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چکیده

امروزه بازیهای رایانهای ،بهمثابۀ یک هنر_رسانه ،از ظرفیت عظیمی برای ارائه محتوایی

برآمده از باورها و آموزههای مقبول و پذیرفته شده از سوی سازندگان بازیهای رایانهای ،به-
منظور ارتقای نگرش مذهبی ،افزایش اطالعات دینی و حتی امکان خلق یک تجربه معنوی برای
کاربران خود برخوردار گشته است .این امکان میتواند با توجه ویژه به خصوصیات منحصربهفرد
بازیهای رایانهای و با استفاده از ویژگیهایی که در خلق هنر دینی تبیین شده است ،به مرز
فعلیت رسیده ،درنهایت منجر به خلق یک بازی رایانهای دینی شود .بدین منظور ،پژوهش حاضر
تالش میکند به پرسش از امکان خلق یک بازی رایانهای دینی پاسخ دهد .برای این هدف ،این
پژوهش تالش میکند ضمن مفهومشناسی بازیهای رایانهای ،با کاربست مبانی نظری موجود
در عرصۀ هنر دینی ،بهویژه هنر اسالمی ،و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ،امکان خلق
بازی رایانه ای دینی را صرفاً از حیث نظری مورد بحث قرار دهد .مهمترین دستاورد پژوهش
حاضر نیز اثبات موضوع از طریق تبیین چگونگی برقراری یک ارتباط مناسب و معناساز میان فرم
و قالب بازی رایانهای ،با محتوای برآمده از آموزههای مذهبی در خلق یک بازی رایانهای دینی
است.
کلید واژهها :مطالعات بازیهای رایانهای ،هنر دینی ،رویکرد تاریخینگری ،رویکرد
سنتگرایان ،بازی رایانهای دینی.
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مقدمه

بازی رایانهای که امروزه به مثابه نوعی هنر_رسانه و «دستگاهی برای تولید و عرضه بیانهای
متفاوت» ( )Aarseth, 1997: 3مورد توجه قرار گرفته ،بهواسطۀ رشد و توسعۀ پرشتابی که در
ساحتهای مختلف بشری از جمله فرهنگ ،آموزش و البته سرگرمی برداشته ،از ظرفیت مناسبی
برای ساخت ،بقاء ،اثرگذاری و ارتقای جوامع فرهنگی ( )Egenfeldt-Nielsen, 2012: 175در
راستای اهداف سرمایهگزاران و تولیدکنندگان این هنر_رسانه ،برخوردار گشته است .بهطوری
که یکی از ظرفیتهای بازیهای رایانهای ،بهویژه بازیهای روایی ،فراهم کردن موقعیت و
فضایی است که کاربر بازی رایانهای ،نه تنها با شخصیت درون بازی به حس همذات پنداری
میرسد ،بلکه فراتر از آن ،امکان یگانگی با شخصیت درون بازی و حس حضور در فضا و محیط
بازی نیز برای او حاصل میشود .قابلیت حس حضور ،باعث میشود که اثرگذاری بازی رایانهای
بر روی کاربر ،به دلیل احساس مسئولیت او نسبت به شخصیت درون بازی ،در مقایسه با سایر
رسانهها از درجۀ به مراتب باالتری برخوردار باشد .هرچند که این قابلیت ،تا به امروز ،بیشتر در
تولید بازیهای رایانهای غیرهمسو با تعالیم ادیان ابراهیمی کاربرد داشته است ،اما باید توجه
داشت که این قابلیت میتواند در خلق موقعیتهایی خاص بهمنظور انتقال مفاهیم دینی نیز مورد
بهرهبرداری واقع شود .اکنون که امکان انتقال مفاهیم دینی از طریق بازیهای رایانهای بر کسی
پوشیده نیست ،این پرسش مطرح میشود که آیا بازیهای رایانهای میتوانند گامی فراتر از انتقال
آموزهها و مفاهیم دینی بردارند و به مرحلهای ورود کنند که با ایجاد حس حضور ،نوعی از
تجربۀ معنوی را برای کاربر بازی رایانهای فراهم کنند؟ بدین منظور ،پرسشی که این پژوهش
درصدد پاسخ به آن برآمده ،امکانسنجی خلق یک بازی رایانهای دینی است؛ اینکه آیا اساس ًا
بازیهای رایانهای بهمثابۀ هنر_رسانهای نوین از امکان خلق یک اثر دینی برخوردار هستند یا
خیر؟ بهعبارت دیگر ،براساس آراء متفکران مطالعات دینی ،بهویژه آرائی که به طبقهبندی آثار
هنری از منظر ماهیت دینی و نه کارکردهای دینی میپردازند ،آیا بازیهای رایانهای که
خواستگاه قرن بیستمی دارند و کارکرد اصلی آنها سرگرمکردن کاربران است ،میتوانند ماهیت
دینی نیز پیدا کنند و در کنار آثار هنری دینی برای مخاطبان خود تجربۀ دینی خلق کنند ،یا در
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بهترین حالت ممکن تنها کارکرد دینی پیدا میکنند و برای انتقال بخشی از آموزههای دینی
میتوانند مورد استفاده قرار گیرند؟ بر این اساس و در بررسیهای مقدماتی ،این فرضیه مطرح
گردیده است که بهدلیل ارتباط معناساز میان فرم و محتوا که موجب اثرگذاری این دو بر یکدیگر
میشود ،امکان خلق بازی رایانه ای دینی از طریق توجه به آداب تولید محتوای دینی در قالب
فرم دیداری_شنیداری_تعاملی وجود دارد .بدینسان ،پژوهش حاضر ضمن بررسی پیشنیۀ بحث
و همچنین معرفی روش ،این فرضیه را بر اساس چارچوبی که این پژوهش از حیث نظری بر آن
مبتنی شده است ،مورد مطالعه و تحقیق قرار میدهد.
پیشینه و روش پژوهش

مطالعات بازیهای رایانهای دینی چندی است که مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار
گرفته است .نتیجۀ این توجه عرضه و انتشار آثاری است که در ادامه برخی از مهمترین آنها از
حیث توجه ویژه به مسئله «دین و بازیهای رایانهای» معرفی میشوند.
الف) بازی با دین در بازیهای رقومی 1،مجموعهای از مقالههای صاحبنظران حوزۀ
مطالعات دین و بازیهای رایانهای است که به سرویراستاری هیدی کمپبل 2و گرگوری گریو

