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آبدرکوزهوماتشنهلبانمیگردیم!
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بازیهای دیجیتال 

کردم بلوایی درونی، ذهن من را به خود  که بازی valiant hearts  را بازی  شاید اولین باری 
که مگر 8 سال دفاع مقدس ما فقط یک ُبعد داشت و آن هم جنگ بود؟! یادم  کرد  مشغول 

می آید که پیش ترها که عاشِق سری بازی هایcommandos  بودم و دیوانه وار، ساعت ها 
برای مخفی کاری و یا انجام دادن یکی از مأموریت های بازی پاِی سیستم می نشستم اینقدر 
در ذهنم بر سر این مسائل غوغا نمی شد. شاید آن موقع نوجوان بودم. شاید هم IGI  و دلتا 

فورس و بازی های جنگی ایرانی که تازه روی رایانه آمده بودند و برای ما خیلی جذابیت 
داشتند، مجاِل این فکرها را به امثال من نمی دادند. اما به هر حال یک مسأله همیشه در 
کثر قریب  این سال ها در خصوص بازی های دفاع مقدس که البته در سال های نخست، ا

کشن  به اتفاقشان سفارشی ساخته شده بودند؛ وجود داشته و دارد و آن روایت جنگانه و ا
از هشت سال دفاع مقدس است! حال آنکه، چیزی که یوبی سافت با بازی قوی دالن به 

مخاطبش منتقل می کرد، اصال فقط جنگ نبود و مهم تر اینکه شما بدون شلیک حتی 
یک گلوله مراحل را طی می کردید و اتفاقا به قدری درگیر بازی می شدید که حتی شنیدن 

موسیقِی لود شدن بازی هم ذهن شما را پرواز می داد. شاید این همان چیزی است که 
باعث شد خانم کانسلیت که استراتژیست تجربه کاربری یوبی سافت در پاریس است، با 
افتخار وقتی بازی شان را روی گوشی من دید، صحبت از بازی قوی دل و روایت تاریخی 

این بازی بکند. این در حالیست که ما هنوز به دنبال سوژه و نحوه پیاده سازی آن سوژه 
گیم پلی و ژانر و ... برای ساخت یک اثر فاخر که ضمن حفظ ارزش  در شخصیت پردازی و 

محتوایی، بازیکن را نیز در خود فروببرد، می گردیم. آری؛ گنج هشت سال دفاع مقدس 
برای ما تمام ناشدنی است و انگار ما عادت کردیم به خام فروشی! چه نفت باشد و چه 

غ خانم کانسلیت فرانسوی غاز است! انگار آِب  روایت های دفاع از دین و میهن مان! انگار مر
درون کوزه برای ما تشنه لبان نادیدنی است.

با عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و
 صفر و حادثه تروریستی اهواز
سردبیر
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کنترل والدینی )4(

وظیفه والدین در سری بازی های
 ندای وظیفه

مرتضی جمشیدی           

کشن اول شخص IGI را تجربه کرده و یا شاید هم سری بازی های  گر شما جزء متولدین دهه 60 باشید بازی ا ا
دلتا فورس دل شما را با خود برده بوده باشد. البته شاید هم شما جزء متولدین قبل تر هستید و یا اصال از این 
دست بازی ها را در دوران نوجوانی خود تجربه نکرده باشید. به هر حال به احتمال 99 درصد فرزند عزیز شما 
کشن ندای وظیفه یا همان Call of Duty را در مقابل شما و یا دور از چشمان شما بازی  یکی از سری بازی های ا
کرده باشد. اینکه شما هم در دوران نوجوانی نباید آن بازی را تجربه می کردید، شاید به نبود مربی یا راهنمایی 
برای جایگزینی و یا متعادل کردن زمان اینچنین بازی هایی برگردد. هر چند گرافیک بازی های آن زمان کجا و 
گرافیک 4k این زمانه کجا؟! به هر حال بازی هایی از این دست برای رده سنی باالی 18 سال به حساب می آیند 
گاه  که البته و متأسفانه کنجکاوی و یا رهاشدگی رده سنی منهای 18 سال من را به اشاره کوتاهی در خصوص آ
سازی والدین به این سری بازی ها وادار نمود. خوب است بدانید که این بازی یکی از پرعرضه ترین و پر بازیکن 

ترین بازی های دیجیتال در ایران است. حاال شاید برای خواندن ادامه مطلب انگیزه بیشتری پیدا کنید!
داستان درگیر کننده این بازی، شخصیت پردازی هایی که حتی دغدغه شما را نیز برای حفظ جان یک افسر 
آمریکایــی یا انگلیســی به تکاپو می اندازد، گرافیک خیره کننده و یا گیم پلی جــذاب بازی هر کدام به نحوی 
یک دسته از بازیکنان را جذب می نماید. این بازی به غیر از رده سنی بزرگساالن و نمایش صحنه های فراوان 
جنگی، یک خط نرم دیپلماسی رسانه ای ایاالت متحده را نیز دنبال می کند که در همین شماره توسط خانم 
دکتر شریفی به نقل از رساله دکترای ایشان پرداخته شده است. به هر حال در  شماره چهارم کنترل والدینی 
کوتاهی با یکی از نسخه های این بازی دعوت می نمایم. البته محتوای زیر را به نقل از دو  شما را به آشنایی 
ســایت خارجی یعنی IMDB و askaboutgames برایتان آورده ام تا شــائبه اینکه فقط در ایران این قدر به این 
مسائل دقت می شود پیش نیاید. این بازی در نقاط مختلف دنیا برای افراد بزرگسال مجاز شمرده شده است. 
گر Call of Duty: WWII )2017( یک فیلم بود، با حرف R به معنی داشتن محتوای جنگی خشونت آمیز و بی  ا

رحمانه و الفاظ رکیک درجه بندی می شد.
 R16  نیوزیلند ، )Z )CERO ژاپن ،M18  برای خشونت بسیار شدید، تعامل آنالین( ، سنگاپور( +R18 استرالیا 
، ایاالت متحده M ، کره جنوبی 18 ، انگلستان 18 و ایران نیز رده سنی +18 را به این بازی اختصاص داده اند.

Call of Duty: WWII یک بازی تیراندازی اول شخص است که جایگاه چهاردهم را در میان بازی های سریالی 
محبــوب، بــه خود اختصاص داده اســت. این بازی در تاریخ 3 نوامبر ســال 2017 بــرای PC، PlayStation 4 و 

Xbox One منتشر شد.
این بازی، جنگ های جبهه غربی در جنگ جهانی دوم را روایت می کند و در اصل به رویدادهای تاریخی نبرد 
، عملیات متفقین که حمله موفقی را به اروپای غربی اشغال شده توسط آلمان در جنگ جهانی دوم داشتند، 
مــی پــردازد. در کنار این داســتان جذاب، یک بخش چند نفره محبوب هم به صورت آنالیــن وجود دارد که 

بازیکنان می توانند در آن با یکدیگر صحبت و یا مبارزه کنند.
 PEGI، Call در انگلستان، نظام رده بندی سنی اروپا یعنی )VSC( گفته شورای استانداردهای ویدیویی به 
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of Duty World War II را با نمادهای محتوای خشونت آمیز و ناسزا برای افراد 
18 ســال به باال مناســب دیده اســت؛ زیرا این بازی شــامل خشــونت شــدید، 
بدرفتاری با افراد بی دفاع و فحاشی می باشد. عالوه بر این، تصاویری از جراحات 
در میدان جنگ مانند سر بریدن، قطع عضو و استفاده از الفاظ رکیک نیز در این 
کوتاهی به محتوای نشان داده شده در  بازی به چشم می خورد. در زیر اشاره 

این بازی می اندازیم که توسط کاربران سایت IMDB اظهار شده است.
ارتباط جنسی و برهنگی:

صحبــت میان ســربازان در مورد دختران ممکن اســت نشــانه ای از این مورد 
باشــد؛ با این حال این صحبت ها در بازی به صورت افراطی اســتفاده نشــده 
کــه در مورد وی  کتر بازی شــما )دنیلــز( نامزد بــارداری در خانه دارد  اســت. کارا

صحبت می کند.
خشونت و خون ریزی )شدید( : 

همانند بازی های دیگر سری Call of Duty، این بازی نیز  شامل صحنه هایی 
حاوی خشونت با اسلحه میان جبهه های متحدین و مخالفین است. بخش 
که  آغازیــن ماموریــت D-Day از درجــه خشــونت باالیی برخــوردار اســت؛ چرا 
تعداد زیادی از سربازان در آن کشته می شوند. در بخش چند نفره بازی، درجه 
خشونت بسیار خفیف، اما تکرارشونده است. در ماموریت های نجات، میزان 
خشونت چندان زیاد نیست. همچنین برخی از kill streak ها )جوایز دریافتی 
در برابر کسب مقدار مشخصی امتیاز در مسابقه( می توانند خشن به نظر برسند؛ 
چرا که می توانند شامل یک هواپیما یا یک بمب هدایت شده باشند. از طرفی 
ممکن اســت این بازی حاوی صحنه های خونریزی باشــد، امــا در عین حال 
که در طول عملیات جنگی خود می ُکشید، احساس  کسانی  شما برای همه 
تاســف خواهیــد کرد. صحنــه های فراوانــی از انفجار و تخریــب در این بازی به 
چشم می خورد که گاهی با فحش و ناسزاهای سربازانی که در هنگام فروریختن 

آوار یا انفجار آن جا هستند، همراه می شود.
کات سین های بازی شامل صحنه های زد و خوردی می شود که ممکن است 
در آن ها یک ســرباز، ســرباز دیگری را تعقیب کند و یا دو افسر ارتش به مبارزه با 
کار اجبــاری نازی ها  یکدیگــر بپردازنــد. در بخــش آخر بــازی، شــما وارد اردوگاه 
خواهید شد و با تصاویر منزجر کننده اجساد افراد، صحنه های اعدام و بسیاری 

دیگر از تصاویر ناراحت کننده رو به رو خواهید شد.
ناسزا:

گفتن متحدین خود  کمپین بازی، شــاهد فریاد زدن و ناســزا  گاهی اوقات در 
کمپین و  در زمان انفجار بمب یا در شــرایطی از این قبیل هســتید. در بخش 
زامبی های این بازی، شاهد فحش های رکیک و بیشتر، الفاظی مانند لعنتی 
و غیره هستیم؛ اما بخش چند نفره خیلی کم یا می توان گفت اصال ناسزا ندارد.

الکل، مواد مخدر و استعمال دخانیات:
در اولیــن ماموریــت در کمپیــن، باید برای روشــن کردن ســیگار ســربازی دیگر 
کبریت روشن کنید؛ سرباز در این صحنه می گوید: دنیلز، آتیش داری؟ همچنین 

صحنه های دیگری از ســیگار کشیدن افراد نیز در بازی به چشم می خورد. در 
ماموریت 10، زوسمن به ویسکی نوشیدِن پیرسون، اشاره می کند. در ماموریت 

11، صحنه ای کوتاه از ویسکی نوشیدِن پیرسون، می بینیم.
صحنه های ترسناک و زننده:

در اولین ماموریت بخش کمپین، ابتدا سر و صداهای کمی به گوش می رسد؛ 
گهــان صــدای تیراندازی بلند می شــود. برخــی از متحدان شــما به طور  امــا نا
گهانی و بدون دریافت هشدار به قتل می رسند که هم موجب ناراحتی و هم  نا
پریشانی، به خصوص برای بازیکنان کم سن و سال تر می شود. بخش چند نفره 
با صداهای بلند درآمیخته که البته همیشــه با یک هشــدار همراه است )یک 
بمب قبل از برخورد کردن با نقطه موردنظر سوت می کشد(. البته نسخه های 
ژاپنی و آلمانی بازی، سانسور شده هستند. در صحنه ای از بازی، یک گرگ به 
شخصی حمله می کند که آن فرد برای نجات خود گرگ را می کشد. این قسمت 
کننده باشد. گیم پلی  ممکن اســت برای بازیکنان کم ســن و ســال تر ناراحت 
بخش زامبی شامل تصاویری از زامبی ها / اجساد است که ممکن است برای 
ک باشد؛ چرا که زامبی ها بازیکن ها را دنبال می کنند و  برخی از بازیکنان ترسنا

بازیکنان باید آن ها را بُکشند.
تنظیمات مربوط به کنترل والدین به روی دستگاه بازی

گــر شــما از دســتگاه بــازی فرزند خــود ســر در می آوریــد ! می توانید بــا برخی از  ا
گاه سازی  تنظیمات از شدت اثرات نامناسب این بازی کم نمائید تا رفته رفته با آ
و جایگزین سازی، این بازی را از لیست بازی های فرزند کودک و یا نوجوان خود 

بیرون برانید.
شما می توانید در تنظیمات گرافیکی PC، آپشن خونریزی را خاموش کنید، اما 
گزینــه در Xbox One یا PS4 وجود ندارد. به عالوه، می توانید در قســمت  ایــن 
تنظیمات کنترل والدیِن کنسول خود، استفاده از میکروفون به منظور ارتباط 
 Battle با دیگر بازیکنان را نیز کنترل کنید. برای این کار باید در تنظیمات صوتی

chatter را خاموش کنید.
در PS4، برای غیرفعال کردن چت صوتی، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

در  ســپس   Settings >  Parental Controls > Sub Account Management  
قسمت پایین Chat/Message، گزینه Block را انتخاب کنید. شما همچنین 
کردن( ســایر بازیکنان در بازی های  کردن )صامت  می توانید به منظور میوت 
PS4،  اســکوربرد را باال آورده و Square )مربع( را فشــار دهید. در XBox One نیز 

می توانید از دستورالعمل زیر استفاده کنید:
 Settings > Privacy & Online Safety > Custom > Communicate with Voice
گزینه Friends or Private را برای غیرفعال کردن آن  and Text سپس می توانید 

انتخاب کنید.
برای موفق بودن در روند تربیتی و جایگزین سازی بازی، به دنبال بازی های 
خوب ایرانی و خارجی متناسب با روحیات و سن فرزند خود بگردید، همان طور 
که برای زیبا نمودن ظاهر او، به دنبال لباس و کفش، پاساژها را در می نوردید! 
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بازی دیجیتال یک رســانه تمام عیار اســت. با تعریف عمومی، مانند هر رسانه 
کلیدی  گیرنده اســت و نقطه  دیگری واســطه انتقال پیام از یک فرســتنده به 
ماجرا آنجاست که به دلیل ماهیت تعامل پذیر خود، عالوه بر اینکه پیام را انتقال 
گیرنده را برمی گرداند و ضمنا  می دهد، به بهترین شکل ممکن، بازخوردهای 
بیشتر از بسیاری از همسایگانش مثل کتاب، فیلم یا موسیقی مخاطب را با خود 

درگیر می کند.
رسانه ها، چون همیشه یک طرف ماجرا ارسال کننده پیام است، بسته به اینکه 
آن فرستنده چه نیتی در سر دارد، می توانند وسیله ای برای سعادت مردم و یا 
چاله ای برای افتادن و به زانو درآمدن آن ها باشــند. بازی دیجیتال یک رســانه 
اســت و از این جهت مانند هر رســانه دیگری، می تواند راهی به قله ســعادت و 
کت بشــود. کودکان ســهم بزرگی از مصرف رسانه ها دارند و با توجه به  یا دره فال
گاه سفید و ُپر نشده خود، اثرپذیرترین مخاطب های رسانه هستند. این  ناخودآ
در حالی است که به نقل از آمارهای رسمی، میانگین سنی بازیکنان در ایران 19 
سال است و بنابراین وزن کودکان در میان بازیکنان بازی های دیجیتال خیلی 
زیاد به حساب می آید. این موضوع را بگذارید کنار مسئله پرچالش محتوای پیام 
انتقال داده شــده توسط رسانه ها و ســپس هر دوی این ها را همراه با اثرگذاری 
ویــژه بازی هــای دیجیتــال در میان رســانه های مختلف مدنظر قــرار بدهید تا 

وضعیت حساس بازی های دیجیتال در دنیای امروز ما مشخص شود.
کنار بگذاریم؛ بازی  اتفاقا خیلی جدی است و اولین چیزی  بهتر است تعارف را 
که باید با این  که بعد از پذیرفتن این حقیقت به ذهن خطور می کند آن است 
شمشــیر دو َدم چــه کنیــم؟ آیا بــازی و بازیکنانش را به حال خــود رها کنیم؟ یا 

