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طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

3

بازیهای ویدیویی نوعی از رسانهاند و تنها تفاوت آنها با دیگر رسانهها در تعامل مخاطب با آنهاست؛ به
عبارت دیگر ،بدون بازیکن ،بازی حادث نمیشود .موضوع ترکیب طنز با خشونت برای تلطیف خشونت در
رسانه و جذب مخاطب ،از مباحث مورد عالقهی هنرمندان در دورههای اخیر بوده است .با توجه به وجود
نمونههای ترکیب طنز و خشونت در انواع رسانه ،بازیهای ویدیویی خشن نیز میتوانند با طنز همراه باشند .با
توجه به این نکتهی مهم که بازیهای ویدیویی به سرعت در حال گسترش یافتن در سراسر دنیا هستند ،پژوهش
دربارهی تأثیرات این بازیها ضروری است .ازاینرو مقالهی حاضر نهتنها در متن بازیهای ویدیویی خشن ،بلکه
بیرون از متن و در میان بازیکنان نیز به جستجوی طنز خواهد پرداخت .اگر بتوان طنز در بازیهای ویدیویی را
بر اساس مکان وقوع ،در دو گروه «طنز درون متن بازی» و «طنز برآمده از متن بازی» دستهبندی کرد ،طنز برآمده
از متن را نیز میتوان بر اساس زمان وقوع ،به دو گروه «طنز برآمده از متن در طول انجام بازی» و «طنز برآمده از
متن بعد از اتمام بازی» تقسیم کرد .هدف این مقاله دستیابی به چارچوبهای ممکن برای در کنار یکدیگر قرار
گرفتن طنز و خشونت و تدوین این چارچوبها برای استفادهی سازندگان بازیهای ویدیویی از آنهاست .با
در نظر گرفتن نوعشناسی طنز در رسانه ،عناصر سازندهی بازیهای ویدیویی و دستهبندی طنز از منظر ترکیب با
خشونت ،چارچوب شناسایی اشکال طنز در متن و بیرون از متن بازیهای ویدیویی خشن ارائه میشود.
کلیدواژهها :بازی ویدیویی خشن ،طنز دوستانه ،پرخاشگری طنزآلود ،طنز درون متن بازی ،طنز برآمده از متن بازی
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 -1مقدمه

توجه روزافزون به مبحث خشونت در رسانه منجر به شکلگیری پژوهشهایی پرشمار دربارهی تأثیرات
خشونت رسانه 1بر مخاطب شده است .اما موضوعی که کمتر موردتوجه قرار گرفته ،وجود طنز در
رسانههای خشن است .پژوهشهایی دربارهی ترکیب طنز و خشونت در برنامههای تلویزیونی و تبلیغاتی
انجام شده ،اما هیچ پژوهشگری به بررسی این ترکیب در بازیهای ویدیویی نپرداخته است .ازآنجاکه
بازیهای ویدیویی با شتاب در حال نفوذ و پیشروی در فرهنگ و اقتصاد سراسر جهاناند ،پژوهش
دربارهی محتوا و تأثیرات آنها ضروری است .ترکیب طنز و خشونت از آن رو حائز اهمیت است که
این دو برخالف ظاهرشان ،با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند .در پژوهش حاضر طنز از منظر ترکیب با
خشونت به سه گروه طنز دوستانه ،2طنز پرخاشگرانه و پرخاشگری طنزآلود 3تقسیم میشود.
تفاوت اصلی بازی و سایر رسانهها ،تعامل بازی با مخاطب است .برخالف دیگر رسانههای صوتی و
تصویری که مخاطب تنها تماشاگر آنهاست ،رابطهی بازی ویدیویی با مخاطبش رابطهای دوطرفه است.
به بیان دیگر ،بازی ویدیویی امکان بالقوهای است که برای بالفعل شدن به بازیکن نیاز دارد و بدون
بازیکن شکل نمیگیرد .بازی تنها در آن دنیای مجازی که توسط بازیسازان خلق میشود ،در جریان
نیست ،بلکه همچنین اتفاقاتی را که خارج از محیط مجازی و در دنیای واقعی بین بازیکنان رخ میدهند،
شامل میشود .ازاینرو طنز هم میتواند توسط سازندگان بازی در محیط مجازی بازی و هم خارج از دنیای
مجازی بازی و توسط بازیکنان خلق شود .این مقاله نهتنها در متن بازیهای ویدیویی خشن ،4بلکه بیرون
از متن و در میان بازیکنان نیز به جستجوی طنز میپردازد؛ اولی را «طنز درون متن بازی »5و دومی را
«طنز برآمده از متن بازی »6مینامیم .طنز برآمده از متن نیز خود بر اساس زمان وقوع ،به دو گروه «طنز
برآمده از متن در طول انجام بازی» 7و «طنز برآمده از متن بعد از اتمام بازی» 8تقسیم میشود.
پژوهشهای پرشمار انجامشده در طول دههها ،انواع گوناگون طنز را شناسایی کردهاند ،اما تقسیمبندی
واحدی برای نوعشناسی طنز وجود ندارد .پژوهشهایی که در جستجوی طنز در متون گوناگونی مانند
کارتونها ،تبلیغات ،موسیقی و بازیها بودهاند ،طنز را به روشهای متفاوتی طبقهبندی کردهاند .در این
مقاله ،طبقهبندیهای پیشین بر اساس مؤلفهی ترکیب طنز و خشونت جمعبندی و احتمال وجود این
ترکیب در مؤلفههای سازندهی بازیهای ویدیویی در نظر گرفته میشود .به این ترتیب ،پژوهش حاضر
قالبی جدید و مناسب برای نوعشناسی طنز در بازیهای ویدیویی خشن ارائه خواهد کرد.
هدف این مقاله ردیابی طنز در عناصر سازندهی محبوبترین بازیهای ویدیویی خشن ،نوعشناسی
طنز موجود در این بازیها از منظر ترکیب طنز و خشونت و ارزیابی مخاطب ایرانی از طنز در بازیهای
منتخب پژوهش است .فرضیهی ما این بوده است که با توجه به وجود نمونههای ترکیب طنز و خشونت
در رسانه و بازیهای جسمانی خشن ،بازیهای ویدیویی خشن نیز میتوانند نشانههایی از طنز داشته
باشند .با توجه به متن خشن این بازیها ،طنز شکلگرفته باید بیشتر از نوع منفی باشد .تقسیمبندی طنز
برآمده از متن بازی بر اساس زمان وقوع و تهیهی چارچوبی برای نوعشناسی طنز در بازیهای ویدیویی
از دستآوردهای پژوهش حاضر است.

