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 دهیچک

 شده استت   آغاز فصل جدیدی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا، 1001سپتامبر  11بعد از حادثه      

 فتت رتری     تتوا   یمت هتای ختاب بته جترا       ای بتا اابییتهتا و ویی تی    های رایانه نوظهور بازی رسانه

داده استت  از  یی چتو  ستیا ا و تیویویتو  نیتو افتوای       هتا  رستانه تاثیر ذاری و نفوذ خود را حتتی از  

متا از ایتن وتیوه  بررستی      هدف ای است  های رایانه ها ماهیت تعامیی بود  بازی مه ترین این ویی ی

باشتد  رو    متی  1001 ستپتامبر  11ای در سیاستتگذاری آمریکتا وتز از حادثته      های رایانه نق  بازی

ی به یک بور راه شبیه ا های رایانه تحقیق این ویوه  بر اساس رو  توصیفی تحییل محتوا است  بازی

 تواند میوا  سرعت، محیط و حتی شیوه طی کرد  مسیر را خود  انتخاب کاتد،  است که مخاط  می

و طراحتا ،   دکااتد ا  یتول مقصد از وی  تعیین شده است و کاربر اادر به تغییر ویام نهایی نیستت   اما

های القایی  های جاسی و دیگر شیوه ای را به س ت ترویج خشونت، ایجاد ترس یا محرک های رایانه بازی

ی سیاسی، ترویج ستبک  ها امیوهیجا ، سوق داده است  به اعتقاد کارشااسا  عالوه بر این موارد، برخی 

ای است  بعاوا  یک ن ونه از کاتتر  و استتفاده از    های رایانه زند ی و آموز  نیو مد نظر طراحا  بازی

ای را بترای کتاربرا     ها در آیاده شترایط تتازه   مبر نام برد  بازیسپتا 11توا  از حادثه  ها می ادر  رسانه

ی، صاعتی رو به رشد و بسیار فرا یر است برنامته  ا انهیراهای  زناد و از آنجا که صاعت بازی خود رام می

 لیا  امور فرهاگی است ای دارد و الزمه آ  ه گرایی ه ه متو ریوی برای آ ، اه یت وییه

 ها کلید واژه

 ی، رسانه، یازده سپتامبر، سیاست خارجی آمریکا ا انهیراای ه بازی
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 مقدمه

ای را در مفهوم سازی، تص یم  تواناد نق  ع ده ای شده است می مفاهی ی که ه ه رسانه     

سازی و تاثیر ذاری بر حیا  سیاسی و اجت اعی کشورها ایفا کاد و عالوه بر انتقا  ویام، به 

ها نق  اجتااب ناوذیوی در ویشبرد    امروزه رسانهمبادر  ورزندالگوسازی و فرهاگ سازی نیو 

ای برای شکل دهی به افکار ع ومی و  ها بر عهده دارند و با ایجاد فضای رسانه های دولت برنامه

ها به  اند  به طوری که دولت ها بوده هدایت تص ی ا  در بستر مطیوب، ه واره مورد توجه دولت

ی نظیری در عرصه داخیی و خارجی برخوردار شدند که از آنها به ها از ادر  ب یاری رسانه

کییه  ع الًها  شود و دولت ردا  با در اختیار داشتن رسانه عاوا  مه ترین ماابع ادر  یاد می

ها  ها بر رسانه ن ایاد  از این ماظر تسیط دولت های خود را طراحی و اجرا می اهداف و برنامه

دهد که به واسطه  ال ییی ارار می اختیار هر یک از بازیگرا  صحاه بین ای را در ادر  فوق العاده

های ج عی و یا شکل دهی به افکار ع ومی در راستای  این ادر  بتواناد به تغییر باورها، نگر 

 خصوصاً ای در غرب های رایانه در مج وع باید  فت بازیها اادام ن ایاد   های کیی دولت سیاست

های جدیدی  ی رسانه اند و در زمره از وجه سر رمی صرف در آمده ه سپتامبربعد از حادثه یازد

ها  ی آ  اند که سردمدارا  کشورهای غربی به خصوب آمریکا سعی دارند به وسییه داخل شده

ای با  های رایانه ای را به مخاطبا  آ  القا ن ایاد  بازی  سترده سیاسی و ایدئولوژیکمفاهیم 

مردا  تطبیق داده و اکثر اواا  به   های جدید دولت خود را با سیاستتوجه به شرایط روز، 

کااد  البته نق  این رسانه به ه ین  ای ع ل می های رس ی رسانه عاوا  ویواکی برای سو یری

، نه به عاوا  وشتیبا ، بیکه سیاسی ای های رسانه شود و در بعضی از ع ییا  مقدار محدود ن ی

داستا  وردازی خود، اهداف دست نیافته های  نق  کرده و با اابییت در خط مقدم تهاجم ایفای

ها آماده  مدارا  غربی را تصویر سازی کرده و مخاط  را برای مواجهه با آ   و آرزوهای سیاست

با اما   میا بودهبه وروح شاهد آ   1001  امری که بعد از حادثه یازدهم سپتامبر سا  سازد می

ای در میا  کشورهای ماطقه  های رایانه ایرا  رتبه نخست تولید بازی عاایت به این موروع که

بسیاری در این حوزه درحا  فعالیت هستاد و از طرفی با  مؤسسا و  و جها  اسالم را داراست

، لذا بستر مااسبی به ماظور  ستر  و ترویج ای در ایرا  رایانه  میییو  کاربر بازی 1۱وجود 

های ویدئویی به  بازی ایرا  در داخل و خارج فراهم شده است  های ج هوری اسالمی سیاست

های ویرامو  ما در عصر حارر شااخته شده  رسانه نیتر محبوبعاوا  یکی از اثر ذارترین و 

ای به دو دلیل بازن ایی معاادار و ارار داد  فرد در فرایاد امتحا ، که از  های رایانه است  بازی
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ای فرض  تواند رسانه ای می ارند، رسانه هستاد  یک بازی رایانهدو بعد کیفیت انتظام بخ  د

  این رسانه توهم کا  با ادرتی کاد یمشود که به بازیکن لذا  کار واری و ادر  را ارائه 

نشاند   ای را به جای اغوا شد  توسط آ  می کاری جها  افسانه شده، لذ  کاتر  و دست تقویت

ای جدید در حوزه فرهاگ مردم وساد و مبتای بر  ، ودیدهای این موروع برای محققین رسانه

(  زیبایی شااسی 11 :18۱1محسای آهویی،  )دهقا ،ای یا شبیه سازی است ایی رویهاصل بازن 

ای و بازن ایی کااده  ای بیانی نظری از رایانه دیجیتالی به عاوا  فااوری رویه های رایانه بازی

کاد و باابراین هم  ای خاب را ارائه می جها  و با ماطق رویهای مواجهه با  است  یک بازی رایانه

(  1۱: 18۱1، ییآهو یمحسا ،دهقا کااده است و هم ماشین کا  است) یرسانه بازن ای

ای یکی از محصوال  تکاولوژیک ت د  جدید انسانی است که در کشور ما نیو  ی رایانهها یباز

ی مختیفی چو  ها اال وی ، این وسایل در  ای را به دست آورده  از سه دهه جایگاه وییه

آتاری، میکرو، سه  ا، ویی استیشن، ایکز باکز و    وارد ایرا  شده و بخ  اعظم کودکا  و 

اما این ودیده نیو ماناد سایر  .نوجوانا  و حتی  اه بور ساال  را نیو مجذوب خود ساختاد

ب خود، عواابی مافی را نیو در وی ی خاها تیجذابها و  محصوال  تکاولوژیک در کاار زیبایی

توا  شااسایی کرد  از حوزه ووشکی و جس انی  ی  ونا ونی میها حوزهدارد  این ویامدها را در 

 رفته که نتایجی چو  کم تحرکی و بدفرم شد  اسکیت کودکا  را در وی دارد، تا مسائل 

، در اه ایاترنتی 18۱1)صدرایی، آورد  روانی که حداال عواابی ماناد انووا و خشونت را به بار می

ای وارداتی از این حد نیو فراتر است و به طوری که  ی رایانهها یبازندای انقالب(  اما تأثیر 

شوند به شکیی آشکار اهدافی  یی که از طرق غیر اانونی وارد کشورما  میها یبازبسیاری از 

را از ابیل آموز  سبک زند ی  ای ی  ستردهها موروعها  کااد  این بازی سیاسی را دنبا  می

ی خیابانی و تخری  اموا  ع ومی را در ها شور غربی، ترویج فساد اخالای و حتی آموز  

شوند و  ای در کشورهای غربی تولید می ی رایانهها یبازاند  این طیف از  دستور کار خود ارار داده

حا  توسعه و به خصوب  ی ااچاق و زیرزمیای وارد کشورهای درها راهدر حجم انبوهی، از 

 1۲شوند  بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی مراکو ویوهشی، سالیانه بی  از  ایرا  می

، در اه 18۱1 یرد )صدرایی،  میییو  بازی خارجی غیراانونی در دسترس مردم ایرا  ارار می

ای از سه ماظر  های رایانه ایاترنتی ندای انقالب(  از ماظر مطالعا  رسانه، در تحقیقا  بازی

 توا  وارد شد  ای می ای و بررسی تولیدکااد ا  متو  رسانه بررسی مخاط ، بررسی متن رسانه

 سپتامبر در جهت تحقق اهداف خود اشاعه 11( حادثه ۱، 1831حیدری و دبستانی،  حاجی)
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 و با تافر توام حز یک ترویج ماظور به اسالم از متساهل غیر و مافی وااع، خالف تصویر یک

 و تبعیض جانبدارانه آمیو، تعص  رویکرد و دید اه یک اتخاذ به مخاطبا  ناخودآ اه واداشتن

  .است شده ارائه هراسی اسالم از که است تعاریفی اسالمی، جوامع و اسالم به نسبت آمیو

 تهدید و مسی انا  به نسبت تافر حز   برانگیختن(تحیییی مشرق -در اه ایاترنتی خبری )

 دربردارنده است م کن و رود یم ش ار به اسالم هراسی در اساسی عاصر دو اسالم داد  جیوه

 بیکه دین یک نه و داشته ارار غرب به ی نسبتتر نییوا سطح در اسالم که باشد استاباط این

های  امپراتوری توسط ستیوی اسالم و هراسی اسالم .است جو ورخا  سیاسی ایدئولوژی یک

 اظهاراتی در ایتالیا وات وزیر نخست که شد آنچاا  ساماندهی یطهس ای نظام رسانه و خبری

 او آنچه عیت به را مسی انا  و خواند ت د  اسالمی از تر لیاص را غرب ت د  نساجیده

 با مقابیه هدف با ای غرب غیررسانه ای و رسانه محافل .داد ارار تحقیر مورد نامید فرودستی می

 سرلوحه در هراسی اسالم حربه با را ستیوی ست اسالمآ ، سیا روزافوو   ستر  و اسالم

 صهیونیستی البی این، بر افوو  اند  داده ارار سیاسی خود تحرکا  و موارع و تبییغی رویکرد

 و مسیحیا  بین اوالً غرب، در ستیوی تبدیل اسالم ر ن کاد سعی می ارووا و آمریکا در

های  الیه به تا  این اًیثان شود؛ به ایجاد سپتامبر 11 حادثه سالروز «ن اد» تا  مسی انا 

 -ابراهی ی برسد )در اه ایاترنتی خبری  بورگ دین دو این االدیانی بین مااسبا  تر یدرون

 ج یه از های مختیف عرصه در های زیادی ریوی برنامه و ااداما  راستا این تحیییی مشرق(  در

 ااوام فکری، مکات  ادیا ، ال یل، بین روابط و دیپی اسی سیا ا، کتاب، رسانه،  ذار ریتأثعرصه 

های  جاگ که کاد اعالم می سپتامبر 11 وااعه از بعد بو  دبییو جورج .دهاد انجام می .. و

 و متحده ایاال  دوست  روه دو به وز این از را کشورها وی  شده است شروع مجدداً صییبی

 روی این است  از ما بر وز نیست ام با که هر که .کاد تقسیم بادی می متحده ایاال  دش ن

 کشورهای عاوا  به را سوریه و ش الی کره ایرا ، و کشورهای کرده محور شرار  از سخن

 یاترنتی)در اه اکاد  معرفی می غرب جها  و آزاد ماافع دنیای کااده نقض و تروریست حامی

دهای متاوع جها  بر ه ین اساس در این ویوه  با ورداختن به ن ومشرق(   یییتحی - یخبر

ی در حا   ستر   رسانهی، درصدد هستیم مباحثی را در حوزه شااخت این ا انهیراهای  بازی

 medal ofو  battlefieldو  call of duty داستا  و جوئیا  سه بازی ارائه کایم و با بررسی

honor 11 های خارجی آمریکا وز از حادثه ای در سیاست های رایانه به بررسی نق  بازی 

سپتامبر سا   11و وز از حادثه   یدوره و ،یویوه  به لحاظ زمان نیا  میا ورداختهسپتامبر 
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سپتامبر  ازدهیاست که حادثه  ییمحدود به کشورها ،یدهد و به لحاظ مکان را ووش  می 1001

 ریتأثهای آنا   بر معادال  و حکومت ،یا انهیراهای  یها و باز رسانه خصوصاًاز طرق مختیف، 

در چارچوب نظری این ویوه ، دو نظریه از اندیش ادا  مطرح عیوم سیاسی و  داشته است 

 "ها ت د برخورد  "، و سپز فرانسیز فوکویاما "تئوری وایا  تاریخ"روابط بین ال یل طرح 

( یکی از 13۲1  فرانسیز فوکویاما )متولد میا دادهمورد بررسی ارار  ساموئل هانتیاگتو 

دانش ادا  عیوم سیاسی اهل آمریکاست که در دولت ریگا  در وزار  امور خارجه ایاال  

« وایا  تاریخ»ای زیر عاوا   رد، و وز از نگار  و انتشار مقالهک متحده به س ت مشاور کار می

به شهر  جهانی رسید   13۱3که بعد با تفصیل بیشتر به ه ا  نام به صور  کتاب در آمد، در 

های سیاسی غربی برخاست و استدال   در این دو نوشته، فوکویاما به دفاعی تاریخی از ارز 

دهد که اج اعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرا   م نشا  میکرد که رویدادهای اواخر ار  بیست

در شکل  رفتن »به معاای ایاکه « وایا  تاریخ»به وجود آمده است  این اج اع مساوی است با 

وجود نخواهد داشت  البته بازهم رویدادهایی « اصو  و نهادهای بایادی، ویشرفت بیشتری

نی رشد و شکوفایی آدمی، خات ه ویدا خواهد کرد خواهد بود، ولی تاریخ به معاای داستا  جها

یا به عبار  بهتر از  -از هگل   اًیمستق)ری مات؛ ویکارد، بی تا( تعبیر فوکویاما از تاریخ جها  

، کوژو ارائتی جدید از هگل بر 1380 یرد  در دهه  تفسیر الکساندر کوژو از هگل سرچش ه می

عرره کرد  هگل نبردی آغازین و  دیدارشااسی روحوایه رابطه خواجه و باده باا به توصیف و

