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Introduction
Video games as new types of media, have created a new form of interaction between the media and the audience
through a distinct and distinctive look. Video games are the creators of social worlds that cannot be considered
unreal, but they must be regarded as supernatural. This new type of media interaction incorporates functions, cultures,
social feedback, and most importantly, social implications, which have made it a new social issue that differs greatly
from its predecessors.

Material & Methods
Inspired by Espen Aarseth, approaches to computer
games are categorized in two categories: Narrative
Approaches and Ludological Approaches. Narrative
Approaches emphasize a humanist and subject-oriented
stance that places computer games at the root of
narrative structures that represent meaning for gamers.
In contrast, the Ludological Approach believes that
computer games create their own independent identity
space, and that the gamer redefines itself within this
context alongside other components of the game.
Discussion of Results & Conclusions
After briefly reviewing theoretical approaches, this
article provided evidences for the strengthening of the
Ludologic Approach by exploring the detailed
gameplay of four prominent games, namely the Duke
Nukem, Grand Theft Auto (GTA), The Elder’s Scrolls:
Skyrim, and Call of Duty (COD). In these analyses, we
especially relied on theoretical perspectives of Johan
Huizinga, Ludwig Joseph John Wittgenstein, Roger
Caillois, Simon Gottschalk, Jesper Juul, Edward
Castronova, Espen Aarseth, and Gordon Calleja.
In this research, based on Jean Baudrillard's
framework, we used character and structural
relationships in the context of games to analyze the
characters, the game world, and their relationship to the
game, and looked at their characters' responses to their
semiotic needs. The identity creation aspect of video
games often arises in response to a common identity
problem among the target audience of these games; a

problem that is either socially expressed or socially
constrained. That is why video games are increasingly
seeking to represent the reality through simulation, and
are trying to link themselves to reality in their synthetic
world. So, Huizinga's view of the magic circle is being
questioned, because in these video games we are not
confronted with anything other than the real world and
do not seek to create a boundary between the game
world and the real world when doing them. They are
real worlds with the aim of looking to implement the
same things in these virtual worlds. What is changing
here is the identity that is associated with these two
different worlds, and this process of changing the
identity is done in a way that can represent something
presented in a playful identity that does not exist in the
subject itself. Understanding the game world as a new
reality, also gives rise to other aspects of a game (in the
general sense). Caillois refers to it as the believable
aspect of playing action; this kind of believability is
due to the graphical and technical interfaces of video
games in which the imagination transforms into the
object that occurs in its most perfect form. That is why
the aesthetic aspects of the game have their intended
effect. As we move forward in the history of video
games, the gameplay elements, graphics and physics of
game-changing animations can play a stronger role as a
real-world simulator and improve immersion as cyber
text progresses. But, let's not forget that we always face
a representation in video games. This does not mean
that the reality is distorted, but that these
representations are independent reality. They have the
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‘absence and meaninglessness of that reality’ if they
have real-world implications.
Keywords: Narrative and Ludological Approaches to
Computer Games, Synthetic World, Duke Nukem,
Grand Theft Auto (GTA), The Elder’s Scrolls: Skyrim,
Call of Duty (COD).
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چكیده 
در این پژوهش با استفاده از روابط نشانهاي و ساختاري ،متن گيمپلي چهار بازي شاخص  -یعني دوک نوكم ،نسخۀ پنج دزدي بزرگ اتومبيل،
طومارهاي پيران :اسکایریم و بازي نداي وظيفه ،تحليل شخصيت ،جهان بازي  -و رابطۀ آنها با بازيباز بررسي و به این سؤال پاسخ داده شده
است كه شخصيتهاي این بازيها در پاسخ به كدام نياز نشانهشناختي شکل پيدا ميكنند .جنبۀ خلق هویت در بازيهاي ویدئویي در بسياري
مواقع در واكنش به مسئلۀ هویتي رایج بين مخاطبان هدف این بازيها شکل ميگيرد؛ مسئلهاي كه خود را بهصورت نيازي اجتماعي نشان
ميدهد .از دیدگاه نظري ،رویکردها به بازيهاي رایانهاي در دو دستۀ روایتشناسانه و لودولوژیک ردهبندي ميشوند؛ دستۀ اول بر موضع
انسانگرا و سوژهمحور تأكيد دارد كه ریشۀ بازيهاي رایانهاي را در ساختارهاي روایي بازنمایيكنندۀ معنا براي بازيبازان قرار ميدهد .در
مقابل ،رویکرد لودولوژیک باور دارد كه بازيهاي رایانهاي ،فضاي هویتي مستقل خود را خلق ميكنند و بازيباز ،درون این متن خود را در
كنار سایر مؤلفههاي بازي بازتعریف ميكند .این مقاله پس از بررسي و معرفي اجمالي این دوگانۀ نظري ،با كاوش در گيمپلي چهار بازي
شاخص ذكرشده ،گواههایي در تقویت رویکرد لودولوژیک ارائه ميدهد.
واژههایکلیدی :رویکردهاي روایتشناسانه و لودولوژیک به بازيهاي رایانهاي ،جهان سينتتيک ،دوک نوكم ،نسخۀ پنج دزدي بزرگ اتومبيل،


طومارهاي پيران :اسکایریم ،سري جنگاوري امروزي بازي نداي وظيفه
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مقدمهوبیانمسئله 

در ایران وجود ندارد؛ اما با نگاهي به آمار مخاطبان بازيهداي

بازيهاي ویددئویي ندو جدیددي از رسدانهاندد كده صدورت

ویدئویي در آمریکا فهميده ميشود كه طبدق آمدار سدال 0893

و

حدود نصف جمعيت آمریکا بهگونهاي با بازيهداي ویددئویي

متمایز را به وجود آورده اند .این نو جدیدد تعامدل رسدانهاي

تعامل داشتهاندد

 .)Gough,همچندين بدا وجدود تسدلط

شامل كاركردها ،فرهنگ ،بازخوردهاي اجتمداعي و مهدمتدر از

مردان به این حوزه ،زنان نيز بهطور روزافزون به این بدازيهدا

همه پيامدهایي اجتماعي است كه آن را به موضدو اجتمداعي

جذب و به مخاطبان جدي آنها تبدیل ميشدوند و طبدق آمدار

جدیدي تبدیل كرده و ایدن موضدو تفداوت هداي زیدادي بدا

رقدم جالدبتوجده 53درصدد از بدازيبدازان را زندان تشددکيل

جدیدي از تعامل بين رسانه و مخاطب بدا وجهدهاي خدا

رسانههاي پيش از خود داشته است.

ميدهند

(2019a

(2019b

 .)Gough,به همين دليل بهطور بسيار جديتر

مسئلۀ این پژوهش به نوعي احساس نياز معطدوف اسدت؛

از گذشته ،بازاري از بازيهاي ویدئویي به همين قشر در حال

اینکه با توجه به تفاوت هاي بازي ها بدا رسدانه هداي پيشدين و

شکلگيري معطوف و بهطور مستمر در حال گسدترش اسدت.

حال ،به رویکرد جامعهشناختي متفاوتي به این نو رسانه نيداز

همچنين بهلحاظ سني در سال  0890با اینکه افراد بدين  90تدا

است كه شکلگيري زیسدت مسدتقل از دنيداي عيندي را درون

 93سال بيشترین فراواني در مخاطبدان بدازي ویددئویي را بده

بازيها توجيده و تفسدير كندد .ایدن مسدئله سدبب پدیدآمددن

خود اختصا

داده اند ،حدود یکچهارم از بازيبازان نيدز در

مطالعات بازيهاي ویدئویي بهمنزلۀ رشدتۀ علمدي نوظهدور در

سني باالتر از  38قرار دارندد

بعضدي محافددل دانشددگاهي در سراسددر جهددان شددده اسددت و

ایران نيز در نظر گرفته شود ،همين مسئله در زنددگي روزمدرۀ

پژوهشگران اجتماعي مختلفي بهطور تخصصي توجه خدود را

افراد شناسایي مي شدود و بدازي هداي ویددئویي در بسدترهاي

به آن معطوف كرده اند و نظریده هداي جالدبتدوجهي در ایدن

مختلف خود ،جمعيت زیادي از مردم را (فارغ از سن و جنس

حوزه ارائه داده اند و بحث هاي نظري مختلفي نيز پيرامدون آن

آنها) مخاطب قرار داده اند؛ پس مسدئلۀ بدازيهداي ویددئویي،

شکل گرفته است .بازيها هر روزه به یاري فنداوري در حدال

موضوعي تقریباً نوظهور اما فراگير در بسياري از نقداط جهدان

نزدیکتر شددن بده بازنمدایي هرچده دقيدقتدر واقعيدتاندد و

است؛ با این حال ،بهویژه در ایران كار زیادي در حدوزۀ علدوم

سازندگان تا جاي ممکن سعي دارند بازيهدا را بدا تصداویر و

اجتمداعي بددراي شددناخت ایددن بدازيهددا انجددام نشددده اسددت.

فيزیددک جهددان واقعددي متمددایز كننددد و موفقيددت تجدداري و

رویگرداني از مطالعات بازي ،سبب چشم پوشدي از بخشدي از

بازخوردهاي مثبت بسياري از بدازي هداي ویددئویي ،در گدرو

مصرف فرهنگي در جامعه ميشود.

همين خلق دنياي متمایز و در عدين حدال مأنوسدي اسدت كده
نسبت به دنياي عيني برتري ميجوید.

(2019c

 .)Gough,اگدر وضدعيت

پژوهش حاضر نيز بر ایدن مسدئلۀ اصدلي اصدرار دارد كده
بازيهاي رایانهاي ممکن است رسانه در نظدر گرفتده شدوند و

بددازيهدداي ویدددئویي درون خددود خددالق جهددانهدداي

قابليت این را پيدا كنند كه در چارچوب نظریدههداي بودریدار

اجتماعياند كه نميتوان سراسر آنها را غيرواقعي دانست .بلکه

تحليل شوند؛ البته بهطور مستقيم بده بدازيهداي ویددئویي در

باید آنها را از جنسي فراواقعي قلمداد كدرد؛ بدا ایدن حدال ،در

دیدگاههاي بودریدار اشدارهاي نشدده اسدت .از آنجدا كده ایدن

جامعهشناسي كمتر دربارۀ این جهان اجتماعي بحث شده است

پژوهش بهدنبال یافتن پاسخ به سؤاالت جامعهشناختي خود در

و به دالیل مختلف با انگ هاي گونداگوني همچدون سدرگرمي

مسئلۀ هویدت اجتمداعي و بيگدانگي ازطریدق مطالعده و فهدم

مربوط به كودكي و نوجواني یا صنعت فرهنگدي ،آن را ندوعي

مصرف بازي هاي ویدئویي است ،از این نظریههداي رسدانهاي

از رسانۀ مبتذل و غيرجدي ميدانندد؛ ازایدنرو ،از بدازيهداي

كه آن را بهسمت مطالعات فرهنگي و ارتباطات سوق ميدهد،

ویدئویي بهمنزلۀ حوزۀ مطالعداتي چشدم پوشدي و كدماهميدت

چشمپوشي شده است.

جلوه داده ميشود .متأسفانه آمار دقيقي از وضعيت بازيبدازان
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مرورنظری

كليدي رویارویي با بازي هاست .گيم پلي بهطور سداده ،قواعدد

حوزۀ مطالعات بازي هاي ویدئویي به دو دستۀ روایتشناسدان

ساختاري هر بازي است كه بازي براساس آن پياده ميشدود و

و لودولوژیستها تقسيم ميشدود كده هدر كددام رویکدردهدا،

از این طریق ژانرهاي مختلف بازي شکل ميگيرند و بازي هدا

نظریهها و روششناسيهاي مختص به خدود را بدراي مطالعدۀ

از هم متمدایز و پایدۀ هرگونده تعامدل بدين مخاطدب و بدازي

این حوزه در پيش ميگيرند .9دستۀ اول بر موضع انسانگدرا و
سوژهمحور تأكيدد دارد كده ریشدۀ بدازيهداي رایاندهاي را در

9

ویدئویي مي شوند .یوهان هویزینگا ( ،)1949لودویک جوزف
جددان ویتگنشددتاین ،)1953( 5روژه كایوئددا ،)2006( 3سدديمون
9

1

0

ساختارهاي روایي بازنمایيكنندۀ معنا بدراي بدازيبدازان قدرار

گوتسددچاک ( ،)1995یاس د ر یددول ( ،)2001, 2008جس د ر

مي دهد .در مقابل ،رویکرد لودولوژیک باور دارد كه بازي هاي

( ،)2003اینجِنفلدددت-نيِلسدددن و همکددداران ( ،)9971ادوارد

رایانهاي فضاي هویتي مستقل خود را خلق ميكنند و بازيباز،
درون این متن خود را در كنار سایر مؤلفههاي بازي بازتعریف

كاسترانوا ( ،)2005اس ن آرست ( )1997, 2004و گدوردون
كالهخا )2007, 2011( 99در این چارچوب قرار ميگيرند .نظدر
بدده تمركددز بددر منظددور تخصصددي ایددن مقالدده ،بددراي كسددب

ميكند.
بنا بر تعریف بال ميک «روایتشناسي ،نظریدۀ روایدتهدا،
متون روایي ،تصاویر ،دیدگاه هاي فکري ،وقایع ،آثار فرهنگدي
و  ...است كه یک داستان ميگویدد»

7

98

)1985: 3

حساسيتهاي نظري كافي ،عقاید برخي از این نظریدهپدردازان
مرور و س س چهار بازي شاخص بررسي خواهد شد.