گواری بیفتد؟ برعکس، عرصه را تنگ بگیریم که مبادا اتفاق نا
کنشــی به این تعامل نداشــت؟ آیا می توانیم اســتدالل کنیم که  آیا می شــود وا
گذاشــتن بازی ســاز و بازیکن، در نهایت باعث خلق یک نقطه تعادل بین  آزاد 
آن ها می شود و هرکس بر اساس منطق عقالنی خود به آنچه عالقه دارد گرایش 
پیــدا می کند؟ تقریبا همــه تاریخ نظری مطالعات رســانه تمام قــد در برابر این 
فکر می ایستد. چه باور داشته باشیم که رسانه ها به صورت غالب و یک طرفه 
بــر مخاطــب خود اثــر می گذارند و گیرنــده پیام قدرتــی در برابر آن ها نــدارد. چه 
که مخاطب اختیاراتی دارد و می تواند مثال با تقویت ســواد رســانه ای  بپذیریم 
خود تا حدودی ضرب اثرات مخرب رسانه را بگیرد، به هر حال باید برای تعامل 
فرستنده-گیرنده فکری کرد. این مسئله در جهان امروز که با حضور رسانه های 

نوین بیش از پیش غرق در اخبار و اطالعات و پیام ها هستیم، حیاتی تر نیز 
می شود. بازی های دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیستند 

و بــرای همیــن، حداقــل نظارتــی کــه می تــوان بــه 
محتوای بازی ها داشت در قالب نظام های 
رده بندی سنی حتی در آزادترین کشورهای 

جهان جریان دارد.
آیا می شود تقابلی شدید با این تعامل داشت؟ آیا 

امکان دارد فضایی ایجاد کنیم که تمام بازی های 
موجــود در بازار دارای محتوای فرهنگــی و ارزش محور 

گرچــه بســیاری از فعاالن  باشــند؟ مســلما ایــن طور نیســت. ا
فرهنگی به ازای هر بازی با محتوای دور از ارزش های فرهنگی فریاد خطر 

سر می دهند و همواره شعارها بر سر تولید بازی های غنی با نگاهی درجه دومی 
به درآمدزایی آن هاست، اما حقیقت ماجرا این است که تصویر شرایطی ایده آل 
گرچه با نیتی صحیح اما با سرانجامی معکوس  و بدون در نظر گرفتن واقعیت، ا
همراه خواهد بود. چرا که رویکرد مطلقا نظارتی و محدودیت آفرین برای توسعه 
بازی، باعث می شــود تا در اولیــن قدم، توجیه اقتصادی برای تولید بازی رفته 
رفته کاهش پیدا کند و بازیگران قدرتمند از جریان تولید حذف شوند. در نقطه 
مقابل، بازار 28 میلیونی بازیکنان بازی های دیجیتال، با رفتن فعاالن داخلی کم 
یا جهت مند نمی شود بلکه تشنگی خود را با محتوای جایگزین خارجی سیراب 
می کند که قاعدتا در بسیاری از موارد محتوای به مراتب ناسالم تری را در بر دارد. 
این نکته زمانی جلوه بیشتری پیدا می کند که متوجه شویم به نقل از آمارهای 
رســمی، رایج ترین روش دسترســی به بازی های دیجیتال در کشــور، نه دانلود 
بــازی، نــه خرید بازی، بلکه تبادل فایل بازی با دوســتان، آشــنایان و اطرافیان 
است و در چنین فضایی تقریبا امکان نظارت بر سبد مصرف بازی خانوار به صفر 
می رســد. این یعنی خالی کردن میدان برای بازی خارجی، با نیت تولید بازی 

ارزشمند داخلی!
گرچه راه مواجهه با مسئله حتما بی تفاوتی نیست؛ اما در عین حال  بنابراین ا
کشیدن یک خط سبز دور ارزش ها و راه دادن بازی ها به بازار رقابت، مشروط به 
ورود به داخل این خط سبز نیز چاره کار نمی شود. در حقیقت راهکار این است 
که خط قرمزی بر اســاس ارزش ها کشــیده شود و تولیدکنندگان فرصت داشته 
باشند با اهداف مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازی بسازند 
و نظارت بر آن ها صرفا مبتنی بر باقی ماندن در داخل آن خط قرمز باشد. این 
خط قرمز کمک می کند تا خون در رگ های بازی سازی جریان بیابد و روزبه روز 
تــوان تولیــد بومــی افزایش پیدا کنــد. در این میان باید تعهــد فعاالن فرهنگی 
ترویج و شناساندن محتوای ارزنده و وظیفه نهادهای سیاست گذار، حمایت 
کافی از  گر فهم  که اهداف ارزش محور را دنبال می کنند. ا از بازی ســازانی باشــد 
کیفیت و سالم شکل بگیرد و توجیه فنی و اقتصادی برای تولید آن  محتوای با
به وجود بیاید، ضمن اینکه خط قرمز فرهنگی مدنظر قرار گرفته اســت، سهم 
بازی های ارزشی به مراتب بیش از پیش خواهد بود. در این مورد همیشه این 
مثــال را بــرای خودم می زنم که فــوت کوچک تر در یک شــیپور بزرگ تر، صدای 

بیشتری را نسبت به فوت بزرگ تر در یک شیپور کوچک تر تولید می کند.

بازی های ارزشی
حامد نصیری           با ارزش افزوده اقتصادی
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مجله تخصصی مطالعات
سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

w w w . B a z i b a a n . c o m

این همه، نه آنست! 
نشانه شناسی در بازی های دیجیتال
هنر در همبستگی با اوضاع اجتماعی-اقتصادی و شرایط محیطی در برهه های 
گــون نمــود دارد.گاهــی در خفقــان و درِد حمله مغول بــه درونگرایی روی  گونا
مــی آورد، گاهــی در اوج قدرت سیاســی، حماســی می شــود، گاهی کــه به رفاه 
نسبی می رسد رمانتیک و گاهی رئالیستیک. اما خاصیت هنر در روایت موضوع 
با ماهیت تاریخ نگاری متفاوت اســت. تاریخ باید حقیقت را مو به مو و دقیق 
بدون هیچ دخل و تصرفی مانند آینه بدون هیچ کاستی انعکاس دهد اما هنْر 
روایت و داستان را از نگاه و منظر خود می گوید. از نگاه شاعر، نویسنده، کارگردان 

و یا طراح بازی.
زبان هنر زبانی در لفافه و نمادین است. موضوعات سیال و مفاهیم دگرگون پذیر 
کی، نشانه  نشانه ها در هنر دائمًا در حال تغییر و تغّیر هستند. گاهی لباس خا
کتری می شــود و در دوره بعد ممکن اســت همان لباس  یــک تیــپ خاص کارا
نشــانه ای دیگر را نمود باشــد. از زمان آغاز جنگ تحمیلی ایران در سال 1359 
گزیر هنر نیز  گذاشت نا که در الیه های مختلف جامعه ایران اثرات مستقیمی 
بــه میــدان وارد شــد و با خلــق روایت ها، خاطــرات و تصاویر در بازنمــود اوضاع 
کرد. تیپ ســید و حاجی در  اجتماعــی و روحی افراد دهه شــصت تالش هایی 
فیلم های ســینمایی رسول مالقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا و ... نشانه هایی از 
افــرادی بودنــد که در دفاع مقدس در حال کارزار بودند. نوع نگاه هر کارگردانی 
که بیشــتر فرهنگ اســت تا فقط جنگ محصوالتی  به موضوع دفاع مقدس 
تولید کرد که بیشتر به جنبه مبارزه و خشونت که الزمه جنگ است پرداخت 
تا مســائل دیگر. ژانر دفاع مقدس در بازی های ویدئویی نیز یبشــتر در ســبک 
کشــن اول شــخص یا ســوم شــخص نمود پیدا کرده است که بی شک تحت  ا
تاثیر سینما می تواند باشد. دفاع مقدس از زمان ائمه اطهار شروع شد و ایراد 
کار هنر انقالبی برش زدن آن در برهه زمانی جنگ هشت ساله بود. رهبر معظم 
انقالب البته این موضوع را رد می کند: » کار هنری در زمینه دفاع مقدس یکی 
از برترین کارهای هنری اســت. آن کســانی که در این رشــته کار کردند، در این 
صراط حضور داشتند، آن را پیش ببرند و این رشته را مغتنم بشمارند. هشت 
سال دفاع مقدس ما صرفًا امتداد زمانی و فقط یک برهه نیست« )بیانات در 

دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس 1388/6/24(.
مفاهیم و نشانه های دیگر نظیر عشق، قحطی، تدبیر، تنگنا و در جستجوی 
گمشده و ... که از قضا کم هم نیستند نیازمند تمثل بخشیده شدن هستند. 
این بخشی از رسالت معنوی هنرمنِد طراح گیم از نظر شهید آوینی است: »کار 
هنرمند تنزل بخشــیدن به حقایق متعالی وجود اســت از طریق صورت های 
متمثلــه آن حقایــق؛ و یــا بــه تعبیری دیگــر، کار هنرمند تمثیل بخشــیدن به 
حقایــق قدســی اســت.« )آینــه جــادو، جلــد 1، ص 238-239(. ایــن بحــث 
قدیمی نشان دهنده آن است که جامعه گیم کشور نیازمند مطالعه دقیق تر و 
موشکافانه تر مفاهیم موجود در دفاع مقدس از همه جنبه های موجودیتی اش 
کادمیک می بایست این تنها سبک ملی را به  است. دانشگاه و دانشجویان آ
کنندگان و توسعه دهندگان  کنند و برای تولید  لحاظ علمی بررسی و تحلیل 
که  راهکارهــای تبدیــل مفاهیــم بــه تصویــر ارائه دهنــد یــا حداقل تصاویــری 
نشــانه ای از آن مفهــوم اســت را طــرح کننــد. معــدود کتــاب و مقاالتــی درباره 

نشانه شناسی هنر دفاع مقدس وجود دارد که از آن می توان به کتاب مجموعه 
مقاالت "نشانه شناسی فیلم های مستند دفاع مقدس" به کوشش بهمن نامور 
مطلق و منیژه کنگرانی نام برد. در سرآغاز کتاب می گوید: »یکی از پیچیده ترین 
کــه رویکردهــای نشانه  شناســی و به طــور کلی همــه رویکردهای  رشــته هایی 
مطالعاتــی بــا آن مواجه هســتند ســینما و شــاخه های آن ]بــازی[ اســت، زیرا 
کار می گیرد. امروزه برخی از شاخه های  هم زمان چندین نظام نشــانه ای را به 
ســینما مانند ســینمای داستانی بیشــتر مورد توجه قرار گرفته و ادبیات قابل 
توجهی در پژوهش این شاخه شکل گرفته است، اما برخی دیگر مانند سینمای 
مستند کمتر مورد توجه دیگر رویکردها و به خصوص نشانه شناسان بوده و به 
همین دلیل دشواری مطالعه این شاخه به مراتب بیشتر است. این دشواری 
در کشور ما به دلیل کمبود جدی یا فقدان چنین پژوهش هایی بسیار دشوارتر 

شده است«. 
شناخت کامل دفاع مقدس و تبدیل آن به بازیهای ویدئویی مناسب با توجه 
به قدرت همذات پنداری مخاطب در این مدیوم می تواند نوع سبک زندگی 
دفاع مقدسی را حداقل در یک بازی به نسل های بعدی انتقال دهد و بدین 
ترتیب القائات مفهومی نیز آسان تر صورت پذیرد. شیوه نگرش به دنیا و آخرت، 
شوخی، سبک زندگی، ایثار، مقاومت، ازدواج، برخوردهای سلبی و ایجابی و در 
یک کالم شیوه دفاع مقدسی زیستن را می شود با بازی آموزش داده و القاء کرد.

          سید رحیم هاشمی
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درباره جزئیات نخستین رویداد استارتاپی مسجد محور بگویید؟
ما با الهام از اســتارت آپ ویکندها محل ، محیط و حال و هوای مســجد را محور 
قرار دادیم که به نخستین رویداد رقابتی-آموزشی مسجد محور تبدیل شد. این 
رویداد سه روز بود و در دو حوزه اپلیکیشن و بازی موبایل 150 نفر از کل کشور را که 
گروه های نوپای تولید کننده اپلیکیشن و بازی موبایل بوده اند در مسجد امام 

صادق )علیه السالم( میدان فلسطین دور هم جمع کردیم 
خیلی اتفاق با نشاطی بود در نخستین تجربه و نکات خوبی داشت. اواًل محور 
بودن مسجد تمایز ما با سایر رویدادها بود. این که مسجد موضوعی برای تولید 

بازی و اپلیکیشن برای کودکان باشد در این برنامه نقطه عطفی بود.
 نکتــه دوم ایــن که رویداد ما کاماًل محتوایی بود. ســوم این که از کل کشــور در 
کرده بودند و از حیث تعداد شرکت کنندگان نیز ممتاز بودیم.  رویداد ما شرکت 
تیم های ما دانش آموزی و دانشجویی و نوپا بودند. در مجموع اتفاق ویژه ای بود 

که خیلی انگیزه ایجاد کرد. عالوه بر جوایزی که به برگزیدگان 
دادیم تالش داریم کمک شان کنیم تا محصوالتی 

نخواهیــم  تنهای شــان  و  کننــد  تولیــد  را 
کردیم این  گذاشــت. همچنین ســعی 

برنامه نمونه باشد و قابل انتقال به 
جاهای دیگر باشد.
مخاطب هد فتان

 چه گروهی بوده اند؟
محصوالتی را که مخاطبشان 
کــودک و نوجــوان بوده مدنظر 
موضوعات مــان  داشــتیم. 

رهبــر  ســخنان  از  برگرفتــه  نیــز 
کــه  معظــم انقــالب بــوده اســت 

خودبــاوری، امیــد به آینــده، همت 
بلنــد و خــردورزی را شــامل می شــوند. 

موضوعات را از قبل به این 150 نفر اعالم کردیم 
و این ها از استان های مختلف مهمان ما بودند.

برنده ها چه کسانی بودند؟
در حوزه اپلیکیشــن ســه نفر نخســت به ترتیب اپلیکیشن اســمارتیز که همیار 
والدین در تربیت کودک و ایده ای تکنولوژی محور برای تشخیص چهره است، 
اپلیکیشن نقیل نقل که سامانه ای قصه گویی با زبان ترکی است و اپلیکیشن شانا 

که شبکه اجتماعی نوباوه گان ایران )کودک و نوجوان( است، بودند. 
در حوزه بازی نیز بازی نخست جیغیل الشعرا بود که بازی اشعار است و به این 
صورت اســت که کلماتی در یک بیت شــعر اشتباه هستند و شــما باید آن ها را 
تشــخیص بدهیــد و درســتش را جایگزین کنید. هــدف این بــازی حفظ زبان 
فارســی و آشــنایی با شعر است. بازی دوم لوبی لند بود. در این بازی آفت ها به 
خانــه لوبیاها حمله کرده و پدرهای آن هــا را از بین برده اند. لوبیاهای جوان در 

صدد مبارزه با آفت ها بر می آیند و این موضوع یک بازی جذاب موبایلی است. 
بــازی ســوم نیز دومیکا بــود. یک بازی موبایلی خالقانه کــه در آن یک آجر روی 
آجر کناری می افتد، نخ بادکنک آزاد می شود، بادکنک به توپ می خورد، توپ 
می غلتد و به سطل می خورد، سطل خم می شود و آبش روی گلدان می ریزد. 
ده ها بازی با مثال باال که کودک می باید انجام داده و در نهایت موجب یک کار 
خوب نظیر بســته شدن شــیر آب و جلوگیری از اســراف آن  یا آب دادن یک گل 

می شود.
هیچ یک از 6 برگزیده به حوزه مسجد مربوط نیستند!