3

در سال  2014منتشر شد .این کتاب از یک مقدمه ،سه فصل و  12بخش تشکیل شده است .در
مقدمۀ این کتاب (1ـ ،)21نویسندگان هدف از نگارش این کتاب را فراهم کردن زمینهای برای
بهرهمندی بیشتر بازیهای رایانهای از ظرفیتهای دینی موجود چه از حیث آموزهها و چه از
حیث مکانهای آئینی و تاریخی دانستهاند .تصور آنها از بازیهای رایانهای اینگونه نیست که
آن را یک پدیدۀ سطحی بدانند که برای رفتارهای نامتعارف فرهنگی کاربرد دارد ،بلکه معتقدند
بازی رایانهای پدیدهای است که میتواند میان دین و فرهنگ معاصر ارتباط برقرار نماید .بازی
رایانهای میتواند ضمن ایجاد هماهنگی و تطابق میزان نیازهای جامعه  -بهویژه نیازهای معنوی -
و مجموعه آموزههای دینی ،از سرگرمی صرف فراروی نماید و از ظرفیت خود برای اثرگذاری
بیشتر استفاده کند؛ بهعبارت دیگر ،این کتاب مدعی است ،همانطور که فیلمها کمک کردند به
نمایش آئینهای دینی در قرن بیستم ،بازیهای رایانهای نیز میتوانند به تصویر دین در قرن بیست
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و یکم بپردازند .در فصل اول این کتاب با عنوان «شناسایی بازیهای دارای فضای دینی» ،ضمن
مطالعه موردی چند بازی رایانه ای ،چگونگی ارائه مفاهیم یهودیت و مراقبۀ هندوئیسم از طریق
بازیهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است .در فصل دوم با عنوان دین در جریان اصلی
بازیها ،ابتدا چگونگی بازنمایی اسالم در بازیهای عربی و آمریکایی به قلم سیسلر 4مورد توجه
قرار گرفته است (109ـ .)133در این بخش ،سه بازی رایانهای آمریکایی و سه بازی رایانهای
عربی معرفی شده و چگونگی معرفی اسالم چه بهعنوان یک نظام جامع اعتقادی و چه بهعنوان
یک سبک از زندگی حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است .برای این بررسی ،نویسنده بازیهای
انتخاب شده را در سه سطح تصویری-شنیداری ،روایی و رویهای مقایسه کرده و این نتایج را به
دست آورده است :در سطح دیداری-شنیداری ،طراحی بازی آمریکایی بهگونهای بوده است
که اسالم به عنوان یک تهدید معرفی شده است .در سوی مقابل ،طراحی بازی عربی ،بیشتر بر
ارزشهای اسالمی و دفاع مشروع از حقوق خود تاکید کرده است .در سطح روایی ،طراحی
بازی آمریکایی در ابتدا و با قصد قبلی ،اسالم و مسلمانان را بهمثابه دیگری و خارج از تمدن به
تصویر کشیده است که از طریق حکمرانی یک فرمانروای نجیب ،جنبههای انسانی پیدا میکند.
در طراحی بازی عربی نیز در ابتدا اسالم بهعنوان دشمن معرفی میشود ،اما در ادامه شخصیت
درون بازی با آموزههای آن آشنا شده و ایمان میآورد .در سطح رویهای ،هم در طراحی بازی
آمریکایی و هم در طراحی بازی عربی ،نسبت به آموزههای و جنبههای انسانی اسالم بیتوجهی
شده و دین تنها بهعنوان نظامی معرفی گردیده است که برخی از قواعد جزیی روندبازی را کنترل
میکند .پس از این بخش ،نویسندگان به طراحی محیط بازی از روی مکانهای دینی پرداخته و
این مسئله را موجب برقراری ارتباط نزدیکتر میان کاربر و بازی رایانهای بهحساب آوردهاند.
در فصل سوم با عنوان بازی بهمثابه دین مجازی ،نویسندگان با ظرفیتسنجی بازیهای رایانهای
برای خلق محیطی که کاربر را در فضای روحانی قرار دهد و از این طریق به اثرگذاری معنوی
بپردازد ،چالشهای پیش روی طراحان بازی را برای رسیدن به این مهم مورد توجه قرار دادهاند.
ب) برخط مجلۀ هایدلبرگ دربارۀ ادیان در اینترنت 5،نشریهای است که سه شمارۀ پنجم
( ،)2014هفتم ( )2015و دهم ( )2016خود را با موضوع «دین در بازیهای رقومی» 6و با
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ویراستاری سیمون هایدبرینک 7و توبایس نول 8به چاپ رسانده است .در اولین نسخۀ مرتبط با
موضوع این مجله ،جدا از مقدمۀ آن 15 ،مقاله به چاپ رسیده است که مهمترین آنها در ادامه
مورد توجه قرار میگیرند.
«نظریهپردازی دین در بازیهای رقومی :دیدگاهها و رویکردها» 9،مقالهای به قلم سیمون
هایدبرینک ،توبایس نول و ژان ویزوسکی 10است (5ـ )50که ضمن معرفی دین بهعنوان یک
عنصر مهم در بافت بازیهای رقومی ،موضوع اصلی پژوهش خود را به ادراک رابطه میان دین
و بازیهای رقومی اختصاص داده است .در ابتدا ،نویسندگان با یک بررسی کوتاه از تاریخ
مطالعات بازی و رویکردهای عملی موجود به تحلیل بازیهای رقومی ،مدعی میشوند که
مطالعات فرهنگی و دینی در چارچوب پژوهشهای انجام شده دربارۀ بازیهای رقومی ،کمتر
مورد توجه بوده و حتی از سوی جامعه علمی نادیده گرفته شده است .در ادامه ،نویسندگان ضمن
بررسی مفهوم متن بهمعنای وسیع آن بهویژه در حوزه رسانه ،و همچنین با خوانش اصطالحهایی
نظیر زیباییشناسی ،روندبازی ،جهانهای بازی و فرهنگ بازی ،تالش میکنند از زاویۀ دید
مطالعات فرهنگی به تبیین گفتمانهای دینی در بافت بازیهای رقومی بپردازند و این بازیها را
بهمثابه کاالی فرهنگی عامه معاصر که دارای سطحهای مختلف برای ارائه بحثهای دینی است،
مورد توجه قرار دهند .بر این اساس ،این مقاله با بررسی موردهای مطالعاتی فراوان ،به ارائه
الگویی برآمده از رویکردهای نظری ،روشی و عملی پژوهشگران حوزههای مختلف مطالعات
بازیهای رایانهای میپردازد که میتواند دین در بازیها را مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهد ،و
در پایان چنین نتیجه میگیرد که دین در شکلگیری بازیهای رقومی از نقش بسیار مهمی
برخودار است و بهصورت مستقیم (بازیهای آموزشی) و غیرمستقیم بر واقعیتهای اجتماعی
کاربران اثر میگذارد.
«ایجاد چارچوبی برای فهم ارتباط میان دین و بازیهای رایانهای» 11،مقالهای به قلم ریچارد
فردیگ 12است (68ـ .)85نویسنده در ابتدای این مقاله ،با بیان حضور دین در بازیهای رایانهای،
آن را به حضور صریح و حضور غیرصریح تقسیمبندی میکند .از نظر او ،حضور صریح زمانی
اتفاق میافتد که کاربر در نقش خدا قرار میگیرد و باید به مبارزه با یک نیمهخدا یا گروهی از
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دیوها بپردازد .حضور غیرصریح نیز در بازیهایی روی میدهد که جنبههای دینی آن کمتر
آشکار هستند ،و بیشتر یا بهعنوان یک عامل محیطی در خلق مکانهای دینی در بازی ،و یا مبنای
شکلگیری بخشی از قواعد بازی کاربرد پیدا میکنند .بدین ترتیب نویسنده هدف از مقالۀ خود
را ،اوالً شناخت تاثیرهای بالقوه راهبردهای آموزشی آگاهانه و غیرآگاهانه و همچنین نتایج ذاتی
این راهبرها در بازیهای رایانهای معرفی میکند .ثانیاً تالش میکند با تبیین چگونگی تغییر روند
بازی بهدلیل آموزههای دینی ،چیستی دین و چگونگی یادگیری آن از سوی کاربر در حین بازی
را مورد توجه قرار دهد .در پایان نیز نویسنده با توجه به مهمترین حوزههایی که درونمایههای
دینی میتوانند بروز و ظهور بیشتری پیدا کنند ،همچون محتوای بازی ،بافت بازی و چالش بازی،
به ارائه یک چارچوب جامع برای درک رابطه متقابل دین و بازیهای رایانهای پرداخته است.
«دین بهمثابه ابزار در بازیهای رقومی» ،مقالهای به قلم رایان تامس 13است (183ـ )196که
جایگاهی ثابت برای دین در بازیهای رایانهای ،بهویژه در بازیهای فانتزی سبک نقشآفرینی
در نظر می گیرد؛ زیرا در این سبک ،غیر از روندبازی ،داستان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار
است .از اینرو نویسنده با اشاره به چند بازی مهم در این سبک ،درونمایههای دینی این بازیها
را مورد توجه قرار میدهد .درونمایههایی که از طریق حضور خدایان و فرقهها و یا آموزههای
اخالقی بروز و ظهور یافته است .این رویکرد به نویسنده کمک میکند تا نقش دین در بازیهای
این سبک را در هر دو بخش روایت و نظام بازی ،با محوریت شخصیتهایی بررسی کند که