 .(Miek,بندا بدر

این تعریف ساده ،بازيهداي ویددئویي ،متدون روایدياندد كده

ادواردکاسترانوواوجهانسینتتیک 

ازطریدددق داسدددتان درونددديشدددان بازنمدددایي مددديشدددوند و

كاسترانووا در توصيف جهان سينتتيک خود قائل به وجود غشا

شمایل نگاري هاي تصدویري در آنهدا بده ژانرهداي مختلفشدان

در اطراف این جهان و جهان واقع است كه داخدل آن ،جهدان

شکل مي بخشد كه ریشۀ خود آنها نيز در سداختارهاي روایدي

بازي با تمام ساختارهاي بازيگوندهاش جریدان دارد؛ امدا ایدن

بازنمایيكنندۀ معناي خود قرار ميگيرد .در اینجا تحليدل بایدد

الیۀ مرزي بههيچوجه بهسختي مرز دایرهاي هویزینگا نيست و

در روند متن شکل بگيرد و ازطریدق پيگيدري زنجيدرۀ روایدي

او وجود شدکافهدا بدراي ارتبداط بدا جهدان خدارج را در آن

متن ،ميتوان بده شدناختي از آن دسدت یافدت .از چهدرههداي

ميپذیرد و قبول ميكند كه ایدن فضدا مهرومدومشدده نيسدت:

شناختهشدۀ طرفدار این مکتب ،ژاندت مدوري ( )1997و لدف

«مردم از هر دو طرف در همۀ زمانها در حال عبوركردن از آن
هستند و همراه خود پيشفرضهاي رفتداري و خصدلتهداي

مانوویچ ( )2001, 2003هستند.
0

در مقابل ،لودولوژي از كلمدۀ التدين لدودوس بده معنداي

خددود را حمددل مدديكننددد؛ درنتيجدده ،در فضدداي سددایبري

بددازي برگرفتدده شددده و در پددي سدداختن حددوزۀ مطالعدداتي

ارزشگذاري چيزها گرفتار ارزشگذاريها در خارج از فضاي

ميانرشتهاي اسدت كده تنهدا همدين بدازيهدا و فعاليدتهداي

سایبري ميشدود» (« .)Castronova, 2005: 147زمداني كده یدک

بازيگونه را ازنظدر علمدي مطالعده مديكندد و منظرگداههداي

شيء در فضاي مجازي بازيها داراي ارزش مديشدود ،چندين

مطالعاتي مختص به خود را دارد .برخالف روایتشناسدان كده

قضاوتي در خارج از این غشا نيز امکانپذیر مديشدود و معندا

روایت را پایۀ بازي قرار ميدهند ،لودولوژیستهدا نظدامهداي
قواعد و گيمپلي را نقطۀ شدرو حركتدي خدود در بدازيهداي
ویدئویي در نظر ميگيرند .از این منظر عبارت «گيمپلي» ،واژۀ
 1تفصيل مقدمات نظري در مقاله دیگر (حاجيحيدري و اكرم )9970 ،آمده است.
مطالب مندرج در بخش مرور نظري این مقاله به این منبع مستظهرند.
Lodus

2

3

Huizinga
Wittgenstein
5
Caillois
6
Gottschalk
7
Juul
8
Jesper
9
Castronova
10
Aarseth
11
Calleja
4
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پيدا ميكند .ازطریق این فرایند [ارزشگذاري در داخل غشدا ،

نظریههاي كایوئدا كده بدراي پاسدخگویي و تکميدل نظرهداي

اشياي مجازي تبدیل به اشياي واقعي ميشوند؛ زماني كه اكثدر

هویزینگددا در حددوزۀ نظریددۀ بددازي بسددط یافتنددد ،بدده یکددي از

مردم توافق ميكنند كه آن شيء براي كسي ارزش واقعي دارد،

پرارجا ترین نظریدههدا در ایدن موضدو تبددیل شددند كده كدار

آن [شدديء اصددالتاً داراي آن ارزش هسددت .آن شدديء دیگددر

بسياري از نظریهپردازان بازيهاي ویدئویي نيز با تأثير مسدتقيم یدا

بدههدديچوجدده مجدازي نيسددت؛ بلکدده واقعدي و اصديل اسددت»

غيرمستقيم از آنها تددوین شدد؛ بدا ایدن حدال ،ازجملده انتقدادات

 .)Castronova,در ایددن جهددانهدداي سددينتتيک،

واردشده به كایوئا و هویزینگا ،این مسئله است كه هدر دوي آنهدا

مجازيبودن چنان بهنرمي در واقعيدت مخلدوط مديشدود كده

بازي را چيزي خارج از فرایند زندگي روزمرۀ اجتماعي مديدانندد

اشاره به تمایزات آن را كاري دشوار ميكند.

و آن را راهي براي فدرار از وضدعيت در انقيداد جهدان خشدک و

(2005: 148

كاسترانووا اینچنين تلفيقي را در همۀ جهتهداي زنددگي

جدي سرمایهدارانه در نظر ميگرفتند؛ در حالي كه هدر دوي ایدن

اجتماعي بسط مي دهد و آن را بهطور دقيقتر حتي در مسدائل

موارد تأثيرهاي زیادي بدر دیگدري دارندد و ممکدن اسدت داشدته

اقتصادي ،سياسي و حقوقي نيز بررسي ميكند .بدراي مثدال از

باشند؛ چه بهمنزلۀ عناصر فرهنگي و چه با دیدي عملگرایانهتر.

بعد اقتصادي ،با اشاره به بدازي ال دورادو و خریدد و فدروش
اشيا و ارز داخل بازي در فروشگاه اینترنتي  ،ebayبه این نکته

اسپنآرست:متنسایبری 

اشاره ميكندد كده چگونده ارزش ایدن اجنداس كده در دنيداي

اسدد ن آرسددت ،جامعددهشددناس ،فيلسددوف و از مهددمتددرین

سينتتيک قرار دارند ،با تأثيرگرفتن از قوانين عرضه و تقاضداي

نظریه پردازان حوزۀ بدازي اسدت .او از بنيانگدذاران مطالعدات

اقتصاد دنياي واقعي عمدل مديكندد و تدابع آن اسدت و خدود

بازي هاي ویدئویي بهمنزلدۀ رشدتهاي دانشدگاهي بدوده اسدت.

چگونه روي آنها تأثير ميگذارد.

همچنين سردبير نشریۀ مطالعات بازي است كده از مهدمتدرین
نشریههاي جامعهشناسي بازيهداي ویددئویي در كندار نشدریۀ

روژهکایوئا:لودوسوپایدیا 

بازي و فرهندگ اسدت .او روایدت و شخصديتپدردازي را در

از منظر روژه كایوئا بهطور كلي بازيهاي مختلف در یک طيدف

بازي هاي ویدئویي بهمنزلۀ مسئلهاي ثانوي درک مديكندد و از

قرار ميگيرند؛ در یک طرف این طيف پایدیا قرار دارد .در یدک

این جهت فاصلهاي بين خود و روایتشناسان قرار ميدهد كه

فعاليت پایدیا ،فرد بهوسيلۀ قواعد سفت و سخت محدود نشدده

بازي را با جنبۀ روایي آن تعریف مديكنندد و آن را در امتدداد

است .در مقابدلِ پایددیا ،لدودوس قدرار مديگيدرد .لدودوس بده

رسانههاي دیگر همچون رمان و سينما قرار ميدهند.

سيستمهایي با قواعدد شدکلگرفتده اشداره دارد .اگرچده وجدود

با این حال ،او بازي ویدئویي را بهمنزلۀ یک مدتن مطالعده

بردوباخت براي پایدیا ممنو هم نيست ،چنين اهددافي هميشده

9

ميكند و با تأثير از نوربرت وینر عندوان سایبرتکسدت (مدتن

هم در آنها حاضر نيست؛ اینکه چه كسي برنده ميشدود ،بيشدتر

سایبري) را به آن ميدهد كه تنها مختص به بدازي نيسدت؛ بدا

در نتيجۀ مذاكره بين بازیکنان مشخص ميشود تا اینکه بهوسديلۀ

این حال ،ارائۀ این مفهوم در این جهت عمل ميكند كه بدازي

قواعد مشخصي تعيدين شدود .در اشدکال بدازي لدودوس ،ایدن

ویدئویي را از متون روایي دیگر در ادبيات یا سدينما متمدایز و

قواعدند كه باید به آنها پایبند بود و بردن ،نتيجۀ دستیدافتن بده

سنخ جدیدي از تحليل را براي بدازي ویددئویي تددوین كندد؛

این شرایط مشخص است (اینجِنفلت-نيِلسن و همکداران.)77 :9971 ،

زیرا روش هاي تحليل متني سابق براي تحليدل اینگونده متدون

همچنين اینگونه بازيها با توجه بده هددف مطلدوب و از پديش

كافي نيستند و تصویري درست و جامع از آن ارائه نميكنند.

تعيينشده پيش ميروند كه در ساختار آنها تعریف شدده و ایدن
مسئلهاي است كه بهطور معمول پایدیا آن را ندارد.

9

ریاضدديدان و فيلسددوف آمریکددایي كدده اولددين بددار مفدداهيمي همچددون

سایبرنتيک یا سایبرگ را ابدا كرد.
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هنگام مطالعۀ یک كتاب ،بخدش عمددۀ عملکدرد خوانندده
درون ذهن او اتفاق ميافتد؛ در حالي كه درگيري استفادهكننده

حاصلشده در متن تا حد زیادي بدر عهددۀ خدود مخاطدب و
توانایيهاي اوست.

از متن سایبري ،فراتر از یک عمل درونذهندي اسدت .در یدک

جریان حركت در متن سایبري به گفتۀ آرست ،به حركدت در

متن سایبري نو درگيري مخاطب با متن بهگونهاي اسدت كده

هزارتو شبيه اسدت كده خوانندده در آن گشدتوگدذار مديكندد و

دیگر نميتدوان آن را تنهدا ندوعي از عمدل خوانددن دانسدت؛

راههاي رسيدن به هدف را تجربده یدا راههداي مخفدي را كشدف

ازاینرو ،آرست براي تبيين نو تعامل بين مخاطب و اینگونده

ميكند كه به او در رسيدن به هدف كمک ميكنند و ممکن اسدت

متون ،دست به ابدا واژه با عنوان «ارگودیک »9مديزندد؛ ایدن

نتواند همۀ بخشهاي آن را تجربه كند یا حتي به شکلي اسدتعاري

واژه از دو كلمۀ «ارگون 0و هودوس »9تشکيل ميشود كده بده

در آن گم شود ( .)Aarseth, 1997: 3آرسدت در جریداني تداریخي

ترتيب به معناي كار و مسيرند .در یک ادبيات ارگودیک بدراي

معناي كلمۀ البيرنت (هزارتو) را واكاوي مديكندد و بدراي القداي

طيكردن یک متن نياز به فعاليتي غيرناچيز و تعاملي تر وجدود

مفهوم خود ،تحریفات تاریخي در معناي ایدن كلمده را شناسدایي

دارد و پيشرفت مدتن بده ندوعي درگيدري خدالق و غيرخطدي

ميكند و كنار ميزندد و بده دو ندو ِ مختلدف هزارتدو مديرسدد:

نيازمند است و از این طریق است كده كليدت آن مدتن مفهدوم

یددونيكورسددال و مددالتيكورسددال .در هزارتددوي یددونيكورسددال

ميشود؛ این در حالي است كه در ادبيات غيرارگودیک ،تالش

(تکمسيره) تنها با یک مسير روبدهرو هسدتيم كده در طدي آن بدا

براي طيكردن متن نداچيز اسدت و هديچ مسدئوليت غيرذهندي

پيچشها و خمشهاي پياپي دستوپنجه نرم ميكنيم كه بدهطدور

براي خوانش آن بهجز (براي مثال) حركت چشم یدا ورقزدن

معمول به نقطدهاي مركدزي منتهدي مديشدوند؛ در حدالي كده در

صفحات وجود ندارد ( .)Aarseth, 1997: 1-2فعاليدت درگيدري

هزارتوي مالتيكورسال (چندمسيره) یدا مداز ،جسدتجوگر از بددو

در متن سایبري برخالف متن عادي ،خطي نيست .متن عدادي

ورود بهطور معمول با مسيرهاي مختلفي روبهرو ميشود و ناچدار

همانند فيلم یا كتاب داستان ،نقطۀ آغازین و نقطۀ پایداني دارد

باید بين آنها به انتخابهاي مهمي دست بزندد (.)Aarseth, 1997: 6

كه مخاطب هيچ اختياري در انتخاب ترتيب جریان بين این دو

ميتوان هزارتوي یونيكورسال (تکمسديره) را شدبيه ندو عدادي

نقطه ندارد و در صورتي كه بخواهد بخشي را نيز بده انتخداب

متن دانست؛ در حالي كه متن سایبري به ندو دوم آن نزدیدکتدر

خود حذف كند ،دیگر نمي تواند این ادعا را داشدته باشدد كده

است .ازنظر جاسدمين كدالي جایگداه درسدت نظریدۀ آرسدت در

متن را خوانده است؛ اما در متن سدایبري وضدعيت بده شدکل

بازيهاي ویدئویي دیده ميشود كه مفهوم دوگانۀ هزارتو در آنهدا

دیگري است .مخاطب براي طيكردن متن به در پديش گدرفتن

به همان معناي تركيب اوليهاش احيا شده است :در بازي ویدئویي

یک یا چندین راهکار مختلف نيازمند است كه ممکن است در

با مسيرهاي متعدد (یعني مولتي كورسدال) ،انتخداب مسدير تکدي

فرایند تعامل دستخوش تغيير شود .مخاطب قادر است ترتيدب

بهوسيلۀ بازيباز (یعني حركت یونيكورسال) ،به این معني نيست

گذر از بخشهاي مختلف را گدزینش كندد و بدراي یدک دور

كه آن بازي تنها یک راه دارد؛ البته شانس وجود سایر راههاي بداز

كامل متن نيازمند این نيست كه تمدام حالدتهداي مختلدف را

به روي بازيباز هم به این معني نيست كه بازيباز ممکدن اسدت

امتحان كند؛ هرچند انجام آن سبب غناي بيشتر خدوانش مدتن

بيش از یک راه برگزیندد .همچندين بدازيهداي كدام يوتري ،بعدد

بهوسيلۀ مخاطب ميشود .درگيري با این نو مدتن نيازمندد در

دیگري از هزارتدو را هدم گسدترش دادهاندد :بعدد هزارتو/مدارپيچ

نظر گرفتن پيامدهاي مختلف هر نو از تعامل است كه جریان

دیناميک و پویا (كالي.)97-08 :9973 ،

مددتن را دسددتخوش تغييددر مدديكنددد و مسددئوليت پيامدددهاي

متن سایبري تعریفشده بهوسيلۀ آرست ،ابرمتن است؛ بده
این معنا كه مشاركت خواننده/كاربر بهصورت ابتدایي و سداده

