ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎد دادﻧﺪ ]ﻗﺴﻤﺖ اول[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﭘﻮرﻧﺼﯿﺮ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﮐﺘﺎب اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻘﯿﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮ رﺳﯿﺪه ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﺘﺎب
ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺘﺎب دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن از دﯾﺮﺑﺎز
ﺟﺰو ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﺼﺪ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و آﻣﻮزش زﻧﺎن،
ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮق دادن آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮕﺬرﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺟﺰ ﮐﺘﺎب اﺻﻮ ًﻻ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ وارد
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﻬﺮی و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه.
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دوره ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻼﺧﺮه ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﺟﺪﯾﺪی وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺰوﻣﺎً ﺣﺮام ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ روی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪان درﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺗﻼش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﺪن ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ
داﻣﻦ زد؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﻋﺘﯿﺎدآورﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮﭼﻪ
ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ؛ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزی
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻣﺮدم ﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﻧﺪه زﯾﺎدی را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را »ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺮﺿﺎً اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزی دارک ﺳﻮﻟﺰ  1را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﮑﺘﺐ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺑﺰوردﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ رﺑﻂ

ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻫﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬاب؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم رﻣﺎن ﻫﺎی داﺳﺘﺎن
و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ درس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ،داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺷﻤﺎ دارد .ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻄﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
آن ﺳﻮال ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﻨﺶ اﻧﺴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮐﺘﺎب ﻫﺎ
و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،راه ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎد دادﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺻﺮف ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ ده ﺻﻔﺤﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ژﯾﻞ دﻟﻮز درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و ﮐﺎﻧﺖ،
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﮐﺘﺎب ﺣﺠﯿﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﺳﻮﻓﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺛﺮ »ﺟﻤﻬﻮر« ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ اﻓﻼﻃﻮن و … ﮐﺎرﻫﺎی آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﯿﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻌﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺳﺨﺖ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدآﮔﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ اراده آزاد دارم؟ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ،دﻗﯿﻘﺎً دارم ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ؟
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎزی ﻫﺎ روش ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره
ﺧﻮد ،ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻣﯽ اﻧﺪازد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ درون ﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ ،اﻣﺎ رﮔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ
ً
در آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ درک و داﻧﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ِ»ﻓﻬﻤﯿﺪن«

اﺳﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪن داﻧﺶ .ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؟«.
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﺎ و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ از

ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد از واﻗﻌﯿﺖ دور ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ای
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دارد .اﮔﺮ از دﯾﺪ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ» :ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟« ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع
ً

اﻧﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد دارد ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮاد
زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وارد ﺗﻮﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ ﮐﺪام درﺳﺖ

اﺳﺖ؟

ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ وا ﻣﯽ دارد .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﻣﺨﻤﺼﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎزی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی ﺑﺎزی در واﻗﻊ،
ﺳﻤﺒﻠﯽ از دردﻫﺎ و ﺗﺮس ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ ،ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺎزی اول و ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺎ در ذﻫﻦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ )اﻟﺴﺎ و واﻟﺘﺮ(
و ﺑﺎزی از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :آﯾﺎ درک دﯾﮕﺮان از ﯾﮏ ﻓﺮد ،روی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻗﺼﺎوﺗﯽ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ ،آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﻓﺮد را در ﮐﺎﺑﻮس ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ آدﻣﯽ ﺑﻪ آدم ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ؟
ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻌﺎدل دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ و ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع روی ﺧﻮدآﮔﺎه و رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد )در

واﻗﻊ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ( .در ﻧﺴﺨﻪ اول و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ ،راه ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺮدم
ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ  2و ﻧﺴﺨﻪ  Shattered Memoriesﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه واﻗﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ذﻫﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﻮال ﻫﺎ ﺳﺮ
و ﮐﻠﻪ ﺷﺎن در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﺜﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ،ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ  3روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و
ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺜﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮز ﺑﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺖ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ در ﮐﺪام
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺒﻤﻮﻟﯿﮏ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎ را زﯾﺮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی
ً
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺮ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ،آن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی زﯾﺮ ﻗﻄﺎر رﻓﺖ و ﻣﺮد .اﮔﺮ
ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد زﯾﺮ ﻗﻄﺎر رﻓﺖ ﺑﺮوﯾﺪ ،روﺣﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺷﻤﺎ زﻣﺎن

ﮐﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﻗﻄﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎﻣﺰه ای ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،روح دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .روح در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺜﺮ
درﺑﺎره آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺎزی وﺟﻮد ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻫﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 :Stanley Parableاﺧﺘﯿﺎرﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﯽ

در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ِﺗﻢ ﺑﮋ رﻧﮓ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دو در ﻗﺮار دارﯾﺪ .راوی
ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﻔﻦ ﻓﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »اﺳﺘﻨﻠﯽ )در واﻗﻊ ،ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ( از
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد «.اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺪام در وارﯾﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از دﺳﺘﻮرات راوی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺗﻤﺎم از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راوی
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب »درﺳﺖ« ﯾﺎ
»ﻏﻠﻂ« وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮرات راوی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ راﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی
ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺘﻨﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ ،ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد؛ از ﭘﺎﯾﺎن »ﺧﻮب« ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از
دﺳﺘﻮرات راوی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﻤﺘﺪ راوی ﺑﺮ ﯾﺎدآوری آن ﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ
ﮔﯿﻤﺮ در ﺑﺎزی ﭼﯿﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎزی ﭼﻘﺪر آزادی ﻋﻤﻞ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺘﻨﻠﯽ ﻣﺎورای ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ  Determinismرا در ﺑﺎزی
ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻮاﻣﻞ ،اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اراده آزاد ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺘﻨﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺣﺎل »اﻧﺘﺨﺎب« اﻋﻤﺎل ﺧﻮد
ﻫﺴﺖ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل و وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده اﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎزی ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺘﻨﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درک
ﺑﻬﺘﺮی از اراده آزاد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺎﯾﻮﺷﺎک و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزی دارک ﺳﻮﻟﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎد دادﻧﺪ ]ﻗﺴﻤﺖ دوم[
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