کاربر کنترل آنها را در محیط مجازی بازی برعهده میگیرد .با مطالعۀ موردی چند بازی رایانه-
ای ،نویسنده نتیجه میگیرد که همه این بازیها دین را بهمثابه یک نیروی محرک برای تغییر در
جهان مجازی خود به کار بستهاند؛ بهطوری که ارتباط شخصیت درون بازی با دین بهگونهای
سازمان دهی شده است که دین به یک ابزار تبدیل شود؛ ابزاری برای تصاحب قدرت بیشتر در
بازی.
در دومین نسخۀ مرتبط با موضوع دین در بازیهای رقومی نشریه برخط_مجله هایدلبرگ
دربارۀ ادیان در اینترنت 14 ،مقاله به چاپ رسیده است که مهمترین آنها در ادامه مورد توجه
قرار میگیرند.
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«مسیح چه چیزی بازی میکرد؟ دیدگاههای کاربر_محور به بازی و کاربران» 14،مقالهای به
قلم سیمون هایدبرینک ،توبایس نول و ژان ویزوسکی است (1ـ )16که به جای توجه به بازی و
عناصر درون آن ،پژوهش خود را بر روی کاربر متمرکز کرده ،و نگاه ویژهای به تعامل کاربر با
جنبههای مختلف بازیهای رقومی ،بهخصوص خواست دینی کاربر پرداخته است .از اینرو
نویسندگان با توجه به طرح ابتکاری مسیحیان آمریکا در ایجاد کلیسای بازی 15و بررسی اهداف
و فعالیتهای آن در حوزۀ بازیهای رقومی ،بر اهمیت بیش از پیش کاربست دیدگاهها و
رویکردهایی تاکید میکنند که نگاه کاربر_محور دارند و نیازهای دینی آنها را در بستر
اجتماعی_فرهنگی بازیهای رقومی مورد توجه قرار میدهند .از اینرو این مقاله تالش کرده
است با معرفی یک رویکرد کاربر_محور هم رویکرد جدیدی را در عرصه مطالعات بازیهای
رایانه ای رقم زند ،و هم به اطالعات جدیدی برای تحلیل هرچه دقیقتر فرآیندهای معناسازی
دینی معاصر در بافتهای فرهنگی_اجتماعی کاربران بازیهای رقومی دست یابد.
«حماسۀ شیطان رقومی :بازنمایی دیو در بازیهای رایانهای معاصر» 16،مقالهای به قلم جاناتان
اُدانل 17است (139ـ )160که به بررسی کاربرد و چگونگی بازنمایی دیوها در بازیهای رایانهای

میپردازد .در این مقاله ،نویسنده مدعی است که بازنمایی دیوها و تکرار نسبت ًا زیاد آن در بازی-

های رایانهای منجر به تغییر نگاه اجتماعی_تاریخی به این پدیده شده است .زیرا بنا بر نظر
نویسنده ،دیوهای بازنمایی شده در این بازیها ،نتیجۀ تالقی دو تفکر کالم دینی و منابع تفکر
صرفاً دنیوی هستند؛ بهطوری که میتوان چنین گفت که صرف بازنمایی دیوها با سنت مسیحی
همخوانی دارد ،اما چگونگی این بازنمایی ،چیزی نیست که از این سنت استفاده شده باشد .از
اینرو نویسنده با مطالعه موردی چند بازی رایانهای ،چنین نتیجه میگیرد که بازنمایی دیوها در
بازیهای رایانه ای با تفکر دنیوی برآمده از عصر روشنگری تا زمان امروز ،همخوان است و در
مسیری سیر میکند که ماهیت آن به ماهیت انسانی در حال تغییر است؛ زیرا درونمایههای اصلی
این بازیها را موضوعاتی کامالً انسانی از جمله آزادی شکل میدهد.
در سومین نسخۀ مرتبط با موضوع دین در بازیهای رقومی نشریۀ برخط _مجلۀ هایدلبرگ
دربارۀ ادیان در اینترنت 5 ،مقاله به چاپ رسیده است که مهمترین آن «هیچچیز درست نیست،
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همه چیز مجاز است :تصویرسازی اسماعیلیان نزاری در سری بازیهای کیش یک آدمکش »

به قلم فرانک باسمن 20است (6ـ .)26در این مقاله نویسنده ضمن بررسی سری بازیهای رایانهای
کیش یک آدمکش 21،توجه ویژهای به روایت داستانی آنها نشان میدهد و بازنمایی تاریخی
اسماعیلیان نزاری و تطبیق آنها بر یکی از قدیمترین افسانههای غربی دربارۀ حشاشین را بهعنوان
یکی از دستاوردهای این بازی رایانهای مورد تحسین قرار میدهد .در این مقاله نویسنده با بررسی
چگونگی بازنمایی مسلمانان در یک بازی رایانهای بر اساس نگرش مستشرقان ،تالش میکند با
استفاده از رویکردهای چندالیه به بررسی پدیدۀ دین در این سری از بازیهای رایانهای بپردازد.
در این بررسی ،نویسنده توجه خود را به اختالفهای عقیدتی و رفتاری دو گروه اصلی این بازی
معطوف کرده است که حشاشین و شوالیهها نام دارند.
ج) «بازیهای رایانهای و دین» 22مقالهای به قلم ریچل واگنر 23است که در پایگاه اینترنتی
راهنمای برخط آکسفورد 24در سال  2015منتشر شده است .در این مقاله ،نویسنده درصدد آن
است تا با مقایسه ویژگیهای مشترک میان دین و بازیهای رایانهای ،بهویژه بازیهایی که دارای
فضای آخرالزمانی هستند ،چگونگی اثرگذاری دین بر بازیهای رایانهای را مورد بررسی قرار
دهد .بنا بر نظر نویسنده ،بسیاری از بازیهای رایانهای امروزی از این قابلیت برخوردار هستند تا

بهمثابه برخی از آئینهای دینی ایفای نقش کنند؛ آئینهایی که بر مبنای تقابل تاریخی و اسطوره-
ای خیر و شر ،محیطهایی را پدید میآوردند که رفتار خشونتآمیز ،بخش جداییناپذیری از
آن محسوب میشود .نویسنده با توجه به چالشهای موجود در جهان معاصر ،به رد هر گونه
توجه سطحی به بازیهای دارای فضای آخرالزمانی میپردازد که زمینه را برای تحقق برخی از