که عبارت  چهار موضوع درباره مخاطب کودک و نوجوان محور ما بوده اســت 
بودند از خردورزی، خودباوری، همت بلند و امید به آینده. برخی ایده هایی که 
رأی آوردند به مســجد ربط داشــتند اما در انتخاب هیأت داوران رأی نیاوردند. 
یعنــی طرح ها به پختگی الزم نرســیدند و ایــن موضوعات رســیدند. ارتباط با 
موضــوع یکــی از شــاخص های ارزیابی مــان در داوری بود که 
ضریب باالیی هم داشت. ولی موارد دیگر را هم در 
نظر داشتیم. مثاًل توجه خوب به مخاطب، 
کامل بودن و ارائه خوب طرح، پیوست 
درآمدزایــی خــوب طــرح و ... . در 
مجموع هفت شاخص بود که با 
که درصد باالیی به ارتباط  این 
داده  اختصــاص  موضــوع 
بودیم اما این 6  برگزیده، برنده 

انتخاب شدند.
اصل این برنامه که تالش برای 
ترویج جایگاه مســجد از طریق 
اپلیکیشــن و بازی هســت بسیار 
ارزشــمند اســت. اما اشــکال ما این 
اســت که جایگاه مســجد را امــروز صرفًا 
بــه محلــی بــرای اقامه نمــاز تقلیــل داده اید 
در صورتی که مسجد در ابتدای تولدش کاربری های 
بســیاری برای امور شــهر داشــته اســت. برای احیای جایگاه 
حقیقــی مســجد از طریق بازی و اپلیکیشــن یــا ... برنامه ای در دســتور کارتان 
داشته اید؟ اتفاقًا این که محوریت کار ما مسجد شد به این خاطر بود که قالبی را 
که در حال حاضر وجود دارد بشکنیم. این که امروز مساجد صرفًا محل نماز است 

و هیچ اتفاق خاص دیگری در آن نمی افتد به جز موارد نادر و انگشت شمار.
 برای بسیاری از مسائل دیگر هم می شود مسجد را محور قرار داد. خواستیم با 
مشارکت جوانان و فعالیت در عرصه بازی و اپلیکیشن این سنت را بشکنیم که 
در حال حاضر کاربری مسجد فقط نماز است. حل خیلی از مسائل اجتماعی 
می تواند در محل مسجد رخ دهد. بنای ما این است که این کار را ادامه دهیم 

و آن را تکثیر کنیم.

مسجد جای این کارها نیست
اولین رویداد مسجد-محوربازی و برنامک

اتفاقًا در این زمانه هست!

مهدی عباسی          
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روایت جنگی دفاع مقدس در ژانرهای مختلف یا
 روایت های مختلف از دفاع مقدس در ژانرهای مختلف

دفاع به همه سبک ؟!
معرفی چند بازی موبایلی با

 موضوع دفاع مقدس در ژانرهای گوناگون
بازیکــن  از  یکــی  نــژاد  متقــی  علــی  ســید  از  شــماره  ایــن  در 
کارشناس هایی که خیلی خوب بازی های موبایلی را می شناسد 
دعــوت کردیــم تا چند بازی موبایلی با موضــوع دفاع مقدس را 
معرفی کند و اتفاقا ایشان هم به سراغ بازی هایی رفته است که 
در سبک های متنوعی ساخته شدند. او سعی کرده است تا در 
این یادداشت  این تصور را که همه بازی های دفاع مقدس لزوما 
در سبک تیراندازی ساخته شده اند را به نقد بکشد. بازی های 

گونی می باشند.  معرفی شده دارای رده های سنی  گونا

جالــب و متفــاوت با  نــام یکــی از بازی های 
کشــن رو موضــوع دفــاع مقــدس  اســت. یک ا

گرافیــک هنــری خاصــی بــه جلــوی دو بعــدی که با 
تــک  کترهــای  کارا از  رنگ( طراحی شده است. بازی )اســتفاده 

بصورت مرحله ای بوده و با عملیات بیت المقدس آغاز می شــود. در این بازی 
پیام های ارزشی بجا منتقل می شوند، به نحوی که در صفحه بارگذاری، احادیث 
معصومین )علیهم السالم( نمایش داده می شود و در صورت باختن بازیکن هم 
بیوگرافی مختصر یک شهید همراه با عکس نمایش می یابد. این بازی از گیم پلی 

نسبتًا سختی برخوردار است و برای رده سنی باالی 12  سال مناسب است.

مدافعان

در  بــازی  یــک  نــام 

ســبک 

هواپیمایــی  کشــن  ا

گرافیک  است. 

خــوب و طراحــی منوی 

استاندارد از جمله 

ویژگی های مثبت تیزبال است. 

ایرانی و مدرن، مراحل مختلف عملیات های هوایی دفاع مقدس، وجود انواع جنگنده های 

قابلیــت ثبــت امتیــاز و دیــدن فهرســت برترین ها، کنترل مناســب و 

گــذاری خوب بــازی، همگی به جذابیت ایــن بازی هواپیمایی  صدا

برای افراد باالی 12 سال مناسب است.افزوده اســت. بدلیل وجود خشــونت و نمایش انفجارهای مختلف 

تیزبال

و  نــام  برخــالف 

عــش  ضو مو کــه مرتبــط بــا دفــاع 

مقدس اســت،  یک بازی آرکیــد رکوردی 

خشــونت  فاقــد  کنتــرل بــازی بــا حســگر  اســت. 

انجــام  گوشــی  حرکتــی 

می شود و تنها کاری که بازیکن باید انجام دهد عبور دادن هواپیما از 

که با تمام شدن  میان موانع اســت. بازیکن سه جان در اختیار دارد 

آن امتیاز خود را ثبت می کند. این بازی ساده امتیازی، فاقد خشونت 

بــوده و انجام آن برای همه ســنین مناســب اســت. البتــه والدین به 

که ممکن است برای  کنند  کنترل بازی توجه  مهارت مورد نیاز برای 

خردساالن کمی دشوار باشد.

حمله به اچ3

سید علی متقی نژاد          
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ســبک های  از  ترکیبــی 

گــی  نند ا ر

و شبیه ســازی اســت. بازیکــن 

یــت  ا هد

خودروهــای امدادرســان در جبهه 

محموله ها را سالم به مقصد برساند. در هر ماموریت بازیکن با یک وسیله را بــه عهده دارد تا 

از جمله سواری، موتور، کامیون، قایق، تانکر آب و اتوبوس بازی می کند که 

هدف در این ماموریت ها سالم رساندن وسیله به مقصد است. انفجارها 

گرافیک سه  و دســت اندازها از جمله موانع در مســیر اســت. بازی دارای 

بعدی نسبتًا ساده ای است و دارای ایراداتی نیز می باشد. رزمنده ها دارای 

گــذاری می باشــند و بــا یکدیگر صحبــت می کنند. این بــازی بدلیل  صدا
نمایش انفجار برای رده سنی باالی 7 سال مناسب است.

یگان پشتیبانی 1و2

از  دیگــر  با یکــی  بازی هــای 
در موضوع دفاع مقدس  کــه  اســت 

اســت. فضایی طنزگونه طراحی  شــده 
بازی هــای  جدیــت  در برخــالف  چیــز  همــه  کشــن،  ا

ایــن بــازی آرکیــد دو بعدی چاشــنی طنــز دارد. بازی بــا یک کمیک 
داســتانی کوتاه آغاز می شــود. خرمشهر ســقوط کرده است و بازیکن 
در نقش قهرمان بازی باید به جنگ دشــمنان اشــغالگر بــرود. بازی 
بصورت بی پایان و رکوردی می باشــد. گرافیک بازی بشــکل کارتونی 
است و دیالوگ های بامزه ای از شخصیت های بازی شنیده می شود. 
حمله، ســر خوردن و پرش، اغلب کارهایی اســت که بازیکن در بازی 
انجام می دهد. رده سنی این بازی برای افراد باالی 12 سال مناسب 

می باشد.

شکارچی 272

یک بازی اســتراتژی 

کــه بــا  اســت 

شــهدای  موضــوع 

غــواص طراحی 

شده اســت. بازیکن بعد 

از ورود بــه بــازی بــا 

که در  کاربرد آیتم های مختلفــی 

آشنا می شود. سپس ماموریت مرحله که شناسایی و کسب اطالعات روند بازی به آن ها نیاز دارد، 

درباره استحکامات دشمن است و موانعی که در پیروی بازیکن، خلل 

کسازی دارد برای او شرح داده می شود. بازی  ایجاد می کند و نیاز به پا

نبرد هور بدلیل پیچیدگی هایی که دارد نیاز به مهارت باالیی برای انجام 

دارد. این بازی دارای رده سنی باالی 12 سال مناسب است.

نبرد هور

از جملــه بازی هــای دفــاع مقــدس در 
ســبک تیرانــدازی اول شــخص اســت. 

بــازی بصورت دفاعی و تنها با نشــانه گیری 
ن و شــلیک به اهداف انجام می شــود. ســبکی که در  میــا

بازی های موبایلی بسیار آشنا است. بازیکن باید از شهر خرمشهر در 
برابر هجوم دشمنان دفاع کند. با پیشروی در بازی، مراحل سخت تر 
گســترده تری به ســمت بازیکــن می آید.  می شــوند و مــوج حمــالت 
چندین سالح و تجهیزات برای مقابله با دشمنان قابل انتخاب است 
که با امتیازات بدست آمده از بازی می توان آن ها را تهیه کرد. این بازی 
دارای خشونت و نمایش خون می باشد و دارای رده سنی 15+ سال 

است.

هشتمین حمله 2
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کشــته  کند؛ چه بکشــد و چه  کــه در راه خــدا مبــارزه  کســی  در فرهنــگ اســالمی 
که جهاد در راه  شود پیروز است. درک این موضوع از لحاظ شناختی این است 
خــدا در هــر حال با پاداش همراه اســت و فرِد معتقد، چــون زندگی را محدود به 
ایــن دنیــا نمی داند هیچگاه از جهــاد در راه خدا رویگردان نخواهد بود. آســیب 
گناهان  ناشــی از زخمی شــدن و نهایتا مرگ برای او پاداش اخروی در بر دارد و 
ک می کنــد، لــذا تحمل ســختیها برایش ممکن می شــود. امــا تعمیم این  او را پــا
موضــوع در بــازی دشــواری فنــی ایجــاد می کنــد چــون بصــورت معمول آســیب 
دیدن در مبارزه و صحنه جنگی به معنای از دســت دادن امتیاز و تنبیه اســت 
و مــردن بــه معنی تمام شــدن بازی. لذا برای اعمال ایــن تفکر بر محتوای بازی 

دغدغه مندانه فکر کردن: یک پیشنهاد کوتاه که
 می تواند توسط بازی سازی خوش ذوق و اندیشمند پخته شود!

تقویت فرهنگ شهادت طلبی در
دکتر بشری هاتف           بازی های دیجیتال
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بایــد ُبعد دیگر زندگی، یعنی زندگی اخروی را در 
کردن  کــرد. این لحــاظ  اینگونــه بازی هــا لحاظ 
کردن به  می توانــد از یک بیــان ضمنی و اشــاره 
کردن امتیاز باشــد یا وارد  موضــوع مثل ذخیره 
که  شــدن بــه مرحلــه زندگی اخــروی. از ایــن رو 
بازی هــای غربــی در ایــن دنیا محصور هســتند 
و بــه آخــرت و عوالــم بعــد از مــرگ نمی پردازند، 
از مــرگ می توانــد  بعــد  بازی ســازی در فضــای 
بــرای مــا یــک فرصــت خالقانه باشــد.  ســاخت 
که در قرآن و روایات  بازی هایی با نما و تعاریفی 
از عوالــم بعــد از مرگ شــده اســت، باعــث بروز و 
رشــد ایده پردازی هــای خــوب در طراحی بازی 
می شــود. در ضمــن پرداختن بــه زندگی پس از 
مرگ عالوه بر جذابیت های بازی ســازی، باعث 
می شــود.  مخاطــب  در  آخرت پذیــری  تقویــت 
بنابرایــن از ایــن ُبعــد نیــز  پرداختن بــه موضوع 
که دنیای  عوالــم بعدی مخصوصا در این زمانه 
کردن آن دارد بســیار  کمرنــگ  الئیــک ســعی در 
پیشــنهاد  مثــال  بعنــوان  می باشــد.  ضــروری 
کوتاه است  می شود [این یک پیشنهاد ساده و 
ح می شــود]  ح بحث مطر و صرفــا به منظــور طر
گزینه های مختلف  در برابــر بازیگر نقش رزمنده 
بــا نتیجــه مختلــف وجــود داشــته و او قــدرت 
گزینــه  هــر  همچنیــن  باشــد.  داشــته  انتخــاب 
دارای امتیــاز خــاص و قابل ذخیــره در این دنیا 
بــا دشــمن  زمانیکــه  مثــال  آخــرت می باشــد.  و 
گزینه هایــی ماننــد  کنــد و یــا بخاطــر  مماشــات 
گــروه مقابــل یعنی  پــول یــا هــر جایــزه دیگــر بــه 
کفــر پیوســت فقــط جایــزه دنیایــی بــه او تعلــق 

کــم  می گیــرد در حالیکــه از امتیــازش در آخــرت 
گزینــه دیگر،  می شــود یــا امتیاز منفــی می گیرد. 
گر پیروز شــود هم  جنگیدن با دشــمن اســت و ا
امتیــاز ایــن دنیــا و هم امتیــاز آخرت بــه بازیکن 
گر بجنگد و شکســت بخورد یا  تعلــق می گیرد و ا
کشته شــود جایزه ای در دنیا  آســیب ببیند و یا 
نمی گیــرد و  در عــوض جایزه در آخــرت می گیرد 
کــه بــه ازای بیشــتر آســیب دیــدن جایــزه او در 
آخرت بیشــتر می شــود. حتی می تــوان در بازی 
دو نفــره برای نقــش مقابل رزمنده اســالم، فرد 
کند. در اینصورت مدل  کفر بازی  بجای رزمنده 
امتیــاز دهــی بر اســاس نقــش عوض می شــود و 
گروه اســالم  کفر پشــیمان شــد و به  گــر رزمنده  ا
کــم و امتیاز اخروی  گرویــد امتیــاز دنیایــی البته 
گر جنگید و پیروز شد  زیاد دریافت می کند ولی ا
کســر امتیاز اخــروی می گیرد و  امتیــاز دنیایــی و 
کســر  گر شکســت خــورد در هر دو دنیا و آخرت  ا
امتیــاز می گیــرد. مطمئنــا نهایــت بــازی، هر دو 
گذشــت مدتــی وارد عالم  بازیگــر بعد از جنگ و 
پــس از مــرگ می شــوند و محاســبه امتیازهــا و 
پیــروز و شکســت خورده آنجا نهایی می شــود تا 
به مرحله بعد منتقل شــود. شــاید طراحی این 
مدل پاداش و تنبیه سخت باشد اما باید سعی 
کنیم مسیر پاداشی و تنبیهی بازی را با واقعیت 
آموزه هــای دین تطبیق دهیم تا به رشــد نســل 

کنیم. کمک  جوان در راستای تربیت اسالمی 
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سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

w w w . B a z i b a a n . c o m

کــه منجر بــه خلق دوره هــای خاص  پدیده هــای تاثیرگــذار در تاریــخ بشــر 
گشته اند،  فرهنگی و سیاســی و اجتماعی و دانشــی در نقاط مختلف دنیا 
اغلب دارای بروز هنری شاخص و ماندگار در قالب ها و رشته های مختلف 
هنــری و رســانه ای بوده اند. رنســانس، انقالب فرانســه، پدیده اســتعمار، 
همگــی  ســرد  جنــگ  دوران  و  جهانــی،  جنگ هــای  شــوروی،  انقــالب 
کــه به نوبه خود منشــاء تحوالت شــگرف فرهنگی و  نمونه هایــی هســتند 
کشــور ما و منطقه  هنری بوده اند و هنوز هم از تب و تاب نیافتاده اند. در 
مــا نیــز انقــالب اســالمی به عنــوان پدیــده ای تاریخ ســاز چنین اثراتــی را بر 
عرصه های مختلف هنری به دنبال داشت. این انقالب همچنین منشاء 
کــه به طور قطــع یکــی از مهم ترین آن ها  پدیده هــای اثرگــذار دیگری شــد 
گرچه  آثار هنری  دوران هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس است. 
کنون در تالش برای تاثیرپذیری از این  گذشــته تا  و رســانه ای متعددی از 
دوران و ارائــه محتــوای درخــور بوده اند، اما به نظر می رســد آن چه از این 
کرد حق  تاثیرپذیری مورد انتظار بوده محقق نشده و هنوز نمی توان ادعا 

مطلب ادا شده است.
نوشــتار حاضــر ســعی دارد ایــن موضــوع را در عرصه بازی هــای رایانه ای و 
گیم پلی در آن ها به عنوان عامل شــاخص و وجه تمایز  مخصوصــًا مفهوم 

کند. منحصربه فرد این هنر-صنعت-رسانه بررسی 

وضعیت موجود
از همــان ابتــدای تاریخ بازی ســازی در ایران، بازی هــای متعددی تحت 
تاثیــر دفــاع مقدس تهیه و تولید شــدند. حتی قبل از تاســیس بنیاد ملی 
کشــور در تالش برای بازنمایی دفاع  بازی های رایانه ای، بازی ســازانی در 

مقدس به طور مستقیم، و یا حتی پرداختن 
گرچه  بــه آن به طــور غیرمســتقیم بوده اند. 
ایــن تالش هــا در طــول زمــان دچــار شــدت 
و ضعف هــای بســیاری بــوده امــا هنــوز هــم 
کشــور  بازی ســازی  صنعــت  و  دارد  ادامــه 
بــه طــور مرتــب شــاهد تولیــد محصوالتی با 
درون مایه مرتبط با دفاع مقدس است. اما 
کمیت پرداختن به دفاع مقدس در  جــدا از 
کیفیت آن  بازی هــای رایانه ای  می بایســت 
را نیــز مورد بررســی قــرار داد. در این جا باید 
که نگارنــده به آمارهــای دقیق  کیــد شــود  تا
در این مورد دسترســی نداشــته و اطالعات 
و تحلیل های پیِش رو برگرفته از مشاهدات 
نشــر  و  گرچــه جمــع آوری  اســت.  شــخصی 
اطالعات آماری در این مورد توســط مراجع 

ذیربط بسیار مورد استقبال خواهد بود.