 -2پیشینهی پژوهش

ازآنجاکه هدف این مقاله جستجوی طنز در بازیهای ویدیویی خشن است و بازی ویدیویی خشن نیمی

این ایده که خنده و طنز ارتباطی قطعی با پرخاشگری دارند ریشه در نظریههای افالطون  ،ارسطو و
هابز 32دارد (فرگوسن و فورد .)283-312 ،2008 ،ترکیب طنز و خشونت به دو شکل تجلی مییابد:
«طنز پرخاشگرانه» و «پرخاشگری طنزآلود» .نظریههای گوناگون تالش کردهاند این دو شکل طنز را
تفسیر کنند.

 -1-3نظریهی برتری

33

نظریهی برتری به زمان فیلسوفان یونان قدیم بازمیگردد .ارسطو و افالطون هر دو گفتهاند که مردم ضعف
و ناتوانی دیگران را مضحک میبینند و خنده ،استهزای شخص بداقبال است (همان) .چند قرن بعد،
توماس هابز این فرضیه را مطرح کرد که خنده نتیجهی احساس قدرتی است که هنگام مقایسهی خودمان
با شخصی بداقبال تجربه میکنیم .چارلز گرونر 34ادعا کرد که تمام اشکال طنز دربرگیرندهی اغراض
خصمانه و پرخاشگرانهاند و پرخاشگری با دیگران و پیروز شدن بر آنها جنبهی اساسی طنز است
(14 ،1978؛ به نقل از جینز و اولسون.)46-70 ،2010 ،
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 -3ارتباط طنز و خشونت از منظر نظریه

30

31
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رسانه و نیمی بازی است ،در اینجا به مقالههایی اشاره خواهیم کرد که به جستجو و تفسیر ترکیب طنز و
خشونت در رسانه و همچنین بازی پرداختهاند .پژوهشهایی که با موضوع ترکیب طنز و خشونت در
کارتون ،فیلم ،برنامههای کمدی و برنامههای تبلیغاتی انجام شدهاند ،پرشمار نیستند .اسمیت 9با بررسی
سه پژوهشی که دربارهی برنامههای تلویزیونی آمریکا صورت گرفته بود ،نتیجهگیری کرد که یکچهارم
اعمال خشن این برنامهها در فضایی طنزآلود صورت گرفته است (اسمیت.)143-156 ،1954 ،
با بررسی برنامههای کودک در آمریکا ،از سال  1967تا سال  ،1986گربنر 10اعالم کرد که برنامهی
کودکان شامل هفتادوسه درصد از خشونت طنزآلود برنامههای تلویزیونی است (به نقل از سیگنوریلی،
 .)85-106 ،1990پاتر 11و وارن 12با بررسی برنامههای کمدی دریافتند که در این برنامهها رفتارهای
خشونتآمیز بیشتری وجود دارد .آنها در صدوشصتوهشت برنامهی کمدی ،پنجهزار و نهصد و هفتاد
عمل خشن ثبت کردند که  %31آنها محتوای طنز داشت .آنها توضیح دادند که طنز خشونت را در
17
ذهن مخاطب بیاهمیت و از این راه آن را استتار 13میکند .بلکفورد ،14گنتری ،15هریسون 16و کارلسون
( )123-133 ،2011در پژوهشی دربارهی تبلیغات سوپربول  ،از سال  2005تا سال  ،2009دریافتند که
در این بازیها خشونت وجود دارد اما به واسطهی طنز پنهان شده است.
مقالههایی که به طنز در بازیهای ویدیویی پرداختهاند ،اندکاند و نوعشناسی مشخصی برای پیگیری
موضوع طنز در بازیها وجود ندارد؛ اما بویجزن 19و والکنبرگ )147-167 ،2004( 20چارچوبی برای
نوعشناسی طنز در رسانههای دیداری و شنیداری 21ارائه کردهاند .آنها با بررسی سی پیام بازرگانی،
چهلویک تکنیک طنز را استخراج و طنزهای ثبتشده را در هفت گروه طنز بزن بکوب ،22لودهوار،23
غافلگیری ،24سوءتفاهم ،25کنایه ،26هجو 27و تقلید 28طبقهبندی کردند .این هفت گروه نیز در دو گروه
بزرگتر طنز دوستانه و طنز خصمانه 29قرار گرفتهاند .طنز لودهوار ،غافلگیری ،سوءتفاهم و تقلید ،طنز
دوستانه قلمداد شدند و طنز بزن بکوب ،کنایه و هجو زیرمجموعهی طنز خصمانه قرار گرفتند .توضیح
مربوط به این نوعشناسی در جدول  4آمده است.
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 -2-3نظریهی هویت اجتماعی

35

نظریهی هویت اجتماعی بر این فرضیه استوار است که عضویت فرد در یک گروه بخش مهمی از هویت
او را میسازد .این نظریه میگوید افراد مایلاند هویت مثبتی را برای خود حفظ کنند که شامل هویت
مثبت اجتماعی نیز میشود .یک راه برای دستیابی به هویت مثبت اجتماعی برتر دانستن گروه خود نسبت
به دیگر گروههاست .افراد تالش میکنند با اعضای گروه خودشان رفتار بهتری داشته باشند و به این
ترتیب هویت اجتماعی مثبتی برای خود خلق کنند .ابراز طنز پرخاشگرانه به غیرخودیها ابزاری برای
تحقیر آنها و برتر دانستن گروه خود است (فرگوسن و فورد .)283-312 ،2008 ،نمونهی این رفتار
لطیفههایی است که سایر قومیتها را استهزاء میکند.

