبخشواژگانبیندازند؛تامطالعۀ
یکردتحلیلهایفرهنگیورس���انهای کتابرو ش���ایانذکراس���ت،درپژوهشونگارشاین
یباییشناسی،بازیسازی، یکردهایتحلیلیمثلتحلیلهنری،تحلیلز مالکبودهوسایررو
یکازحوزهه���اجایگاهیدرخورتوجه نرمافزاریومهندس���یو...موردنظرنیس���ت.اگرچههر
کامپیوتریدارندوحتیازنظرتولیدمعنامیتواننددرحوزۀفرهنگیمورد درتحلیلبازیهای

کتابموردتوجهقرارنمیگیرند. یکردموردنظر گیرند،دررو بحث،نقدوتحلیلقرار
گاهیاز کامپیوتری کتاب،بهج���ایبهکارگیریواژۀبازیه���ای برایتس���هیلدرامرمطالعۀ
کتابهمان»بازیهای واژۀ»بازی«اس���تفادهشدهاس���ت.پساس���تفادهازواژۀبازیدراین
کامپیوتری«محس���وبمیش���ودومعنایعامبازیدرجهانواقعی)مثلبازیهایورزش���ی،
کودکانه(مدنظرنیست.همچنین،منظورازبازیهای یکیوعروسکیو بازیهایبوردی،فیز
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یکبازینیست،بلکهمجموعۀهمۀ کامپیوتریدراینکتابگونۀخاصیازابزارهایتکنولوژ
کنس���ولی،PC،موبایلی،بازیهایواقعیتمجازیوس���ایررس���انههایبازیمحور بازیهای

حالوآیندههمموردنظرند.
کردهباتوجهبهتجربیات،خاطراتوسوابقدرمواجههبا کتاب،پژوهشگرتالش دراین
گفت کتابراموردتوجهوبح���ثقراردهد.درنهایت،باید بازیه���ا،مفاهیمموردنظردراین
یکنان یانوپژوهشگرانحوزۀهنرورسانه،عالقهمندانوباز کتابحاضردانش���جو مخاطب
کس���بوکاردراینحوزۀ کامپیوت���ری،تولیدکنن���دگان،مدیرانوعالقهمن���دانایجاد بازیه���ای

رسانهایهستند.
محمدحسنیادگاری
تابستان1۳۹۷
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کلیات فصل 1. 

سیر پژوهش بازی
کهفرهنگعامه ینونوظهوراواخرقرنبیستمبهشمارمیآیند کامپیوتریرسانۀنو بازیهای
یتنوجوانانوجوانانانواع بارویبازواستقبالبینظیرآنراپذیرفتهاست.جامعهبامحور

بازیهارابهخانههایشانراهدادهوفرهنگهایمختلفیحولاینرسانهپدیدآمدهاست.
یک���ردواحد ی���نباعثش���دپژوهشگ���راننتوانندرو درابت���دا،نوظه���وربودِناینرس���انۀنو
کاربگیرند.تااواخرقرنبیس���تم،بسیاریاز وس���اختارمندیرابهدرس���تیدرش���ناختآنبه
کامپیوتریبرمتنبازیوتأثیراتمتنبازیبرمخاطبتمرکز یههایبازیهای یکردهاینظر رو
یکِن یکردس���لطۀرس���انههایس���نتیبرمخاطِبمنفعلاینباربرباز ییهمانرو گو داش���ت.
که یکن، کامپیوتریهمدرحالاش���اعهبود.ازاینرو،تمرکزبرتأثیراترفتاریمنفیبرباز بازی

گرفت. پذیری»خشونت«بود،موردتوجهقرار ینآنهااثر مهمتر
درواق���ع،موجاولپژوهشها»بازیرابهمثابۀمش���کل«تلقیمیکردندوبازی،رس���انهایبا
کهبهرفتارمجرمانهدرزندگیواقعیمنجرمیش���د.افزودهش���دن اثرگذاریمنفیوخش���نبود
کیدداش���ت.مش���کلاین مطالع���اتروانشناس���انهب���هاینمدلس���ادهبراثرگذاریرس���انهتأ
کهتحلیلبازیهارادرجهانیایزولهش���دهازبس���ترهاومتغیرهای م���وجازپژوهشه���ااینبود
 جه���انواقعیصورتمیدادند)داِیر��وایتفوردوِدپیوت���ر200۹:i-xxv(.پیشفرضاینموجاز
گرفتهبود.دراین یکردشبهموضوعازمنظررس���انهشکل تحقیقاتانفعالمخاطببودورو
یکردتطبیقیبا موجازپژوهشه���ا،بازیهابهمثابۀمتنیتعاملیوبصریمفهومس���ازیوبارو

