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  ییدئویو يهامیدرك گ يبرا

  

و  ییدئویو يهامیگواردان به عرصۀ مطالعات تازه ي، هم براییدئویو يهامیگ درك يبراکتاب 

شدة سوم از ینیبازبروز و به شِیرایو .استمناسب ار یبس یین عرصه راهنمایپژوهشگران ا يهم برا

رات ییارائه داده و تغ میگمطالعات  ر حوزةدجامع  يا، مقدمهکه اکنون در دستان شماست ن کتابیا

و توسعۀ  یر در طراحیاخ يو روندها ییدئویو يهامیگ یحوزة مطالعات يهاشرفتی، پمیگصنعت 

  کند.یرا برجسته م - مستقل يهامیگو  ی، آموزش1ل، کژوالیشامل موبا–ها میگ

  ان:ی، دانشجوین کتاب آموزشیش سوم ایرایدر و

 از جمله –روند یها به کار ممیگمطالعات  يکه برا یاصل يها و مکاتب فکرهینظر

 فراخواهندگرفت.را  - 3یشناستیو روا 2یشناسيباز

 به دست خواهندآورد. میگصنعت  یو سازمان ياز ابعاد تجار یدرک 

 ل یموبا يهامیگمصر باستان تا ظهور  ياتخته يهامیگاز  راهامیگخچۀ یتار

 خواهندگرفت.یپ

 ک، صدا و زمان به کاوش ی، گرافقواعداز جمله  میگ یشناسییبایف زدر ابعاد مختل

 خواهندپرداخت.

 ل یرا تحل ییدئویو يهامیگشده در استفاده يژانر يکردهایو رو ییروا يراهبردها

 خواهندکرد.

  

  

1 Casual 

2 Ludology 

3 Narratology 
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  را » 1يجد يهامیگ«رات ین تأثیهمچنخشن و  ییدئویو يهامیگمنازعات در مورد اثرات

 ند داد.مورد توجه قرار خواه

از لغات  يانامه، واژهيشنهادیپ يهامیگشتر، یبحث ب يبرا یچون: سؤاالت ییهایژگیبا وجود و

 يهامیگ درك يبرا، ییدئویو يهامیگخچۀ یاز تار ین و تعاملیآنال یک جدول زمانیو  يدیکل

 ياهمیگ يهاروش یابیبه دنبال ارز يکه به نحو یهمۀ کسان يارزشمند برا یمنبع ییدئویو

  کند.یو جامعه هستند فراهم م یسرگرم یدهدر شکل ییدئویو

است و به عنوان  3وینتراکتیمز ایس گیریسر عامل شرکت معتبر یمد 2لسنین- جنفلتیا مونیسا

  است.کار کرده 4اطالعات کوپنهاگ يدر دانشگاه فناور ياانهیرا يهامیگقات یار در مرکز تحقیاستاد

 است.در دانمارك  6هنر یموزة دولتتال در یجیبخش ارتباطات در یمد 5تیاسم يدیوناس های

 يرا در دانشگاه کپنهاگ، مدرسۀ اقتصاد کپنهاگ، دانشگاه فناور 7ياانهین ارتباطات رایش از ایاو پ

  .استفراگرفته 8لدیاطالعات کپنهاگ و دانشگاه روسک

گذاران انیاز بن یکیو اطالعات کپنهاگ  يار دانشگاه فناوریدانش 9توسکا سیژارسوزانا پِ

  باشد.یم 10میگمطالعات  ژورنال

  

  

1 Serious Games 

2 Simon Egenfeldt-Nielsen 

3 Serious Games Interactive 

4 IT University of Copenhagen 

5 Jonas Heide Smith 

6 Statens Museum for Kunst 

7 Computer-mediated communication 

8 Roskilde University 

9 Susana Pajares Tosca 

10 Game Studies 
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اند. ما به همکاران سابق خود در مرکز مطالعات رسانده يارین کتاب یخود به ما در نوشتن ا
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  تالیجید يهايقات بازیمرکز تحقۀ مقدم

  

جاد یت ایشود که ظرفین محسوب مینو يارسانه ،تالیجید يهايدگاه علم ارتباطات، بازیاز د

 يرگذاریثأث تیقدرتمند از ح يادر آنها ممزوج شده و رسانه یسرگرمتعامل با مخاطبان و قدرت 

ابعاد،  یران، از تمامید در ایجد ۀن رسانیاست. اد آوردهیث اشاعه را پدیر از حیفراگ ياو رسانه

پژوهش و  ۀت است، عرصیازمند حمایکه ن ییهااز عرصه یکیاست.  یبانیتوجه و پشت ۀستیشا

 يهايقات بازین راستا، مرکز تحقیها است. در همين بازیمرتبط با ا يات نظریو ادب یت مبانیتقو

ن حوزه یارزشمند در ا يهاکتاب ۀف و ترجمیلأخود را ت يهاتیمورأاز م یکی)، 1ركیتال (دایجید

 يتال را در کشور توسعه داده و بستریجید يهايش بازر، دانین مسیاست تا بتواند از اف نمودهیتعر

 یکی» ییدئویو يهامیدرك گ«ن حوزه فراهم آورد. کتاب یا در ایروز دن يهاافتهی ۀرا جهت مطالع

توسط انتشارات معتبر راتلج منتشر شده 2016ش سوم آن در سال یرایها است که ون کتابیاز ا

توسط دکتر ) ياانهیرا يهايباز یاد ملیاز بن یندگیارك (به نمین کتاب به سفارش دایاست. ا

 يبردارم مورد استفاده و بهرهیدواریاست که امترجمه شده یبه فارس راًیاخ یدبستان يمهددیس

  رد.ین کتاب قرار بگیخوانندگان ارجمند ا

بر  یساده، مرور جامع یاند تا به طور گسترده و با زبانن کتاب تالش کردهیسندگان اینو

ر ینظ یاالتؤن کتاب، پاسخ سیباشند. شما در اتال داشتهیجید يهايوضوعات مرتبط با مطالعات بازم

چگونه  ییدئویو يهامیگ«ال که ؤن سیا ایو » م وجود دارد؟یچرا گ اصوالً«، »ست؟یم چیگ«نکه یا

گسترده به ن کتاب به طور یا يافت. همانطور که محتوایدیرا خواه» گذارندیکنان اثر میزبا يبر رو

آن تصور  يتوان برایز میاز مخاطبان را ن ياف گستردهیپردازد، طیتال میجید يهايمطالعات باز

  .کرد

  

  

  

1 DIREC (Digital Games Research Center) 
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  مترجم پیشگفتار

را از تولد خود پشت سر  يادیزمان ز ییدئویو یرسانۀ گگر، ید يهااز رسانه ياریبه نسبت بس

 ياز عمر یعموم يهاگر رسانهیو د نمایون، سیزی، به نسبت تلويعدد سن نگذاشته و از لحاظ

متولد شود  يان، در زمانهین رسانۀ نویاست که ان بودهیر ایتر برخوردار است. اما تقدنییار پایبس

ن موضوع هم سبب شود ین سطح ممکن بوده و همیو اجتماع در آن در باالتر يرات فناورییکه تغ

با  یر و تحوالت شود که اگر کودکان نسل فعلییدچار تغ ياخود به اندازه یم قرنیش از نیدر عمر ب

ن شدت یهم اند.م بودهیها هم گمتوجه نشوند که آن ید به کلید روبرو شوند، شایۀ آرکیاول يهامیگ

و در ابعاد  یو اجتماع ين رسانه در سطوح فردیکه ا یر و تأثرات متقابلیرات و تأثییو سرعت تغ

مطالعات « یقاتیوبروست، به مرور باعث شد تا رشتۀ تحقو ... با آن ر یاسی، سی، شناختياقتصاد

د یو معطوف به تول یفن یکه نگاه» يسازمیگ«دا کند تا در کنار یراه پ یات دانشگاهیبه ادب» میگ

در  ز ورود کند.یآن ن یباشد و به ابعاد پژوهشداشته ین رسانۀ تعاملیتر به اجامع یدارد، بتواند نگاه

ل خود یآن گرفته تا تحل یشناختک رسانه، از ابعاد ذاتیپژوهشگرانه به واقع نگاه منتقدانه و 

ها مانند گر رسانهیمرتبط با آن و ... همچون د يهافرهنگمحصوالت و مخاطبان و فرهنگ و خرده

ز ینرسانه ن یامورد در  - یو گستردگ يرگذاریل سطح تأثیبه دل–ها تر از آنتیپراهم ینما و حتیس

  .ان توجه استیشا

در سطح دانشگاه و صنعت  یشده و محققاننه برداشتهین زمیچند در ا ییهاز قدمیدر کشور ما ن

ن یاند. اما آنچه من را به ترجمۀ ازده یینه عالقه نشان داده و در آن دست به قلمفرساین زمیبه ا

و  یهمگان ییآشنا يبرا ی، وجود کتابيگرید ینۀ مطالعاتین بود که مانند هر زمیکتاب وا داشت، ا

 يهابا رئوس، مکاتب و چارچوب ییآشنا يک موضوع و کمک به محققان عالقمند برایجامع با 

نۀ یتر به آن زمیر پررونق شدن و پرداختن عمومیار مهم در مسیه و بسیاول یآن، قدم يفکر

به مرور  کنند،ین موضوع کار میا يبر رواکنون که  ییهاستارهتک يم به جایاست تا بتوان یقاتیتحق

ن یم. اینه باشین زمیدر ا یلیالت تکمیتحص يهاو دوره یدرس يجاد ساختارها، واحدهایشاهد ا

از به یمورد ن يجاد ساختارهایار است تا بتوان به مرور پس از ین مسیکوچک در ا یز گامیترجمه ن
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وه ین شیبه هم ز کامالًیگام برداشت. کتاب حاضر ناز یار مورد نین حوزة بسیتر شدن اسمت پررونق

از کتب معتبر  یکیا به عنوان یدر سر تا سر دن است که ید و آخر از کتابینسخۀ جد نگارش شده و

و ارتباطات، هنر،  یچون علوم اجتماع یمختلف يهارشتهم در یمطالعات گرئوس آموزش  يبرا

  شود.یها از آن استفاده مو ... در دانشگاه يسازمیگ

مطالب حفظ شود و با توجه به  ییوایو ش یا حد ممکن روانشده ت یدر ترجمۀ کتاب سع

و با رجوع به  نیگر متخصصیاز واژگان مورد استفاده، با استفاده از نظرات د ياریبودن بس یتخصص

سازه به و بن Projection يتابش به جا(مانند پس یچون فرهنگستان زبان و ادب فارس یمنابع

مانند ( ياانهیرا يهايباز یاد ملیمتعلق به بن ياانهیرا يهايالمعارف بازرةی، دا)Platform يجا