اغلــب قریب بــه اتفاق بازی های رایانه ای ســاخته شــده بــا موضوع دفاع 
کشــن تیراندازی قــرار می گیرنــد. بدین  گیم پلــی در ژانــر ا مقــدس از منظــر 
گیم پلی آن هــا عنصر محــوری بــوده و غالبًا در  کشــن در  کــه عنصــر ا معنــی 
قالــب عمل تیراندازی نمود یافته اســت. پس بیشــترین عمــل بازیکن در 
بــازی از جنــس تیراندازی اســت و چالش های آن بر ســرعت و دقت عمل 
بازیکن تکیه دارد. این بازی ها بســته به پلتفرم و مخاطب هدف، عناصر 
کرده اند. مهم ترین آن ها بازی های  گیم پلی خود دخیل  دیگــری را نیــز در 
ســاخته شــده برای پلتفرم های همراه )تلفن های همراه، تبلت ها، و ...( 
کشــن، در ژانر  کنار ا کردن عنصر ســادگی در  کــه عمومــًا با دخیــل  هســتند 
کرد  گرفته اند. البتــه باید به معدود عناوین دیگری هم اشــاره  کــژوال قــرار 
کــه در ژانــر ماجرایی و با محوریت عنصر داســتان )و بعضًا بــه همراه عنصر 
معمــا( به موضــوع دفاع مقدس پرداخته اند. همچنین دســته ای بســیار 

کرده اند. که از عنصر مدیریت و ژانر استراتژی استفاده  معدودتر 
گیم پلــی شــاید قابل توجیه باشــد. دفــاع مقدس  ایــن محدودیــت ژانــر و 
کشــن تیرانــدازی بهترین بســتر برای  از جنــس جنــگ اســت و بازی های ا
جنگیــدن بازیکــن در بازی هســتند. اما بــا نگاهی به صنعت بازی ســازی 
کــه از درون مایــه مرتبــط با جنگ  در دیگــر نقــاط دنیــا و بررســی عناوینــی 
گرچه  برخوردارنــد، بــه حجــم عظیمــی از مثال هــای نقــض برمی خوریــم. 
گســتره وســیعی از ایــن عناویــن  کشــن تیرانــدازی همچنــان  بازی هــای ا
را دربرمی گیرنــد، امــا هــم خودشــان در طــول زمــان شــاهد پیشــرفت ها و 
گسترده دیگر  کنارشان شاهد حضور  تحوالت چشمگیر بوده اند، و هم در 

گیم پلی هستیم. ژانرها و عناصر و اشکال 

کنکاشی در گیم پلی
 درخور بازی های دفاع مقدس

محمد مهدی صادقی          
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وضع دیگران
بازی های استراتژی سهم مهمی از بازی های رایانه ای تولیدشده در دنیا 
با موضوع جنگ های واقعی یا خیالی را شکل می دهند. این بازی ها لزومًا 
کندگی  هم در یک زیرژانر از ژانر استراتژی متمرکز نشده اند. بلکه دارای پرا
 4X، Tactical، Tower Defense، ،Wargame مناســبی میان زیرژانرهای
جنبه هایــی  بازی هــا  ایــن  می باشــند.   CMS حتــی  و   ،Tower Offense
گیم پلــی بازی های  که با  از جنــگ را مــورد توجــه مخاطــب قرار می دهنــد 
کشــن تیرانــدازی نمی تــوان به راحتــی ارائه نمــود. جنبه هــای راهبردی  ا
کتیک های نظامی،  کالن در جنگ، از اســتراتژی های جنگی تــا تا خــرد و 
طراحی عملیات های جنگی، مدیریت بخش های مختلف جبهه و پشت 
جبهــه در زمــان جنــگ، ویرانی و خســارت در جنگ )به شــکل ملموس و 

محسوس و نه فقط به شکل تصاویر سینمایی پرهزینه(، توان 
کنــار تــوان نیــروی انســانی و  فنــاوری و تســلیحاتی در 

دیگــر عوامل مهم در پیشــبرد جنگ، اهمیت )یا 
بی اهمیتــی( جــان انســان ها و نظر انســان ها 

و  محــدود  منابــع  انســان ها،  روحیــات  و 
کمبودهــای حین جنــگ، انتخاب های 

و  منابــع  اختصــاص  بــرای  حســاس 
اولویت سنجی نیازها در زمان جنگ، 
کــره در جنــگ و بــرای جنگ و یا  مذا
بــرای اتمام جنگ، اتحاد و اعتماد و 
خیانت در جنگ، و بســیاری دیگر از 
جنبه هــای مهم جنگ، همه و همه 

می توانند در بازی های ژانر استراتژی 
و حول محور عنصر مدیریت درگیم پلی 

که  نمــود یابند و ارائه شــوند )همان طور 
تجربیــات جهانــی شــده اند( در حالــی  در 

گیم پلــی لزومــًا دارای  کــه دیگــر ژانرهــا و انــواع 
ظرفیتی چنین مناســب برای ارائه این موضوعات 

کیفیت. در جنگ نمی باشند، و یا حداقل نه با این 
کشــورمان شــاهد  بازی های ماجرایی نیز بســیار بیشــتر از آن که در 

گــون تولیــد و عرضه می شــوند. ژانر  گونا هســتیم در موضــوع جنگ هــای 
گیم پلــی خود، بســتر  ماجرایــی بــا تکیــه بــر دو عنصــر داســتان و معمــا در 
مناســبی بــرای پرداختــن بــه بســیاری از جنبه هــای موجــود در جنــگ 
فراهــم می کنــد. عنصــر داســتان بــه تنهایــی ظرفیتــی عظیم بــرای روایت 
گــون و متعــدد واقعــی و یــا خیالــی از هر جنگی اســت و  گونا داســتان های 
کنار عنصر معما، به خودی خود می تواند بیانگر  حتــی بدون قرارگیری در 
بسیاری از موضوعات و محتواهای مربوط به جنگ و یا مباحث پیرامون 
آن باشد. به عبارت دیگر، همه ظرفیتی که کتاب ها و فیلم های سینمایی 
و تلویزیونی برای روایت داستان دارند، در حجم و عمقی چندبرابر بیشتر 
گیم پلــی به عنــوان امتیاز  در بازی هــای رایانــه ای موجــود اســت. مفهــوم 
کارگیــری عامل  بی نظیــر بازی هــای رایانــه ای می توانــد باعــث شــود تــا بــا 
تعامــل در پیشــبرد داســتان، ایــن ظرفیــت افزایــش چندبرابــری بیابد. با 
گیم پلی، و حتی با ترکیب  کنار عنصر داســتان در  قرارگیــری عنصر معما در 
گیم پلــی در چنین بازی هایــی می توان به  و تلفیــق دیگــر عناصر و اشــکال 
گنجینه ای عظیم از ظرفیت های شــگرف بــرای پرداختن به هر موضوعی 

که در قالب داستان قابل ارائه باشد. دست یافت 
کشــن ســاخته شــده در جهان نیــز امــروزه بــرای پرداختن به  بازی هــای ا
موضوعــات مرتبــط با جنگ دیگر به اشــکال مرســوم و قدیمــی تیراندازی 
گرچه هنوز عناوین معروفی در این شــکل  اول شــخص بســنده نمی کنند. 
گیم پلی ساخته می شود اما همین عناوین نیز در گذر زمان شاهد تحوالت 
فــراوان و پیشــرفت های بســیار بوده انــد. حداقل این تحــوالت در ترکیب 
کارگیری عنصــر داســتان و عنصر معما  ایــن بازی هــا بــا ژانــر ماجرایی و بــه 
کشــن ماجرایی  که باعث شــده بیشــتر این عناوین را در ژانر ا بوده اســت 
کشن ماجرایی با تناسبی درست میان  کنند. بازی های ژانر ا طبقه بندی 
گیم پلی خود، پنجــره ای جدید به  کشــن و دیگر عناصر مرکــزی در  عنصــر ا
گشــودند.  دنیایی وســیع از بازی های دارای درون مایه و محتوای عمیق 
بازیکــن در ایــن بازی هــا هــم چالش هــای ســرعتی و دقتــی را از 
ســر می گذرانــد، هــم داســتان های جــدی و اثرگــذار را 
تجربــه می کنــد، هــم می توانــد بــه مدیریت هــای 
کالن در میــدان جنــگ بپــردازد، هــم  خــرد و 
می تواند با چالش های فکری و حل معما 
کنــد، هــم می تواند  دســت و پنجــه نرم 
کتیــک جنگــی بریــزد و  اســتراتژی و تا
کند، هــم می تواند  طراحــی عملیات 
پیشــرفت  چگونگــی  جزییــات  در 
داســتان  طــول  در  شــخصیت ها 
از  بســیاری  و  کنــد،  نقــش  ایفــای 
که در  گیم پلــی  دیگــر انــواع و اقســام 
کشــن ماجرایــی قابلیت  بازی هــای ا

ترکیب و تلفیق با یکدیگر را دارد.
کــژوال نیــز بــا محوریــت  بازی هــای ژانــر 
کــه  عنصــری  عنــوان  بــه  ســادگی  عنصــر 
بیشــترین قابلیــت ترکیــب بــا دیگــر عناصــر و 
در  می تواننــد  می باشــد،  دارا  را  گیم پلــی  اشــکال 
کنون ذکر شــده وارد شــوند و  کــه تا همــه ظرفیت هایــی 
گرچه از  که  کنند  کژوال ایجاد  گیم پلی ای مناســب برای مخاطب 
گیری آن را در  کاســته می شــود اما ســطح و وسعت فرا عمق و اثرگذاری آن 

کژوال افزایش می دهد. بازار مخاطبان 
کــه در ژانر هــای  این هــا همگــی فقــط نمونه هایــی بودنــد از ظرفیت هایــی 
گیم پلــی در آن ها  گون  گونا مختلــف بازی هــای رایانــه ای و عناصر و اشــکال 
گرچــه بــه ژانرهــای مهــم و بزرگی همچــون نقش آفرینــی و یا  نهفتــه اســت. 
که  کاماًل روشن و آشکار است  شبیه سازی اشاره نشد. اما در همین حد نیز 
بــرای پرداختن به پدیده ای همچون دفاع مقــدس در بازی های رایانه ای، 
می توان بسیار متنوع تر، گسترده تر، عمق تر و شکوفاتر از شرایط کنونی عمل 
گیم پلی بازی های مربوط  کرد. به عبارت دیگر، محدودیت موجود در ژانر و 
کشــورمان، بــه هیچ وجه مورد تاییــد تجربیات جهانی  بــه دفاع مقدس در 
کــه ظرفیت های بســیاری برای ســاخت  نیســت. ایــن بدیــن معنــی اســت 
که هنوز فعال نشــده، و این  محصــول با موضــوع دفاع مقدس وجــود دارد 
یعنی محصوالت متنوع بسیاری می توانسته اند با درون مایه استخراج شده 
کشور برسند،  ج از  از دفاع مقدس تولید شوند و به مصرف بازار داخل و خار

کار است. اما تولید نشده اند و ممکن است هیچ گاه نشوند. اشکالی در 
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ِاشکال
کار ریشــه در وضعیــت  اشــکال  از  کنیــم بخــش عمــده ای  اعتــراف  بایــد 
که در  کشــور دارد. مشــکالت عدیــده ای  نامناســب صنعت تولید بازی در 
جنبه های تجاری و اقتصادی، دانشی و تخصصی، فرهنگی و محتوایی، 
کشــور موجود  مدیریتــی و مخصوصــٌا سیاســت گذاری عرصــه بازی ســازی 
کیفیت آثار و درون مایه آن ها می گذارد. اما از آن جا  است اثر مستقیمی بر 
کرده و به  که این مباحث در موضوع این نوشــتار نمی گنجد از آن ها عبور 
گیم پلی  که مستقیم به طراحی  ســراغ مشــکلی از میان مشکالت می رویم 

در بازی ها مربوط می شود.
در این جا هم بار دیگر می بایســت از ریشــه های اساســی این مشکل عبور 
کــه به وضعیت نامطلوب رشــته طراحی بازی بــه عنوان یکی از  کنیــم چرا 
سه تخصص پایه ساخت بازی )و البته مسئول مستقیم طراحی محتوای 
کمبــود تخصــص و  کمبــود نیــروی انســانی،  بــازی( و مشــکالتی از جملــه 
تجربــه، و از همــه بدتر عدم احســاس نیاز صنعت بــه این تخصص مربوط 
کالن و باز هم در موضوع این نوشتار  که همگی مباحثی اســت  می شــوند 
گیم پلــی در بازی های رایانه ای با درون مایه  نمی گنجــد. تمرکز ما بر بحث 
که چــرا ظرفیت هــای آن را نمی توان  مرتبــط بــا دفاع مقدس اســت و این 

فعال نمود.
کشــور و ضعف جدی در زمینه طراحی  جســم نحیف صنعت بازی ســازی 
گرایش  بــازی باعث می شــود تولیدات داخلــی به یکی از ایــن دو وضعیت 
کپی برداری  کنند: طراحی بــازی خود را از بازی های موفــق خارجی  پیــدا 
کم و سطحی  که نیاز طراحی بازی بسیار  کنند، و یا محصوالتی را برگزینند 
کیفیت پایین  داشــته باشــد. هــر دو حالــت منجر به تولیــد محصوالتی بــا 
کافــی می شــود. حالــت اول معمــواًل پروژه هــا را بــه ســمت  و جذابیــت نا
که بازی های  کشــن تیراندازی اول شخص سوق می دهد، چرا  بازی های ا
کشــور ما نیز مورد اســتقبال  جنگــی معروفــی در ایــن ژانر وجود دارند و در 
قــرار می گیرنــد. حالــت دوم هــم معمــواًل منجــر بــه بازی هــای موبایلــی و 
که ارتباط شــان با دفــاع مقدس در حــد تصاویر و  کژوالــی می شــود  اغلــب 
گرایشــی برای پیشــرفت و  عبــارات ظاهــری اســت. بدین ترتیــب انگیزه و 
گیم پلی در بازی های دفاع مقدس وجود ندارد  شکوفایی طراحی بازی و 
گیم پلی محدود می شــوند.  گونــه  و بازی هــای ســاخته شــده بــه دو ژانر و 
که در دیگر نقاط جهان تولید شده و تجربه  نمونه های متنوع و متفاوتی 
کپی بــرداری تولیدکننــدگان داخلــی قــرار  شــده اند معمــواًل حتــی هــدف 
نمی گیرند، چون یا بازی سازان داخلی آن ها را ندیده اند و یا توان پذیرش 

ریسک تولید آن ها را ندارند.