پیشگوییهای منتسب به ادیان فراهم میکنند .از اینرو نویسنده با بررسی مهمترین عناصر شکل-
گیری چنینی بازیهایی ،رابطۀ قوی بازیها رایانهای و ادبیات دینی آخرالزمانی را مورد مطالعه
قرار میدهد.
د) اخالق و معنا در بازیهای رایانهای :رویکردی نوین در طراحی بازیهای مسیحی،

25

پایاننامۀ کارشناسیارشد مگان بدنارز 26است که در دانشگاه تگزاس 27و در سال  2011دفاع
شده است .در این پایاننامه ،نویسنده مدعی است هرچند با بررسی تاریخ بازیهای رایانهای،
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مشخص میشود که درونمایههایی نظیر رقابت ،بقا و مبارزه بیشتر از سایر درونمایهها از سوی
طراحهای بازی به کار گرفته شدهاند ،اما امروزه این طراحها ،توجه خود را بهصورت فزایندهای
به درونمایههایی نظیر اخالق ،دین و معنویت معطوف کردهاند .بهطوری که این فرضیه در حال
شکل گرفتن است که هر چند بازیهای خشن ،از طریق چالشهای اخالقی ،تجربۀ منحصر
بهفردی را در اختیار کاربران خود قرار میدهند ،اما بازیهایی که راهحلهایی غیرخشن دارند،
با اصول مسیحیت همخوانی بیشتری دارند .از اینرو نویسنده با بازخوانی مکانیک و شرایط

پیروزی در سبک تیراندازی ،به تبیین چگونگی طراحی فرآیندهای غیرخشن در بازیهای رایانه-

ای میپردازد .اینچنین است که در ادامه ،نویسنده با بررسی یک بازی رایانهای تکنفرۀ دوبعدی
که بر پایۀ آموزههای مسیحیت تولید شده است ،مسئلۀ اخالق و معنا در بازیهای رایانهای را از
طریق فرآیندهای غیرخشن مورد توجه قرار میدهد .در این بازی ،کاربر نقش یک فرشتهای را
برعهده دارد که وظیفۀ اصلیاش نجات پرندگان از چنگال دیوهاست .نویسنده مدعی است که
مخاطب این بازیِ مبتنی بر آموزههای مسیحیت ،تمامی کاربران بازیهای رایانهای بدون توجه
به باورهای اعتقادی آنهاست .در پایان نویسنده نتیجه میگیرد که اثر او ،تالشی نوین در
اکتشاف ظرفیت های معنوی ،اخالقی ،هنری و حسی است و نتیجۀ پژوهش او میتواند الگوی
مناسبی برای طراحی بازیهای مستقل با فضای معنویت باشد.
هـ) دین و بازیهای رایانهای :یک اکتشاف کالمی از درونمایههای دینی در دنیای
وارکرفت 28،پایاننامهای به قلم هانا کیم 29در مقطع کارشناسیارشد است که در دانشگاه
بیرمنگام انگلستان و در سال  2012دفاع شده است .در این پایاننامه ،نویسنده ادعا میکند که

جهانهای مجازی برآمده از طریق بازیهای برخط ،این فرصت را در اختیار کاربران قرار می-
دهند تا به ت عامل با واقعیت مجازی از طریق نمادها و تصویرها بپردازند .نمادها و تصویرهایی که
دارای ویژگیهای منحصر بهفردی در برقراری ارتباط معناساز با کاربران هستند .کاربرانی که با
تعامل با این نمادها و تصویرها ،درگیر تفسیر معنای نمادین در محیطهای مجازی میشوند و از
این طریق به کسب تجربۀ مجازی میپردازند .یک تجربۀ مجازی از روایتهایی که با فضای
دینی و اساطیری خود ،کاربر را با آموزهها و مفاهیم کالمی و فلسفی آشنا میکنند .بر این اساس،
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نویسنده با انتخاب یک شخصیت کشیش در مطالعۀ موردی خود از بازی رایانهای برخط دنیای
وارکرفت 31 30،بر درونمایههای دینی استفاده شده در این بازی از طریق کاربست شیوههای
مشاهدۀ تجربی متمرکز شده است؛ تمرکزی بر نمادها و تصویرهای دینی و رابطۀ آن با استعدادها
و تواناییهای شخصیت مجازی کشیش در این بازی رایانهای که با درونمایههای فلسفی و
کالمی مرتبط با مرگ و رستاخیز از طریق ارزیابی مبتنی بر مشاهدۀ مشارکتی مجازی بررسی
شدهاند .این پژوهش مدعی است که از طریق شیوۀ معرفی شده میتواند به تفسیر مهمترین مسائل
فلسفی و کالمی از طریق بازیهای رایانهای نظیر ماهیت وجود شخصیت در جهان مجازی
بپردازد که این مسئله چگونگی اثرگذاری نمادهای دینی در جهان مجازی بر یک زندگی خاص
دینی را نشان میدهد.
نکتهای که متمایز کنندۀ پژوهش حاضر از مطالعاتی است که تاکنون انجام گرفته ،توجه این
پژوهش به مبانی نظری هنر دینی ،بهویژه هنر اسالمی برای تبیین امکانپذیری خلق بازیهای
رایانهای دینی است .رویکردی که تاکنون مورد توجه نبوده ،و برای اولینبار پژوهش حاضر آن
را به بحث میگذارد .همچنین این پژوهش برای تبیین این امکانسنجی از روش
توصیفی_تحلیلی بهره میبرد و تالش میکند با استفاده از گزارههای ارائه شده در مبانی نظری
اندیشمندان مطالعات نظری هنر دینی ،چگونگی امکان تحقق بازی رایانهای دینی را مورد بررسی
قرار دهد.
چارچوب نظری

دو مسئله در تبیین امکانسنجی خلق بازی رایانهای دینی از اهمیت برخوردار است .یکی از

این دو مسئله ،تبیین مقصود از بازی رایانهای است .با اینکه تمامی رویکردهای اصلی در هستی-
شناسی بازیهای رایانهای ،وجود بازی رایانهای را امری مسلم انگاشتهاند ،اما هیچ کدام از این
رویکردها مبتنی بر یک تعریف رسمی از بازی نیستند .شاید به این دلیل که بازی ،نه یک
اصطالح علمی ،بلکه یک اصطالح تاریخی است که در بستر زمان شکل گرفته است و تالش
برای تغییر آن به یک اصطالح نظری ،بیش از آنکه سودمند باشد ،سردرگمی بههمراه دارد .به
همین دلیل است که ویتگنشتاین ،فیلسوف اتریشی قرن بیستم ،بیان میکند :حتی بدون ارائه یک
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تعریف از بازیها ،میتوان یک گفتگوی موفقیتآمیز دربارۀ آنها داشت ( see: Wittgenstein,

)2001؛ یا به نظر برخی ،بدون داشتن یک تعریف مشخص ،میتوان به توصیف بازیها از طریق

الگوهای صوری اقدام کرد ( .)Aarseth, 2014: 484در این میان ،تنها مسئلهای که بهوجود می-
آید ،این است که در شرایطی که تعریف مشخصی از بازیهای رایانهای وجود ندارد ،آیا این

امکان وجود دارد که الگوهای ارائه شده به توصیف چیزهایی بپردازند که بازی بهحساب نمی-
آیند؟ برای پیشگیری از این مسئله و از آنجایی که کتابها و مقالههای متعددی اقدام به تبیین

مفهوم بازی رایانهای کردهاند 32،در این مقاله تنها به این نکته بسنده میشود که منظور از بازی-