مورد اشاره در کتاب  يهانهیدر زم ی، کتب تخصص)Shoot-‘em-up يبکش به جا- کنکیشل

ترجمۀ در  يفرزانه طاهر خانم از يریگبا وام Story يو قصه به جا Fiction يبه جاداستان  (مانند

 يبه جا يکار(مانند فشرده يسازز واژهیموارد ن یدر برخ و )از اسکولز کتاب عناصر داستان

Crunch( ن یچن ییهادهد که در حوزهین نشان میشیپ يهاشود. اما تجربۀ کتابش بردهیکار به پ

ب رسانده و یآس ییوایش یعنی ياهیبه همان اصل پا لغات،تمام  يسازمعادل یگاه یتخصص

ن یاند. بنابراافتهیز رواج یدر زبان ما ن یسیا همان نام انگلشود که بیم یمیموجب عدم انتقال مفاه

کتاب به  ییو خوانااست تا ساختار بند ماندهیپا یسیمترجم به همان نام انگل زیناز موارد  ياریدر بس

به طور معمول  یکه در تلفظ فارس یلغات يبرا ییهايسازن دوگانهیهمچن ن نحو حفظ شود.یبهتر

در  .MOD يبه جا» مود«و  MUD يبه جا» ماد«است؛ مانند انتخاب جاد شدهیاشوند یکسان ادا می

 یل به پاورقیبا کتاب تبد یشتر خواننده در همراهیب یراحت يفصول برا يانتها يهاادداشتیت ینها

 یآن پاورق يم در انتها–است با عالمت به متن افزوده یحاتیکه خود مترجم توض يشده و موارد

  است.مشخص شده

و  Gameباشد، تفاوت لغات یستۀ ذکر مین کتاب شایکه در ترجمۀ ا يان مسألهیتراما مهم

Play ن دو لغت به دقت به کار برده شده و همان طور که در ین کتاب ایباشد. در سرتاسر ایم

با هم  ییهان دو لغت تفاوتیپردازند، ایآن م یبه بررس موشکافانه یز مؤلفان به شکلیفصل سوم ن

که  Playدم که یجه رسین نتیفراوان با دوستان فرزانه، به ا يهات و پس از مشورتیرند. در نهادا
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دارد را  ،خ بشرین لحظات تولد و هم در تاریک انسان از اولیهم در عمر  ،یار طوالنیبس يانهیرید

د را به باشیممدرن  يایدر دنتر شدهدیو تحد متأخرتر یکه مفهوم Gameبرگردانم و » يباز«به 

دهد، یز نشان میکه خود را در عنوان کتاب ن يزین تمایجاد چنینگاه دارم. ا» میگ«همان صورت 

ن دو موضوع را به یا يهاتوان تفاوتین شکل میو به ا ن کتاب استیا یطۀ موضوعیاز ح یناش

  ار بهتر نشان داد.یبس یشکل

 نیبوده و قطعاً در ا ییدئویو ياهمیگ یمطالعاتنۀ یزم يدر جهت غنا یکتاب، تالش کوچک نیا

را از  نجانبیا شودیجهت از خوانندگان محترم تقاضا م نی. به همستیمبرا ن رادیاز خطا و ا ریمس

  نگذارند. بهرهیب شیخو ینظرات اصالح

کنم. از اند، تشکر رسانده ياریرا   بندهن کتاب یه ایکه در ته یکسان یاز تمام یستیبا ،تیدر نها

و  ياانهیرا يهايباز یاد ملیۀ کتاب، از بنیدر ته یسراج به خاطر همراه يمجاز يسازمان فضا

ن اثر به یا که از ترجمه و انتشار ییهاتی) به خاطر حماركیتال (دایجید يهايقات بازیمرکز تحق

 یدمحمدعلیس دکتر و یم هاشمیدرحیان سین از دوستان خوبم آقایعمل آوردند و همچن

در  کنم.یر و تشکر مین ترجمه تقدیشان در طول ایهاازخوردها و کمکبه خاطر ب ینیدحسیس

  .باشدیزم میها از آن همسر عزتیها و حمايز به خاطر صبورین تشکر نیترن و مهمیت آخرینها

  یدبستان يدمهدیس

  1396بهشت یارد 1
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  مقدمه

 در مورد خواننده  

 ساختار کتاب  

 نیادیبن يهاپرسش  

  

ن یش اول ایرایر است، شروع به نوشتن وییا در حال تغین نکته که دنیالتفاط به اش ما با یچند سال پ

به  که اکنون قت،یم بود. در حقیمال يرات تا حدودیین تغی، اییدئویو يهامیگد ید ۀیاواز ز م.یکتاب کرد

  رسد.یبخش به نظر مآرامش یز از ثباتیانگرتیار حیبس يازمانه 2007م، سال ینگریگذشته م

در  يون دالریلین مینۀ چندیبا هز یی، کارهاۀ آن زمانطلبانجاه يتجار يهامیگ، مجموعر د

دالر در  11نۀ یا با هزیشدند (یدر بازار فروخته م یکیزیع بودند که به صورت فیار وسیبس يابعاد

از  دیجد یدر آن زمان، صرفاً فصل يباز 1يهاکنسول متداولشدند) و نسل یه داده میماه کرا

 د.یرسیها به نظر من سازندگان کنسولیان بیپایب ينبرد

 است و معموالًشده یطراحها میگکردن  يهدف باز يکه تنها برا ياانهی: راکنسول

  به همراه ندارد. يبردیک

ا ی 2010در  زهوار دررفته سنگقالبک یخود را از » 2نیپرندة خشمگ«ن یکه شما اول یزمان

 یلیز خید، همه چیریحرکت بگیادب و بیب سبزِ يهاقام خود را از خوكتا انتد یپرتاب کرد 2011

 يهاگر شبکهیسبوك و دیکه ف ی. درست در همان زماندیرسیبه نظر م یت کنونیاز وضعمتفاوت 

بودند،  یشاخص 4نگیمیگ 3يهاسازهبنبه  یل شدنِ ناگهانیدر حال تبدبه نوبۀ خود  یاجتماع

  

  

1 Console 

2 Angry Bird 

3 Platform 

4 Gaming 
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 يالهیکرد) خودش را به عنوان وسینم ینیبشیچ کس پیباً هینکه تقریا رغمی(عل 2اپلشرکت  1فونِیآ

ن نسل یدتریا جدینکه آین اثنا، ای. در همل را آزاد کند نشان دادیموبا يهامیگل یتواند پتانسیکه م

اند کردهها ثابتکنسول .گشتیمتر ز روز به روز مبهمیا نه نیها خواهندبود بر آن یانیها، پاکنسول

ماندن در  یقابل اعتنا باق يکردند منعطفند، اما همچنان برایفکر م یشتر از آنچه برخیکه ب

 يهاقدرت پردازش دستگاه در حال تقال هستند. نگیمیگپراکندة ش یش از پیبانداز چشم

تمام که دهند یمد آن را ینواند که ظهور کردهز ین ییهاسیاست و سروافتهیگسترش  یونیزیتلو

را به  نگیمیمربوط به گر یصدا و تصوان یجر یرا انجام داده و به سادگ یپردازشن یسنگ يکارها

 هوشمند از آن يهاونیزیکه تلو یها، انقالبسین سرویا يهارغم وعدهیعل سمت کاربر روانه کنند.

م یعظ يروهایرسد نیفاصله دارد؛ اما به نظر م به خودپوشاندن جامۀ عمل دهند همچنان تا یم خبر

فاصله  نگیمیگ يون برایزید شدن از قدرت تلویاز ناام 4و آمازون 3چون اپل، گوگل ییهاشرکت

 يایندة دنیآ دار شدن است.یدر حال پد نگیمیگدر بازار  يدیجد يهانهین زمیدارد، بنابرا يادیز

  است. نیتعگشوده و نام همچنان کامالً نگیمیگ

ر ی، متغیناگهان رِیگچشم يهاجهشمملو از ما زمانۀ ر، از امو یفرهنگ ترگستردهد، در طرح یتردیب

از  است. یفرهنگ ين گذارهایشگام ایدر آن پ ياست که عموماً فناور يعصر ما عصر ؛ق استیو عم

ما را مورد چالش قرار  د کهیآیبه وجود م ییایاز دن ییاندازهاچشمار کوچک، یبس يهاپیکروچیم

  .کندید میهمواره رو به گسترش تشد یس ما را از جهانح کرده وفتۀ خود یر و شیاس ،داده

 قانع بودند.ت مردم به سرگرم شدن به صورت منفعالنه ینه چندان دور، اکثر ياگذشتهدر 

ن اجابت مردم، یخشنود از ا زینما نیس يهاو پرده تئاتر يهاحنهسندگانِ صفحات کتب، صینو

؛ رشتندیگر میش را به همدیچندان ماهرانۀ) خو هم نه یار ماهرانه (و گاهیبس يهاخطوط افسانه

 ییهایقیموسو  جستجو شود ییهارد، مکانیصورت گ ییهاشیر امکان داشت آراین مسیدر ا

اما امروزه ؛ ش سازدیفتۀ خویما را مسخر و ش يهاها و ذهننکه قلبیا يبرا یشود، همگنواخته

  

  

1 iPhone 

2 Apple 

3 Google 

4 Amazon 
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خواستار ستند و ین یراض یتماشاچ یصندل شده درخکوبیم گاه ناظرِیاز جا از مخاطبان ياریبس

  .هستندتر فعاالنه ینقش

ک یاز تنها م، یآن هست شاهدتال یجید يهایسرگرمر یچشمگ يایکه امروزه در دن یتمام عظمت

 1961در  1ی.تيام.آدانشگاه  يهانیرزمیاز ز یکی در یخال يدر فضا شناورد یسف یکیالکتر پرتو

 یا حتیو  ویچ غریه، کردو آن را نابود دشمن برخورد  يمایاپن پرتو به فضیا یوقت آغاز شد.