اندازند تا  کاد که آدمیا  در آ  جا  خوی  را به خطر می بایادین در بدایت تاریخ تخیل می

هاگامی « بازشااسی»یا « وذیر «  »بازشااساد»]را ادرشا [ یا« بپذیرند»دیگرا  ایشا  را 

برده او شود  اما این رابطه خواجه و باده رسد که شخص دیگر  برای طرف ویروزماد به انجام می

است و از سوی « بازشااخته شد »یا « وذیر »ناوایدار است زیرا از سویی، برده نیو خواها  

از کسی در مقام مساوی است  باابراین، رابطه « بازشااسی»یا « وذیر »دیگر، خواجه طال  

وی را ]ادر[ داشته باشد ورسد که هر طرف، دیگری را ابو   فقط هاگامی به تواز  می

را « بازشااسی»یا « وذیر »(  فوکویاما به ویروی از کوژو، مفهوم 3، 18۱1بازشااسد )فوالدوند، 

دهد، و نیروی رانشگر تاریخ را تکاووی مشترک ه ه ما در طی   محور فهم تاریخ ارار می

م کن است « ر وذی»داند  او معتقد است که فقط در دموکراسی لیبرا   شخصی می« وذیر »

برد  جهانی و ه گانی شود که در آ  )الاال از حیث نظری( ه ه کز از احترام مساوی بهره می

 ( 3 :18۱1)فوالدوند،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
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هر کودکی که در سرزمین ایاال  متحده آمریکا یا فرانسه یا هر دولت لیبرا  دیگری به      

ندی برخوردار است  اعم از ایاکه دنیا بیاید، به دلیل تولد در آنجا از موهبت برخی حقوق شهرو

به جا  او آسی  برساند بی  تواند ین کودک غای باشد یا فقیر، سیاه باشد یا سفید، هیچ کز 

آنکه نظام عدالت کیفری او را تحت تعقی  ارار دهد  این کودک، ب واع، حق خواهد داشت 

حترام بگذارند    و صاح  میک و ما  شود، و دولت و سایر شهروندا  باید به این حق او ا

سرانجام، واتی این کودک به سن بیوغ برسد، حق خواهد داشت در ه ا  حکومتی که آ  

کاد مشارکت جوید، و در کییه مشاورا  درباره باالترین و مه ترین  حقوق را در اصل محقق می

های  ی داد  در انتخابرأهای دولت سهیم باشد  این مشارکت م کن است به صور   سیاست

های  ای باشد، یا به صور  فعالتر ورود مستقیم به جریا  سیاست ماناد نامودی برای س ت ورهد

یا به صور  نوشتن سرمقاله در وشتیبانی از فال  مورع یا فال  شخص، یا به صور   مختیف

خدمت در دستگاه اداری دولتی  حکومت مردم بر خوی  به فرق میا  خواجه و باده وایا  

حق دارد سه ی ولو کوچک از نق  خواجگی ببرد  خواجگی در این شرایط  دهد  ه ه کز می

ای از  ، یعای مج وعهاند شدهآید که به طرز دموکراتیک تعیین  به شکل اعالم اوانیای در می

شود  وذیر  یا بازشااسی شکل دوجانبه  ها ارباب خوی  می اواعد عام که آدمی به وسییه آ 

شااساد، یعای واتی که  وذیرند و باز می و مردم یکدیگر را می کاد  هاگامی که دولت ویدا می

کااد که به این اوانین دولت  کاد و شهروندا  موافقت می دولت به شهروندان  حقوای اعطا می

کاد که این، وایا  تاریخ است، زیرا  (  فوکویاما استدال  می108، م 1331 رد  نهاد )فوکویاما، 

متصور نیست  استدال  فوکویاما از فرری درباره طبیعت انسا  شکل حکومتی بهتر از آ  را 

، 18۱1های نفسانی )فوالدوند، شود  به  فته او، دو چیو بر ما حاک اد: عقل و خواه  آغاز می

 یرد  در دفتر چهارم  (  فوکویاما اذعا  دارد که فرق بین این دو از افالطو  نشا  می10

کاد: بخ  نخست  را دارای سه بخ  توصیف می یا طبیعت آدمی ج هوری، افالطو  نفز

(nous( عقل یا ذهن یا هو ؛ دوم )epithemeia ،شوق یا انفعاال  غیر عقالنی: تشاگی )

( شور و شهامت یا انفعاال  واالی بر آغالید ، خشم thymos رساگی، خواه  جاسی؛ سوم )

ه یا مایل به جفتگیری بحق، و میل به کس  ارج و احترام  جانورا  م کن است  رساه، تشا

ای بهتر باشاد  تواناد در آرزوی عدالت یا خواها  جامعه شوند، اما فقط آدمیا  می

(  جال  ایاکه شرایط وساتاریخی برای فوکویاما دلچس  نیست  او نگرا  10، 18۱1)فوالدوند،

ز های ناشی ا است که وز از وایا  تال  برای وذیرفته و بازشااخته شد ، بر سر سائقه
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thymos  چه خواهد آمد  بیم از این است کهthymos  فرو خواهد مرد و بشری از خود

خرساد و بی روح بر جای خواهد  ذارد  فوکویاما در ایاجا به نیچه و تصویر او از فرد لیبرا  

کاد یعای صورتی بی جا  از انسانیت که از اراده  رجوع می« آخرین انسا »دموکرا  به عاوا  

های عالیتر تهی شده است  ترس دیگر فوکویاما از این است که  ال  در وی ارز معطوف به ت

thymos تاد و افراطی و »های رد اجت اعی در اال  رفتارهای  به شکل خشونت اناًیاح

 وییه به بازیها مطالعه به شروع دانا  ااتصاد تاًینها( و 11، 18۱1بروز کاد )فوالدوند، « بی ار ونه

 این در ااتصادی فعالیت  برساد انسا  رفتار از بهتری درک به تا اند ن وده  او ام ام سبک در

 castronova) شود می مطالعه حقیقی کشورهای ااتصادی های فعالیت ه چو  ها بازی

  ذارده آزمو  به بازی یک در تواناد می ”بازی وایگی هم“ ه چو  مختیفیهای    نظریه(2001

 یک در که صور  این به آورند می فراهم طبیعی های آزمای  رایب را زمیاه ها بازی زیرا شوند

 آزمایشی شرایط عالوه به داریم آزمای  در کااده مشارکت بازیکن زیادی تعداد ج عی بازی

 فعالیت آ  در که آورند می فراهم را یکتا ای زمیاه ها بازی دید اه این از  شده کاتر  کامالً

 محبوب بسیار بازی مثا  عاوا  به   یردند ارار فهم مورد بهتر و شده مطالعه تواند می ها انسا 

 در اه)  یرد ارار مطالعه مورد وا یردار بی اری یک انتشار مطالعه برای تواند می وارکرفت دنیای

  (ودیا ویکی ایاترنتی

 

 هدف کلی

از  ای در سیاست خارجی آمریکا، وز های رایانه بررسی نق  بازی هدف کیی این مقاله     

 وااعه یازده سپتامبراست واهداف جوئی شامل:

 های سیاسی امروزی  ای در بازن ایی وااعیت های رایانه ارزیابی نق  بازی( الف

 ای بعد از حادثه یازده سپتامبر  های رایانه ب( تبیین افوای  بهره برداری سیاسی از بازی

تامبر در خدمت سیاست خارجی ایاال  ای که بعد از حادثه یازده سپ های رایانه ج( ارزیابی بازی

 اند  متحده آمریکا بوده
 

 های کامپیوتری اقسام بازی

بازی م کن است از نوع کامپیوتر، کاسو  بازی یا تیفن ه راه باشد  باابراین  افوار  سخت     

« یساز ور غوطه»دو ویی ی  شوند یمو تیفن ه راه نیو  ویدئویی یها یباز ی شاملا انهیرای ها یباز
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(  ۱8، 1830ی است )موسوی،ا انهیرای ها یبازی ذاتی ها یی یو نیتر مهماز « تعامیی بود »و 

 بررسی کایم: میتوان یمی را در ژانرهای متفاوتی ا انهیراهای   یبازاین 

 اکشن و ورجاب ( الف

 جاگی( ب

 نق  بازی کرد ( پ

 تقسیم البته  کاد کاتر  را شخصی خواهد می که است بازیگر حیث از بادی تقسیم این     

 مشاهده ویکیپدیا ال عارف دایره در توا  می که است موجود باره این در نیو دیگری های بادی

در  مثالً وییم،  ژانر می های مختیف به دسته بادی  (18۱1در اه ایاترنتی ویکی ودیا، )کرد 

م، در کل دسته بادی در داری …سیا ا ژانرهای مختیفی از ج یه ژانر وحشت، ژانر عاشقانه، و 

ای باشد، اما دسته  باشد که در چه زمیاه ی داستا  فییم می فییم، بیشتر بر اساس درو  مایه

ها بر اساس  یم  زیو دسته بادی با  های کامپیوتری ک ی متفاو  است بادی در دنیای بازی

مرجع  باشد نه بر اساس داستا  آ  )در اه ایاترنتی و یا نوع و سبک بازی می ویی

های  بازی، های تیراندازی بازی، های اکشن بازی های کامپیوتری:  (  انواع بازی1838 رافیک،

، های استراتییک بازی، های نق  آفریای بازی، های مع ایی بازیای،  و حادثه ماجراجویی

)در اه  Hybrids، های شبیه سازی بازی، Driving، های ورزشی بازی، های سکویی بازی

(  ه چاین بر اساس رده سای، تقسی ا   ونا ونی در 1838مرجع  رافیک،ایاترنتی 

 ترین آ  بدین ترتی  است: کشورهای مختیف انجام شده که معروف

 (؛ECهای خاب کودکا  سه سا  به باال )   بازی1

 (؛Eهای ه گانی )   بازی1

 (؛Tسا  به باال ) 18های وییه نوجوانا     بازی8

 (؛Mسا  به باال ) 11وانا  های مربوط به ج   بازی4

 ( 1۲1 :18۱1( )ماطقی،AOسا  به باال ) 1۱های خاب بورگ ساال     بازی۲

 

 ای و ويدئويی ی رايانهها یبازتعامل؛ ويژگی بارز 

آ  را  توا  ین ای است اما به آسانی  ی رایانهها یباز رچه تعامیی بود ، ویی ی خاصی در      

  هاگام بحث از تعاریف تعامل، به این سب  که یک رسانه بر ای تعریف ن ود در بازی رایانه

میوا  متفاوتی از تعامل را دارا  تواند یماساس عوامل مختیف ه اناد شیوه استفاده فرد از آ  
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ای باشد  ای یک بازی رایانه کاربر حرفه تواند یم؛ مثا  این امر اند مواجهباشد، با سؤاالتی جدی 

، تعامل بیشتری نسبت به یک کاربر تازه کار ها دستورالع لازی و که به سب  تسیط  بر یک ب

 ردد تعامل تاها محدود به  داند  در ابتدا تأکید می می تر یتعامیاحساس ن وده و در نتیجه آ  را 

(  تعامل با مطالعه تحقیقا  ویشین Rafaeli, 1998, p.112) ارتباط میا  فردی نیست

امل  ردآوری ن ود: فرد محور، ارتباط محور و فااوری محور  توا  سه دسته تعریف برای تع می

(Lee, 2008, p.2322)  رویکردهای فااوری محور، تعامل را به عاوا  ویی ی خاب

عاصر تعامل، مشارکت  کااد  ، ذکر می)خود دارند که مع والً رایانه را در اجوای(ی نوینها یفااور

 سازد  یک فرد در ارتباط را مؤثر و م کن می

داناد  ای مربوط با فرا رد یک ارتباط می ی ارتباط محور، تعامل را ویی یها نگاهدستۀ دوم،      

ی فرد محور، تعامل را از چشم ها نگاهدستۀ آخر   ها بر تباد  دو طرفه اطالعا  است و تأکید آ 

 ( 18 :18۱1آخوندی، (کااد یمیک کاربر فااوری تعریف 

 

 ی و ويدئويیا ی رايانهها یبازکارکردهای 

 ها در آموز  ذیل رشته تکاولوژی آموزشی ی مربوط به کاربرد رسانهها حوزهشکل  یری      

مثا ، یاد یری الکترونیکی یا آموز  مبتای بر وب(، نشا  دهاده توجه خاب به امکا   برای(

ی را که در یها تیاابیی الکترونیکی است  رایانه و ابداع آ  با توجه به ها رسانهکاربری آموزشی 

 نیتر محبوباختیار این حوزه نهاده است، شاید بتوا  نقطه عطفی در این حوزه دانست  اما 

ی، جابه سر رمی یافته است و این امر سب  ا انهیرای ها یبازی کاربری رایانه، ه چو  ها شکل

نه مطرح ای و ویدئویی را ایاگو ی رایانهها یبازشود تا  انتر این مسئیۀ اساسی در مقابل  می

ی ویدیوئی که در اصل برای سر رمی ساخته شده است، هیچ  ونه ارز  ها یبازآیا »ن اید که 

(  برای واسخ به این سؤا  آشاایی اج الی با کارکردهای 1۱ :18۱1) انتر، «ی دارد یا نه؟آموزش

ا ه ها و کیکارکردهایی که برای بازی ها الزم است که آ  را در اال  کارکرد مختیف بازی

متوجه  1980 برخی ویوهشگرا  معتقدند از دهۀ .برش رده شده،  ردآوری کرده است

ها توسط  ها نیو جی   ردید و از آ  زما ، بازی ی مثبت و ایجابی بازیها جابهتحقیقا  به 

ی بسیاری ه چو  تادرستی، ه اهاگی چشم و دست، الگوهای فعالیت ها اهیزمویوهشگرا  در 

رسه، شخصیت و آسی  شااسی روانی و کاربردهای جامعه یاور ارزیابی روزانه، ع یکرد در مد

ها نشانگر این امر است که تحقیقا  جدیدتر   ردند  مروری بر تحقیقا  جدید در حوزۀ بازی می
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ها توجه بیشتری نشا   آ  ی مافیها جابهها نسبت به  ی آموزشی و ایجابی بازیها جابهبه 

ی مثا ، درحوزۀ آموز  برخی ویوهشگرا  به توانایی این (  برا11 :18۱1،  انتر(دهاد می

ی وییه برای ها مهار ی حرکتی، ه اهاگی چشم و دست و یا، ها مهار ها در افوای   بازی

 اند  تجسم فضایی یا ریاریا  اشا ره ن وده

 

 ای و ويدئويی ی رايانهها یبازکژ کارکردهای 

ها نیو رو به  ها از تأثیرا  مضر احت الی آ  نگرانی، ها یبازه گام با افوای  سریع محبوبیت      

رشد نهاد  در وااع، باید  فت که ه انطور که استفاده از هر رسانۀ سر رم کاادۀ دیگر، و به 

 است، بوده ییها یایبدب ی بسیار ور طرفدار در میا  کودکا  و جوانا ، ه راه با باها رسانهوییه 

 در و ماظم بازی اجت اعی و روانی جس انی، ناخوشایاد نبیجا اثرهای از نیو خاصی یها ینگران