 -3-3نظریهی روانکاوانه

36

از نگاه فروید ،37علت لذتبخش بودن طنز پرخاشگرانه این است که ظاهر آن محتوای خصمانهاش را
میپوشاند و ما را قادر میسازد احساسات پرخاشگرانهمان را به شیوهای جامعهپسند تخلیه کنیم .طناز
میتواند با استفاده از طنز پرخاشگرانه به عنوان ابزاری بیخطر ،انگیزههای ناخودآگاهش را که از دید جامعه
غیرقابلقبولاند ارضاء کند (فروید .)13-21 ،1959 ،عالوه بر این ،فروید معتقد بود که طنز پرخاشگرانه
تأثیر تصفیهی نفس 38دارد و از بار انرژی روانی خصمانهی فرد میکاهد .اگرچه پژوهشگران دریافتهاند که
رویارویی با طنز پرخاشگرانه ابراز پرخاشگری را افزایش میدهد (اولسون.)46-70 ،2010 ،

 -4-3نظریهی تعدی بیخطر

39

بر اساس نظریهی تعدی بیخطر ،طنز نتیجهی تعدیای است که بیخطر به نظر برسد .سه مؤلفه تعدی
را بیخطر جلوه میدهند :وجود یک انتخاب دیگر ،تعهد ضعیف نسبت به قاعدهای که شکسته شده
است ،و احساس داشتن فاصلهی روحی از تعدی انجامشده .از دیدگاه تکاملی ،تعدی طنز از تهدیدهای
فیزیکی ،مانند تهدیدهای فیزیکی موجود در بازیهای بزنبزن ،40سرچشمه میگیرد (گروایس،2005 ،
 .)395-430با تکامل انسان ،شرایطی که منجر به شکلگیری طنز میشدند از تهدیدات آشکار فیزیکی
به گسترهی وسیعی از تعدیها بسط یافتند .تعدی به قواعد زبانی ،قواعد اجتماعی و قواعد اخالقی از این
جملهاند .نظریهی تعدی بیخطر میگوید هر چیزی که دیدگاه فرد نسبت به چیستی دنیا را تهدید کند،
اگر همزمان بیخطر به نظر آید ،طنز خواهد بود .از این دیدگاه ،پرخاشگری طنز موجود در بازیهای
بزنبزنی مانند نون بیار کباب ببر ،بازیکنان را به این سبب میخنداند که بیخطر و امن است .اما درست
در لحظهای که ضربههای بازیکنان جدی قلمداد شود ،بازی قطع میشود یا به دعوا میانجامد.

 -4مواد و روشها
 -1-4روش توصیفی تحلیلی

در این پژوهش ،هفت بازی بر اساس وجود طنز در درون متن بازی و طنز برآمده از متن بازی بررسی
و نتایج بر اساس نظریههای مذکور تحلیل شدند.

برای بررسی طنز در بازیهای ویدیویی خشن ،هفت بازی که پرفروشترین بازیهای ویدیویی خشن
ده سال اخیرند ،انتخاب شد (جدول  .)1رفتار بازیگران در طول یک ساعت فیلم از هر یک از بازیها،
و در مجموع هفت ساعت فیلم از اینترنت تهیه و بررسی شد .برای بررسی طنز برآمده از متن بازی در
طول انجام بازی ،یک ساعت مشاهدهی فیلم از بازی دونفرهی اقامتگاه شیطان  415که توسط بازیکنان
انگلیسیزبان صورت گرفته و یک ساعت مشاهدهی زندهی بازی دونفرهی اقامتگاه شیطان  5توسط
بازیکنان ایرانی ،انجام شد .برای بررسی طنز برآمده از متن بازی بعد از اتمام بازی ،مجموعهای از
طنزهای تصویری و کالمی موجود در صفحههای اجتماعی طرفداران هر هفت بازی گردآوری شد.

ﻧﺎم ﺑﺎزی

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﺪای وﻇﯿﻔﻪ٤٢

٢٠٠٣

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دزدی
ﺑﺰرگ٤٣

١٩٩٧

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﯿﻄﺎن

١٩٩٦

ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی

ﮐﻬﻦ٤٤

١٩٩٢

ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی
ﺟﻨﮓ٤٥

٢٠٠٦

دﯾﺎﺑﻠﻮ٤٦

١٩٩٦

رﯾﺰش

اﺗﻤﯽ٤٧

١٩٩٦

ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
 ١٦١ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
 ١٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
 ٥٤ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
 ٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
 ١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
 ١٦ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
 ١٥ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ
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ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺑﺎزی

ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی

ردهی ﺳﻨﯽ

ﺟﻨﮓ ﻣﺪرن ٣

اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ

ﺑﺰرگﺳﺎل

ﺳﺎن آﻧﺪرﯾﺎس

اﮐﺸﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ

ﺑﺰرگﺳﺎل

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﯿﻄﺎن ٥

اﮐﺸﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎک

ﺑﺰرگﺳﺎل

ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ٥

ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺰرگﺳﺎل

ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻨﮓ ٣

اﮐﺸﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺳﻮم ﺷﺨﺺ

ﺑﺰرگﺳﺎل

دﯾﺎﺑﻠﻮ ٣

اﮐﺸﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺰرگﺳﺎل

ﺳﻘﻮط ٣

اﮐﺸﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺰرگﺳﺎل

.Call of Duty

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

جدول  .1بازیهای پژوهش

طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

 -2-4مواد

77

42

.Grand theft
Auto
پرخاشگری
پرخاشگرانه و
در پژوهش حاضر ،گونههای طنز بویجزن و والکنبرگ به طنز دوستانه ،طنز
طنزآلود تقسی م شدند (جدول .)2
.The Elder Scrolls
43
44

.Gears of War

45

.Diablo

46

.Fallout

47

دﺳﺘﻪ

ﻧﻮع

ﻣﺜﺒﺖ

ﻃﻨﺰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ

دوفصلنامۀ علمی  -پژوهشی دانشگاه هنر | شماره  | 13پاییز و زمستان 95

جدول  .2نوعشناسی طنز در بازیهای ویدیویی خشن
ﺷﮑﻞ
رﻓﺘﺎر ﻟﻮدهوار

ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ

ﺗﻘﻠﯿﺪ

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

78
ﮐﻨﺎﯾﻪ ١
ﮐﻨﺎﯾﻪ ٢

ﻣﻨﻔﯽ

ﻃﻨﺰ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ

ﻫﺠﻮ
اﺷﺎرات ﺟﻨﺴﯽ

ﻃﻨﺰ ﺑﺰن و ﺑﮑﻮب
١

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
ﻃﻨﺰآﻟﻮد

ﻃﻨﺰ ﺑﺰن و ﺑﮑﻮب
٢

ﺗﮑﻨﯿﮏ

رﻓﺘﺎر ﻟﻮدهوار
ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ
ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺳﺨﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ﭘﻮﭼﯽ
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺼﺮی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
اﻏﺮاق
ﺗﮑﺮار
ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﯽﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﭼﻬﺮهی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﮔﻮﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺟﻨﺎس
ﻣﻘﯿﺎس
ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻃﻌﻨﻪ زدن
ﻓﺮﯾﺐ دادن )ﮔﻮل زدن(
ﻫﺠﻮ
رﻓﺘﺎر ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ
اﺷﺎرات ﺟﻨﺴﯽ
ﻃﻨﺰ ﺑﺰن و ﺑﮑﻮب
ﺗﺼﺎدف
ﺑﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﮐﻠﯿﺸﻪ
ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﺣﺎﺿﺮﺟﻮاﺑﯽ
ﻟﺬتﻫﺎی ﻣﺨﺮب