به  کیشلن ین پرتو اولی. در واقع ابرنخاست ییاز جاجان یا هیو  ياز شاد یین صدایکوچکتر

ن، یرزمیآن ز ياما فراتر از فضا شد.شناخته !Spacewarبود که بعدتر به اسم  يزیآن چ سمت

 اند.متولد شده ییدئویو يهامیگت نشان نداد که یقعن وایبه ا یز به طور کل توجهیت نیبشر

 يبه نحو !Spacewarقت، یدر حق .2نبود نهیشیبدون پ ينطفه و تولد متعاقب آن، تولدجاد یان یا

کتب  ار عالقمندیبس که هواخواهان آنخالقان  گر بود.ید ییزهایشده از چپروا مشتقیان و بیکامالً ع

شان به ن عالقهیل ایدر تبد یعیار وسیبس یودند، تصورات ذهنمعاصر آن دوران ب یلیتخ- یعلم

از آن  است. ییجنگ فضا يهالمیف از ياریادآور بسی !Spacewarداشتند، و  3نمایپردة سرِ یتصاو

هاست که میگخ یبزرگتر در مورد تار ید از کتابیجد یتنها سطر اولِ فصل !Spacewarتر، مهم

  رد.یگیبر مرا در خ یبه وسعت تار ياهگستر

ان باستان، یونانی است. 4انسان هوشمندۀ یپا يهامحركاز  یکیها، میگکردن  يبازساختن و 

ن یا داشتند. 1يبازاز  يمندقاعده يهاستمین ما سیغارنش اکانینبه احتمال فراوان  یو حت هانگیکیوا

  

  

1 MIT 

اي تلمیحی به یکی از عقاید مسیحیت (حاملگی معصومانه) اشاره immaculate conceptionبردن مفهوم  در اینجا نویسنده با به کار 2

در مورد حضرت مریم (س) دارد. بنا به عقیدة مسیحیت کاتولیک، ابناي بشر در اثر گناه آدم و حوا در خوردن از میوة بهشتی، در هنگام 

ها شوند تا رنگ گناه نخستین از آنآیند و به همین خاطر نیز باید غسل تعمید دادهه دنیا نمیشدن نطفه دچار گناه نخستین شده و پاك ببسته

اشاره به این عقیدة مسیحیت در مورد حضرت مریم (س) است که وي را متولدشده با فرایندي غیر » حاملگی معصومانه«پاك گردد. مفهوم 

هاي خواهد بگوید که گیمدانند. در اینجا نویسنده با اشاره به این مفهوم مینخستین میاز فرایند معمول جنسی و بنابراین مبرا از این گناه 

 م.- اند ها به ارث بردهاي دارند که از آناند و با داشتن پدر و مادر و اجدادي چند، پیشینهویدئویی اینگونه نبوده

3 The Big Screen 

4 Homo Sapiens –  ها و دیگر اَشکال جنس انسان، در کنونی و مخصوصاً در تضاد با ناندرتالاین عبارت براي اشاره به انسان

 م.- شودچارچوب فکري نظریۀ تکامل بیان می
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فصل  ،نین بیدر ااما ؛ دتا رقابت و آموزش بودن گرفته یاز سرگرم ياریها در خدمت اهداف بسحیتفر

 ییدئویو يهامیگک چشم به هم زدن، یدر  توجه است. ستۀیشاار یما، بس !Spacewarد و پسایجد

ن یرزمیک زیبا آغاز از  ییدئویو يهامیگ ما را اشغال کردند.ش ینمااذهان ما را استعمار و صفحات 

 ياریبخش بسالهام ترسناك ییفضامهاجمان همچون آسا برق یبا نرخ شانریتکث یدر پ– 2در بوستون

ش یکه امروزه در همه جا، از صفحات نما ییتا جا ،اندداشته يانفجار يرشد - هیاول يهامیگاز 

شوند، یوار نصب میپالسما که به د پر زرق و برق يهاونیزیگرفته تا تلو لیموبا يهایکوچک گوش

چندکاربره و عنوان  ،Angry Birdsالِ لِ کژویموبا میگچون  ییهامیگاگرچه که  ؛ ووجود دارند

وامدار اَسالف  Mass Effect 3 ینیآفرنقش ژانردر  ییفضا حماسۀا ی Counter-Strike سمیضدترور

انه یکه را یهنگاماز  ن معمول بود.یش از ایستند که پین يزیگر آن چیها دمیگکهن خود هستند، 

 يایو ارائۀ همزمان و پو ن مجموعۀ قواعدیتردهیچیپ ینیع شامل پردازش–خودش  يواال يهاقدرت

و زنده  ییاهایه دنیشتر شبیب میگد یجد يهاشکل، استهرا عرضه کرد - یکیر گرافیصدا و تصاو

 .4نردا تختهی 3پوکره یشب يزیچرسند تا یبه نظر مات یح يدارا

 نسبت به تیکه عموماً اشاره به فعال») میگ«سه با واژة یمبهم (در مقا يا: واژهيباز

  ا بزرگساالن) دارد.یگوشانۀ کودکان (یرفتار باز مندهدفریغساختار و یب

ن در طول یبنابرا؛ ن موضوع جلب شودیان به مرور به ایر بود که توجه دانشگاهیناپذن اجتنابیا

 یگاه–روزافزون  یرا با سرعتمرسوم ل یتحل يهاها و روشهیپانزده سال گذشته، محققان نظر

 .اندبه کار برده ییدئویو يهامیگدة یپد مورد در - ترانهیناش يهم به نحو یو گاه ادیبدون تالش ز

که خود  یبا همان سرعت 1980ش در دهۀ یآغاز متواضعانۀ خوزمان از  ییدئویو يهامیگمطالعۀ 

ان با است. همزمشوند، شتاب گرفتهیتر مروز در جامعه متداولهمچنان روزبه ییدئویو يهامیگ

 يبا تقاضاهمزمان و  اندافتهین رسانه اختصاص یکه به ا ییهاتیساو وب از کتب یروزافزون تعداد

از  اند.نه شکل گرفتهین زمیدر ا زین يدیجد يهاهی، نظرمیگ یمتخصصان طراح يگسترش براروبه

                                                                                                                                       
1 Play 

  م.- که در بوستون ایاالت متحده قرار دارد ام.آي.تیاشاره به زیرزمین مذکور در دانشگاه  2

3 Poker 

4 Backgammon 
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) همچنان در مراحل ییدئوی(و میگ یو طراح میگمطالعات  يدوقلو یمطالعات يهاآنجا که رشته

آورند، یم يها رومیگبه  یار متفاوتیبس يهامینکه محققان از پارادایو نظر به ا جاد هستندیۀ ایلاو

ن یا ست.ین - قابل استخراج یا حتی–م یقابل ترس ین عرصه به سادگیاز دانشِ ا یبخش قابل توجه

  .آوردیبه وجود مرا  ین کتابیچناز به یناست که  يزیچهمان 

و مطالعات  ییدئویو يهامیگگسترده از  ین است که درکیما اش رو، هدف یپ يهادر فصل

رگذار یتأث يهادگاهیها و دشرفتین پیترم. ما آنچه را که مهمیخواننده فراهم کن يبرا ییدئویو يهامیگ

اق یم. اشتیدهیها را مورد بحث قرار من آنیو روابط ب ش قرار دادهیم مورد پویدانیمنه ین زمیدر ا

و  میگصنعت  یخیع تاریو شرح وقا يباتجربه با آن شروع به مستندساز يمرهایگکه  ییار باالیبس

ن یق به این احساس تعلق عمیا است.بودهر ین مسیدر ا یانیما کمک شا ياند، براها کردهمیگخود 

 ،2. هرزیس .یاز جِ) 1997( 1کیاستيملت جوچون  يرگذاریرسانه، خود را در انتشار کتب تأث

از راسل 2002( 7از!ین امتیباالترو  6ز فابریل) از 1998( 5مجدد :يباز، 4برنهامون) از 2001( 3دیسوپرک (

ار سودمند یجامع و بس يهاپروژهن یهمچن است.نشان داده 9لسونیال. و یو جان 8ایماريد

 11یموب يهامیگو  )www.arcademuseum.com( 10دیآرک یالمللنیموزة بچون – میگ يمستندساز

)www.mobygames.com( - کنند.یعمل م میگمحقق  يبرا یار مهم اطالعاتیبس در نقش منابع  

، ینۀ طراحیدر زم یمجلدات عالمانه و جامع يانقش مکمل را بر ی، به خوبین منابعیچن

س ی) از کر1982( 12ياانهیرا میگ یهنر طراحک یاکنون کالس کتابِ چون میگۀ یخچه و نظریتار
  

  

1 Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Minds 

2 J. C. Herz 

3 Supercade: A Visual History of the Videogame Age 1971-1984 

4 Van Burnham 

5 Re:Play Ultimate Games Graphics 

6 Liz Faber 

7 High Score!: The Illustrated History of Electronic Games 

8 Rusel DeMaria 

9 Johnny L. Wilson 

10 The International Arcade Museum 

11 MobyGames 

12 The Art of Computer Game Design 



 23 | مقدمه

 

) از ژانت 1997( 4هولودك يبر رو هملت، 3) از اسپِن آرست1997( 2يبریمتنِ سا، 1کرافورد

) از 2003( 8يمجاز ياهایدن یطراح، 7ارد رزچی) از ر2001( 6ه و عملی: نظرمیگ یطراح ،5يمور

قواعد ، 12سیو موریو د 11نگزی) از اندرو رول2000( 10میگ یو طراح يمعمار، 9چارد بارتلیر

ان قواعد یدر م ییدئویو يهامیگ: یواقعمهین، 15مرمنیک زیو ار 14سالن یتی) از ک2004( 13يباز

ان ی) از 2007( 18متقاعدکننده يهامیگ، 17ولیسپِر ی) از 2005( 16یداستان ياهایو دن یواقع

) از 2012( 3استف شدهیت تضعیواقعو  2ستان دونووانی) از تر2010( 1مجدد يباز، 19بوگوست

  کنند.یفراهم م 4گلیگانن مکیاز جِ

  

  

1 Chris Crawford 

2 Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature 

3 Espen Aarseth 

4 Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace 

) دارد. این دستگاه Star Trekدر نام این کتاب اشاره به دستگاهی به همین نام در دنیاي تخیلی استارترِك ( HoloDeckکلمۀ 

شود که در آن تصاویر هاي فضایی است و به شکل اتاقی ترسیم میها و پایگاهشده در سفینهسازيتجهیزاتی براي واقعیت شبیه

 م.- شودیهولوگرافیک از اشیا و اتفاقات تجسیم م

5 Janet Murray 

6 Game Design: Theory and Practice 

7 Richard Rose 

8 Designing Virtual Worlds 

9 Richard Bartle 

10 Game Architecture and Design: Learn the Best Practices for Game Design and Programming 

11 Andrew Rollings 

12 Dave Morris 

13 Rules of Play: Game Design Fundamentals 

14 Katie Salen 

15 Eric Zimmerman 

16 Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds 

17 Jesper Juul 

18 Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames 

19 Ian Bogost 
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ست که یالزم به ذکر نن اسالف است. یون ایوجود خود را مد ییدئویو يهامیدرك گ

ز یار نیمجلدات بس یست. حتین یشدن يمجلد کار کیدر م یگ يهایدانستنتمام  يآورجمع

آن، ما آزادانه  يها نخواهدبود. به جامیگ یمطالعاترالعقول گسترة یرشد مح يقادر به مستندساز

که به آن برخورد  یاز مسائل ياریتر در بسجامع يهاینه و به تلقین زمیل ایات اصیبه ادب

  م.یدهیم ارجاع میکنیم

  خواننده مورددر 

 میگنۀ یان زمیما دانشجو ی. مخاطب اصلمیاچند نگاشته ین کتاب را در جهت اهدافیاما 

که  يکنند؛ افرادیل میتحص یا اجتماعی یمرتبط با علوم انسان يهانهیهستند که عموماً در زم

