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Abstract 
In the present study, the importance of Gameplay based on Shahnameh is 

explained in cultural and intercultural issues and in the wider context of 

other literary works that can be transformed into gameplay while reviewing 

the text of the Shahnameh. Adaptation helps to produce the work because it 

is aware of the inherent difference between the two media. How this 

gameplay was adapted from Shahnameh is the subject of this study. By a 

method based on experimental observation and qualitative study in the field 

of two media, this tries to answer the question of to what extent this 

adaptation has led to changes in the structure and content of the literary 

work. Apparently, the adapter uses the text and adheres to the content with 

some changes to the media game modification requirements, but ultimately 

what happens is that the content of the main story is destroyed and several 

stories blend together. In other words, the adaptation is just the starting point 

for rewriting and rereading the literary work in games. 

Keywords: Adaptation Theory, Shahnameh, Game play, Linda Hacheon. 
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اقتباس از  ی! بررس؟یا انهیرا یمتن در باز یایدن بیتخر ای رییتغ

 ندایاقتباس ل ةینظر ادیبر بن اوشیس ایانهیرا یشاهنامه در باز

 «هاچن

 

 یسبزوار میمدرس دانشگاه حک ؛یفارس اتیزبان و ادب یدکتر  بهنام  نایم

  چکیده
اقتباس ازشاهنامهدرمقوالتدرپژوهشحاضرضمنبازخوانیمتنشاهنامهبهتبییناهمیتگیمپلیبا

سايرآثارادبیباقابلیتتبديلبهيکگیمپلی،پرداختهمیترعیوسايفرهنگیوبینافرهنگیودرسیطره

فراينداقتباس يهاتفاوتمحملیبرايبازآفرينیاثرادبیوتولديدوبارهضمنآگاهیازعنوانبهشود.

می ديداري، و نوشتاري رسانة دو مسئلةذاتی دهد. انجام اثر تولید امر در توجهی کمکشايان تواند

کندتاباروشیمبتنیبرمشاهدةپژوهشبررسیچگونگیاقتباسبازيسیاوشازشاهنامهاستوتالشمی

بهاينپرسشپاسخدهدکهايناقتباستاچهاندازهمنجربهتجر بیومطالعةکیفیدرحوزةدورسانه،

گراستفادهازمتنوپايرسدهدفاقتباسبهنظرمیباآنکهتغییراتساختیومحتوايیاثرادبیشدهاست.

شودیمآنچهپديدارتيدرنهاباشداماياانهيرايتغییررسانةبازيمقتضابهبنديبرمحتوايآنباتغییراتی

بهتخريبساختومحتوايداستاناصلیواختالطمقوالتمختلفیازچندينداستانوماجرامنجرمی

اقتباستنهانقطةآغازينیبرايبازنويسیوبازخوانشاثرادبیبهزبانبازيمحسوبمیگريدانیببهشودو

شود.

.اقتباس ةیهاچن، نظر ندایل ،یپل میشاهنامه، گ :ها واژهکلید
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 مقدمه

هابرايتبادلمفاهیموانسانانکارناپذيراست.يامسئلهارتباطزبانوادبیاتباتکنولوژي

درعصرارتباطاتبینافرهنگیدرپیباتحوالتتکنولوژيزمانهمفرهنگوهنراشاعة

براي ابزاريکهبتواندراهرا وصولبهاينهدفمهمتسهیلکند.ابزاريمناسبهستند.

ايبهدلیلداشتننظامارتباطیتصويريبهزبانیجهانیتبديلشدهاستهايرايانهبازي

-میفراهمازنقاطمختلفدنیارانژادهايمختلفوبافرهنگهاانسانارتباطکهامکان

سازد.

ادبی برايتأثیرتواندیمازسويديگرآثار دروتأثرايدئولوژيبسترمناسبیرا ها

يهايبازباماهويتفاوتباوجودآثارادبیهنرهايبصريفراهمکند.ژهيوبهقلمروهنر

بینافرهنگیاستکاالهايتولیدبرايمغتنمیفرصتايرايانه نظامیینوعبهکه داراي

اقتباس براينمونهمطابقباوريديرينه درعرصةازمیراثکهنفارسیفرازبانیهستند؛

يهاهيمابنيککااليفرهنگیمدرنکهدرآنفرايندتبديلعنوانبهايرايانههايبازي

بهکاربرديتواندیمهايتصويري،نشانهنظامبهدرقالبواژگانادبیمتنشناختینشانه

ماندگارشدناثرادبیکمکتيدرنهاموجوددرآثارکالسیکادبیويهاآموزهشدن

کند.

چگونهکهپردازدیمدرحوزةاقتباسبهکشفاينمهمتطبیقیتبیادراينراستااد

وشودیمواردارييدديهنرهازةحوبهرينوشتامتنازمشخصدينماياممفهون،ستادا

 هويدا میان اين در شناختی نشانه تغییرات گرددیمچه نبازيعنی،کلمهباه»نويسند.

وتصو،نگروخطماننددشخوصخايهنراربزاازدهستفااباهنرمندواشينوشتار

:2931)انوشیروانی،«کندیمنبیاراممفهونهمايبردارلمیفبیندوريابچووسنگآوا،

5).

الگوها ايياسطورهکهن جمعی ضمیرناخودآگاه از نشأتگرفته هاستانسانکه

بخشژهيوبهخاصدرشاهنامهطوربه.شودیممحسوبياانهيرايهايبازبافتیبهینهدر

تقابلخیرومسألتاساطیرينمودهايیوجودداردکهمصداقمناسبیبراياينمدعاست.
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اوستانوآيینايرانباستاايدئولوژيبازماندهازاهورامزداواهريمندروجدالمداومشر

هموارهدر:سايت(.2933،بذرافشاناست)ساختبازيبااهدافازپیشتعیینمؤثردر

 يهاتیباشخصايرايانهيهايبازطول روبرو منفی و ميشویممثبت در باتضادکه

هرکدامدرستونادرستیهستکهانتخابيهاراهونیزبرندیمروايتراپیشيکديگر

پیشرويبازيکن دگرگوننهدیمجهانمتفاوتیرا کندیموپايانداستانرا اقتباس.