1

Ergodic
Ergon
3
Hodos
2

نيست و ميزان درگيري بده حددودي فراتدر از عمدل خوانددن
ميرود؛ اما نظر آرست دربارۀ متن سایبري تنها بده خدود مدتن
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اشاره ندارد .او به جایي كه متن از آنجا خوانده مديشدود هدم

مفهوم غوطهوري مدنظر كالهخا تنها به بازي هاي ویدئویي

توجه ميكند و ازاینرو ،ویژگيهاي این نو تعامل در درجدۀ

معطددوف نيسددت و در هددر نددو از مصددرف رسددانهاي امکددان

اول اهميت قرار ميگيرد و ادبيات ارگودیک مدنظر آرسدت را

رخدادن آن وجود دارد كه به نسبت ندو مشداركت در فرایندد

شاكلهبندي ميكند .ابدرمتنهدا ،بدازيهداي ویددئویي ،ادبيدات

مصرف ،كيفيات غوطهوري نيز دچار دگرگوني ميشوند؛ اما او

توليدشده بهوسديلۀ ماشدين و مادهدا 9همده جدزء ایدن متنيدت

از این مفهوم تنها براي تبيين وضعيت و ميزان درگيري بازیکن

سایبري قرار ميگيرند.

با بازي ویدئویي بهره ميبرد .همدان طدور كده در شدکل زیدر

نظریههاي آرست از این نظر مهم بودند كه پنجرۀ پدارادایم

مي بينيد ،این نو غوطهوري شش چارچوب مختلف دارد .هر

متني را براي متن هاي عصر دیجيتال هم گشودند و جایگزیني

كدام از این چدارچوبهدا در فرایندد بدازي بدا ميدزان شددت

جذاب براي نظریۀ غالب آن زمان دربدارۀ ابدرمتنهدا (كده بدر

مختلفي ممکن است رخ دهند كه با تغييرات متناوب سديال در

شباهتهاي گونههاي جدید متن بدا نظریدههداي پسدتمددرن

توجه بازيباز بين هر كدام از آنها همراه است .درجدۀ شددت

دادندد (اینجِنفلدت-نيِلسدن و

درگير در این چارچوبها به دو شکل كلي صورت مديگيدرد:

همکاران .)588 :9971 ،با توجه به این نظریدههدا چندين اسدتنباط

درگيري كالن و درگيري خرد .وضعيت كالن بده جاذبدههداي

ميشود كه دیگر مدتن ممکدن اسدت شدامل روایدت نباشدد و

انگيزهدهندهاي مربوط است كه درگيري مسدتمر و طدوالني در

روایت در متن سایبري به عنصر ثانویه و حذفشددني تبددیل

هر كدام از این چارچوبها را بههمراه دارد .وضعيت خرد نيز

ميشود كه در بهترین حالت اجزاي مختلف متن را در ارتبداط

بر درگيري هاي لحظهاي و كوتاهمددت متمركدز مديشدود كده

با یکدیگر قرار ميدهد .همچنين نظریههاي آرست راه را براي

بهسرعت به چارچوب دیگر منتقل ميشوند .هيچكددام از ایدن

ایجاد تمایز بين مخاطب متن سایبري و چگدونگي مصدرف او

چارچوبها بهتنهایي تجربه نميشوند؛ بلکه همواره در ارتباط

در این متن در برابر متون عادي دیگر همچون رمدان و سدينما

با یکدیگرند؛ اما در بازيهاي متفاوت هدر چدارچوب خدا

فراهم ميكند و چارچوب نظري ستروني براي تحليل مناسدب

ممکن است بار بيشتري پيدا كند (.)Calleja, 2007: 237-238

این نو متنيت در اختيار ما قرار ميدهد.

ژانبودریار:وانمودهووانمود 

دربارۀ تفدرق تأكيدد داشدت) ،ارائده

بودریار در یدک طبقدهبنددي چهدار ندو تصویرسدازي از
غوطهوری 
گوردونکالهخا :


واقعيت را ارائه ميدهد:

گوردون كالهخا ،در بررسي بازي هاي ویدئویي تمركدز اصدلي

 )9تصویر بازتاب واقعيتي عميق است؛

خود را بر رابطۀ ميان بازي و بازیکن و ميزان درگيري بدازیکن

 )0تصویر واقعيتي عميدق را مديپوشداند و ماهيدت آن را

هنگام بازي قرار داده است .او در سال  0889مقالدۀ «درگيدري

تغيير ميدهد؛

در بازي دیجيتال :یدک مددل مفهدومي» را در نشدریۀ بدازي و

 )9تصویر غيبت واقعيت عميق را ميپوشاند؛

فرهنگ چاپ كرد .بعد از استقبال از این مقاله ،كالهخا الگدوي

 )5تصویر رابطهاي با واقعيت ،هرچه كده باشدد ،نددارد و

نظري خود را با بسط بيشتر و اصالحاتي بهصدورت كتدابي بدا

وانموده خالص آن است.

نام در بازي :از غوطهوري تا الحاق در سال  0899چداپ كدرد

در موردِ اول ،تصویر در ظاهر خدوب اسدت؛ بازنمدایي از

كه از مهمترین كتابها براي تبيين نو و ميزان درگيدري یدک

نو آیينهاي مذهبي است .در موردِ دوم ،تصویر در ظاهر بدد

بازیکن در جریان بازيكردن است.

و بازنمایي از نو اعمال شدرارت بدار اسدت .در مدورد سدوم،
تصویر بهگونهاي خود را ظاهري از چيدزي نشدان مديدهدد و

 :Mods1به تدوینها و دستکاريهاي ثانویه در متن اشاره دارد كه حتي

ممکن است تا آنجا پيش برود كه اثر زیادي از متن اوليه باقي نماند .

بازنمددایي از نددو سددحر و جادوسددت؛ امددا در مددوردِ چهددارم
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برخالف سه مورد قبل كه با بازنمایي روبهرو بودیم ،با وانمدود

از ارائۀ تصویر از امدري اجتمداعي دارد و در خدوانش نظریدۀ

روبهرو هستيم .وانمود در تقابل بدا بازنمدایي قدرار مديگيدرد.

بودریار اشاره به این تقسيمبندي ضدروري اسدت .او هديچگداه

بازنمایي از اصلِ همارزي نشانه و امر واقعي نشئت مديگيدرد.

رویداد امر واقع را كتمان نميكندد و بده آن اشدارات فراواندي

وانمود یا شدبيهسدازي حالدت معکدوس شدکل آرمداني اصدل

دارد .مسئلۀ اصلي او در فرایند ،ارائۀ تصویر از ایدن امدر واقدع

همارزي است ،از نفي كامل نشانه بهمنزلۀ ارزش ناشي ميشود

است كه ميتواند آن را بازنمایي كند یا ازطریدق وانمدود آن را

و در آن نشانه به خود بازميگردد و مرجعش را نابود ميكندد؛

مخدوش و معناي آن را نابود كند .به گفتدۀ زیگموندت بداومن

در حالي كه بازنمایي ميكوشد وانمدود را بدا تفسدير بدهمنزلدۀ

در تحليددل نظرهدداي بودریددار «در فراواقعيددت ،حقيقددت نددابود

بازنمددایي كدداذب جددذب خددود كنددد و وانمددود ،كددل سدداختار

نشده؛ بلکه بيربط و بياهميت شدده اسدت» (بداومن.)0 :9905 ،

بازنمایي را بهمنزلۀ وانموده در بر ميگيرد (بودریار.)099 :9979 ،

جایگزیني وانموده به جاي واقعيت امري ابژكتيو نيست؛ بلکده

نمونۀ كامل از این نو شبيهسدازي یدا وانمدود در رسدانههدا و

در ط دي فرایندددي اپيسددتمولوژیک رخ مدديدهددد و خاصدديت

بهویژه تبليغات مشاهده ميشود و تمام حدوزههداي اجتمداعي

بيناالذهاني وانمودههاست كه بهصورتي نشدانهشدناختي عمدل

دیگر نيز در حال بازتوليد این فرایند درون خود هسدتند و تدا

ميكندد و سدبب مديشدود ایدن فرایندد جدایگزیني رخ دهدد؛

آنجا ادامه پيدا ميكنند كه دچار انفجار درونریز معنا ميشوند.

ازاینرو ،نظریۀ بودریار امکان تحليل را از بين نمديبدرد؛ ولدي

براي مثال بودریار در امر سياسي اینگونه توضيح مي دهدد كده

به این نکتۀ ظریف اشاره دارد كه شاید تحليل مدا بدر پایدۀ آن

ایدئولوژي تنها به تحریف واقعيت ازطریدق نشدانههدا مربدوط

واقعيت نيست؛ بلکه بر پایۀ سایهاي اسدت كده وانمدوده آن را

ميشود؛ بهعبارتي ،وانمود به دورزدن واقعيت و نسخهبدرداري

ایجاد كرده است و سدعي در فریدب مدا بدراي پدذیرش خدود

از آن ازطریددق نشددانههددا ربددط پيدددا م ديكنددد .هدددف تحليددل

بهمنزلۀ واقعيت دارد .ویژگي وانموده نيز دقيقداً در همدين جدا

ایدئولوژیک همواره بازسازي فرایند عيني است .ميل به احياي

خود را نشان ميدهد و آن اینکه دیگر این مسئله را كه واقعدي

حقيقت در الیۀ زیرین وانموده ،مسئلهاي اشتباه است

(بودریدار،

نيست ،پنهان ميكند.

)59 :9979؛ ازایددنرو ،هرگوندده تحليددل و سددخنگفددتن از امددر

در نقد نظریههاي بودریار ،باومن معتقد است نزد بسدياري

سياسي بيمعنا ميشود؛ زیرا معنا در آن دچدار انفجداري درون

از مردم ،بسياري از چيزهاي زنددگي هرچده باشدد ،وانمدودن

خود از اصلي بيمعنا یعني همان وانمود ميشدود و رویدداد را

نيست .نزد بسياري ،واقعيت همچنان همان اسدت كده هميشده

سرد و خنثي ميكند .هيچچيز یک قطب را از قطب دیگر جدا

بوده است :سخت ،استوار ،پایدار و دشوار .آنها پيش از اینکده

نميكند .آغاز نيز دیگر از پایان جداشدني نيست؛ بلکه بهنوعي

خود را تسليم نشخواركردن تصاویر كنند ،به این نياز دارند كه

یکي بر دیگري فرومديریدزد و بده شدکلي تلسدکوپي در هدم

دندانهایشان را در ناني واقعي فروكنند (باومن)017 :9905 ،؛ امدا

فرومي روند .در هم فدروریختن دو قطدب سدنتي در یکددیگر

حتي با قبول این نقد نيز خللي در ادامۀ كدار ایدن پدژوهش در

برابر با انفجار دروني است .در هدر جدا و صدرفنظدر از هدر

استفاده از نظریههاي بودریار به وجود نميآید؛ زیرا هددف آن

حوزهاي (سياسي ،زیستشناختي ،روانشناختي ،رسانهاي) كده

تحليل كل جهان اجتماعي پستمدرن نيست؛ بلکه تنها بهدنبال

در آن این دو قطب دیگر نميتوانند حفد شدوند ،بده قلمدرو

بخشي از آن است كه خود باومن نيز در تحليل بودریدار آن را

وانمود و درنتيجه ،دست كاري مطلدق گدام گذاشدته مديشدود

هستۀ اصلي بازتوليد فرااقعيت ميداند؛ یعني رسانه.