که ضعــف جــدی در طراحی بــازی، منجر بــه محتواهای  این گونــه اســت 
ضعیــف و حتــی بازی هــای غیرجــذاب شــده و در بهتریــن حالــت فقــط 
رنــگ و بویــی ظاهــری از دفــاع مقــدس را در بازی هــا بــر جــای می گذارد. 
کــه انتظــار مــا از بازی هــای دفــاع مقــدس، نــه فقط  ایــن در حالــی اســت 
کیفیت مناســب  کپی برداری هــای خــوب و نــه فقط بازی هایــی جنگی با 
است، بلکه نیاز به نوآوری و پرداختن به زوایای جدید و نگاه های تازه به 
گــر دفاع مقدس را پدیده ای  که ا مقولــه جنــگ و دفاع مقدس داریم. چرا 
تاریخ ســاز و تاثیرگذار در دنیا بدانیم، پس انتظارمان از بروز و نمود هنری 
کمتر از این نخواهد بود. اساسًا دفاع  آن در رشته های مختلف هنری نیز 
مقــدس بــه همیــن نوآوری هــا و پدیده هــای جدیــد و نگاه هــای تــازه اش 
که از فــرط تازگی و تفــاوت با نمونه هــای موجود  شــهره اســت. حادثــه ای 
کشف نشــده جدیدی از  گوشــه های  جنگ های دنیا، هنوز هم هر روزه با 
گر برای درون مایه محصوالت هنری مورد اســتخراج  آن روبرو می شــویم، ا
کتشــاف قرار بگیرد، قاعدتًا ظرفیتی عمیق برای بیان حرف های تازه و  و ا
که داشتن حرف های جدید  جدید فراهم می کند. هر هنرمندی می داند 
و نگاه هــای تــازه در دنیای تولیدات هنری امروز حکم طال را در میانه یک 
رکــود اقتصــادی دارد. صنایــع هنری مختلــف در دیگر نقــاط دنیا حتی از 
حرف های نداشته شــان، نگاه های تازه اســتخراج می کننــد تا در این بازار 
کوزه  حرف های تکراری بتوانند امید رقابت داشته باشند. پس چرا آب در 

ما است و ما تشنه لبان می گردیم؟ )یا در واقع نمی گردیم!(
کــه برای  مشــکل بعــدی همین جــا نمایــان می شــود. در شــرایط وخیمی 
بازی سازی و طراحی بازی بیان شد، عماًل اراده ای برای نوآوری و گشودن 
کشف نشــده بازی هــای رایانه ای  پنجره هــای جدیــد بــه قلمروهــای بکر و 
وجــود نــدارد. حتــی مخالفت های جــدی با حرکت به ســمت نــوآوری در 
ک تر آن است  گیم پلی های تجربه نشده وجود دارد. دردنا طراحی بازی و 
که به بــاال بودن  کــه بعضــی از ایــن مخالفت هــا پربیراه هم نیســتند. چــرا 
که  ریسک تولید محصوالت نوآورانه و احتمال شکست آن ها اشاره دارند 
حقیقتــی اســت غیرقابل انکار. پــس نمی توان امید چندانــی به طراحی و 
گیم پلی در  پیاده ســازی رویکردهای جدیــد طراحی بازی و انــواع نوآورانه 
بازی های رایانه ای داشت. چه رسد به ژانرهای جدید و نگاه های تازه به 

مبانی طراحی و تولید بازی های رایانه ای.
ژانرهــای بازی هــای رایانه ای اساســًا مفهومی ســیال، منعطف، و به شــدت 
کــه در منابــع و مراجــع مختلف  قابــل تغییــر و تجدیــد هســتند. همان طــور 
علمی، به صورت های مختلف و طبقه بندی های متفاوتی ارائه می شــوند. 
بســیاری از بازی هــای ساخته شــده در جهان نیز همواره تــالش می کنند تا از 
چهارچوب های مشــخص ژانرها بیرون زده و با ایجاد نوآوری و ارائه ترکیبات 
و تلفیقــات جدیــد در عناصــر و اشــکال مختلف گیم پلــی، خــود را متفاوت با 
گرایش به پیشــتاز و پیشــرو بودن در  دیگر آثار تولید شــده نشــان دهند. این 
کشور ما بسیار حداقلی  محتوای بازی های رایانه ای، در صنعت بازی سازی 
است تا جایی که احساس می شود اساسًا وجود ندارد. حتی باورهای عجیب 
و غیرعلمی ای شــنیده می شود مبنی بر تثبیت ژانرهای موجود و غیرممکن 
که تقریبًا هر چند ســال یک بار شــاهد  بودن ایجاد ژانرهای جدید. در حالی 
که   MOBA ایجاد انواع ژانرهای نو در بازی های رایانه ای هستیم. مانند ژانر
که کمی بیش از پنج   )Clicker یا( Idle حدود ده سال پیش ایجاد شد، یا ژانر
کثر دو ســال از جدی  ســال عمــر دارد، و یــا ژانر جدیــد Battle Royale که حدا
شــدن آن می گذرد. در واقع به نظر می رســد معضل کمبود دانش و تخصص 

در رشته طراحی بازی در این جا نیز مشکل ساز شده است.
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راه حل
گیم پلی عنوان  که در حیطه طراحی بازی و  در این جا با تمرکز بر مشکالتی 
که  کردیــم، در چنــد مرحله راه حلــی را عنوان می کنیم. اما پرواضح اســت 
بــرای ایــن مشــکالت، بیــش از یــک راه حــل وجــود دارد و بــرای انجام هر 
راه حــل نیــز بیــش از یک مســیر قابــل تصور اســت. پس در هــر موقعیت و 
شــرایطی بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و امکانــات موجــود، می تــوان راه حــل 

کرد. مناسب را طراحی و اجرا 
کشور می بایست  در قدم اول، رشــته طراحی بازی در صنعت بازی ســازی 
گروه هــا و شــرکت های فعــال در عرصــه بازی ســازی  تقویــت شــود. افــراد، 
می تواننــد بــا پرداختــن به وجه طراحی بــازی در محصوالت خــود نه تنها 
کنند، بلکه ظرفیتی برای رشــد  کمک  کیفیت بازی های شــان  بــه ارتقــای 
کنند. ایــن امر برای  محتواهــای ارزشــمندتر در بازی هــای رایانــه ای مهیا 
اثربخشی نیاز به زمان خواهد داشت تا میزان مناسبی از دانش و تخصص 
کار در این  کســب شــده و حجم مناســبی از تجربه و ســابقه  طراحی بازی 
کــه می تــوان انتظار داشــت  زمینــه انباشــته شــود. در ایــن شــرایط اســت 
گیم پلی هــای نوآورانه و  گرایــش بــه محتــوای جدید و حــرف تازه در قالــب 
طراحی هــای جســورانه در محصوالتی پیشــتاز و صف شــکن را در صنعت 

کشور شاهد باشیم. بازی سازی 
در قدم بعد این طراحان بازی هستند که باید با دفاع مقدس و جنبه های 
کنکاش  مختلــف آن آشــنا شــده و به مــرور زمــان در الیه های مختلــف آن 
کار خالقه اســت و خلق هنری  کار طراحی بــازی از جنــس  کــه  کننــد. چــرا 
گرایش هنرمند حول محور موضوعات مختلف می باشد.  حاصل دانش و 
پــس بــرای خالقیت هــر چه بهتــر در یک موضوع، به ســطحی از آشــنایی 
کشــور ما  و حتــی تســلط در آن موضــوع نیــاز اســت. با توجه بــه این که در 
گســترده ای بــه اطالعات پیرامون دفــاع مقدس وجود  دسترســی خوب و 
کرد.  دارد می توان با تحقیق و جستجو به میزان خوبی این نیاز را برطرف 
در عین حال با رجوع به دیگر آثار هنری و فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس 

نیز می توان به برداشت و اقتباس هنری روی آورد.
کافی  بــا این همه ظرفیــت برای الهام گیری و اســتخراج درون مایــه، فقط 
کردن و پرداختن به طراحی های  است روحیه خودباوری و جرات ریسک 
گروه هــای تولیــدی بــه وجــود آیــد و ایــن امــر نیــاز بــه تولیــدات  اصیــل در 
گروه ها دارد تــا در عمل به  کســب موفقیت هــای نســبی در ایــن  متعــدد و 
کمک دانش طراحی بازی نهادینه شــده  توانایی هــای خــود پی برده و بــا 
در میان شــان اقــدام بــه طراحی و تولید محصولی جســورانه بــا محتوایی 

بکر و تازه نمایند.
کمــی زمــان دارد تا  چنیــن فضایــی در صنعــت بازی ســازی فقــط نیــاز بــه 

بتوانــد ابداعــات جدی تــری را بروز دهــد و عناصر و انــواع منحصربه فردی 
کــه ســربرآوردن ژانر)های(  گیم پلــی بازی هــا را بــه وجــود آورد تــا جایــی  از 
جدیــد برگرفتــه از دفــاع مقــدس هیــچ دور از ذهــن نباشــد. این مســیری 
کــه بــرای دیگــر ارزش هــای فرهنگــی و پدیده هــای اثرگــذار منتج از  اســت 
انقالب اســالمی نیز قابل پیمودن و به نتیجه رســیدن اســت و همان طور 
کــه بیــان شــد قطعًا مســیرهای دیگــری نیز بــرای رســیدن به ایــن نتیجه 
قابــل طراحــی و اجــرا اســت. نمونه هــای مشــابه موجــود در نقــاط دیگــر 
گیرد. شــکوفایی ژانر  دنیــا نیــز در ایــن راســتا می تواند مورد اســتفاده قــرار 
کــه ریشــه در بازی هــای رومیــزی D&D و فرهنــگ   )RPG( نقش آفرینــی
 RPG یا( JRPG فانتــزی افســانه های مغرب زمیــن دارد، پدیــد آمــدن ژانــر
ژاپنــی( تحــت تاثیــر فرهنگ داســتان های مصــور و انیمه هــای ژاپن، اوج 
گرفتــن بازی هــای ژانــر Survival Horror تحــت تاثیــر ادبیات و ســینمای 
 Battle Royale وحشــت و دلهره، و جدیدتر از همه این ها شــکل گیری ژانر
 The که در داســتان های متعددی از جملــه مجموعه بــا الهــام از فضایــی 
Hunger Games پرداخــت و ارائــه می شــد، همگی نمونه هایی هســتند از 
تاثیــر پدیده هــای فرهنگی و هنری بر شــکل گیری ژانرهای مهــم در تاریخ 

بازی های رایانه ای.

حرف آخر
هشــت ســال دفاع مقدس ما صرفًا یک امتداد زمانی و فقط یک برهه            ی 
کــه تا مدت هــای طوالنی ملت  گنجینه            ی عظیمی اســت  زمانــی نیســت؛ 
کنــد و  کنــد و مصــرف  کنــد، آن را اســتخراج  مــا می توانــد از آن اســتفاده 

کند. )مقام معظم رهبری 1388/6/24( سرمایه            گذاری 
کافــی عظیــم و عمیــق هســت تــا بتواند به  پدیــده دفــاع مقــدس بــه قــدر 
عنــوان منبــع الهــام و منشــاء تاثیــر در محتواهــای نــو و درون مایه هــای 
گیــرد و حتی موجبات تحوالت  بدیــع در بازی هــای رایانه ای جذاب، قرار 
گیم پلی و ژانرهای نوظهور  گونه هــای جدید  بزرگ تــری مانند پدید آوردن 
را فراهــم آورد. از منظــر علمــی چنیــن اتفاقــی نــه فقــط ناممکــن نیســت 
بلکــه اغلــب شــرایط مبنایی و ملزومات اساســی آن مهیا و موجود اســت. 
که اغلب  گرفته امــا از آن جا  گرچــه مشــکالتی بزرگ بر ســر راه این مهم قرار 
کمبودهای بــازاری، صنفی، و دانشــی  مشــکالت از نــوع نقــص صنعــت و 
گر بخواهیم حق  کاماًل قابل حــل بوده و دائمی نخواهد بود. پــس ا اســت 
گیم پلی های جدید  کنیم و بــا خلــق  مطلــب را در مــورد دفــاع مقــدس ادا 
و محتواهــای نوآورانــه برآمــده از متــن و بطن دفاع مقــدس اثراتی ماندگار 
در عرصــه بازی هــای رایانه ای بر جای بگذاریم، می بایســت موازی با حل 

کنیم. مشکالت موجود برای این امر برنامه ریزی 
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دفــاع VS جنـــگ 
مروری بر برخی بازی های ساخته شده با 

موضوع جنگ در ایران و جهان صابر سبحانی           
تیم کانال بازیهای ایرانی           

 سبک: معمایی، ماجرایی
 Ubisoft :شرکت 

 با موضوع: داستان 5 
شخصیت اصلی بازی در خالل 

جنگ جهانی اول
 محصول: 2014

 The GreaT war

ول
ی ا

هان
گ ج

جن

1

 سبک:  اکشن شبیه ساز نبرد 
هوایی

Games Farm  :شرکت 
با موضوع:  یک خلبان زن 

جنگنده در دوران جنگ جهانی 
دوم که بدنبال قاتل پدرش 

در جنگ جهانی اول است 
محصول: 2011

air ConfliCTs
seCreT wars

ول
ی ا

هان
گ ج

جن

4

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 EA DICE  :شرکت 
 بازی دارای حالت آنالین با 
موضوع:  نبرد با سالح های 
مختص جنگ جهانی اول در 

همین برهه است
محصول: 2016

BaTTlefield1

ول
ی ا

هان
گ ج

جن

2

 سبک:  اکشن اول شخص
8Monkey labs  :شرکت 

 با موضوع: ی تخیلی از آمد و 
شد بین زمان های گذشته و 

آینده که با نبردی در آمریکا 
شروع می شود و به جنگ های 

جهانی اول و دوم می رسد
 محصول: 2009

darkesT of days

ول
ی ا

هان
گ ج

جن

5

 سبک:  اکشن آنالین اول 
شخص تیراندازی

 M2H، BlACkMIll  :شرکت 
Games

 درباره:  نبرد خونین وردن
محصول: 2015

Verdun

ول
ی ا

هان
گ ج

جن

3
18
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 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 Gray Matter  :شرکت 
intErACtIvE

 از سری بازی های ولفن اشتاین
 با موضوع:  جنگ جهانی دوم 

و نازی ها که به ماجرایی تخیلی 
می رسد

 محصول: 2001

 reTurn To CasTle
wolfensTein

وم
ی د

هان
گ ج

جن

1

 سبک:  استراتژیک همزمان
 rElIC  :شرکت 

 entertainment, Feral

intErACtIvE

 درباره:  جنگ جهانی دوم
 محصول:  2013

 Company of heroes 2:
ardennes assaulT

وم
ی د

هان
گ ج

جن

4

 اکشن اول شخص تیراندازی 
واقع گرایانه

 tripwire  :شرکت 
 intErACtIvE, Anti Matter

Games

 با موضوع:  جنگ جهانی دوم، 
آمریکا و ژاپن

 محصول:  2013

red orChesTra2:
 risinG sTorm

وم
ی د

هان
گ ج

جن

7

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 inC. , ,2015 :شرکت
 ICCulus.orG

از سری بازیهای مدال افتخار 
با موضوع:  مأموریت های 

یک افسر آمریکایی در جنگ 
جهانی دوم

 محصول:  2002

medal of honor:
 allied assaulT

وم
ی د

هان
گ ج

جن
2

سبک:  شبیه ساز وسائل 
نقلیه جنگی

 1C Games شرکت:  سازنده 
stuDIos 777 ,stuDIo

 درباره:  جنگ جهانی دوم
محصول:  2014

il-2 sTurmoVik: BaTTle 
of sTalinGrad

وم
ی د

هان
گ ج

جن

5

استراتژی همزمان تاکتیکی
pyro stuDIos  :شرکت 

با موضوع:  کنترل 
شخصیت های مختلف برای 

انجام مأموریت ها
 محصول:  2001

Commandos 2:
 men of CouraGe

وم
ی د

هان
گ ج

جن

8

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 infinity WArD,  :شرکت 
nokia, ACtIvIsIon

