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 چکیده
هدایی بدا  ای به تولیدد بازی طور گسترده های دیجیتال به سپتامبر، بسیاری از سازندگان بازی 77پس از واقعه 

هدا  مضمون جنگ و با هدف القای دیپلماسی آمریکا و غرب به بازیکنان، روی آوردندد. اغلدب ایدن بازی
جنگ و جذابیت بدا  در طرایدی و تعامدل بدا بدازیکن، بده انتقدال مفداهی   ضمن برخورداری از موضوع

ها، افزایش چشدمگیری در سدطد دنیدا  پردازند. میزان فروش و مخاطبان این بازی ایدئولوژیک سیاسی می
که تبدیل به روندی محبوب در میان بازیکنان طی دو دهه اخیدر شدده اسدت. در ایدن  داشته است، تا جایی

شده، از روش تحلیل کیفدی فراترکیدب  های مطالعات کیفی انجام ها و یافته هدف ترکیب تحلیل باکه مقاله 
های کیفی داخلی و خارجی  عنوان مقاله از پژوهش 77وجو، با انتخاب  پس از جستو استفاده شده است 

تحلیل شدده  بندی و بندی، طبقه آمده جمع دست های به  های دیجیتال سیاسی و جنگی، یافته در یوزه بازی
در هدر   هدا های پژوهش ها است که یافتده نظران آن ها براساس صایب بندی این پژوهش است. معیار طبقه

شناسدی  اند. در مقاله یاضر از ترکیب نظری رویکردهدای امپریالیسد  فرهنگدی و شر  طبقه کدبندی شده
ویژه  های دیجیتال به هند که بازید آمده نشان می دست عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. نتایج به به

ای قدرتمند و ابزاری دیپلماتیک در دست  مثابه رسانه با مضمون اکشن، تیراندازی اول شخص، و جنگ، به
های سیاسی به بازیکنان )مخاطبان( ملدی و فراملدی،  ها برای القای پیام های سازنده هستند که از آن شرکت
های ندژادی، قدومی، و مدذهبی و تدداوم  ها، بازتولید کلیشه ی آنهای سیاسی و فرهنگ دهی به دیدگاه جهت

 کنند. برداری می سوءبازنمایی شر  بهره
 شناسی های سیاسی و جنگی، امپریالیس  فرهنگی، شر  های دیجیتال، بازی بازی :ها کلیدواژه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

  ایران. تهران، مرکزی، تهران واید آزاد دانشگاه خبر، دانشکده ارتباطات، علوم رشته استادیار .1
 

 ماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.پژوهشگر پسادکترای رشته علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجت. 2
 

دانشجوی دکترای رشته علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واید تهران شدمال، تهدران، ایدران . 3
 )نویسنده مسئول(.
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 مقدمه
زون در صنعت بازی همچون سایر صنایع فرهنگی دیجیتال، صنعتی نوپا و دارای شتاب روزافد

شدود. ایدن صدنعت  بحث رقابت در بازار جهانی و نیز افزایش تعدداد مخاطبدان محسدوب می
هدای سداختاری ازجملده  دلیل ویژگی آید که به شمار می فرهنگی، یک رسانه، فناوری، و هنر به

)تاکاتدالو و دیگدران،  1(، سبب ایجداد یدس یضدور81، 7171تعاملی بودن )مهرابی و چن، 
ای  گونه شود و به شدن در فضای مجازی بازی می 3ور و غوطه 2ه معلق شدن(، تجرب39، 7171

 کنند. گذارد که تفاوت بین امر واقعی و مجازی را فراموش می بر بازیکنان تأثیر می

دلیل قدرت بسیار با یی کده در القدای مفداهی  و موضدوعات بده بازیکندان  ها به از بازی
ای از اثرات منفی  شود. این اهداف، طیف گسترده ی میبردار دارند، برای اهداف بسیاری بهره

مدورد توجده  4های جدی گیرند. بیش از اینکه اثرات مثبت در قالب بازی تا مثبت را دربر می
 77با وقوع یوادث سیاسی و نظدامی در دو دهده گذشدته، همچدون یادثده  سازندگان باشد د

هدای دیجیتدال بدر تولیدد  بدی بازید تمرکدز سدازندگان غر سپتامبر و سپس وقایع خاورمیانه
های سیاسی و فرهنگی از شر  و غرب به  هایی با مضمون اکشن و معطوف به بازنمایی بازی

وزارت دفاع آمریکا دهد،  ( نشان می712، 7111) 5گونه که پاور بازیکنان بوده است. همان
نون بدوده تداک 7391های دیجیتال جنگدی از دهده  دهندگان اصلی طرح بازی یکی از توسعه
اند کده اهدداف  های فراوانی تولید کرده های تجاری، بازی یال، طرایان بازی است؛ درعین

کند. این شیوه در انتقدال ایددئولوژی نهداد  سازی نظامی تأمین می ارتش آمریکا را برای شبیه
و « 6استیضداح»مفهدوم تواند منطبق با  سازنده بازی به بازیکنان مؤثر است و خوانش آن می

بدرد کده  کار می را در مورد فرایندی بده« استیضاح»باشد. آلتوسر واژه  8آلتوسر« 7دا زدنص»
(. طبدق 7981سازد )گرت،  خواند یا مخاطب می ها را فرامی موجب آن، ایدئولوژی، سوژه به

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 
 

 بدر بازیکندان، بر مثبت اثرگذاری هدف با و بوده سرگرمی از بیش چیزی آن نخست اولویت که است دیجیتال های بازی از سبکی
 است. متمرکز درمان و مهارتی و علمی آموزش تبلیغات، همچون هایی یوزه در بازیکنان آموزش
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 های دیجیتال ... بازی

جویانه و  تعامدل سدلطه»های دیجیتدال، بازیکندان را بدا  (، بازی727، 7981خوانش گرت )
تدوان گفدت، فرایندد  درواقع، می«. کنند های جدید هدایت می ، به شیوهورانه استیضاح غوطه

استیضاح در بازی دیجیتال، از طریق ایدئولوژی پنهان در بدازی کده توسده نهداد و شدرکت 
 خواند. سازنده طرایی شده است، بازیکن را فرامی

ول ویژه تیرانددازی ا آن بده 1های فرعدی های دیجیتدال در مضدمون اکشدن و مضدمون بازی
، پددس از وقددوع یددوادث سیاسددی و نظددامی از ابتدددای قددرن جدیددد، در خدددمت 2شددخص

های سیاسی و طرایان آندان قدرار گرفتندد. کدوثری و  های فرادستی و فرودستی نظام ایدئولوژی
ویژه غرب، خیلی زود متوجه شدد کده  جهان سیاست، به»دارند:  ( اذعان می3، 7988گیویان )

طلبانه آندان در خدارا از مرزهایشدان  های سدلطه ناسبی برای ایدهای، محمل م های رایانه بازی
های اسدتعماری و  هدایی پدیدد آمدندد کده آشدکارا و پنهدان ایدده است. به همدین دلیدل، بازی

تام کلنسی اسپلینترسل: بلدک »، «3ندای وظیفه»های  ؛ برای مثال، بازی«ای دارند طلبانه سلطه
های  هدای منتشرشدده در سدال های بازی بارزترین نمونه توان از را می« 95بتلفیلد»، و «4لیست

المللدی،  اخیر دانست که ضمن برخورداری از محبوبیدت و فدروش بسدیار بدا  در سدطد بین
کنند؛ برای مثال، تنهدا  طور آشکار یا پنهان، مفاهی  ایدئولوژیک سیاسی و عقیدتی را القا می به

، فروشی بدال  7177در سال « 9های مدرن  جنگ»با عنوان « ندای وظیفه»یک نسخه از بازی 
های اخیر مطالعدات  (. در سال7171میلیون د ر در سطد دنیا داشته است )استاتیستا،  91بر 

های پرفروش آن، از لحاظ برخدورداری  و مجموعه« ندای وظیفه»علمی فراوانی در مورد بازی 
زمینه، انجدام شدده  ای پنهان در پسه از کارکرد انتقال مفاهی  سیاسی و نظامی و نیز ایدئولوژی

های جنگدی و نظدامی، هددف مطالعدات علمدی  تنها این بازی، بلکه بسیاری از بازی است. نه
اندد.  ترین پژوهشگران در ایدن عرصده بوده عنوان برجسته به 7، پاور، و پین6افرادی مانند شیسلر

داندد کده  را نقطه عطفی مییوادث یازده سپتامبر ها،  ( در تحلیل این بازی784، 7111پاور )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

780 
 1،  شماره 11دوره

 1931بهار 
 11پیاپی 

 
 

های دیجیتال پس از این واقعه، بسیار اهمیدت  های انتقادی از جنگ مجازِی درون بازی تحلیل
های دیجیتال سیاسی و جنگی، با هدف بررسدی  یافته است و خوانش انتقادی از محتوای بازی

هدای  از بازیعقیدده وی بسدیاری  شود. به های سیاسی و فرهنگی آن انجام می انتقادی مضمون
ویژه  دیجیتال جنگدی، اشدتیا  فراواندی بدرای بازتداب سدناریوهای جنگدی دنیدای واقعدی، بده

 اند. های نظامی اخیر ارتش آمریکا در افغانستان و عرا ، نشان داده دخالت
عنوان یک رسانه دیجیتالی اثرگذار سیاسی و فرهنگی، اهمیدت و ضدرورت  مطالعه بازی به

، 7112(، شیسددلر )7111پژوهشددگرانی همچددون پدداور )حقیقددات بسددیاری دارد و بررسددی ت
های پنهان متدون  ( که بر خوانش  یه7179) 1( و شولزکه7177، 7177(، پین )7172، 7118

های این مطالعات به ما  است، ضروری است. بررسی و تحلیل یافته متمرکزی دیجیتال ها بازی
کندد. همچندین، مطالعده  ن کمدک میمایه بدازی و طرایدی مضدمو در کشف رابطه میان درون