(بودریار.)39-35 :9979 ،

نظریه پردازان بازي هداي ویددئویي كده همدواره بدر اصدل

با وجود این توضيحات باید با احتياط با مفداهيم بودریدار

تفاوت بازنمایي و شبيهسازي در ساخت مکتب فکري در ایدن

برخورد كرد تا دچار قرائتي اشتباه و سفسطهآميز از نظریههداي

حوزه تأكيد داشتهاندد ،مایدههداي نظریدۀ بودریدار را در خدود

او نشد .همان طور كه اشاره شد ،بودریار تقسيمبندي خاصدي

دارند؛ اما كمتر این نظریه پرداز و تأثير او در تکوین نظریههاي
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بازي را بررسي كردهاند .شاید در سادهترین حالدت آن ،پرهيدز

هویتي ایجداد مديشدود كده بده بيدان فدن-لدون ایدن فرایندد،

این نظریهپردازان بهدليل اجتناب از رویکرد نيهيليستي بودریدار

تنزدودگي در رویارویي با جهان مجازي است كده فدرد را از

در تحليل امر اجتماعي است كه امکان رجو بده امدر واقدع را

وضعيت اوليهاي كه شخصيت و هویت افراد در جهان واقعدي

دشوار ميكند؛ اما بودریار در جایگاه مهمتدرین متفکدر نظریدۀ

اجتماعي جریان دارد ،خارج ميكند؛ ازایدنرو ،از آن بدهمنزلدۀ

شبيهسازي و وانمود ،تأثير كموبيش جالبتوجهي بر هر حوزۀ

فرایند هویت زدایي یاد مي شدود .ایدن هویدتزدایدي ازایدنرو

نظریهاي داشته اسدت كده بدا امدر شدبيهسدازيشدده همچدون

صورت ميگيرد كه شخصيت قابلبازي و ویژگيهداي هدویتي

بددازيهدداي ویدددئویي سددروكار داشددته اسددت .هنگددامي كدده

او در جهاني جدید به جاي شخصيت واقعي بازيباز مينشيند

لودولوژیستها از شبيهسازي بحدث مديكنندد ،منظدور همدان

و این در حالي است كه كنترل این شخصيت و كدنشهداي او

بازي ویدئویي بهمنزلۀ وانمودهاي اسدت كده ازطریدق سداخت

به دست بازيبازي اسدت كده براسداس واقعيدتهداي جدیدد

چارچوب ها و قواعددي مخدتص بده خدود فراتدر از واقعيدت

شخصيتي در وضعيت هاي مختلف دسدت بده عمدل هدفمندد

ریشهگرفته از آن ميرود و بده آنهدا نده بدهمنزلدۀ بازنمدایي از

مي زند؛ ازاینرو ،شخصديت قابدلبدازي بده وانمدودهاي بدراي

واقعيت بلکه خود واقعيت توجه و بدا آن رفتدار مديشدود كده

شخصيت بازيباز تبدیل ميشود؛ زیرا بازنمایي كنش بازيبداز

دیگر حتي ادعاي بازنمایي ندارد .آیا ميتوان اینگونه گفت كده

است؛ ولي داللتي بر هویت اصلي او ندارد.

خود شخصيت بازیکن در یک بدازي ویددئویي وانمدودهاي از

بعددد از انتقددال در ایددن مرحل دۀ شخص ديتي ،مددا در جهددان

خود شخصيت واقعدي اوسدت كده دیگدر ارتبداطش را بدا آن

سينتتيک كاسترانووا قرار داریم؛ جهاني مجازي كده غشداي آن

گسسته است و بهطور نهان آن را كتمدان مديكندد بدا وجدود

برخالف دایرۀ جادویي به طور كامل بسته و جداافتاده نيست و

اینکه مکتب نظري لودولوژیست ها چندین سدال بعدد از آثدار

مرزهاي آن ،مرزهاي مطلقي نيستند و كم یا زیاد با جهان واقع

مهم بودریار پا گرفت ،تعریف آنها از شبيهسازي با ضعفهایي

ارتباطاتي دارند؛ رابطهاي از نو تأثير و تأثر.

روبهروست كه هنگام مقایسه بين امر واقعي و امر مجازي این
ضعفها بيشتر خود را آشکار ميكنند.

در این جهان سينتتيک شخصيتِ تعریدفشدده در بدازي و
بهدنبال آن ،بازيباز به درون دنياي بازي انداخته ميشوند .این
جهان بازي ،خود زیرمجموعهاي از این جهان سدينتيک اسدت

جمعبندیچارچوبنظری 


كه در كنار عناصر دیگر آن را مديسدازند و نمديتدوان گفدت

بازي باز بهطور انتسابي یا اكتسابي ،ویژگي هداي شخصديتي -

جهان بازي بهتنهایي همان جهان سدينتتيک اسدت .ایدن جهدان

اجتماعي و فردي در جهان واقع را دارد؛ ویژگيهایي كده هدر

بددازي شددامل شخصديتهدداي جددانبي ،محديطهدداي فضددایي و

روزه در تعامل با انسانهاي دیگر بدا آن افدراد را بده شدناخت

فيزیکي ،سازوكارهاي پویایيبخش و قواعد است؛ اما ميتدوان

درمدديآورد و خددود را بدده خددود و دیگددران مدديشناسدداند و

این جهان را جدا از شخصيت تعریف شدده در بدازي در نظدر

واقعيتهاي اجتماعي از این طریدق بدراي زنددگي او سداخت

گرفت؛ زیرا هرچند این جهدان بدازي چدارچوبهدا و قواعدد

ميیابند .اگر وضعيت به روش اروینگ گافمن ( )1959تعریف

رفتاري را به روشهداي مختلدف بده ایدن شخصديت تحميدل

شود ،بازيبداز در زنددگي روزمدره بدا پرسدوناها و نقدابهدا،

ميكند ،شخصيت بازي را تنها نمدي تدوان در كنتدرل آن دیدد؛

شخصيت اجتماعي خود را به دیگران ميشناساند؛ امدا هنگدام

ازاینرو ،شخصيت بازي نيز خود عنصري (تا حد باال) مستقل

رویارویي با بازي ویدئویي و قرارگرفتن در بطن شخصديتي و

در این جهان سينتتيک و از عناصر ضروري سازندۀ آن است.

ظاهري شخصيت قابلبازي ،این نقداب هدا بده شدکل بنيدادین

همچنين این جهان بازي همچون دیددگاه اسد ن اورسدت،

تفاوت پيدا ميكنند؛ ازاینرو ،هنگامي كه بازيبداز شدرو بده

متني سایبري قرائت خواهد شد و هر جا صحبتي از متن شدد،

كنترل شخصيت قابلبازي ميكند ،تغييري بنيادین در وضدعيت

منظور همين متن سایبري است؛ یعني فرامتنهایي كده ادبيدات
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ارگودیک در آنها تعریف ميشود و نميتوان روایتدي خطدي و

نيز گاه خروجي رفتار بازيباز در خارج از ایدن چدارچوبهدا

جهانشمول براي آنها تعریف كرد و هر بدار رویدارویي از اول

خود را پدیدار ميكند و خود بازيباز نيز گاه ساختار ظهوري

9

تا آخر آنها ،تنها بخشي از خود را آشکار ميكند و قرائت آنهدا

را ابدا ميكند تا وضعيتهاي پيشبينينشدهاي خلق و سدبب

به تالش تعاملي و همکاري بين متن و بازيباز نيازمند است.

ایجاد قواعد رفتاري جدیدي شوند.

مورد بعدي در بخش جهان بازي ،به كداركرد آن بدهمنزلدۀ

در كل ،فرایندي كه بازيباز آغاز و در محيط سيال جهدان

وانمود/شبيهساز جهان واقعي مربدوط اسدت .همدان طدور كده

سينتيک جریان پيدا ميكند ،درنهایت ،واقعيت تازهاي را خلدق

لودولوژیستها نيز بر آن تأكيدد دارندد ،جهدان بدازي را بایدد

ميكندد كده سدبب تعریدف جدیددي از شخصديت و هویدت

بهمنزلدۀ شدبيهسداز درک كدرد؛ ازایدنرو و بدا اسدتفاده از ایدن

بازيباز ميشود .این جهان همان طور كده بده آن اشداره شدده

تعاریف ،در این بخش نظریۀ بودریار به جهان بازي نيز تعميم

است ،ازطریق غوطهوري بهمنزلۀ واقعيتي جدید فهم مديشدود

داده ميشود .كاركرد این جهان بسيار شبيه به چيزي است كده

كه بهدليل طبيعت متن سایبري ممکن است در حاالت مختلف

بودریار در كتاب وانموده و وانمود ( )1994دربارۀ دیزني لند و

این واقعيت نوظهور نيز دچار تغيير شود؛ اما چيزي كه بيش از

ارتباط آن با جامعۀ واقعدي توصديف مديكندد؛ ازایدنرو ،بایدد

همه در این پژوهش اهميدت دارد ،واقعيدت هدویتي جدیددي

ارتباط جهان بازي بهمنزلۀ وانموده با جهان واقعدي را ازطریدق

است كه پدیدار شده و ممکن است به بازيباز تحميل شود یا

داللتي ضد بازنمایانه بررسي كرد .پدس مفهدوم غوطدهوري در

خود او دست به انتخاب آن بزند؛ اما هر چيزي كه باشد ،كنش

این جهان نيز ابعادي تازه ميیابد؛ زیرا این بار غوطدهوري (در

تعاملي بازيباز در متن سایبري راه بهسوي این هویدت جدیدد

اشکال مختلف آن) در فضایي تنها با عنوان مجازي (كده خدود

ميبرد و بحث اصلي نيز شناخت این فاصله از شدرو فرایندد

را در مقابل واقعيت روزمرۀ عيني قرار ميدهد) روي نميدهد؛

هویتزدایي تا هویتیدابي دوبداره و متفداوت آن اسدت .ایدن

بلکه در وانمودهاي از جهان واقعي رخ ميدهد كه مديتدوان از

چارچوب و داللت هاي بخش هداي مختلدف آن بده خدارج از

این طریق كاركرد ایدئولوژیک و تأثير هویتي ایدن غوطدهوري

جهان سينتتيک ،اهميت این فرایند هویتي را نشدان مديدهندد.

را بهتر درک كرد.

چهبسا منظور بودریار از وانموده نيز ارجا و داللت بر چيدزي

در بحث از وضعيت قواعد بازي نيز باید به كایوئدا ارجدا

است كه وجود نددارد و مصدرف نمدادین (دوبداره بده معنداي

داد .وضعيت این قواعد كه بر رفتار بدازيبداز تأثيرگذارندد ،در

مدنظر بودریار) ،همان چيزي است كده در داللدت بدر نبودهدا

دو مفهددوم لددودوس و پایدددیا  -كدده خددود ایجادكنندددۀ طيددف

اهميت دارد و بازنمایيكنندۀ چيزي تهي است .در اصدل پایدۀ

نظرياند  -بررسي ميشود .در كدل ،جدایي كده قواعدد ،تمدام

كار این پژوهش ،شناخت چيزي است كده وجدود نددارد و از

كنش بازيباز را در سيطرۀ خود قرار ميدهد و اهداف را براي

این طریق باید بفهميم سازوكار نشانه هاي درون بازي چگونده

ما تعریف ميكند ،با وضعيت لودوس روبهرو هستيم و جدایي

است و سعي در بازنمدایي كددام امدر دارندد كده وجدود آن از

كه بازيباز قادر است بدون هدف از پيش تعيينشده دست بده

دست رفته است و كدام معنا وجود دارد كه ایدن تهديبدودگي

كنش در جهان بازي بزند و براي خود وضعيتهاي مختلف را

سوژۀ هویتي از معنا را آشکار ميكند.

امتحان كند ،پایدیا توصيفكنندۀ رفتار بازيباز است؛ اما نبایدد
این وضعيت ها را بهصورت سخت و انعطداف ناپدذیر در نظدر
گرفت .چهبسا اینها سنجه هاي نظري اند كه تنها به شناخت مدا
از وضعيت قواعد بازي كمک مديكنندد .بدراي مثدال حتدي در
وضعيت پایدیا نيز همچنان امکان خارجشدن از چارچوبهاي
تعریفشدۀ كنشي مختلف وجود ندارد .در وضدعيت لودیدک

 :Emergent1وضددعيتهددایي كدده از كنددار هددم قددراردادن قواعددد و
سازوكارهاي بازي پدید ميآیند.
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جهان
عيني

جهان
سينتتيک

وانموده

لودوس

واقعيت سایبر

هویتیابي

متن سایبري
(جهان بازي)

غوطهوري

هویتزدایي
شخصيت قابل
بازي

بازي باز
وانموده

پایدیا

نمودار-1فرایندسازۀنظریپژوهش

شرو فرایند سازۀ نظري پدژوهش از بدازيبداز در جهدان

تأثيراتي بر برساخت هویتي در روند بازي دارند و به بازيبداز

عيني آغاز ميشود كه به جهان سينتتيک وارد ميشود .از آنجدا

در شناخت بهتر جایگاه خود در بدازي كمدک مديكنندد و بده

كه مرز بين جهان عيني و سدينتتيک ،مدرزي بسدته نيسدت ،بدا

همين لحاظ آنها به طور كامل كنار گذاشته نشدند .طبدق گفتدۀ

خطچين نشان داده شده است؛ درنهایت ،بدازيبداز در جهدان

مائورا ،بهمنزلۀ یکي از صاحبنظدران حدوزۀ مطالعدات بدازي،

بازي هویتیابي ميكند و واقعيت سایبري جدیدي همدراه بدا

ابزارهدداي مفهددومي مطالعددات ادبدي و رسددانهاي  -كدده شددامل

غوطهوري در این جهان شکل ميگيرد.