 است  شده ابرازها  بازی این به بار زیا  شیفتگی موارد، از برخی

 
call of duty 

تیراندازی او   ای های رایانه بازی سری کی Call of Duty) انگییسی به (ندای وظیفه     

های  ای شخصی بود که بعدها نسخهه است  اولین نسخه این بازی فقط برای رایانه شخص

های زیادی از این بازی تاکاو  عرره شده است که در ابتدا  نیو عرره شد  نسخه کاسو 

تغییر  باًیتقربه بعد داستا   چهارم بود اما از نسخه جاگ جهانی دوم داستا  بازی حو  محور

در  شود یم  ماتشر اکتیویی های ندای وظیفه توسط   بازیشود یمکرده و وارد دنیای مدر  

نیو در توسعه بازی نق  بسیار  آرچ وتری ایافیایتی وارد های دیگری چو  حالی که شرکت

 1011میییو  نسخه تا ماه نوامبر  100فرو  بازی ندای وظیفه به بیشتر از  .مه ی دارند

اند  میییو  کاربر بوده 40حدود  1011مارس  81رسید  تعداد کاربرا  ماهانه نیو تا تاریخ 

 Call of های بازی  ها است که شرکت اکتیویی  با سری سا  .)در اه ایاترنتی ویکی ودیا(

Duty   به ثروتی هاگفت دست ویدا کرده و این اثر به راحتی لق  بور ترین بازی تیراندازی

های ندای وظیفه در حا  حارر به واج شاخه و  سری بازی .کشد او  شخص نظامی را یدک می

شود که هر کدام روایت داستانی خاب خود را به  متفاو  از یکدیگر تقسیم می کامالًدنیای 

 .دنبا  دارد
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 های جنگ جهانی دوم بازی

ها و رویدادهای وااعی جاگ جهانی  ی ندای وظیفه که به مرور نبرد اولین شاخه از مج وعه     

شود  اولین بازی این  وردازد و شامل سه بازی ش اره دار اصیی و سه بازی فرعی می دوم می

میالدی توسط ایافیایتی وارد تولید شد و آخرین اس ت آ  که سومین  1008سری در سا  

تولید و  آرچ میالدی توسط استودیو تری 100۲شود، در سا   ی مج وعه محسوب می ش اره

 .راهی بازار شد

 

 )جنگاوری مدرن( Modern Warfare  شاخه

 MW      هشامل سه اس ت از مج وع Call of Duty میالدی  1001شود که از سا   می

توسط استودیو ایافیایتی وارد آغاز شد و برای اولین بار داستا  سری را از جاگ جهانی دوم به 

با ه کاری استودیو  1011ی این شاخه در سا   سومین و آخرین ش اره دورا  مدر  آورد 

 ( 1834/؛ http://zoomg.irه ر ساخته شد )دانیا  نوروزی،  اسیدج

 

  Black Ops  شاخه

که  آرچ آغاز شد  این بخ  شامل چهار بازی است و توسط استودیو تری سری بیک آوز     

 World at با ایاکه روایت داستا  ماتشر شد  100۱در سا   World at War بازی او  آ 

War انی دومهای جاگ جه ی بازی ی زمانی جاگ جهانی دوم است، اما در شاخه در بازه 

Call of Duty ای برای سری زمیاه  یرد و به نوعی وی  ارار ن ی Black Ops  محسوب

میالدی ماتشر شد و ارار است در  1010در سا   Black Ops شود  اولین اس ت از سری می

 .آرچ عرره شود اس ت سوم این سری هم توسط تری 101۲نوامبر  1

 

  Ghosts  شاخه

است که توسط استودیو  Call of Duty ی شاخه از مج وعه ارواح، نام چهارمین     

های دیگر مج وعه،  ماتشر شد  داستا  این بازی برخالف اس ت 1018ایافیایتی وارد در سا  

دهد  تا به امروز تاها یک  حالتی آخرالومانی دارد و بازیکن را در آمریکایی رو به زوا  نشا  می

میالدی  1011رود اس ت دیگری از آ  برای سا   تظار میبازی از این مج وعه ماتشر شده و ان
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از  Modern Warfare جایگوین سری Ghosts ریوی شده باشد  احت ا  اوی سری برنامه

 .ه ین استودیو باشد

 

  Advanced Warfare شاخه

 ه ر وز از ه کاری با ایافیایتی وارد در ساخت اس ت سوم سری استودیو اسیدج      

Modern Warfare جدید  کامالً، تص یم به ساخت یک سریCall of Duty 

افوارهای فوق ویشرفته را در  به زما  آیاده رفته و جاگ  Advanced Warfare رفت 

میالدی ماتشر شد )دانیا  نوروزی،  1014سا   AW دهد  اختیار بازیکن ارار می

http://zoomg.ir ،/1834 ) 
 

Call Of Duty: Black Ops 
 Call Of Duty: Black Ops برخی از طرفدارا  بازی، از نظر طراحی داستانی از دید     

رسد  در نسخه جدید بعید به نظر می Treyarch باشد و البته می COD بهترین در سری بازی

 را تکرار کاد )در اه ایاترنتی وردیز  یم(  Black Ops 1های  که بتواند موفقیت

 

 داستان

Call of Duty: Advanced Warfare      های آیاده که در آ   با هدف وی  بیای جاگ

های نظامی اه یت دارد، ساخته شده است و سبک جدیدی از  هر دو فاکتور فااوری و تاکتیک

ی یکی از مردا  ادرت اد این  کاادهکاد  ع یکرد خیره  های شوتر را ایجاد می مبارزا  در بازی

 Kevin ی اسکار یعای برندهاو را بازیگر نام دارد و نق   Jonathan Irons دورا  که

Spacey  شود ها می کاد باعث بروز نسل جدیدی از جاگ ایفا می. 

 Advanced Warfare     :Call of Duty یرد که در آ   ای صور  می در آیاده 

های نظامی کاونی از اه یت باالیی برخوردار است  در چشم اندازی  تکاولوژی در کاار تاکتیک

 های نظامی خصوصی یا به عبار  دیگر ی دنیا داشته است نیرو ادهیآسازنده از  که تیم

PMC  ها وجود ندارد  کااد و مرز و حدودی برای آ  های نبرد ایفا می نق  اصیی را در میدا ها

 Jonathan Irons ها و اوانین جاگ را از نو بازنویسی کااد و های کشور تواناد مرز و می

ها ارار  نام دارد، در مرکو این شرکت Atlas ها که این شرکت نیتر رگبوو مدیر کل  مؤسز
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، در اه ایاترنتی  ی فا(  1838ها است )مح د حسین صفری،   رفته و به نوعی سردمدار آ 

باشد که در ابتدا تقاگدار نیروی  می Private Mitchell شخصیت اصیی بازی فردی به نام

که  Will Irons عو  یکی از دوستان  به نامدریایی آمریکا بوده ولی به واسطه د

 .شود می Atlas است وارد شرکت خصوصی نظامی Jonathan Irons فرزند

Call of Duty: Advanced Warfare       نوامبر عرره خواهد شد   4در تاریخ

و  Sledgehammer Games این عاوا  توسط استدیو PC های نسل هشت ی و نسخه

 10۲4شود  بازی در سا   نیو توسط یک استدیو جدا انه ساخته میهای نسل هفت ی  نسخه

 Jack ی آمریکا یعای متحدهشود و بازیکاا  در نق  یکی از سربازا  ارت  ایاال   آغاز می

Mitchell در اه ایاترنتی  یم فا( 1838 یرند )مح د حسین صفری،  ارار می ، 

Mitchell      ه راه با دوست ص ی ی خود یعای Will Irons  و  روهبا Cormack 

ی  کرهی ارت   ح یهوظیفه دارند تا به سئو ، وایتخت کره جاوبی بروند و از این شهر در برابر 

های سیاسی عصر حارر  کش کز نیتر مهمش الی دفاع کااد  در وااع داستا  بازی با یکی از 

اعتقاد نویساد ا  شود و بر اساس  ی جاوبی آغاز می کرهی ش الی و  کرهیعای تا  میا  

و  روه  وظیفه  Mitchellشوند   داستا ، در آیاده سرانجام این دو کشور وارد جاگ می

ها دیر  ی ش الی را نابود سازند  آ  کرههای   Gunship دارند تا به یک تیم دیگر ک ک کااد تا

به  Cormack اما  روهبا  اند شدهشوند که تیم دیگر ه گی کشته  رساد و متوجه می می

)مح د  دهادها این کار را انجام  دهد تا آ  می انجام این کار مص م است و به تی   دستور

 شود اما در آخرین لحظه دسته تیم موفق می فا(  می  یاترنتی، در اه ا1838 ،یصفر نیحس

Will Irons در Gunship کاد و  یر می Mitchell  به او ک کی کاد  در  تواند ین نیو

 Mitchell شود و دست چپ کشته می Will ، دوست ص ی ی وی یعایGunship انفجار

شود در حالی که احساس شرم  شود و او به اجبار از خدمت در ارت  معاف می نیو اطع می

؛ 1838دوست  را نجا  دهد  )مح د حسین صفری،  نیتر ی یص کاد که چرا نتوانسته  می

)با هارن ایی کوین اسپیسی(  Jonathan Irons  مراسم خاکسپاری، (در اه ایاترنتی  ی فا

کاد و  های دوست نودیک وسر  تقدیر می و ودر ویل، از شهامت ATLAS مدیرعامل ک پانی

مورد سرزن  خود ارار  های ارت  را به خاطر از بین رفتن سربازها در ع ییا  نام برده، فرمانده

ای در سر دارد؟ وی  نقشه دهد  اما ا ر جک میچل جایگاهی در ارت  آمریکا ندارد، چه می

 Jonathan ، در اه ایاترنتی دیجیاتو(1838بپیوندد )محسن وفانیاد،  ATLAS به تواند می
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Irons وید که به او می  Will کرده و حا  او  ه واره از وی به عاوا  بهترین دوست  یاد می

یت در ویشاهاد عضو Mitchell یک شانز دوباره بدهد  وی به Mitchell خواهد به می

تواند در آنجا با   وید که می دهد و به او می را می Atlas ک پانی نظامی خصوصی خود یعای

به  Mitchell های ویشرفته، جایگویای برای دست  ویدا کاد  با ویوستن استفاده از تکاولوژی

 های اصیی داستا  نظیر شود  در وااع شخصیت داستا  اصیی بازی آغاز می Atlas ک پانی

Gideon و Ilona تیمأمورشوند  اولین  در این زما  به داستا  ارافه می Mitchell   نجا

 به رهبری فردی به نام KVA نخست وزیر نیجریه از دست  روهی تروریستی موسوم به

Hades در اه ایاترنتی  یم فا(  ه وما  با اتفااا  رخ 1838باشد )مح د حسین صفری،  می ،

 کاد  فعالیت خود را آغاز می KVA ریستی ادرت ادی به نامداده در شرق آسیا،  روه ترو

Hades سردسته و رهبر KVA  فردی رد تکاولوژی و مستکبر است و خود را آزادی بخ ،

 .کااد یی که به زودی درباد فااوری،  ذشته و خوی  را فرامو  میها انسا داند،  ها می انسا 

شود، تا حدی که دنیا به  جیع دنبا  میح ال  وحشیانه هیدیز در سراسر جها  به شکیی ف

 آید و برای از بین برد  این طاعو  دست به داما  آیرونو و ک پانی خصوصی زانو در می

ATLAS های  شود  میچل حاال به یک سرباز کارکشته بد   شته و از ت امی تکاولوژی می

، در اه 1838اد، کاد )محسن وفانی ویشرفته جاگی برای در هم شکستن دش اان  استفاده می

 Hades شوند که هدف دهاد اما متوجه می ها نسخت وزیر را نجا  می ایاترنتی دیجیاتو(  آ 

نخست وزیر نبوده است بیکه وی به دنبا  مهادس تکاولوژی بوده که با نخست وزیر در یک 

تحویل  Jonathan Irons ها مهادس را نجا  داده و به اجالس دیدار داشته است  آ 

های  دهد و نقشه بور ی از چیوی است که نشا  می KVA اعتقاد دارد که Gideon ادده می

ای به نقاط  دهد و این  روه تروریستی ح التی هسته بور ی در سر دارد  ه ین اتفاق نیو رخ می

ها  ها و ارت  کاد  ت ام دولت سا  فیج می 4دهاد و جها  را به مد   مختیف جها  انجام می

کاد )مح د حسین صفری،  است که در جها  حک رانی می Atlas حا  این و اند شدهرعیف 

 ، در اه ایاترنتی  ی فا( 1838

 

 تسلیحات و گیم پلی

بی شک یکی از مه ترین عااصر  Call of Duty تسییحا  مختیف جاگی در سری بازی     

به  نسبت Call of Duty: Advanced Warfare بازی واایع شود  اما دوره ای داد می
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مدرنی  کامالًمتفاو  است وز با این حساب ما شاهد جاگ افوارهای  کامالً ذشته  عااوین

 Advanced Warfare ، در اه ایاترنتی  یم فا(   یم ویی1838سعادت اد، خواهیم بود )

های عصر حارر دارد  بازی در مقطعی از زما  دنبا   های بسیاری زیادی با سایر شوتر تفاو 

ها حرف او  را  اولوژی بسیار ویشرفت کرده است و به ه ین دلیل در ارت شود که تک می

 ی ایجاد تغییرا  دیگر را نیو فراهم کرده است، ووش  اهیزمتغییر بازی که  نیتر مهمزند   می

EXO  ی آ  را وی  از این در فییم ن ونهاست  این ووش  که Elysium  نیو دیده شده

ی آزمای  ارار دارد و ارار است به زودی  مرحیهاکاو  در  است، یک تکاولوژی حقیقی است که

ها  های آزمایشی در ارت  استفاده از آ  در ارت  آمریکا آغاز شود  تیم سازنده در وااع از طرح

 های بیاد یا ی این ووش ، توانایی ور  یهیوسها جا  بخشیده است  به  بهره برده است و به آ 

Boost Jump های دیگری نظیر  شود  ه چاین توانایی ازیکاا  داده میو رربا  محکم به ب

ی ه ین ووش  به بازیکن داده  یهیوسآهسته کرد  زما  برای مد  کوتاهی و سپر نانو نیو به 

های بازی نیو  ، در اه ایاترنتی  یم فا(  تجهیوا  و اسیحه1838شود )مح د حسین صفری،  می

های موجود در  از ج یه سالح HBRA3 و IMR،Bal-27، AMR9 هستادبسیار وشرفته تر 

است که این توانایی را دارد که بدو   IMR ی بازی اسیحه نیتر جذاببازی هستاد  بدو  شک 

خشاب  ذاری، خود فشاگ تولید کاد  در وااع ش ا در حین مبارزه نیازی به تعویض خشاب 

های    البته فشاگندارید که این نکته باعث افوای  بی  از وی  سرعت  یم ویی شده است

رساد اما ش ا به جای خشاب  ذاری یک اهرم در اسیحه را جا به  ش ا وز از مدتی به ات ام می

ها استفاده  های تولید شده توسط مخو  وارد اسیحه شوند تا بتوا  از آ  کاید تا فشاگ جا می