تنها بده مدا در  های دیجیتال سیاسی، نظدامی، و جنگدی نده شده درباره بازی های انجام پژوهش
ای را برای مطالعات  کند، بلکه زمینه ها کمک می شناخت اهداف طرایان و سازندگان این بازی

جانبده  طور همه ، بدهکند کده پدیش از ایدن ها فراه  می عمیق، معطوف به سبک خاصی از بازی
های  های سیاسی و جنگی، تنها بر دیدگاه توجه این است که بازی بررسی نشده است. نکته قابل

عنوان صددنعتی فرهنگددی بددا قابلیددت دسددتکاری  سیاسددی بازیکنددان اثرگددذار نیسددتند، بلکدده بدده
مثال، بازی  توانند بر باورهای فرهنگی بازیکنان تأثیرگذار باشند؛ برای ایدئولوژیک بازیکن، می

 2سداز یاسی، نظامی، و فرهنگی، در معرفدِی غیریتبرخورداری از مضامین سبا « ندای وظیفه»
و بدوی موفدق عمدل  عنوان فرهنگی دورافتاده، غیراصیل، فرهنگ خاورمیانه و بازنمایی شر  به

، 7177؛ سدتارزاده ندوبری، 799، 7174، 3؛ والیداهو7177کرده است )کالرک و همکداران، 
های این یوزه از اسالم، شر ،  اند که بازنمایی بازی . بسیاری از این مطالعات بیان کرده(712

های دیجیتال را سوءبازنمایی  اند و سوگیری در بازی گرایش داشته 4بازنمایی و مسلمانان به سوء
معنای بازنمدایی گروهدی از مدردم در راسدتای اهدداف ایددئولوژیک  اند کده بده گذاری کرده نام

اندد کده رابطده بدین  داده ( نشدان7931مهرابی )عنوان مثال، کوثری و  ان قدرت است؛ بهصایب
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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هدای دیجیتدال، منجدر بده تولیدد  های نظامی ازجمله ارتدش آمریکدا بدا صدنعت بازی سازمان
شدده اسدت کده مسدلمانان را در قالدب تروریسدت بازنمدایی  1ارتش آمریکا»هایی مانند  بازی

همچندین،  «.های نظامی آمریکدا در خاورمیانده توجیده شدود خالتکنند تا از این طریق، د می
( در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که اعراب و مسلمانان در 89-82، 7112شیسلر )

شدود، تصدویری  ها بازنمایی می شوند و تصویری که از آن بازنمایی می های دیجیتال، سوء بازی
گاهی ازد به شده است. تحریف یافتده در  های فرهنگی و سیاسی بازتاب ایدئولوژی لیل اهمیت آ

های مطالعات کیفدی  ها و یافته های سیاسی و جنگی، مقاله یاضر با هدف ترکیب تحلیل بازی
، تالش کرده است 3شناسی و شر  2شده و با تکیه بر چارچوب نظری امپریالیس  فرهنگی انجام

های دیجیتال سیاسی،  وف به مطالعه بازیالمللی را که معط های داخلی و بین که نتایج پژوهش
بنددی، و تحلیدل کندد. در ایدن  ای منسدج ، گدردآوری، طبقه گونه اند، به نظامی، و جنگی بوده

 دهد: های زیر پاسخ می راستا، پژوهش یاضر به پرسش
هدای تحدت مطالعده،  های فرهنگی و سیاسی بازی . مطالعات کیفی پیشین، از کدام جنبه7

. 9؛ های تحلیلدی هسدتند؟ . ایدن مطالعدات تدا چده یدد دارای اشدتراک7؟؛ ندددار می پرده بر
 گیرد؟ های مفهومی کالنی قرار می رمزگشایی فرهنگی مطالعات کیفی پیشین در چه چارچوب

 
 پیشینه پژوهش

اند،  کنون انجدام شدده هایی کده تدا دهد که پژوهش مرور پیشینۀ پژوهش در این یوزه نشان می
شناسی و فلسدفه هسدتند. بسدیاری از ایدن  شناسی، روان ارتباطات، جامعههای  اغلب در یوزه

اند و  ها در رشته علوم ارتباطات و با چارچوب نظری مطالعدات فرهنگدی انجدام شدده پژوهش
اندد.  زم بده ذکدر اسدت کده ایدن  هدا را تحلیدل کرده تعداد اندکی مضامین سیاسی ایدن بازی

اند و  را برای مطالعه انتخاب کرده« های جنگی بازی» و« های سیاسی بازی»ها معموً   پژوهش
 اند. اغلب، شر  و مسلمانان را محور بررسی خود قرار داده

هدای دیجیتدال:  پسااسدتعمارگری در بازی»( در پژوهشی با عنوان 7931کوثری و مهرابی )
ن بدر دوقطبدی سپتامبر و تدأثیر آ 77، با اشاره به واقعه «شکنی )سوء(بازنمایی مسلمانان شالوده

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های دیجیتال، متأثر از این یادثه دانسته و بازتداب آن را  شدن دنیا، فرایند معناسازی را در بازی
اندد.  های محصول کشدور آمریکدا بررسدی کرده بر )سوء(بازنمایی مسلمانان در برخی از بازی

ریکدا بدا شناسانه، رابطه نهادهدای معناسداز مانندد ارتدش آم ها به کمک رویکرد نظری شر  آن
دارند که معنا تحت تأثیر این  ها تحلیل کرده و اذعان می صنعت سرگرمی را با استفاده از فراداده

نحدوه بازنمدایی مسدلمانان در »شدود. ایدن پژوهشدگران بدا محدور قدرار دادن  نهادها تولید می
« هدای دیجیتدالی چگونگی رابطه نهادهای معناسداز در بازی»و همچنین، « های دیجیتال بازی

های دیجیتال کده  و صنعت سرگرمی و اشاره به سه ویژگی خاص بازی« ارتش آمریکا»همچون 
( 9( کشتار بدون پیامدهای وجدانی؛ و 7ای طیب و طاهر از جنگ؛  ( ارائه نسخه7عبارتند از: 

شوند نهادهای معناسداز، بهتدر  ها سبب می اند که این ویژگی دیگرسازی از دشمن، نتیجه گرفته
 های اخیر خود استفاده کنند. افروزی از این رسانه برای مشروع جلوه دادن جنگبتوانند 

ای  ایدئولوژی تعامل؛ بدازی رایانده»ای با عنوان  ( در مقاله7988دهقان و محسنی آهویی )
دلیل  اندد کده بده شناسدانه، تصدرید کرده ، از رهگذر گسست معرفت«پذیر عنوان رسانه بازی به

شدده در بدازی را از راه  های گنجانده در بدازی دیجیتدال، بدازیکن ایدده وجود بازنمایی معنادار
هدای  یابد و درنتیجده بدا د لت انتخابی که بازی به وی عرضه کرده است، درمی های قابل کنش

هدا  شود. آن رو می ای که در یک بازی از پیش درنظر گرفته شده است، روبه ایدئولوژیکی بالقوه
ای  هایی که در زمینه ایدئولوژی، تعامل و روایدی، یدا رویده پژوهشبا روش فراتحلیل کالسیک 

 1سازی اند که بازی، مستعد بازنمایی و شبیه اند، نتیجه گرفته های دیجیتال منتشر شده بودن بازی
)غیرایرانی(، جهدان « 2های صلیبی جنگ»)ایرانی( و « نجات بندر»است و با تحلیل دو بازی 

ها بدا اتخداذ رویکدردی  اند. آن ها بررسی کرده وح مشترک و د لتاین دو بازی را از لحاظ سط
اند که بازی ایرانی و آمریکدایی مدورد بررسدی، از  فرهنگی در تحلیل این دو بازی، نتیجه گرفته

بازنمدایی شدهادت، دفداع از مدیهن و در مقابدل تروریسد ، خشدونت، و »ها مانند  برخی جنبه
 «.تفاوت دارندگفتمان امپریالیس  با یکدیگر  کالن

ای  بودن در بددازی رایاندده تعدداملی»ای بددا عنددوان  ( در مقالدده7988کددوثری و شدداه قاسددمی )
عدد فنی«ندای وظیفه»، با مطالعه موردی بازی «فراخوانی به خدمت ارتباطی  د ، با تحلیدل دو بع
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 بازیکن در شهر 81توسه پژوهشگران و بعد ادراک بازیکن به روش پیمایشی با جامعه آماری 
نمدایی )درگیدر کدردن همدۀ  فراملی»، بدا «ندای وظیفه»اند که بازی  تهران، به این نتیجه رسیده

، از قدرت تعداملی بدا یی «کشورهای اروپایی با ه ( و درضمن درگیرسازی مخاطب با بازی
کنند که مطالعات بیشتری با استفاده از روش کیفدی بده  برخوردار است. همچنین، پیشنهاد می

 ( از بازی بپردازند.1های رفتاری بازیکنان )ذائقه بازیکن اد دیگری از تمایالت و نیتتبیین ابع
ای  های رایانده بازنمایی تروریس  در بازی»نامه خود با عنوان  ( در پایان7931پور ) رجبعلی

شناسدانه، بدازی  کارگیری لندز شر  شناسدی و بدا بده بده روش نشانه« ها( )با تکیه بر بازی ژنرال
شده و معطوف   سپتامبر تولید 77شناسانه پس از یادثه  را که در قالب گفتمانی شر « ها ژنرال»

گاهی بخشی جهانی در مورد یمالِت کشورهای غربی به خاورمیانه، توجیه اعمدال نظدامی  به آ
سازی افکار عمومی جهان برای یضور دائمی غرب در خاورمیانه اسدت،  این کشورها، و آماده