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ
اﺷﯿﺎء ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻓﺮدی ﺑﺎ رﻓﺘﺎری اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ،ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ،ﮔﻮلﺧﻮرﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺎﻣﺰه و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ
ﮐﭙﯽﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت و ﻣﯿﻤﯿﮏ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد
ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ
ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺶ ﯾﮏ ﭘﺎ دارد(
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺎزی ﺑﺎ آوای ﮐﻠﻤﺎت
ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ،دﯾﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻠﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻠﻮﺷﺪه ،واﮐﻨﺶ اﻏﺮاقﺷﺪه ،اﻏﺮاق در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻓﺮد
ﺗﮑﺮار ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻗﺒﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی زﺷﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﻮﻟﺎوار ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎدی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ژاﻧﺮ ادﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ(
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﻣﺰه و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﺷﮑﻠﮏﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﮔﻮﯾﺶ ﺑﺎﻣﺰه و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
ﺧﻠﻖ اﺟﺴﺎم در اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮﺧﻠﺎف ﻣﻨﻄﻖ
ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﯿﺎن واروﻧﻪی ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی ﮐﻪ ﻓﺮد در آن اﺣﺴﺎس ﻧﺎآراﻣﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻦ زﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺸﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺗﻠﺎﻓﯽﮐﺮدن ،ﺟﻮابدادن ﯾﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺗﺮی ﻫﻮﺷﯽ
ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
استانداردهای ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﻓﺘﺎر ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردای
اﺷﺎرهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻨﺪهدار و ادا در آوردن ﺑﺮای ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت و ﻇﺮاﻓﺖ
ﮐﻠﯿﺸﻪ ﮐﺮدن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎری و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﮔﻔﺘﺎری
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻃﻨﺰ )ﻣﻌﻤﻮﻟﺎً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺷﻮخ(
ﻟﺬتﺑﺮدن از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮان ،ﻃﻨﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه

با در نظر گرفتن مؤلفههای سازندهی بازیهای ویدیویی ،شامل اعمال ،48شخصیتها ،49محیط بازی،50
کالم ،51داستان ،52موسیقی 53و افکت صوتی ،54چارچوبی برای شناسایی طنز در بازیهای ویدیویی تهیه
شد (جدول .)3

ﻧﺎم ﺑﺎزی
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺎزی

ﻃﻨﺰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ

ﻟﻮدهوار ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
ﻃﻨﺰآﻟﻮد

ﻃﻨﺰ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ

ﺗﻘﻠﯿﺪ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﮐﻨﺎﯾﻪ

ﮐﻨﺎﯾﻪ

ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻋﻤﺎل
ﻣﺤﯿﻂ
داﺳﺘﺎن
ﮐﻠﺎم
اﻓﮑﺖ
ﺻﻮﺗﯽ

اﺷﺎرات
ﻫﺠﻮ
ﺟﻨﺴﯽ

ﺑﺰنﺑﮑﻮب

ﺑﺰنﺑﮑﻮب

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

جدول  .4شناسایی طنز برآمده از متن بازی در طول انجام بازی
ﻧﺎم ﺑﺎزي
ﻗﺎﻟﺐ
ﻃﻨﺰ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻳﻜﻦ

ﻃﻨﺰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻟﻮدهوار

ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮي

ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ

ﺗﻘﻠﻴﺪ

ﻃﻨﺰ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻛﻠﺎم

ﻛﻨﺎﻳﻪ

ﻛﻨﺎﻳﻪ

ﻫﺠﻮ

اﺷﺎرات
ﺟﻨﺴﻲ

ﺑﺰنﺑﻜﻮب

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
ﻃﻨﺰآﻟﻮد
ﺑﺰنﺑﻜﻮب

ﻋﻤﻞ

 -4-4شیوه و روند اجرا

هفت ساعت فیلم بازی گردآوریشده ،توسط پژوهشگر بررسی شد و با هر بار تشخیص طنز در بازی،
نوع آن و عنصری از بازی که بستر طنز بوده است مشخص و در جدول  3عالمتگذاری شد .نویسندهی
مقاله با حضور در محل بازی ،یک ساعت از بازی دو نفرهی بازیکنان اقامتگاه شیطان  5را مشاهده ،و نوع
طنزهای شکلگرفته بین دو بازیکن را در جدول  4ثبت کرد .همچنین یک ساعت فیلم بازی دونفرهی
اقامتگاه شیطان  5توسط بازیکنان انگلیسیزبان بررسی ،و نوع طنزهای کالمی بین بازیکنان در جدول 4
ثبت شد .طنزهای کالمی و تصویری گردآوریشده ،که همه به زبان انگلیسی بودند ،ترجمه و نکتهی طنز
آن در ارتباط با بازی توصیف شد.

 .5نتایج و یافتهها
 -1-5طنز در متن بازی ویدیویی خشن

پس از پر کردن جدول  3بهطور جداگانه برای هر بازی ،جدولهای تهیهشده برای هفت بازی بررسی
و نتایج زیر حاصل شد .برای پاسخ به این پرسش که پراکندگی اشکال طنز در هفت بازی موردبررسی
چگونه است ،تعداد بازیهایی که در یک عنصر شکل خاصی از طنز داشتند ،شمارش و در جدول 5

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

گونه و نوع طنز برآمده از متن بازی در طول انجام آن ،بر اساس جدول  4تعیین شد.

طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

جدول  .3شناسایی طنز درون متن بازی
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نوشته شد .برای مثال ،در سه بازی عنصر اعمال طنز غافلگیری وجود داشته و عنصر روایت در هیچیک
از بازیها طنز لودهوار وجود نداشته است.
جدول  .5پراکندگی اشکال طنز در بازیهای پژوهش

نمودار  ،1نتایج حاصل از جدول  5را نشان میدهد:
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نمودار  .1پراکندگی اشکال طنز در بازیهای مورد مطالعهی پژوهش

درصد پراکندگی اشکال گوناگون طنز در هفت بازی در نمودار 2نشان داده شده است .با تقسیمبندی
اشکال طنز در سه گروه طنز دوستانه ،طنز پرخاشگرانه و پرخاشگری طنزآلود ،نمودار پراکندگی این سه
نوع طنز در هفت بازی ترسیم شد (نمودار.)3

نمودار  .2درصد پراکندگی اشکال مختلف طنز در
بازیهای مورد مطالعهی پژوهش

نمودار  .3درصد پراکندگی طنز دوستانه ،طنز
پرخاشگرانه و پرخاشگری طنزآلود در عناصر
بازیهای مورد پژوهش

جدول  .6پراکندگی اشکال طنز در عناصر بازیهای پژوهش

طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

سپس تعداد عناصری که در هفت بازی شکل خاصی از طنز داشتند ،شمارش و در جدول  6نوشته
شد .برای مثال ،در بازی  Aدو عنصر طنز لودهوار وجود دارد و در بازی  Cدر دو عنصر طنز غافلگیری
ثبت شده است.
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نمودار  .4پراکندگی اشکال طنز در عناصر بازیهای پژوهش

نمودار  .5پراکندگی اشکال طنز در عنصر اعمال

نمودار  .6پراکندگی اشکال طنز در عنصر کالم
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نمودار  .7پراکندگی اشکال طنز در عنصر داستان

نمودار  .8پراکندگی اشکال طنز در عنصر افکت

نمودار  .9پراکندگی اشکال طنز در عنصر موسیقی

نمودار  .10پراکندگی اشکال طنز در عنصر محیط

82

نمودار  .11پراکندگی اشکال طنز در عنصر شخصیت

از میان اشکال گوناگون طنز ،طنز غافلگیری با  %19بیشترین میزان طنز متن بازیهای پژوهش را
دارد و طنز غالب است .سوءتفاهم ،هجو ،اشارات جنسی و طنز لودهوار هر یک با  ،%11بهطور مشترک،
در مقام دوم قرار گرفتهاند .کنایهی پرخاشگرانه ،بزنبکوب از نوع طنز پرخاشگرانه و طنزهای گروه
گوناگون هر یک  ،%8کنایهی دوستانه و بزنبکوب از نوع طنز پرخاشگرانه به ترتیب  %5و  %6از طنز
درون متن بازیهای پژوهش را به خود اختصاص دادهاند .طنز تقلید با  %2از مجموع طنز موجود ،کمترین
حضور را در متن بازیهای منتخب پژوهش حاضر داشت.
 %56درصد از طنزها دوستانه %36 ،درصد پرخاشگرانه و  %8درصد پرخاشگری طنزآلود بودند .با

اشکال گوناگون طنزی که در طول انجام بازی ،بین بازیکنان و در بستر کالم و عمل آنها شکل گرفت،
ردگیری و تعداد هر یک از شکلهای خاص طنز در کالم یا عمل ،در جدول  7درج شد .برای مثال،
در گفتوگوهای بازیکنان ،کنایهی پرخاشگرانه سه بار و اشارات جنسی چهار بار شکل گرفت ،اما طنز
لودهوار مشاهده نشد.
جدول  .7طنز برآمده از متن بازی در طول انجام بازی
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ٢ :ﻧﻔﺮ

ﻧﺎم ﺑﺎزی :اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﯿﻄﺎن ۵
ﻃﻨﺰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻃﻨﺰآﻟﻮد

ﻃﻨﺰ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ

ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ

ﻟﻮدهوار

ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی

ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ

ﺗﻘﻠﯿﺪ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﮐﻨﺎﯾﻪ ١

ﮐﻨﺎﯾﻪ ٢

ﻫﺠﻮ

اﺷﺎرات ﺟﻨﺴﯽ

ﺑﺰن ﺑﮑﻮب١

ﺑﺰن ﺑﮑﻮب٢

ﮐﻠﺎم

٠

٠

٠

٢

٠

٣

٣

٠

٤

٤

٠

اﻋﻤﺎل

٢

٠

٣

٠

١

٠

٠

٠

٠

٤

٢

ﻣﺠﻤﻮع١

١١

نتایج جدول روی نمودار برده شده است:

١٥

٢

طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

 -2-5طنز برآمده از متن بازی ویدیویی خشن
 -1-2-5طنز برآمده از متن بازی در طول انجام بازی
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وجود متن خشن این بازیها ،بیشترین طنز آنها طنز مثبت بود .در میان عناصر سازندهی بازیهای
منتخب پژوهش ،بیشترین طنز در بستر عنصرهای شخصیت ،اعمال و کالم شناسایی شد .عنصر محیط در
جایگاه دوم و موسیقی و افکت در جایگاه سوم قرار گرفتند .در داستان این بازیها هیچ شکلی از طنز
مشاهده نشد.
طنز غالب در عنصر شخصیت ،طنز غافلگیری بود .در عنصر اعمال ،بزنبکوب از نوع پرخاشگری
طنزآلود ،در عنصر کالم ،کنایه از نوع طنز پرخاشگرانه و در موسیقی و افکت ،طنز سوءتفاهم طنز غالب
بود .بیشترین طنز متن بازیهای منتخب پژوهش ،طنز دوستانه بود که در عناصر شخصیت ،اعمال و کالم
وجود داشت .داستان جدی و خشن این بازیها مستلزم شخصیتهایی جدی و خشن است اما در بیشتر
این بازیها ،در کنار شخصیتهای خشک و خشن ،شخصیتهایی هم وجود دارند که ظاهر ،نوع پوشش،
حرکتها ،کالم ،لهجه و یا حتی نام آنها نهتنها خشک و جدی نیست ،بلکه عجیبوغریب و حتی بامزه
است و این عدم تجانس موجب لذت بازیکنان و خندهی آنها هنگام بازی میشود .نظریهی عدم تجانس
که طنز را حاصل روبرویی دو مفهوم متضاد در محیطی غیرمنتظره میداند ،این مسئله را توضیح میدهد.
ایجاد شگفتی و غیرمنتظره بودن ،عناصر اصلی طنز در بازیهای ویدیویی خشناند .به نظر میرسد چنین
طنزی نهتنها به بازیکن لذت و هیجان میدهد ،بلکه طراحی بازی را با ایجاد تنوع در عناصر سازندهی
بازی تقویت میکند.
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نمودار  .12پراکندگی اشکال طنز برآمده از متن بازی در
بستر کالم در طول انجام بازی در بستر کالم