ا بر عهده ها ر ی ساخت فشاگ فهیوظکه  Liquid Matter کرد  در این اسیحه مخونی با نام

 فا(  می  یاترنتی، در اه ا1838 ،یصفر نی)مح د حس دارد

است  این اسیحه این توانایی را  8D Printer های استفاده شده در این ترییر یکی از سالح     

دارد که بدو  خشاب  ذاری، خود فشاگ تولید کاد  در وااع ش ا در حین مبارزه نیازی به 

ته باعث افوای  بی  از وی  سرعت  یم ویی خواهد شد  تعویض خشاب ندارید که این نک

ها را بر  ی ساخت فشاگ فهیوظکه  ویا  Liquid Matter البته در این اسیحه مخونی با نام

ی زمانی  بازهرسد باید وز از مدتی آ  را تعویض کرد ولی  عهده دارد و این طور که به نظر می

ی  اسیحهتوانید مد  زیادی از  باشد و ش ا می ها می استفاده از این مخو  بسیار بیشتر از خشاب

نیو در  Plasma-powered ی دیگری به نام اسیحه .ای استفاده کاید خود بدو  هیچ وافه
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ی  شرفتهیوهای تحقیقاتی  )آژان  وروژه D.A.R.P.A های بازی وجود دارد که توسط نیرو

های  ن اسیحه ویدا است، با شییکشود  ه ا  طور که از نام ای دفاعی( در بازی استفاده می

دهد )در اه ایاترنتی  روه  والس ایی و ور انرژی خود، اابییت تخری  زیادی را به بازیکاا  می

 Call of Duty Advancedکار ردا  عاوا    Bret Robbins انفورماتیک افرا(  آاای

Warfare سایت های خود با طی صحبت Gamingbolt استدیوکه  اند  فته Sledgehammer 

Games باشد  ایشا  در رابطه با نارنجک  های  ونا و  می خواستار ارائه هر چه بیشتر انتخاب

 : ویاد می

های مختیف سوق دهیم  بازیکاا  هم اکاو   خواستیم که بازیکاا  را به انتخاب می وااعاًما "     

های انفجاری  بر نارنجک باشد  عالوه ابوار آال  بیشتری دارند و نارنجک هم بخشی از آ  می

ها در هوا تغییر   ذاری برخی از سالح ریتأثه یشگی در کاار نارنجک نورانی، هم اکاو  

و با نارنجک  توا  انداخت ها را از کار می روبا  EMP کاد  ما نارنجک حرار  یاب داریم، با می

دید موجود نارنجک ن ایا  کرد  بسته به نوع تح شود دش اا  را در وشت دیوار ردیاب هم می

 ( 1838ماناد یک ابوار ع ل خواهد کرد )آر  سعادت اد، در اه ایاترنتی  یم فا، 

 

 صداگذاری و موسیقی

یی است که در چاد سا  ها  روه نیتر یاوصدا ذاری و موسیقی این بازی یکی از   روه     

قی و صدا ذاری کم در موسی وااعاًای حضور داشته است  این تیم   ذشته در یک بازی رایانه

های این  های ابل جا  و روحی بخشیده است  موسیقی نگذاشته و به این بازی نسبت به نسخه

ها نیو بسیار عالی کار شده است  در  و صدا ذاری اند شدهبازی موفق است و بسیار خوب نواخته 

یاد ماندنی  و صداویشگی به اند کردهبخ  صدا ذاری بازیگرانی معروف و با مهار  ایفای نق  

 اند )در اه ایاترنتی وی سی کده(  را به جا  ذاشته

 

 داستان بازی

یی به  ذشته برای مخاط  ها بکو از طریق فی   های هالیوودی داستا  بازی به سبک فییم     

تواند به خوبی در  ای که به واسطه وراکاد ی در روایت، می شود  رو  هوش ادانه روایت می

ده تیم سازنده بازی ارار  یرد و اهداف سازند ا  را در ال به الی خدمت اهداف وشت ور



 ...ی آمریکا، پسای در سیاست خارج های رایانه نقش بازی    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

133 

(  در Vgpostmortem، در اه ایاترنتی 1831باللی، راکاده داستا  مخفی ن اید )های و سکانز

(،  روهبا  Blackburnداستا  بخ  یک نفره بازی کاراکتر اصیی، شخصی به نام بیکبر  )

، که ش ا را به عاوا  بازیکن، در طو  بازی و در تال  و نیروی تفاگدارا  دریایی آمریکا است

 People's Liberation روه آزادی و مقاومت مردمی ) مأموروجو برای دستگیری یک  جست

and Resistance  یا به اختصارPLRکاد )سایت  ( ایرانی به نام سیی ا  با خود ه راه می

شد  کاراکترهای این بازی با ایرا ، در  تر کینود(  برای 1830خبری تحیییی خبر واری فارس،

 ( 1830کااد )سایت خبری تحیییی تابااک،  بخشی بازیگرا  به زبا  فارسی صحبت می

بیک بر  برای واسخگویی به برخی اتهاما  و ادعایی مبای بر احت ا  انجام ع ییا       

دایت فردی به نام تروریستی و انفجار ب بی ات ی در نیویورک توسط  روهی شبه نظامی با ه

مورد بازجویی  (DHS)وزار  امایت داخیی آمریکا  مأمور(، از جان  دو Solomonسیی ا  )

شود، به داستا   ها رد و بد  می یی که میا  آ ها جوابو  سؤا  یرد و بازیکن از طریق  ارار می

ی آمریکا و های وی  آمده میا  مامورا  وزار  امایت داخی برد  در میا  کش ک  بازی وی می

ماه وی  به ماظور مبارزه با  3شود که بیک بر  و تی   از  بیک بر ، بازیکن متوجه می

معروف هستاد و در  " روه آزادی و مقاومت مردمی"تحرکا  ه ین  روه شبه نظامی که به 

ها  ( از آ PLR) People's Liberation and Resistanceطو  بازی با عالمت اختصاری 

نکته جال  ]شوند   اعوام می و ایرا  به نام سیی انیه ه یکی از شهرهای مرزی عراقشود ب یاد می

شوند که برای آزادی و ایجاد  ها به طور مستقیم با  روهی وارد جاگ می این است که آمریکایی

ناماد و درصدد نابودی آ   ها این  روه را تروریست می اند  آ  مقاومت مردمی تشکیل شده

ها  و نابودی کامل آ  PLRین  روه اعوامی جیو یری از ااداما  تروریستی هستاد![  هدف ا

 (Vgpostmortem ، در اه ایاترنتی1831شود  )مح ود باللی،  بیا  می

 
MEDAL OF HONOR 

سبک شوتر او  شخص در خود عااوین بسیار بور ی را دارد و در سطوح مختیف عرض      

، تاها نام دو شرکت میشو یموتر او  شخص نظامی وارد ی ش شاخه، ولی واتی به کااد یماندام 

 Call Of ی فرانچایوهای ارائهاین دو شرکت با  EA Games, Activision میایب یمرا 

Duty,Medal Of Honor و Battlefield  سعی دارند تا ااطعیت کامل خود را در این بازار

تاکاو  نام سری  حت اًرنتی  ی فا(  ، در اه ایات1831بسیارورسود حفظ کااد )دانیا  نوروزی، 
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و مط ئان نام مدا  افتخار، افتخار آفرین ترین سری  دیا دهیشاهای جاگ جهانی را  بازی

های مدا  افتخار محصولی از شرکت  های جاگ جهانی به  وشتا  خورده است، سری بازی بازی

جوو  ع والًمهای سبک اکشن  الکترونیک آرتو ه گی از سبک اکشن هستاد  سری بازی

 کامالً(  بازی مدا  افتخار یک بازی Buy 24H.ir یاترنتیاها هستاد  )در اه  بازی نیتر خشن

و توانسته  درامد  آبساده و فااد هر نوع خالایتی است که به طرز عجیبی خییی خوب از 

این بازی برای  10از  1به ه ین دلیل امتیاز  ها را تا حدی راری نگه دارد   بسیاری از بازی خور

، در اه 18۱3)میثاق جراحی، ) یبازبسیار متااس  بوده است )امتیاز سایت  یم اسپا  به این 

است برای راحت طیبا  و کسانی که در فکر کشتارهای   ایاترنتی  ویا آی تی(  مدا  بازی

عظیم بدو  واه ه هستاد، نیست! شاید بتوا  از مدا  افتخار به عاوا  چکیده و یک معجو  

های سودماد نام  با یک سری نوآوری Call Of Dutyو  Battlefieldکز شده از دو بازی می

ای است که  ی  یم ویی وااعی، هدیه ارائهبرد  داستا  وردازی وااعگرایانه و تو در تو در کاار 

، در اه 1831به هوادارا  این سبک داده است  )دانیا  نوروزی،  Danger Closeاستودیو 

به جاگ جهانی  Call of Dutyبر خالف بازی  Medal of Honorفا(  بازی ایاترنتی  ی 

از مشخصا  این  …های اکشن تر،  رافیک باالتر،  یم ویی بهتر و  دوم ورداخته است  صحاه

های جهانی را تجربه  های مدا  افتخار تیخی و شیریای جاگ بازی بورگ است  با سری بازی

و این بار هوا بد و  دیرو یمها  با یک نیرو به جاگ نازی خواهید کرد و هر بار با یک نسخه،

های خود را به رخ  کاد و اویترین نیرو ی آل ا  راهی میها نیسرزمنیروی هوایی ش ا را به 

(  باز هم Buy 24H.ir یاترنتیاکاد )در اه  کشد و توسط آنها آل ا  را فتح می ها می نازی

رکورد دار  Eaها که  به رو هستید،  روهی از بازی مثل  ذشته با یک او  شخص ت ام عیار رو

های او  شخص و بخصوب مدا  افتخار ش ا بازی را از داخل چش ا   آ  است  در بازی

بیاید یک اسیحه است و یک  کاید و چیوی  ه در مقابل خود می کاراکتر اصیی بازی دنبا  می

(  سری مدا  افتخار Buy 24H.irکاید )در اه ایاترنتی  نشا  که با آ  افتخار آفریای می

های  شروعی طوفانی داشت و ه ین شروع طوفانی هم باعث شد که به یکی از برترین فرانچایو

های بعدی باز هم طرفدارا   های ویدئویی تبدیل شود که با وجود موفقیت کم ش اره تاریخ بازی

بود که  1333(  سا  ، در اه ایاترنتی  ی فا1830خاب خود  را داشته باشد )شروین روشن، 

یک بازی وا به میدا  راابت در این صاعت  ذاشت، عاوانی سراسر هیجا  و البته ح اسه در 

سرعت به محبوبیت چش گیری  این بازی بود که به افتخار نام مدا  تاگااهای جاگ جهانی دوم 
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  آمد تا دست ویدا کرد و طرفدارا  بسیاری به دست آورد  اما وز از مدتی یک رای  به میا

آ  را کاار بوند، ندای وظیفه به راحتی و با الگو برداری از این سری توانست به سرعت مدا  

افتخار را کاار بومد و ا  را به مدا  شرم تبدیل کاد  به راستی چه بر سر این سری آمده است؟ 

 medal of honnor (www.clubbazi.com) .چرا دیگر مدا  افتخار آ  جذابیت  ذشته را ندارد

به مصاف جاگ جهانی رفت و بسیار هم محبوب  1333در سا   اولین شوتر او  شخصی بود که

های جاگ  های زیادی هم از این بازی تولید شد و ه یشه در مصدر بازی و معروف شد، و سری

 تاها رای  مدا  افتخار دست به د ر ونی زد و  call of duty جهانی ارار داشت و تا ایاکه

modern warfare ،را وارد بازار کردmodern warfare  که از اس   هم ویداست جاگ

با این تغیر ت ام  call of dutyهای ادی ی چاگ جهانی،  افوار نوین است در مقابل جاگ افوار

 modern های شوتر او  شخص ارار  رفت و با رابا را کاار زد و در صدر جدو  بازی

warfare 2 - black modern warfare 3 - ops  میخ خود را در صدر جدو  به محک ی

توا  با کشاند  بازی به  سازند ا  با این اندیشه که می www.bazicenter.com) .)کوبید 

حا  و هوای مدر  افتخار  ذشته را به دست آورد دست به ریسک بور ی زدند و شکست 

 Medal of Honorخوردند ولی برای آنها این شکست یک مقدمه بود برای هدفی بورگ  

Warfighter عاوانی بود که ارار بود دوباره نام این سری را زنده کاد. 

(www.clubbazi.com)  سا  هایپ و تبییغا   سترده برای آخرین  1باالخره وز از

بازی به بازار عرره شد و به دست  "WarFighter" ، موسوم بهMedal of Hono نسخه

 ود را به خوبی از آب باال بکشد  ی رها رسید و نتواست که  ییم خ

 

  نکات منفی

دردسر نص  تکستچرهای  بعضی مراحل به شد  کوتاه مقداری رعف در هو  مصاوعی     

HD  ی  نسخهدرXbox360   بود که الکترونیک آرتو خبر ساخته شد  نسخه  1003سا

یویی که اولین )استد Danger Closeی تازه کار ویاستودجدید از سری مدا  افتخار را توسط 

 ریتأثنسخه این سری را نیو ساخته است( ماتشر کرد  که محوریت اصیی داستا  این بازی 

ها و تغییر مسیر زند ی این سربازا  است  خوشحالی درو  طرفدارا  این  جاگ بر روی خانواده

ا و ه گی ماتظر بودیم که این بازی زودتر ماتشر شود تا بتوانیم آ  ر زد یممج وعه موج 

های  که این بازی ماتشر شد اما بر خالف انتظار با نقد 1011تجربه کایم تا به امروز یعای سا  
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های مختیف روبرو شد  این باز هم شکستی بود  بد ماتقدا  و ن را  بسیار بدتر از سوی سایت

و این در حالی  Call Of Dutyها یعای مج وعه  ی این سری از بازی اهیریددر برابر رای  

ی رابا را شکست داده و  ه هت که سازند ا  تا کید زیادی داشتاد که این سری از بازی اس

وردازیم  صدر نشین جدو  فرو  خواهد شد  در ادامه به برسی این سری از بازی می

(www.game-iran.com)حا  مدا  افتخار دوباره بر شته، با تبییغاتی به وسعت فییم   

avatar ای که چاین تبییغا   بازی شود ین  باورما  !از تقیید و تقیید و البته با کوله باری

 mod WF medal of honor ...، چاین فالکت بار باشد )دیکش یموسیعی را یدک 

warfighetr های  ای است از ت ام بازی مج وعهfirst person shooter   سا   8که در ای

 های کورکورانه و سطحی( ای اسفبار از تقیید  ذشته که وارد بازار شده و البته مج وعه

(www.bzicenter.com) های موفق خود  ها و بازی چیو بدی نیست، ع وم فییم ذاتاً  تقیید

که مدا   شود ین های نه چادا  موفق بودند، ولی این خط مشی باعث  تقییدی از فییم و بازی

به موفقیت دست  battlefield و حتی call of dutyهای  فتخار به دلیل تقیید از سری بازیا