کارگیری قدرت نرم دانسته و نتیجه  . وی بازی را یکی از بسترهای نیرومند بهواکاوی کرده است
تصور  گرا، متعصب، و شرور به صورت افرادی قوم گیرد که مسلمانان همواره در این بازی، به می

کنند. تأثیرات سیاسی،  ها کوتاهی نمی ای علیه غربی گری گونه ویشی اند که از هیچ کشیده شده
بخشدی بده دیددگاه  مداعی ایدن بدازی بدر ذهدن بدازیکن منطبدق بدر مشروعیتفرهنگی، و اجت

 امپریالیستی و تروریس  غربی علیه شر  است.
بازنمدایی خاورمیانده در »ای بدا عندوان  ( در مقالده7937مهر، و غالمی ) ایمدرش، دانش

فرهنگی  ، با محور قرار دادن مطالعات«4ای: مطالعه موردی بازی ندای وظیفه  های رایانه بازی
روابده گفتمدانی و »دانند کده بیدانگر  هایی می شناسی، این بازی را یامل نشانه و تحلیل نشانه

دهدد کده  هستند. نتایج این پدژوهش نشدان می« ایدئولوژیکی میان سازندگان بازی و بازیکنان
هدای صدوتی،  های مدتن، نماهدا، و اسدتفاده از جلوه بندی وجود مرایل در این بازی، سکانس

زمدان از  طور ه  محدور بده ها، و... در بیان روایتدی اسدتراتژیک و کنش روشن پردازی، سایهنور
شکل گفتمدانی و ایددئولوژیک بده  جهان شر / خاورمیانه این بازی را فراتر از یک سرگرمی، به

 های پسااستعماری تبدیل کرده است. یک متن با ویژگی
هدای ویددئویی جنگدی، و  تدالی: بازیمهدارت دیجی»ای با عندوان  ( در مقاله7111پاور )

مند  های دیجیتال جنگی و با مروری نظام ، با مطالعه بازی«سپتامبر 77بازدارندگی سایبر پس از 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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دارد که نظامی  سپتامبر، اذعان می 77ها پس از واقعه  شده درباره این بازی های انجام بر پژوهش
سدپتامبر، بدا  77یجیتالی پس از واقعده های د کردن فضای عمومی آمریکا و افزایش تولید بازی

نتیجده جدو عمدومی « ارتدش آمریکدا»ها محقدق شدده و سداخت بدازی  تولید بیشتر این بازی
ایجادشده، هراس سیاسی، و دیپلماسی سخت آمریکا در مورد کشدورهایی اسدت کده در ایدن 

ارتدش »ای همچدون  هدای جنگدی گیدرد، بازی اند. وی نتیجده می واقعه، مهاج  انگاشته شدده
، درنتیجۀ آموزش تاریخ به فرزندان یک کشور، و افزایش تنش روانی در فضای عمومی «آمریکا

ورکنندده در  های غوطه سدازی های دیجیتالی و شبیه شوند و ازآنجاکه بازی و مجازی ساخته می
ها دریال تبدیل شدن به شکل مهمی از بازنمایی هستند، غلبۀ روایت ایا ت متحدده  این بازی

 شود. عنوان یک نیروی سرکش، دشوارتر می یکا بهآمر
هدای  هدای دیجیتدالی: بازنمدایی در بازی عرب»ای بدا عندوان  ( در مقاله7118شیسلر )

هدای دیجیتدالی نوشدته  که با هدف تحلیل بازنمایی اعدراب و مسدلمانان در بازی« ویدئویی
و مسدلمانان و بازنمدایی است، به مقایسه بازنمایی کشورهای آمریکایی و اروپایی از اعراب 

شناسددی، تددأثیرات  پددردازد. وی بددا عینددک شر  هددای دیجیتددال می اعددراب از خددود در بازی
در طول یدک دهده را بررسدی کدرده و « های غیرمنصفانه آمریکا و اروپا از اعراب بازنمایی»

هدا  ای متفداوت را تالفدی ایدن سدبک بازنمایی های عربی جدید با وجهه هدف ساخت بازی
هدای گسدترده  ها، در چارچوب گیرد، اعراب و مسلمانان در این بازی ند. وی نتیجه میدا می

« گرایی واره و درگیدر قومیدت گروهدی غیرمتمددن، دشدمن»عنوان  خشونت و تروریس  و بده
گیرندد.  قدرار می« تدر تروریسد  وار در چارچوب کالن کلیشه»ای  گونه اند که به بازنمایی شده

طور  گیدرد کده بده ، نتیجده می1پلدی گرافیک، روایتی، و گی  آیکون شیسلر با تحلیل سه سطد
های دیجیتال، بستگی زیادی به مضدمون بدازی  نسبی، بازنمایی اعراب و مسلمانان در بازی

، «های سدبک اکشدن و تیرانددازی اول شدخص بازی»ها در  دارد و این دریالی است که آن
آمده در  دسدت یکدی از نتدایج مهد  بهاند.  تعریدف شدده« یک دشمن واقعدی»طور کامل  به

هدای دیجیتدال، ادامده  پژوهش شیسلر، این است که بازنمایی اعدراب و مسدلمانان در بازی
است که اینک در قالب بدازی « تر های قدیمی رسانه»ها در  های آمریکا از این گروه بازنمایی

 شود. انجام می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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یجیتال سیاسی و جنگی به این نتیجه های د شده دربارۀ بازی با مرور ادبیات پژوهشی انجام
ها بر محور بازنمایی ناعاد نه شر ، و تأثیرگذاری واقعده سیاسدی  رسی  که بسیاری از یافته می
هدای دیجیتدال،  های اخیدر بدر بازنمدایی مسدلمانان در بازی سپتامبر و یوادث نظامی سال 77

عنوان ابدزار قددرت ندرم،  ی بهتروریست بودن مسلمانان، و تداوم جنگ آمریکایی در رسانۀ باز
اند و تعدداد انددکی  کیفی انجام شده د ها با روش کیفی، یا کمی اند. تقریبًا تمام این پژوهش بوده

های اخیدر  های سیاسی و جنگی منتشرشده در سدال ها مطالعه جامعی در مورد تمام بازی از آن
اند. پژوهش یاضر ضمن استفاده از  ها تنها به تحلیل یک بازی بسنده کرده اند و بیشتر آن داشته

شناسدی، مطالعدات  روش فراترکیب، تالش کرده است با رویکرد امپریالیسد  فرهنگدی و شر 
 بندی و تحلیل کند. های دیجیتال سیاسی و جنگی را طبقه شده در مورد بازی کیفی انجام

 
 چارچوب نظری

هدای  ای دارد، اما در پژوهش ویژهگر تحقیق است و جایگاه  های تبیینی، هدایت نظریه در پژوهش
سدازی و در مدواردی  توصیفی، مبنای تحقیق نیسدت، بلکده در ایدن ندوع مطالعدات، تنهدا مفهوم

هدا نیسدت  شود و پژوهشگر نیز در پی تحمیدل نظریده مشخصدی بدر داده پردازی انجام می نظریه
کردهدای هدایی را در مدورد روی (. پدژوهش یاضدر بحث94، 7934)موید مجدد و همکداران، 
تدوان از رهیافدت  کندد، امدا در بطدن آن می هدای دیجیتدال مطدرح می فرهنگی و سیاسی در بازی
نظریه امپریالیسد  فرهنگدی، اگرچده بدین نظریده  شناسی بهره گرفت. امپریالیس  فرهنگی و شر 

گیدرد، امدا در ذیدل مطالعدات پسااسدتعماری  اقتصاد سیاسی و مطالعات پسااستعماری قدرار می
بر روابه فرادسدتی  (. امپریالیس ، مبتنی733، 7983نقل از:  فی،  زاده، به شود )مهدی مطرح می

نیافته و فاقدد  سدو و کشدورهای توسدعه و فرودستی میان کشورهای صایب ثروت و قددرت ازیک
 (.733، 7983زاده،  داری است )مهدی ثروت و قدرت از سوی دیگر و مالزم سرمایه

شود و  برداری می ها در راستای امپریالیس  فرهنگی بهره ز رسانهبر این نظر است که ا 1شیلر
شدود  ها، و شیوه زندگی یک کشور بر کشدورهای دیگدر مسدله می طی آن، محصو ت، ارزش

کندد کده در  (. وی در توضید نظریه امپریالیس  فرهنگی، به فرایندهایی اشاره می7337)شیلر، 
سدو  داده شدده و طبقده یداک  آن مجدذوب یدا  سوی سیست  جهان مدرن ، جامعه به قالب آن
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ها و ساختارهای سیست   منظور تطبیق و ترویج ارزش مجبور به تغییرشکل نهادهای اجتماعی به
کنند )شیلر،  ها در فرایند نفوذ، نقش مهمی ایفا می شود و در این زمینه، رسانه غالب مرکزی می

فرهنگی، نوعی نفوذ اجتماعی است که (. همچنین، وی بر این نظر است که امپریالیس  7312
هدا، معلومدات، هنجارهدای رفتداری، و سدبک  از طریق آن، کشوری اساس تصدورات، ارزش

کند. در این فرایند تأثیرگذاری و نفدوذ اجتمداعی،  زندگی خود را بر کشورهای دیگر تحمیل می
های تلویزیدونی و  مدهها و برنا های سینمایی، سریال ای، مانند فیل  ها و محتوای رسانه مضمون
 (.717، 7983زاده،  ای، تبلیغات تجاری، و... بیشترین نقش را دارند )مهدی ماهواره

اسددتعمارگرایی کدده ریشدده در  های شدداخص پددارادای  پسا بددر ایددن، یکددی از نظریدده عالوه
شناسی، گفتمدانی جدامع بدرای  است. گفتمان شر « شناسی شر »سازی دارد، گفتمان  کلیشه

آید که کارکردهای استعماری آن موجب شده اسدت  شمار می ر  در جوامع غربی بهبازنمایی ش
 کار رود. عنوان گفتمانی رایج در مطالعات فرهنگ مصرفی به که در عصر جدید نیز به