های رایانهای ،تمامی بازیهای کامپیوتری ،کنسولی ،موبایلی و غیره است که وجه مشترک
تمامی آنها نیازمندی به صفحۀ نمایش برای اجرا و تعامل کاربر با محیط بازی میباشد.
مسئلۀ دوم در تبیین امکانسنجی خلق بازی رایانهای دینی ،معرفی چارچوب نظری هنر دینی
است .در تبیین هنر دینی رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ رویکردهایی نظیر پدیدارشناسی،
عرفانی ،هرمنوتیک ،سنتگرایی و تاریخی نگری .از آنجایی که تبیین تمامی این رویکردها

امکانپذیر نیست ،مقالۀ حاضر به دلیل تقابلهای علمی و تاریخی میان اندیشمندان رویکرد سنت-
گرایی و تاریخینگری ،تنها از این دو رویکرد بهره برده است و نسبت به چگونگی مواجهۀ
رویکردهای دیگر هنر دینی به بحث بازیهای رایانهای ساکت است ،و بحث از آنها را به نوبت
دیگری موکول میکند .از این رو و در ادامه ،منظور از هنر دینی براساس این دو رویکرد تبیین
میشوند.
هنر دینی

برای تبیین مقصود این پژوهش از بازی رایانهای دینی و بررسی نسبت آموزههای دینی با
بازیهای رایانهای ،تعامل آنها با یکدیگر و امکان تحقق بازی رایانهای دینی ،ابتدا باید به هنر
دینی پرداخت؛ زیرا نوع رویکردی که در باب هنر دینی مورد پذیرش واقع میشود ،مسیر تبیین
بازی رایانهای دینی را مشخص مینماید .در بررسی هنر دینی ،بسته به اهدافی که پژوهشگران
مورد توجه قرار میدهند ،رویکردهای متفاوتی وجود دارد .هدف اساسی این بررسی تبیین رابطه
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میان باورهای دینی و هنرها است؛ بدین معنی که آیا باورهای دینی در شکلگیری هنر دینی،
نقشی اساسی و بنیادین داشتهاند و این باورها منجر به پدید آمدن شکل و چارچوب جدیدی در
عرصه هنر شده است ،یا اینکه هنر دینی همان هنر گذشتگان و ادامهدهندۀ همان مسیری است
که پیش از عرضۀ دین ،تحقق یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا باید مقصود از قید دین
در اصطالح هنر دینی مشخص گردد؛ بدین منظور و در جهت سادهتر شدن تبیین این اصطالح،
از مثال هنر اسالمی استفاده میشود؛ زیرا هنر اسالمی (غیر از رویکردی که آن را تنها بهمعنای
گسترۀ جغرافیایی میداند) شاخهای از هنر دینی است و تبیین آن ،موجب تبیین هنر دینی میشود.
بدینسان ،پرسش مطرح شده در باب هنر دینی را میتوان اینگونه در بستر شکلگیری هنر
اسالمی مورد توجه قرار داد که جغرافیا و سرزمینهایی که مسلمانان در آنجا زندگی میکردند
تا چه میزان بر شکلگیری آثار هنری اثرگذار بوده است؟
برای پاسخ به پرسش فوق نگرشهای متفاوتی از سوی محققین مطرح شده است که از جملۀ
آنها رویکرد تاریخینگری و سنتگرایان است .تاریخینگری یا اصالت تاریخ 33،شیوهای برای
نادیده گرفتن حقایق مطلق است و بر این ادراک از جهان تکیه دارد که همۀ پدیدههای اجتماعی
و فرهنگی بهصورت تاریخی تعین یافته ،به مجموعه عناصر عصر و زمان خود وابسته هستند؛
بهطوری که هاوزر 34معتقد است «هنرمند ،همیشه در شرایط تاریخی خویش محدود شده،
هیچگاه نمیتواند از مرزهای دوران خود فراروی کند» (هاوزر .)149 :1382 ،در شکلگیری
این دیدگاه هگل 35نقشی اساسی بر عهده داشت؛ چراکه او معتقد بود «هر اندیشهای ،هر چقدر
هم که عمیق باشد ،نمیتواند از حصار عصر خود فراتر رود» (هگل7 :1381 ،ـ .)16این دیدگاه،
با تکیه به تکامل تدریجی انسان ،هر اصل ثابت و پایدار فراتاریخی را نفی میکند و تمامی
پدیدهها را بر اساس علتهای برآمده از شرایط اجتماعی_تاریخی مورد بررسی قرار میدهند؛
بنابر این رویکرد ،اثر هنری از حیث زمان و مکان خاص ،و بهمثابه رویدادی در یک بازه زمانی
مشخص ،مورد تحلیل قرار میگیرد؛ بهعبارت دیگر ،هویت اثر هنری ،در بستر تاریخی خود
مشخص می شود .در میان افرادی که در بررسی هنر اسالمی ،رویکرد تاریخینگری داشتهاند،
میتوان به آندره گدار 36و کتاب هنر ایران 37،الگ گرابار 38و کتاب شکلگیری هنر اسالمی
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و همچنین دیوید تالبوت رایس 40و کتاب هنر اسالمی 41اشاره کرد .این افراد همواره در پی
عوامل و بسترهای تحقق هنر اسالمی بودند و تالش کردند ردپای الگوهای هنر اسالمی را از
حیث تاریخی پیگیری نمایند .آنها معتقدند «منظور از هنر اسالمی ،هنر سرزمینهای اسالمی
است که بیشتر مردم آن سرزمینها و یا حاکمان آنها مسلمان هستند» (اتینگهاوزن و گرابار،
 .)1 :1387آنها تنوع جغرافیایی و فرهنگی در ممالک بزرگ اسالمی را موجب عدم امکان
دریافت ویژگی منحصربهفرد از میان این آثار پراکنده میدانند .بههمین دلیل است که ارنست
کونل 42نقش حکمرانان را در شکلگیری هنر اسالمی ،بسیار بااهمیتتر از آموزههای دینی و
مذهبی میداند؛ بهویژه جایی که ادعا میکند:

«میتوان بهخوبی پی برد که ملیت هنرمند در مقابل تعلق خاطر سفارش-

دهنده به فرهنگ خاصی ،اهمیت چندانی نداشت .بههمین جهت در دایره هنر
اسالمی نمیتوان از یک نوع هنر مستقل عربی ،ایرانی ،ترکی یا هندی صحبت

کرد ،آنچه تعیین کننده راه بود ،خواستۀ حکمفرما بود که وی را بر آن می-
داشت تا از دورترین مناطق ،معماران و استادکاران را برای انجام و پیش برد
مقاصد خود فرا خواند» (کونل .)7 :1384،