www.so
ore

m
eh

r.i
r



20|   بازی آغاز شده

فیلممقایسهمیشدند.ازاینرو،تحلیلبازنماییوروایتدرتحلیلبازیهابیشتررواجداشت
)تورنهام2011:1��2(.

کامپیوت���ریب���هص���ورتآرامازرون���دتأثی���راترفتاری ب���ارۀبازیه���ای توس���عۀپژوه���شدر
گذراز ینرفت. کردوبهس���متتحلیلیکرسانۀنو یهپیدا یکنتغییررو خش���ونتآمیزبرباز
ین، یکردرسانههاینو یکردتولیدگرانمسلطومخاطبانمنفعل)دررسانههایسنتی(1بهرو رو
که کهبازیومعنادرآنتولیدمیشدند؛بسترهایی گسترشمطالعهبربسترهاییمنجرشد به

بهپدیدههایفرهنگیدرونبازیمعنامیدادند)والکرداین200۷(.
بانزدیکش���دنبهقرنبیس���تویکم،م���وجدومپژوهشه���اباتمرکزبرمخاط���بدرحال
یباشناسیبهصورتجدی ش���کلگیریبود.درتحلیلمتنبازینیز،شاخصهایروایتوز
گردرابتدایپژوهش کمترشد.ا کانهبهاینرسانهکمو یکردشکا واردفرهنگبازیهاشدورو
یکْنمحکوم،مجرمیاقربانیتلقیمیش���د،درموجدومپژوهشها،بهدلیل ح���ولبازیهاباز
یکردهایپژوهش���ی ین،رو یکن(درتعاملبارس���انههاینو توانمندس���ازیعظیممخاطب)باز
یکنمیبخش���یدند.بهوجودآمدناینتغییِرموج،باباور جایگاهبهتروش���أنبیش���تریبهباز
گزارهتوجهخاصبهژانرها،قواعد،شکل گرفت.این گزارۀ»بازیهابهمثابۀرس���انه«شکل به
ومقتضیاتخاصبرایبازیهارادرپژوهشهایاخیربیش���ترموردتوجهقرارمیدهد.وقتی
بازیهابس���تروزمینۀوس���یعتریمییابندوازمتنبهبس���تروزمینة2تحلیلتبدیلمیش���وند،
یکندرمقابلرسانههای یابیهمبهترصورتمیگیرد.درضمن،ادعایتوانمندس���ازیباز ارز
س���نتیقوتاینرس���انهرادرمقایسهبارس���انههایپیشازخودبیشترنش���انمیدهد)دایر��

.)i-xxvوایتفوردوِدپیوتر200۹:
درموجاولپژوهشها،س���ؤال»چ���هبازیایانجاممیش���ود؟«موردبحثب���ود.ازاینرو،
یکنان،درگیریهایش���ناختی��احساس���یورفتاری مفهومس���ازیدرموضوعاتیمثلب���دنباز
یکنانوش���یوۀانجامدادنبازیش���انفرقیبایکدیگر صورتمیگرفت.دراینموج،تمایزباز
کوتاهمدتمطرحب���ود.اماوقتیموج نداش���توبیش���ترمفهوماثرگذاریبهصورتموضع���یو

کهدرآنتولیدگررس���انهایبرمخاطبمنفعل کتابو... یون،مطبوعات،س���ینما، یز 1.رس���انههاییچون:رادیو،تلو
مسلطبود.