(،فرهندگ 7917شناسی درواقع، بازنمایی شر  توسه غرب است. از منظدر سدعید ) شر 
ست بازتاب دهد، پس از  دوره روشنگری، سیاست، گونه که ه اروپایی بدون آنکه شر  را همان

ای کده غدرب از  زع  وی، چهره اجتماع، ایدئولوژی و سایر امور شر  را کنترل و تولید کرد.  به
، خوار، منفدی، غیدر یدا دیگدری، غیرمتمددن، متخاصد ، «دوانگارانه»کند،  شر  بازنمایی می

( و گفتمدان 719، 7983زاده،  ای اسدت )مهددی های کلیشده جنگجو، خشن و دچدار اندیشده
شرقی، این جوامع را در طول تاریخ سرکوب کرده و « دیگر»استعماری غرب با ساخت و تولید 

 (.7981زاده،  است )مهدی  در موقعیت فرودستی نگه داشته
کنی ، بده  صدحبت مدی« دیگران»که درباره  ( بر این نظر است که هنگامی718، 7118شیسلر )

یدا یتدی « هدا یکدی از آن»یک غریبه، « یکی از ما»اره داری  که از این طریق کسی شبیه خودمان اش
ویژه تیرانددازی اول  هدای دیجیتدال اکشدن )بده کنی . در اغلدِب بازی دیگرِی ناشناخته را تعیدین مدی
هسدتند. سداخته شددن « هدا یکی از آن»است که اصوً  « دیگرانی»شخص(، هدف بازی، نابودی 

های  تواندد یکدی از موضدوع می« نددای وظیفده»سداز در بدازی  های غیریت اهدیگران و بازتاب دیدگ
 ،2و ایفدای نقدش 1های ماجراجویانه باشد. او همچنین مدعی است که در بازی شده  مطالعات انجام

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تصدویر  تاریخی یدا فدانتزی به صدورت شدبه به« شناسانه شر »کارگیری تصویرسازی  خاورمیانه با به
هددای اکشددن و تیراندددازی اول شددخص، خاورمیاندده را در یددک  کدده بازی شددود، دریالی کشددیده می

سازی  واره عنوان دشمن، طرح کنند و اعراب و مسلمانان به زده بازنمایی می چارچوب معاصر و جنگ
 دهندۀ سوگیری شدید فرهنگی در سطوح مختلف است. شوند. شیوۀ بازنمایی مسلمانان، نشان می

 
 روش پژوهش

سدازی چنددین مطالعده کیفدی بدرای ایجداد  منظور یکپارچه روش فراتحلیل، بده، مانند 1فراترکیب
تحلیدل  شود. این روش در مقایسه بدا رویکدرد فرا ها انجام می ای جامع و تفسیری از داده مجموعه

های کمی ادبیات موضوع و رویکردهای آمداری تکیده دارد، بدر مطالعدات کیفدی  کّمی که بر داده
(. ازآنجاکده مطالعدات 774، 7117ز فه  عمیق پژوهشگر اسدت )ِبدک، متمرکز بوده و برآمده ا

های دیجیتال سیاسی و جنگی در کشورهای مختلف ازجملده ایدران تقریبدًا جدیدد اسدت و  بازی
دسدت آوردن  اند، فراترکیب، روش مناسبی برای به صورت کیفی انجام شده اغلِب این مطالعات به

 ها برپایه ترجمه و تحلیل مطالعات کیفی گسترده است. های این پژوهش تلفیق جامعی از یافته
های مطالعدات کیفدی انتخداب  در این روش، نمونۀ موردنظر برای فراترکیب، از میان یافتده

شدوند و  ها با پرسش پژوهش، کدگدذاری می شده براساس ارتباط آن شده است. موارد انتخاب
شود. فراترکیب با فراه   ها ارائه می یری از آنها، ترکیبی تفس جای ارائه خالصۀ جامعی از یافته به

هدای کیفدی مختلدف، بده  مند برای پژوهشگران، از طریدق ترکیدب پژوهش کردن نگرشی نظام
پردازد و با این روش، داندش جداری را ارتقدا داده و دیدد  کشف موضوعات جدید و اساسی می

مندد، نتیجده فراتلفیدق،  رش نظامآورد. همانند نگ ای را در مورد مسائل پدید می جامع و گسترده
( سده مریلده 7388) 2(. نوبلدت و هیدر7112هایش است )زیمدر،  تر از مجموع بخش بزرگ

اندد.  ها، و ارائه تلفیدق، را بدرای فراترکیدب تعیدین کرده اصلی انتخاب مطالعات، ترکیب ترجمه
کده در ایدن  کنند گامی را معرفی می ( در این راستا روشی هفت7119) 3سندلوسکی و باروسو

(، مسدیر 7شدماره ) شدکلای اسدتفاده شدده اسدت.  مریلده پژوهش نیز از همدین روش هفت
 دهد: ای سندلوسکی و باروسو نشان می مریله فراترکیب این پژوهش را براساس الگوی هفت
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 (7001ای سندلوسکی و باروسو ) مرحله هفت (، مسیر مراحل فراترکیب براساس الگوی1شماره ) شکل

 

های این پژوهش که در بخش مقدمه به آن اشاره شد، در ایدن مریلده بدا  با توجه به پرسش
امپریالیسد  فرهنگدی در »، «های جنگدی بازی»، «های سیاسی بازی»های  واژه استفاده از کلید

شدده در ایدن  ات انجاممطالعد« های جنگی سیاسدی بازی»و « شناسی در بازی شر »، «بازی
 .ای  ههای داخلی و خارجی، شناسایی کرد زمینه را در پایگاه

پایگداه »، «ندورمگر»د  شده های گفته بدا توجده بده کلیددواژه  د های داخلی،  در میان پایگاه
وجو کردی .  را جست« کتابخانه ملی ایران»و « داک ایران»، («ISCاستنادی علوم جهان اسالم )

مقالده براسداس  1دست آمد که از این تعدداد، تنهدا  نامه به مقاله، کتاب و پایان 98طورکلی،  به
وجوی  های جست ها، و روش انتخاب شدند. همچنین، در پایگاه ارتباط عنوان، هدف، پرسش

، براسداس واژگدان کلیددی 4و ساینس دایرکدت 3، اسکوپوس2، الزویر1خارجی، گوگل اسکالر
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 . تنظی  پرسش پژوهش1

 . مرور ادبیات پژوهش2

 وجو و انتخاب متون مناسب . جست3

 های کیفی تحلیل و ترکیب یافته و . تجزیه9

 . کنترل کیفیت2

 . استخراا اطالعات متون4

 ها . ارائه یافته7
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بددرای  1هددای دیگددری همچددون آمددازون ند. البتدده پایگاهوجو و بررسددی شددد مددوردنظر، جسددت
برای  4، و ِابسکو3، پروکوئست2های جامعی همچون او.ای.تی.دی وجوی کتاب و پایگاه جست
نامه نیز بررسی شدند، اما مطالعات مرتبطی که درنهایت استخراا شددند،  وجوی پایان جست

های مدرتبه،  نامده و پایان 5هدا اباندد و در کت های علمدی بدا روش کیفدی بوده همگی از مقالده
ها، و روش مورد نظدر ایدن مقالده همخدوانی داشدته  پژوهشی در این زمینه که با هدف، پرسش

مقالده  7111وجوشدده،  های جست واژه باشند، انجام نشده بدود. درنهایدت، از مجمدوع کلیدد
و روش با رویکرد و مقاله انگلیسی که از ییث عنوان، چکیده،  79دست آمد که از این میان،  به

عندوان مقالده مدرتبه را  77رفته  ه  روش این مقاله مرتبه بودند، انتخاب شدند؛ بنابراین، روی
 برای فراترکیب مناسب دانستی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یتم انتخاب مقاله7شماره ) شکل  های نهایی (. الگور

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 هدای پژوهش بدر مبتنی و پژوهشدی زمینده از برخدورداری دلیل بده هدا کتاب برخدی کده بدود ایدن هدا کتاب وجوی جست دلیل .5
 مقدا ت مجموعده شدامل کده هدایی کتاب نمونه، برای شوند؛ تحلیل توانند می ارتباط درصورت که شوند می منتشر گرفته صورت

 هستند. علمی

نتعداد منابع رد شده به علت عنوا
 

های  شده در پایگاه تعداد منابع یافت
داخلی و خارجی

های غربال شده کل چکیده

مانده  تعداد کل منابع باقی
ها( )مقاله

 

شده کل محتوای بررسی
 

تعداد منابع ردشده به علت چکیده  
)هدف، پرسش یا روش(

علت محتوا  تعداد منابع رد شده به 
)روش و کیفیت محتوا(
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های  شده، مطالعده و از میدان یافتده های انتخاب در مریله استخراا اطالعات متون، مقاله
عنوان  هدای دیجیتدال سیاسدی و جنگدی، بده ها و مفاهی  یاصل از تحلیل بازی ها، مضمون آن

( 7شده در جدول شماره ) های انتخاب کدهای اصلی استخراا شدند. کدهای برگرفته از مقاله
کدد  731رفتده،  ه  آمده اسدت. روی «ها و ارائه یافته  تحلیل کیفی پژوهش و تجزیه»و در بخش 

کِد غیرمشابه یا کدیکتا، با شیوه کدگذاری بداز، از تحلیدل  783استخراا شد که از این تعداد، 
های  گیری ها و نتیجده بر یافتده های مورد مطالعه، استخراا شد که مبتنی های مقاله مفاهی  یافته

، «سددوءبازنمایی»مچددون انددد. کدددهایی ه شددده در ایددن پددژوهش بوده مقالدده بررسی 77
ایدددئولوژی فرهنگددی و آمددوزش »، و «شددر  غیرمتمدددن»، «تروریسدد »، «پسااسددتعمارگری»

های مورد مطالعده، تکدرار  های مقاله ، از جمله کدهایی بودند که بیش از بقیه در یافته«سیاسی
 آیند. شمار می ها یافته مشترک به شده و در اغلب این پژوهش

هدای دیجیتدال سیاسدی و جنگدی،  مقاله علمی در یوزه بازی 77 های پس از مطالعه یافته
بنددی،  ( طبقه7نظران )جددول شدماره  های مختلفی براسداس معیدار مدورد نظدر صدایب یافته

عنوان کد درنظدر  های مطالعات، به اند. مفاهی  استنباطی برگرفته از یافته بررسی، و تحلیل شده
اند، در جددول  هدا اسدتخراا شدده از هریدک از آن نظران و منابعی که اند و صایب گرفته شده

 کنی . های پژوهش اشاره می ( ارائه شده است. در زیر به یافته7شماره )
نظران  شده( با توجه به نام پژوهشگران یدا صدایب بندی، کدها )مفاهی  استخراا در این طبقه

های  طبقده بعددی، مقالده 79های علمدی داخلدی و  طبقۀ اولیه، مقاله 1اند.  بندی شده ها طبقه آن
 خارجی هستند. ترتیب نام پژوهشگران در این جدول، براساس سال انجام پژوهش آنان است.

