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Abstract
A computer game is a mix of technology and the art of advertising, and
players (audiences) receive various kinds of messages without notice. The
way western countries use it to their desires. The purpose of this study is the
similarity between a popular new visual media, whit the components of the
Stories in the Qur'an. This research was analyzed descriptive method, using
library and observational methods (sites and seeing and running some
games). The result of the research shows that many commonities can be
obtained from the story and narration of a game and narration in the Qur'ān's
stories, this valuation always been the goal achieve God and avoid evil. The
result of the research shows that although a lot of commons can be obtained
from the story and narration of a game and narration in the Qur'ān's stories,
this value has never been the goal but to achieve God and avoid evil. Hence,
at the end of each story, people get clear results from the messages. Because
the intellectual and social structure of the story, apart from the entertainment,
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the education and expansion of epistemic and human idea. But this point is
ignored in most computer games in the current world, and each person
(player) receives concepts from any game that is intended to be made by the
makers of the game.

Keywords: Computer Games, Content of Computer Games, Visual Effects
of Quran, Quranic Verses.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


جلوههای بصری قصص قرآنی در خلق بازیهای رایانهای

مصطفیرستمی

 

استادیار گروه پژوهشهنر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

محمداعظمزاده



استادیار گروه پژوهش هنر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

دهندهي قصه(روايت)دريک بازي

اين پژوهشدرنظرداردبابررسی شباهتهاي میان اجزاي تشکی 
ل
رايانهاي بهعنوان يک رسانهي جديد بصريِ پرطرفدار؛درپیوند بااجزاي تشکیلدهندهي قصصدرقرآن،
نشاندهدکهمیتوان بابهرهمندي ازمحتواي اين کتابآسمانی براي خلقبازيهاي رايانهاي بامحتوايی

تاریخ پذیرش98/08/12 :

چکیده

تاریخ ارسال98/03/04 :

راضیهحقشناس



دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

صحیح و قرآنی بهره بُرد .پژوهش حاضر بهروش توصیفی و براساس دادههاي جمعآوريشده از طريق
بهطور
فناوري و هنر تبلیغات -از هر نوع آن -است و بازيکنان (مخاطبان) هنگام اجراي هر بازي  
ناخودآگاه ،پیامهاي بسیاري را دريافت میکنند .اگرچه میتوان اشتراکات فراوانی میان ساختار
دهندهي قصهوروايت دريک بازي ويک روايت درقصصقرآندريافت کرد،امااين ارزش

تشکی 
ل
بهخصوصدرقصصقرآنهموارههدفیجزرسیدنبهخداوندوپرهیزازبديهانبوده
گذاريکاربردي ،

ISSN: 2538-2209

منابع کتابخانهاي و نیز بررسی مشاهدهاي ،مورد تحلیل قرار گرفته است .يک بازي رايانهاي ترکیبی از

نرودرپايانهرقصهيآن،افراد،نتیجهايشفافازپیامهادريافتمیکنند؛زيرازيربنايفکري
است.ازاي 
محتوايقصصقرآناست.

کلیدواژهها :بازیهای رایانهای ،محتوای بازیها ،جلوههای بصری قرآن ،قصص قرآن .
 اين مقالهمستخرجازپاياننامه کارشناسی ارشدباعنوان«مطالعهي قابلیتهاي بازنمايی قصصقرآندربازيهاي
ومشاورهدکترمحمداعظمزادهتألیف

رايانهاي»استکهتوسطراضیه حقشناس به راهنمايی دکترمصطفی رستمی 
شدهاست .
نويسندهمسئولm.rostami@umz.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

قابلتأمل در
و اجتماعی اين قصص ،آموزش و ترويج عقايد معرفتی و انسانی است که خود نکتهاي  
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مقدمه
يک بازي رايانهاي همچون ساير رسانههاي بصري ،ترکیبی از فنآوري و هنر تبلیغات
بهطُرُقغیرمستقیماستفادهشود
است.اگرچهدرهريکازرسانههاممکناستازپیامها ،
ومخاطبان(بازيکنان)بهطورناخودآگاهپیامهايفرستندگان(سازندگان)رادريافتکنند،
انهايکهامروزهيکیازفراگیرترينرسانهبصريوحتی
اهمیتايننکتهدريکبازيراي 
تعاملیمحسوبمیگردد،تتابدانجاستکهمیتوانازآنهابهعنوانيکرسانهيجديدي
کههنرهفتمرابهخدمتگرفته،يادکردوآنراهنرهشتمنامید(آرين.)1:9831،باتوجه
بهنشانههاي تصويريکهدرگوشهوکنارِگیمپلیِبرخیبازيهاديدهمیشود،میتواناز
محتواي بعضیازآنهابهعنوانابزارتبلیغاتیوهدفمندسودبرد ،بهخصوص بازيهايی
نظیرسبکاکشنويازيرمجموعههايآن .

امارمزجاودانگیِپیامهايقرآنتنهادرظاهرکلمات وآياتشخالصهنمیگردد،
بلکهرمزذاتیوآرامشساتعشدهازمحتوايآياتش،ابديتقرآنرادربسترزمانبه
بهترينشکلممکننشانمیدهد وچنینقابلیتیازدلقصصقرآنکهدارايجلوههاي
بصريوادراکیفراوانیاست،میتواندبسترهايجذابیرابرايخلقبازيهايرايانهمفید
پديدآورد.

مرور پیشینهی پژوهش
يکیازنظريههايیکهتاحدودياشکاالتنظريههايپیشینخودرامرتفعساخته،نظريه

سیستموابستگیِرسانهيابهاختصار نظريهوابستگیاست.ايننظريهدرابتداتوسطسندرا
باللوکچوملوينديفلوردرسال9191تبیینشدواهمیتآندرايناستکهوابستگی
همزمان موردتوجه قرارمیدهد.منظورازبعد
بزرگمقیاس را 

کوچکمقیاس و

دوگانه
کوچکمقیاسسطحروانشناختیاستفادهافرادازرسانهوموضوعوابستگیبزرگمقیاس،

ارتباط بین رسانه و سازمانهاي اجتماعی مانند نظامهاي سیاسی يا اقتصادي است
(عاملی .)951:9811،
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در زمینهي بازيهايرايانهايوارتباطشان باديگر حوزههاياجتماعی،فرهنگی و
روانشناسی،کتابهاومقالههايفراوانیموجوداست؛امامنابعپژوهشیکه اختصاصاً به
مطالعهيمیانرشتهايقرآنوبازيهايرايانهايبپردازد،نمونهايدردستنیستويابسیار
اندکاست.لذادراينجابه منابعیازقرآنکهبهعنوانمرجعیدرتحقیقاتشانسودبرده
اند،اشارهمیشود :
نقشقصههايقرآنیدرتعلیموتربیتنسل