2. context
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گرفت،بازیها دومپژوهشهابازیهارابهمنزلۀبس���تریاثرگذاروشکلدهندۀارزشهادرنظر
ک���هفراترازتأثیراتلحظهایبهحس���ابمیآمدند.حاالبازیها کنشاجتماعیتلقیش���دند
یکن یکنانتلقیمیش���دندوتأثیراتبلندمدتبرباز چارچوبدهندهوش���کلدهندۀذهنباز
کهتحلیلمتن گرفتند.قدرتسیالیدربازیهایافتشد درپژوهشهابیشترموردتوجهقرار
یکنمیدید. کرد؛طوریکهبازیه���ارادیگربایدازنظ���رباز بازیه���ارانیازمندبازمفهومس���ازی
یکنانبهص���ورتاختصاصیآرامآرام یکردهایدرون���ی،دروننگرودرونگفتمانِی1مابینباز رو
یک���ندرچهموقعیتی،با گرفت)تورنهام2011:1�����2(.پسدرموجدومپژوهشها،»باز ش���کل
چهحالتی،باچهتوانایی،باچهامکاناتیوچگونهبازیراانجاممیدهد؟«بهس���ؤالاصلی

تبدیلشد.
کهبهدنب���التأثیراتمنفیومخربآن کامپیوتری، یکردمنتقدانهبهبازیهای برخ���الفرو
یکردهاییبانگرشمثبتدراس���تفادهازاینبازیه���ابهوجودآمد. یکناناس���ت،رو رویباز
کامپیوتریمحیطهایچالشزاومبتنیبرحلمسئلهایدارندکهمیتوانند برخیازبازیهای
یکنانرابرانگیزند.بهمنظوردرکتأثیربازیهایکامپیوتریدرموجدومپژوهشها، خالقیتباز
یکردمتعادلتریالزمدیدهشدتانهتنهاتأثیراتمنفیاحتمالی،بلکهفوایداینبازیهارانیز رو
درنظربگیرد.درواقع،ماهیتبازیهابیشازحدپیچیده،متنوع،واقعگرایانهواجتماعیشده
کامپیوتریمانند بودند.ازاینرو،تع���دادیازعواملمؤثردرطراحیوس���اختتکنولوژیهای
بافتداستانی،قواعد،اهداف،جوایز،الگوهایچندحسیوخصوصیاتتعاملیاینبازیها

گرفت. یکنانمورداهمیتقرار یکباز درتحر
یههایفرهنگ���یوروشهایانتق���ادیعالقهمندبهفهم م���وجدومپژوهشهاب���اکمکنظر
کامپیوت���ریبهمثابۀاش���کالمش���روعوقاعدهمندبیاناجتماعی،سیاس���یو ارزشبازیه���ای
یکردمنفیدراینشیوهموردتوجه کامپیوتریفقطازرو فرهنگیشناختهمیش���ود.بازیهای
ق���رارنمیگیرندوب���هدنبالچگونگیبازتاباش���کالدیگرروای���یوبازنماییژانرهمهس���تند.
کهفقطازمنظرانتق���ادیومنفیموردتوجه کامپیوت���ریپیچیدهترازآناند درواق���ع،بازیهای
گرافیکی،روایی،اطالعاتی،س���ختافزاری، یکی، یرادربازیهاتوجهاتتکنولوژ گیرند،ز قرار
کش���یده یر ی���ریو...آن���انراهمچونپدیدهایروای���ی،پیچیده،واقعگراوحرکتیبهتصو تصو
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یکیبهبازیاجازهمیدهدبیانفرهنگیاشرابه اس���ت.اینحجمازپیش���رفتهایتکنولوژ
کهدررسانههایدیگرهیچگاه انجامدهد؛ظرفیتوبستری

ً
صورتجذابتروبهروزتریدائما

بهایناندازهشاهدآننبودهایم)اواتسوبروکی2015:4(.
کامپیوت���ریخالقیت،تخیل،انگیزش، کهبازیهای یکردمثبتبهبازیه���ابیانمیکند رو
یتودرحلمسئلهبهآنهاکمکمیکند.ازاینبازیها مشارکتوهمکارینوجوانانراتقو
میت���وانبهمنزلۀابزاریب���رایارتقایفعالیتهایش���ناختی،همچونتفکرانتقادی،اس���تفاده
یتتفکر،تخیلوتمرکز کرد.بازیمیتواندزمینهوش���رایطمساعدیرابرایرش���دذهنی،تقو
فکریفراهمآوردوبرایمعرفیمفاهیمجدیدوتوسعۀتفکرانتقادیاستفادهشود)اسماعیلی،

عشایریواستکی1۳۹6(.