 
 های پژوهش براساس نام پژوهشگران بندی یافته (. طبقه1جدول شماره )

 منبع های کیفی( های پژوهش کدها )یافته معیار: نام پژوهشگر

 (7988قاسمی،  )کوثری و شاه گری گونه شدن فرهنگ، تعامل ، قدرت ارتش روسیه، بازیقدرت ارتش آمریکا قاسمی کوثری و شاه

 کوثری و مهرابی
هدددای  واره سدددازی، طرح شناسدددی، غدددرِب زورمندددد، دیگران پسااسدددتعمارگری، شر 

سدداز، سددوءبازنمایی، نهادهددای سیاسددی معناسدداز،  نژادپرسددتانه، نمادهددای غیریت
   سازی ذهنی، ضدیت با اسالم چارچوب

 (7983)کوثری و مهرابی، 

مهددر،  ایمدددرش، دانش
 و غالمی

پسااستعمارگری، سدلطه امپریالیسد  فرهنگدی غدرب، امپریالیسد  در بدازی، گفتمدان 
انگدداری  ذات ضدشدرقی، تروریسد ، ایددئولوژی ضداسددالمی، ایددئولوژی پنهدان، ه 

شده قدومی، بازنمایی، اعراِب همدواره بدد، کلیشده ندژادی، کلی اسالم و کمونیست ، سوء
 شناسی، خاورمیانه غیرمتمدن کلیشه مذهبی، شر 

مهددددر و  )ایمدددددرش، دانش
 (7937غالمی، 
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 منبع های کیفی( های پژوهش کدها )یافته معیار: نام پژوهشگر

فر، سددلیمی و  سددلطانی
 فر مظلومی

هددای ممنوعدده، چددالش ایدددئولوژیک، اثرگددذاری ذهنددی، سوءاسددتفاده سیاسددی،  بازی
وشوی مغزی، خطر برای منافع ملی، جنگ ندرم، نمادسدازی،  آموزش سیاسی، شست

 زدایی از اسالم، ترویج خشونت علیه اسالم مشروعیت
فر، سدددددلیمی و  )سدددددلطانی

 (7937فر،  مظلومی

 انواری
طلبی،  جو، تمسدخر شدهادت نماد مذهبی، نماد تروریستی، تروریسد ، اعدراب انتقدام

ماندده، سدوءبازنمایی،  ضدیت با تشیع، دشمنی بدا رهبدران اسدالمی، مسدلمانان عقب
، پسااسدتعمارگری، تعلدی  مفداهی  دیندی، مقابلده بدا دشمنی با اسالم، مقابله فرهنگی

 تعلی  مفاهی  ضددین
 (7939)انواری، 

 خانیکی و برکت

شرِ  مزدور، رژی  اشغالگر، دشمن خرابکار، سوءبازنمایی، نابودی بشر، اهداف مخدرب 
سدپتامبر، کشدتار مسدلمانان،  77افکنی در میان مسلمانان، استکبار، دسیسه،  نظامی، تفرقه

سدتیزی،  دی اسالم، ندابودی مدذهب، تهداج  بیگانگدان بده خداک مسدلمانان، اسالمنابو
هددای فرهنگدی، هژمددونی فرهنگددی، تددوه  آزادی،  چپداولگری بیگانگددان، اسددتعمار ارزش

ایدئولوژی فرهنگی غربی غالدب، اثدرات منفدی فرهنگدی، ایددئولوژی فرهنگدی، انسدجام 
طلبی، اشداعه اسدالم،  ایثدار، شدهادتفرهنگی در تولید بازی، مقابلده فرهنگدی بدا بدازی، 

های التقداطی و الحدادی، تدرویج اخدال  اسدالمی، قطبیدت، د وری،  مقابله بدا اندیشده
 گذاری مناسب های ایدئولوژیک، سیاست کلیشه

 (7934)خانیکی و برکت، 

زاده، ندددواح و  یسدددین
 نجفی شبانکاره

، شدر  غیرمتمددن، هراسی، تصویرسازی دلخواه از اسالم، سوءبازنمایی شدر  اسالم
های ایددئولوژیک،  نگارانه اعراب و مسلمانان، بازی های شمایل هراسی، بازنمایی شر 

ای، سددوءبازنمایی فرهنددگ  هددا، تروریسدد  رایاندده بازنمددایی منفددی اسددالم، غیرخودی
 اسالمی، خشونت اسالمی

زاده، نددواح، و نجفددی  )یسددین
 (7934شبانکاره، 

 شیسلر
ماندددگی  ی در بددازی، بازنمددایی خیددالی اعددراب، عقبشناسدد دیگددری، بازتولیددد شر 

خاورمیانه، تخریب فرهنگ اسدالمی، ایددئولوژی فرهنگدی، تقابدل بدا خودبازنمدایی، 
 رویکرد تقابلی، نمایش غیرمنصفانه جهان عرب

 (7112)شیسلر، 

سازی فرهندگ عامده، نمدایش قددرت نظدامی غدرب،  فرهنگ جنگ همیشگی، نظامی پاور
 (7111)پاور،  ی فرهنگ جنگ مداومرهروی نظامی، القا

واقعی،  های روانشددناختی، تعددامالت شددبه بندی سددازی شددر  در بددازی، مفصددل سوژه والیاهو
 (7174)والیاهو،  وری و تأثیر، اثرات شناختی غوطه

های سیاسی و نظامی، هژمونی ایدئولوژیک، نمدایش تدوان نظدامی،  بازتاب ایدئولوژی شولزکه
 (7179)شولزکه،  ، آموزش سیاسی، غرِب قوی، فرماندهی نظامی غرب بر شر انتقال باورهای سیاسی

 پین
فشارهای فرهنگی و سیاسدی، انتقدال مفداهی  سیاسدی و فرهنگدی از طریدق ایجداد لدذت 

گرایی نظدامی،  بدازی، واقدع تعاملی، خشونت همراه بدا تروریسد ، جندگ مجدازی، جنگ
 اثرات جنگ بر بازیکن، خشونت بیش از ید

 (7177)پین، 

 رابینسون
های سیاسی، هژمونی سیاسی، امپریالیس  فرهنگی، سدرگرمِی نظدامی،  بازنمایی کنش

های فرهنگددی،  گرایی، یددذف فاصددله گری تفریحددی، تددرویج اهمیددت فرهنددگ نظددامی
 گری عموم سازی جامعه، نظامی نظامی

 (7177)رابینسون، 

 شیسلر
هدای جنسدی،  قدی، گرایشهای غیرمنط کلیشه نژادی عرب، خشونت و دشمنی، عرب

مانده، الگوهدای رفتداری مشدترک  شناسی، شر  غیرمتمدن، شرِ  درتاریخ انگاره شر 
 شرقی، اعراب بدوی

 (7118)شیسلر، 

 (7177)شیسلر،  ران، استعمارگری شر ، استعمارگری نوین با بازی، هویت مخدوش مسلمانان اعراِب هوس شیسلر

 الن
شدده،  گاره فرهنگی آمریکایی، انگاره فرهنگدی نظامیسازی چهرۀ دشمن، انتقال ان پاک

هدای  گری بازی، بازتولید انگاره فرهنگ در بازی جنگی، ابعاد پنهان فرهنگی در نظامی
 شناختی معنادار فرهنگی در بازی نظامی، ابعاد زیبایی

 (7171)الن، 

 (7177)ستارزاده نوبری،  نانهبی تروریس  اسالمی، مسلمانان تروریست، بازنمایی غیرواقع ستارزاده نوبری
کددددالرک، روفددددائر و 

 چاد سنه
آمیز، قتدل، تددرور،  گری در میدان شدهروندان عدادی، رفتارهدای خشدونت رواا نظدامی

 گری، بحران پنهان، هنجارشکنی، ضدانسانیت گری، القای ویشی ویشی
چاد،  )کددالرک، روفددائر و سددنه

7177) 

سازی خشونت، شدهروندان سدرباز، سدوءبازنمایی غیرمسدئو نه، سداختارهای پنهدان  برجسته رمزی
 (7179)رمزی،  ایدئولوژیک، قدرت تیراندازی اول شخص، تجربه جنگ در بازی
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 منبع های کیفی( های پژوهش کدها )یافته معیار: نام پژوهشگر
اسپرو، هریسون، اوکلی 

 و کئوگ
آموزش نظامی از طریق بازی، اثرگذاری بر رفتارهدای دنیدای واقعدی، نقدال اخدال ، 