 یستند، اما عالقمندند تا به درکیها نمیگنۀ یده در زمیدک محقق کامالً آموزشید هنوز یشا

ن یا م،یابیم به آن دست یاکه ما تالش کرده یابند. اما مرور جامعیها دست میگ عتر ازیوس

 یکیتکن يهاشتر به جنبهیکه ب یکند. کسانیم يبردارز قابل بهرهین يگریافراد د يکتاب را برا

ماً ین کتاب مستقیاگر ا یحت–ز یها هستند نمیگ یکه عالقمند به طراح یا کسانیعالقمندند 

افت. ین کتاب خواهندیدر ا يادید زیاحتماالً موارد مف -ش ندهدیها را افزاآن یعمل يهامهارت

گذرا در  یحت ی، از دانشمیگ ين است که هر دانشجویما ا یات اصلیاز فرض یکین یهمچن

ن که یاش مربوط نباشد سود خواهدبرد. دانستن اینۀ تخصصیزم بهحاً یکه صر یمورد مسائل

 يارشتهانیکرد میک رویازمند یرسند، نینگونه به نظر میند و چرا اکنیها چگونه کار ممیگ

 یشناختییبایۀ زی، نه از نظرياانهیرا يهانه از کد یستیما با یآل، همگدهیک جهان ایاست. در 

 يامحققان حرفه یم که حتیدواریت ما امیدر نها م.یباشنداشته یهراس یو نه از تفکر اجتماع

 ابند.یرا سودمند  میگک مباحث مرتبط با مطالعات یستماتیم سیترس ز تالش ما در جهتین

  

                                                                                                                                       
1 Replay: The History of Video Games 

2 Tristan Donovan 

3 Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World 

4 Jane McGonigal 
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  ساختار کتاب

  است:م شدهیر تقسیز يهاکتاب به فصل

را  ییدئویو يهامیگمطالعه کردن  ياز معنا یکل یطرح: ییدئویو يهامیگ ۀمطالع :1فصل 

  سازد.یآن را مشخص م در موجود یاصل يکردهایو رو ختهیر

 يبرا يانهیرا در جهت فراهم کردن زم ییدئویو يهامیگ ي: جنبۀ تجارمیگصنعت  :2فصل 

  کند.یمعاصر کاوش م يهامیگ یگسترده در طراح يدرك روندها

 يبازو  هامیگبه مطالعۀ  یک و کنونیکالس يکردهای: خواننده را با روست؟یچ میگ :3فصل 

ها و ژانردر  معنادار يها را به نحومیگتوان یکند که چگونه مین بحث میو در مورد ا آشنا ساخته

  کرد. يبندمشخص دسته يهاگونه

ن یو همچن میگشرفت در شکل ید بر پیرا با تأک ییدئویو يهامیگخ یتار :خچهیتار :4فصل 

ا طراحان خاص، ی میگد بر صنعت یتأک يخچه به جاین تاریا کند.یان میب سازخیتارن یعناو

  دهد.یرار مها قمیگخود  يتمرکزش را بر رو

 1ک و استفاده از فضایصدا، گراف يها بر مبنامیگاز  يصور یفی: توصمیگ یشناسییبایز :5فصل 

  کند.یو زمان را عرضه م

گاهشان در فرهنگ یدر جارا  ییدئویو يهامیگ :در فرهنگ ییدئویو يهامیگ :6فصل 

در آن گسترش ن یهمچنکرده و  را احاطه نگیمیگ يایکه دن ییها) مدرن نشانده و گفتمانيا(رسانه

 يهامیگکنان یباز یفرهنگ يهاسیاز پرکت ین برخین فصل همچنیکند. ایم یبررس نداافتهی

به و چگونه  کنندیم يرا بازها میگها که هستند، چرا دهد: آنیرا مورد کاوش قرار م ییدئویو

  .بخشندی، سامان مکنندیم يسازفرهنگ شانیهامیگرون یکه در درون و ب یخودشان در اجتماعات

 یۀ ادبیرا با تمرکز بر نقش نظر ییگوقصهو هنر  ییدئویو يهامیگن ی: رابطۀ بتیروا :7فصل 

  کند.یم یها بازخوانمیگدر مطالعۀ 

ت یبا اهم يانهیخواننده را با زم :ستین یکاف یکه سرگرم یهنگام - يجد يهامیگ :8فصل 

چون  یو موضوعات سازدیشود آشنا میاد می يجد يهامیگوان روزافزون که عموماً از آن به عن

  گذارد.یرا به بحث م» یاسیس يهامیگ«و  »متقاعدکننده يهامیگ« ،»يریادگیها و میگ«
  

  

1 Space 
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از لحاظ  کنندهمیمعموالً مورد اشاره و تقس ن سؤالِیا :مخاطراتو  ییدئویو يهامیگ :9فصل 

 کنیها به بازمیگاز  ینِ انواع خاصکرد يبازا چگونه) یا (یگذارد که آیرا به بحث م 1یفرهنگ

  رساند.یب میآس

زندة یاند تا برانگشده ین سؤاالت طراحیاند. اشتر آمدهیبحث ب يبرا یان هر فصل، سؤاالتیدر پا

شتر یق بیمطالعه و تحق يبرا ییهاشده بوده و راهتفکر و استدالل در مورد موضوعات پوشش داده

کند که یارائه م ییهامیگ يبرا یشنهاداتی، پيشنهادیپ يهامیگبا عنوان  ین بخشیچنارائه دهند. هم

  رسانند.یم ياریشده در هر فصل م کاوشیمفاه يرسازیبه تصو

  نیادیبن يهاپرسش

مشخص  يانهیر از دانش در زمیفراگ یونید کلکسیبا یاز مردم معتقدند کتب علم ياریبس

نادرست از نظم و ثبات به وجود  يریتواند تصویست، اما مین یرمنطقیغ يک آرزوین یباشند. ا

 يخالقانه و فکر يهاشرفتیپ يبرا یاتیح يکننده و واقع در عمل را که امرآشفته ینظمیآورده و ب

ان بوده و محققان ینه رو به پایک زمیکند که اکثر مسائل یالقا م یدگاهین دیچن رد.یده بگیاست، ناد

 میگشود. مطالعات یده گرفته میناد یک رشتۀ علمیزان عدم توافق در یدارند؛ متفاهم با هم  یهمگ

–نه هنوز زمان الزم دارد تا در مورد سؤاالت نسبتاً مهم آن ین زمیجوان است. ا یقاتینۀ تحقیک زمی

  تفاهم حاصل شود. - ک و مقاعدکنندهیستماتیس يبه نحو

ن یدر ا میگمحققان » ست؟یچ میگ«ست: هان آنیترنیادیقت بنین سؤاالت در حقیاز ا یکی

کند، اعتماد به نفس خود را ین موضوع شما را نگران مین مسأله تفاهم ندارند. اگر ایتر ياهیپا

شناسان، ها متداول است. به عنوان مثال جامعهنهیاز زم ياریاست که در بس یتین وضعیا - دیحفظ کن

فشان از یدر تعر هاندارند؛ محققان رسانه »هجامع«مفهوم  يدر مورد معنا یکسانید یعقا یهمگ

ک ی يزین که چه چیک جنبۀ مهم، سؤال در مورد ایقطعاً از  با هم اختالف دارند.» رسانه«مفهوم 

و چه به صورت  یف است. ما چه به صورت تجربیک تعریاز  یدهد تنها سؤالیل میرا تشک میگ

م، یم انجام دهیتوانیما م يه که به هر روست. آنچیچ میگک یم که یم مشخص کنیتوانینم یمنطق

  

  

1 Culturally Divisive 
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در مورد ن که یاو  پاسخ به سؤاالت ما مناسب باشد يم که برایبگرد یفین است که به دنبال تعریا

  م.یباشمهم کامالً صراحت داشته يهاتیدر موقعآن هنگام به کار بردن » میگ« يمعنا

چرا ما  »ها وجود دارند؟میگچرا «ن سؤال است: یا میگمطالعات  يگر براید يک سؤال محوری

ن ید چنیم، بایو شکافتن اتم هست يک که قادر به شعر سرودن، کوهنوردیولوژیب يهاتیموجود

ها عموماً با میگن یکردن ايکه باز یخصوصاً هنگام - میها بکنمیگکردن يرا صرف باز یزمان

و داشتن ارتباط با  ۀ خودمانیدن، تغذیمانند خواب ییازهایما در تضاد هستند: ن یۀ انسانیاول يازهاین

ز یانگشگفت يبه نحون سؤال یم اییا بهتر است بگویم. یدانین سؤال را نمیهمسرمان؟ ما جواب ا

ز ارائه ین ییها، پاسخيبه هر رو بر سر آن وجود ندارد. یو توافق جلب کردهرا  یار کمیتوجه بس

ها ن پاسخیا اند.داشته یشناسستیز درشه یرالً معمو، نامعقولچندان هم نه يبه نحو که 1اندشده

دهد یها اجازه مسمی، به ارگانکردن يباز ییشوند: توانایان مین بیا مشابه یمعموالً به شکل

تواند یها ميسازهین شبیق ایسم از طریارگان کنند. يسازهیرا شب یواقع یزندگ يهاتیموقع

که  يدر برابر افراد يبازل به یتما ين فرد دارایبنابرا؛ کندن یتمر یت نسبیمهم را در امن يهامهارت

ن استدالل را به عهده یا یمابق ،یعیطب دارد؛ انتخابِ 2يریپذت انطباقیمزک یستند هل ین تمایا فاقد

حملۀ هنگام به کند، ین میزه را تمریش پرتاب کردن نیاضافۀ خو يهاکه در وقت يفرد رد.یگیم

اگرچه ممکن است معقول به نظر  ین پاسخیچن بقا دارد. يبرا يشتریب زدندان شانسیببر تک ی

ممکن است به عنوان مثال بتواند  یتکامل یشناسستینکه زیبا وجود ا ست.یجامع ن یبرسد، پاسخ

وة یما به ش يهامیگدهد که چرا یح نمیها وجود دارند، به وضوح توضمیگح دهد که چرا یتوض

مختلف را دوست دارند  يهامیگدهد که چرا مردم یح نمین توضیهمچنرسند. یشان به نظر میکنون

  دهند.یش مینما هامیکردن گ يت بازیها را در مورد فعالشیاز گرا یمین گسترة عظیو چن

را  یخاص يهامیگاز مردم  یچرا برخ«سازد: یرهنمون م يما را به سؤال بعد يان مسألهیچن

ت یاز جزم یزانیز با مین پرسش را نیم ایتوانیم که نمیراف کند اعتیمجدداً با» دهند؟یح میترج

  

  

)، به نحوي جالب The Reality of Illusion( قت توهمیحقدر کتابش با عنوان  1966در  - محقق فیلم–جوزف اندرسون  1

ها را دوست دهد که ما چرا فیلمشناختی است. این استدالل همچنین نشان میگونه یک انطباق زیستتارِ بازياست که رفاستدالل کرده

 داریم.