مزایای بازی
درخیلیازروزها،کهتمایلیبرایماندندریکشهرشلوغوآلوده،همچونشهرصنعتیتهران،
یمبهمحیطیآرامدردلطبیعتسفرکنیم.امابهدلیلمحدودیتهای وجودندارد،دوستدار
ینهایاینامکانوجودندارد.خیلیازاوقاتدرمواجههبابیاخالقیهای زمانی،مکانیوهز
کهکاشمیشدبارفتاریخشونتبارازفرد انسانی،اجتماعی،اداریوسازمانیآرزومیکنیم
کنیم!امامحدودیتهایاخالقی یمیاحداقلفشاردرونیخودراخالی بیاخالقانتقامبگیر
کهدرزندگیواقعی یمفردیرا گاهیدوستدار واجتماعیاینامکانرابهمانمیدهد.حتی
کت���کبزنیم؛امابهدلی���لرعایتاخالقدین���ی،درون���یواجتماعیبازهم کرده بهم���ابدی
کهروزمرگیوتکراردرش���هرهایصنعتیمارانیازمند نمیتوانیم.درهمانروزهایپرمش���غله،
کنس���ولیبهبهانهایبرایدورهمجمعش���دن،رقابت کامپیوتری یحمیکند،بازیهای بهتفر
کانونخانوادههاتبدیلمیش���ود.باورودبه گرمش���دن س���الم،فرارازروزمرگیصنعتیوحتی
گوش���یهایموبایلوغرقشدندر جهانبازی،دیگردرمهمانیهانگرانس���رهایفرورفتهدر
جهانبیپایاناینترنتبهصورتانفرادینیستیم.اگرچهبازیهایموبایلیهنوزسرهایمانرا
گوشیهاراهمیکشاند،باتوسعۀاینترنتوبازیهایشبکهایایناتصالمیتواندتا بهدرون
کنیم.بااین کندوهمهباهمبهجهانتکنولوژیورودپیدا ح���دیمارابهاطرافیانماننزدیک
ینه،همۀمحدودیتهایزمانی ینهز کمتر کار،بهصورتدس���تهجمعی،باانرژی،پرنشاطوبا
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که یم؛جهانهایی کهدوستش���اندار یمبهجهانهایی ومکانیرادورمیزنیموپرتابمیش���و
ساختارشانروزمرگیوکسالتراازمادورمیکنندتامحدودیتهایجهانواقعیرابرایمدتی
ینههیجاناتسرکوبشدهدرجامعۀصنعتی کمهز گذراندندرس���فری ازیادببرندوباخوش
کامپیوتری ین���د:بازیهای کین���گ)2006(دراینبارهمیگو ینس���کاو یو ِکرز راازخودبرهانیم.
بهبخشمعنادهیازحوزۀس���رگرمی��رس���انهایجهانمعاصرماتبدیلش���دهاند.مجموعهای
کهدری���کبازیبرایلذتبردنم���اندرجهانغیرواقعی ازوظای���ف،اهدافوظرفیتهایی
 رویصفحۀنمایشگراتفاقمیافتد.ش���خصیتهایاصلیبازیفعالیتداوطلبانهدارندواز
کهدرزمان فضایزندگیواقعیوعادیخارجمیش���وند.آنهاباداشتنقابلیتهایخاصی
کهدر وم���کاندراختیاردارندمحدودیتهاراازبینمیبرندوبراس���اسفعالیتهایخاصی
ینسکا یو جهانبازیانجاممیدهندوظایفیمتمایزازاجتماعپیرامونشانبرعهدهمیگیرند)ِکرز

کینگ2006:8(. و
کمیکفرد کمش���دنازخش���مماندس���ت کنیمیابرای م���ادرجه���انواقعنمیتوانیمپرواز
کامپیوتریخیالوآرزوهایمحالبش���ررابهمرزفعلیتنزدیکو کتکبزنیم.ب���ازی مقصررا
کهدردل کهجهانواقعیباهمۀتکثراتی نزدیکترمیکند.ازس���ویدیگر،بایدتوجهداش���ت
خودجایدادهمنحصربهفرداس���تومش���ابهعینِیدیگرین���دارد؛درحالیکهفضایمجازی
یژگیه���ایاختصاصینیزبهرهمندند،تن���وعدارندوبهتعداد کامپیوت���ری،بااینکهازو ی���ابازی
کهآنراطراحییاخلقمیکنندوجوددارند.بهعبارتدیگر،جهانواقعیرانمیتوان افرادی
کهبیانش���دنادرس���تاس���ت؛درحالیکه جمعبس���توعبارت»جهانهایواقعی«ازحیثی
کاربردنیزدارد.مخاطبدرمواجههبا عبارت»جهانهایمجازی«نهتنهانادرس���تنیس���ت،
اینجهانهانهتنهامیتواندباآنآش���ناش���ود،بلکهباآنبهحسهمذاتپنداریمیرس���دو
درنهایتسطحیازلذتراادراکمیکند.اینتجربهدربازیهاقابلکسباست)رازیزاده،