 سازی نظامی کلیشهجنگجو پروری، 
)اسددپرو، هریسددون، اوکلددی و 

 (7179کئوگ، 

 گراهام و شاو
های دیجیتال، استفاده نظامی از بازی، بدازی  گری در بازی بر ترور، نظامی جنگ مبتنی

گیری نظامی بازیکنان، فرهندگ  کار برداری سیاسی، منطق استعمار، به مثابه ابزار بهره به
 گری در بازی سیاسی

 (7171او، )گراهام و ش

سازی غیرمنصدفانه، ترجیحدات  بازتاب تاریخی، یذف درگیری خالقانه بازیکن، شبیه پوچ و شیسلر
 (7172)پوچ و شیسلر،  های عامدانه یافته، بازنمایی بازتاب

ها و  منظور فراترکیدب یافتده مقاله، در این مریله بده 77های  پس از استخراا کدها از یافته
های مشابه را در طبقات مفهومی  تحلیل، کدهای دارای مضمون ای قابله تبدیل کدها به مفهوم

ای . هفت مفهدوم یاصدل از اشدتراک معندایی و مضدمونی کددها، در جددول  مرتبه گنجانده
اند.  زم به ذکر است که هر کد، تنها در یک طبقه مفهدومی گذاشدته  ( نشان داده شده7شماره)

زمدان در چندد  طور ه  با طبقات مفهومی دیگر، بده پوشانی دلیل ه  شده است. برخی کدها به
منظور کاستن از پراکندگی مفهومی، هر کد، بسته بده مضدمونی  استفاده بودند، اما به طبقه قابل

 ترین طبقه مفهومی گنجانده شده است. که به آن تعلق داشت، در مرتبه
 

 بندی مفهومی کدها )فراترکیب( (. طبقه7جدول شماره )

 های کیفی( های پژوهش )یافتهکدها  مفاهیم
 بازنمایی سوء

بازنمایی  سوء
 نظامی د سیاسی

سدازی غیرمنصدفانه، غدرِب زورمندد،  سپتامبر، دسیسه، رژی  اشغالگر، شبیه77آموزش سیاسی، تروریس ، پسااستعمارگری، 
هژمونی سیاسدی، نمدایش  غرِب قوی، فرماندهی نظامی غرب بر شر ، منطق استعمار، نمایش توان نظامی، نماد تروریستی،

 گرایی نظامی قدرت نظامی غرب، نهادهای سیاسی معناساز، قدرت ارتش آمریکا، واقع

بازنمایی  سدددوء
 فرهنگی

جو، اعراب بدوی، اعراِب همواره بد، الگوهدای رفتداری مشدترک شدرقی، امپریالیسد   ایدئولوژی فرهنگی، شر  غیرمتمدن، اعراب انتقام
هدای فرهنگدی در بدازی  شده، ایدئولوژی پنهدان، بازتولیدد انگاره شناسی، انگاره فرهنگی نظامی نگی، انگاره شر در بازی، امپریالیس  فره

نگارانه اعدراب و مسدلمانان، بازنمدایی خیدالی اعدراب، بازنمدایی شدر ،  هدای شدمایل شناسی در بدازی، بازنمایی نظامی، بازتولید شر 
یافتدده، چپدداولگری بیگانگددان، خاورمیاندده  هددای عامداندده، ترجیحددات بازتاب یناندده، بازنماییب بازنمددایی غیرمسددئو نه، بازنمددایی غیرواقع

شناسدی معندادار، سداختارهای پنهدان ایددئولوژیک، کلیشده ندژادی عدرب، سدلطه  سدازی، زیبایی غیرمتمدن، دشدمن خرابکدار، دیگران
هدای  هدای نژادپرسدتانه، عرب واره ماندده، طرح تاریخهراسدی، شدرِ  در امپریالیس  فرهنگی غرب، سوءبازنمایی فرهندگ اسدالمی، شر 

های ایددئولوژیک، گفتمدان ضدشدرقی،  ها، کلیشه قومی، کلیشه نژادی، کلیشده ماندگی خاورمیانه، قطبیت، غیرخودی غیرمنطقی، عقب
 ریران، انعکاس تاریخی، دیگ سازی شر  در بازی، شرِ  مزدور، اعراِب هوس نمایش غیرمنصفانه جهان عرب، سوژه

بازنمایی  سدددوء
دینددددددددددددی 

 هراسی( )اسالم

ستیزی، ایدئولوژی ضداسالمی، بازنمایی منفی اسدالم، تدرور، تخریدب فرهندگ اسدالمی، تدرویج  خشونت اسالمی، اسالم
طلبی، تهاج  بیگانگدان بده  افکنی میان مسلمانان، تمسخر شهادت خشونت علیه اسالم، تصویرسازی دلخواه از اسالم، تفرقه

ن، نماد مذهبی، ضدیت با اسالم، ضدیت با تشیع، کشتار مسلمانان، کلیشه مدذهبی، مسدلمانان تروریسدت، خاک، مسلمانا
زدایی از اسالم، دشمنی با اسدالم، دشدمنی بدا رهبدران اسدالمی، ندابودی اسدالم، ندابودی  مانده، مشروعیت مسلمانان عقب

 روریس  اسالمیانگاری اسالم و کمونیست ، هویت مخدوش مسلمانان، ت ذات مذهب، ه 
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 های کیفی( های پژوهش )یافتهکدها  مفاهیم
 اثرگذاری

اثددرات روانددی 
 بر بازیکن

گری، انتقدال باورهدای سیاسدی، انتقدال  اثرات شناختی، اثرگذاری بر رفتارها در دنیای واقعی، اثرگذاری ذهنی، القای ویشی
زی، هدای ایددئولوژیک، تجربده جندگ در بدا مفاهی  سیاسی و فرهنگی از طریق لذت تعاملی، اثرات جنگ بر بازیکن، بازی

سدازی ذهندی، چدالش ایددئولوژیک،  گری، تدوه  آزادی، چارچوب واقعی، تعامل گیری نظامی بازیکنان، تعامالت شبه کار به
یذف درگیدری خالقانده بدازیکن، خشدونت بدیش از یدد، خشدونت همدراه بدا تروریسد ، خشدونت و دشدمنی، رفتارهدای 

هدای جنسدی، قددرت  وری و تدأثیر، قتدل، گرایش طدهوشوی مغزی، ضدانسدانیت، غو آمیز، سرگرمِی نظامی، شست خشونت
سدازی  بدر تدرور، آمدوزش نظدامی از طریدق بدازی، برجسته تیراندازی اول شخص، نقال اخال ، هنجارشکنی، جنگ مبتنی

 خشونت

 اثرات فرهنگی

ا بدازی، های فرهنگدی، اسدتعمارگری شدر ، اسدتعمارگری ندوین بد گری بازی، استعمار ارزش ابعاد پنهان فرهنگی در نظامی
گونده شددن فرهندگ،  استکبار، انتقال انگاره فرهنگی آمریکایی، اثرات منفی فرهنگی، ایدئولوژی فرهنگی غربی غالدب، بازی

های فرهنگی، شهروندان سرباز، فشارهای فرهنگی و سیاسی، فرهندگ در بدازی جنگدی، فرهندگ  بحران پنهان، یذف فاصله
ساز، هژمدونی ایددئولوژیک،  های ممنوعه، نمادهای غیریت ادسازی، بازیگری در بازی، فرهنگ جنگ همیشگی، نم سیاسی

 گری در میان شهروندان عادی رواا نظامی

اثدددددددددددرات 
 نظامی د سیاسی

جنگ مجازی، استفاده نظامی از بازی، القای فرهنگ جنگ مداوم، اهداف ویرانگر نظامی، قدرت ارتدش روسدیه، تروریسد  
سدازی  گجوپروری، خطر برای منافع ملی، رهروی نظامی، سوءاسدتفاده سیاسدی، کلیشهبازی، جن ای، جنگ نرم، جنگ رایانه

هدای  گری در بازی گری تفریحدی، نظدامی سدازی فرهندگ عامده، نظدامی سدازی جامعده، نظامی نظامی، نابودی بشر، نظامی
 سی و نظامیهای سیا سازی چهره دشمن، بازتاب ایدئولوژی گری عموم، هژمونی فرهنگی، پاک دیجیتال، نظامی

 گذاری فرهنگی )راهبرد( سیاست

 

بدرداری  مثابده ابدزار بهره گرایی، استفاده از بدازی به اشاعه اسالم، ایثار، انسجام فرهنگی در تولید بازی، ترویج اهمیت فرهنگ
گدذاری  سیاسی، د وری، ترویج اخال  اسالمی، تعلی  مفاهی  دیندی، تقابدل بدا خودبازنمدایی، رویکدرد تقدابلی، سیاسدت

های  بندی های التقداطی و الحدادی، مقابلده بدا تعلدی  مفداهی  ضدددین، مفصدل طلبی، مقابلده بدا اندیشده مناسب، شدهادت
 روانشناختی، مقابله فرهنگی، مقابله فرهنگی با بازی

منظور افزایش پایایی مسیر تحلیل کیفی، نخست پژوهشگران مسدیر تحقیدق را از ابتددا بدا  به
اندد. سددپس  شدده را دوبداره بررسددی کرده ها مددرور کدرده و کدگددذاری انجام ژهاسدتفاده از کلیددوا
های ثانویده بدر مرایدل انجدام فراترکیدب،  کنندده عنوان کنترل طور جداگانه، به نویسندگان دیگر به

های دقیق و گویا، کدگذاری، و ترکیب کدها، برای رسدیدن بده مفداهی   همچون دستیابی به نمونه
کننده سدوم(  شده، از یک خبره )کنترل درنهایت، برای کنترل مفاهی  استخراادقیق نظارت کردند. 