دلیل دیگر ،رویکرد مسلمانان به ویژه ایرانیان در ساخت بناهای مذهبی پس از ورود اسالم
به ایران است .آندره گدار بر این باور است که ایران بهجهت غنای فرهنگی در عرصۀ معماری،
هیچگاه حاضر به پذیرش سبک عربی نشد ،بلکه برعکس این مسلمانان بودند که «در ساخت
معماری مساجد ،تحت تأثیر الگوهای ایرانی در معماری قرار گرفتند و همان شکل و مهارتهای
به یادگار مانده از دوره سومریان و عیالمیها در ساخت زیگوراتها و معابد را برای ساخت
مساجد بهکار گرفتند» (گدار .)353 :1377 ،گرابار نیز غیرمسلمان بودن بسیاری از صنعتگران
و بهرهمندی از شیوههای مورد استفاده از سایر تمدنهای غیراسالمی را مؤید دیگری برای این
دیدگاه عنوان کرده است (ر.ک :گرابار)245 :1379 ،؛ از اینرو ،پاسخ این رویکرد به پرسش
مطرح شده در باب هنر اسالمی اینگونه خواهد بود ،از آنجایی که در متن آموزههای اسالمی
نه تنها به موارد خاصی اشاره نشده ،بلکه درباره شکل ،الگو و چارچوبهای هنر نیز بهصورت
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مستقیم مطلبی بیان نشده است ،پس منظور از هنر اسالمی هنر مسلمانان است .البته آنها معتقدند
که آموزههای اسالمی بهعنوان عاملی در کنار سایر عوامل جغرافیایی و تاریخی در شکلگیری
هنرها اثرگذار بوده است .همانطور که بیان شد ،این رویکرد هنر اسالمی را بهمثابه هنر تمدن
اسالمی و هنر مسلمانان و سرزمینهای مسلمانشده معنا میکند .در نتیجه میتوان چنین ادعا کرد
که تاریخ هنر اسالمی ،بخشی از تاریخ سرزمینهای اسالمی نظیر ایران ،مصر ،سوریه ،عراق و
غیره است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا هر اثری را که در مرزهای اسالمی خلق شود،
میتوان بهعنوان یکی از مصادیق هنر اسالمی معرفی کرد؟ جای تردیدی وجود ندارد که پاسخ

منفی است؛ زیرا صرف تولید اثری هنری در مرزهای اسالمی ،موجب اسالمی شدن آن اثر نمی-
شود .اینجاست که باید به شرط دوم در تحقق هنر اسالمی توجه کرد .یک اثر هنری جدا از آنکه
باید در مرزهای اسالمی تولید شود ،باید مطابق با اصول اولیه شریعت نیز باشد؛ به طوری که در
قلمروی حالل و حرام ،شریعت آن را ممنوع نداند .بدینسان ،این دیدگاه بر این باور است که
هر چه مخالف مبانی کلی و ضروری اسالم نباشد ،اسالمی است و الزم نیست برای یافتن تأیید
صریح هنرهایی نظیر معماری ،خطاطی و غیره به متون اسالمی مراجعه کرد و انتظار داشت که

اسالم چارچوب ویژهای را برای هنرها تعیین نموده باشد؛ چراکه شأن دین ورود به جزییات و
تعیین و تکلیف در این امور نیست .یکی از مستندات این استدالل نیز حدیث امام رضا } است
که میفرماید « :بر ماست که اصول را تبیین نماییم و بر شماست که {از این اصول} فروعات را

استخراج نمایید»( 43حر عاملی .)33202 ،62/27 :1409 ،از اینرو ،همینکه هنرها در سرزمین-
های اسالمی و در زمان تمدن اسالمی به وجود آمده باشند و در مواجهه با مبانی اسالمی سر
ناسازگاری نداشته باشند ،مشروعیت خواهند یافت و بهعنوان بخشی از تاریخ هنر اسالمی مورد

توجه قرار خواهند گرفت .بنابر این رویکرد که به رویکرد حداکثری در باب هنر اسالمی معروف
است ،میتوان این دیدگاه را این گونه به هنر دینی بست داد که هنر دینی ،هنری است که در
قلمروی حاکمیت آن دین بوده ،با مبانی و باورهای کلی آن دین مخالفتی نداشته باشد.
در مقابل رویکرد تاریخینگری ،رویکرد سنتگرایان قرار دارد .سنتگرایان یا بهعبارت
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دیگر اصحاب حکمت خالده ،افرادی هستند که اصلیترین وظیفۀ خود را احیا و دفاع از سنت
(آموزهها و هنرها) میدانند .آنها معتقدند که هنر اسالمی موجود در تمدن اسالمی ،یکی از

انواع هنرهای سنتی است؛ بهطوری که مبانی و قواعد هنرهای سنتی ،شامل هنر اسالمی نیز می-

شود؛ از این رو و برای تبیین هنر اسالمی ،ناگزیر باید سنت را از این منظر مورد توجه قرار داد.
در باور سنتگرایان تلقی خاصی از سنت وجود دارد که بدین منظور نیز به سنتگرایی شهرت
یافتهاند .آنها معتقدند که سنت به معنای چیزی که در گذشته وجود داشته یا شیوههای قدیمی
و مرسوم نیست ،بلکه «حقایق و قواعد واحدی است که منشأ االهی دارد ،از طریق رسوالن به
بشر انتقال یافته است تا در عرصههای مختلف بشری نمود پیدا کند» (نصر)135 :1380 ،؛ بهعبارت

دیگر« ،سنت در درون خود ،حامل نیرویی غیبی است که در تمام ابعاد یک تمدن منتشر می-
گردد» (بورکهارت .)72 :1362 ،با این بیان ،سنت دارای چهار ویژگی است:
الف) سنت دارای منشأ آسمانی است و بهصورت تمام و کمال از جنس زمین و زمینیان
نیست و نمیتوان سنت را محصول دانش و کوشش بشر پنداشت؛ بههمین دلیل نیز نیازمند حامالن
مخصوص است .با اینکه دین و وحی _به سبب قرابت مفهومی_ در مرکز توجه سنت قرار دارند،
اما نصر معتقد است که «سنت مفهومی عامتر است که دین را هم شامل میشود» (نصر:1380 ،
.)241
ب) سنت شامل حقایق واحد و به تعبیر دیگر ازلی_ابدی است که تنها از طریق شهود عقلی
ادراک میشوند (ر.ک :مازیار.)8 :1391 ،
ج) این حقایق واحد ،از تجلیات گوناگون و متکثر برخوردار میباشند؛ بهعبارت دیگر ،از
یک جنبه تنها سنتی ازلی-ابدی وجود دارد که همان حقیقت یگانه و مبدأ تمامی حقایق است و
از یک جنبه تجلیات این سنت وجود دارند که در مسائل اجتماعی ،تاریخی و نسبت به مخاطب
خاص جلوهگر میشوند (ر.ک :نصر .)146 :1380 ،این مسئله سبب میشود که سنتگرایان
برخالف رویکرد مقابل ،هنر (بهویژه هنر اسالمی) را بهصورت یک کل مدنظر قرار داده،
تحوالت تاریخی و جغرافیایی را تنها بهعنوان امور عارضی مورد توجه قرار دهند.
د) سنت نه تنها منفعل نیست ،بلکه از قابلیت تغییر و تبدیل برخوردار است .بههمین دلیل
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است که «تمدن سنتی از تمام تمدنهای غیر سنتی متمایز میشود» (همان .)147 :ماهیت فراگیر
سنت سبب می شود که تمامی وجوه تمدن از اخالق گرفته تا حقوق ،همه و همه مظهر سنت
واحدی گردند؛ از اینرو ،هنر نیز یکی از وجوه سنت در تمدن سنتی است.

