ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺑﯿﻦ دﻫﻪ ﻫﺎی  50و  60ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ :دﻗﯿﻘﺎً در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟ اﺛﺮ  Rear Windowاز آﻟﻔﺮد ﻫﯿﭽﮑﺎک،
 Peeping Tomاز ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺎول و  Blow Upاز ﻣﯿﮑﻞ آﻧﺠﻠﻮ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ
ی ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻤﯽ درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان وﺟﻮدی در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان در آن دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﺎزان از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﻫﺎ از
ﺧﻮد رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ راه
ً
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Gone Homeو  ،Dear Estherﺷﺮوع ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص روی ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻄﺮح( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی  AAAﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﺮ
ﻓﺮوش ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻐﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ.
ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﻣﺸﺨﺺ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺴﻨﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﻮد از ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم در ﻋﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎزی را ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ

داﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ ی ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را از آن
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ .دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان ﮔﺬاری ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی اش در ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﻞ آوردن
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮردی
ً
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد از آن ﻟﺬت ﺑﺮده و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف آن ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود را درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﻟﺬت ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ و
ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ی ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه ای
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ،اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .وﺟﻮد
ﻫﻤﯿﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻒ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ی ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻐﺰ و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮش را ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ،ﻫﺮ ﺑﺎزی درﺑﺎره ی
ﻋﺼﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای آن ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺸﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی زاﻣﺒﯽ ﻣﺤﻮر را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺧﻮﻧﯿﻦ و
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﺑﺎزی ﻫﺎی زاﻣﺒﯽ ﻣﺤﻮر ،آن دﻟﯿﻞ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺴﺎﻧﻪ ی زاﻣﺒﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً درﺑﺎره

ی ﯾﮏ ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺴﺮی و وﺣﺸﺖ زدﮔﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ،ﺟﻨﮓ و
ً
اﺑﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ  DayZو ﯾﺎ State of Decay
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺮاس دارد .درواﻗﻊ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﻧﺎ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،درک ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎزی دارک ﺳﻮﻟﺰ ،ﻓﺮام ﺳﺎﻓﺘﻮﯾﺮ ،ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ

اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ژاﻧﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺮگ ﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دارا او ﺑﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﻨﺪ آپ ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف اﯾﺮﻟﻨﺪی ،اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺪی در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ دارد؛ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻄﻮر ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻫﻨﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ.

ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺷﺘﯿﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻋﻨﻮاﻧﯽ

ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درون ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
»ﺧﺐ ُﺧﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ  20دﻗﯿﻘﻪ از
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ُ
زﻣﺎﻧﻢ رو ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺑﮕﺬروﻧﻢ« اﺳﺖ!
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺑﺎزی ﻫﺎ ،اﺗﻤﺴﻔﺮ ،وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ وار و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ
از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﭼﻮن دارک ﺳﻮﻟﺰ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻧﺒﺮده ،ﺑﺎرﻫﺎ از آن زده ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی اول
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،واژه ی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺧﺎرج از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .آن ﻫﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ
را ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر را ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻫﺎ،
ﺷﮑﻞ دﻫﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ُرﻣﺎن ﻫﺎ ،در دﻫﻪ ی  50ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ راک ان
رول و در دﻫﻪ ﻫﺎی  60و  70ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ» .ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ« ﺧﻄﺎب ﮐﺮدن Cart Life ،Consensual
 Torture Simulator ،Don’t Look Back ،Prom Weekﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﯿﺴﻮن رورر

ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ واﻗﻌﺎً ﺧﻮش ﺣﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن  40ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در واﻗﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را دارﻧﺪ.

اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ُرﻣﺎن ﻫﺎ ،در دﻫﻪ ی  50ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ راک ان رول و در

دﻫﻪ ﻫﺎی  60و  70ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد؟ ﭼﺮا آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
آﻟﻔﺮد ﻫﯿﭽﮑﺎک و آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻨﺪ از ﺧﻮد
ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎره ی آن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﺎک و ﻧﻪ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻧﯽ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ژاﻧﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ در واﻗﻊ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪا زدن ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎد ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درون ﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ذاﺗﯽ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ را ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