 از سری بازی های ندای وظیفه 
درباره:  جنگ جهانی دوم

 محصول:  2003

Call of duTy 1

وم
ی د

هان
گ ج

جن

3

 سبک:  استراتژی
 pArADox  :شرکت 

DEvElopMEnt stuDIo

 درباره:  کنترل ملیت های 
مختلف و استراتژی صنعت و 

غیره در جنگ
 محصول:  2014

hearT of iron iV

وم
ی د

هان
گ ج

جن

6

سبک:  شبیه ساز ناو جنگی
Ubisoft  :شرکت 

 با موضوع:  کنترل ناو جنگی
 محصول:  2005

silenT hunTer 3

وم
ی د

هان
گ ج

جن

9
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سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 GEArBox شرکت:  سازنده 
software

 با موضوع:  عملیات های یگان 
آمریکایی در جنگ جهانی دوم

 محصول:  2008

BroThers in arms:
 hell's hiGhway

وم
ی د

هان
گ ج

جن

10

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی تاکتیکی

 nfUsion, n-fUsion  :شرکت 
intErACtIvE

 درباره:  جنگ جهانی دوم
 محصول:  2001

deadly dozen

وم
ی د

هان
گ ج

جن

13

 سبک:  شبیه ساز نبرد با 
وسائل مختلف

 Gaijin  :شرکت 
entertainment

 در حوزه جنگ جهانی دوم
 محصول:  2016

war Thunder

وم
ی د

هان
گ ج

جن

16

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 DiGital IllUsions  :شرکت 
CE

با موضوع:  نبرد در قالب 
تیپ های مختلف جنگ جهانی 

دوم
 محصول:  2002

BaTTlefield 1942

وم
ی د

هان
گ ج

جن
11

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 rebellion  :شرکت 
DEvElopMEnt

 درباره:  یک تک تیرانداز که 
در طی جنگ جهانی دوم 

مأموریت دارد
 محصول:  2005

sniper eliTe

وم
ی د

هان
گ ج

جن

14

 سبک:  اکشن سوم شخص 
تیراندازی

 rElIC  :شرکت 
entertainment

 درباره:  نبرد گروهی در جنگ 
جهانی دوم

 محصول:  2006

The ouTfiT

وم
ی د

هان
گ ج

جن

17

 سبک:  اکشن اول شخص 
و سوم شخص تیراندازی 

تاکتیکی
 illUsions  :شرکت 

softworks

 درباره:  جنگ جهانی دوم 
محصول:  2003

hidden & danGerous 2

وم
ی د

هان
گ ج

جن

12

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

rEto Moto  :شرکت
یک بازی آنالین رایگان 

درحوزه جنگ جهانی دوم
 محصول:  2016

 heroes & Generals

وم
ی د

هان
گ ج

جن

15

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

CI Games  :شرکت 
 درباره:  جنگ جهانی دوم

 محصول:  2014

enemy fronT

وم
ی د

هان
گ ج

جن

18
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سبک:  اکشن تیراندازی اول 
شخص

EA DICE  :شرکت
 درباره:  جنگ جهانی دوم

محصول:   2018

BaTTlefield V

وم
ی د

هان
گ ج

جن

19

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی آنالین

 bulkHEAD  :شرکت 
 intErACtIvE

درحوزه جنگ جهانی دوم
 محصول:  2018

BaTTalion 1944
وم

ی د
هان

گ ج
جن

22

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

infinity WArD  :شرکت 
 داستان بازی بر اساس 

واقعیت نیست و به تالش 
نیروهای آمریکایی برای 

برقراری نظم در خاورمیانه 
مربوط می شود 

Call of duTy: 
modern warfare

وم
ی س

هان
گ ج

جن

1

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی آنالین تیمی

vAlvE Corporation  :شرکت 
 در حوزه جنگ جهانی دوم

 محصول:  2005

day of defeaT:
 sourCe

وم
ی د

هان
گ ج

جن
20

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی آنالین

pErIsCopE Games  :شرکت
 درباره:  نبرد در حوزه جنگ 

جهانی دوم
محصول:  2018

 posT sCripTum

وم
ی د

هان
گ ج

جن

23

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی آنالین

 یک بازی آنالین و میدان 
جنگی برای نبرد ملیت های 

مختلف با وسائل و سالح های 
امروزی

 در جنگ جهانی سوم
محصول:  2018

world of war3

وم
ی س

هان
گ ج

جن

2

سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی آنالین

DrIvEn Arts  :شرکت 
درباره:  نبرد در جنگ جهانی 

دوم
 محصول:  2017 

days of war

وم
ی د

هان
گ ج

جن

21

21
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 سبک:  رانندگی
تیم شیوا پرداز کرمان

حرکت در مسیری مین گذاری 
شده و روبرویی با بالگرد و ...

دانلود : 5000+

عبور ازگذرگاه 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

1

 سبک:  رانندگی سوم شخص
 تیم پیشگامان عصر نرم

 در این بازی شما در نقش 
جوانی ایفای نقش کرده و 

باید محموله های حیاتی را به 
رزمندگان اسالم برسانید.

دانلود: 50000+

یگان پشتیبانی یک

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

4

 سبک:  اکشن 
شرکت:  نهاجا 

 شما در نقش یکی از خلبان های 
شجاع نیروی هوایی هدایت یک 

جنگنده f4 را به عهده دارید و 
باید عالوه بر رسیدن به انتهای هر 

مرحله، 70 درصد نیروهای دشمن 
را از بین برده و همه اهداف تعیین 

شده را بمباران کنید.
دانلود: 5000+

صاعقه

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

7

 سبک:  رانندگی
MGH  :شرکت 

 شما در نقش یک راننده 
باید به مأموریت هایی مانند 

رساندن مهمات، حمل 
جنازه ها یا بردن فردی از یک 

محل به محل و دیگر  فرار از 
دست دشمن و ... بپردازید.

دانلود: 20000+

ندای افتخار

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

2

سبک:  اکشن اول شخص 
استودیو بازی سازی پاپاتا

شما در نقش یکی از رزمندگان 
ایرانی در مقابل ارتش دشمن 
به دفاع از شهر می پردازید و با 
تجهیزات متنوع باید در مقابل 

تصرف خرمشهر به دست 
دشمن مقاومت کنید.

دانلود: 20000+

هشتمین حمله 2 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

5

سبک:  اکشن سوم شخص 
تیم سفپار گیم

 شما در نقش حاج احسان باید 
از عبور تروریست ها از رودخانه 
جلوگیری کنید و با نابود کردن 

تانک ها و تجهیزات دشمن 
غنیمت به دست بیاورید؛ این 

بازی درمورد سربازان گمنامی 
است که برای دفاع از حرم رفتند.

دانلود: 10000+

سربازان گمنام 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

8

سبک:  اکشن 
گلیم گیمز 

 یک بازی جنگی که شما در آن 
به وسیله تانک باید دشمنان 

را از پا دربیاورید.
دانلود : 20000+

آخرین مدافع

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

3

 سبک:  اکشن
شرکت:  طراحان سفید

 موضوع بازی در مورد یک 
تیم نیروی هوایی به اسم 

شاهین که برای دفاع از کشور 
به مأموریت های مختلفی اعزام 

می شوند.
دانلود: 10000+

شاهین 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

6

 سبک:  اکشن اول شخص
 تیم بلک تیم گیمز 

 شما در این بازی باید با 
تکفیری هایی که به شهر وارد شده 

اند مبارزه کنید و از مردم دفاع 
کنید 99 مرحله در بازی هست که 
دشمنان با اسلحه های مختلف در 

آنها به کمین نشسته اند و شما باید 
با آنها مقابله کنید.

دانلود: 500+

مدافعین حرم

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

9

22
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 سبک:  سوم شخص اکشن
 تیم خاطره سازان

 این بازی از بازی های مبارزه ای 
دالوران ایران با داعشی هاست، 

در این بازی شما با سالح ها و 
شخصیت های مختلف در مناطق 
زیبا با داعشی ها مبارزه می کنید 

و از سنگر ها برای دفاع استفاده 
می کنید.

دانلود: 100000+

کابوس دشمن

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

10

سبک:  گرافیک دو بعدی
استودیو مهاد رسانه

 در این بازی شما باید توسط 
یک غواص به عملیات 

شناسایی بپردازید و هم به 
عنوان یک فرد تخریبچی سوار 

بر قایق بجنگید.
دانلود: 2000+

نبرد هور 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

13

 سبک:  هواپیمایی اکشن 
 پارسیس گیمز

 یک بازی زیبا با گرافیکی زیبا 
و تنوع در مراحل و انتخاب 

هواپیماها، در این بازی شما 
باید با استفاده از هواپیمای 

جنگی خود به کمک همرزمان 
خود بروید.

دانلود: 5000+

تیز بال

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

16

سبک:  اکشن اول شخص 
 استودیو گونای

 در این بازی شما در نقش یکی از 
دوست از اردوگاه تروریست ها 
فرار می کنید و در هنگام خروج با 

تعداد زیادی از تروریست ها درگیر 
می شوید. گیم پلی و تجهیزات 

متنوع و گرافیک باال از نکات مثبت 
این بازی است.
دانلود: 20000+

خاک

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

11

 سبک:  اکشن اول شخص
 پارسا سیستم

 در این بازی شما در نقش یک 
ستوان ایرانی هستید و باید 

برای خروج از گودالی که در 
آن گیر افتاده اید عالوه بر حل 

معماها با دشمن بعثی هم 
مبارزه کنید.

دانلود: 1000+

مجنون

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

14

 سبک:  اکشن اول شخص 
 پالس ناین گیمز

 جنگ زرهی یک بازی اکشن 
ایرانی است همراه با گرافیک 

سه بعدی و خیره کننده . 
شما در این بازی با استفاده از 

تانک خود، باید جلوی ورود 
متجاوزان را به کشور بگیرید.

دانلود: 20000+

جنگ زرهی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

17

 سبک:  اکشن سوم شخص 
پروازی

تیم بلو رابیت گیم استودیو
 در این بازی شما با بالگردهای 

سیمرغ هوانیروز به جنگ 
تانک ها، تجهیزات و نیروهای 

ارتش بعث می روید.
دانلود: 10000+

سیمرغ

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

12

 سبک:  تیراندازی اول شخص
استودیو شبکه آسمان

یک بازی تک تیراندازی با 
ارزش های دفاع مقدس در 

سبک:  شوتر اول شخص است و 
باگرافیک سه بعدی خیره کننده 

خود و اسلحه های متنوع شما را تا 
مدت ها سرگرم می کند.

دانلود: 2000+

تک تیرانداز

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

15

 سبک:  اکشن دوبعدی 
امتیازی 

 CHArGED stuDIo 
 دراین بازی شما درنقش 

یک فرمانده ایرانی هستید 
که میخواهید خرمشهر را از شر 

دشمنان نجات دهید.
دانلود: 2000+

شکارچی 272

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

18

23
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 تیراندازی اول شخص
 زمستان رسانه

 بازی یک بازی تک تیراندازی با 
گرافیک سه بعدی و زیبا که به 

شما اجازه می دهد لذت کشتن 
تروریست های داعش را با تک 

تیر انداز بچشید.
دانلود: 50000+

تک تیرانداز : عملیات 
انتقام 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

19

 سبک: اکشن 
 شما در نقش یکی از رزمندگان 

ایرانی در مقابل دشمن به دفاع 
از شهر می پردازید و با تجهیزات 

و اسلحه های متنوع نباید اجازه 
دهید شهر به تصرف دشمن 

در آید.
دانلود: 20000+

آنسوی مرزها

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

22

 سبک:  اکشن دوبعدی 
تیم مارس 

 بازی در این بازی زیبا شما 
باید به جنگ تروریست های 

داعش بروید. قهرمانان بازی 
شامل شهدای مدافع حرم از 

جمله شهید مدافع حرم محسن 
حججی و همینطور حاج قاسم 

سلیمانی هستند.
دانلود: 20000+

مدافعان آزادی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

25

اکشن تک تیراندازی 
تپ گانز 

 شما با یک تک تیرانداز 
ایرانی بازی می کنید که وارد 
مناطق عملیاتی می شود تا از 
کشورمان در برابر متجاوزان 

دفاع کنید.
دانلود: 20000+

جنگاور ایرانی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

20

 سبک:  اشکن هواپیمایی 
 ایگلو استودیو 

 بازی در این بازی شما 
می بایست با استفاده 

از هواپیمای خود جلوی 
دشمنانی که قصد تجاوز به 

آب های خلیج همیشه فارس را 
دارند بگیرید.
دانلود: 100-

 f_313 قاهر

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

23

 سبک:  اکشن
 تانک سواری 

 دایمنشن مستر 
 شما در این بازی با استفاده 

از تانک خود باید جلوی ورود 
تروریست ها را به شهر بگیرید 

همه امید شهر بعد از خدا به 
شماست.

دانلود: 200+

خط شکن

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

26

سبک:  اکشن 
ایکس ری گیمز 

 دشمنان با نزدیک شدن 
به مناطق مرزی کشور امنیت 
کشور را هدف قرار داده اند . 

وظیفه شما محافظت از خاکریزی 
است که در پشت آن سنگر 

گرفته اید.
دانلود: 2000+

دفاع از شهر 

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

21

 سبک:  اکشن اول شخص 
 ایگلو استدیو 

 بازی تنگه آتش یک بازی سه 
بعدی با گرافیک مثال زدنی 
است که شما را به عملیات 

چزابه جنگ هشت سال دفاع 
مقدس می برد.

دانلود: 100-

تنگه آتش

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

24

 استودیو بازی سازی هفت سنگ
 سبک:  اکشن اول شخص 

 شما در این بازی در نقش مرزبانی 
هستید که نباید اجازه عبور دشمن 
را از مرز بدهید، از قابلیت های بازی 

می توان به گرافیک سه بعدی 
قابل قبول و تنوع دشمنان و 

اسلحه ها و محیط های بازی اشاره 
کرد.

دانلود: 2000+

مرزبان

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

27

24
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سبک:  اکشن اول شخص 
 آموزشگاه هنر 

 بازی شما در این بازی زیبا در 
نقش رئیسعلی دلواری هستید 
و با متجاوزان به خاک میهن به 
نبرد می پردازید. از قابلیت های 

بازی که خیلی هم جذاب است 
آیتم سوار شدن بر اسب است.

دانلود: 200+

دلیران تنگستان

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

28

 سبک:  دفاعی)تاور دیفنس(
شرکت:  گسترش رایان روزنو

 در این بازی شما باید به عنوان 
یکی از مدافعین حرم با ساخت 
تجهیزات و سد، مانع دشمنان 

تکفیری شوید.
دانلود: 1000+

مدافعان حرم

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

31

 سبک:  اکشن 
تیم تیر نام

 در این بازی شما نقش یکی از 
تکاوران ایرانی را دارید و باید راه 

فتح خرمشهر را باز کنید.
دانلود: 100+

مسیر فتح
 )نسخه آزمایشی(

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

34

 سبک:  اکشن استراتژی 
تیم سنتر گیمز

 پس از حمله های دشمن 
به مراکز حساس نظامی و 
هسته ای، یگان موشکی 

کشور آماده پرتاب هزاران 
موشک دوربرد به مواضع 

دشمن است.
دانلود: 5000+

حمله موشکی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

29

 سبک:  اکشن
 تیم گلیم گیمز

دشمنان دارند با تمام قدرت 
نزدیک می شوند و از راه زمین 

نمی شود با آن ها جنگید، 
پس باید از راه هوا و بالگرد 
و اسلحه هایی که در اختیار 

دارید با آن ها بجنگید.
دانلود: 20000+

عملیات آلفا

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

32

 سبک:  اکشن
 تیم ونوس

 این بازی که به یاد سردار 
شهید حاج سید حمید تقوی فر 

ساخته شده است دارای ده 
مرحله است که در هر کدام 

شما وظیفه خاصی دارید.
دانلود:1000+

سردار سامراء

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

30

 سبک:  اکشن
 تیم فنی سورن گیگ 

یک بازی گرافیکی و فوق العاده 
در رابطه با دوران هشت سال 

دفاع مقدس
دانلود: 500+

هنر جنگ

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

33

 سبک:  اکشن
 حسن دلدار

 این بازی به یاد رشادت های 
دالوران ایرانی در دوران دفاع 

مقدس و داستان رزمنده ای 
است که برای پیروزی در 

برابر دشمنان سختی هایی را 
متحمل می شود.