 :صحبت کایم medal of honnorهای  بیاییم ک ی در مورد تقیید یابد،

های جاگی و  است که حز درام و احساسی را وارد محیط خشن و خونین بازی  اولین بازی     

 modernwarfare بود و البته این حز درام در call of duty modern warfare شوتر کرد

های دنیاست،  ها و ماتقد هاوز هم زبانود ت ام  ی ر ghost به اوج رسید و مرگ شخصیت 2

modern warfare 3   نیو به تبعیت از برادر بور تر خود چاد صحاه درام که  ل سرسبد آ

  بود ghost ر از مرگبود را در خود جای داد که ماند اری آ  ک ت roach مرگ

mod WF      های  نیو سعی در ایجاد چاین حسی را دارد ولی ش ا نه تاها اه یتی به صحاه

یی ها صحاهکرد  چاین  skip بیکه با فشرد  ویاوی دک ه استار  سعی در دیده ین درام آ  

های سیا اتیک  هم هستید    این تاها تقیید بازی نیست    از نحوه ه راهی ه رزمانتا  تا صحاه

چه چیوی بهتر )یا (  www.bzicenter.com) .. ها و حا  و هوای بازی و بازی و کا  سین

های وااعی جاگ؟ شاید خییی از  ی رها عاشق این باشاد که در  دردناکتر( از دید  صحاه

 های وااعی شرکت کااد یا وا در ووتین یک سرباز وااعی بگذارند  جاگ

Medal Of Honor: Warfighter       مسیر درست را به ش ا نشا  خواهد داد  ت امی

ی آ  از رویدادهای وااعی برداشت شده است که ه ین رویدادها  هیثانمراحل بازی، ثانیه به 

ی  وارشا  طوالنی از صدها سرباز از سراسر دنیا است )دانیا  نوروزی،  هیتهحاصل مصاحبه و 
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ی خود تا ه ین نسخه که  نسخهتخار ه یشه از اولین مدا  اف  (1831در اه ایاترنتی  یم فا، 

در وی  رو داریم تص یم داشته واایای مهم تاریخی را نشا  دهد و در این امر هم موفق بوده 

ی از بازی که در  مرحیهاست  در ترییر جدیدی که از این عاوا  ماتشر شده است شاهد 

 فیییپین است خواهیم بود 

 و Battlefield مخصوصاًدر عااوین شوتر خود  EA Games تیکی از نقاط رعف شرک     

MOH نداشتن یک داستا  اوی و ع یق است  ولی ایابار با درس  رفتن از  ذشته شاید ،

 بتوا   فت با یک عاوا  ه ه فن حریف طرف هستیم  در اوایل ترییر ما شاهد کا  سین

RealTime   دور محل اختفای شخص مه ی و از  دهد یمهستیم که سربازا  ارتشی را نشا

شیخ نام دارد یک هدف بسیار مهم برای ش ا است و ایاطور  ظاهراً  این فرد که کااد یمرا رصد 

ی این کار به ه ین راحتی نیست و ش ا ول که مشخص هم هست باید اورا زنده دستگیر کاید 

ظاهر متروکه که در که در این ع ییا  شرکت دارند از میا  یک شهر به  Tier-1 باید با  روه

، در اه 1831( عبور کاید )دانیا  نوروزی، شود یمدست افراد شیخ )تروریستی که معرفی 

 ایاترنتی  ی فا( 

 

 اهداف سیاسی يا ترويج خشونت

های مثبت  به مرات  ک تر از  رود کارکرد ای با روندی که وی  می رایانه های بازی     

ر   ذرا تص یم به بررسی آثار مثبت آ  را داشته باشیم، ا  است  ا ر به صو های مافی کارکرد

 نیا تاها واسخگوی نیاز بازی کودکا  در شیوه زند ی آوارت ا  نشیای و تک فرزندی است 

ها را با  ها ازسویی توانسته وات خالی فرزندا  خانواده را در غیبت والدین ووش  دهد، بچه بازی

ها که محصوال  بیگانگا  هستاد و  ود بسیاری از بازیسازد، ور های خشن آشاا می انواع بازی

خاطر فقدا  نظار  بر فرو   های بومی محیی کشورما  ندارند، به  ونه ساخیتی با بازی هیچ

توجهی والدین و عدم شااخت آنا  از آثار و عواا   وعرره این کاال دربازار است و متأسفانه بی

و فقدا  هر ونه نظار  وکاتر  آنا  هاگام بازی، ها وآزاد  ذاشتن فرزندا    ونه بازی این

 یری شخصیت این ابیل کودکا  باای بگذارد    تواند درشکل شرایط بسیار نامطیوبی را می

متأسفانه عدم نظار  بر محتوای بازی و تااس  سای آ  با بازیگر، اطعاً ریشه بخ  اعظ ی از 

ه ناشی ازغفیت و اصور خانواده، مدرسه و های آیاده را رام خواهد زد ک  های دهه جرم وجاایت

های اجت اعی فراوانی  (  این غفیت باعث ویدای  بوهکاری1 :1830جامعه است )رجبعیی وور، 
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های خشن که درآ  آدم کشی امتیاز دارد و  خواهدشد  خ یرمایه شخصیت کودکا  با بازی

ونه بار مافی وکسر امتیازی   ای هیچ  نه های رایا زیر رفتن انسا  درخیابا  درماشین سواری

شود  ا رچه  توا   فت امروزه در دنیای سیاست، رسانه ابوار ادرت ادی محسوب می ندارد  می

ها، خود تحت تأثیر عوامل متعددی است ولی در صور  کاتر   میوا  نفوذ و اثربخشی رسانه

یک ن ونه از کاتر  و  عاوا  این برگ خریدها این نفوذ و اثربخشی، ابعاد بسیار وسیعی دارد  به

آنچه (  1، 1830وور،  ی)رجبعیسپتامبر نام برد  11توا  از حادثه  ها می استفاده از ادر  رسانه

سپتامبر  فت انی در زبا  سیاست دارا  و  11برای ما اه یت دارد این است که وز از حادثه 

ای مختیفی به چشم  های رایانه های آ  در بازی های آمریکایی شکل  رفت که شاخصه رسانه

 (Generals)« ها ینرا    »ها که از این لحاظ بسیار شاخص است بازی  خورد  یکی از این بازی می

طیبانه آمریکا وز از  شده بر مباای  فت ا  جاگ یک بازی ساخته  ن ونه« ها ژنرا »هست  بازی

ر مورد مسائل سپتامبر د 11توا  ادعاهایی که وز از  سپتامبر است  در این بازی می 11

صور   شود را به  های کشتار ج عی مطرح می مختیف خاورمیانه، مسی انا ، تروریسم و سالح

( که به وفور در GTAای ) تی های جی (  بازی1 :1830آشکار یا در لفافه یافت  )رجبعیی وور، 

ر این آید به بازیگ های کودکا  به حساب می بازی نیتر محبوبیکی از  شود و بازار یافت می

راحتی با  دهد که با اربانی خوی  وارد مذاکره شده و در صور  عدم توافق به  اجازه را می

تپانچه وی را بکشد یا در سیر و سیاحت خیابانی جاز مخالفی را سوار کرده و هر طور 

 ونه نظار  و کاتر  و محدودیتی بر رفتار او اع ا    خواهد با او رفتار کاد و هیچ می

العاده مطبوع و جذابی  ها است فضای  رافیکی فوق  که آخرین نسخه این بازی GTA5شود  ن ی

 ونه خستگی برای کودکا  ایجاد  ها بازی، هیچ  را برای بازیگر فراهم ساخته که باتوجه به ساعت

ی  جامعههای  امای خود را به تباهی خواهاد کشاند و نا ها آیاده   ونه بازی ها با این نکاد  اطعاً آ 

ای فرزندانشا  دارد  مدارس نیو نسبت  های رایانه توجهی والدین نسبت به بازی فردا ریشه در بی

ها را به  ها واکا  خاصی نشا  ندادند و نق  بازدارنده این ابیل بازی  ونه بازی به عواا  این

 افوار سپتامبر که با استفاده از نرم 11ها متذکر نشدند  در این  یم رایگا ،  خانواده

Sockwave های  حل ها را ماناد راه کاد تا مشکل تروریست شود بازیکن سعی می اجرای می

 11های دوایوی نیویورک حل کاد   یم  ها در هیاهوی ح ال  به ساخت ا  سردبیرا  روزنامه

های کامپیوتری سیاسی است که توسط شرکت معتبر روبا  جی و  سپتامبر اولین سری از بازی

ه توسط  ونوالیو فراسکو طراحی شده است  فراسکو هدف از طراحی این  یم را مستقر در ارو وئ
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کااد؟  ها هم  ریه می ورسد مگر مردم برای مرگ تروریست دهد و می سؤا  دیگر جواب می 1با 

خواهد وجدا  سیاسی مراجعه کااد ا  به  های کامپیوتری با هوشیاری می او با چاین بازی

های اجت اعی نیو در  (  مدیرا  فرهاگی و سازما 11 :18۱3ادی، سایت را بیدار کاد )خیرآب

ها صرفاً برای کس   تفاو  بودند  طراحا  این ابیل بازی جامعه نسبت به این ودیده خاثی و بی

درآمدهای نجومی بدو  توجه به عواا  و عوارض آ  بر بازیگرا  از فضای عدم نظار  بازار 

ای کودکا  باعث خواهد  های رایانه م نظار  و مدیریت بازیکااد  عد کشورما  سوء استفاده می

شد شخصیت کودکا  معیوب شکل  رفته و روحیه خشونت و اتل و آدم کشی به عاوا  آرزو و 

و جوی  آرما  واها  درر یر ناخود آ اه کودکا  نهادیاه شود و این امر در بور سالی درجست 

 :1831روز جرم و جاایت وحشتااکی شود  )بای، ها باعث ب فرصتی برای اجرای وااعی آ  بازی

دهد و نظام فکری آنا  را  را شکل می کودکان ا هایی شخصیت  (  باابراین چاین بازی1۲

وروراند  مسیرآیاده را  سازد  اهرمانا  آنا  را می ها و آرزوهای آنا  رامی بخشد  آرما  ساما  می

ها درخواهیم   ونه بازی یوهی نسبت به عواا  اینکاد  ما با اندکی آیاده و برای آنا  طراحی می

ناوذیر بسیار بور ی را برای فردا فراهم خواهد ساخت  توجهی امروز، مشکال  جبرا   یافت بی

 ( 1۲ :1831 ،ی)با

 

 اهداف فرهنگی

و این موروع به تولد  اند  رفتههای کامپیوتری دوباره در مرکو توجه ارار  این روزها بازی     

که هم اکاو  به عاوا  بازی شااسی مطرح است، ماجر شده است  دیگر باید بازی را  ای حوزه

ها و چه برای دانش ادا  حوزه عیوم  به عاوا  یک حوزه مطالعاتی مهم چه نود انسا  شااس

دهاد و  ها جها  بیای، روابط و هویت اجت اعی را شکل می در نظر  رفت چرا که بازی سیاسی

در  ها آ های سیطه فرهاگی و مقاومت فرهاگی نق  به سوایی دارند   در حقیقت در ودیده

شوند و  نهایت به شکل  یری انواع جدیدی از بسیج دسته ج عی و ااداما   روهی ماجر می

باابراین باید به عاوا  محصولی فرهاگی در نظر  رفته شوند  ویت سیسیر، از محققا  حوزه 

نکا  مه ی را درباره مذه  و دیگر  Religioscope بازی شااسی در  فت و و با نشریه

های کامپیوتری در جها  اسالم و خاورمیانه نق  دارند، مطرح کرده  مواردی که بر نوع بازی

 .است  او از ویوهشگرا  مرکو مطالعا  بین ال ییی و تطبیقی دانشگاه نورث وستر  شیکا وست

میا  عامه مردم از محبوبیت زیادی هستاد که  ییها رسانههای ویدئویی از مه ترین  یباز
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برخوردارند و در وااع، فعالیت اجت اعی مه ی را برای بخ  اابل توجهی از جوانا  در سراسر 

ها بر طیف  زناد  در برخی کشورها، به طور مثا  در ایاال  متحده، این بازی جها  رام می

د  باابراین حت اً باید تأثیر  ذارن تأثیر می ای از اجت اع از هر سن، شغل یا جاسیتی  سترده

ها بر ذهن و رفتار مردم را درک کایم تا بفه یم که آنها چطور بر برداشت ما از  وااعی بازی

 :18۱۱)مجیه وگاه حوزه،  ها دارند  ذارند و چه تفاوتی با دیگر رسانه دنیای اطراف ا  تأثیر می

اجت اع دارند  فرد بازیکن ه ا  ادر که های ویدئویی رابطه متقابیی با  در این میا ، بازی(  131

شود، اجراکااده نیو هست  این  ونه است که تجربه بازی از فردی به  مصرف کااده محسوب می

کاد  برای یک جامعه شااس یا یک انسا  شااس، این که افراد مختیف در  فرد دیگر تغییر می

تواند جال  باشد  در عین  د، میکاا ها بازی می های اجت اعی متفاو  چطور با این بازی بافت

توا  به عاوا  محصوالتی فرهاگی نیو در نظر  رفت و این است که  ها را می حا ، بازی

های مختیف وروژه متفاوتی است   های ویدئویی در فرهاگ توانیم فرض کایم که تولید بازی می

لید ژاون، ایاال  متحده های ویدئویی تو باابراین باید بررسی کایم که اصه، تصاویر و شکل بازی

و خاورمیانه چه فرای با هم دارد  و مه تر این که باید ببیایم آیا اصالً شباهتی ساختاری میا  

های ویدئویی رسانه مااسبی برای آموز  ن ادهای  بازی  ها وجود دارد یا خیر ت ام این بازی

کاد که  آنجا صدق می ها به جوانترها هستاد و این موروع تا ها و سات فرهاگی، اسطوره

ها شیوه آموزشی بی  این بازی  (131 :18۱۱)مجیه وگاه حوزه،  تواند هویت آنها را شکل دهد می

های س عی بصری، بازیکن را  شوند که بر خالف دیگر رسانه ررر و مردم وسادی محسوب می

که نه تاها رسید  کاید، به جایی می کااد  واتی دارید بازی می غرق و کامالً در یر خود می

ماظورم  -شوید   ذارید، که در کل نظام بازی غرق می خودتا  را جای شخصیت اصیی بازی می

تواند  در اوانین و ماطق بازی است  این به وییه برای یک انسا  شااس یا جامعه شااس می

 توا  ن ایاده یک میت با هوارا  سا  ویشیاه های جاگی می جال  باشد چرا که مثالً در بازی

اساسی این است که این تاریخ چطور و از چه زاویه دیدی روایت  سؤا تاریخی بود  در ایاجا 

 .ها با فرمو  جدید بازی تعریف شده است ها و فرهاگ شود چرا که هویت ت ام میت می

 

 یا انهيرانظام رده بندی بازيهای 

اا نهاده شده و به این رده بادی بر اساس شرایط فرهاگی و ساختار اجت اعی جوامع ب     

شود  به عاوا   های متفاو  استفاده می ه ین دلیل در مااطق مختیف جغرافیایی از رده بادی
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سا ، در آل ا   11: اسایک ایتر در امریکا برای ساین باالی 8سالید  ،مثا  بازی متا   یر