مباحثي دربارۀ شخصيت ،روایت ،قوس و بدنمایدۀ دراماتيدک،
نقطددۀ دیددد ،ميددانپددرده و تصددویربرداري مدديشددوند  -در

روشپژوهش

روششناسي مربدوط بده مطالعدات بدازي نيدز بده كدار گرفتده

ابتدا باید توجه داشت كه هدف نشانهشناسي در این بدازي هدا

ميشوند (مائورا)989 :9970 ،؛ با این حال ،او از مطالعدۀ اجدزاي

بررسي محتواي جامعهشناختي هویت در آنهاست؛ نقطدۀ ورود

مهمتدر متندي بدازيهداي ویددئویي كده براسداس آن تعریدف

این پژوهش براي مطالعۀ این بازيها ،جایي است كه بازيبداز

ميشوند ،هيچ صحبتي به ميان نياورده است و دقيقاً در همدين

تعاملي ارگودیک بدا بدازيهدا دارد نده جدایي كده بدهصدورت

نقطه است كه چالشهاي روشي ایجاد ميشوند؛ زیدرا در ایدن

سينمایي به مشاهدۀ صرف تصاویر یا خوانش آنها مديپدردازد؛

پژوهش در رجو به نشدانه هداي فندي بدازيهداي ویددئویي،

ازاینرو ،بررسي ابعاد فني نشدانهاي و یدافتن مددلولهداي آن،

بههيچوجه قواعد پایۀ نظریهپردازيشده مطرح نمديشدوند؛ بدا

چندان هدف تمركز این پژوهش نيست؛ هرچند از ایدن نکتده

این حال تالش شده است با بهكارگيري خالقيتي علمي از این

نيز نميتوان چشم پوشي كرد كه این ميانپردههداي سدينمایي،

نشانهها رمزگشایي و معناي متناظر با آنها تفسير و بده الگدویي
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بددا وانمددودۀ شخصدديتي بددازيبدداز ایجدداد مديكننددد ،اسددتخراج

محدود شکل داده شود.
از آنجا كه در این پژوهش نشانههاي هویتي دنبال شدهاندد
كه بهمنزلۀ وانموده عمدل مديكنندد ،طبدق مراحدل زیدر عمدل
خواهد شد:

 ابتدا باید نشانهشناسي شخصيت هاي بدازي و بدهویدژه

شخصيتهاي اصلي و تعریفشده در بازي بررسي شوند.

ميشوند.

 در مرحلۀ بعد وضعيت هاي انتزاعي تدر بدازي بررسدي

ميشوند كه در اینجا منظور از این وضعيت ،انگيزهها ،اهدداف
و چالش هایي – یا در یک كالم «گيمپلي» بدازي – اسدت كده
بازي براي طيكردن روند آن در برابر بازيباز قرار ميدهد.

 س س به چگونگي تعامل شخصديت بدا كليدت جهدان

 در مرحلۀ آخر مسئلۀ قوانين و چارچوب هداي كنشدي

بازي توجه خواهد شدد .تدا بددین جداي كدار وضدعيتهداي

افراد در این بازيها بررسي و حيطۀ اختيارات شخصيتهدا در

ظاهري ،جایگداه اجتمداعي ،وضدعيت شخصديتي و رواندي آن

اثرگذاري بر دنياي بازي تحليل خواهد شد كه این مدوارد نيدز

نشانهشناسي شدهاند.

در «گيمپلي» بازي ميگنجند؛ اما تفاوت این دو مسئله در ایدن

 س س باید نو روابدط شخصديت بدا شخصديت هداي

جانبي و تعریفنشده در بازي واكاوي و نسبتهداي رابطدهاي

است كه اولي كنش بازيباز را ميسنجد و دومي پاسخ به ایدن
كنش ازطریق سازوكارهاي بازي است.

این شخصيت در رویارویي با این شخصيتها سنجيده شوند.

 س س دنياي بازي (شامل فضاها ،مراحل ،تاریخچدۀ آن

دنيا و  )...بررسي و معاني نشانهشناختي روابطي كه این دنياهدا

شخصيتهاي جانبي

جهان بازي
(فضاهاي فيزیکي و تاریخي
بازي ،مراحل و )...

شخصيت قابل بازي

بازي باز (واقعيت فردي)

(به مثابه وانموده)

انگيزهها ،اهداف ،چالشها

قوانين و چارچوبهاي كنشي
نمودار-2شبكۀتحلیلیپژوهش

طبددق روش مدددنظر ،ابتدددا رابطددۀ بددازيبدداز و شخصدديت

در بازي بررسي خواهد شد.

تعریفشده در بازي بررسي ميشود؛ س س ازطریدق شدناخت

همان طور كه در این نمودار مشاهده مديشدود و چنانکده

بهتر مسائلي كده شخصديت تعریدف شدده در بدازي در بدازي

آلدرد ميگوید ،پيشفرض پژوهش حاضر بدین گونه است كه

ویدئویي با آنها سروكار دارد ،وضعيت و شدکلگيدري هدویتي

بازيباز از دریچۀ شخصيت تعریفشده در بازي خود با دنياي




جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)97شماره سوم ،پایيز 9977

51


اجتماعي یا توانایي شخصي او تأكيد مي شدود .در ایدن

بازي و زیرمجموعههاي آن تعامل ميكند و روابط بين بازيباز

خا

و شخصيت بازي و همچنين شخصيت بازي با دنياي بازي نيز

حال ،وجود كه اساس ترتيبات اجتماعي را تشکيل مي داد ،نده

براساس رابطهاي دوطرفه ساختار ميیابد.

خانواده بود و نه كليسا ،نه صنف ،نه مجمع مدیریت شهر ،نده
هيچ واحد جمعي دیگدر؛ بلکده ایدن وجدود در فدرد خالصده

یافتههایپژوهش


مي شد .كروزو نيز بدهراحتدي فرزندد خلدف ایدن جهدانبيندي

دوکنوکم

محسوب ميشود؛ درنتيجه ،گرایش بنيادي فردگرایي اقتصادي،

مدديتددوان قهرمددان سددري بددازيهدداي دوک نددوكم را بددا سددنخ

كروزو را از توجه بسيار به پيوندهاي خانوادگي ،خواه در مقام

شخصيتي رمان معروف دنيل دیفدو ،یعندي رابينسدون كدروزو،

پس خواه شوهر ،بازمي دارد .منفعتجویي تنها حرفۀ كروزو و

مقایسه كرد تا ابعاد این سنخ آشکار شود .ایدان وات ،منتقدد و

سراسر قلمرو اوست .رابطۀ او با تمام شخصيتهاي داسدتاني،

نظریهپرداز ادبي صاحبنام قرن بيستم ،كروزو را نمونۀ كداملي

رابطهاي ابزاري و بر پایۀ منافع است .شخصيت زوري ،بردهاي

از شخصيت فردگراي اقتصدادي و منفعدتطلدب دانسدت كده

سياهپوست بود كه كروزو در ماجراجویيهاي خود بدا او آشدنا

مددوازي بددا جنددبشهدداي فکددري جدیددد و رشددد و توسددعۀ

ميشود و بر آن ميشود تا ابد او را دوست بدارد و قسدم یداد

سرمایهداري جاي خدود را در ادبيدات عامده بدازكرد و سدبب

ميكند از او مردي بزرگ بسازد؛ اما دیري نمديگدذرد كده در

شکلگيري نو جدید و انقالبي در ادبيات بدا ندام رمدان شدد

اولين فرصت او را در ازاي پول به فدردي دیگدر مديفروشدد.

(وات .)980-985 :9997 ،كدروزو بدده آنچده بددهمنزلدۀ قهرمددان در

فرایدي نيز تنها همددم او در جزیدرۀ متروكدۀ كروزوسدت كده

قصه ها و اسطورهها شناخته ميشد ،شبيه نبود .نحوۀ تعامدل او

حتي از نام او جویا نمديشدود و فرایددي بدراي كدروزو تنهدا

با جهان پيرامون براساس رسديدن بده خيدر جمعدي در شدکل

وسيلهاي براي كمک به گدذران زنددگي در جزیدره اسدت .در

حکيمانۀ آن و تلفيق اجتماعي و رسيدن بده فضديلت اخالقدي

منظر او زنان بهمنزلۀ همسر ،اجنداس خریدداريشددني بيشدتر

نبود؛ بلکه درسدت در جهدت مخدالف آن بدود .همدهچيدز در

نيستند كه اهميت آنها در انجدام كدار خانده و تسدهيل زنددگي

رابينسون كروزو راه بهسوي سدعادت و كمدال فدردي دنيدوي

همسر است (ر .ک .وات.)980-991 :9997 ،

دارد .تعامل با هر انساني در این دنيا چيزي بيشتر از وسديلهاي

جهانبيني پيوریتنيستي كه دیفو حامل آن اسدت ،مسدئلهاي

براي رسيدن به اهداف مادي فردي نيست .تنها معيار سدنجش

است كه ماكس وبر نيز بهطور مفصل از آن سدخن گفتده و آن

موفقيت در آن ،ميزان تملک بر چيزها و انسانهاي دیگر است

را تحليل كرده است .حتي ميتوان محتواي تفسديرپذیر كتداب

و خوشبختي و شعف تنها از این طریق ميسر ميشود.

رابينسون كروزو را تأیيدي بر نظرهداي وبدر دانسدت .در ایدن

وات تأثيرهاي اجتماعي و وضعيتي كه دیفو در آن زنددگي

كتاب روش زندگي سرمایه دارانه در بطدن محتدواي فکدري و

ميكرد بر كتداب رابينسدون كدروزو و شخصديت اصدلي آن را

اعتقادي آن بهخوبي مشاهده ميشود؛ این مسئله كده مديتدوان

بررسي ميكندد .در دروۀ نگدارش كتداب دیفدو ،جندبشهداي

نشانههاي فرد برگزیدۀ خدا را در موفقيت دنيدوي او جسدتجو

اصالحات مذهبي لوتر كينگ و بهویدژه پيوریتنسديم ،تدأثيرات

كرد ،سبب ميشود توانمندي مادي و زندگي دنيدوي بدهمنزلدۀ

جهانبيني خود را بر زندگي روزمره و كسبوكار گذاشته بدود

هدفي واال تثبيت شود .كدروزو در جدايجداي كتداب بعدد از

و نتيجۀ آن پدیدآمدن شکلي بيسابقه از فردگرایي شده بود كه

خواندن انجيل (كه جزء غنایم باقيمانده از كشتي بهگلنشسدته

منفعت طلبدي اصدل اساسدي آن بدوده اسدت .در یدک ایددهآل

بود) مناجات بدا خددا را در فعاليدتهداي روزاندۀ خدود قدرار

فردگرایانه ،بر خودمختاري فرد بددون در نظدر گدرفتن مرتبدۀ
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مي دهد و سعي ميكند نشانه هداي لطدف الهدي را در زنددگي

چيزي جز خودش تبيينكننده و توجيهكنندۀ منش او باشد .تنهدا

روزمرۀ خود و دستاوردهایش بيابد؛ اما ویژگي رئاليستي رمدان

چيزي كه دوک براساس آن عمل ميكند ،منفعتطلبي بدراي بده

(كه شکل جهانبيني جدیددي را عرضده مديكدرد) ،هديچگداه

حداكثر رساندن لذایذ شخصدياش اسدت؛ امدري كده در مدنش

بهسمت پدیدههاي غيرطبيعي و ماوراي آن حركت نميكندد و

فردگراي اقتصادي نهفته است .از همين روست كه تمایل او بده

در وضعيت مادي این جهان به دام افتاده است؛ ازایدنرو ،ایدن

بهرهبرداري از دیگران حدي نميشناسد .همانند كروزو زنان نيز

انقطا  ،بين جهان مدادي و روحداني ،در ایدن كتداب بدهمنزلدۀ

چيدزي بيشددتر از اجناسدي بددراي منفعدتطلبدديهداي غریددزي و

مسئلهاي شناختي بيش از پيش خدود را آشدکار مدي كندد و از

اجتماعي نيستند .كساني هم كه با او در یک جبهه بدراي مبدارزه

شکلهاي ادبي خود بهلحاظ محتوایي فاصله ميگيرد؛ زیرا این

قرار دارند ،تنها وسایلي براي تسهيل اهداف دوک هستند .معناي

دنياي مادي كه منفعتطلبيها در آن حدرف اول را مديزنندد،

رفتارها و بيان سرد و بيروح او نيز چيزي بيش از حفد رابطدۀ

بهخوديخود بهمنزلۀ اصلي مستقل عمل ميكندد؛ بده عبدارتي،

منفعتطلبانه و غيرشخصيشده با جهان بيرون نيست كده در آن

مرزبنديهاي بين جهان مادي و غيرمادي در فکدر و در عمدل

وجود احساسدات عميدق انسداني طدرد و ضدعف انسدان تلقدي

بهخوبي در این اثر آشکار است؛ اما هيچگاه پایههاي فکدري و

ميشود؛ این مسئله كليدت خشدک نظدامهداي سدرمایهدارانده را

اعتقادي آن نفي نميشود و ازطریق همين مناجاتهاي كروزو

نمایان ميكند كه در ذهن سازندگان بازي و طرفداران شخصيت

بر آن تأكيد ميشود؛ ازاینرو ،رابينسون كروزو بشارتدهنده و

دوک نوكم بهمنزلۀ كمال شخصيتي و آرماني نهادینه شده است.

نقطهگذاري بر دنيایي است كه در آن معنویات بهمنزلدۀ اصدول

از دیگددر شددباهتهدداي دوک نددوكم و رابينسددون كددروزو،

زندگي در حال رخت بربستن و جایگزیني آنها بدا امدر تمامداً

انزواطلبي آنها پيرامدون محدور فدردي اسدت .بده گفتدۀ وات،

مادي است .به عبارتي ،این كتاب به شکلي نمدادین و ضدمني

«خودمحوري غيرعادي وي در هر جا كه باشدد او را محکدوم

داستان روند غيرمذهبي شدن ارزشهاست.