دانلود: 2000+

رزمنده کوچک

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

35

سبک:  اکشن سوم شخص 
 تیم فراز فناور

 شهر توسط داعشی ها محاصره 
شده است و شما باید با کمک 

سردار شهر را نجات دهید.
دانلود: 5000+

آخرین نیرنگ

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

36

25
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سبک:  معمایی اکشن
 بازی های رایانه ای نهاجا

 با جنگنده های ارتش به جنگ با 
تروریست ها بروید.

دانلود: 2000+

شکارچی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

37

سبک:  اکشن 
تیم پیکسلف

 این بازی در رابطه با خلبان 
کهنه کاری است که برای دفاع 
از مرزهای وطن جان خود را فدا 

می کند.
دانلود: 2000+

آخرین جنگنده )آنالین(

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

40

 سبک:  اکشن اول شخص 
استودیو نوبین

شرکت:  کنندگان در برنامه مستند مسابقه 
فرمانده در حال بازگشت به ایران می باشند 

که هواپیمای آنها توسط دشمنی ناشناس 
مورد هدف قرار می گیرد و هر یک از شرکت:  

کنندگان در قسمتی از جزیره ناشناخته 
فرود می آیند. شما به عنوان شخصیت 

اصلی داستان با توجه به موارد فراگرفته در 
مسابقه فرمانده وظیقه شناسایی جزیره و 

نجات سایر افراد را دارید.
دانلود: 100-

فرمانده

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

43

 سبک:  شبیه سازی اکشن
 استودیو بی خانمان ها

 جنگ تقریبا به پایان رسیده 
است و فرماندهان ارشد 

دشمن به مناطق دورتر 
فرار کرده اند که توسط 

تیم اطالعاتی ما شناسایی 
می شوند .

دانلود: 1000+

شکارچی آسمان

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

38

سبک:  اشکن شبیه سازی
 مجتمع دیجیتال شهر خوی
 شما باید در نقش خلبان 

نیروی دریایی به جنگ پدافند 
و نیروهی دشمن بروید.

دانلود: 10000+

مدافعان آسمان

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

41

 سبک:  اکشن اول شخص و سوم 
شخص 

 استودیو ایران
در این بازی شما با نیروهای بعث عراق 

در نبردی حماسی در گیر خواهید شد. 
بازی دارای گیم پلی روان، نورپردازی 
بومی محیط و اجرا شدن روان بر روی 

اکثر دستگاه ها است، اسلحه های 
متنوع، حالت سوم شخص نیز به 

جذابیت بازی می افزاید.
دانلود: 26000+ )ایران اپس(

نبرد ایران دو

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

44

 سبک:  اکشن تانک سواری
 گال استدیو

در این بازی شما باید در تانک 
خود باشید و نیرو های دشمن 

را یکی پس از دیگری نابود 
کنید.

دانلود: 1000+

دالوران

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

39

 سبک:  اکشن
 تیم فابریک دیزاین
 در این بازی باید با 

موشک های ایرانی و رادارهای 
فوق حرفه ای که در اختیار دارید 

به جنگ با دشمنان بروید.
دانلود: 200+

خط آتش

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

42

سبک:  اکشن اول شخص
آمیتیس

روایتی متفاوت از عنوان محبوب 
مبارزه در خلیج عدن، اینبار بر روی 

پلتفرم آندروید، نمایش نبرد 
تکاوران نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران برابر دزدان 
دریایی منطقه ی خلیج عدن. 

دانلود: 20000+

مبارزه در خلیج عدن

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

45

26
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سبک:  اکشن
 استودیو گونای

 یکه و تنها باید به جنگ 
تروریست ها بروید

دانلود: 5000+

دالور

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

46

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 شرکت:  کهن دشت پارسه
 درباره:  جنگ متحدین علیه 

استکبار جهانی
 محصول:  1389

مدافعان کربال

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

49

 اکشن اول شخص تیراندازی
 شرکت:  اپیدمیک

 درباره:  نبردهای یک تکاور حزب 
اله در خاک رژیم اشغالگر

محصول:  1393

ذوالفقار

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

52

 سبک:  شوتر اول شخص ایستا
تیم آرمینا

 ماجرای بازی دفاع از یک گذرگاه 
استراتژیک که قسمت اول در زمان 

جنگ و قسمت چهار نبردی مدرن 
در زمان خیال را روایت می کند، 

شما می توانید در بازی از سالح های 
مختلفی چون کالش، آر پی جی، 

نارنجک و … استفاده کنید و مانع 
عبور دشمن از گذرگاه شوید.

دانلود: 50000+

گذرگاه

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

47

 اکشن اول شخص تیراندازی
 شرکت:  اسپریس پویانا

درباره:  نبردهای مردم جنوب 
ایران و میرمهنا، در برابر پرتغال

محصول:  1390 

میرمهنا

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

50

 اکشن اول شخص تیراندازی
شرکت:  سپاسه فتح سپاسه
 درباره:  خاطرات فرماندهان 

و رزمندگان دفاع مقدس، 
شامل گیم پلی تیراندازی و 

تانک و هلیکوپتر؛ از چند سال 
پیش در لیست انتشار رسمی 

و عمومی است.

دوران افتخار

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

53

سبک:  استراتژی
 شرکت:  تبیان

 داستان درباره:  فداکاری های 
ناخدا بایندر در برابر متفقین 

است
 محصول:  1385

نجات بندر

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

48

 سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

شرکت:  راسپینا
 درباره:  جنگ بر سر انرژی در 

آینده
محصول:  1394

ارتش های فرازمینی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

51

 سبک:  ماجراجویی 
 شرکت:  رسانا شکوه کویر

 با موضوع:  بحبوحه جنگ، یک 
تکاور برای نجات خلبان آصف 

محمودی اعزام می شود
محصول:  1392

مسیر عشق: زیر صفر

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

54
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سبک:  اکشن اول شخص 
تیراندازی

 شرکت:  پردازش افزار پژواک
درباره:  نبرد دلیران تنگستان 

دربرابر انگلیسی ها
محصول:  1396

فریاد آزادی: تنگستان

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

55

اکشن اول شخص تیراندازی
استودیو آمیتیس

درباره:  فلش بک های خاطرات 
یک جانباز عصبی به دوران 

جنگ ایران و عراق
 در دست ساخت

سربازان ابدی

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

56

 سبک:  اکشن ادونچر سوم 
شخص شمشیر بازی؛ استودیو 

مهاد رسانه؛ درباره:  داستان 
تاریخی حمله اسکندر مقدونی 
به ایران، در دوران هخامنشی

 بزودی منتشر می شود

بردیا

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

58

 سبک:  شبیه سازی نبرد 
هوایی

 شرکت:  رسانا شکوه کویر
درباره:  شهید عباس دوران

محصول:  1393

پرواز دوران

نی
یرا

ی ا
ها

ی 
باز

57

28
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و  تعاملی بــودن  همچــون  قابلیت هایــی  بــا  مــا  عصــر  در  بــازی  رســانه 
غوطه ورکنندگــی، دارای اثــرات قدرتمندی بر بازیکنان اســت. با توجه به 
افزایش روزافزون تعداد بازیکنان در سراسر دنیا، تولیدکنندگان بازی های 
دیجیتال بر حســب ذائقه بازیکنان اقدام بــه تولید بازی های جذاب تری 
که حجم قابل توجهی  کشــن  گذشــته می کنند. بازی های ژانر ا نســبت به 
از بــازار ایــن رســانه را در دنیا بــه خود اختصاص داده اند، بســتر مناســبی 
برای طراحی و القای پیام های سیاســی، نظامی و ایدئولوژیک محســوب 

می شوند. 
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن صاحبــان صنایــع 
فرهنگی دیجیتال در دنیا، در امتداد سیاســت های دیپلماسی رسانه ای 
کنون بخش بزرگی از سهم بازار بازی های  خود در صنعت فیلم و سینما، ا
دیجیتــال را در دنیــا بــه خــود اختصــاص داده اســت. از جملــه مهم ترین 
کــه دارای مضامین عمیــق ایدئولوژیک  کشــن آمریکایــی  بازی هــای ژانــر ا
که فروشی بالغ بر 70  اســت، بازی ندای وظیفه )Call Of Duty( می باشد 
میلیون دالر طی یک دهه اخیر داشته است. در این زمینه مطالعه ی اخیر 
اینجانب معطوف به بررســی نحوه بازنمایی دیپلماســی رســانه ای آمریکا 
در بازی ندای وظیفه می باشــد. بر این اســاس با هدف تحلیل بازنمایی 
دیپلماسی رسانه ای آمریکا در صنعت بازی آمریکا، بازی ندای وظیفه به 

عنوان مطالعه موردی انتخاب شــد و با روش 
کیفی، مقوله های مهم،  تحلیل محتوای 

دیپلماســی  بازنمایی کننــده  و  پرتکــرار 
عنــوان  چهــار  از  کشــور  ایــن  رســانه ای 
گردید. در  بازی نــدای وظیفه اســتنتاج 

کیفــی ایــن بازی هــا 7  تحلیــل محتــوای 
مقولــه اصلــی و 20 مقولــه فرعــی اســتخراج 

که مهم ترین مقوله های بازنمایی کننده  شد 
دیپلماسی رسانه ای آمریکا در بازی های ندای 

وظیفــه عبــارت بودند از: اســتیال، ســوءبازنمایی، 
ملی گرایی، خشونت، قدرت، سیاست های خصمانه 

که  و فناوری گرایــی. نتایــج این پژوهش نشــان می دهد 
آمریــکا  رســانه ای  دیپلماســی  بازنمایی کننــده  مقوله هــای 

در بازی هــای نــدای وظیفــه، دارای یــک الیه بندی ســاختاری 
که مقوله های هدف را از مقوله هــای ابزاری تفکیک می کند.  اســت 

که اولــی منتج از ادبیــات تحقیق و  همچنیــن دو مــدل تحلیلــی و نظری 
دومی حاصل روابط و تأثیرات مقوله های این پژوهش است، حاصل این 
که تحــت عنوان »مدل هژمونی  مطالعــه اســت. مدل نظری این پژوهش 
بازی وارســازی شــده آمریکا« تبیین شده اســت، بیانگر استراتژی سیاسی 

و فرهنگــی تولیدکننــدگان آمریکایــی بازی هــای نــدای وظیفــه در انتقــال 
مضامین ایدئولوژیک به بازیکنان آمریکایی و غیرآمریکایی است. 

کــه ایــن مطالعه بــرای نخســتین بار اقــدام به بررســی  الزم بــه ذکــر اســت 
ســطح  در  بــازی  دیپلماســِی  عبارتــی  بــه  یــا  دیپلماســی  گیــم  مفهــوم 
بین المللــی نمــوده اســت. مطالعــات قبلــی در ایــن زمینــه بســیار اندک و 

بازی هــای محدود بــه بررســی مضامین  در  امپریالیســتی 
بازنمودکننده  در دیجیتــال  آمریــکا  دیپلماســی 

صنعت بازی بوده اند.

گیم دیپلماسی
بازنمایی سیاست در بازی

دکتر فرزانه شریفی          
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دنیــای بازی، خصوصــًا بازی هــای رایانه ای ، به جهت همراه شــدن 
مخاطــب با شــخصیت های آن ، فضای بســیار مناســبی بــرای بیان 
وقایع تاریخی و تبیین جنبه های مختلف زندگی قهرمانان هر کشور 
است. و از آنجا که ایراِن عزیز، دارای سابقه ای درخشان در این زمینه 
می باشد؛ بازی سازان می توانند با بهره گیری از داستان های حقیقی 
دوران دفــاع مقــدس و زندگی شــهدا ، محصوالتــی ارزنــده و درخور ، 

تولید و روانه ی بازار کنند . 
گرایــش بــه ســاخت بــازی بــا این نــوع فضــا در میان  امــروزه عالقــه و 
کامپیوتــری بیــش از پیــش احســاس  گیم هــای  ســازندگان ایرانــی 
می شــود و تــا به امــروز بازی های متعــددی با موضــوع دفاع مقدس 
تولیــد و به دســت گیمرها رســیده اســت . امــا ضعف بزرگــی در اغلب 
آنها به چشــم می خورد ؛ که چیزی نیســت جز عدم وجود داســتان و 

شخصیت پردازی .
در این بــاره ، مثالــی را بــه عنــوان الگــوی مناســب بــرای شــما مطرح 
 Valiant می کنــم . شــاید برخی از شــما مخاطبان عزیــز ، به نام بــازی
 Ubisoft که در سال 2014 توسط استودیوی Hearts :The Great War
Montpellier و در سبک Puzzle Adventure وارد بازار شد ؛ برخورد و یا 
آن را در دستگاه خود نصب و بازی نموده باشید . یک بازی دوبعدی 
کمیک گونه، و همان طور که از نامش پیداست مربوط به ماجراهای 
جنــگ جهانی اول . امــا چه عناصری در بازی شــجاعدالن قرار داده  
کــه می تواند ما را بــا موضوع نفرت انگیز جنگ ، همراه ســازد ؟  شــده 
پاســخ من بدون شــک به شما ، وجود داستان پرکشش ، استفاده از 

حقایق تاریخی و شخصیت پردازی مناسب آن است .
در اینجا بهتر است داستان بازی شجاعدالن را برای شما مخاطبان 
کشــته شــدن  گرامــی تــا حدودی شــرح دهم . ماجرا از ســال 1914 با 
شــاهزاده ی اتریشــی و اعالن جنگ آلمان به روسیه، شروع می شود. 
جنگی همه گیر و جهانی که موجب می شود فرانسه تمامی شهروندان 
کتر  کارا کند . حاال اولین  کشورش بیرون  آلمانی تبار خود را اخراج و از 
گرچــه خود  کــه  بــازی بــه مخاطــره می افتــد . جوانــی بــه نــام "کارل" 
کشور هستند  آلمانیست ، اما زن و فرزند او اهل فرانسه و تبعه ی آن 

داستان،  زبانی
 برای بیان قهرمانی ها

عدم داستان گویی و شخصیت پردازی مناسب در 
بازی های ژانر دفاع مقدس و نیم نگاهی به

Valiant Hearts ماه منیر داستانپور           داستان بازی
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کارل با خروج از فرانســه به خدمت اجباری، در ارتش آلمان وادار می شــود . پس   .
قهرمان اصلی ما یعنی "امیل" که یک شهروند فرانسوی و از قضا ، پدر همسر کارل 
آلمانیست ؛ مأمور به خدمت در ارتش فرانسه شده و به جبهه ی جنگ علیه کشور 
متخاصِم آلمان فرستاده می شود . بازی با امیل شروع و با او پایان می رسد. گرچه 
آنقــدر بــا او همراه می شــویم که باور نمی کنیــم او ، بدون دخالت ما ، بــازی را پایان 

می دهد . 
کارل و امیل هم دارد . یک ســرباز داوطلب  داســتان، شــخصیتهای دیگری غیر از 
سیاِه آمریکایی به نام "ِفِردی" که برای انتقام کشته-شدن همسرش توسط ارتش 
که انگیزه ی او از ابتدای  آلمان پا به بازی می گذارد و یک پرستار بلژیکی به نام "آنا" 