2 Adaptive Advantage 
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قت تنوعات درون آن را) یا در حقیرا ( یحاتین ترجیکه چن یقت آمار موثقیم. در حقیپاسخ ده

ت یوضعت، یم که سن، جنسیم حدس بزنیتوانیما م .1زان الزم استیباشد کمتر از ممستند کرده

د یبادارند، اما پس از آن  میگحات در مورد یبا ترج ییهایهمبستگا رنگ مو ی، مذهب، یاجتماع

م، اما ینه دارین زمیدر ا ياریبس يهادهیوجود دارد. ما ا ییهاین همبستگیم که چرا چنیح دهیتوض

ز جالب توجه است: ین سؤال نیافتۀ این نسخۀ گسترشیم. همچنیگرفته ندارۀ کامالً شکلیک نظری

ن یو اگر ا ؟جاذبه دارند یخاص يهاها و فرهنگمردم در زمان يا براهمیگاز  یا انواع مشخصیآ«

و  يدارهیشرفت سرماین پیب یک همبستگیم که یم حدس بزنیتوانیمجدداً م» ن است، چرا؟یچن

ک یم یاز داریوجود دارد، اما آنچه که واقعاً به آن ن یار رقابتیبس يهامیگاز  یت انواع خاصیمحبوب

 یلیش خین آزمایرود و همچنیم يان رابطهیکه چرا توقع چناست ن ید اۀ منسجم در مورینظر

  .شودیاستخراج م ياهین نظریچنکه از  یخاص يهاهیفرض قیدق

ن به زبان آورده یلۀ همگان از دانشمندان گرفته تا والدیوجود دارد که به وس یت، پرسشیدر نها

قات موجود است، اما تفاهم ینه تحقین زمیر اد »گذارند؟یکن اثر میها چگونه بر بازمیگ« شود:یم

کن اثر یها بر بازمیگا یآ«شود که ن پرسش اشتباه گرفتهید با این سؤال نبایوجود دارد. ا یاندک

 ار مشکل است (آنیگذارند. سؤال اول کامالً موجه است، اما پاسخ به آن بسیکه م - »گذارند؟یم

 يهامیگا یآ«ن سؤال عبارتند از: یگر ایع پرطرفدار دانوا ید). برخیم دیخواه 9چنانکه در فصل 

به  یواقع یمردم را در زندگ 2صفر- مجموع يهامیگا یآ» «کند؟یکنان را خشن میخشن، باز

  »آموزش دهند؟ يدیمف يهاتوانند به کودکان مهارتیها ممیگا یآ« »دارد؟یم کمتر وا ياریهم

و ما تالش  اندختهیگر درآمیبه همد ییدئویو يهامیگ دركن در طول یادین موضوعات بنیا

است انجام شده میگکه تاکنون در مطالعات  ییب کارهاین سؤاالت را با ترکیاز ا یم برخیکنیم

باشد. در حال ن حوزه را در ذهن خود داشتهیا ید جوان بودن نسبیاما خواننده با م.ییپاسخ گو

 يدهایو ترد هابه نسبت پاسخ يشتریب ممکن است سؤاالت ییدئویو يهامیگحاضر مطالعات 

 هاتعصبباشد. قواعد همچنان در حال شکل گرفتن هستند و ها داشتهتیبه نسبت قطع يشتریب

شدن ازمند کاوشیوجود دارد که ن ياریبس ياهایپژوهشگر کنجکاو، دن يبرا ؛ واندبرقرار نشدههنوز 

  

  

 است. Kafai, 1998یکی از این منابع  1

2 sum games-Zeroم.- ر (رقیب) است: نوعی از گیم که در آن سود یک طرف گیم، برابر با ضرر متناظر با آن براي طرف دیگ 
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ز یانگجانین قدر هیرا ا ینۀ مطالعاتین زمیاست که ا يزیاز آن چ ین بخشیهستند. البته که ا

انجام  يبرا ياریبس يد؛ کارهایگویبه شما خوشامد م ین رشتۀ علمیگر، ایان دیاست. به بساخته

  است. یدادن باق
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  ییدئویو يهامیگمطالعۀ  1

 کند؟یرا مطالعه م ییدئویو يهامیگ یچه کس  

  د؟یکنیرا مطالعه م ییدئویو يهامیگشما چگونه  

 لیتحل انواع  

 ؟يمکاتب فکر  

  

 
GTA III: Vice City (2001)  کرد فتح را دیجد هزارة. 

ک یبه عنوان  ياانهیرا میگمطالعات  ییتواند به عنوان سال ابتدا یم 2001«

  »شود.دهید یالمللنیو ب در حال ظهور، باثبات یرشتۀ دانشگاه

 -  اسپِن آرست1

  

  

1 Aarseth, 2001. 
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 ییدئویو يهامیگکردن  ياسر جهان در حال بازها نفر در سرونیلین لحظه، میدرست در هم

گسترش ت روبهیمحبوب است. ین موضوع، مسئلۀ مالیت ایاهم آشکار يهاهجنباز  یکیهستند. 

ل یبه سرعت در حال تبد میگگردد. صنعت یز اسکناس بدل میانگرتیر حیبه مقادعمالً ها، میگ

ش یا به افزایبهتر  يهامیگست به ساختن قات ما ممکن ایاست. تحق یم مالیعظ يرویک نیشدن به 

 يدر مورد کارکردها يدگاه انتقادیک دیا ممکن است یبزرگ کمک کند،  يهاسود شرکت

جلب توجه ما به سمت  ،ن حجم از صنعتیارائه دهد. در هر صورت ا میگو آثار صنعت  یاجتماع

  است. مهمان ین میدر اکه ست ین يزیتنها چپول اما  کند.یه میآن را توج

 ها هستند.توجه به آن گرهیتوج زین ییدئویو يهامیگ یشناختییبایو ز یعناصر فرهنگ

تحول ن ی؛ اشگفت هستندو  قدرتمندق، یعم هامیگ یدر طراح یشناختییبایز يهاشرفتیپ

 يارسانه يهاانیگر انواع بیبر د یشگرف يرگذاریدر شرف تأث ،تیبروز خالق ییدر توانا يانفجار

و  Grand Theft Auto ،Uncharted يهامیگو پس از  Matrixگانۀ گر پس از سهیاکنون د است.

Red Dead Redemption يهاداشتهدر حال رد و بدل  هامیگها و لمیاست که فآشکار گشته 

 خودشانشخص تر از جوان يهانسل يف هنریها خصوصاً در توصمیگ گر هستند.یکدیبا  شیخو

که  یبه عنوان مثال هنگام کننده هستند.نییار تعیها از جهان بسوة درك آنو به احتمال در نح

 يلم گذر کرده و معنایا فیمانند کتاب  یخط ییهاییبازنمااز  ،هنرمند ک فردی 1ث نفسیحد

مات کاربر یآن وابسته به تصم يهایکه خروج یرخطیو غ 2یتعامل يهاستمیرا در س يترقیعم

باشد. نداشته ییچ معنایممکن است ه باشد؟تواند داشتهیم ییچه معنا نیاکند، یجستجو م است

د توقع یدر حال رخ دادن است، اما نبا یرات جزئییاز تغ يارین باشد که بسیآن ا يممکن است معنا

نده یا دو دهۀ آیک ی ین باشد که طیآن ا يممکن است معنا ؛ وداشت یا تحولیچ انقالب یه

 يایکه نوجوانان قادر نخواهندبود دن خواهندبود يخلق فرهنگ ضرور چنان در ییدئویو يهامیگ

ن سه یاز ا یبین است که احتماالً ترکیتر ااز همه محتمل ؛ ورا تصور کنند ییدئویو يهامیگقبل از 

  

  

1 Expression-Self -  در اینجا اشارة نویسنده نه به یک ژانر مشخص اثر هنري، بلکه به فرایند کلی خلق هنري مخصوصاً در تفکر

  م.- داندمدرن است که هنر را به صورت کلی زاییدة درون و نفس هنرمند می

2 Interactive 
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 ییهان سؤالیاز است که پاسخ به چنین موضوع، نیوست. صرف نظر از ایو به وقوع خواهدپیسنار

  رند.یجستجو قرارگ مورد یستمیس يبه نحو

رد، اما عموماً به یگیها مورد استفاده قرار منهیاز زم ياریکه در بس يا: واژهتعامل

شود. هرچه درجۀ یاستفاده م يدر اثرگذارکاربر  ییتوانا زانیم يبرا ياعنوان سنجه

 يبر شکل و سمت و سو ياثرگذار يبرا يشتریب ییتعامل باالتر باشد، کاربر توانا

  دارد. يال رسانهک محصوی

  کند؟یرا مطالعه م ییدئویو يهامیگ یچه کس 1,1

  ن است.یشیپ يهاهیفرض ینیو بازب یمیقد يهاهیاز تجربه، رهاکردن نظر یانیبر فراز بن ییعلم بنا

انجام پژوهش  یکه مدع ي، افرادیک علم است؟ از طرفین معنا یبه ام یگا پژوهش در مورد یآ

ستند یبند نيپا یروش علم ين استانداردهایشه به باالتریهم هستند، به وضوح میگدر مورد 

د یقتاً چگونه باین که حقیکند)؛ از آن گذشته، در مورد ایها صدق مکه دربارة همۀ رشته ی(موضوع

گر، اگر علم را به یوجود دارد. از طرف د يشتریز اختالف نظر بین انجام داد میگدر مورد  یپژوهش

 میگم، پژوهش در مورد یریدانش در نظر بگ يرانه و خودانتقادیگسخت، یستمید سیتول يمعنا

  باشد. یک رشتۀ علمی دیباو  تواندیم

هستند که به  یها متخصصانآن یبه صورت کل هستند؟ یچه کسانم یگحال، پژوهشگران 

ند توانیاکنون مهم یان دورة کارشناسیمشغولند. دانشجو ییدئویو يهامیگصورت عمده به مطالعۀ 

د ینه پدین زمیدر ا يدکتر يهادوره رند.یبگ ییدئویو يهامیگنۀ یخود را در زم یتخصص اصل

آن برگزار  يمستقل برا يهاشینه در دسترس هستند و هماین زمیمختص به ا يهااند. ژورنالآمده

آرست، ن حال، اسپِن ین موارد هنوز تازه هستند؛ با ایبزرگتر همۀ ا یدانشگاه اسیشود. در مقیم

 میگمطالعات  ییتواند به عنوان سال ابتدا یم 2001: «استگفته 1میگمطالعات  ر ژورنالیسردب

  .2»شوددهید یالمللنیو ب در حال ظهور، باثبات یک رشتۀ دانشگاهیبه عنوان  ياانهیرا

  

  

1 Game Studies 

2 Aarseth, 2001. 
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خود در نظر  یقاتیتحق یرا به عنوان عالقۀ اصل ییدئویو يهامیگ ،از پژوهشگران يدینسل جد