 کننده سوم قرار گرفت. ها مورد تأیید کنترل نیز کمک گرفتی . کیفیت انجام مرایل و استخراا داده
 

 ها یافته
آمده، در سده مقولده کلدی شدامل  دسدت های این پژوهش براساس هفت مفهوم اصدلی به یافته

، اثددرات، و راهبردهددا قابددل تبیددین و تفسددیر اسددت. سددوءبازنمایی در سدده زمیندده سددوءبازنمایی
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نظامی و  د نظامی، فرهنگی، و دیندی، اثدرات در سده زمینده رواندی، فرهنگدی، سیاسی د سیاسی
 تبیین هستند. راهبردها از جنبه فرهنگی قابل

 

 

 

 

 

 

 

 
 یم قابل برداشت از کدهاها و مفاه (. مقوله9شماره ) شکل

 

نظامی  د های کیفی پیشین، بیش از اینکه یاکی از سوءبازنمایی سیاسی های پژوهش یافته
های فرهنگی و  های دیجیتال باشند، اغلب بیانگر سوءبازنمایی نظامی بازی د و اثرات سیاسی

داده شدد،  گونده کده نشدان های دیجیتال هسدتند. همان دینی، و اثرات فرهنگی و روانی بازی
هراسی، اثرات روانی و فرهنگی بیش از بقیده طبقدات،  طبقات سوءبازنمایی فرهنگی، اسالم

دربردارندۀ کدهای مضمونی بودند. در میان طبقات مفاهی ، سوءبازنمایی فرهنگی و اثدرات 
هدا در زمینده  های ایدن پژوهش اندد. یافتده روانی، کدهای بیشتری را به خود اختصداص داده

هددای عامداندده از شددر ، اسددالم، مسددلمانان، و اقددوام  ایی بیشددتر بیددانگر بازنماییسددوءبازنم
شناسدی و روابده  ها بدیش از هرچیدزی بدا رویکدرد شر  خاورمیانه است. این سوءبازنمایی

فرادستی و فرودستی در نظریه امپریالیس  فرهنگی منطبق هستند. اثرات فرهنگی و رواندی و 
توان بخشی از  نظامی، مربوط به بازیکن است. این اثرات را می د در مرتبه دوم، اثرات سیاسی

رویکرد جنگ نرم برای ایجاد، تقویت، یا تغییر عقیده مخاطبان رسانه دانست کده در قالدب 
های دیجیتال، ابزاری بدرای  های ما در این مقاله، بازی یابد. براساس یافته سرگرمی تحقق می

های فرهنگدی  دهنددۀ دیددگاه آیندد کده بازتاب مار میش اعمال قدرت نرم در سایه سرگرمی به
شناسی هستند. مفاهی  مرتبه با ایدن  های امپریالیس  فرهنگی و شر  کالنی همسو با نظریه

 ها فراترکیب یافته

 سوءبازنمایی راهبردها اثرگذاری

 هراسی( )اسالم دینی  سوءبازنمایی

 سوءبازنمایی فرهنگی

 نظامی د سیاسی سوءبازنمایی

 نظامی د اثرات سیاسی

 اثرات فرهنگی

 اثرات روانی
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 های دیجیتال ... بازی

اند؛ برای نمونه،  های پیشین به خود اختصاص داده دو نظریه، کدهای بسیاری را در پژوهش
سازی، سداختارهای پنهدان  دیگران (، ذیل مفهوم سوءبازنمایی فرهنگی،7در جدول شماره )

مانده و در ذیل سوءبازنمایی  هراسی، و شرِ  درتاریخ ایدئولوژیک، کلیشه نژادی عرب، شر 
نظامی، پسااستعمارگری، غرِب زورمند، فرماندهی نظامی غرب بر شر  و هژمونی  د سیاسی

سد  فرهنگدی، آیندد. همچندین، در مدورد امپریالی شدمار می طرح به سیاسی، از کدهای قابل
های پیشین در ذیل اثرات فرهنگی و در قالب موضوعاتی همچون استعمار  های پژوهش یافته

های فرهنگی، استعمارگری نوین با بازی، انتقال انگداره فرهنگدی آمریکدایی و اثدرات  ارزش
 منفی فرهنگی خود را نشان داده است.

سدی و جنگدی را تحلیدل هدای دیجیتدال سیا های کیفی داخلدی و خدارجی کده بازی پژوهش
شدمرند. در  هدا برمی را ابزار و درضمن، هدفی برای جندگ ندرم در ایدن بازی« فرهنگ»اند،  کرده

عنوان یک راهبدرد مدؤثر و یدک  به« گذاری فرهنگی سیاست»شده،  های انجام تعدادی از پژوهش
ثرات منفِی روانی، های فرهنگی، ارزشی، و عقیدتی و نیز کاهش ا یافته برای تقابل با سوءبازنمایی

گیدری از  فرهنگی، و سیاسی مطرح شده است. این مطالعدات، مقابلده فرهنگدی را از طریدق بهره
 کنند. قدرت انتقال مفاهی  در بازی و در قالب محتوای آموزشی، راهبرد مؤثری تلقی می

 

 گیری بحث و نتیجه
هدای  جی در یدوزه بازیهای علمی داخلی و خار های مقاله مقاله یاضر با هدف بررسی یافته

نشده  انجام گونه تحقیقی در این یوزه دیجیتال سیاسی و جنگی انجام شد که پیش از این، هیچ
است. این موضوع، نشانگر خأل دانش در زمینۀ نقش نهادهای سیاسدی و نظدامی در بازنمدایی 

بده خدأل های دیجیتال است. این کاستی پژوهشدی، منجدر  هایی مانند مسلمانان در بازی گروه
اند تا تصویر واقعی  های کاماًل محدودی تولید شده که بازی گذاری شده است، تاجایی سیاست

مقالده داخلدی و خدارجی پدس از  77ایرانیان و مسلمانان را بازنمایی کنندد. بده ایدن منظدور، 
ها و روش این پدژوهش انتخداب شددند.  وجو و بررسی ارتباط با عنوان، هدف، پرسش جست

هدای  های فرهنگدی، دیندی، و سیاسدی بازی دهد که سدوءبازنمایی این مقاله نشان میهای  یافته
های دیندی و ندژادی، کداماًل رایدج اسدت. پدس از اسدتخراا  دیجیتال سیاسی و جنگی از گروه

های فرهنگی و سیاسی در  ها در زمینه انتقال ایدئولوژی ها، تشابه نتایج آن های این پژوهش یافته
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( 7ای اکشدن و بدا مضدمون سیاسدی و جنگدی در قالدب جددول شدماره )هد  یه ضمنی بازی
نظامی، سدوءبازنمایی  د تر نشان داده شد. مفداهی  سدوءبازنمایی سیاسی صورت مفاهی  کلی به

هراسی(، اثرگذاری روانی، اثرگذاری فرهنگدی، اثرگدذاری  فرهنگی، سوءبازنمایی دینی )اسالم
های مطالعات این  اهبردی( مفاهی  برگرفته از یافتهگذاری فرهنگی )ر نظامی و سیاست د سیاسی

ها، و راهبدرد  یوزه هستند که در قالب سه مقوله کلی، شامل سوءبازنمایی، اثرات یا اثرگدذاری
 تبیین هستند. قابل

هدای  هدای بازی های عمده در ادبیات تحقیق این یوزه، عدم تحلیدل عنوان یکی از ضعف
شده، دایرۀ مطالعات خود را با تمرکز بدر  مطالعات انجاممتعدد سیاسی و جنگی است و اغلب 

اند. در بین پژوهشگران، بیش از همه، شیسدلر، پداور، و پدین بده  یک عنوان بازی تعریف کرده
هدای  ها و رابطه آن با ساختارهای سیاسی، در چارچوب بررسی ابعاد مختلف بازنمایی در بازی

ترین و بارزترین نتایج این مطالعه،  ند. یکی از مه ا شناسی پرداخته امپریالیس  فرهنگی و شر 
توان گفت، چهدرۀ تسدله  این است که در مقایسه شیوۀ امپریالیس  در گذشته با زمان یال، می

سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی، پیشتر، بسدیار مشدهودتر بدوده و اسدتیال بدر 
هدای  امدا اکندون و در ادامده جریان شدد، جوامع، اغلب با جنگ و خشونت نظدامی انجدام می

آیند و سدبک و  شمار می ترین ابزارهای امپریالیس  به های نوین یکی از مه  امپریالیستی، رسانه
های فرهنگی، بدر  باری به خود بگیرد، در عرصه سیا  امپریالیستی بیش از اینکه چهره خشونت

تواند  طالعه، امپریالیس  فرهنگی میهای این م گذارد. براساس یافته های مخاطب تأثیر می گروه
های دیجیتال به بازیکنان منتقل شدود. در ایدن راسدتا،  در قالب محتوای سیاسی و نظامی بازی

های جدیدد اعمدال  گر با قدرتی که به شیوه قدرت نرم از طریق مدیریت رسدانه های سلطه نظام
 کنند، در پی سلطه فرهنگی بر کشورهای دیگر هستند. می

شددکنی از  شناسددی در ایددن مقالدده بدده مددا در شالوده ه امپریالیسدد  فرهنگددی و شر دو نظریدد
شناسی و مفاهی  مدرتبه  ویژه اینکه نظریه شر  های نژادی و دینی کمک کردند. به بازنمایی سوء

است و چدارچوب نظدری مطالعدات   های مطالعات گذشته داشته با آن، فراوانی با یی در یافته
زه به خود اختصاص داده است. این نظریه به ما در فه  بهتر سدوگیری در بسیاری را در این یو

سو هدایت کندد کده  کند و شاید یتی ما را به این های دیجیتال سیاسی و نظامی کمک می بازی
های دیگدر را  هدا در موضدوع تری از بازی شناسی و دیگربودگی، طیف گسترده نگاه غالب شر 
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هدای دیجیتدال  ت داخلدی بیشدتری در ایدن زمینده اسدت. بازیگیرد که نیازمند مطالعا دربرمی
کده « بتلفیلدد»و « ارتش آمریکا»، «اساسین کرید»، «ندای وظیفه»سیاسی و نظامی، همچون 