بازی برای ما مشخص نیست و بعدها به آن پی می بریم .
کترها به دالیل متفاوت به جنگ جهانی اول ملحق شده و در واقع ما را به  این کارا
بازی می گیرند تا داستان قهرمانی های سربازان و مردم ، همچنین انواع اختراعات 
کننــد . در اصل آنها  کــه آنها متحمل شــده اند را برایمــان تعریف  و مصیبت هایــی 
می خواهنــد جنــگ را بــا تمام ابعــاد زشــت و زیبایش بــرای ما به تصویر بکشــند . 
نویسنده ی بازی شجاعدالن ، هنرمندانه ویژگی های مختلف شخصیت هایش را 
کرده و  برای ما توضیح می دهد تا ما بتوانیم خودمان را در میان این چند نفر پیدا 
کنیم . او قرار اســت چند فصل ما را در بازی نگه دارد ؛ پس  با آنها همذات پنداری 
باید داستان زیبایی برای تعریف کردن داشته باشد و چه ماجرایی بهتر از قهرمانی 
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که یک بیل است ) امیل ( ، همسری از خانواده  که ابزار جنگش نه اسلحه ،  کشاورز  مردی 
کمک به  که برای  کارل ( ، مردی محبوب از دست داده ) فردی ( و زنی مهربان  دورافتاده ) 
انسانها دوست و دشمن نمی شناسد و جان دشمن آلمانی و سایر زخمی ها برایش از یک 
کتر  میزان اهمیت برخوردار است ) آنا (، و سگ وفاداری که در میدان جنگ رهاشده و با کارا

اصلی این بازی ) امیل ( همراه می شود .
حال بیایید با یک ذره بین دقیق تر ، به شخصیت اصلی بازی شجاعدالن ، یا همان پیرمرد 
کنیم . او حرف مهمی برای ما و همه ی سیاستمداران جهان دارد  فرانسوی ، امیل ، نگاه 
کار با اسلحه سردرمی آورد ، نه از سیاستهای  که نه از  کشاورز  . امیل مرد ساده ایست . یک 
جنگــی فرماندهان و نظامیان . ســالح او یک بیل اســت و لباس نظامــی اش یک عرق گیر و 
کرده و  کت ها ، زمین را حفر  چکمــه ! و مــا بارها همراه با او از بین بمب های عمل نکــرده و را
راه را رو بــه جلو باز می کنیم .  نویســنده ی داســتان این بازی می خواهــد از زبان امیل برای 
مخاطبان خود جنگ را تشریح کند . زلزله ای که زندگی آدمها را بر سر آنها آوارکرده و دوست 
را بــه دشــمن مبــدل می کند . و قهرمانانی مانند امیل مثل یک مأمــور نجات، به جان این 
آوار افتاده و آن را می روبند تا دنیا را به شکل قبل در آورده و آرامش را به جوامع بازگردانند . 
کارل را یافته و دست او را در  کمااینکه امیل می کوشد از میان همه ی دشمنی های جنگ، 

دست زن و فرزندش قرار داده ؛ و دوباره دوستی را در بین انسانها رواج دهد . 
که: آیا دســت ما از داســتان قهرمانان  حــاال ســوال مــن از بازی ســازان هم وطنم این اســت 
کشن و تیراندازی پرداخته می شود  گر نیست چرا در بازی های ایرانی بیشتر به ا خالیست؟ و ا
گیم های ایرانی را با تفکر و  تا شــخصیت پردازی و داســتان؟ چرا ســعی نمی کنیم مخاطب 
کنیم و به چه علت تاریخ پرافتخار هشت سال دفاع مقدس و  کترهایمان درگیر  کارا دیدگاه 
قهرمانی جانانه ی شهدایمان را برای کودکان و نوجوانان توسط بازی به تصویر نمی کشیم 

؟!
داســتان هایی نظیر فتح خرمشــهر ، عملیات مرصاد و حتی ماجرای ایثار شــهدای مدافع 
حرم ، منتظرند تا توسط شما برای نسل ایرانی و حتی جوانان سایر بالد به تصویر درآمده و 
قهرمانی را به آنها بیاموزند . و بدون شک ، قهرمانی چیزی بسیار باالتر از پرتاب تیر به سمت 

هدف مقابل است .      
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گونی برای جمع آوری داده های بازی و رفتار بازی بازها  متدولوژی های گونا
گروه  وجــود دارد، مــواردی نظیر توزیع پرسشــنامه، مشــاهده، اســتفاده از 
کمکی به جمــع آوری  تســت و مــوارد مشــابه، امــا هیچ یــک از ایــن روشــها 
که  اتوماتیــک داده از راه دور و بــدون دخالــت بازی باز، نمی کند.  همانطور 
در مقالــه قبلــی تشــریح شــد، یکــی از روش های مناســب بــرای جمع آوری 
اطالعــات بازی به منظور بهره برداری در آنالیتیکس، اســتفاده از تله متری 

است.
تاریخچه بکارگیری تله متری به قرن نوزدهم بر می گردد، زمانی که نخستین 
مدارهای انتقال داده توسعه داده شدند، اما امروزه این اصطالح برای هر 

کار می رود. که امکان سنجش از راه دور را فراهم می کند، به  تکنولوژی 
عبــارت تله متــری از دو واژه یونانی »تله: از راه دور« و »مترون: اندازه گیری« 
تشــکیل شــده اســت. نمونه های متداول تله متــری مواردی نظیــر انتقال 
اطالعــات از طریــق سنســورهای راه دور و یــا ارســال و دریافــت اطالعــات 
کــه برای  از طریــق IP شــبکه می باشــد. تله متــری بــازی اصطالحــی اســت 
کار  جمــع آوری داده هــای مرتبط با توســعه یا تحقیقات بــازی، از راه دور به 
می رود. این اطالعات عمدتا از طریق ابزارهای موبایلی و یا سرورهای بازی 
کاربران شامل چگونگی تعامل آنها  به آنالیتیکس ارســال می شــوند و رفتار 
کاربران را در  بــا بــازی، رفتار خرید آنها، حرکات فیزیکــی و تعامل آنها با دیگر 

بر می گیرد.
کــه از طریق تله متری در بازی ارســال می شــوند،  کلــی داده هایی  بــه طــور 
کالینت مشــتری  که به صــورت ریموت از ســرور یا  داده هــای خــام هســتند 

استخراج می شوند. استخراج این داده ها به دو روش انجام می گیرد:

اتوماتیک: بخشی از داده های مورد نیاز بازی، برای همه بازی ها عمومیت 
دارد و می تــوان بــه صــورت پیش فرض نســبت به جمــع آوری آن هــا اقدام 
کاربر، داده نصب به صورت  کالینت  کرد. برای مثال بعد از نصب بازی روی 
کــه  اتوماتیــک بــه ســرورهای آنالیتیکــس ارســال می شــود. ســایر مــواردی 
کاربر،   IP ،اتوماتیــک جمع آوری می شــوند شــامل زمان های ورود و خــروج

مدل دستگاه مورد استفاده و موارد مشابه می باشد. 
کاربر در بازی تحلیل  که نیاز اســت رفتار  رویدادهای سفارشــی: در مواردی 
کالینت در  شود، نیز الزم است کدهای مرتبط با جمع آوری و ارسال داده از 
source بازی تدوین شده باشد. اینگونه موارد به تناسب نوع بازی متفاوت 
کلیک می کند، چطور  کاربر روی دکمه مشخص  هستند، برای مثال اینکه 
کســب می کند، چــه خریدهــای درون برنامه ای را انجــام می دهد و  امتیــاز 
موارد مشابه، حتما باید توسط برنامه نویس بازی و در source شناسایی و 
گردد. به عالوه بخشی از این اطالعات نیز ممکن است از سرورهای  ارسال 
ســازنده بازی به ســروهای آنالیتیکس ارسال شود، مثال در بازی های چند 

نفره بخشی از داده های مورد نیاز از سرور بازی قابل استخراج است.
کــردن رویدادهای سفارشــی اهمیت بســیاری دارد. اینکه  درســت تعریــف 
چــه رویــدادی اندازه گیــری می شــود و ایــن رویداد چــه ویژگی هایــی دارد. 
برای مثال »شــروع مرحله« یک رویداد اســت و مواردی نظیر »نام مرحله« 
و »نتیجــه بــازی )برد یــا باخت(« ویژگی رویداد محســوب می شــود. یا مثال 
»پرداخــت درون برنامــه ای« رویــداد اســت و مــواردی نظیر نــام محصول، 
که توسعه  تعداد خرید و ... ویژگی رویداد محسوب می شود. اهمیت دارد 
دهنده متناســب با اســتراتژی تحلیل داده شــاخص و ویژگی ها را انتخاب 

چطور سرویس آنالیتیکس
 به بازی سازان کمک میکند؟ )2(

جمع آوری داده به روش تله متری مهدی یزدی راد           
ندا مثنوی            



34

مجله تخصصی مطالعات
سواد و بررسی محتوایی

بازیهای دیجیتال 

w w w . B a z i b a a n . c o m

که در یک بازی ویژگی محســوب می شــود، ممکن اســت  کند، زیرا اقدامی 
در بازی دیگری به عنوان رویداد اصلی شناسایی شود.

از آنجاییکــه هــر تحلیلــی در آنالیتیکس مبتنی بر داده های ارســالی در این 
که در این مرحله، توسعه دهنده  فاز انجام می شود، اهمیت بسیاری دارد 
موارد زیر را با صرف زمان کافی و به صورت دقیق بررسی نماید، تا داده های 

گردد: کیفیتی برای تحلیل آتی فراهم  با 
که اهــداف درآمدی بازی  1-هدف بازی چیســت؟ باید مشــخص شــود 
چگونه محقق شود، در برخی بازی ها افزایش تعداد خریدها مطلوب است 
که به معنای طوالنی تر شــدن  و در برخــی دیگــر مشــاهده تبلیغات بیشــتر 
زمان هر نشســت اســت. از طرفی در بازی های جدی باید اهداف یادگیری 
محقق شود و بنابراین داده های ارسالی جهت حصول اطمینان از حرکت 

کاربر در مسیر مطلوب، متفاوت خواهد بود.
2-چه داده هایی باید جمع آوری شود؟ در مرحله بعد باید بر مبنای  
اهداف مورد انتظار، مشخص شود چه داده هایی باید به سرور آنالیتیکس 
ارســال شــود. ارســال داده غیرضروری می تواند تحلیل را زمان بر و هزینه بر 
کلیدی هم نتایج تحلیل را به شدت  کند و از طرفی عدم ارسال داده های 
گرفته  تحــت تاثیــر قــرار می دهد و ممکن اســت برخــی عوامل مهم نادیــده 

شوند.
3-آیــا نیــازی بــه بهبــود اســتراتژی تحلیــل داده و یــا شــاخص ها 
که الزم اســت  وجــود دارد؟ در صورتیکــه نتایــج تحلیــل نشــان می دهــد 
داده های جدیدی ارســال شــود و یا اینکه ارسال برخی داده ها غیرضروری 

است در بروزرسانی های بعدی باید اصالحات الزم اعمال شود. یکی دیگر 
گیرد، این  کــه در زمــان جمع آوری داده باید مورد توجــه قرار  از موضوعاتــی 
کاربران به چه روشــی منحصر به فرد می شــوند. در سرویس های  که  اســت 
کاربــران با مشــخصاتی نظیر شناســه  آنالیتیکــس بــه صــورت پیــش فــرض 
 ADID,( و یــا شناســه تبلیغاتی )… ,Android ID, UUID, IMEI( دســتگاه
کاربران  IDFA( از یکدیگــر متمایــز می شــوند، در حالیکه در برخــی بازی ها 
گر  کاربری )Email, UserName,…( خود شــناخته می شــوند و حتی ا با نام 
کاربر شــمرده می شوند. بنابراین  کنند، یک  از چند دســتگاه مختلف بازی 
در زمان تنظیم source برنامه و ارســال اطالعات به آنالیتیکس الزم اســت 
گرفته شــود. البته ابــزار آنالیتیکس نیز بایــد امکانات  ایــن مــورد نیــز در نظر 
کاربران را فراهم نموده و در اختیار توسعه  الزم جهت تغییر شیوه شمارش 

دهندگان قرار دهد.
که مندرجات این مقاله، برای تحلیل  در پایان ذکر این نکته ضروری است 
که توســعه دهنده نیــاز دارد عالوه  کاربــرد دارد و در مواردی  کاربــران  رفتــار 
کلــی از وضعیت بازی )مثــال اینکه به طــور میانگین هر  کســب اطالعات  بــر 
کاربــر چند مرتبه به برنامــه مراجعه می کند( به چرایی بروز چنین رویدادی 
کاربران بیش از ســایرین به بازی مراجعه  نیز می پردازد )مثال چرا بخشــی از 

می کنند(.
کلــی بــازی( جمــع آوری اطالعــات بــه صــورت  در حالــت اول )اطالعــات 
کافــی اســت امــا در حالــت دوم )چرایــی رویدادهــا( حتمــا بایــد  اتوماتیــک 

گردند. رویدادهای سفارشی به درستی تعریف و ارسال 
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در بازی هــای ویدئویــی و علی الخصــوص بازی هــای موبایلــی ترجیــح بــر 
کم شــود تا دامنه مخاطبان  که تا حد امکان از خشــونت بازی  این اســت 
ک شــرایط متفاوت بود و بازی با  کثر برســد. ولی در بازی خا بازی به حدا
که بدترین خشونت ها را علیه انسان های بیگناه  گروه تروریستی  اشاره به 
انجــام داده بودنــد تولید میشــد. از طرفی چــون این بازی صرفًا ســرگرمی 
کمی از حس خشــونت فضایی  محــض نبــود به همین منظــور نیاز بود تــا 
کاربــر منتقل بکند. حتی مــا برای اینکه  کشــیده میشــد را به  کــه به تصویر 
حــس ســینماتیک بازی و اســترس در زمان انجام بــازی را افزایش بدهیم 
کردیــم. همچنین  سیســتم خریــد و ارتقــاء و ســکه را از داخل بازی حذف 
راهنمایی هــای ممکــن در طــی مراحــل را هــم حــذف نمودیم و بــه نوعی 
کردیم. به لطف خــدا برآیند همه  تــاوان هــر دفعه باختن بازیکن را بیشــتر 
کاربر داســتان بــازی را جدی تــر بگیرد و بیشــتر با آن  این هــا باعــث شــد تــا 
کند و حس اسارت, خشم, خشونت, آزادی , از دست دادن  ارتباط برقرار 
دوست و ... در مقیاس یک بازی موبایلی به بهترین شکل منتقل بشود.

دکتر محمدصادق باطنی دبیر علمی المپیاد سواد رسانه ای:
کشــور  نوجوانان برگزیده در این المپیاد بدون شــک از نخبگان و آینده ســازان 
در عرصه رســانه خواهند بود. در همین راســتا این المپیاد یک المپیاد مســاله 
کــه بــا قــرار دادن دانش آمــوزان در موقعیت هــا و مســائل رســانه ای  محــور بــود 
گروهــی انجــام می شــود. در همیــن  ارزیابــی از آن هــا در دو بخــش انفــرادی و 
کمپیــن  راســتا شــرکت در ضبــط برنامــه برنــده بــاش شــبکه ســه ســیما، ارائــه 
تبلیغاتــی بــرای یــک فیلــم ســینمایِی در حــال ســاخت، شــرکت در یــک بازی-
آزمــون ســواد رســانه ای مبتنی بر واقعیــت افزوده، ارائه نقد شــفاهی و مکتوب 
ح یک  بــر فیلــم ready player one بــا موضوع آینــده پژوهی رســانه ها، ارائه طر
مســابقه تلویزیونــی ســواد رســانه ای بــرای پخــش از شــبکه چهــار ســیما، ارائــه 
ح یــک »موقعیت ســرگرم آموزانــه« مبتنی بر ســواد رســانه ای، تجربه زیارت  طــر
مجــازی امــام رضا )علیه الســالم( توســط عینک هــای VR، تجربه ضبــط برنامه 
تلویزیونــی در اســتودیوی تولیــدی مجتمــع شــهید آوینی بســیج صداوســیما و 
کاربرگ هــای تعریف  کانــال در پیــام رســان بلــه و همچنیــن ســواالت و  تشــکیل 
ک ارزیابی نهایــی دانش آموزان در ایــام برگزاری این  شــده بــر مبنای آن ها مــال
رویــداد بــود. همچنین برگزیــدگان این رویداد در رویداد IMLO 2019 یا همان 
کشــور اندونــزی برگزار  کــه ســال آینــده در  المپیــاد بین المللــی ســواد رســانه ای 

خواهد شــد شــرکت خواهند نمود.

چرا این مدل خشونت؟
پاسخ کیوان ملک محمدی سازنده بازی خاک

المپیادی از جنس دانش آموزان با سواد
اختتامیه دومین دوره المپیاد سواد رسانه ای برگزار شد
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