 1۱  باالی سا  و در کره جاوبی برای کاربرا 1۲سا ، در سوئد و انگیستا  باالی  11باالی 

از آنجا که در بسیاری  .سا  در نظر  رفته شده و در ایرا  این بازی غیر مجاز اعالم شده است

ای نامااس  محور بازی خشونت آمیو است و فرد باید برای رسید  به مراحل  از بازیهای رایانه

شگر و ستیوه بعدی دائم با نیروی دش ن در جاگ باشد، است رار انجام این بازیها کودک را ورخا

  ذار در رفتار کودکا  عبارتاد از: ریتأثموارد اصیی  آورد  جو بار می

 انووا طیبی • 

 ارائه اصو  غیراخالای • 

 القائا  سیاسی و فرهاگی • 

 ( 1834)تقی زاده،  های الکترونیک خشونت در رسانه • 

 

 اهداف اقتصادی

ست که این روزها بی  از هر زما  هایی ا صحبت از ااتصاد فرهاگ، یکی از کییدواژه     

ها و تاکیدهای مسئوال   خصوب این مساله در صحبت به دیگری مورد توجه ارار  رفته است 

ای یافته است  در  ذشته زمانی که صحبت از ااتصاد  وزار  فرهاگ و ارشاد اسالمی ظهور وییه

شد   سیا ا جی  می صاعت -ها به سوی هار ، بی  از هر چیو توجه آمد فرهاگ به میا  می

تاها  مسی اًدهاده چرخه ااتصادی فرهاگ در کشور است، اما   رچه سیا ا یکی از ارکا  شکل

تواند مسیرهایی جدید برای شکوفایی  رکن آ  نیست  توجه به سایر ارکا  این ساختار می

که با  ها است ترین این عرصه سازی یکی از مهم صاعت بازی -ااتصادی به روی ما بگشاید  هار

در  وارشی با  PWC آ  برای درآمدزایی کشور خواهد بود    ذاری مااس  بستری ایده سرمایه

اعالم کرد که میوا   «Global Entertainment Media Outlook: 2012-2016»عاوا  

میییارد دالر خواهد رسید و این در  ۱8به  1011ای در سا   های رایانه فرو  جهانی بازی

)در اه حکایت از رشد حدود هفت درصدی دارد  1011میییاردی در سا   ۲3ایاس با رام 

 ۱/1با افوای   1011های ویدیویی در جها  در سا   صاعت بازی( 1838ایاترنتی خانواده برتر،

درصدی در نرخ فرو  مواجه شد و ت امی توا  خود را به کار  رفت تا این روند را حفظ کاد و 

به اعتراف کارشااسا  و مشاورا  برجسته  101۲هد تا سرانجام در سا  روز به روز آ  را ارتقاء د

درصدی این  ۱/1در حقیقت رشد  .بیییو  دالری تبدیل شود ۱1ااتصادی به یک صاعت 
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آنچاا  تحولی در ااتصاد ایاال  متحده ایجاد  1011تا  1003ها در فاصیه زمانی سالهای  بازی

ر جها  را به خود جی  کرد  این روند رشد موج  شد تا کرد که توجه بسیاری از ااتصاددانا  د

میییارد دالر سودآوری بیشتر برای ااتصاد ایاال  متحده  1/1صاعت بازی در ه ا  بازه زمانی 

رام بوند  درصدی که توجه بسیاری از کارشااسا  و صاحبا  صاایع را به صاعت بازی به عاوا  

از کل ج عیت ( 1834ه ایاترنتی خبر واری مهر، )در ا سودآورترین صاعت در جها  جی  کرد

میییو  نفر در ایاترنت حضور دارند و  11میییارد و  8میییو  نفری جها ،  400میییارد و  1

و چین  کایآمر .هوار دالر است 41۱میییو  و  1۲1میییارد و  31کل درآمد صاعت جهانی بازی 

نکته جال  در این فهرست، حضور ایرا  در  اما .میییارد از این بازار سهم دارند 44روی هم، 

میییو  نفر ج عیت  8۱با  101۲بر اساس این  وار ، ایرا  در سا   .جایگاه سی وششم است

این نتایج را از  NEWZOO درآمد داشته است ها یبازمیییو  دالر از این  134ایاترنتی، 

 .هانی به دست آورده استج یها دادهها و  ، آمار مصرف کاادهها شرکتطریق بررسی  وار  

های سوم تا دهم این  فرانسه، کانادا، اسپانیا و ایتالیا رتبه انگیستا ، آل ا ، کره، کشورهای ژاون،

ای جوانا ،  های رایانه )در اه ایاترنتی جشاواره میی بازی اند فهرست را به خود اختصاب داده

1834 ) 

 

 
 2۱1۲تا  2۱11ر فاصله زمانی سال انداز صنعت بازی و سرگرمی را د چشم 1 نمودار

: طوسی /پاسفیک آسیا: سفید/ آفريقا و خاورمیانه اروپا،: آبی/ آمريکا متحده  اياالت: مشکی شرح؛

 کانادا: ای سورمه/ التین آمريکای
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تا  1011انداز صاعت بازی و سر رمی را در فاصیه زمانی سا   باال که چشم ن وداردر      

آمریکا، ارووا، خاورمیانه، افریقا، اسیا واسفیک، امریکای التین و کانادا در ایاال  متحده  101۲

ها در سراسر جها  با رشد  دهد به وروح مشخص است که نرخ رشد فرو  بازی نشا  می

 ( 1834)در اه ایاترنتی خبر واری مهر،  ای ه راه بوده است فوایاده

NEWZOO      های بسیار جدید و  خالایت و نوآوریتواند ابتکار،  های بازی سازی می  شرکت

های کاربردی با رعایت اخالق و فرهاگ ایرانی اسالمی مورد  جذابی را در ساخت بازی

های تولید عیم و ثرو  و رونق ااتصادی  درخواست کشورهای اسالمی بسازد که در نتیجه زمیاه

 (1838را برای کشور افوای  دهد )عصاریا ، 

 

 های تولید غرب بازینمادهای شیطان پرستی در 

زیر باای تفکرا  شیطا  ورستی را باید در عرفا  یهود یا ه ا  کاباال جستجو کایم  تقابل      

ای که آنها شر را  خیر وشر نیو در آثار کاباالیی با شد  بیشتری اابل دید  است به  ونه

المی، شر به عدم داناد  درحالی که در فیسفه اس وجودی و وجه تاریک جها  را واجد ادر  می

ای بسیار مهم و ویچیده است که ا ر با  شود و این نکته وجود خیر وبدو  وجود عیای تعبیر می

فیسفی و ع یق سیا ای وحشت و ترس و خشن غرب را ببیاید، دیوها و اجاه وشیاطین  تأمل

ین مطی  به بیاید  ا از خدا هم باالتر است را می بعضاًو شرورانی که ادرتشا  نعوذ باهلل حتی 

از نفوذ کاباال در غرب مدر  است )فرج نیاد، در اه ایاترنتی جاگ نرم و ع ییا   متأثرشد  

(  ه ین مسائل را در بسیاری از بازیهای کامپیوتری شاهد هستیم  به طور مثا  یکی ۱3روانی، 

ا  )کاستانتین( است  در این بازی جهConstantine های مروج شیطا  ورستی بازی از بازی

دارای دو ادر  بورگ خیر و شر بوده وشخصیت اصیی بازی، یک جادو ر و جن  یر بورگ 

کاستانتین با استفاده از ادر  جادو ری خود و با خواند  اوراد و کی ا  عبری  .ومعروف است

تواند مامِن را به جهام فرستاده و  ابریل را بسوزاند و جها   و با توسل به خشونت، در آخر می

  دهد  البته تفاو  فاحشی که این بازی به نسبت فیی   دارد، عدم حضور لوسیفر در را نجا

زند و ماجی  وایا  کار است که در فییم آ ، نظم نوین جهانی را لوسیفر با ادر  خود  رام می

(  ۱3)فرج نیاد،  شود یمشود  در این بازی شیطا  و شر دارای ادر  زیادی نشا  داده  بشر می

رود  اما باید  فت این بازی، با  های اعتیادآور به ش ار می نیو یکی از بازی« Luxor 4» یباز

دهد و در عین جذابیت باالی آ ، به صراحت در وی اهداف  ه ه هیجانی که به مخاط  خود می
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صهیونیستی فراماسونری و شیطا  ورستی سازند ا  این بازی است که هم از لحاظ محتوای 

ال  ن ادهای شیطا  ورستی و فراماسونری، در راستای تحقق اهداف جریا  بازی و هم در ا

باشد  ت امی مراحل این بازی از ماو تا مرحیه وایانی ه ه دارای ن ادهای  شوم صهیونیستی می

 رفته، تا بُو  ”All Seen” “Eye“ فراماسونی و شیطا  ورستی از از ن اد چشم ه ه بین

)فرج نیاد، ادهای فراماسو  و شیطا  ورستی است و ن اد آنخ و دیگر ن  ”GOAT“ بافومت

۱3 ) 

 

 ای های رايانه القای ترس از مسلمان اندر بازی

ای نه تاها تصادفی نبوده بیکه  های رایانه وی  بیای و القای ترس ازمسی ا  اندر بازی     

های بورگ   یرد  ک پانی های بایادین نظام سیطه به خصوب آمریکا سرچش ه می ازسیاست

های امریکایی طراحی، تبییغ و  را در راستای سیاست مؤثرای این ابوار  های رایانه سازنده بازی

(  1830وردی،  ها اراردارند )حق ها در وشت ورده تولید این بازی کااد و صیهونیست اجرا می

 های بایادین نظام وی  بیای و القای ترس از مسی انا  نه تاها تصادفی نبوده بیکه از سیاست

ای ازلحاظ ااتصادی سود و فرو  و  های رایانه  یرد  بازی سیطه به خصوب آمریکا سرچش ه می

 ( 1830وردی،  از نظر میوا  وات و زما  تأثیر ذاری، رتبه برتری نسبت به سیا ا دارد )حق

 

 ای های رايانه ترويج محتواهای جنسی دربازی

سود بیشتر ااتصادی،  در جستجوی دارا ، سرمایه ،ها حکومتغیر دیای شد   غرب وز از در     

از این طریق سعی کردند که سالیق خود را  ها آ به سرمایه  ذاری درحوزه فرهاگ ورداختاد  

بره گا  تح یل کااد و فرهاگ را تبدیل به کاالهایی اابل فرو  کردند  تاجایی که هالیوود 

سر دنیا تبدیل شد و طرفدارا  )به عاوا  صاعت فیی سازی آمریکا( به جریانی غال  در سرا

بسیاری ویدا کرد  هالیوود زمانی شکل  رفت که عرف اجت اعی هاوز به صاعت فیی سازی 

اجازه ن ای  برهاگی ران ی داد و ازن ای  رابطه جاسی حتی به صور  خفیف هم ورهیو 

یافت   های تحریک آمیو روز به روز افوای  یی با صحاهها یمیفشد  اما به تدریج ساخت  می

ها برای  ها درآمریکا با اعترارا  مردمی مواجه شد اما سازند ا  این فییم ن ای  این فییم

ها از دو دلیل اصیی بهره بردند و به ک ک آ  و با فری  توده  توجیه استفاده ازاین صحاه

مخاطبا ، درطو  زما  توانستاد مرزهای بی باد و باری را یک به یک وشت سر ذاشته و داماه 
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(  دو ۱1، 18۱1ای بکشاناد ) انتر،  های رایانه ای مهم وکییدی ه چو  بازی آ  را به رسانه

 ها عبار  بودند از: های تحریک آمیو در فییم ها برای به کار یری صحاه دلیل اصیی آ 

 یی از زند ی افراد است ها تیوااعغیر مع و  نیست بیکه ن ای   ها چیوی ن ای  این صحاه  1

 و خواها  ت اشای این فییم هاهستاد  اند شدههای سیا ایی  ازابل جذب فییم افراد بیشتری  1

ها تبدیل شده  ها به یکی از عوامل تاثیر ذار در فرو  بازی های تحریک آمیو در بازی صحاه     

های  هیچ  اه از صحاه باًیتقرهای مطرح و ورفرو  دنیا  توا   فت بازی است  تا آنجایی که می

 اند  اسی خالی نبودهتحریک آمیو ج

این ایده که به دنبا  به دست آورد  سود ااتصادی بیشتر است برای کس  مافعت بیشتر،      

ای به  های رایانه داند  بر اساس ه ین نگاه صاعت بازی ها می خود را مجاز به استفاده از ت ام ابوار

و روز به روز بر نیو بر جاسی تولید  صرفاًیی با محتوای ها یبازس تی کشانده شد که حتی 

 ای را از بازار جهانی کس  و به عاوا  ها سهم اابل مالحظه ها افووده شوند  این بازی تعداد آ 

Adult Games  اند  عالوه بر این، داماه مسائل  برای استفاده افراد بالغ مشروعیت ویدا کرده

های  و متعیق به فرهاگ های آنالین که امکا  تعامل افراد با ساین مختیف جاسی به بازی

ها انسا  و  (  در بیشتر این بازی1838آورد نیو کشیده شده است )حسیای،  متفاو  را فراهم می

ای درباره  های رایانه جاز ز  بسیار تحقیر شده است  در تحقیقی که بایاد میی بازی مخصوصاً

بدو  استثااء بر روی  ها انجام داده است اشاره شده که کاراکترهای معروف نق  او  ز  بازی

ها و  های تاگ و نی ه عریا ، ژست های جاسی این کاراکترها تأکید شده است و لباس جابه

رفتارهای تحریک آمیو این کاراکترها به طور برجسته ن ایا  هستاد  ازج یه موارد جاسی که 

های  ، عریانیهای تحریک آمیو توا  به ووش  آیاد می ای به ن ای  در می های رایانه در بازی

ها و رفتارهای تحریک آمیو، ل ز و نواز  جاسی، رابطه جاسی،  مورعی و کامل، ژست

 نیه چا( ه جاز خواهی، لحن و صدای شهو  انگیو و راص تحریک آمیو اشاره ن ود  )ه ا 

ای ز  یا  های رایانه درصد بازی ۱۲تحقیقا  انجام شده، مشخص شده است که در  نیتر تازهدر 

 یرد و یا شخصیتی است که فقط برای  مورد ظیم و ستم ارار می کامالًضور ندارد و یا ح اصالً

شود  برای  های جاسی ن ای  داده می های زنانه وجی  توجه و سوء استفاده نشا  داد  ویی ی

که یک بازی ور مخاط  ایاترنتی است سعی شده تا زند ی وااعی « زند ی دوم»مثا  در بازی 

تا از این طریق بازیکاا  از نقاط مختیف دنیا بتواناد با یکدیگر در محیط شبیه سازی شود 

یی رخ ها یبازمجازی ولی شبیه به وااعیت تعامل کااد؛ اما اتفاااتی که در وی طراحی چاین 
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ها و  دهد باعث بحث و نگرانی در سطح بین ال ییی شده است: در این بازی وشت فروشگاه می