برزگر و کاظمیان ( )9811درمقالهي«
جديد» سعی بر آن داشتند تا ابتدا معناي اصطالحیِ قصه ،اهمیت ،انواع ،ويژگیها و
،سپسجايگاه،اهمیتوويژگیهايقصه

ارزشهايتربیتیقصهراموردبررسی قرارداده
درقرآنموردبررسیقراردهند.
اسالمیان()9833درمقاله«اهدافوآثارتربیتیقصهدرقرآن»برآنبودهاستتا
دستنوشتهبشريبهاهدافوآثارتربیتی
عالوهبرتبیینجايگاهقصهوتمیزآنباقصههاي 
هادرسهقسم،اعتقادي،اخالقیوعبادياشارهکند.اينمقالهبهعنوانمقدمه،گامی


آن
مطرحشده ،با

است کهخوانندهدر آنمیتواند،ضمنپیبردن بهاهدافو آثارتربیتی
الگوگیريصحیح،درتمامابعادزندگیفرديواجتماعیآشناشود .
رامیان،انتظاريوخاتونمحمدي()9818درچکیدهمقالهايتحتعنوان«نقشهنر
روشهايمختلفیبراي
درانتقالمفاهیماخالقیقرآنی»بیانداشتهاندکهقرآنکريماز 
انتقالمفاهیمخوداستفادهکردهاست.يکیازاينشیوههايانتقالمفهومدرقرآن،استفاده
ازتصويرسازياست؛بنابرايناگرمفاهیمقرآنیراباتصويرسازيهايشبتوانبهصورت
تئاتر،نوشتن،سرودنوشعردرآورد،بینندگانسرنوشتخودراازسرنوشتگذشتگان
جدانمیبینند.
حري ( )9839در مقالهاي تحت عنوان «احسنالقصص /رويکرد روايت
شناختی به قصص قرآن» بر آن بوده است تا قصص قرآن را از ديدگاه روايت
شناسی بررسی کند و درنهايت و بررسی نمونههايی چند از داستانهاي قرآن به
ايننتیجهمیرسدکهبینقصصقرآنوروايتشناسیارتباطمثبتیوجوددارد .

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهشتم| شمارة |82بهار1041

| 828

مینايی ( )9811در ديباچه کتاب «مطالعات دو فضايیشدن بازيهاي رايانهاي،
رويکردارزشی -بومی به بازيها» اثرعاملی را اينگونهبیان داشتهکه موضوعات دينی
قابلارائه در بازيهايرايانهاياست و براينیلبهچنین موضوعاتی
ازجمله موضوعات 
بايدشناختودرکعمیقیازرسانهبازيهايرايانهايداشتهباشیم.همچنینخالق يک
بازيرايانه ايبايددرکدرستیازچگونگیامکانبرقراريبینفرمومحتواييکبازي
داشتهباشد .
چيکازمقاالتوکتابهاينامبردهشدهبهصورتاختصاصیبه
بهطوردقیقدرهی 
واجزايآنهانپرداختهاند.اگرچهدريکیدوسال اخیر

ارتباط قرآنونقشآندربازي 
سعی بر آن بوده است که ازلحاظ بصري و عملی تالش بسیاري شود که نمونهي اين
تالشهاساختبازيهايیبامضامینقرآنیبودهبراينمونه:بازي«سفرجنجالی»()9815
ساختهيشرکترسانهگستربنیسیکهازپژوهشگرانحوزهيبازيهايرايانهايوپايه-
گذارشرکترسانهگستر بنیسیاست؛ و يا بازيهايیکه درارتباط باقرآندراستوديو
بازيهاي اسالمی در بخش رسانههاي ديجیتالِ نمايشگاه بینالمللی قرآن در دورههاي

شدهاند و بیست وششمیننمايشگاهآننیزباشعار«قرآن؛چلچراغهدايت»،
متوالیارائه  
ارديبهشت( 9819سومینروزازماهمبارکرمضان)برگزارشدهاست ( ,24/11/2016,

.)https://www.playstation.com23:00خ 

روش پژوهش
پژوهش حاضر با بهرهمندي از روش توصیفی در راستاي مطالعهي میان محتوا و اجزاي
دهندهيبازيرايانهايوقصصقرآنوبراساسيافتناجزاومحتوايمشابهیکهبه

تشکی 
ل
طور مشترک در يک بازي رايانهاي (بهعنوان رسانهاي بصري) و قصص قرآن (بهعنوان
رسانهاي متنی) وجود دارند ،صورت گرفته است .اگرچه اين اجزا به روش تطبیقی با
يکديگرمقايسهنشدهاند،امانگارندگاندريافتنوجوهمشترکايندو حوزهتاحدياز
اينروشبیبهرهنبودهاند .


حقشناسوهمکاران|822
يهايرايانهاي؛ 
جلوههايبصريقصصقرآنیدرخلقباز 


پرسش پژوهش
دهندهيبازيهايرايانهايوجلوههايبصريومعنائیقصص

میانمحتواواجزايتشکی 
ل
رابطهايوجوددارد؟ 
منديازآنهادرخلقبازيهايپرمخاطبچه 

قرآنیبهمنظوربهره

محتوا و اجزای تشکیلدهندهی یک بازی رایانهای
بازي،مفرحترينسرگرمیبشردرطولسالیانبودهاست«.أنورالخولی9درکتاب"انسانو
بازي" مینويسد :فرهنگ در شکل بازي تجلی میيابد ،يعنی جامعه تعبیرات خود از
انهاي)19 :9831 ،؛
زندگی و جهان را در بازي نشان میدهد» (بنیاد ملی بازيهاي راي 
يهاي نـوين ارتبـاطی و
بنابراين بازيهاي رايانهاي بهعنوان نوعی از رسانه و «تکنولوژ 
اطالعـاتی ،پیچیـدهتـر از رسـانههـاي سـنتی عمل میکنند .غالب صـاحبنظـران فـضاي
ايـنرسـانههـاحجـماطالعـاتدرگـردشو

مجـازيبـرايـننکتـهاتفـاقنظـردارنـدکه

ارسالشدهبـهمخاطـبرابـسیار وسعتبخشیدهانـد(».بروجرديعلويويزدچی:9811،

.)19

 .0محتوا یا روایت
زبانشناسانبیشماريهمچونپراپدرزمینهروايت1بهمطالعهپرداختهاند.يکیازافرادي
کهروشمطالعاتی اورا بهکار گرفت ،بارت بود .در يک بازي رايانهاي ،بهترينعنوان
متناسب با محتوا يا روايت براي جذب مخاطب (بازيکن) ،گیمپلی 8خالق و جذاب هر
بازياستتابتوانبهاينطريقبازيکنان(مخاطبها)رابهبهتريننحوباخودهمراهکرد .
ازآغازدهه 9111میالديمحققاناروپايیهمچونجنکینز ،1آرسث 5وفراسکا 1با
ازرويکردعلوماجتماعیوتأکیدبرويژگیهايمنحصربهفردبازيهايديجیتال