در رویکرد سنتگرایی ،هنر تلفیقی از صورت و محتوا است و برخالف رویکرد تاریخی-

نگری که هر اثری را به صرف داشتن موضوعی مذهبی ،در ذیل هنر دینی تفسیر میکردند،
سنتگرایان اهمیت صورت در هنر دینی را از یاد نمیبرند؛ زیرا معتقدند که هر هنر و سنتی زبان
صوری خاص خود را طلب میکند .به باور آنها ،میان صورت و حقایق مابعدالطبیعی ارتباط
برقرار است .بورکهارت در این مورد مینویسد« :صورت به لحاظ جوهر کیفیتش در مرتبۀ
محسوسات ،همتای حقیقت در مرتبۀ معقوالت است» (بورکهارت  .)8 :1376،این رابطه منجر به
ایجاد رمز و راز در هنر میگردد .البته این رمز و راز مبتنی بر یک توافق قبلی یا قرارداد نیست،
بلکه «برآمده از شأن مابعدالطبیعی موجودات در مراتب مختلف آنها است» (مازیار.)9 :1391 ،
همچنین این ارتباط سبب میشود که خلق صورتها در هنر سنتی نیز امری الهی باشد ،بهطوری
که برخی از اندیشمندان سنتگرا معتقدند« :کتب آسمانی ،بیان مستقیم کالم آسمانی است و
هنر غایت یا پوستۀ مادی سنت است» (شوآن)113 :1383 ،؛ چراکه کتب آسمانی و هنر برآمده
از وحی میباشند .اهمیت صورت در نزد سنتگرایان بهحدی است که بورکهارت مینویسد:
«اگر کسی ناگزیر شده به پرسش اینکه اسالم چیست پاسخ گوید ،به
یکی از شاهکارهای هنر اسالمی مانند مسجد قرطبه یا مسجد ابنطولون در
قاهره یا یکی از مدرسههای سمرقند یا حتی تاجمحل اشاره کند ،پاسخش

معتبر است ،زیرا هنر اسالمی خود نمودار آن مفهومی است که از نامش برمی-
آید .این مطلب نباید شگفتانگیز بنماید و نه عجیب که بیرونیترین مظهر

یک دین یا تمدن مانند اسالم ،باید نمودار درونی آن تمدن باشد»
(بورکهارت.)16 :1365 ،

با این تبیین ،معنای هنر اسالمی نیز مشخص میشود .هنر اسالمی همان بیان صوری سنت
وحیانی اسال م است .این بیان صوری همچون کتاب مقدس منشأ الهی داشته ،از آسمان بر جان
هنرمند فرود میآید .بهتعبیر دیگر هنر اسالمی ،هنر قدسی است .هنری که هم مضمون و هم
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صورت آن دارای منشأ الهی است« .این صورتگرایی 44تا به آن حد پیش میرود که هنرهایی
را که تنها موضوع دینی دارند ،اما صورت دینی ندارند ،هنر قدسی نمیدانند» (مازیار.)9 :1391 ،
بورکهارت در این زمینه مینویسد:
«نه موضوعهایی که آن هنر بهنحوی کامالً ظاهری و ادبی از مذهب
اقتباس میکند ،نه احساسات و عواطف پارسایانه و خداترسانه که عند االقتضا
هنر مزبور را بارور ساخته و نه حتی نجابت طبیعی که گاه در آن رخ مینماید،
کافی نیست که بدان خصیصۀ مقدس دهیم؛ تنها هنری که قالب و صورتش
نیز بینش روحانی خاص مذهب مشخصی را منعکس سازد ،شایستۀ چنین
صفتی است» (بورکهارت .)9 :1376،

سنتگرایان که نمیتوانستند نسبت به خیل عظیمی از آثاری که موضوع دینی داشتند ،اما

بهرهای از صورت دینی نبرده بودند ،بیتفاوت باشند ،تقسیمبندی جدیدی ارائه کردند؛ بدین-
سان ،هنر به هنر دینی ،هنر قدسی و هنر سنتی تقسیم شد .از این منظر ،هنر سنتی ،هنری است با
منشأ الهی و مبتنی بر شهود ،و هنر قدسی (که خود نوعی از هنر سنتی بهحساب میآید) ،هنری
است که هم صورت و هم مضمون آن برآمده از آموزههای دینی باشد (ر.ک :شوآن:1388 ،
 .)85در مقابل ،دامنه هنر دینی بسیار گستردهتر است .هر اثری که موضوع دینی داشته باشد ،اما
از صورت غیر دینی استفاده کرده باشد ،هنر دینی نامیده میشود (ر.ک :نصر1380 ،ب)424 :؛
بهعبارت دیگر ،هر اثری که صورت آن از چارچوب دینی خارج نشود و مضمون آن نیز برآمده
از منظومه فکری ،معرفتشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی ،ارزششناسی و در یک کلمه
سبک زندگی دینی باشد ،هنر دینی نامیده میشود ،حتی اگر صورت آن برگرفته از آموزههای

دینی نباشد (ر.ک :کوماراسوامی .)99 :1386 ،از اینرو ،اگر هنرمند تالش کند یکی از آموزه-
های دینی را در سبک نقاشی کوبیسم 45به تصویر درآورد ،هنر او دینی محسوب میشود.
البته باید توجه داشت که پژوهش حاضر متولی بررسی نکات مثبت و منفی رویکردهای
مطرحشده به هنر دینی نیست و حتی تالش هم نمیکند آنها را داوری نماید .بلکه این پژوهش
تنها درپی آن است تا از برخی از دستاوردهای این رویکردها برای پاسخ به این پرسش که آیا