به انزوا ميسازد .ميتوان گفدت كده ایدن خودمحدوري بدر او

دوک نوكم نيز چهبسا بدهصدورتي ناهوشديارانه ادامدۀ راهدي

تحميل شده؛ زیرا او در جزیرهاي تنها به حال خود رها گشدته

است كده از رابينسدون كدروزو آغداز شدده اسدت و آن هدم در

است؛ ولي این نيز حقيقدت دارد كده شخصديت او در سراسدر

جهانبيني غربي ریشه دارد كه از دورۀ اصالحات مذهبي شدرو

داستان سرنوشت را بهسوي خود فراميخواندد و ایدن جزیدره

شد .فردگرایدي در شخصديت فدانتزي دوک نيدز بده اوج خدود

برحسب تصادف كاملترین فرصت را در اختيار وي ميگذارد

ميرسد .دوک براسداس قواعدد فدردي خدود عمدل مديكندد و

تا سه گرایش بههمپيوستۀ تمدن نوین را تحقق بخشدد :آزادي

معيارهاي اجتماعي و عرفي براي او امري دلبخواهياند كده بدين

مطلق اقتصادي ،اجتماعي و فکري فدرد» (وات)957 :9997 ،؛ بده

آنها دست به گزینش ميزند .هرچند داللتهاي فرهنگي زیادي

عبارتي ،این انزوا و تنهایي براي كروزو مسئلهاي خودخواسدته

در شخصيت او بازنمایي ميشدوند ،تأكيدد بدر خودمختداري او

است كه در نتيجۀ خودمحوري به وجود مديآیدد؛ امدا مسدئله

بدون در نظر گرفتن جامعه و قواعد سنتي آن چيدزي اسدت كده

دربارۀ دوک تفاوتي دارد؛ این بار سرنوشت نيست كه او را بده

در تعریف دوک نقش حياتي دارد .او خدود را بده هديچ گدروه،

محيطي سراسر از انزوا ميكشداند؛ بلکده خدود اوسدت كده بدا

صنف ،حزب یا جریان سياسي وابسته نميداند و خدارج از ایدن

رضایت كامل براي خود «غار دوک» را ایجاد ميكند تا انزواي

چارچوبها و تنها هنگام رویارویي با خدود در آیندههدايِ قدرار

غرورآفرینش را به موضوعي عيني تبدیل كند؛ اما هديچ شدکي

دادهشده در بازي ،خود را تعریف ميكند؛ یعندي او نمديگدذارد

نيست كه این انزوا در نتيجۀ نوعي فردگرایي رخ ميدهدد كده
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مسبب آن خودمحوري بيحدوحصدر ایدن شخصديتهاسدت.

چيزي خارج از آن بهطور عمد تا بدياهميتدي كامدل كندار زده

تمام ایدن صدفات بدراي دوک و كدروزو صدفاتي بداارزش بده

ميشود؛ زیرا كاركرد عيني ندارد.

حساب ميآیند و هر دوي آنها ،این را موهبتي ميدانند كده در

قهرمانددان محددل بحددث در اینجددا قهرمانددان فضديلتهدداي

آن سراسر فرصتها قرار گرفته اسدت و تدوان خدارقالعداده و

اخالقي نيستند؛ اما چهدرههدایي برآمدده از ندوعي جهدانبيندي

فرابشري در تطابق با این انزوا را دارند .این مسدئله در روابدط

غربي اند و اهداف ماديگرایانۀ آنهدا راندههداي اصدلي حيدات

شخصي آنها نيز نمود كاملي دارد :هيچكددام روابدط شخصدي

اجتماعي آنهاست .شاید محبوبيت و پذیرش آنهدا در فرهندگ

عميقي ایجاد نميكنند و هيچكدام دلبستگي فردي بده شدخص

عامه از همين نکتده برمديخيدزد كده آنهدا حامدل ارزشهداي

خاص دي ندارنددد و روابددط سددنتي اجتمدداعي همچددون روابددط

اجتماعياند كه از آنها الگویي ميسازد؛ هرچندد ممکدن اسدت

خانوادگي مأمن آنها نيست و در نهایت عمق خود بده مدوانعي

مقاومت نيروهاي سنتنگر را بهدنبال داشته باشند.

تبدیل ميشوند كه در تقابل با آن قرار ميگيرند .بهطدور كلدي،

دوک ارائهدهندۀ الگوهاي جنسيتي است كه براي بازيبداز

روابط شخصي دربدارۀ ایدن دو ،اسدتقالل فدردي را بده خطدر

مرد (كه مخاطب اصلي آن محسوب ميشدود) ،ممکدن اسدت

مياندازند و بهمنزلۀ مسئلۀ منفي كه باید از آن بر حدذر بدود و

آرمدداني و تاحدددودي باورپددذیر بدده نظددر برسددد .دوک نددوكم

بهطور ضمني ،مذموم شمرده ميشوند.

ویژگيهاي آرماني مردانگي را در آخرین حد در خود دارد؛ او

اما روایت این دو شخصديت در نکتدۀ مهمدي بدا یکددیگر

بهلحاظ جسماني قوي و بهلحاظ ظاهري تنومد و خوشچهدره

متفدداوت اسددت؛ در حددالي كدده پایددههدداي اعتقددادي كددنش

است و بهلحاظ شخصيتي اعتمادبهنفس دارد و در تمدام طدول

ماديگرایانۀ كروزو توجيهكنندۀ رفتار منفعتطلبانۀ اوسدت ،در

بازي به دليل این ویژگي ها تمجيد و تحسين ميشود؛ ازاینرو،

دوک نوكم هيچگونه ارجا به معنویات وجدود نددارد و تمدام

چه امکاني براي پسر نوجوان بازيباز بهتر از اینکه درون كالبد

اهداف شخصيتي مادياند .شاید بدین گونه باید این وضدعيت

این فرد قرار بگيرد و به ایفاي نقش او ب ردازد .اینجاسدت كده

را تحليل كرد كده دوک ادامدۀ راهدي اسدت كده كدروزو آن را

نقش تعامل (بهمنزلۀ ویژگي بارز بازيهاي كام يوتري) بيش از

شرو كرد و اكنون هيچ نشانهاي از آن نقطدۀ شدرو در دوک

هر جاي دیگر اهميت كاركردي خود را نشان ميدهد .دوربين

نوكم وجود نددارد .شخصديت دوک از نتدایجي اسدت كده در

اول شخص نيز به كمک این فرایند غوطهوري ميآید كه بيش

كتاب كروزو پایههاي آن تشریح شده بود .همان طور كه گفتده

از پيش قرارگرفتن در نقش دوک باورپذیر باشد و بازيبداز در

شد ،كروزو انقطا زندگي روحاني و مادي را نسبت بده اندوا

جهاني قرار بگيرد كه بهطور تمام و كمال بر اهميت وجدود او

ادبي پيشين به نمایش گذاشته بود و حدالتي در آن بده تصدویر

در آن جهان تأكيد ميشود .بازيباز از همين طریق امکان ایدن

كشيده شده بود كه اهداف مادي اهميتي فدزون تدر نسدبت بده

را ميیابد كه از هویت اوليۀ خود در جهان واقدع دور شدود و

اهددداف غيرمددادي پيدددا كددرد و معنویددات در حکددم حواش دي

شخصيت دوک بودن را بهمنزلۀ امدري واقدع در دنيداي جدیدد

جداافتادۀ زندگي مادي قرار گرفت .دوک نوكم در جایي قدرار

ب ذیرد .دوک نوكم نمونهاي است كده نشدان مديدهدد چقددر

گرفته است كه دیگر این تصویر به حداكثر خود رسيده اسدت؛

شخصديتهداي قابدلبدازي بددهندوعي طراحدي مديشدوند كدده

اهداف مادي به تنهایي ارزش پيدا كرده اندد و دیگدر خبدري از

هویددتیددابي دوبدداره در آنهددا امددري مطلددوب باشددد .مقایسددۀ

ارزش هاي روحاني براي توجيه آنها وجود ندارد .همۀ كنشها

رابينسون كروزو و دوک نوكم نيز به همين دليل انجام شدد تدا

پيرامون مادیات و لذت حداكثر از آنهدا در گدردشاندد و هدر

نشددان داده ش دود در دنيدداي امددروزه چگوندده شخص ديت دوک
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مطلوببودن اجتماعي خود را ازطریدق آرمدانهداي اجتمداعي

سرگرميهداي تصدویري دیگدر همچدون سينماسدت ،حساسديت

دارد كه براي انسان غربي و بهویژه یک مرد تعریف ميشود و

نسبت به محتواي اینگونده بدازيهدا بسديار بيشدتر شدده اسدت و

چرا كسب چنين هویتي در بازي امري مثبدت بدراي بدازيبداز

محتواهاي خشونتبار و جنسيتزده ،مسائلي نيسدتند كده امدروزه

تلقي و حتي بهطور پنهان تبليغ مديشدود .اگدر طبدق تعداریف

فعاالن مدني بهراحتي از آنها عبور كنند.

هویزینگا ( )1949و كایوئا ( )2007دربارۀ بازي ،نقشپذیري و
باورپذیري درون بازي بخشي است كه ما را از خدود روزمدره

دزدیبزرگاتومبیلبزرگ 

جدا ميكند ،این نکته نيز اهميدت بسدزایي پيددا مديكندد كده

كورک بوركارد ( ،)2015استاد جامعهشناسي دانشگاه نبراسدکا،

نقش هایي كه ما در بازي اختيار مديكنديم ،چده ویژگديهدایي

در مقالۀ خود سدري بدازي هداي دزدي بدزرگ اتومبيدل را بده

دارند و در این مورد تالش براي ایجاد شخصيت مطلدوب در

شيوهاي اتواتنوگرافيدک تحليدل مديكندد .او ازطریدق بررسدي

بازي دوک بسيار خود را آشکار ميكند.

كنش هاي خود در بازي به شيوهاي عميدق و مطالعدۀ حواشدي

در آخر اشاره به این نکته خالي از لطدف نيسدت كده شدمارۀ

شکلگرفته پيرامون این بازي كه به «رسوایي بازيباز» شدهرت

آخر این بازي یعني نسخۀ «براي هميشه» برخالف نسخۀ « »3Dبدا

یافته و حتي باراک اوباما ،ریديسجمهدور وقدت آمریکدا را بده

وجود فروش تقریباً مناسدب ( ،)2011ندزد جماعدت بدازيبداز و

واكنش واداشدته اسدت ،ایدن بدازي را در زميندۀ اجتمداعي آن

منتقدان بازخورد منفي بسياري داشدت و بده بدازي نااميدكننددهاي

بررسي ميكند .بخشي از «رسوایي بازيبداز» واكدنش گسدتردۀ

تبدیل شد .شاید بدون در نظدر گدرفتن عناصدر گديمپلدي ،فندي و

طرفداران بازي دزدي بزرگ اتومبيل بده آن دسدته از نقددهاي

گرافيکي آن بتوان یکدي از مهدمتدرین دالیدل آن را در شخصديت

فمينيستيِ واردشده ازطرف چندین منتقد بازي و فعدال حدوزۀ

دوک جستجو كرد .هرچند دوک نوكم در ایدن نسدخه تاحددودي

زنان مربوط بود .این واكنشها شدامل تدوهينهداي گسدترده و

به كاریکاتوري از شخصيت سابق خود تبددیل و در جهدان بدازي

حتي تهدیدكردن منتقدان به مرگ بود كه بهصدورت عمدده در

تمام دالیل اوليۀ محبوبيت او بهصورت اغراقشده در آن گنجاندده

فضاي مجازي جریان داشت و پاي بسياري فعاالن اجتماعي و

شده باشد ،كموبديش تمدام آن ویژگديهداي بنيدادین خدود را در

حتي نيروهاي امنيتي را به مسئله بازكرد .بوركارت این مسدئله

روایت بازي حف كرده است؛ اما شاید دليل اصلي موج انتقدادات

را بدین گونه تحليل ميكند كه بازيهاي امثدال  GTAفضدایي

به این نسخه تمامشدن تاریخ مصدرف چندين شخصديتهدایي در

را براي بازيباز ایجاد كردهاند تا دست به كنشهایي بزنند كده

رسانههاي جمعي باشد .زماني كه نسخۀ « »3Dایدن بدازي عرضده

در جهان واقعي امکانپذیر نيست و پناهگداهي بدراي اینگونده

شد ،بازيهاي ویدئویي قشر محدودتري را مخاطدب خدود قدرار

رفتارها شده است .یکي از دالیدل آن تضدعيت قددرت مدردن

ميدادند .همچنين به حاملهاي فرهنگي این بازيها كمتدر توجده

نسبت به زنان در جامعه است كده بدهصدورت سدنتي همدواره

ميشود و كمتر جدي تلقدي مديشدد؛ زیدرا بدازي ویددئویي نيدز

وجود داشته و بازيبازهاي مرد از ایدن فضدا بدراي ایجداد آن

رسانهاي غيرجدي محسوب ميشد و تنها والددین كسداني را كده

حس قدرت ازدسترفته بهمنزلۀ مردي توانمند استفاده ميكنند

این بازيها را انجام ميدهند ،دچدار نگراندي مديكدرد و بازتداب

كه به رعایت عرفهاي نوپدید جنسي نيازي ندارد:

رسانهاي محتواي آنها به مراتب كمتر بود؛ اما امروزه با تبدیلشددن

«آیا ارتقاي معاصر حقوق مدني در زندگي روزمرۀ ایداالت

روزافزون بازيهاي ویدئویي بهمنزلدۀ رسدانهاي جالدبتوجده كده

متحده ،منجر به شکلگيري بازاري براي بازي پنهاني ریشدهدار

داده و در حدال رقابدت بدا

در زنستيزي ،براي فضاهاي مجازياي كه حداقل یکي از آنها

بازار وسديعي را بده خدود اختصدا
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باید مصون از دخالت هاي خارجي وجود داشته باشدد تدا هدر