پیروي
 .9أمینأنورالخولی،بنیانگذارمکتبادبیدرتفسیراست( .), 01/05/2017, 14:30http://rasekhoon.net
2. Narrative
.9روندبازي،اينروندشیوهخاصیاستکهبازيکنانبابازيتعاملدارند» (آشتیانیوخزانهداري .)95:9811،
2. Jenkins
5. Aarsth
6. Frasca
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رويکردي به نام الدولوژي) 9تحلیل بازي) را پايهگذاري نمودهاند .الدولوژي در مقابل
رويکرد روايتشناسی شکل گرفت .الدولوژيستها تأکیددارند که به دلیل ويژگیهاي
منحصربهفرد بازيهاي ديجیتال ازجمله تعاملی بودن نمیتوان با روشهاي تحلیل متون
ادبیمانندروايتشناسیبهبررسیمتنبازيهاپرداخت(مهرابی )991:9811،
مضمونجهت گیرينويسندهياطراحبازيرانسبتبهموضوعآنداستانوخاصه
جهتگیريخاصش
داستانبازينشانمیدهد.نويسندهبازييابهعبارتیبازينامهنويسبا 
نسبتبهمضمون (درونمايه)1بازي موردنظر،تنهابخشیاززندگیشخصیتهايخودرا
روايتمیکند .

 .9تصویرسازی داستان یک بازی رایانهای
اندازهيهزارويککلمهمیارزد(گلهباس.)58:9811،باتوجهبهاينتعريف
به 
هرتصوير 
کهدرهنرهايبصريمؤثراستبنابراينطراحيابازينامهنويسيکبازينیزبايدمخاطب
(بازيکن)راازغوطهورشدندرمعانیمختلفحفظکندوچشموذهنشراوادارکند
آنچیزيراببینندکههدفسازندگانبازياست.برايمثالدريکبازيرايانهايبراي
اينکهطراحوياکارگردانهنريآنبازيبتواندنظرشمارابروجهخاصیازشخصیتو
گفتهشده را
ياوجهجنسیآواتار 8موردنظرشان جلبکننديکیازهمینخصوصیتهاي 
گونهاينامحسوس.براينمونه:دربازيرايانه-
به 
یگذارند،البته 
گونهايبارزبهنمايشم 
به 

اي"شیطانهممیگريدکهماجرايمقابلهيدوبرادربهنامدانتهوويرجیلرانشانمیدهد
بهدفعات  مختلفیبراندامکاراکتراصلیزنِبازي،ياحتیديگرزنانیکهدربازي
دوربین 
 .5عبارتالدولوژي ( )Ludologyازريشهلغتالتینلودوس()Ludusبهمعنايبازيگرفته شدهاستوبهمعناي
بازيشناسیمیباشد.
2. Themed
 .8آواتار ) (Avatarنمايش گرافیکی شخصیت يا شخصیت جايگزين است که يا سه
بعدي(همانندآنچهدردنیايبازيهاي سهبعديوجوددارد) يادوبعدي (کهدربازيهايدوبعديوحتیفرومهاي
اينترنتیمورداستفادهقرارمیگیرد)است(آشتیانیوخزانهداري.)11:9811،
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یکند .سیگرمینويسد:اگرچهممکناستنمادهايجنسیرابهطور
حضوردارند،زومم 
آگاهانهدرکنکنیم،فرويدوديگرروانشناسهابهمامیگويندکهبهطورناخودآگاه،
متوجهآنهامیشويم وفکرمانرامشغول میکنند(سیگر.)998 :9815،درموارديهم

يوجوددارندکهدرآنهاقهرمانانزنومردازلحاظبارارزشی(احترام

انها
بازيهايراي 
بهويژگی و خصلتهاي آنها) برابر نیستند ،براي نمونه بازي رايانهاي "سرقت بزرگ
اتومبیل 9"5وياحتیگاهیزنانقهرمانيادرحاشیهاندويااصالً حضورندارند،براي
نمونه:بازيرايانهاي"ندايوظیفه" .1

 .2سبک( 2ژانر)
سبکمیتواندخاصوياگروهیباشد،بنابرايندرهررسانهايتعريفیتقريباًمستقليافته
است؛ مانند«ژانر چهاچوب روايتاست» (لوبروتو.)995 :9815،بهرغمشباهتهايی که
فیلموسینمابابازيهايرايانهايدارند،اماتعريفیکهبهطورتخصصیبرابعادوگسترۀ
ايتکیهداشتهباشدتاازاينطريقبهدرکینسبیازمفهومسبکدرآنها

بازيهايرايانه
دستيابیم،ضروريمینمايد،درواقعسبکيکبازيمیتوانديکديدکلینسبتبه
دربازيبايدباآنروبهروشود،بهاوبدهدويابهنوعیذهناورابرايآنچه

آنچهبازيکن
قراراستباآنمواجهشود،آمادهکند،برايهمیندرطراحیبازيهايرايانهاي،طراحان
هموارهبهسبکبازيتوجهويژهايدارند.

 .4تعامل

4

تازهنفس است؛
روايتگريوتعاملیبودنبازيرايانهايازويژگیهايیمهماينرسانهي 
بنابراين «متنی" تعاملی" است که فرد بتواند مستقیماً در آن مداخله کند و تصاوير و
نوشتههايی را که میبیند ،تغییر دهد .پس مخاطبان رسانه جديد برخالف تماشاگران

يهايرايانهاي
هنرهايتجسمی،فیلموتلويزيونياخوانندگانادبیات"،کاربر"هستند.باز 
1. Grand Theft Auto V
2. Call of DUTY
3. Style
4. Narrator
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بنابهطبیعتخويشتعاملیهستند؛امانمیتواندرمورداهمیتاينکیفیتبنیاديمبالغه
کرد»(مقدادصباغیانوحسنايی .)91:9819،
تعاملدنیايواقعیدرارتباطبادنیايمجازيپديدهياست،کهدنیايجديديو
نوعجديديازارتباطوفرهنگجهانیراپديدآوردهاست.اگرچهبازيهايرايانهاي
دارآنها