با  تواند قابل توجه باشد.ین رشته همچنان میا یت و اعتبار دانشگاهیمقبول ياند. اما جدال براگرفته

مختص  يشتریمعتبر و مورد احترام ب یدانشگاه يهااکنون ژورنالش، ما همیسال پ 10نگاه به تنها 

 حققان فراهم کند.مدر شبرد تفکر یپ يبرارا نۀ الزم یتواند زمیم که میدار ییدئویو يهامیگبه 

 يش منتشر شد، در ابتدایسال پ 40ش از ین بار بیکه نخست 1نگیمیگو  يسازهیشبک یژورنال کالس

 يگرید 2یهمترازخوان يدارامتعدد  يهاامروزه ما ژورنال است.وستهیپ میگ مطالعاتد به یهزارة جد

 یالمللنیژورنال بو  4ياانهیار يهايسازهیو شب نگیمیگ یالمللنیژورنال ب، 3ا و فرهنگهمیگچون 

  م.یار داریدر اخت 5میگ يبرمبنا يریادگی

 روشنفکرانه. یفرهنگان یاز ب یشکلنه م، یکنیرا مطالعه م ییدئویو يهامیگد توجه کرد که ما یبا

باشد، فتادهیجا ن یدان علمیما ممکن است هنوز در م یقاتینۀ تحقیم زمید اعتراف کنینکه بایرغم ایعل

اند، ما رفته نشدهیپذقات ما یم. اگر تحقیکن يز خوددارینه نین زمیدر ا توهم توطئهاز هرگونه د یبا

م، یب را مملو از دشمنان بدانیرق يهانکه حوزهیا ایتوهم توطئه  يهاهیمثل نظر ییزهاید با چینبا

  م.یخود را ارتقا بخش یدرون يد استانداردهایآن با يبه جابلکه  ؛میکن یخودمان را راض

ل شدن یتبدر یمسدر  میگگرفتن مطالعات قرار رسان ياریار مهم یبس يهاشرفتیپاز  ياسلسله

 یعموم يایر شاهد احیاخ يهااست. به عنوان مثال، دههقابل اعتنا بوده یک حوزة مطالعاتیبه 

 ياریاز آن گذشته، بس است.مطالعه بوده يک موضوع ارزشمند برایموضوع فرهنگ عامه به عنوان 

نند که آن را از یبینم یلیچ دلیاند و هبزرگ شده ییدئویو يهامیگمحققان با  یاز نسل کنون

همانگونه که –ها میگن است که یها انیتر از ااما مهم؛ ستثنا سازندمش یخو یعلم يجستجو

ا ر يجد یاند که توجهدهیرس یدگیچیاز پ ییبه مرحلۀ باال - استده شدهیچیار پیدشان هم بسیتول

  د.نکنیجاد میرا ا میگاز به محققان کارآزمودة یده و نیطلب

  

  

1 Simulation & Gaming 

2 Peer-reviewed 

3 Games and Culture 

4 International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations 

5 International Journal of Game-Based Learning 



 35 |  ییویدیو يم هایمطالعه گ

 

 

و  باشد میگرسان مطالعات ياریتواند یم یقیتحق يهانهیاز زم ياریاست که بسروشن گشته

با  یهستند. محققان علوم انسان يارشتهانیم يانهیزمشده با پسنیگلچ يادسته میگمحققان 

 یقاتیتحق يهاشیدهند، اما همایل مین دسته را تشکیاز ا یه بزرگات گرویلم و ادبیف يهانهیزمپس

و طراحان  انهیعالمان را شناسان)،(اکثراً جامعه ین شاهد حضور محققان علوم اجتماعیهمچن میگ

ستند، نکتۀ ین ی، که عرفاً دانشگاهين گروه آخریباشد. حضور ایار هم مهم هستند میکه بس میگ

 میگو طراحان  میگن محققان یک بینسبتاً نزد يادر حال حاضر، رابطهاست. حداقل  یقابل توجه

ار خاص است. در یط بسیک شرایقت یبه نظر برسد، اما در حق یهین ممکن است بدیوجود دارد. ا

ان محققان و یفاصلۀ م - یادبمطالعات ا یلم یمانند مطالعات ف– یمیقد یقاتیتحق يهاحوزه

 یدو گروه به سختن یارسد که یاوقات به نظر م یو گاه کندیم د بزرگ جلوهیاندرکاران تولدست

نگونه یما هم ا یقاتیحوزة تحقدر ت یوضع يصحبت کنند. ممکن است روز یبتوانند با زبان مشترک

ن یعدم وقوع چن ين ماجرا خود را متعهد به تالش براین است که هر دوطرف ایشود، اما حداقل ا

  دانند.یم یتیوضع

  د؟یکنیرا مطالعه م ییدئویو يهامیگشما چگونه  1,2

ت یوجود دارد، رعا ییدئویو يهامیگآوردن به  يرو يک راه برایش از ین امر که بیان ایب

ها و ن است که روشین باره است. انتخاب اکثر محققان، حداقل در حال حاضر ایانصاف در ا

به مشاهدة  شیگرا 1نگارانقوم ق دهند.ینه تطبین زمیشان را در ایقاتیتحق ینۀ اصلیزم يکردهایرو

ل کنند و یها را تحلمیگخواهند خود یلم اکثراً میده در مطالعات فیدمیکنان دارند. محققان تعلیباز

ن یک پژوهشگر ایکه  یکنان دارند. مادامین بازیل تعامالت بیل به تحلیتما پژوهشگران ارتباطات

ن یترد متناسبیش روست بایکه پ یهر پرسش پاسخ به يکند که برایق میتر را تصدآل عامدهیا

  د.نندار يرادیچ ایخود ه يبه خود تالین تمایرا به کار برد، ا یشناسروش

از مطالعات  ي، شمارمیگبه  یکرد دانشگاهیرو یبهتر به شما در مورد چگونگ یدادن درک يبرا

ها را به بحث وسط آنشده تارائه یشناختروش يکردهایقرار داده و رو یارزشمند را مورد بررس

  م.یذارگیم

  

  

1 Ethnographers 
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 يخبر يهادر رسانه ییدئویو يهامیگ ییدر مورد نحوة بازنما 1زامیلیو يتریمیما با مطالعۀ د

 يهامیگکارکرد  درك يامز برایلیو .2میکنیساله آغاز م 30 یک بازة زمانیاالت متحده در یا

 يهاانیو جر ییدئویو يهامیگ از يسازرین نحوة تصویو رابطۀ ب یدر گفتمان عموم ییدئویو

را جستجو  5پورتیرلد روز اَند ویو.اس. نیو  4کیوزوین، 3میتاات ینشر یگانیتر، بایعموم یفرهنگ

ن یچنت یدر نهال کرد و یدند تحلیگنجیط مورد نظر او میمقاله که در شرا 119کرد. او تعداد 

  کرد: يریگجهینت

ش از آن، مراحل یپ نِینو ياسانهر يهايهمنوا با فناور ییدئویو يهامیگ

 ییک رهایال آن به را پشت سرگذاشت و به دنب شدنبیاز تخر یمشخص

 در نقشن، یشیپ يهارسانهز چون ینها میگن یافت. همچنیدست  ینسب

د یکه شا يبه نحو - ندبزرگتر درون فرهنگ ظاهرشد يهانزاع يبرا ییمبنا

  .7دیها نامن نزاعیا» 6وار کوتاهید«را  هابتوان آن

  

کنان آن، بلکه متون دست یباز یا حتیها میگامز نه خود یلیم که وین نکته دقت کنید به ایبا

  کرد. یبود بررسل محتوا قرار دادهیمورد تحلکه  را یدوم

 یرا بررس ییهاراه 10کلیک نیو ار 9. موری، رابرت ج8ِکالس دوشانویگر، نید يادر مطالعه

که در  1انبوهن چندکاربرة یآنال میک گی-  Divided Empirexies: An Star Wars Gala کردند که

  

  

1 Dmitri Williams 

2 Williams, 2003a, 2003b. 

3 Time 

4 Newsweek 

5 US News and World Report 

6 lightning rod – م.- اندازندمعنی اصطالحی این لغت به معناي کسی یا چیزي است که همیشه همۀ تقصیرها را گردن او می  

7 Williams, 2003b, p. 543. 

8 Nicolas Ducheneaut 

9 Robert J. Moore 

10 Eric Nickell 
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 4بودنیرا به اجتماع کنانیبازق آن یاز طر –ان داردیجر 3جرج لوکاس 2جنگ ستارگانجهان 

کنان چگونه در ین موضوع بودند که بازیا یها عالقمند به بررسبه طور خاص آن .5کندیمب یترغ

 يهاتیده و به فعالیگر را دیتوانند در آن همدیکه کاربران م ییهامکان– میگ يها» 6خانهمشروب«

ل شد تا مشخص شود یتحلشده رفتار مشاهده پردازند.یمگر افراد یبا دبه تعامل  - بپردازند یاجتماع

 يکه توسط او برا ياواژه– شناسجامعه 8اولدنبرگ يمتعلق به رِ »7مکان سوم«ا با مفهوم یکه آ

مطابقت  - رودیبه کار م یعموم يهاا فروشگاهیمانند بارها  یررسمیغ یعموم يهااشاره به مکان

  ر.یا خیدارد

ها کارشان را با هم ادغام کنند. آن یمختلف يهایشناسم گرفتند روشیکل تصمیو ن دوشانو، مور

ان (درون دیدر مرا  یها زمانکه آن ین معنی، به اآغاز کردند» 9يمجاز ينگارمردم«ک یرا با انجام 

ن هر جلسۀ یها همچنآن ها گذراندند.خانهمشروبدر  یتعامالت اجتماع یستمیبه مشاهدة س) میگ

بود) به طور کامل ضبط ک متصل شدهیم به کارت گرافیکه به طور مستق ینیشان را (با دوربمیگ

را ثبت کرده بود  آن میگکنان که ین بازیداده باز تمام تعامالت رخ يااههیها ست آنیدر نها کردند.