و هيچگونه پشيماني ندارد؛ زیرا آگاهي و دركي از معناي عمل

كاري را كه بخواهند با هركسي كه بخواهندد انجدام دهندد ،آن

خود در جهان بازي ندارد .لذت زندگي را در دورزدن قدوانين

هم براي مرداني كده حدس مديكنندد در حدال از دسدت دادن

حقوقي ،اجتماعي و اخالقي ميداند و پذیراي هديچ نقددي در

قدرت خود نسبت به زنان اطراف خود هستند در حدالي كده

جواب اعمال خود نيسدت؛ ایدن در حدالي اسدت كده سداختار

جنسيت زدگي در فضاي عمومي (احتماالً) نسدبت بده گذشدته

گيمپلي بازي بهطور عمده در جریان عمدل پایددیا بدهگوندهاي

كمتر پذیرفته شدده اسدت ،آیدا مدردان بدهصدورت خصوصدي

شاكلهبندي شده است كه براي كنش در فضداي آن بده اعمدال

بهدنبال پناهگاهي در چارچوب كليدي باورپدذیري گدافمن در

خشونتآميز همچون دزدیدن یک اتومبيل ،بدا سدرعت رانددن

فضاي مجازي بازي هستند» (.)Borchard, 2015: 449

آن ،زیرگرفتن عابران پيداده و درگيرشددن بدا شخصديت هداي

او همچنين سؤال مهم دیگري را مطرح ميكند:

غيرقابلبازي نيدازي وجدود نددارد و وجدود اختيدار و امکدان

«مسائل اخير (رسوایي بازيباز) باعث شده از خود ب رسدم

انتخاب براي تجربۀ این قابليت هاي جهان بازي بيشدتر از هدر

كه چقدر عالقه و لذت من از بازيكردن  GTAدر این مسدئله

چيز نشاندهنددۀ شديوههداي تعداملي اسدت كده تنهدا در مدتن

ریشه دارد كه من نفرت دارم از اینکه آن كسدي نيسدتم كده در

سایبري وجود دارد .چهبسا وقتي افراد براي اولين بدار بدا ایدن

فضاي عمومي ميخواستم باشم» (.)Borchard, 2015: 450

بازي روبهرو ميشوند ،بعد از یادگيري نحوۀ كنتدرل آن اولدين

پس همان طور كه بوركارد نيز به آن اشاره دارد ،بدازيبداز

كاري كه ميكنندد دزدیدد ن یدک اتومبيدل و زیرگدرفتن افدراد

در بازي  GTAدر حال ساخت هویتي براي خود است كده در

بيگناه با آن است تا ببينند این كدار چده حسدي دارد .در كدل،

جهان واقعدي امکدان بدروز آن یدا وجدود نددارد یدا بدا مواندع

وجود سه شخصيت كه هر كدام نقشدي مکمدل و ضدروري را

اجتمدداعي  -فرهنگدي بسدياري روبدهروسددت و هزینددۀ كددنش

كنار شخصيت هاي دیگر دارندد ،نظدام شخصديتي سدتروني را

براساس آن بسيار باالست.

ارائه ميدهد كه تمام ویژگيهاي هویتي موردانتظار را به خدود

در اینجا نياز است قطعات پازل نشانهها بهطور نهایي كندار

جذب ميكند و در عين حدال انعطدافپدذیر اسدت و تصدویر

یکدیگر قرار داده شوند تا معناي تصویر ساختهشده بهتر درک

جدیدي از خود براي بازيباز شبيهسازي مديكندد كده بتواندد

شود .یک ارچگي ایجادشده از كنار هم قراردادن شخصيت هاي

خود را بدان پيوندد بزندد و دریافدت ویژگديهداي شخصديتي

بازي  ،GTA 5بر شخصيت كلي داللت دارد كه بازيباز بدا آن

جدید را تسهيل كند.

در ارتباط قرار ميگيرد .در این بدازي بدا رابطدۀ دال و مددلول

از نشانه هاي ساختاري دنياي بازي و گيمپلدي آن اینگونده

دوطرفه بين بازيباز و شخصيت قابلبازي روبهرو هسدتيم؛ در

استنباط ميشود كه شدما در حدال زنددگي در دنيدایي واقعدي

حالي كه ازطریدق هویدتیدابي ،بدازيبداز در بدازي براسداس

هستيد كه سرنوشت اعمال شما بر عهدۀ خودتان است؛ امدا در

شخصيت بازي هویت جدیددي بدراي خدود ایجداد مديكندد؛

این جهان امکان آزمون و خطا نيز وجود دارد و هزیندۀ انجدام

شخصيت قابلبازي نيز ارجاعاتي به خود واقعي بازيبداز دارد.

آن كم است.

براي مثال شخصيت تروور بازنمایي بخشي از این ویژگدي در

هرچند بررسي این امر موضدو پدژوهش حاضدر نيسدت،

بازيباز است كه بدون در نظر گرفتن عواقب و پيامددهدا و بدا

ميتوان با نشانهشناسي به ایدئولوژي پنهان بازي پي برد :تمدام

چشمپوشي از مسائل اخالقدي ،دسدت بده كشدتار انسدانهداي

شمارههاي این بازي در شهرهاي خيالي آمریکا جریدان دارندد

بيگناه ،دزدیدن اموال دیگران و ایجاد آشوب در شهر ميكندد

كه هر كدام نمایندۀ شهر واقعي مهمدي در آمریکدا هسدتند .در
بسياري از شمارههاي این بازي ،كنترل شخصيتي از اقليتهاي
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اجتماعي یا طبقات پایين به بازيباز س رده ميشود .ایدن نکتده

خالفکار رخ مديدهدد و براسداس ایدن هویدت جدیدد عمدل

در كنار وجود اختيار تمدام بدراي عمدل در جهدان بدازي ایدن

ميشدود؛ زیدرا بده ایدن رفتدار پداداش داده مديشدود و خدود

معناي ضمني را ایجاد ميكندد كده آمریکدا كشدور آزاديهدا و

جهانبيني جدیدي را ایجاد ميكند كه به جهان بدازي منحصدر

فرصتهاست و افراد در اعمدال خدود در ایدن كشدور ،آزادي

است و انقطاعي را با جهان واقعي شکل ميدهد .قواعدد درون

دارند سرنوشت و هویت خود را تعيين و در آن رشدد كنندد و

بازي نيز بهمنزلۀ تسهيلگر در این انتقال هویتي عمل مديكنندد؛

به موفقيتهاي اجتماعي و اقتصادي برسند؛ حتي اگر از اقليت

پس در فرایند مصرف این بازيها عملي نمادین رخ مديدهدد

اجتماعي یا طبقات پایين باشند .شما ميتوانيد بده هدر كجداي

كه داللت هاي آن ازطریق رجو به شخصيتهاي بازي یافدت

شهر سر بزنيدد و در هدر ندو فعاليدت اجتمداعي و اقتصدادي

ميشود؛ اما ایدن نظدامهداي نمدادین ،درون خدود واقعيتدي را

مشاركت داشته باشيد .قادرید یک راننده و خلبان حرفدهاي یدا

بازنمایي نمي كنند؛ بلکه دست بده توليدد و بازتوليدد واقعيتدي

قهرمان مسابقات ورزشي باشيد یا حتي به قدرتمنددترین فدرد

مي زنند كه در متن بازي تعریفپذیر است .هویتهاي نمادین

شهر تبدیل شوید و اگر عُرضۀ انجدام كداري را داشدته باشديد،

درون بازي سعي در انکار و گذر از هویدت واقعدي بدازيبداز

حتي رنگ پوست ،توان مالي یا اصالت قومي و ملي شما مدانع

دارند و آن را بهگونهاي جدید بازتعریف ميكنند؛ بدون اینکده

شما در این كشور نخواهد بود و این همان چيدزي اسدت كده

به واقعيت آن در جهدان واقعدي اجتمداعي ارجداعي دهندد یدا

گوتسچاک در نظریه و ایدئولوژي خود از آن با عنوان بازتوليد

درنهایت ،ارجدا آنهدا بدهگوندهاي كندایي و غيرجددي اتفداق

ایدئولوژیک در محيط مجازي یاد ميكند .با اینکه بدازي نظدام

ميافتد .همان طور كه در بازي هر واقعيت اجتماعي دیگدر در

اجتمدداعي حدداكم در تمددام حددوزههدداي فرهنگدي ،اقتصددادي و

معرض كنایات مختلف قرار ميگيرد ،در اینجا هویت بهمنزلدۀ

سياسي را نقد ميكند ،این تنها نوعي وطنپرستي دغدغهمند را

امري واقع ،در زیر الیههاي وانموده دفن و نابود ميشود.

نشان ميدهد.
مي توان اینگونه نتيجه گرفت :دنيداي بدازي  GTAجهداني
سينتيک است كه ربط آن به جهان واقعي ازطریق شدبيهسدازي
جامعۀ داراي كاركرد ایجاد مديشدود .در فرایندد بدازي پدیددۀ
غوطه وري بهطور عمده از ندو درگيدري لودیدک ،فضدایي و
مشاركتي صورت ميگيرد؛ این غوطهوري خودبهخود ما را بده
تعریف كایوئا از بازي ميبرد كه در آن ایجاد باور بهمنزلۀ یکي
از ویژگيهاي نهادینه در بازي صورت مديگيدرد و بدازيبداز،
خددود و هویددت خددود را در آن بازسددازي مدديكنددد و تعریددف
جدیدي از آن ارائه ميدهد؛ پس در اینجا فرایند هویتزدایدي
وارد عمل ميشود؛ شاید هيچ دليلي براي ایدن وجدود نداشدته
باشددد كدده هویددت واقعدي بددازيبدداز شددامل انسدداني خشددن و
قانونگریز باشد؛ اما تمام این جنبههاي هویتي در فرایند بدازي
حذف و واقعيتهاي دیگري بدراي ایدن هویدت شداكلهبنددي
ميشوند .در بازي  GTAهویتیابي ازطریدق تبددیلشددن بده

طومارهایمعظم:اسكایریم 
پایۀ بيشتر بازيهاي نقشآفریني غربي ،ایجاد سداختاري بدراي
توليد نو جدیدي از هویت با احتماالت نامحدود است .تمدام
ویژگيهاي انتسابي جهان واقعي در این بازيها به ویژگيهاي
اكتسابي تبدیل ميشوند و بازيبداز قدادر اسدت از هدر ندوعي
دست به توليد هویت جدیدي بزند كه لزوماً تعميمیافتۀ هویت
اجتماعي خود او نيست .بازيهاي ویدئویي از این دسدت ،بده
تخيل در بازيهاي روميزي نقشآفریني كه همهچيز در ذهن یا
براساس نوشدتههدایي روي كاغدذ رخ مديداد ،جنبدهاي كدامالً
تصویري و گرافيکي ميبخشد؛ اما هنوز امکان تخيدلكدردن را
از بازي باز نميگيرد .ویژگي بازيگونۀ این بازي ها نيز ازطریق
ایجاد دایرۀ جادویي (به گفتۀ هویزینگا) یا دنياي سينتتيک (بده
گفتۀ كاسترانووا) ميسدر مديشدود؛ بددین گونده كده از فضداي
زندگي روزمره فراتر ميروند و قواعدي را ایجاد ميكنندد كده
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در آن بازيباز قادر است نقش جدیدي را ایفا كند؛ امدا همدان

در رویارویي با جهان ميبيند؛ تجربههایي كه در روند زنددگي

گوندده كدده كاسددترانووا از آن بحددث مدديكنددد ،مددرز سددخت و

ازطریق سفر و رؤیایي مستقيم با پدیدههداي گونداگون جهدان

تبادلناپذیري بين این جهان و دنيداي واقعدي وجدود نددارد و

اجتماعي حاصل ميشود و قصهگویي وسيلهاي براي تبادل این

بسياري از قواعدي كه در دنياي واقع در فرهندگ اجتمداعي و

تجربه هاست؛ اما در جهان اجتماعي امروز تجربهكردن به ایدن

اقتصادي و در عرف روزمره جریدان دارندد ،در دنيداي خيدالي

معنا رو به زوال است« :ارزش تدجربه سددقوط كدرده اسدت و

بازي اسکایریم نيز عيناً بازتوليد مي شوند و وضعيت هژمونيک

چنين به دیده ميآید كه گویي این سقوط را پایداني نيسدت ...

خود را حف ميكنند.

پيش از این هيچگاه تدجربه چدنين بدهتمامي نقض نگشته بود؛

ازاینرو ،بدازيبداز در چدارچوب قواعددي كده بدهصدورت

در این دوره بود كه [در عرصههاي جنگ و اقتصاد و اخدالق

روزمره با آنها سروكار دارد ،امکان تجربهكردن ميیابد و هویدت

شديوۀ نبردهاي تداكتيکي ،تجربدۀ جندگ اسدتراتژیک و تدورم،

خود را بازتعریف ميكند .جنبۀ زیباشناختي این بازي نيدز دقيقداً

تجربۀ اقتصاد را نقض كرد؛ همان طدور كده تجربدۀ جسدماني

در این نکته نهفته اسدت كده قدادر اسدت بازنمدایي دروغدين از

ابناي بدشر بهوسيلۀ ندبردهاي مکانيکي و تجربۀ اخالقدي آندان

هویت واقعي بازيباز ارائه دهد؛ به بيان دیگر ،در اینجدا نيدز بدا

به دست صاحبان قدرت نقض شد  ...تو گویي چيزي را از مدا

وانمودهاي هویتي روبهرو هستيم كه داللدت بده مرجدع خدود را

گرفتهاند كه از ما بيگانهناشدني مينمود و امنترین مایملک ما

(كه هویت بازيباز باشد) تا حد زیادي (یا حتي بهطدور كامدل)

بود :توانایيِ تبادل تجربهها» (بنيامين .)9 :9993 ،به گفتدۀ بنيدامين

بيمعنا ميكند .بازيباز در دنياي اسکایریم ،انساني در كنار دیگر

بددا نقدضشدددن امکددان تجرب دۀ مسددتقيم جهددان واقددع ،امکددان

انسانها نيست كه براي گذران زندگي خود تدالش مديكندد؛ او

قصه گویي نيز از بين رفته است؛ چهبسدا جدایگزیني رمدان بدا

فردي برگزیده است كه هر كنش او بدراي پایدداري ایدن جهدان

قصه كه تشریحكنندۀ جهانهاي كوچک فردگراسدت ،ناشدي از

معنا و اهميدت دارد .او فدردي منفعدل نيسدت؛ بلکده كنشدگري

نابودشدن قصه بهمنزلۀ تجربههاي جمعي اسدت

(بنيدامين:9993 ،

بهلحاظ اجتماعي توانمند است كه قادر است از فضاي اجتماعي

)5؛ ازاینرو ،بازيهایي همچون سري طومار پيران ،مخاطب را

خود فراتر رود و دست به تجربه بزند.