گروههايپرطرف
مورداستفاده همهگروههايسنیهستند،امادرواقع مهمترين 
نصورت استکهبر
کودکانونوجوانانهستند.درواقع خصوصیتاکثراينبازيهابدي 
کیفیتزندگیبازيکنهااثرمیگذارد.بدينطريقکه«بازيهاوسرگرمیهايتعاملی،
بهطور مستقیمواردرويدادهايبازيمیکند»
بازيکنراازرويتختخواببلندواورا 
(گانتر .)91:9839،
درواقعنیرويکششوجاذبهايکهاينبازيهادرخوددارند،سببايجادجاذبهاي
باال و تعاملی دوسويه بین بازي و بازيکنان شده است .بازيهاي رايانهاي «برعکس
سرگرمیهايشنیداريوديداريِسنتی،بهويژهتلويزيون،بازيکنانرابهآناندازهمشغول
میکنند که بر ايجاد رابطهاي متقابل با رويداد بازي و اعمال کنترل بر آن میپردازند
(علیپوروهمکاران.)58:9811


 .5نقش راوی

0

شايددرکمفهوموالزامحضورراويوصدايگوينده 1دربازيهايرايانهايباتوجهبه
يبازيها،راويوجود

ارائهتمامیروايتازطريقِدوربینکمیدشوارباشد؛زيرادرهمه
نداردوشايدهماصالً نیازيبهحضوراينفردنباشد؛امابااينحال راويگاهیمیتواند
اولشخص بازيويافردديگري -کههمراهاودربازيحضوردارد -باشد؛در
همان 
بعضی از بازيها ممکن است راوي بهعنوان سوم شخص در خارج از بازي است و از
همهيماجراآگاهیدارد وشمارا بهسمت بازيورسیدنبه نتیجههدايتکند .براي

نمونه:بازيايرانیسیاوش8کهدرواقع ماجرايزندگیکیخسروفرزندسیاوشراحکايت
1. The Role of the Narrator
2. Voice Over
.8بازيرايانهايسیاوش(.)9819شرکتسازنده(استوديوسورنا).سبک(اکشننقشآفرينی).
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میکند،اينطوربهنظرمیرسدکهبیشترينوبهترينزمانحضورصدايراويزمانیباشد
کهقراراستازيکاثراقتباسیهمچونآثارملی،دينیواينقبیلآثاربرداشتشود.
مخصوصاً اگر بخواهیم ارزش ،اهمیت و اثرگذاري موضوع موردنظرمان را برمخاطبان
بیشتر کنیم .معموالً «در بهترين انواع روايت گرافیکی نوعی انتقال ذهنی بین خواننده و
راويوجودداردکهوظیفهانتقالباراحساساتداستانرابرعهدهمیگیرد»(آيزنر:9811،
 .)919
حالاگراينعاملانتقالذهنواحساساترادريکبازيرايانهايبینبازيکنو
بهطوريکه براي انتقال کامل مفهوم ذهنی نويسنده بازي (طراح
راوي درنظر بگیريم  ،
داستان) و طراحِ (تصاوير بصري و شخصیتها) اينبار با يک رابطه گرافیکی روبهرو
هستیم .

 .6شخصیتپردازی
یکه
يکشخصیت خوب ،فردي باورپذير است (بِلکِر .)11 :9811،ما فقط درصورت 
«شخصیتها را بهچشم نسخههايی از خود میبینیم ،سرنوشت آنها برايمان اهمیت پیدا
کند،زيراخودراتنیدهدرداستانهاياشیاءمیبینیم»(وارتنبرگوجونز.)81:9811،


می
ازديدگاهفیلمنامهنويسان«اگرشخصیتشمارويکاغذجاننگیردرويپردههمزنده
نخواهدشد»(ولفوکاکس.)51:9819،شخصیتاصلیداستانويابازيشمابايدآن
کسیباشدکهتوانايیرابطهبرقرارکردنباتماشاگريابازيکنراداشتهباشدتاآنهابهاو

اهمیت بدهند .يکی از مهمترين دلیل اين خواسته ،تأثیري است که عملکرد و افکار
ناخودآگاهبرافکارآنهااثرمیگذارد .

بهطور
شخصیتمورددلخواهبازيکنان 
نويسندهبرايمخاطبمینويسد،اما«تشخیصاينکهمخاطبشماچهکسیخواهد
بود،درواقعبهدرکايننکتهبستگیداردکهچهنوعافرادي»(شلهارت)11:9811،وبه
عبارتیچهمخاطبانیمدنظرشماهستندوبازيموردنظرتانرابرايچهگروهیمیسازيد .
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 .2نقش و شخصیت قهرمانان 
يککاراکترياشخصیتدرهرداستانبرايايفاينقشخود،امکانحضوردرسهنقش
رادارد«ا-کاراکترياپروتاگونیست:9کهداستاندربارهياوستواوکاراکتراصلیاست.
 -1آنتاگونیست :1کسی که در برابر تالش پروتاگونیست میايستد -8 .کاراکترهاي
محوري :آدمهايیکهتالشهاي (پروتاگونیست وآنتاگونیست)رامتوقفمیکنند و يا
بهپیشمیبرند»(دانکن .)95:9819 ،

دربازيهايرايانهايحضورآواتارها(شخصیتهايی)باطراحیجذاب،سببايجاد
نرو محیطی که
کنش و واکنش در بازيها و جلب بیشتر بازيکنانشان میشوند .ازاي 
شخصیتهاي ما در آن جاي میگیرند ،بايد گوياي احوال ،کنش و واکنشهاي آنها
باشد .
انهاي،
شخصیت اصلی داستان (قهرمان داستان) و خاصه در اينجا بازيهاي راي 
همچونرانندهاي؛داستان بازيرابهپیشمیبرد .بر ايناساس اينرانندهبايدهدف و
نیازيآشکاراداشتهباشدکهباپیمودنوپیروزيدرمرحلهفعلیورسیدنبهمرحلهاي
ديگربازيکنرابههدفی-کههمانپیامپايانیبازياست-برساند .
گاهیهدفازشخصیتبازي،نشاندادنکاراکترياستکهزمانیاصلیشخصیت
خوبوزمانیفرعی:شخصیتشرور»(سیگر.)991:9833،براينمونهدربازيشیطان
کبار در نقش برادر خوب و ديگربار در نقش برادر
هم میگريد :شیطان در دونقش ي 
آنهم درصحنهمزبحکلیساي
شرورحضورداردکهايندوبهمقابلهباهممیپردازند ،
جامع .
قهرمانانمثبتنشانونمايندهيخیر،خوبی،پاکیوروشنايیاندواشخاصبدو
شرورنمايندهخشونت،بدي،ظلموهرچهبابديوتاريکیمرتبطاست.همهياحساسات
وعواطفکاراکترها بايدمشخصباشد،برخالففیلمکهزندهاستوکاراکترهاخود
نکهزيرمتنیدرمفهومحرکاتوگفتارشان
گوياياحواالتوافکاراتشانهستند،مگراي 
.9قهرمانداستان .
.1ضدقهرمان(مخالفقهرمان) .
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همهچیز ثبت و نوشته شود .اگرچه
درکار باشد .در بازيهاي رايانهاي و انیمیشن بايد  
بازيهايرايانهايازقوانینيکفیلمبیشترتبعیتدارندتاانیمیشن .