« سرزمین شگفت انگیو»ها  یی تفریحی وجود دارد که در بازی به آ اه وارکیی مثل آ  ها مکا 

ها  ها است ولی در وااع مکانی است که دختر بچه  ویاد که در ظاهر شبیه زمین بازی بچه می

 ها وارد  فتگو های مردی هستاد تا برای داشتن رابطه جاسی با آ  در آنجا ماتظر کاراکتر

(Chatting)  ه م کن است حتی خردسا  باشاد، وز از تعیین ای ت، ها ک شوند  این بچه

ها آمیو  کااد که آ  آمیو   برند تا با آ  های دیگر می های خیو  و یا مکا  مردها را به کوچه

 ( 1838حتی م کن است شامل شکاجه جاسی یا مسائیی از این دست نیو باشد )حسیای، 

 مثالًساخته باشد و آ  را کاتر  کاد ) از آنجایی که هر کاراکتر را هر کسی م کن است     

یک دختر بچه را مردی با سن و سا  باال کاتر  کاد( احت ا  این که افراد ماحرف کاراکترهای 

خاصی ساخته و در سرزمین شگفت انگیو ه دیگر را مالاا  کااد و باهم روابط جاسی برارار 

دهاد، زیاد است  نگرا  کااده ترین  کااد و در نهایت با تأثیر یری از هم این افکار را  ستر 

اس ت ماجرا این است که ا ر این افراد ارار باشد افکار خود را وز از خروج بازی به دنیای 

باابراین ایجاد انحراف  .ها را اجرا کااد چه فجایعی به واوع خواهد ویوست وااعی ببرند و آ 

ای غربی است که تهاجم  ی رایانهها ای طوالنی مد  توسط بازی اخالای در جوانا  ما وروسه

ها حتی به ن ای  عریا  رابطه جاسی محدود نشده بیکه تولید  فرهاگی عییه اخالق دراین بازی

ها به  هدف اد وتوطئه آمیو مسائل دیگری را هم درآ  کامالًها دریک اادام  کااد ا  این بازی

تواند فاجعه آمیو باشد و  ا  می، مسائیی که ت اشای آ  برای کودکا  ونوجواناند دهیکشن ای  

ها را در وی  چشم نوجوانا  جوامع مذهبی بشکاد  مسائیی ماناد تجاوز که در باال نیو  ابح آ 

یی دارای محتوای تحریک آمیو شدید ها یباز(  103، 18۱1به آ  اشاره کردیم )کوثری، 

یق جاسی افراد را های وورنو رافی اعتیاد آور باشاد، ه چاین سال تواناد ه چو  فییم می

دستخو  تغییر کااد و به انحرافا  جاسی ماجر شوند که این مسئیه در هر سای تبعا  

 ,gta hostel یها یبازتوا  در سری  خاب خود را دارد ن ونه ت ام عیار این موروع را می

silent hill ای توا  آ  را امری غیر اخال به عیاه مشاهده کرد  دراین بازی هر آ  چه که می

توا   فت این بازی توانایی این  ورد انسانی توصیف کرد وجود دارد  به نوعی که به جرا  می

ها را از  و به نوعی آ  اند کردهامر را دارند که هر آنچه که والدین برای تربیت فرزندا  تال  

 .، وابه کااداند داشتهدید  برخی مااظر دور نگه 
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 گیری نتیجه

سپتامبر در ایجاد تحولی ع یق در ساختار نظام جهانی و  11حادثه  با توجه به اه یت     

نیازی که جامعه ما برای درک متااس  از عواا  آ  حادثه و آماد ی الزم برای مقابیه با 

باید در زما  م کن به بررسی ه ه جانبه این مسئیه مهم بپردازیم  به  تحوال  بعدی دارد، 

سپتامبر دارد  11ی ابل از ها اهیشیواوع است زمیاه در خصوب که بسیاری از آنچه در شرف و

سپتامبر مست سک و دستاویوی برای اجرای سیاست نظامی  ری  11و در وااع حوادث 

 11  حادثه دیآ ین ی آ  از ابل فراهم شده بود و خود عیت به حساب ها اهیزمآمریکاست که 

و واتا و  نه تاها نقطه عطفی در  ی دوایوی سازما  تجار  جهانیها برجسپتامبر و ح یه به 

 ردد که موج  بروز رویدادهای  بیکه در نظام بین ال ییی تیقی می تاریخ تحوال  آمریکا،

ی جدید رو به رو ساخته است  عالوه بر ها موروعجدیدی شده و سیاست خارجی آمریکا را با 

د به وجود آورده دش ای، امایت و ماابع تهدی آ  تحو  مه ی در مفاهی ی ه چو  تهدید،

نه تاها شاهد ویوند بیکه اولویت بخشید  امایت میی و  است  به طوری که وز از چاد دهه،

حتی فراتر از آ  امایت ع ومی با سیاست خارجی آمریکا شده است  تال  برای سازماندهی 

داد  از آ  دخالت  تر مهمجدید در نظام بین ال یل و تیقی کشورها به عاوا  دوست یا دش ن و 

ها  ی آزادی بخ  در کاار دولتها نهضتی تروریستی و ها سازما ی غیر دولتی ه چو  ها  روه

سپتامبر فرصت ارزش ادی به دولت  11حادثه  ااًیقی کاد  از این مواعیت جدید حکایت می

ی داخیی ها بحرا آمریکا داد تا با تحرک بخشید  به بخ  نظامی و به نوعی فرافکای خو را از 

ی نظامی در دولت ها ژنرا یه بحرا  رکود ااتصادی بیرو  آورد  در عین حا  ادر  یافتن  به وی

و کاگره و نفوذ صاحبا  صاایع نظامی که بیشترین بهره را از افوای  بودجه دفاعی آمریکا 

موج  نگر  و ویشبرد سیاست نظامی  ری در سیاست خارجی آمریکا شده است    برند، می

سپتامبر بر وایه دو اصل ارار  رفته است:  11خارجی آمریکا بعد از  اساس دکترین سیاست

نخست آ  که بر اه یت نیروهای مسیح آمریکا در نق  بین ال ییی این کشور تاکید جدی شود 

و عیی رام وایا  جاگ سرد ه چاا  ادر  نظامی به عاوا  اهرم مهم سیاست خارجی و روابط 

ه باشد  دیگر این که ررور  حفظ و افوای  ادر  نظامی دیپی اتیک نق  اولیه و اساسی داشت

در توجیه وجود تهدید و دش ای امکا  دارد، باابراین مبارزه جدی و جاگ با تروریسم و در این 

یی که از سیاست خارجی آنها نوعی ناخرسادی وجود دارد، ها دولتخیق دش ای از میا    راستا،

جها  اسالم و  رد  دولت مردا  آمریکا بوییه نظامیا ، وایه دوم سیاست خارجی آمریکا ارار  ی 
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و اساس سیاست نظامی  اند کردهآ  ج هوری اسالمی را به عاوا  دش ن آمریکا مطرح  رأسدر 

این سیاست که ه گام با سیاست اسرائیل است،  اند  در وااع،   ری خود را بر این وایه ارار داده

ای ع ل  بو  بعد از حوادث یازده سپتامبر به  ونه زیر باای دکترین دولت بو  است  دولت 

کرد که نشا  دهد جها  اسالم در اال  تروریسم به جاگ آمریکا آمده است  ابتدا از ورود به 

ی اسالمی کرد  اما ها  روهجاگ صییبی خبر داد و آ   اه انگشت اتهام را متوجه مسی انا  و 

بییغاتی نشا  داد که اتخاذ سیاست نظامی سیاسی و ت ع یکرد بعدی آ  در سه بخ  نظامی،

 ری فضیی تاظیم شده از ورونده تغییر در نظم جهانی برای ارتقای نق  و مواعیت آمریکا به 

عاوا  تاها ابر ادر  باای انده از جاگ سرد است  در بازشااسی اهداف آمریکا موارد متعددی را 

 نیتر مهمر عرض یکدیگر ارار دارند که توا  مطرح کرد که برخی از آنها در طو  و برخی د می

 از: اند عبار آنها 

و ایرا  اسالمی را  ع وماًجها  اسالم  دولت آمریکا با توجه به نیازی که به خیق دش ن دارد،  1

برای ایفای نق  دش ن خیالی یا امپراتوری شیطانی جدید در نظر  رفته است تا با  خصوصاً

)ودر( را در زمیاه براراری استیالی جهانی آمریکا بسط ادر  نظامی خود رویای جورج بو  

 زیر لوای نظم جدید جهانی وااعیت بخشد و آ  را توجیه کاد 

سعی دارد افکار ع ومی مردم آمریکا را از   در عین حا  دولت آمریکا با طرح دش ن خارجی،  1

کسادی  ی داخیی اعم از اجت اعی و ااتصادی ه چو  بیکاری وها بحرا توجه به مشکال  و 

کاد،  ها را به عیت ترس از ایجاد ناامای و خطری که امایت میی را تهدید می ماحرف کاد و آ 

 به ح ایت بی چو  و چرا از خود جی  کاد 

ی خود نیاز به تداوم بحرا  در سطح بین ال یل و حفظ ها خواستهدولت آمریکا در اجرای   8

ه در اجرای این سیاست کفایت ورعیت جاگی دارد و صرف متهم کرد  طالبا  و القاعد

ها و برخوردها را وسعت بخشد و بر این اساس به    باابراین، ررور  دارد که داماه اتهامکاد ین 

ی ها سالحموروع   ها و اهداف سیاست خارجی خود عالوه بر مبارزه با تروریسم، اه یت تهدید

 فهرست ارار دهد ی دیگری را نیو در این ها دولتکشتار ج عی را نیو بیفواید و 

کاد که  اهداف مختیفی را دنبا  می آمریکا در ماطقه خاورمیانه و جها  اسالم،  با این وصف،   4

ه چو   ی مردمی، ها امیاها و  ها در اال  مبارزه با تروریسم جدید برخورد با نهضت یکی از آ 

رائیل را به خطر در لباا  و فیسطین اشغالی است  به طوری که نه تاها موجودیت و امایت اس

کااد  به عبار  دیگر، از  بیکه تولولی در ثبا  کشورهای محافظه کار نیو ایجاد می اندازند، می
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های مستقل مردمی جیو یری  یی از ابیل انقالب اسالمی و یا تشکیل حکومتها انقالببروز 

 کااد  می

ابل، جوء اهداف ای متق ح ایت بی چو  و چرای دولت آمریکا از اسرائیل بر اساس رابطه  ۲

دولت آمریکاست؛ زیرا، از یک طرف، دولت مردا  آمریکا نیاز به ح ایت البی ذی نفوذ 

صهیونیسم در آمریکا دارند و از طرف دیگر، دولت اسرائیل نیاز به ح ایت مادی و تسییحاتی 

های اشغالی دارد و  های مردمی در سرزمین ها و ایام دولت آمریکا برای سرکوب کرد  جاب 

این امر موج  شده است که برای تص یم  یری در خصوب مسائل ماطقه، الواماً ماافع متقابل 

 اسرائیل و آمریکا مدنظر باشد 

باتوجه به کاه  ذخایر نفتی آمریکا و کاه  رغبت دولت مردا  غرب ه چو  آمریکا به   1

نه به آمریکا بر ای تأمین جریا  اط یاا  بخ  نفت کشورهای خاورمیا های هسته توسعۀ نیرو اه

مایل نیست که  وایۀ ای ت مااس  از اهداف سیاست خارجی آمریکاست  در عین حا ، آمریکا

افوای  درآمد کشورهای نفت خیو ه چو  ایرا  موج  تقویت بایۀ مالی و ااتصادی کشورها 

ادی از ااتصاد آمریکا در اوراع رکود ااتص شود؛ باابراین، ررور  باز شت دالرهای نفتی به بازار

به کشورهای محافظه کار عرب در    فرو  جاگ افوارهای نظامیهاست استیسج یۀ این 

 جهت تأمین کوتاه مد  این هدف است 

های متخذه از طرف ج هوری اسالمی برای دولت مردا  آمریکایی  انقالب اسالمی و سیاست  1

نظام در وروندۀ سیاست از مسائل مهم و دغدغه برانگیو است؛ به طوری که برای برخورد با این 

که در مج وعه اهداف سیاست خارجی آمریکا در این  اند دادهای ارار  خارجی خود جایگاه وییه

های  آ  تغییر نظام انقالبی و اسالمی ایرا  است  آنا  در این راستا به شکل نیتر مهمزمیاه 

در جهت رشد  ی ااتصادی و کارشکایها میتحرکااد تا از یک طرف، با  متفاو  اادام می

بایادهای ااتصادی کشور و مانع تراشی در راه توسعه و ویشرفت صاعتی، ناکارامدی نظام 

ای اختال  در افکار و عقاید سیاسی  اسالمی را نشا  دهاد و از طرف دیگر، با هجوم فرهاگی بر

م و مذهبی و اجت اعی، موجبا  تضعیف و در نهایت شکست ایدئولوژی انقالب اسالمی را فراه

کااد و در نهایت برخورد نظامی را در دستور کار خود ارار دهاد  سرنگونی نظام اسالمی در 

زیرا مشکال  ع ده خود در ماطقه خاورمیانه و  هدف آمریکا و اسرائیل است،   تحییل نهایی،

داند  در عین حا  در  جها  اسالم را  ستر  طرز تیقی و تفکر اسالمی به سبک ایرانی می
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ی انحرافی در داخل کشور دریغ ها شهیاندستحاله نظام از ح ایت و تقویت افکار و راستای ا

 رساناد  یاری می زناد،  یی که در این راستا ایم و ادم میها  روهو به  ورزند ین 

ها بر عهده دارند و با  های دولت ها نق  اجتااب ناوذیری در ویشبرد برنامه امروزه رسانه     

ای برای شکل دهی به افکار ع ومی و هدایت تص ی ا  در بستر مطیوب،  ایجاد فضای رسانه

ها از ادر  بی نظیری  ها به یاری رسانه اند  به طوری که دولت ها بوده ه واره مورد توجه دولت

اند که از آنها به عاوا  مه ترین ماابع ادر  یاد  در عرصه داخیی و خارجی برخوردار شده

های خود را طراحی  ها ع الً کییه اهداف و برنامه اختیار داشتن رسانه شود و دولت ردا  با در می

ای را در اختیار هریک  ها ادر  فوق العاده ها بر رسانه ن ایاد  از این ماظر تسیط دولت و اجرا می

های  دهد که به واسطه این ادر  بتواناد به تغییر باورها، نگر  بازیگرا  بین ال ییی ارار می از

ها اادام ن ایاد   های کیی دولت ا شکل دهی به افکار ع ومی در راستای سیاستج عی و ی

های ایاال  متحده، وز از  ها در ه راهی با سیاست مصداق بارز ه سویی و وابستگی رسانه

حادثه یازدهم سپتامبر شاهدی بر این مدعاست  ایاال  متحده وز از حادثه یازدهم سپتامبر 

به بسیج  -مبارزه عییه تروریسم و غیره  -برای نیل به اهداف خود  ای توانست به نحو  سترده