دوباره در مقام فرد تجربهگر قرار ميدهند تا قصههداي خيدالي

هسدتۀ اصددلي گديمپلددي بدازيهدداي سدري طومددار پيددران،

بازي را شکل دهد .اینگونده بدازيهدا مدا را در مقدام كاشدف

مأموریتهاي جانبي محسوب ميشود كده بيشدتر بدازي را بده

جهاني قرار ميدهد كه در آن ميتوان با پدیدههاي اجتماعي و

ميدهد و مانندد قصدههداي پریدان قصدههداي

طبيعي بهطور مستقيم روبهرو شد و آنها را در جهاني مجدازي

خيالي را درون خود روایت ميكند .به عبارتي ،از كاركردهداي

تجربه كرد .چهبسا براي چنين تجربهاي در بازي پایاني وجدود

مركزي این بازي جنبۀ قصدهگدویي آن اسدت كده بدازيبداز را

ندارد تا اینکه خود بازيباز از آن دسدت بکشدد .بدازيبداز در

بهسمت انجام آنها متمایل مي كند و روایتهداي مختلفدي كده

سددفرهاي خددود بددا راهزنددان ،تجددار ،موجددودات خيددالي،

بازيباز آنها را بده پديش مديبدرد ،تجربدۀ او را از ایدن جهدان

ماجراجویددان و  ...امکددان روب دهرویددي دارد و قددادر اسددت از

مجازي ميسازند.

روشهاي مختلف با تجربهها و قصههاي آنان روبهرو شود .او

خود اختصا

از این منظر مي توان بده مقالدۀ «قصدهگدو :تدأملي در آثدار

قادر است مناظر طبيعي را از نزدیک مشاهده كند و با خطرات

نديکالي لکسدوف» اثدر والتدر بنيدامين اشداره كدرد كده رابطدۀ

موجود در آن دستوپنجه نرم كند و شيوۀ بقا در آن را تجربده

تأملبرانگيزي بين قابليت تجربهگري بشر با قصهگویي برقدرار

كند .همۀ بازي اسکایریم در تجربۀ مستقيم بدا جهدان خالصده

ميكند .او عامل بقاي قصه را امکان انباشت تجربههاي بشدري

ميشود و از این طریق روایت بازي شکل ميگيرد.
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غوطهوري در بازي دقيقاً به همين دليل اهميدت مديیابدد.
مخاطبي كه امکان تجربه در جهان كنوني از او سلب شده و به

خواهند شد.
در ابتددداي امددر بددا شخصديتي صددامت و هددویتي حددداقلي

فردي منفعل در جریان زندگي خود تبدیل شده است ،شدرو

سروكار داریم كه تنها مليت و درجۀ نظامي او مشخص اسدت.

به بازتعریف هویت جدیدي براي خود ميكندد و غوطدهوري

درجۀ نظامي این سرباز بهطور معمول بيشتر از یک سدرجوخه

فضایي ،لودیک و روایي امکاني به او ميبخشد كه این تجربده

یا گروهبان نيست كه همواره زیر فرمان افسر یا ژندرال مدافوق

در دنيددایي مجددازي همچددون امددري واقددع درک شددود .ارزش

خود قرار دارد و هيچ ابتکار عملي نددارد و در رفتدارش قدادر

نشانهاي شخصيت قابلبازي در آن دقيقاً در نقدش وانمدودهاي

نيست هيچ كنش شخصي براساس تصميمهاي خدود صدورت

عمل ميكند كه داللت بر امري دارد كه دیگر وجدود نددارد و

دهد .شخصيت بازيباز بهطور معمول در كنار سربازان همردۀ

بهخوديخود دست به توليد معندا مديزندد تدا امکداني جدیدد

دیگر خود قرار ميگيرد كه هر آن ممکن است در جنگ كشته

فراهم شود .اینجاست كه ارزش بازي هاي نقش آفریني بيش از

و بهسرعت جایگزین شوند تا در صورت وجودنداشتن كدنش

پيش مشخص ميشود :آفدرینش نقدش معندادار و هدفمندد در

ازسوي بازيباز همچنان بهصورت مستقل فضاي كشمکش در

زندگي خيالي به جاي شکلي از زندگي كده معنداي آن رو بده

بازي جریان داشدته باشدد؛ بده عبدارتي ،بده گفتدۀ گوتسدچاک

زوال است.

( )1995بازيباز تنها ورودي موقت در بازي محسوب ميشود
و بازي ویدئویي متن الکترونيکي زندده و پویاسدت .گديمپلدي

ندایوظیفه 

بازي نيز ازطریق زنده نگهداشتن فضاي هيجان كه تنها بر پایدۀ

در نگاه اول ميتوان تمدام نشدانههداي شخصديتي ،محيطدي و

واكنشهاي آني بازيباز بنا نهاده شدده اسدت و ایجداد حدالتي

فضایي بازي را در اختيار ایجاد حس هرچه بيشتر غوطدهوري

خطي در پيشبرد روند بازي ،هيچگاه فرصدت فکركدردن و در

دانست .نحوۀ رویارویي با شخصيت قابلبازي سداختنيافتده،

پيش گرفتن راهبرد خاصي براي مدیریت فضاي تنداز داخدل

دوربين اول شخصي كه چهرۀ شخصيت اصدلي را بده نمدایش

بازي را به بازيباز نميدهد.

نميگذارد ،صامتبودن این شخصيت ،همده و همده در حدال

برآیند تمام موارد ذكرشده سبب ایجداد كدنشهداي كدامالً

القاي این حس هستند كه بازيباز بتواند شخصيت خدود را در

منفعالنه در بازيبداز مديشدود .حتدي در بخدشهدایي كده بدا

بازي قرار دهد و آن را به بخش تعميمیافتۀ خدود تبددیل و در

شخصيت جانبي پرداختشده بدهمنزلدۀ شخصديت قابدلبدازي

قالب سربازي كارآزموده هویت یابي كند؛ امدا در صدورتي كده

روبهرو هستيم ،تبدیل این شخصيت به شخصيت صامت سبب

تحليل ما در اینجا متوقف شود به نتيجهاي نميرسيم جز اینکه

ایجاد رابطهاي یکطرفه ازسمت فرمانده به بازيباز ميشود كه

ایدن بددازي ابدزار سددرگرمي تجدداري بدراي نددوعي غوطددهوري

سکوت او نشاندهندۀ فرمدانبدرداري كامدل از مدافوق نظدامي

سرخوشانه است.

خود است كه در پيشبرد مراحدل هديچگونده حدق صدحبت و

از كاربردهاي نشانهشناسي ،كشف ایددئولوژي پنهدان مدتن

تصميمگيري ندارد و تنها ميتواند اطاعدت كندد؛ ازایدنرو ،در

ازطریق یافتن معناي نشانه هاي متني است .ابتدا مرور كوتداهي

بيشتر مواقع شخصيتهاي قابلبازي از ميان سدربازاني هسدتند

بر نشانه هاي موجود در شخصديت قابدلبدازي ،جهدان بدازي،

كه درجۀ نظامي پایيني دارند و درعمل ،در فرایند تصميمگيري

شخصيتهاي غيرقابلبازي و عناصر گيمپلي مديشدود و آنهدا

براي انجام مأموریت نقشي ندارند .این وضعيت تا آنجا پديش

همانند قطعات پازلي براي یافتن معناي كلي متن به كدار بدرده

ميرود كه حتي در بعضي موارد براي شليک حتي یک گلولده
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نيز به اجازه و دستور فرمانده خود نياز دارید .در آن بدازيهدا

هویت زدایي در آن روبهرو هستيم ،بدون اینکه حالت ثانویهاي

نوعي تعامل دوطرفه بين بازيبداز و شخصديت غيرقابدلبدازي

براي آن در نظر گرفته شده باشد .كداركرد اصدلي ایدنهمداني

جریان دارد .حتي در مناطق بسديار وسديع بدازي نيدز بایدد در

ازطریق نشانه هاي شرح دادهشدده درواقدع ،بسدط و گسدترش

چارچوبهاي محدودكنندۀ بدازي عمدل كدرد و كداركرد ایدن

هویت نيست؛ بلکه دقيقاً وضدعيتي بدرخالف آن اسدت .شداید

فضاها برخالف بازيهداي جهدان بدازي ایجداد فرصدت هداي

اسم این سري یعني نداي وظيفه (كه در فارسي با عنوان نداي

پایدیاگونه نيست؛ بلکه قواعد لودیک به شکل سختگيرانهاي

وظيفه هم شناخته ميشدود) نيدز بدهصدورت نهدان بدر همدين

به بازيباز تحميل ميشوند و شاید تنهدا كداركرد ایدن منداطق

ایدئولوژي پنهان داللت داشته باشد.

ایجاد باورپذیري بيشتر براي القاي غوطهوري از ندو فضدایي
آن باشددد .در كددل ،نقددش بددازيبدداز در ایددن بددازي اطاعددت از

نتیجه 

دستورات در نبود تفکر انتقادي و تحليلگر به لطدف سداختار

جنبۀ خلق هویت در بازي هاي ویدئویي در بسياري مواقع در

گيمپلي بازي است.

واكنش به مسئلۀ هویتي رایج بين مخاطبان هدف این بدازيهدا

هدف در سري بازي هاي بررسيشدۀ نداي وظيفه ،ساخت

شکل ميگيرد؛ مسئلهاي كه بهصورت نيازي اجتماعي خدود را

قهرمان و اسطورهاي نيست كه دست به ایثدار و رشدادتهداي

نشان ميدهد یا به شيوۀ اجتماعي محدود شدده اسدت .از ایدن

فراوان ميزند تا بازيباز ازطریق آن هویتیابي كندد (هرچندد

جهت است كه بدازي هداي ویددئویي هرچده بيشدتر بدهدنبدال

در نگاه اول ممکن است اینگونه به نظر برسد) .هویتیابي در

بازنمایي واقعيت ازطریق شبيهسازي اند و در دنيداي سدينتتيک

این بازي بهگونهاي پيچيدهتر از معمدول و ازطریدق الیدههداي

خود در حال تالش براي پيوندزدن خود به واقعيدتاندد؛ پدس

پنهاني صورت ميگيرد .بازيباز در ایدن بدازيهدا بدهگوندهاي

دربددارۀ نظددر هویزینگددا دربددارۀ دایددرۀ جددادویي تردیددد ایجدداد

ناخودآگاه به مهرهاي در سلسلهمراتب نظامي تبدیل ميشدود و

ميشود؛ زیرا دربارۀ این بازي هاي ویدئویي با چيزي جداي از

هرچقدر در انجام بازي و نابودي دشمن مهارت داشته باشدد،

جهان واقعي روبهرو نيستيم و هنگام انجام آنها بهدنبدال ایجداد

محدودیت شخصيتي بازي اجازۀ اختياركردن جایگداهي فراتدر

مرز بين جهان بازي و جهان واقعي نيستيم؛ بلکه این بدازيهدا

از آن را به او نميدهد؛ به عبارتي ،ما در این بازي بدا بازتوليدد

در بسياري مواقع وانمودۀ آن جهان واقعي و بهدنبال پيادهكردن

ایدئولوژي روبهرو هستيم كه هستۀ اصلي ایدۀ نظداميگدري را

همان مسائل در این دنياهاي مجازي اند .چيدزي كده در اینجدا

در خود دارد و سلسله مراتب نظامي بهمنزلۀ ساختاري خشدک

تغيير ميكند ،هویتي اسدت كده در ارتبداط بدا ایدن دو جهدان

و انعطافناپذیر در آن جریان دارد .همانند این ساختار نظدامي

مختلف قرار ميگيرد و این فرایند هویتیابي بهصورتي انجدام

چيزي كه در این بازي اهميت دارد ،شخصديت منحصدربهفدرد

ميگيرد كه بازنمایيكنندۀ چيزي در هویت بازيبداز باشدد كده

سرباز و پيشزمينۀ بيوگرافيدک او نيسدت و او تنهدا بدا درجدۀ
نظامي و پرچمي شناخته ميشود كه زیر آن مبارزه ميكندد .او
از هویت واقعي خود تهي ميشود و بدون هيچگونه پرسش یا
تردیدي باید طبق دستوراتي كه به او داده ميشدود ،دسدت بده
مبارزه بزند .هویتیابي در این بازي بده تهديشددن از هویدت
شخصي و اجتماعي منتهي ميشود؛ به بيان دیگدر ،مدا تنهدا بدا

در خود سوژه وجود ندارد .فهدم جهدان بدازي بدهمنزلدۀ یدک
واقعيت جدید نيز از دیگر جنبه هاي یک بازي (به معناي عدام
آن) است كه كایوئا به آن اشاره ميكند؛ یعني جنبۀ باورپدذیري
عمل بازيكردن كه این ندو باورپدذیري بدهدليدل رابدط هداي
گرافيکي و فني بازيهداي ویددئویي كده تخيدل را بده عينيدت
تبدیل ميكند ،به كاملترین صورت خود رخ ميدهد .از همين
روست كه جنبههاي زیباشناختي بازي تدأثير هدفمندد خدود را
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