البته در بازي ،کاراکترهاي ديگري هستند که در نقش همراهان قهرمان حضور
قهرمانبازياستکهفعاالنهترازسايرکاراکترها

دارند،اماهمچناناينشخصیتاصلیيا
یبرد.درواقع
برايرسیدنبهاهدافخودمیکوشدوباتقاليبسیارداستانرابهپیشم 
یکنند.اينانباکمک
انجاموظیفه م 
سايرشخصیتهابهعنوانکمکبهکاراکترهاياصلی 
کاملترنشانمیدهند .
خودپسزمینهداستانیشخصیترا 

محتوا و اجزای تشکیلدهندی قصص قرآن از حیث پردازش داستان
درکتابهاي همهي اديان ،قصهها ،بیانی غیرمستقیم براي آموزش و انتقال ارزشهاي
مهمترين وجوهامتیاز
اخالقی،تربیتی،رفتاريوغیرهبودهاند(مرعشیپور.)98:9811،از 
درهمآمیختگیودرپیوندبودناهدافومقاصد
قصصقرآنیازديگرقصههامیتوانبه 
هنري با اهداف و مقاصد دينی آنها اشاره کرد .قرآن در چگونگی بیان قصهها ،روش
(فرم)واحديرادرپیشنگرفتهاست،بلکهبهمقتضاي«حالومقام»مخاطبواهداف
وبرآوردهشدنآنهابهقصهگويیپرداخته،اينروش(فرمِ)

خاصدينی،کهبرايتأمین 
يقصصقرآندارايعناصردرهمتنیده

فرمها)
روشها( 
بیانرابرگزيدهاست(همان .)91:
شگرفیاستکهازحیثداستانپردازيداراياهمیتفراوانیاست .

 .0محتوا یا روایت
قرآن برايهدايتبشردرقالبقصصدربخشهاومضامینمختلفبرپیامبرنازلشده
وستهاند،
همپی 
قصههايزندگیوسرگذشتپیامبرانواولیايالهی،بااجزايیکهبه 
است  .
بهسادگی جداپذير نیستند .درواقع "قرآن براي بیان قصص ،روشهاي گوناگونی
دارد"(رضايیهفتادُروعلیخواجه.)91:9818،گاهی برايفهميکسرگذشت،بهآيات
مختلفیدرچندسورهدرکنارهمنیازداريم؛مانندزندگیحضرتموسیکهبیشترين
تکراررادر میانقصصقرآنداشتهاست؛ اماشايدتنهاسورهايکهاز اينامرمستثنی
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است،سورهيحضرتيوسفباشدکهتماماًبهايشاناختصاصدارد.ازاينرونقشمحتوا
در قصص قرآن ،هم چون ديگر متون بسیار حائز اهمیت است .اگرچه همهي محتواي
قصصدرقرآنحادثهمحورنیستندودربعضیسورههانقششخصیتها اهمیتمیيابد،
بهطورکلیقصصقرآنياحادثهمحورندوياشخصیتمحورودرجايیهمترکیبیاز
اما 
هردو .

 .9تصویرسازی قصص
اهمیتتصويرسازيدرهنرهايبصريبسیارزياداستوازهمینروخداوندنیزدرقصص
قرآنازاينويژگیوخاصیت ذهن انسانها درجهت بهتصوير کشیدنمفاهیمذهنی،
ويژگیشخصی وروحیاشخاص وقهرمانانموردنظرش،افکار و نیاتشانو نیزمجسم
نمودنحادثههايگذشتگانبهرهبردهاست .
در واقع قرآن «بهمدد تصويرگري عالوه بر بیان معانی انتزاعی ،بخشهايی از
گونهاي
به 
داستانهايپیامبرانرانیزبهيکتابلويايکصحنهيگوياتبديلکردهاست ،
منظرههايشنیداريبرايمخاطبانبهمنظرههايديداريوتماشايیمبدلشدهاست»
که 
(امانی،خدادوستیوالهوتیيگانه .)9:9818،

 .2سبک بیان قصص
قرآنسبکیمخصوصبهخوددارد،سبکیکه«نمیتوانآنرانثرنامیدونمیتوانگفت
گونهاياستکهتمامشاعرانونثرگوياندرمقابلِآنسر
شعراست؛ولیاينکالمالهیبه 
تسلیمفرودمیآورند»(اکبري 11:9818،و.)19هريکازقصصدرقرآن؛ازشیوههاي
مختلفیسودبردهاند،شیوههايیچون:توصیف،تشبیه،کنايهو...هريکازاينشیوهها
همراهباموسیقیدرونیآيات-کهدرنهايتنشانگرپیوندذاتیودرونیهريکازآنها
یباشند«.قرآنبااستفادهازاسلوببديعهنري،معارفژرفوعمیق
است -درارتباط م 
خودرادرسطحفهمبشرعرضهداشتهوباترسیمدقیقحقايقدرتصاويروصحنههايی
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زنده ،معانی و مفاهیم انتزاعی و حاالت روحی و درونی انسانها را برايشان محسوس و
قابلدرکنمودهاست»(فاروقیهندوالن،آسودهوحقدادي .)11:9811،


 .4تعامل
روش بیان قصص قرآن بهگونهاي است که سعی میکند تا از طريق تصويرسازي ذهنی
بهوضوح جلوهسازدتا
مفاهیمانتزاعیراعینیسازدوازاينطريقآنهارابرايبشريت 
نترتیببهنظر
بهاي 
بدينطريقذهنمخاطب،بیشتردرتعاملبامتنوپیامقرآنقرارگیرد .
میرسد انگیزهي اصلی تنوع در انواع تصويرسازي آيات و قصص در قرآن «تکمیل
تصاوير و افزودن بهقدرت تجسم و عینیت بخشیدن به آنها از طريق آوردن عناصر نو
بهتناسبفضايبازگويیهرقصهاست»(امانی،خدادوستیوالهوتیيگانه .)8:9818،


 .5اشخاص ،مخاطبان یا قهرمانان (مثبت یا منفی)
مخاطبان در قرآن ،همهي بشريت هستند .قهرمانانش هم جايی در گذشته زندگی
پاکنهاد،مثبتونیک
میکردند،قهرمانانآنياچونپیامبران،اولیايالهیوانسانهاي 