سندگان یکه نو یجیاز نتا یکی ل کردند.یشدة مخصوص آن را تحلیافزار طراحو با نرم ضبط کردند

تمام  قتیدر حق و کنندیعمل نم یاجتماع يبه عنوان تنها فضاهاها خانهمشروبکه ن بود یگرفتند ا

                                                                                                                                       
1 Massively Multiplayer Online Game 

2 Star Wars 

3 George Lucas 

4 Sociability 

5 Ducheneaut and Moore, 2004; Ducheneaut et al., 2004. 

6 Cantina – کند و در دنیاي جنگ ستارگان، هم اشاره به مکانی مشخص در شهر این واژه به معناي باري است که مشروب سرو می

دارد و هم بعضی اوقات مانند همین گیم به معناي عمومی  Mos Eisley Cantina) با نام Pirate Cityدزدان دریایی (

  م.- باشندها با دیگران تعامل داشتهتوانند در آنهایی است که کاربران میخانهمشروب

7 The Third Place 

8 Ray Oldenburg 

9 Virtual Ethnography 
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 یبه صورت اجتماعاً عمد ين فضاهایسه با ایکه در مقا يترفیظر 1يهاکیمکانبه جهت م یگ

  است. یشده دارد، کامالً اجتماعیطراح

که  3انجام داد Residen Evil Code: Veronica Xاز  »2خوانش تنگاتنگ«ک یسوزانا توسکا 

ها را حل ده و پازلیوالها جنگیها و هید با زامبیکنان بایاست و در آن باز »4ترس و بقا« میگک ی

 نقد« يهاکیتکن قدرتزند. مطالعۀ توسکا از یند بگریوشاکامالً ناخ ةریک جزیکنند تا از 

 يرا در جستجو میگن ی، ایل متنیاو با به کار گرفتن تحل است.بهره برده» 5محورخواننده

 است.قرار داده یمورد بررس اشقصه يدن معنایرون کشیو ب آنساختار  يقابل اعتنا يهایژگیو

با  خاص سروکار دارد. يابزار نظرن جعبهیتاً با اعمد میگش در متن یپو يق توسکا برایتحق

از معدود  یکین ینه، این زمیدر ا یکمال تعجب، با در نظر گرفتن تعداد محققان علوم انسان

  .است میگک عنوان مشخص یاز  یلیتفص يهالیتحل

 یمانند رانندگ ییهاا کنشیدادها یمبهم که عموماً اشاره به رو يا: واژهکیمکان

کن یاجازة آن را به باز میگ یک کردن دارد که طراحیا شلی، یسالمت یابیزکردن، با

کن یکه باز ییکارها یعنی– میگک ی» 6افعال«توان آن را به عنوان یدهد. میم

  فهم کرد. - تواند انجام دهدیم

  

  

1 Mechanics 

2 Close reading – تفسیر دقیق و طوالنی از بخش کوتاهی از یک متن دارد. چنین خوانشی  خوانش تنگاتنگ در نقد ادبی اشاره به

تر تفسیر، تأکید بسیاري بر اجزاي واحد داشته و توجهی دقیق به صرف و نحو کلمات و همچنین ترتیب هاي عامدر برابر جنبه

  م.- ها در طول خوانش متن داردشدن ایدهگشوده

3 Tosca, 2003c. 

4 Survival horror 

5 response criticism-aderRe – محور، مکتبی در نظریۀ ادبی است که بر پایۀ مباحث هرمنوتیک و نقد خواننده

پساساختارگرایانه شکل گرفته و به جاي محور قرار دادن مؤلف و یا محتوا و ساختار یک متن در یک نقد ادبی، توجه خود را بر فهم و 

  م.- سازدمی تجربۀ خوانندگان از متن در طول زمان معطوف

6 verbs 
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او  یاهداف اصل .1استها بودهمیگ یشناختذاتو  یفلسف یول به دنبال مبانیسپِر ی ت،یدر نها

مخصوص آن را برجسته  يهایژگیفراهم آورد که و ییدئویو يهامیگاز  یفیاست که تعربوده نیا

ول ین کار، یا يرا مورد کاوش قرار دهد. برا یسنت يهامیگو  ییدئویو يهامیگن یو رابطۀ ب کند

دست » 2میگک یمدل کالس«ک یقرار داده و به  ین را مورد بررسیشیپ يقابل اعتنا يهاتالش

ت را یک فعالیبه حساب آوردن  میگ يکه خواص الزم برا د)یاست (به فصل سوم بنگرافتهی

است که  یاز استقرا و استنتاج منطق یبیول ترکیشمارد. روش مورد استفاده توسط یبرم

مانند را آشکار یها از توجه دور ممیگکه عموماً هنگام بحث و مطالعه در مورد  ییهافرضشیپ

  سازد.یم

  لیلتح انواع 1,3

و با به  یدانشگاه ياندازهااز چشم یقیتوانند از گسترة عم یها ممیگم، یدیگونه که دهمان

، در کندوکاو 4مرمنیو ز 3لنارند. سیقرار گ یمورد بررس یمختلف يهایشناسروش يریکارگ

)، میگ ی(طراح 5قواعدتوانند با تمرکز بر یها ممیگدهند که یشنهاد می، پمیگ یقشان در طراحیعم

شده و کارگرفتهتر بهگسترده يهانهی(زم 7فرهنگا ی)، میگکردن  يباز یتجربۀ انسان( 6يباز

 مربوط به يهاگونه ل،یتحلگونه ن سه ی. ما به ا8رندی) مورد توجه قرار گمیگشده توسط یدرون

  م:یبرس یانداز اصلن پنج چشمیم تا به ایکنیرا هم اضافه م 10هاسنجهو  9یشناسذات

  
  

  

1 Juul, 2003b. 

2 Classical Game Model 

3 Salen 

4 Zimmerman 

5 Rules 

6 Play 

7 Culture 

8 Salen and Zimmerman, 2004. 

9 Ontology 

10 Metrics 



 ییویدیو يهابراي درك گیم | 40

 

نجا یرند. در ایگیل قرار میمشخص موضوع تحل میگ يشتریا تعداد بیک ینجا ی: در ا1میگ .1

 ن که چگونهیو ا هاآن شود و در مورد ساختارستهیها نگرمیگن است که به خود یاصل ا

ر از یو غ میگ يایکن در دنیباز ییبازنما کن،یپاداش بازجمله از – یمشخص يهاکیتکن هامیگ

، رندیگیبه خدمت مکه مد نظر طراح است  يايبه تجربۀ کاربر یابیتدر جهت دسرا  - آن

 یقیات تطبیدر ادب يانهیزمشیپ که يافرادتوسط  معموالًل ینوع تحلن یگفته شود. ا ییزهایچ

 .2شودیانتخاب م دارند یشناختییبایز يهاگر رشتهیا دی

که بر  یمطالعات هاست.میگود تر از خمهمها میگکردن  ياوقات عمل باز ی: گاه3کنانیباز .2

 یها به عنوان نوعمیگکنان از یاستفادة باز یخواهند چگونگیکنند عموماً میکنان تمرکز میباز

نگاران عموماً شناسان و مردمرا مورد کاوش قرار دهند. جامعه یاجتماع يک فضایا یرسانه 

 .4پسندندیل را مین نوع از تحلیا

ن یتواند ایل میتحل يها، انتخاب ما برامیگشتر از خود یبا فاصله گرفتن ب :5فرهنگ .3

نجا یم. در ایاز آن هستند تمرکز کن یجزئز ینها میگکه  يتربر فرهنگ گستردهباشد که 

 یتر فرهنگگسترده يبا الگوها نگیمیگها و میگم چگونه ین است که بفهمیهدف ما ا

د یپد نگیمیگکه حول  ییهافرهنگتعامل دارد. به عنوان مثال، ممکن است ما به خرده

 با خشن يهامیگدر برابر  یعموم یتینارضا سۀیمقابا ا ی میباشعالقه داشته ندیآیم

 اندرا احاطه کرده نگیمیگکه  ییهاگفتمان یبررسبه ن یشیپ» 6يارسانه يهاهراس«

چون  یدومعموماً به منابع دست  ین مطالعاتی، چنیشناختاز لحاظ روش م.یمند باشعالقه

 .7آورندیم يغات رویا تبلی يخبر يهارسانه

  

  

1 The Game 

2 Atkins, 2003; Tosca, 2003c. 

3 The Players 

4 Kerr, 2003; Taylor, T. L., 2003b; Wright et al., 2002. 

5 The Culture 

6 Media Panics 

 .Consalvo, 2003به عنوان مثال،  7
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قرار  یها را مورد بررسمیگ یفلسف یمطالعات مبان یان، برخین میدر ا :1یشناسذات .4

ها میگهمۀ  يکه برا یعموم ین هستند که احکامین مطالعات معموالً به دنبال ایدهند. ایم

، قواعدن یمثال رابطۀ ب يکه برا و ممکن است به ما کمک کنند ان کنندیکنند بیصدق م

رد که یگیشکل م یمنطق یلیتحل يبر مبنا یقین تحقیچن .2میکن را بفهمیو باز داستان

 ياعالقهم یگخاص  نیبه عناوخود  يبه خودملموس دارد، اما  يهاشه در مثالیعموماً ر

 ندارد.

 یق در طراحینده به تحقیفزا يار شاهد عالقهیاخ يهات، سالی: در نها3هاسنجه .5

 است.کن) بودهیاز رفتار باز یکم ییهااسیمق ي(به معنا» هاسنجه«با تمرکز بر  4محورداده

 يمثالً براکن را، یا احساسات) بازیو رفتار ( میگ ین طراحیمعموالً رابطۀ ب ین مطالعاتیچن

 .5سنجدیکنان میبهبود تجربۀ باز دکنندگان جهتیکمک به تول

 

 هاآن يهایژگیو و لیتحل یاصل گونۀ پنج 1-1جدول 

  ق متداولیعال  يش نظریگرا  متداول يهایشناسروش  لیگونۀ تحل

  ، معنایطراح يهاانتخاب  لمی، مطالعات فیقیات تطبیادب  یل متنیتحل  میگ

  شیمایمشاهده، مصاحبه، پ  کنیباز
، ينگار، مردمیشناسجامعه

  یطالعات فرهنگم

ها، میگاستفاده از 

  میگاجتماعات 

  یل متنیمصاحبه، تحل  فرهنگ
، یمطالعات فرهنگ

  یشناسجامعه

 يهاها به مثابه ابژهمیگ

ها به عنوان میگ، یفرهنگ

  رسانه یشناساز بوم یبخش

  یفلسف يجستجو  یشناسذات
خ یمتنوع؛ از جمله فلسفه، تار

  ی، نقد ادبیفرهنگ

ها میگ یسف/فلیمنطق یمبان

  نگیمیگو 
  

  

1 Ontology 

2 Aarseth, 1997; Juul, 2003a; Salen and Zimmerman, 2004. 

3 Metrics 

4 Data-driven design 

5 Drachen and Canossa, 2009; Nacke et al., 2009. 
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  ق متداولیعال  يش نظریگرا  متداول يهایشناسروش  لیگونۀ تحل

  هاسنجه
 يهاداده يل آماریتحل

  شدهثبت

 یشناسافزار، رواند نرمیتول

  يرفتار
  میگ یطراح

در و  وفادار مانده ياشسته و رفته ییگرالین تقلیبه ندرت به چن یقت، مطالعات واقعیدر حق

کند، اما یاشاره م یکل يالذکر به روندهادهند. طرح فوقیرا پوشش م ياچندگانه يهامقولهعمل 

ها یشناسمشخص از روش ياست که مجموعهین طور نیشه ایم که لزوماً همیباشاد داشتهید به یبا

  ها با هم به کار روند.هیمشخص از نظر يابا مجموعه

  ؟يمکاتب فکر 1,4

اغراق به نظر برسد، چراکه  یممکن است کم میگدر مطالعات  يسخن راندن از مکاتب فکر

شناسند. با ینم» مکتب«ک یک گروه و نه قطعاً یها معموالً خودشان را نه به عنوان يبندن گروهیا

  اند.دهیبه قوام رس یخصوصمشخص به ياندازهاان چشمین مین وجود، در ایا

 میگ يبر رو یقاتیتحق مجموعۀبزرگ دو  یاسیدر مقدر حال حاضر د گفت که ینخست با

ن گروه یم. محققان ایبنام» 1يسازهیشب مجموعۀ«م یتوانیرا م عهمجمون دو ین ایکنند. اولیق میتحق

 يهامیگو البته همواره بر  - کیرالکترونیغ يهايسازهیشب جملهاز  -  يسازهیبر تمام انواع شب

مختص به  يهاها و ژورنالشیشکل گرفته و هما ین گروه به خوبیکنند. ایتمرکز م ییدئویو

سال  یدر حوال »2ییدئویو میگۀ مطالعات مجموع«ر و دوم با نام دتیجدمجموعۀ  خودش را دارد.