نمودار  .13پراکندگی اشکال طنز برآمده از متن بازی
در طول انجام بازی

نمودار  .14مجموع پراکندگی طنز برآمده از متن بازی
در طول انجام بازی در بستر کالم و عمل

نمودار  .15پراکندگی انواع طنز برآمده از متن بازی
در طول انجام بازی

بیشترین طنز شکلگرفته در بستر کالم ،طنز اشارات جنسی و بزنبکوب از نوع طنز پرخاشگرانه بود،
و در بستر اعمال نیز طنز بزنبکوب از نوع طنز پرخاشگرانه بیشترین شکل تجلی طنز میان بازیکنان ،در
رویارویی با یکدیگر و با عناصر بازی بود .از سوی دیگر %57 ،طنز میان بازیکنان از جنس کالم بود.
از منظر ترکیب طنز و خشونت %54 ،طنزهای ثبتشده از نوع طنز پرخاشگرانه %39 ،طنز دوستانه و %7
پرخاشگری طنزآلود بود .این آمار نشان میدهد که بیش از نیمی از طنز برآمده از متن بازیهای منتخب
پژوهش ،از جنس طنز منفی و در قالب کالم است.

 -2-2-5طنز برآمده از متن بازی بعد از اتمام بازی

پس از جستجوی طنزهای کالمی و تصویری هفت بازی در منابع اینترنتی ،مشخص شد که برای همهی
این بازیها طنزهای کالمی و تصویری ساخته و در صفحههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود.
مجموعه طنزهای کالمی و تصویری بازیهای منتخب همه به زبان انگلیسی بودند که نمونههایی از آنها
ترجمه و نکتهی طنز آن در ارتباط با بازی ،تشریح شد.
در طنزی به کنایه گفته میشود که« :شخصیت بازیکن از گلولههایی که به سرش میخورد جان به در
برده است ،اما از یک زخم چاقو میمیرد» (تصویر  .)1در طنز دیگری با اشاره به اینکه در بازی اتومبیل
دزدی بزرگ ( )GTAتوجهی به چراغهای راهنمایی و رانندگی نمیشود ،گفته میشود« :تو مثل چراغهای
راهنمایی و رانندگی در  GTAبیمصرفی» (تصویر .)2

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

طنز دیگری بهظاهر بیشاز اندازه آراستهی شخصیت بازیکن کنایه میزند و از زبان او میگوید« :اگر
جرئت داری یکبار دیگه بگو مدل موهام بَده!» (تصویر  ،)3و یا طنزی دیگر باال رفتن اسب از صخره
را به چالش میکشد (تصویر .)4

طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

تصویر  .1طنز تقلید (پوچی) ،بازی ندای وظیفه

تصویر  .2طنز تقلید (پوچی)،
اتومبیل دزدی بزرگ

85
تصویر  .3کنایه (جناس) ،بازی اقامتگاه شیطان

تصویر  .4طنز تقلید (پوچی) ،بازی کتیبههای کهن

در نمونهای ،عالقهی مخاطب به انجام بازی چرخدندههای جنگ زمینهساز خلق طنز شده است.
بازیکن میخواهد تکالیفش را انجام دهد ،اما نمیتواند تمرکز کند و آنچه که به او کمک میکند ،انجام
این بازی است (تصویر .)5

تصویر  .5طنز غافلگیری (اغراق ،تعجب مفهومی) و کنایه ،بازی چرخدندههای جنگ
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تالش بازیکنان برای انجام بازی دیابلو  3به شکل آنالین معمو ًال زمان زیادی میبرد و با خطای
شمارهی  37که نشانهی ناتوانی سیستم در برقراری ارتباط با سرور است ،روبهرو میشود .این خطای
سیستم زمینهساز خلق انواع طنز شده است (تصاویر  6و .)7

تصویر  .6طنز تقلید (سخن مبالغهآمیز) ،بازی دیابلو

تصویر  .7طنز تقلید (سخن مبالغهآمیز) ،بازی دیابلو

در نمونهای دیگر ،اشاره به شلیک گلوله به سر دشمن و تیر خوردن به پای او به خلق طنز انجامیده
است (تصویر  )8و در طنز دیگری به بازی ندای وظیفه اشاره میشود که سربازان گاهی برای استتار ،خود
را در لباسهای ،برگی نظامی پنهان میکنند (تصویر .)9

تصویر  .8طنز تقلید (پوچی) ،بازی ریزش اتمی

تصویر  .9طنز تقلید ،بازی ندای وظیفه

 -6ارزیابی مخاطب ایرانی از طنز در بازیهای ویدیویی خشن

برای نظرسنجی هفت بازی ،جدول  1انتخاب و پرسشنامهای شامل بیستوهفت پرسش دربارهی این
هفت بازی تهیه شد .پرسشها با هدف گردآوری و سنجش نظر مخاطبان ایرانی دربارهی وجود طنز در
متن این بازیها طراحی و تنظیم شدند .پرسشنامه به صورت آنالین به اشتراک گذاشته شد و از بازیکنان
بازیهای ویدیویی خواسته شد که به آن پاسخ دهند .نتایج حاصل از پاسخ هزار نفر نشان میدهد که
 %30از مخاطبان بازی ندای وظیفه %86 ،از مخاطبان اتومبیل دزدی بزرگ %40،از مخاطبان اقامتگاه
شیطان %50،از مخاطبان کتیبههای کهن %40 ،از مخاطبان چرخدندههای جنگ %47 ،از مخاطبان دیابلو و
 %57از مخاطبان ریزش اتمی ،معتقدند که در این بازیها طنز وجود دارد (نمودار .)16