تصددویر  ای به صدورت منطقده اند، غالبدًا خاورمیانده را به هدای پیشدین تحلیدل شدده در پژوهش
و نیدز خاسدتگاه بددویت و عددم کشند که محدل بدروز رویددادهای تروریسدتی و شدرارت  می

های  هدای شدر  در رسدانه عقالنیت است. این موضوِع درخدوِر توجده کده در امتدداد بازنمایی
تدر بدر  تری همچون فیل  و سینما است، بیانگر اثرات نهادهای سیاسدی و نظدامی بزرگ قدیمی

 ها است. عملکرد اتا  فکِر تولید این بازی
اند کده محوریدت آن،  هایی پرداخته قاله به تحلیل بازیدر میان مطالعات این یوزه، چند م

عنوان بخشدی از  ها بده های ایدن مقالده خودبازنمایی فرهنگی، دینی، و سیاسی بوده است. یافته
در رسانه بازی مطرح شدند. محدودیت مطالعاتی از این دست که « گذاری فرهنگی سیاست»

های اصلی  ت مقاومتی باشند، از ضعفهایی از جنس فرهنگ و سیاس معطوف به مطالعه بازی
 آید.  شمار می های این یوزه به پژوهش

شناسدی و تحلیدل  بدر نشانه های پیشین، اغلب مبتنی کاررفته در مقاله های پژوهشی به روش
شدمار  شدناختی مطالعدات ایدن یدوزه به های اصدلی روش گفتمان انتقادی است که از ضدعف

های سیاسی و جنگی  داخلی که با رویکرد فرهنگی، بازی آید. درواقع، بسیاری از مطالعات می
هدای کیفدی دیگدری  اندد. اسدتفاده از روش شناسی بوده اند، متکی به روش نشانه را تحلیل کرده

های کیفی ایدن  شدن تحلیل تواند به پربارتر همچون تحلیل محتوای کیفی و فراتحلیل کیفی می
 یوزه کمک کند.

شناسدی  ه فه  بهتر بازنمدایی و سدوءبازنمایی در مطالعدات شر تواند ب نتایج این مقاله می
بدر  شدده در ایدن مطالعده، مبتنی های گزینش های دیجیتال کمک کندد. بسدیاری از مقالده بازی

شده در  های انجام اند و به توصیف، تبیین، و تفسیر بازنمایی شناسی بوده چارچوب نظری شر 
ویژه در  به ا تفاوت معنایی بازنمدایی و سدوءبازنمایی داند، ام های سیاسی و جنگی پرداخته بازی

هدای دیجیتدال سیاسدی و  خورد. بسدیاری از بازی چش  نمی د در این مطالعات به یوزه فرهنگ
های آمریکدایی، تولیدد و  اند و توسه شرکت های پیشین بوده جنگی که موضوع مطالعه پژوهش

ب تولیدد شدوند، سدوءبازنمایی فرهندگ و اند، بیش از اینکه با هدف بازنمدایی غدر عرضه شده
اندد. مطالعدات علمدی ایدن یدوزه  های پنهان بازی مدنظر قرار داده های شرقی را در  یه ارزش
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تری دربداره  تر و جدامع توانند با تمایزگذاری میدان بازنمدایی و سدوءبازنمایی، دیددگاه دقیدق می
 های مورد مطالعه ارائه دهند. بازی

مجمدوع بازیکندان  7934های دیجیتال، در پایان سال  تحقیقات بازی با توجه به آمار مرکز
های انتخداب مضدمون  اند که مضمون اکشن، جزء اولویت میلیون نفر برآورد شده 79کشور، 

دلیل محبوبیدت ایدن  اسداس، بده (. براین7939بازی در میان این بازیکنان بوده است )دایرک، 
های فراوان بازی بدا مضدمون جندگ از  بب تولید عنوانس مضمون در میان بازیکنان ایرانی و به

هدای دیجیتدال در  گذاران بازی المللی، این پژوهش به سیاسدت ساز بین های بازی سوی شرکت
ای که از مسدئو ن یداکمیتی و نظدارتی در ایدن زمینده  های رایانه ویژه بنیاد ملی بازی کشور، به

هدای دیجیتدال  گذاری فرهنگی بازی در سیاست کند که راهبردهای تقابلی را است، پیشنهاد می
تواندد خدود را در قالدب  سیاسی و جنگی در کشدور درنظدر داشدته باشدند. راهبدرد تقدابلی می

عنوان کشوری شدرقی و بدا یکومدت اسدالمی در برابدر سدوءبازنمایی در  خودبازنمایی ایران به
 شود، نشان دهد. سی میشنا سازی و بازتولید گفتمان شر  های خارجی که موجب دیگر بازی

های مطالعات کیفی، در  شود، مفاهی  کالن یاصل از فراترکیب یافته همچنین، پیشنهاد می
های دیجیتال  ی های موجود در زمینۀ باز مطالعات بعدی که معطوف به تحلیل محتوای پژوهش

ها و نتدایج  هتحلیل محتوا شود. یافتد و هایی برای تجزیه سیاسی و جنگی هستند، تبدیل به مقوله
هدای بازنمدایی فرهنگدی و  بدرداری از ابهام یاصل از تحلیل محتوای ایدن مطالعدات، در پرده

های سیاسی،  های دیجیتال مؤثر بوده و به دانش مرتبه با بازنمایی سیاسی در این سبک از بازی
 بخشد. ها ژرفا می فرهنگی، مذهبی، و ارزشی در بازی

 
 گزاری سپاس

)دایرک( انجام شدده « های دیجیتال مرکز تحقیقات بازی»ت علمی و معنوی این مقاله با یمای
است. ضمن قدردانی از جناب آقای سدید محمددعلی سیدیسدینی، رئدیس مرکدز تحقیقدات 

های دیجیتال، از جناب آقای دکتر بهروز مینایی بیددگلی، عضدو هیئدت علمدی دانشدگاه  بازی
 کنی . پژوهش، قدردانی می دلیل یمایت علمی از این صنعت ایران به و عل 
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ای مطالعده  های رایانه (. بازنمایی خاورمیانه در بازی7937ایمدرش، رشید؛ دانش مهر، یسین؛ و غالمی، ایمد )

 .729-787(، 99)3، رتباطاتفصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ا. 4موردی: بازی ندای وظیفه 

فصللنامه ای خداموش در جندگ ندرم مصدادیق، راهکارهدا.  ای؛ رسانه های رایانه (. بازی7939انواری، محمدرضا )
 .777-773(، 738)79، معرفت

چهره اسالم و مسلمانان در  یی(. بازنما7934دون )یشبانکاره، فر ین؛ نواح، عبدالرضا؛ و نجفییس یزاده، علنییس
.7-74(، 72)4، یفصلنامه مطالعات افكار عموم. یا انهیرا یها یباز

فصللنامه ای.  هدای رایانده های فرهنگدی در بازی (. بازنمدایی ایددئولوژی7934خانیکی، هدادی؛ و برکدت، محیدا )
   . 33-797(، 4)7، های نوین مطالعات رسانه

ر. یپدذ یبه عندوان رسدانه باز یا انهیرا یتعامل؛ باز یدئولوژی(. ا7988ویی، ابراهی  )دهقان، علیرضا؛ و محسنی آه
   .43-88(، 7)7، مجله جهانی رسانه

نامده  )پایان هلا  ژنرالای )بلا تكیله بلر بلازی  هلای رایانله بازنمایی تروریسل  رر بازی(. 7931پور، یسین ) رجبعلی
 یضوری دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، تهران، ایران.  کارشناسی ارشد(. پردیس نیمه

)مترج : عبدالریی  گواهی(. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. )تداریخ اصدل  شناسی شرق(. 7917سعید، ادوارد )
   (7318اثر 

فصللنامه راهبلرر (. بدازی خبدری و جندگ ندرم. 7937فر، بهدروز ) فر، محمد؛ سلیمی، مدری ؛ و مظلدومی سلطانی
  .717-777(، 1)7، اجتماعی فرهنگی

فصللنامه «. فراخوانی بده خددمت»ای  (. تعاملی بودن در بازی رایانه7988کوثری، مسعود؛ و شاه قاسمی، ایسان )
. 7-73(، 9)7، تحقیقات فرهنگی

. تهدران: مرکدز تحقیقدات و مجموعده مقدا ت ای یانلههلای را بازی(. 7988کوثری، مسعود؛ و گیویان، عبدالله )
 ای موسسه همشهری. مطالعات رسانه

یی شدکنی )سدوء(بازنما های دیجیتدال: شالوده (. پسااستعمارگری در بازی7931کوثری، مسعود؛ و مهرابی، مقداد )
هدای اسدالمی صددا و  ، مرکدز پژوهشالمللی رین و رسلانه مجموعه مقاالت رومین همایش بینمسلمانان. در: 

 سیمای ق ، ق ، ایران.

ای و تایلوری شدن فراغت( )مترج : ابراهی  محسنی  های رایانه گری )یا بازی (. ایدئولوژی تعامل7981گرت، مت )
 تهران، ایران ، نشر سلمان،ای های رایانه مجموعه مقاالت بازیآهویی(. در: 

  .های دیجیتال در ایران ترین اطالعات مصرف بازی باز: شاخص نمای(. 7939های دیجیتال )دایرک( ) مرکز تحقیقات بازی

مناسددک محددرم در (. بازنمددایی 7934نجددات، زینددب؛ و عباسددی شددوازی، محمدددتقی ) مجددد، مجیددد؛ نیک موید
های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضوع محرم و عاشورا.  شناختی عکس های غرب؛ تحلیل نشانه رسانه

 . 97-93(، 9)8، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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