ن کتاب با عنوان یاست که ما در ا يزیانگر چیب مجموعهن یپا به عرصۀ وجود گذاشت؛ ا 2000

انجمن رامون یپدر حال حاضر  ییدئویو میگۀ مطالعات مجموعم. یکنیاد میاز آن » میگمطالعات «

 ها و فرهنگمیگو  میگمطالعات مانند  ییهاو ژورنال )RAGiD( 3تالیجید يهامیگق در یتحق

همچنان  ییدئویو میگۀ مطالعات مجموعو  يسازهیۀ شبمجموعن یب يچرخد. ارتباط و همکاریم

  ار نادر است.یبس

  

  

1 Simulation Community 

2 Video Game Studies Community 

3 Digital Games Research Association 
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  ییگراصورت 1,4,1

قابل مشاهده است، اگرچه که اکثر محققان  یکرد کلی، دو روییدئویو میگدر مجموعۀ مطالعات 

ل یعالقمند به تحل» 1گراگروه صورت« .دانندیمکرد وابسته نین دو رویاز ا یکیراً به منحصخود را 

 به رسانه بوده و  انهیگراانسان کردیک رویندة یها نمااست. آن یشناختل ذاتیا تحلی میگخود

 ا نحوة استفاده از آن آثار است.یمرتبط با ذات  یا سؤاالت فلسفیتمرکزشان بر خود آثار 

  شود.یافت میلم یا مطالعات فیمانند هنر  ییهادر رشته یمشابه يردهاکیرو

تر مهمن یتفاوت ب يکه عمدتاً بر مبنا جاد شدیا یگرا انشقاقزود در درون گروه صورت یلیخ

و » 4شناسانتیروا«ن یب با عناویها به ترترگروهین زیا .بود 3قواعد ایو  2ییبازنما دانستن

نکه کدام بخش از یشان در مورد ادهید) که در عقی(به فصل هفتم بنگر شدند شناخته» 5شناسانيباز«

ن یشناسان اتیداشتند. روا اختالفگر یمطالعه است با همد ين بخش برایترارزشمند میگمحصول 

ا رمان یلم یک فیبخواهد  يکنند که فرد یها را بررسمیگ يکردیدانستند که با همان رویرا به جا م

ک تله است، یتنها  تیروان که یشناسان، عمدتاً با استدالل بر ايکه باز ید، در حالکن یرا بررس

  باشد. قواعداز  یستمید مطالعۀ سیبا میگکردند که مطالعات یاحساس م

کنند یکه ادعا م یکسان– یقیشناسان حقتیاز روا ییهاافتن نمونهید گفت یباکه  یدر حال

. به اندار پرسروصدا بودهیشناسان بسيمشکل است، باز يرکا - است میگبخش از  نیمهمترت یروا

 ییدئویو يهامیگشتر یها در بقصه« استاظهار کرده ،میگطراح و متفکر  ،6عنوان مثال، رف کوستر

 ياپوسته قصه .کندیفا میک مهره در شطرنج ایدن ینام »شاه« کنند کهیفا میرا ا یهمان نقش

پرداز هیاسپِن آرست، نظر؛ »7ماندیم ینخورده باقو هستۀ آن دست میگد، اما یافزایم میگجذاب به 

لم یپردازان فهیتوسط نظر جنوناکنون تا حد که هم 8الرا کرافت یجسمابعاد «است ، ادعا کردهمیگ

  

  

1 Formalist 

2 Representation 

3 Rules 

4 Narratologists 

5 Ludologists –  این واژه از دو بخشludo + logy  تشکیل شده که بخش اول از واژة التینlūdus م.- آیدبه معناي بازي می  

6 Raph Koster 

7 Koster, 2004. 

8 Croft Lara – هاي قهرمان سري بازيTomb Raider م.- هاي ویدئویی استترین قهرمان مؤنث در تاریخ گیمکه معروف  
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ک بدن با ظاهر یکامالً نامربوط است، چراکه  يامرکن یک بازیمن به عنوان  ياست، برال شدهیتحل

 یحتکنم، بدن او را یم يمن باز یوقت کنم. ينخواهدشد که من متفاوت باز متفاوت، باعث

ها و تیشخص– یۀ داستانیگر: الیبه عبارت د؛ »1نمیبیآن را م يق آن و فراینم، بلکه از طریبینم

  است. یواقع میاصل گا همان ی قواعد يبرا ياتنها جرقه - 2رنگیپ

  دهند.یرا شکل مقصه ک یکه وسته یع به هم پیاز وقا يارهی: زنجتیروا

  ییگراتیموقع 1,4,2

هستند.  یا فرهنگ به صورت کلیها میگکنان یل بازیمعموالً عالقمند به تحل 3گراتیگروه موقع

ها کمتر به ستند. آنیآورند ن ینه و تنوع را به حساب نمیکه زم یشمولها عالقمند به احکام جهانآن

ا یع مشخص یفات از وقایشتر به دنبال توصیو ب لیتحل يبرا یعموم قواعدا یدنبال الگوها 

 هستند. یاجتماع يهاسیپرکت

 یبخشبه نحو ثمرتوانند یها ممیگکه م یهستاعتقاد ن یامعموالً شاهد ن اردوگاه ما نه تنها یدر ا

واضح از  یتینارضاک یشان مطالعه شوند، بلکه شاهد یت اجتماعیوابسته به موقع یحیبه عنوان تفر

از  يریگجهینت«شناس، نسبت به انسان 4یملب ام. به عنوان مثال تامس م.یز هستیگرا نرتکرد صویرو

 یعنی» (یقیۀ تجربۀ حقیاستدالل بر پا«) هشدار داده و در برابر آن ییگراصورت یعنی» (هامقوله

ه اشاره مشاب يز به نحوی، نمیگ، پژوهشگران 7رایو ما 6یارم .5دهدیشنهاد می) را پییگراتیموقع

کردن چه رخ يم در کنش بازید بفهمیست، بایچ میگک یم که یم بدانیخواهیاگر ما م«اند که کرده

  ».9میرا فهم کن 8یپلمیگکن و تجربۀ او از ید بازیو با دهدیم

  

  

1 Aarseth, 2004. 

2 Plot 

3 Situationist 

4 Thomas M. Malaby 

5 Malaby, 2007. 

6 Ermi 

7 Mäyrä 

8 Gameplay 

9 Ermi and Mäyrä, 2005. 
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ن حوزه یا است.ر بودهیفراگ ياتاکنون حوزه میگتوان گفت مطالعات یدر مجموع م حالبه هر 

 يها فضا را برامیگعت کمتر جستجوشدة یده که طبین عقینۀ مشخص و با اشگامایک روح پیبا 

فهم  يده که براین عقین در این حوزه همچنیاست. اکند، متحد شدهیهمۀ عالقمندان فراهم م

ق یم قلب شما را تشوین از صمیبنابرا؛ نظر استکرد، هم يها را بازد آنیها بامیگن ابعاد از یشتریب

 ییدئویو يهامیگرا درك کند، به دنبال  ییدئویو يهامیگخواهد یکه م یعنوان کس م که بهیکن یم

شه یهم د.ید آشنا سازیتوانیکه م 1هاژانراز  يشتریخود را با تعداد هرچه بقتاً یحقد و یک باشیکالس

 است؟ بهنگونه انجام شدهیدهد؟ چرا این روش جواب میچرا ا د:ین سؤاالت را از خودتان بپرسیا

نگونه عمل یمشخص ام یگن یکنان در ایتوانست انجام شود؟ و چرا بازیم يگریق دیچه طر

ن ی، امیگپژوهش  يایدر ورود به دنست، اما ین یبودن الزام میگاست که عشق  یهیکنند؟ بدیم

  .میگذاریقدم ماکنون به درون آن است که ما هم ییاین همان دنیا ؛ وت استیک مزیقطعاً 

است. اشاره به  میگهمۀ عناصر فعال  یر کلیاشاره به تأث يمبهم برا ياژه: وایپلمیگ

  کن دارد.یت توجه بازیهدا يبرا میگ ییو توانا میگنگرانه از تجربۀ کل

مشترك  يهایژگیۀ وی) که بر پاییدئویو يهامیگنجا از ی(در ا يا: مقولهژانر

  شود.یبنا م یمشخص

   

  

  

1 Genres 
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  شتریبحث ب يبرا یسؤاالت

 (مانند  یتعامل يهاون) به سمت رسانهیزی(مانند تلو یخط يهااز رسانه يرگذا

ا یاست؟ آن روند شدهیموجب ا يزینترنت) وجود دارد. چه چیو ا ییدئویو يهامیگ

ن یا ایدهد، ید تعامل با رسانه را ارائه میاست که اَشکال جد ين عامل تنها فناوریا

 تر است؟عیوس یرات اجتماعییگذار وابسته به تغ

  

 يهامیگچون مطالعات  ید دانشگاهیک حوزة جدیگشودن  يهابیها و آسچالش 

دربارة آن  یار کمین بسیشیقات پیکه تحق ياهیست؟ هنگام ورود به ناحیچ ییدئویو

 باشد؟داشته یآگاه ید به چه مالحظاتیوجود دارد محقق با

  

 ل است، چگونه یاز تحل ياگونه يها بر روآن یقاتیکه تمرکز تحق میگان یدانشجو

ا در هر مورد الزم است که به یباشند؟ آل تعامل داشتهیگر تحلید يهاد با گونهیبا

ت دارد یاشاره کرد؟ چقدر اهم میگدة یک پدیدر مورد  یاصل يتمام چشم اندازها

  پرداخت؟ها میکردن گ يبازک محقق به یکه به عنوان 