نمودار  .17ارزیابی مخاطب ایرانی از طنز برآمده از متن بازی ویدیویی خشن در طول انجام بازی ویدیویی خشن
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نظر مخاطبان دربارهی سه بازی از میان این هفت بازی که امکان بازی دونفره را دارند ،پرسیده شد.
نتایج پرسشنامه نشان میدهد که  %75از مخاطبان بازی ندای وظیفه %68 ،از مخاطبان اقامتگاه شیطان و
 %48از مخاطبان چرخدندههای جنگ تجربهی شکلگیری طنز در طول بازی میان خود و همبازیانشان
را دارند (نمودار .)17
نتایج پرسشنامه همچنین نشان میدهند که  %92از مخاطبان بازی ندای وظیفه %89 ،از مخاطبان
اتومبیل دزدی بزرگ %94 ،از مخاطبان اقامتگاه شیطان %94 ،از مخاطبان کتیبههای کهن %97 ،از مخاطبان
چرخدندههای جنگ %99 ،از مخاطبان دیابلو و  %93از مخاطبان ریزش اتمی از وجود لطیفهها و طنزهای
کالمی و تصویری مربوط به این بازیها بیخبرند .این نتایج نشان از آن دارند که اکثر مخاطبان ایرانی
نهتنها در تولید و انتشار چنین طنزهایی نقشی ندارند ،بلکه حتی از وجود آنها بیخبرند .طنزهایی که بعد
از بازی شکل میگیرند تنوع و گوناگونی بسیاری دارند .عدم آگاهی از وجود این طنزها و ندیدن آنها،
میتواند جدیت خشونت این بازیها در ذهن مخاطب ایرانی و نیز تأثیرات مخرب آنها را بیشتر کند.
این مسئله نیازمند پژوهشهای بیشتر و جامعتر است (نمودار .)18

طنز در بازیهای ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

نمودار  .16ارزیابی مخاطب ایرانی از طنز در متن بازی ویدیویی خشن
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نمودار  .18ارزیابی مخاطب ایرانی از طنز برآمده از متن

 -7نتیجهگیری

در این پژوهش با تطبیق نوعشناسی طنز بویجزن و زاکلبرگ با بازیهای ویدیویی و افزودن طنز
پرخاشگرانه و پرخاشگری طنزآلود به تقسیمبندی آنها ،جدولی برای نوعشناسی طنز در بازیهای
ویدیویی خشن تهیه شد (جدول  .)2با بررسی متن پرفروشترین بازیهای ویدیویی خشن بر اساس این
جدول ،به این نتیجه رسیدیم که در متن این بازیها طنز وجود دارد و بیش از نیمی از طنز شناساییشده،
از نوع مثبت و طنز غافلگیری است .این شکل از طنز بیشتر در محیط و شخصیتهای بازیهای ویدیویی
خشن وجود داشت .بدین معنا که در این بازیها طنز معمو ًال با ایجاد تعجب مفهومی و بصری ،اغراق در
ویژگیهای شخصیتها و محیط یا تغییری غیرمنتظره در ظاهر یا کاربرد آنها شکل میگیرد .بیشترین
طنز در بستر عناصر شخصیت و کالم بازی شکل گرفته و داستان فاقد هرگونه طنز است .طنز غالب
در بستر کالم کنایهی منفی ،در عنصر شخصیت غافلگیری ،و در عنصر اعمال طنز بزنبکوب از نوع
پرخاشگری طنزآلود بود .با مشاهدهی بازی دو نفرهی بازیکنان دریافتیم که طنز در طول انجام بازی ،در
بستر کالم و اعمال بازیکنان شکل میگیرد که البته بیشترین میزان آن در بستر کالم و از نوع طنز منفی
و به شکل اشارات جنسی و طنز بزنبکوب از نوع طنز پرخاشگرانه است .در نمودار  19انواع طنز در
بازیهای ویدیویی از منظر مکان و زمان وقوع آن ،نشان داده شده است .بررسی طنزهای تصویری و
کالمی که دربارهی بازیهای پژوهش خلق شده بودند ،نشان میدهد که این طنزها بیشتر در انتقاد به بازی
شکل میگیرند و نقاط ضعف بازی را به زبانی طنز بیان میکنند.