ها در دنیای معاصر یکی از  ای در این کشور مبادر  ورزد  در تحییل کارکرد رسانه رسانه

ای و ایجاد  های رسانه ها در شکل دهی به سیاست انتقاداتی که ه واره مطرح است، نق  دولت

ها به  کار ع ومی و در نتیجه تحت اختیار  رفتن رسانهای در شکل دهی به اف فضای رسانه

باشد  از این ماظر بسیاری از  صور  ابوار در اختیار دولت مردا  و صاحبا  ادر  می

ن ایاد که  ها این  ونه تحییل می کارشااسا  و تحییل  را  ر ن نقد دخالت دولت در رسانه

که به دلیل جانبداری از ماابع دولتی  -ادث اساساً انعکاس وارونه یا غیر وااع بیاانه برخی حو

در بسیاری موااع امایت جهانی را به مخاطره انداخته و عامل  ستر  روحیه  - یرد  صور  می

ای آمریکا بعد از حادثه یازدهم  شود  چاانچه به واسطه دیپی اسی رسانه وشتیبانی از جاگ می

ر ع دتاً عییه کشورهای افغانستا  و عراق های این کشو سپتامبر که با ح ایت ه ه جانبه رسانه

درصد بیااد ا  اخبار شبکه  ۱0درصد مردم آمریکا و  10ای  صور   رفت: تحت فضای رسانه

های کشتار ج عی ویدا شده است؛ ثانیاً  به این باور رسیدند که اوالً در عراق سالح« فوکز»

ثالثاً کییه افکار ع ومی دنیا از دخالت مدارکی مبای بر ارتباط میا  عراق و القاعده وجود دارد و 

کااد  اما این مساله به معاای ح ایت  نظامی آمریکا در دو کشور افغانستا  و عراق ح ایت می

باشد چاانچه مالحظه  ین ها از دولت آمریکا تحت هر شرایطی  کامل و بی چو  وچرای رسانه
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نیفتاد و این به معاای آ  بود که  شد در اضیه زندا  ابوغری  و جاگ لباا  این ح ایت اتفاق

های عادی تفاو  دارد و تحت چاین  در موااع بحرانی، ورعیت تاحدود زیادی با ورعیت

های  دهاد از دولت خود ح ایت به ع ل آورند و این در مورد رسانه ها ترجیح می شرایطی رسانه

 آمریکا نیو صادق بود 

مریکا به دولت وابستگی تام داشته باشاد  از این باابراین این  ونه نیست که رسانه در آ     

ها از کار و ه کاری با دولت به دنبا   ماظر شاید بهتر باشد که بگوئیم در آمریکا اساساً رسانه

ها به ه راه در اختیار ارار  های مالی دولت به رسانه ارتقای مواعیت خود هستاد  چاانچه ک ک

های این  یی است که دولت آمریکا برای رسانهها وادا یه از ج  ها رسانهداد  مدارک سرّی برای 

ی نویای ها رسانهاز ج یه  .افتد ین  یرد و این مسأله تحت هر شرایطی اتفاق  کشور در نظر می

ی ها یباز یرد،  که به صور  فرا یر در میا  نوجوانا  و جوانا  مورد استفاده ارار می

ی نوین ورووا اندا موج  شده ها کیتکابازیها و  کامپیوتری است  وشرفت های تکاولوژیک این

ی ع یقی در حوزه اثر ذاری بر افکار ع ومی و دیپی اسی فرهاگی ها ی ذاراست تا سیاست 

 باشد این بر ارار صور   یرد و به صور  یک ابوار نوین تحت تسیط حاک یت ارار  یرد  واتی

 آشفتگی بدهاد، شکل را زیبا یک داستا  اساس سیاست به مسائل مربوط و سیاست که

 اساس برای  ایانههای ر بازی ساختار که چرا بود، نظر خواهد مد بیشتر آ  مشکال  و سیاسی

 بر کهای  بازی و است شده باا توسط بازی باز، آنها حل برای تال  و مشکال  وها  چال 

 دهد می ارار رمانیاه در نق  را بازیباز و کرده بیا  سیاسی مشکیی باید باشد؛ شده باا سیاست

  کاد حل را موجود سیاسی مشکل کاد می تال  که
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 ،راهبردفصلنامه  ،«سپتامبر ازدهیوز از  کایدولت و رسانه در آمر(  »18۱1شهرود ) ،یرانتخابیام

  18۲ – 144 صص ،4۲ش اره 

 یماهنامه خبرحجت،  یمهد هترج ، «سپتامبر 11برخورد ت دنها وز از (  »18۱8 اردم )یا ن،یانج

  11سا  سوم، ش اره ، گزارش و گفتگو یو فرهنگ یعلم

(، 84)1۲، نشريه دين و ارتباطات، «ای و آموز  دیای رایانه های بازی(  »18۱1مرتضی ) اخوندی،

81 – ۲  

  8ه ش ار ،یا مطالعات منطقه، «خیتار ا یوا هینقد نظر(  »1813مسعود ) ا،ین ییایار

 ،«یع وم یپی اسید یبرا یارائه مدل ،یخارج استیفرهاگ، ارتباطا  و س(  »18۱8) نیحسام الد آشاا،

  111 – 118 صص ،11، ش اره دانشگاه امام صادق یفصلنامه پژوهش

ویدیویی خشونت آمیو بر  های بازیمافی  تأثیر(  »18۱8) ای  جین ،اندرسسانگ؛  یونگ ،های الیسا

  14ش اره شهریور، (، 1، سا  )ماهنامه سیاحت غرب، « سالمت کودکا

  1831 ید 13 رداب،  یاترنتیو اهداف دش ن، در اه ا یا انهیرا یها یباز

 ید ۲۲43، ش اره روزنامه ايران، «جرائمای در  ستر   رایانه های بازینق  »  (1831) جعفر ،یبا

 )ایرا  شوک(  1۲، صفحه ماه

، تهرا : انتشارا  بایاد میی ESRAای  رايانه های بازی رده بندی سنی(  18۱3فرد، سی ین ) وااهی

  ای رایانه های بازی

مجله کتاب ماه کودک و ، «ای رایانه های بازیاه یت طبقه بادی (  »18۱۲الد  )  فرد، تفضیی

  41–41 صص ،111و  103، ش اره نوجوان

 تیسا  وب ،یانقالب فرهاگ یلعا یشورا ری فتگو با دب - «ای رایانه های بازی(  »18۱۲طاهره ) ،یساعد

 www.reporter.irخبرنگار، 

مطالعات  ،«کایآمر یدر افغانستا : مالحظا  و ماافع راهبرد ییمداخیه  را(  »18۱1سجاد ) ،یستار

  1۲ – 11، 11ش اره  ،ای منطقه

گی ویوهشی تهرا : بایاد فرها  ،برد؟ آمريکا دنیا را به کدام سو می(  18۱1از نویساد ا  ) ج عی

  سرو  –غرب شااسی 

 ، تهرا : موسسه لوح و ایم جنگ در پناه صلح  ( 18۱8از نویساد ا  ) ج عی

  11/1/30 دی نا ی جامعهگو « ای بر کودکا  نوجوانا  رایا نه های بازیاثرا  (  »1830عیی ) جوایری،
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ای  : مطالعه موردی بازی رایانهای رایانه های بازیرمو شایی از (  »18۱۱زاده، بهاره؛ دورا ، بهواد ) جال 

  11-31 صص (،8)1، تحقیقات فرهنگی ايران هينشر، «۱۲ع ییا  وییه »

، ها سیاستای در ایرا  و جها ؛  رایانه های بازیورعیت (  »1831یاسر؛ ش سی، میترا ) جاللی،

 مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی هينشر، «دست اندرکار های سازما رویکردها و 

 ( 10)4)مطالعا  راهبردی جهانی شد (، 

، سا  فصلنامه تخصصی عملیات روانی، «ع ییا  روانی در عصر ارتباطا (  »18۱4عسگر ) جاللیا ،

  11سوم، ش اره 

  ها دانشگاهجا: نهاد رهبری  بی  ،صلیبی های جنگويژه نامه  (  18۱۲ج عی از نویساد ا  ) 

در پرتو تحوالت  رانيا یاسالم یجمهور یخارج تاسیس(  18۱1مح د ) ریام ،یوسفی یحاج

وزار  امور خارجه، تهرا : وزار  امورخارجه،  یال یی نیو ب یاسی، دفتر س(1991-2۱۱1) ای منطقه

 مرکو چاپ و انتشارا  

و مسعود طارم  ی یبهرام مستق  ترج ه، الملل نیب استیس لیتحل یمبان(  1818) یج یک ،یهالست

 را : وزار  امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارا  )چاپ واجم(، ته یسر

 استیس ی مطالعه یبرا یو پژوهش یمفهوم یها چارچوب(  18۱8مح دکاظم ) سجادوور،

 )چاپ دوم(، تهرا : انتشارا  وزار  امورخارجه  رانيا یخارج

نث مؤ گرا یباز یاید یابی تینحوه هو یبررس(  »1831) یمهد دیس ،یحامد؛ دبستان ،یدریح یحاج

  11، ش اره راهبرد فرهنگ هينشر ،«یدر تقابل با باز  ویس ییدئویو یباز

 یمل ادی: بنینترنتيدرگاه ا، «ESRA یا انهیرا یها یباز یسا یرده باد(  »1838مح د ) ،یایحس

  ای رايانه یها یباز

: جاگ نرم ینتاتریدر اه ا ،«یا انهیرا یها یترس از مسی انا  در باز یالقا(  »1830) یمهد ،یورد حق

 « www.psyop.ir»ی روان ا یو ع ی

، تهرا : مرکو اسااد سپتامبر 11پس از  کايآمر یخارج استیس(  18۱1 وهری مقدم، ابوذر ) 

  یانقالب اسالم

 انيپا، «سپتامبر: مبارزه با تروریسم 11سیاست خارجی آمریکا وز از (  »18۱8مقدم، ابوذر )  وهری

 هرا  ت ،یاسینامه حقوق و علوم س

، «جاگ عادالنه نینو هیبه نظر کایآمر نینو کردیسپتامبر و رو 11حوادث (  »18۱۲عباس ) ،ییکدخدا

  88، ش اره نامه مفید هينشر
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نامه تحقیقات فصل؛ «؛ فراخوانی به خدمتای رایانهتعامیی بود  در بازی (  »18۱۱مسعود ) کوثری،

  1، ش اره فرهنگی

  81–۲1 صص ،18، ش اره رسانه هينشر، «ج عی های رسانهااسی نشانه ش(  »18۱1مسعود ) ،یکوثر

، ابوار ورووا اندای ایاال  متحده ای رایانه های بازی(  »1830 فروردین 10مح د جواد ) ،یرمضان

 ( درگاه اينترنتی راسخون، )«آمریکا

ره  هينشر، «ای رسانه تبییغا  سیاسی ایاال  متحده رایانه های بازی(  »18۱1مح د جواد )  رمضانی،

  11ش اره  ،یاسیآورد س

 ،یمطالعات راهبرد هينشر ،«کایدر آمر یرسانه و افکار ع وم سم،یترور(  »18۱۲) دیح  رهاورد،

  301 – 381 صص ،84ش اره 

عو  اهلل  هترج  ،«خیتار ا یو وا امایفیسفه: فوکو(  »18۱0) امایفوکو زیفرانس کاردویمات و یر

  13ره ، ش ابخارا هينشرفوالدوند، 

ای بر چگونگی ورداز  اطالعا   رایانه های بازی تأثیر(  »1831حسین؛ جها  آرا، عبدالرحیم ) زارع،

  11 – ۲0(، 1)4تفکر و کودک،  هی، نشر«نوجوانا  

 تیسا وب ،یانقالب فرهاگ یعال یشورا ری فتگو با دب - «ای رایانه های بازی(  »18۱۲طاهره ) ،یساعد

 .www.reporter.irخبرنگار، 

 هينشر ،«کایآمر یدر افغانستا : مالحظا  و ماافع راهبرد ییمداخیه  را(  »18۱1) سجاد ،یستار

  1۲ – 11 صص ،11ش اره  ،ای منطقهمطالعات 

 انيپا ،«ریوذ یبه عاوا  رسانه باز یا انهیرا یتعامل؛ باز یدئولوژیا»(، 18۱1) میابراه ،ییآهو یمحسا

 ا  ، دانشگاه تهرارشد ینامه کارشناس

نشر فرهاگ  تهرا : ،ای بررسی پیامدهای بازيهای ويديويی و رايانه(، 18۱0مرتضی، )بهار  ماطقی،

 و دان  

بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه وز (  »18۱3) ی یرح ثمیو م ییابراهیم، خرم بقا متقی،

، المللی نتحقیقات سیاسی و بی صلنامهف« سپتامبر )بر اساس رویکرد وااع  رایی تهاج ی( 11از 

  1–1۲صص(، 4)1

 یوتریکامپ یها ینق  باز سیر،یس تیدر  فت و  و با و یو تکاولوژ نید(  »18۱۱) پگاه حوزه مجله

  113ش اره  ،«یاسالم تیهو یریدر شکل  

 http://www.hawzah.net، 48ش اره  ،«یغاتیسالح تبی ،ای رایانه یها یباز(  »18۱8موعود ) مجیه

  یو اسباب باز یماهنامه باز ،یفرهاگ ین اد ؛«یاسباب باز(  »1838فاط ه ) دهیس ؛یمحب
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، سا  فصلنامه مطالعات بسیج، «سپتامبر 11مسی انا  جها  وز از (  »18۱1اسالمی لاد  ) مرکو

  11واجم، ش اره 

در  یستیونیصه یها اسطوره»کتاب  ی نویساده(  )18۱۱)بهار  نی: فرج نیاد، مح د حسمصاحبه

 ،۱3آبا   ی،روان ا یجاگ نرم و ع ی یاترنتیهال ، موسسه موعود عصر، در اه ا نشر ،«ا ایس
http://www.psyop.ir/?p=2721 

 و یسیدر  وار  ک  را یسپتامبر ا ازده؛ی و یسیبه  وار  ک  ینگاه(  »18۱4مح د حسن ) ،یمظفر

  1۲ش اره  ،یانداز ارتباطات فرهنگ چشم هينشر، «سپتامبر ازدهی

 عابد  نشر  ، تهرا :ای رايانهويدئويی،  های بازی  ( 18۱1رتضی )م  ماطقی،

، «ای از ماظر اخالق کاربردی با رویکرد اسالمی رایانه های بازی(  »1830سید ابوالفضل ) موسوی،

  13 – 10۱(، 14)4ویوهشاامه اخالق، 

« نه بوده است؟سپتامبر چگو 11واکا  مردم آمریکا به وااعه »تحقیقا  اجت اعی آمریکا،  مؤسسه

  فصلنامه مطالعات راهبردی وار  نظرساجی(، )

ای )مطالعه موردی  رایانه های بازیبر  رای  به  مؤثربررسی عوامل » (  1831مهدی )  عهد، نیک

  ودی، دانشگاه ارشد ینامه کارشناس انيپا، «شهر یود( های نتها و  یم  کیوب

 