گیالنیومینایی1۳۹4(. موسوی
گردش ییو کمترفرص���تماجراجو کهم���ردم درش���هرهایبزرگوپرهیاهویصنعتیش���ده،
مییابند،بازیهامخاطبانرابهس���رزمینهایدورَدس���توناشناسمیبرندواینامکانرابه
کنند،مناظ���رمختلفراببینند، گردش آنه���امیدهندتابهص���ورتمختاردراینس���رزمینها
کنند،برایرس���یدنبهخوبیهابدیهارا کنند،بترسند،نگرانش���وند،مسائلراحل ش���ادی
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کههیچرس���انۀدیگریای���نامکانآزادبودنرابه ازبینببرندودرنهایتلذتببرند؛قابلیتی
کهآنچ���هتجربهنکردهایم مخاطبان���شنمیتواندبدهد.بازیهاای���نفرصترابهمامیدهند
ک���هماآرزویتجربهه���ایآنهارا کنیم.موقعیتهایبس���یاریدرزندگ���یوجوددارند تجرب���ه
یم،اماهیچگاهاینفرصترادرزندگیواقعیبرایدس���تزدنبهآنهانمییابیم.بازیها دار
یانوردیاهرنقش کاشف،ورزشکار،ماجراجو،در بهمافرصتمیدهندیکجنگجو،امپراتور،
دیگریراکهمیخواهیمداشتهباشیم.همچنین،بازیهاتجربۀوضعیتهایخطرناکرابدون
گزاف ینههای کارهانهتنهامستلزمهز خطربرایمانفراهممیکنند.تجربۀبرخیازوضعیتهاو
زمانیومالیاست،بلکهخطرهایبسیاریرابرایمابههمراهمیآورند.بازیهاتجربۀشرایط
کاربربافراهمآمدنموقعیتهایمجازیمتفاوت، وموقعیتهایغیرممکنرابهمامیدهند.
کهبهآسانییاهرگزدردنیایواقعیدستیافتنییاقابلوقوعنیستند��چونرانندگیباسرعت
کشوروهدایتهواپیما�� پی،ادارۀ سرسامآور،تصادفمرگبار،س���رقتبانک،مبارزههایپیدر
ینیدرقالبشخصیتاصلیبازی قوانینومحیطبازیرابرخودغالبوش���روعبهنقشآفر
کنوندرآننبوده)کوثری1۳8۹: کهتا میکندوموقعیتهایش���گفتانگیزیراتجربهمیکند
که یژگیای کاربرخودمیدهند؛و 16(.همچنین،بازیهاام���کان»انتخابوضعیت«راهمبه
یکنمیتواندهمۀتغییراتوشرایطجهانبازی، دررسانههایقدیمیترممکننبودهاست.باز
آوات���ار،محیط،منطقۀجغرافیایی،رقبا،قدرتخودو...راباس���لیقۀش���خصیاشتغییردهد.
یکننیزباشد)همان:1۹8(. بازیمیتواندپرورشدهندۀقوۀابتکاریاآزمونگرسازشپذیریباز

بهعالوه،بازیهام���رزواقعیتوخیالراهممحومیکنند.محواینمرزمنافعیهمدارد.از
کندوارزشدرمانی کمرنگ یزیآنهارا یژگیواقعیتگر گیرشدنبازیهامیتواندو یکس���وفرا
گوناگوناند کردنوتأثی���راتآنبرزندگیواق���ع بازیه���اوداس���تانهاازبینبرود.مناف���عبازی
گرف���ت.بهعالوه، کارش���ان ومیش���ودبرایمناف���عبزرگت���روجهانیدربی���انروایتهاهمبه
پذیر«هستند؛یعنیمهارتهاورفتارهای یزبودن»احالهپذیروتکرار بازیهابیشازواقعیتگر