ﻃﻨﺰ درون ﻣﺘﻦ ﺑﺎزي

ﻃﻨﺰ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺘﻦ ﺑﺎزي

ﻛﻠﺎم

اﻋﻤﺎل

ﺷﺨﺼﻴﺖ

ﻣﺤﻴﻂ

رواﻳﺖ

اﻓﻜﺖ ﺻﻮﺗﻲ

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزي

در ﻃﻮل ﺑﺎزي

ﻛﻠﺎم

اﻋﻤﺎل

نتایج نظرسنجی مخاطبان ایرانی بازیهای منتخب دربارهی وجود یا عدم وجود طنز در این بازیها
نشان میدهند که بهطور میانگین ،نیمی از مخاطبان بر این باورند که در این بازیها طنز وجود دارد .از
نگاه آنها بازی اتومبیل دزدی بزرگ در مقایسه با دیگر بازیها طنز بیشتری داشت .از نظر مخاطبان
ایرانی ،بیشترین طنز بازیهای ویدیویی خشن در عنصر کالم آنهاست و اعمال و شخصیتها از نظر
میزان طنز در رتبهی دوم و محیط و داستان در جایگاه بعدی قرار دارند .موسیقی و جلوههای صوتی نیز
کمترین بار طنز را دارند .نتایج نظرسنجی همچنین نشان میدهند که بیش از نیمی از مخاطبان بازیها،
تجربهی طنز بین خود و همبازیشان را در طول انجام بازی داشتهاند .این نظرسنجی نشان میدهد که اکثر
مخاطبان بازیها نهتنها این طنزها را دنبال نمیکنند ،بلکه حتی از وجود چنین طنزهایی ناآگاهاند و در
نتیجه نمیدانند که میشود به بازی خشن خندید!
اما چه چیزی سبب میشود که در زمان ساخت بازی ،در طول انجام بازی و حتی بعد از آن شاهد خلق
انواع گوناگون طنز مثبت و منفی در بازیهای ویدیویی خشن باشیم؟
از دیدگاه نظریهی تعدی بیخطر ،طنز نتیجهی آن تعدی است که بیخطر به نظر برسد .سه چیز تعدی
را بیخطر جلوه میدهند :وجود یک انتخاب دیگر ،تعهد ضعیف نسبت به قاعدهای که شکسته شده و
احساس فاصلهی روحی از تعدی انجام شده .ازآنجاکه دنیاهای تصویرشده در بازیهای ویدیویی واقعی
نیستند و عملکرد این دنیاها کام ً
ال جدا از دنیای ماست ،ما خود را از حوادث و وقایعی که درون آنها
اتفاق میافتد دور و مصون مییابیم و همزمان تعهدی نسبت به شکست قوانین و بایدها و نبایدها در این
دنیاها نداریم و هر لحظه میتوانیم این دنیاها را ترک کنیم و به دنیای خود برگردیم .این ویژگیهای بازی
ویدیویی آن را به بستر مناسبی برای وقوع طنز و به بیانی «تعدی بیخطر» ،تبدیل میکند.
وقوع طنز بین بازیکنان در طول انجام بازی ویدیویی خشن را میتوان به وسیلهی نظریهی برتری
تفسیر کرد .بسیاری از این طنزها به روابط گروهی که در رقابتاند ارتباط دارند .در طول بازی ،بازیکن
به واسطهی طنز پرخاشگرانه و پرخاشگری طنزآلود قدرت و برتری خود را نسبت به رقیب و یا
شخصیت رقیب در بازی نشان میدهد و به نظر میرسد حضور یک بازیکن دیگر برای وقوع چنین
طنزی ضروری است.
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عالوه بر این ،بر اساس نظریهی روانکاوانهی فروید میتوانیم احساسات پرخاشگرانهمان را با استفاده
از طنز پرخاشگرانه به عنوان ابزاری بیخطر ،به شیوهای جامعهپسند ،تخلیه کنیم .این نظریه وقوع طنز
پرخاشگرانه و پرخاشگری طنزآلود را در طول انجام بازیهای خشن توجیه میکند .پژوهشها نشان
دادهاند که در رویارویی با بازیهای خشن ،تمایالت پرخاشگرانهی بازیکنان افزایش مییابد .ازآنجاکه
نشان دادن این تمایل پرخاشگرانه در دنیای واقعی بدون عواقب نیست ،بازیکنان در طول انجام بازی
آن را در قالب طنز و به شیوهای قابلقبول ،نشان میدهند .پاسخ به این پرسش که آیا وجود طنز در
بازیهای خشن ویدیویی ،از میزان طنز برآمده از متن بازی در طول انجام آن میکاهد یا موجب افزایش
آن میشود مستلزم پژوهشی دیگر است.
طنزهایی که بعد از تمام شدن بازی ویدیویی خشن شکل میگیرند ،معمو ًال نقاط ضعف بازی را نقد
میکنند و به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط میان بازیکنان یک بازی تبدیل میشوند .نظریهی هویت
ی که به آن عالقه دارند (یا
اجتماعی میتواند مفسر این پدیده باشد .بازیکنان با ساخت طنز دربارهی باز 
ندارند) ،هویت اجتماعی مشترکی برای خود میسازند .این بدین معناست که خالقان این طنزها میتوانند
طرفداران بازیها یا برعکس افرادی باشند که از تجربهی این بازیها ناراضی بودهاند و با خلق چنین
طنزهایی در مقابل گروه طرفداران این بازیها جبهه میگیرند .خالقان چنین طنزهایی قادرند به نکات
خندهدار بازی فکر کنند ،دربارهی آنها طنز بسازند یا به واسطهی آن گروه رقیب را استهزا کنند.
مالک انتخاب بازیهای ویدیویی خشن در این پژوهش ،میزان فروش آنها بود .این در حالی است
که این پژوهش میتواند دربارهی خشنترین بازیهای ویدیویی باشد و امکان وجود طنز در آنها را
بررسی کند .عالوه بر این ،علت عدم مشارکت بازیکنان ایرانی در خلق طنز دربارهی بازیهای ویدیویی
خشن ،میتواند بستر مناسبی برای پژوهش باشد .آیا جدیتر بودن این بازیها و در نتیجه بیشتر بودن
خشونت آنها برای مخاطبان ایرانی علت این مسئله است و آیا ساختن چنین طنزهایی میتواند از جدیت
بازیهای خشن و در نتیجه جدیت خشونت آنها در ذهن مخاطب بکاهد؟ این پرسشها نیز میتوانند
موضوعی مهم برای پژوهش باشند.

پینوشتها
طنزی که اغراض خصمانه و رفتار پرخاشگرانه نداشته باشد ،مانند جناس و بازی با لغات.

1. Media Violence
2. Friendly humor

3. humorous aggression
نوعی پرخاشگری که با عناصر طنز همراه میشود ،مانند صحنههای بزنبکوب در کارتونها یا بازیهای جسمانی خشنی
مثل نون بیار کباب ببر و سبیل آتشی.
4. Violent Video Game
بازی ویدیویی است که در آن بازیکنان امکان وارد آوردن صدمهی جسمی فانتزی و خیالی به شخص دیگر را دارند ،چه
آن شخص توسط یک فرد واقعی هدایت شود و چه توسط کامپیوتر (فرگوسن.)31-44 ،2010 ،
5. Scripted Humor
طنزی است که در زمان ساخت بازی در عناصر سازندهی بازی گنجانده شده است.
6. Emergent Humor
طنزی است که توسط بازیکن یا بازیکنان در ارتباط با عناصر خلق و از لحاظ زمان خلق طنز به دو گروه تقسیم میشود.
7. Emergent humor-Through game
طنزی است که توسط بازیکن یا بازیکنان در ارتباط با عناصر در زمان انجام بازی خلق میشود.
8. Post game Emergent Humor
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Abstract
One of the key differences between video game and the other media is audience interaction. Like no other audio or
visual media, video game has a reciprocal relationship with its audience rather than consider them as mere viewers.
Actually, video games need players to achieve their potential. Game is not only confined to the virtual world of
video games created by game creators but also to the real world of players who interact with each other. So we
should study humor not only within the video games but also among the players. We call the first one “Scripted
humor” and the latter one “Emergent humor”. Emergent humor is also divided into “Emergent humor through
game” and “Post game emergent humor”. One type of video games which has a wide range of audience is violent
video games. Humor and violence have close relationship with each other. Numerous studies on this relationship
in different media outlets indicate the issue. When it comes to the combination of humor and violence, we have
three kinds of it: Friendly humor, Aggressive humor and Humorous aggression. Considering all types of humor
in the media, game elements and humor-violence combinations, this paper is going to present a framework to
study humor not only within video games but also among the players. At the end, we can figure an outline of the
combination of humor and violence which can be used by video game creators.
Keywords: Violent Video Game, Friendly Humor, Humorous Aggression, Scripted Humor, Emergent Humor
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