سرشتندويااشخاصیشرورندوبهمبارزهوآزارقهرماناننیکسرشتپرداختهاند.هرکدام
از اين شخصیتها مصداقشان در زمان کنونی وجود دارد و همین ويژگی بیبديل و
بیزمان بودن قرآن را تأيید میکند .در قصص قرآن ،شخصیتهاي خوب در مقابل

یگیرند .
شخصیتهايبدقرارم 

 .6مخاطبان و نوع و نقش راوی
هراثريمخاطبانويژهايمخصوصبهخوددارد«،اماتنهاکتابیکهمخاطبويژهوخاصی
ندارد ،قرآن است .مخاطبان قرآن همهي مردم هستند که با عناوين :بشر ،انسان ،ناس و
بنیآدمآمدهاست(اکبري .)93:9818،

ويژگیراويياهمان«زاويهديد،شیوهينقلداستاناست،پرسپکتیو،نقطهديديا
بهواسطهي آن با رخدادها و موقعیتهاي
موقعیتی ادراکی يا مفهومی است که خواننده  
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شدهيداستانآشنامیشود.ايننقطهيديد،گاهیازآنِراوياستوگاهیازآنِ
ت 
رواي 
شخصیتداستان»(حري .)911:9839،
همهچیز را دربارهَ داستان میداند ،درواقع او بیرون از فضاي داستان حضور
راوي  
همهچیز.درتمامقصصقرآنراويفرديواحدوهمانخداست،
دارد،بااشرافیکاملبر 
بهمقتضايهرسورهاست(در
اماآنچه هريکازقصصرامتمايزمیکند،شیوهيبیان 
اولشخص مفردوجايیديگرباصیغهيجمع).براينمونه:درسورهي
جايیدرصیغهي 
بهصورت صیغهي مفرد به حضرت موسی خطاب میکند که
طاها در آيهاي خداوند  
بهسويفرعونبرود،چراکهاوازراهخداطغیانکردهاست(9طاها،آيه)11ويادرآيهاي

یدهد1
بهصورت جمعبهايشانوبرادرشانهارونهماندستوررام 
ديگردرهمینسوره 
(طاها ،آيه  .)18در اين قصه قرآنی ،درهرحال وجود و حضور فردي برتر احساس
میگردد .


 .2جنبههای تربیتی قصص قرآن
يکی از شاخصههاي مهم قصص قرآن ،نکات تربیتی و نقش آنها در رشد شخصیت
یدانند
کودکان است .تربیت را درواقع پرورش استعدادهاي نهفته در فطرت آدم م 
(ابراهیمیانآملی)1:9893،واينخودمسئلهايمهمباتوجهبهگسترشروزافزونجوامع
امروزيوپیچیدگیعصرارتباطاتوتکنولوژياست.درواقع «رمزجاودانگیقرآندر
ژرفايبیپايانآنخالصهنمیگردد،بلکهدرکنارآنرمزذاتیواصیل،رموزديگرينیز
قرار گرفتهاند که ابديت قرآن را در بستر زمان به بهترين و عقالنیترين شکل ،ممکن
ساختهاند»(کالنتري.)119:9831،برايمثالخداونددرسورهروممیفرمايد":بهدرستی
)واينالگوسازيازويژگیهاي

کهخداوندانسانرابراساسفطرتآفريد"(روم،آيه81
اساسیمکتباسالماست؛زيرااسالمدينیاستکهابتداالگوارائهمیدهد،سپسبايدهاو
نبايدهارابهمردممیآموزد»(ابراهیمیانآملی .)99:9893،
.9سورهيطه،آيه11.؛«اينکبهجانبفرعونروانهشوکهويسختطغیانکردهاست ».
.1سورهيطه،آيه18.؛«برويدبهسمتفرعونکهاوسختبهراهطغیانشتافتهاست ».
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بنابراينوباتوجهبهايناهدافالهی،پیامدريافتشدهازهريکازقصصدرافراد،
نتیجهاي واضح و شفاف بر اساس فطرت آدمی خواهد بود؛ زيرا زير بناي فکري و
اجتماعی قصص قرآن ،جداي از سرگرمی؛ آموزش و گسترش عقايد معرفتی و انسانی
است واينبرخالفسايررسانههايهمگانیوازجملهبازيهايرايانهايبهعنوانمهمترين
رسانه يا به عبارتی «هنر هشتم» (آرين و ناصحی )1 :9831 ،که براي رساندن يک پیام
تبلیغاتی يا آموزش يک نکته به هزاران راه مختلف متوسل میشوند ،هر فرد نتايج
اغواکنندهي متصور شده براي آن بازي را بنابر خواست سازندگان آن بازي دريافت
میکند؛نتايجیکهخودتاحديسببسردرگمیبیندانستههاويافتههايجديدوتکرار

مکررآنهاسببعادتوپذيرششانخواهدشدوايندقیقاًهمانچیزياستکهقرآنما

راازآنبرحذرمیدارد .

 .8زمان
زماندرقصصقرآن،نقشیاساسیدارد.درواقع«حضورزماندرقصصقرآن،حضوري
زنده ،معنادار و آگاهانه است .چنانچه گاهی اوقات عناصر زمانی همچون« :ضحی،
مشرقین،سنین،خمسینو...رامیيابیم»(رضايیهفتادروعلیخواجه39:9818،و)31ويا
لحظهيمعراجحضرترسولکهدرسورۀاسراءشبهنگام اشارهشدهاست(اسَراء،آيه
 .)9
نوجود زماندرقصصقرآن،کمتربهصورتدقیقودرهمهيسورههاوآيات
بااي 
کماهمیتیبهآننبودهاست.جزدر
آنموردتوجهبودهاست،امااينبهمعنیکمتوجهیو 
شرايطیخاص.برايمثالزمانزندگیحضرتسلیمانوقومايشاناهمیتدارد،امانه
بهطورمشخصآنگونهکهدرديگررسانههاينوشتاريهمچونرمانورسانههايبصري

متصوراست .
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 .2مکان
درواقع مکان ،جايگاه وقوع حوادث است؛ اما نقش مکان بهاندازۀ اهمیت زمان نیست
بهطور شفافو
(رضايیهفتادُروعلیخواجه؛.)31:9818اصوالً قرآنازمکاندرقصص 
همهجايادنمیکند(همان)31:مگردرموارديخاص.براينمونه:قرآنکريمدرسوره
در 
اشارهيواضحی
آنکه 
ياسیناشارهبهمرديمؤمنکردهاستکهازدوردستهاآمده،بی 
بهمکانیکهازآنجاآمدهکند؛بلکههدفآمدناوراارجمینهدکهگفتهبود«:ايمردم،
رسوالنخداراپیرويکنید(»9ياسین،آيه .)11
درجاهايیهم«مکاننقشخاصیدرسیرحوادثواهدافداستانداشتهاند؛مانند:
«مدين،مصر،طورسینینوغیره»(رضايیهفتادروعلیخواجه.)31:9818،براينمونه
لحظهيعظیمتپیامبربهمعراجکهدرسورهياسراءبهآناشارهشدهاست( 1اسَراء،آيه