  136مطالعات هنر و رسانه ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1398

امکان ارائه بازی رایانهای دینی فراهم است یا خیر ،استفاده کند.
بازی رایانهای دینی

با بهرهگیری از تبیینی که دربارۀ رویکرد تاریخینگری و رویکرد سنتگرایان ارائه شد،
هرچند امکان خلق یک بازی رایانهای قدسی از اساس امکانناپذیر جلوه میکند ،اما بر اساس
همان تعریف ،میتوان بازی رایانهای دینی ارائه کرد .بهطوری که اگر یک بازی رایانهای بتواند
محتوای برآمده از باورها ،تعالیم و آموزههای دینی را در چارچوب و قالبی عرضه کند که از
مرزهای شریعت خارج نشود ،بازی رایانهای دینی تحقق یافته است .حال که امکان تحقق بازی
رایانه ای دینی مورد تبیین قرار گرفت ،نوبت به بررسی چگونگی ارائه یک بازی رایانهای دینی
رسیده است .بدینمنظور نکات و آدابی را که خالق بازی رایانهای دینی که همچون خالق یک
قرآن خوشنویسی شده ،خالق یک مسجد ،خالق یک قطعۀ موسیقی آئینی و خالق یک متن
نگارگری شده ،هنرمند نامیده میشود ،باید پیش و حین فعالیت مدنظر قرار دهد ،مورد بررسی
قرار میگیرد.
اولین نکتهای که خالق بازی رایانهای باید مورد توجه قرار دهد ،شناخت و درک دقیق و
کامل از هنر_رسانۀ بازی رایانهای است .بهطوری که امروزه ،عرصه مطالعات بازیهای رایانهای
به عنوان یک علم و دانش ،با رشدی سریع از گستردگی باالیی برخوردار گشته و به شاخههای
متعددی تقسیم شده است .الزم به ذکر است که صرف ساعتهای فراوان به انجام بازی رایانهای
بهمثابه شناخت این هنر_رسانه نیست .متأسفانه برخی از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای تنها به
پشتوانۀ ساعتهای بسیاری که صرف انجام بازی رایانهای کردهاند ،وارد این عرصه شده ،خود
را متخصص در فن ،و آشنا به تمامی زوایای پیدا و پنهان این هنر-رسانه میدانند که همین مسئله
در آسیبشناسی بازیهای رایانهای  -بهویژه بازیهای داخلی  -بهعنوان اصلیترین عامل
شکست و عدمموفقیت میتواند مورد توجه قرار گیرد .همانطور که اگر فردی ساعتهای زیادی
را در گالریهای نق اشی و تماشای آثار هنری صرف کند ،به یک نقاش و هنرمند تبدیل نمیشود،
بلکه برای این کار نیازمند شناخت اشکال هندسی ،رنگها و مسائل مرتبط به نقاشی است ،خالق
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یک بازی رایانهای نیز باید ضمن تسلط بر مبانی و مفاهیم ابتدایی ساخت بازی رایانهای ،از آخرین
دستاوردهای روز این عرصه نیز بیاطالع نباشد .بدیهی است که آشنایی با دانش روز عرصه
مطالعات بازیهای رایانهای بهمعنی نفی انجام بازی رایانهای از سوی تولیدکنندگان نیست ،بلکه
این مطلب درصدد تبیین این نکته است که همانطور که صرف مدت زمان قابل توجهی در روز
بهمنظور انجام بازی رایانهای برای تولیدکنندگان ضروری است ،آگاهی از پژوهشهای جدید
ارائه شده در این عرصه نیز برای تولید یک بازی رایانهای موفق اجتناب ناپذیر است.
اگر شناخت دقیق و با جزئیات محتوایی را که قرار است در قالب بازی رایانهای ارائه شود
و به ساعتها پژوهش ،بررسی و مشورت با متخصصان آن موضوع نیازمند است ،بهعنوان فرض
ثابتی تلقی شود ،داشتن ادراکی صحیح از آداب سبکی که قرار است محتوا در آن چارچوب
ارائه شود ،دومین نکتهای است که خالق بازی رایانهای باید مورد توجه قرار دهد؛ بهعبارت دیگر،
خالق بازی رایانهای باید درک درستی از چگونگی امکان برقراری یک ارتباط مناسب و معنا
ساز میان فرم و محتوا برخوردار باشد .برای مثال ،سبک اکشن اول شخص که بازیهایی نظیر
ندای وظیفه 47 46و میدان نبرد 49 48در این سبک عرضه شدهاند ،سبکی است که بیشترین اقتضای
آن ارائه هیجانات لحظهای و موقت است و از قابلیت بیان مفاهیم عمیق و پیچیده برخوردار نیست.
یا در سبک استراتژیک که ویژگی اصلی آن در برقراری نظم و هماهنگی میان عناصر متعددی
است که در اختیار کاربر قرار گرفته ،ارائه مسائلی در روند بازی که با جنبههای عاطفی کاربر
در ارتباط است ،غالباً با موفقیت همراه نخواهد بود .از اینرو ،شناخت ظرفیتهای هر سبک به
ویژه سبک نقشآفرینی 50که از بیشتری قابلیت برای ارائه قصهگویی تعاملی برخوردار است ،به
خالق بازی رایانهای بهمثابه یک هنرمند کمک میکند تا با بهرهمندی از محتوای برآمده از
باورهای دینی ،بهترین اثر ممکن در عرصه بازیهای رایانهای را تولید نماید.
از سوی دیگر و بر اساس مبانی ارائه شده ،مهمترین محوری که تمامی عناصر یک بازی
رایانهای دینی باید بر اساس آن در کنار یکدیگر قرار گیرند ،محور توحید است .زیرا اساساً هنر

دینی و بهویژه هنر اسالمی از توحید به معنی پذیرش وحدت الهی یا مشاهدۀ آن سرچشمه می-
گیرد ،و بازی رایانهای نیز باید بر اساس همین اصل طراحی و در اختیار کاربر قرار گیرد.
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نتیجه

محققان و مورخان در رویکرد تاریخی نگری نسبت به هنر دینی و اسالمی ،به سرزمین و
جغرافیا بیش از صورت و محتوا توجه نشان داده ،اعتقادی به تفاوت ماهوی میان صورت آثار
هنری برآمده در سرزمینهای اسالمی با آثار دیگر سرزمینها ندارند؛ چراکه وجود عناصر
مشترک میان این آثار را نشاندهندۀ بهرهمندی آنها از یک منشأ میدانند .از اینرو ،بهصرف
خلق یک اثر در سرزمینهای پیرو یک دین هنر دینی پدید میآید .از آنجایی که داستانگویی

و روایتپردازی جزئی از هنر محسوب میشوند ،این قاعده دربارۀ آنها نیز جاری میشود؛ به-
عبارت دیگر ،به صرف آنکه یک مسلمان داستانی خلق نماید که با شریعت اسالمی در تضاد
نباشد ،داستان اسالمی خلق شده است؛ اما آیا مسلمان بودن هنرمند برای اضافه شدن قید دینی به
اثر ،کفایت میکند؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که ارتباط شریعت و هنر تنها
منجر به تعیین قلمروی هنر دینی میشود و این ارتباط توانایی تعیین ویژگیهای ذاتی هنر را
ندارد .بدین معنی که شریعتمداری در خلق اثر هنری دینی ،تنها شرط الزم است و نه شرط
کافی؛ به این معنی که پیروی از شریعت و قواعد آن در خلق اثر هنری ،تنها مرحله ابتدایی از
خلق اثر هنر اسالمی است و این خصیصه را نمیتوان تنها ویژگی هنر اسالمی دانست .آن چیزی
که موجب میشود یک اثر هنری متصف به هنر اسالمی شود ،وجود ویژگیهایی برآمده از
آموزهها و باورهای اسالمی در آن است .از سوی دیگر اتحاد مفهومی میان هنر دینی و هنر قدسی
_که در رویکرد سنتگرایان مطرح میشود_ به نفع هنر قدسی نیز سبب میشود تعداد زیادی
از آثار هنری برآمده از باورها و آموزههای دینی نیز از دایره شمول هنر دینی خارج شوند.
اینچنین است که تفکیک میان هنر قدسی و هنر دینی ضروری جلوه میکند .در تعریف بازی
رایانهای دینی نیز میتوان از این رویکردها بهره برد؛ بهعبارت دیگر ،همانطور که هنر به دینی و
قدسی تقسیم میشود ،میتوان بازی رایانهای را (به عنوان شاخهای از هنر) به دینی و قدسی تقسیم
نمود .با این تفاوت که چون در هنر قدسی ،جدا از اینکه اثر باید توسط هنرمند مسلمان و در
چارچوب شریعت خلق گردد ،باید هم مضمون و هم ساختاری که محتوا در آن ارائه میگردد،
به صورت مستقیم از شعائر دینی برآمده باشد ،ارائه بازی رایانهای قدسی (همچون تمامی هنرهای
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مدرن و بسیاری از هنرهای سنتی) اساساً امکانپذیر نمیباشد؛ اما بازی رایانهای دینی امکان پذیر
است ،زیرا بازی رایانهای دینی همان بازی رایانهای قدسی است ،با این تفاوت که قالب انتخاب
شده برای ارائه ،منتج از نص صریح آموزههای دینی نیست؛ از اینرو ،بازی رایانهای دینی ،همان
بازی است که توسط هنرمند دیندار و براساس آموزههای دینی برآمده از قرآن و سنت ارائه
شده باشد .خلق بازی رایانهای دینی نیازمند توجه به مقدماتی است که از جمله آنها میتوان به
شناخت صحیح بازی رایانهای ،درک درست از محتوای انتخاب شده برای عرضه در چارچوب
بازی رایانهای و برقراری یک ارتباط مناسب میان سبک انتخابی و محتوا اشاره کرد .در کنار هم
قرار گرفتن این موارد زمینه را برای تولید یک بازی رایانهای دینی فراهم میکند که از امکان
خلق تجربهای معنوی برای کاربر برخوردار باشد.
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