کاربرد. کسبشدهدربازیهارامیتواندرزندگیواقعیهمبه
یفیاز یروتعر بازیهامزایایدیگریهمدارندمثل:افزایشاعتمادبهنفس،رسیدنبهتصو
یتدرگروههاوبههماناندازهخوشبینیوتعهدبهکارسختدر خود،تمایلفزایندهبهعضو
طولبازی.بازیکردننوعیاضطرابمفیداست؛یعنیمخلوطیازاضطرابورضایت.اضطراِب
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حلکردنمعماهاوموانعگیمییکاضطرابمنفینیست،بلکهیکوضعیتذهنیمثبتاست
یۀاحساساتیچونتوانمندیوارزشمندیمنجرمیشود.طبیعتمشارکتیبازیو کهبهتجز
کهُبعداحساسیراارضامیکند شیوۀپیچیدۀتعاملبایکروایْتفرارسانهایراپدیدمیآورد
هدفمحورفاقدآناس���ت)کال���ی1۳۹6:144��14۷(.

ً
ذهنیوصرفا

ً
وچالش���یبازیمدارصرفا

کامپیوتری کردنوامریبیخاصیتوبیفایدهنیس���تند.بازیهای وقتتلف
ً
بازیهاصرفا

یکندرط���ولبازیهمواره یراباز کردنذهنانس���انتأثیریبس���زادارند،ز یتوخالق درتقو
ینراهموفقیتیاحلمسئلۀبازیرابیابد.وقتیذهن ینزمانمناسبتر کوتاهتر میکوش���ددر
کارمیکش���دوبهنتیجهمیرس���د،توانمندیفکر دری���کفرایندزمانیبهط���ورمداومازخود
راافزای���شمیدهد.ت���داومتالشوبهتب���عآنتداومموفقیتبهم���رورتأثیرخ���ودرادرذهنو
 احس���اسانس���انیمیگذارد.بنابراین،یکیازراههایرشدوتوس���عۀقوۀخالقیتوابداعدر
کودکانپرداختنبهفعالیتهاییهمچونبازیهایکامپیوتریاستاندارداستکهخودحاصل
کودکاندرفرایندانجامدادن که خالقیتمغزآدمیاست.فرهودی)1۳8۷(براینباوراست
کامپیوتریمطالبوموضوعاتمتنوعومهیجیرامیآموزند.باانجامدادنبازیها، بازیهای
ی���شراافزایشمیدهن���دوآنهاراغنیمیکنن���د.دراینمیان، ظرفیته���اوتواناییهایخو
یتمیش���وداصال���تیاهمانقوۀ کهبهوفورتقو یته���وش،یکیازفرایندهایی ع���الوهبرتقو
یکنبامجهوالت،مشکالتومعماهایمتعدد ییباز یارو کهدلیلآنرو کودکاس���ت ابتکار
کنترلبازیرادردستدارد،سعیمیکندبرایرسیدن یکن موجوددربازیهاس���ت.چونباز
یقبه یندودرواقعازاینطر کنجکاویبهخرجدهد،راههایتازهبیافر بهپاس���خهاوهدفش

افزایشابتکاروخالقیتخوددستمیزند.
یقبازیبهطوردرخورتوجهیارتقامییابند کهازطر همچنین،برخیازمهارتهایذهنی
کره،مهارتدرگوناگونیاندیشهومتفاوت عبارتانداز:مهارتمکالمه،مهارتدربحثومذا
اندیشیدن،هماهنگیچشمودست،تمرکز،حلمسئله،حافظه،تواناییمدلسازی،توانایی
گروه���یواجتماعی،ق���درتارتباطو یاضی،خالقی���ت،مهارت فضاس���ازیذهنی،مه���ارتر
گفتن،تسلطبرصفحهکلید، منازعه،س���رعتعمل،اس���تدالل،قدرتتصمیمگیری،قدرتنه
احساسپش���تکارواستقامت،حلمس���ئلهومشکالت،هماهنگیحسش���نواییوبینایی،
کنترل،تواناییاندیشیدن مش���ارکتبادیگران،اتکابهنفس،خودآموزی،احس���اسرهبریو
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