.)9

نقش جلوههای بصری قصص قرآن در خلق بازیهای رایانهای
کودکاندربازيهايسادهيدورانکودکیِخويشازخودوهستیاطرافشان شناختبه
آنها ،روند
دست میآورند .امروزه رواج بیوقفهي بازيهاي رايانهاي و تنوع بیشمار  
آگاهی و شناخت بر همهي ابعاد محتوايی آنان را دشوار ساخته است .درواقع سواد
انهاي سعیبرآنداردتادرک مخاطبانخوددرارتباط
رسانهايچوندانشبازيهايراي 

نرو تولیديکبازيهايرايانهاي
شیوههاي آنراافزايشدهد.ازاي 
باايننوعرسانهها و  
حوزههايکاريمختلفیرابهيکديگرپیوندمیدهد .

.9سورهيياسین،آيه11.؛«ومرديشتابانازدورتريننقاطشهر(انطاکیه،حبیبنام)فرارسیدگفت:ايقوممن،اين
رسوالنخداراپیرويکنید ».
 .1سورهياسرَاءِ،آيه9.؛«پاکومنزهاستخدايیکهدرشبیبنده يخود(محمد)راازمسجدحرامبهمسجد
اقصايیکهپیرامونشرامبارکوپرنعمتساختیم،سیرداد،تاآياتواسرارغیبخودرابهاوبنمايانیمکهاو(خدا)
بهحقیقتشنواوبیناست ».
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 .0وجود مخاطبان آگاه
زمانیکه مخاطبان رسانه (خواه کودکان و نوجوانان و خواه بزرگساالن) ،نسبت به
تابهحال مرسوم هستند و چه بازيهاي
رسانهها( ،چه رسانههاي همگانی که از گذشته  
رايانهاي بهعنوان رسانهاي جديد که طرفداران بیشماري دارند)؛ به قدرت واکاواي و
تحلیل برسند .اين دانشِ استنباطی در آنها براي دوري از آثاري که محتواي نامناسبی
دارندونیزايجادمحتوايیرسانهايمتناسببافرهنگخودي،بستريمناسبخواهدشدو
اينيعنیآگاهیازدرکمرزمیانجهانواقعیومجازي .

 .9متنها ،زیر متنها و انتقال ارزشها
مفاهیمیچونمتنوبهويژهزيرمتنازايننظراهمیتدارندکه«ارزشهاوايدئولوژيهاي
درنظرگرفتهبرايهربازيمعموالً دراليههايزيرينپیامهايرسانهايآنبازيمنتقل
بهوسیله همینکارکرد برمخاطبتأثیر بیشتريمیگذارند.پیامهاي رسانهاي
میشوند و 
سعیدارندتابهانتقالارزشهاوايدئولوژيهايسازندگانخودويابهنوعیسلطهفرهنگ
برمخاطبدستپیداکنندوازاينطريقافرادبیشتريراتحتاختیارخوددربیاورند»
(رمضانی.)91:9818،ايننکته بهظاهرسادهمیتواندمبنايمهمیباشدبرايدرکمفهوم
سوادرسانه ايازنظرقرآنکريم،چراکهتفاوتبسیاري بینذهن و لوحیسفید وجود
دارد .کلمات در ذهن به صورتی خیال گونه بهحیات خود ادامه میدهند و بههرسو که
بخواهندراهمیيابند .

 .2وجود دوستی مهربان و آگاه همراه با انسان در قصص قرآن
دربازيهايرايانهايبازيکنبايدبهتنهايیبامهاجمانبجنگدتاپیروزشود.درواقع آنچه
بازيکنانرابهادامهيبازيوامیدارد،خاصیتتعاملودوسويهبودنرابطهبینبازيکنو
بازياست.اينويژگیدوگانهعالوهبرخاصیتارتقادهندگیاقداموعملدر بازيکنان،
نکهگاهیمرزبینايندوسويهبودن(دنیايواقعیو
نگرانیهايیرانیزبههمراهداردواي 
ياطرافیانشرادشمنمیبیند؛اماآنچه در

خیالی)ازبینمیرودواوخودراتنهاوهمه
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قصههايقرآنیموجمیزند،دوربودنازآشفتگیوترساستوآنهمبهدلیلوجود
خداوند در تمام مسیرِ زندگی و حتی سورههاي قرآن است .از همین روي داستان و
مخصوصاً  بازيکهبراساسمفاهیمالهیساختهشدهباشد،خشونتواغواکنندگیرادر
دلخودراهنمیدهد .

بحث
یکوشد تابانَقْبیبهقِصَصقرآن،دريابدکهچطورمیتوانیممیان(بازي
مقالهيحاضرم 
بهعنوانرسانهايبصريکهساختهيبشردستاست-و(قصصقرآن)-که
رايانهاي) -
منبعی فرا مادي است  -پیوند ايجاد کنیم .ازآنجاکه هر مفهوم و متن تصويري در
خودبسنده نیست وحتماً گذشتهايدارد ،بنابرايندرپیوند ايندو رسانه نیز ايناحتمال
وجود دارد .بسیاري از آثارِ تصويري که از متون قرآن چه در سطحی وسیع و چه در
سطحی اندک بهره بردهاند ،دردلخودپیامها و ياتصاوير(نمادهايی) دارندکهگاهی
دگرگونشده والبتهبسیارتأثیرگذار،برذهنماباقیمیگذارندکهگاهیاثرسوء

مفاهیم
آنهاتامدتهاوبلکهبرايهمیشهماندگارخواهدبود(جدول .)9

جدول  .0مشترکات عناصر ظاهری تشکیلدهندهی بازی رایانهای و قصص قرآنی (نگارندگان،
)0222
عناصر

در بازیهای رایانهای

تشکیلدهنده

در قصص قرآنی 

همهچیزرادربارهَداستانمیداند،درواقع
در همهي بازيها راوي وجود ندارد .راوي راوي 
نقشراويو
گوينده

اولشخص بازي و يا او بیرون از فضاي داستان حضور دارد با
یتواند همان  
گاهی م 
همهچیز .درواقع در تمام
شخصهمراهاودربازيباشدوگاهیهم اشرافی کامل بر  
سومشخصخارجازبازيباشد .

قصص قرآن راوي اصلی که برهمهي حقايق
اشرافمستقیمدارد،تنهاخداونداست .

ارتباط بشري مجموعهاي از فرايندهاي سبک کتاب آسمانی بهگونهاي است که از
نقشتعامل 

ظريف و مبتکرانه است که همواره مملو از طريق تصويرسازي ذهنی مفاهیم انتزاعی را
هزاران عنصر ،عالئم ،رمزها و مفاهیم می-

عینی میسازد تا وضوح آنها در ذهن

باشد .

مخاطب ،بیشتر و درنتیجه پیام بهبهترين نحو
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عناصر

در بازیهای رایانهای

تشکیلدهنده

در قصص قرآنی 
دريافتشود .

شايدوجوداينعاملدقیقاً درهمهيبازي-
نقشتربیتی
قصص 

نقش قِصَص قرآن ،تربیت انسان با توجه به

انها ي حس نشود ،زيرا بعضی از اهداف الهی است بنابراين در پايان هر قصه
هاي راي 
يها فقط هدفشان ،سرگرمی بازيکنان افراد نتیجهاي واضح و شفاف از پیامهاي آن
باز 
است .

دريافت میکنند؛ زيرا هدف اصلی آنها
آموزشوگسترشعقايدمعرفتیاست .

اهمیت
تصويرسازيدر
قصهوداستان 

اهمیت نقش تصاوير در هنرهاي بصري قرآن کريم به مدد تصويرگري ،منظرههاي
رقابلانکاراست .
غی 


شنیداريونوشتاريخودرابرايمخاطبانبه
منظرههايديداريوتماشايیمبدلشدهاست .

نقش زمان در قصه و گیمپلی يک بازي زمان در قِصَص قرآن نقش اساسی دارد.
گونهاياستکهحضورشبراي حضورزماندرقصصقرآن،حضوريزنده،
به 
رايانهاي 
زمان 

دانستن اتفاقات در آن بازي الزامی ست .معنادار و آگاهانه است .همچون« :ضحی،
اگرچه اين موضوع ،بسته به ژانر خاص آن مشرقینوغیره) .
بازي ممکن است اصالً حضورش درک
نشود .
نقش مکان در قصه و گیمپلی يک بازي غالباً مکان رويدادها در ابالغ پیام داستان
گونهاياستکهحضورش،براي اهمیت ويژهاي ندارد ،اصوالً قرآن از مکان
به 
رايانهاي 

مکان 

یکند .مگر در مواردي خاص که
دانستن اتفاقات در آن بازي الزامی ست .قصه ياد نم 
اگرچه اين موضوع ،بسته به ژانر خاص آن در فهم آيات مهم باشد مثالً (مسجداالقصی،
بازيممکناستحضورشدرکنشود .

مسجدالحراموغیره) .

نتیجهگیری
نحال
انهايپرمحتوا،جذابودرعی 
يهايراي 
قرآنبهعنوانمنبعیکهمیتوانددرخلقباز 
انسانساز بهکمکپژوهشگرانبیايد،سرشارازجلوههايبصرياستازروايتگرفتهتا

تعامل برقرار کردن با مخاطبان ،تنوع بیان تصويري در نشان دادن ويژگیهاي افراد و
شاخصههايقهرمانانمختلف(مثبتومنفی) .
ساختهيبشر

اي،ويژگیهايبصريوگرافیکی،باروايتهاي

دراغلببازيهارايانه
و با درونمايههايی از مفاهیمی نادرست (خشونت ،درگیري و غیره) عجین شدهاند.
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مخصوصاًدربعضیازبازيهايرايانهايکهمسائلدينیوعقیدتیرادراليههايزيرمتن
خود چه آشکارا و چه پنهان ناديده میگیرند که از آنها تحت عنوان زير 
متن آگاهانه و زيرمتن ناخودآگاه ياد میشود (سیگر .)91 :9815،توجه به زيرمتنها در
همهيرسانههايمتنیوبصرياهمیتدارد،براينمونهحضورونقشزيرمتندرهمهي
بخشهاي يک فیلمنامهها .براي نمونه حضور و نقش زيرمتن در همهي بخشهاي يک
نباره نوشتهاستزيرمتنتماممنظورهايیاستکهبیاننشدهاندو
فیلمنامهها.سیگردراي 
پنهان هستند .زيرمتن اصل ماجراست ،آنچه فیلم درواقع دربارهي آن است .زيرمتن را
میتوان در پس کلمات ،حاالت ،اشارات ،رفتارها ،کنشها و تصاوير و انگارهها يافت

(همان .)99:
بنابراين انجام مکرر بازيهايی با درونمايههاي از مفاهیمی نادرست ،نهتنها سبب
یتواند عادتوپذيرشِتفکراتاشتباهرانیز،در
سردرگمیدرافرادخواهد شد،بلکهم 
پیداشتهباشدوايندقیقاًهمانچیزياستکهقرآنماراازآنبرحذرمیدارد(پذيرش
صرفاً بر اساسشنیدهها و ديدهها بدونتفکر و جستجو)خواه اين قبیل بازيها خارجی
باشندوياايرانی .
دعوتبهتعقليکیازنکاتیاستکهدرقرآنبسیاربهآنتأکیدشدهاستبراي
نمونه؛مفهوماستنباطیِآيه991سورهيبقرهاستکهدرآنقرآنيکیازعواملسرپیچی
یکند
آنها از پیشینیان خود معرفی م 
مخالفان از ايمان بهخدا را تقلید کورکورانهي  
(بقره؛)991؛و يادرآيه 81سورهي اسراء میفرمايد:هرگزآنچهرابهآنعلم واطمینان
مسئولاند؛بنابراين ندانستهپیروکسی يا

نداريدنبال مکن کهچشم و گوش ودلهمه
چیزيشدندرشريعتالهیممنوعبودهوعذاباخرويرادرپیخواهد(اسراء؛ .)81
مطرحشده در اين پژوهش ،بايد گفت اگرچه

بر اين اساس با عنايت به پرسش 
می تواناشتراکاتفراوانیمیانقصهوروايتيکبازيوروايتدرقصصقرآنيافت،

اماماهیتتعاملیبازيهابهويژهدرجذبوآموزشکودکانونوجوانانازطريقمحتواي
دهندهيآناستکهارتقايآگاهیمادرحوزۀبازيها

متنوعِرايجدرجهانبازيها ،
نشان
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(بازيهاي رايانهاي) ،بهويژه حوزه رسانهها ،بهمنظور گسترش دانش نظري مرتبط با اين
شاخۀجديدازهنر،محتاجپژوهشهايیدقیقتروموشکافاتهترياست .
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