بابهاينمعناکه.دينمایمبازتولیدراآنادبی،اثريازخاصتفسیريوبرداشتباکننده

و...،ايجاد افزايشی يا کاهشی ؛نديآفریمنوازخودمقاصدبیانبرايراآنتغییراتی

نيترمهم»وکنندیمبرقراريکديگربانزديکیپیوندادبیاتوياانهيرايهايبازبنابراين

ارتباط اين مشترکبهدلیل کلمهوتصويرنقش و مفاهیم بیان هاشهيانددر

.(2933:67وطهماسبی،زادهرجب«)گرددیبازم

 مرور پیشینة پژوهش

اقتباسازاثرادبیدرآفرينشمسئلةکهدرراستايپژوهشحاضربهيیهاپژوهشازجمله

بلندعامیانةيهاقصهبراساسياانهيراساختبازيهاي»بهمقالةتوانیمپردازدیمگیمپلی

تکیهبرداستانقهرمانقاتل()یرانيا با اشارهکرد.2931)گرانيدازطاهريقلعهنوو« )

 از کوتاهی تاريخچة طرح ضمن نامةياانهيرايهايبازنويسندگان قهرمان معرفی با ،

وزباادبیاتعامیانةفارسیبااستفادهازبازيتأکیدطرسوسیبراهمیتآشناسازينسلامر

.کندیم

اقتباسازکهنالگوهادرشخصیتپردازي»(نیزدرمقالة2933)انيدالورذرافشانوب

ايرانياانهيرايهايباز در » تحلیلچگونگیعملکرد و مرور داستانیيهاتیشخصبه

.اندپرداختهساختايرانيهايبازآثارادبیکهندر

 يامقالهدر عنوان با »ديگر در ادبی آثار از اقتباس چگونگی يهايبازبررسی

بازيرايانهياانهيرا تأکیدبر فلوبربا ازرمانساالمبواثر ايبرگرفته يفسنقرفارسیانو«

(2935 هاتفاوت( رايهاشباهتو ساالمبو رمان و پلی گیم محتوايی و ساختاري

 .انددادهقراریموردبررس
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يهايبازفرهنگیدريهايدئولوژيابازنمايی»(در2935برکت)همچنینخانیکیو

فرهنگیبارويکرديهاارزشدرخلق،انتقالوتوزيعهايبازباتأکیدبراهمیت«ياانهيرا

طوربهیشناسنشانه بازي سه مطالعة به میرمهنا»موردي و مقاومت کربال، «مدافعان

.اندپرداخته

ظرفیتسنجیشاهنامهبراساسالگوهايسه»(درمقالة2937)يریکثسلیمانیپورو

نامه اقتباسبراينگارشبازي گانة براي« الگويعملی سه اندرو دادلی نظرية بنیان بر

تکابیات،گزينشموضوعیوبازگردانیابیاتشاهنامهبهبازينامهشاملگزينشتک

.کنندیمارائهياانهيرابازييهاسبکگزينشابیاتبراساس

 های تحقیقپرسش

عاملیسبب - بازيشودیمچه روايتدريکداستانيااانهيراروايتدر يبا

رمانمتفاوتباشد؟

و - داستان دگرگونی و تغییر با ما ديگر نوع به نوعی اقتباساز خالل در آيا

تخريبحوزةباهدفضرورتمواجههستیمويااقتباسگرحسببهبازخوانیمجددآن

؟کندیماقتباسیاقدامبهآفرينشاثر

ايچهتأثیريدرهايرايانهويژهدربازيطوربهرغبتمخاطبانومیزانفروش -

؟گذاردیمیراتمتنیتغی

 يیدربازيسیاوشنسبتبهمتنشاهنامهوجوددارد؟هاشباهتوهاتفاوتچه -

 ضرورت و هدف از انجام پژوهش

نظريه تغییرمعنايامروزه عدموفاداري»هايمدرناقتباسبا نسبتبهمتناصلیکهدر«

سینما،)يريتصوذاتیدورسانةمتنیويهاتفاوتتفکرکالسیکمطرحبودباتأکیدبر

رايانه بازي و تئاتر کشف به منجر هاتفاوتاي( نخستین اشتراک يک ؛اندشدهاز

متناولیهدرتغییرنگرشمخاطبنسبتبهيهاارزشکههريکضمنحفظيیهاتفاوت

متنکتبهترحردنیايجديدوداشتنادراکبهترازمتننخستومتنتولیديبهبیان
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نويسندگان»اقتباسیياانهيرابنابرايندرجريانتولیدبازي؛تصويرتأثیرگذاراستيسوبه

ادبیپیشمنظوربهبازي مبنايداستاناثر بر متناصلیروايترا .رندیگیموفاداريبه

دگرگونیديتردیب و تغییر دستخوش اولیه روايت ناگزير بیانی قالب تغییر با

.(2935:91رسیان،فا«)شودیم

هدفازاينپژوهشوشودیمنبیاتیومتفاسانةرقالبدريحدواپیرنگينجاادر

،آيامفاهیمنبیاايبرصرسانةدومخايهارکازوسابهتوجهباايناستکهروشنشود

ياخیر؟ردیگیمباکاهش،افزايشوحذفصورتتوامنستانحوةروايتدادرتیاتغییر

 یشناس روش

روشپژوهشحاضرمبتنیبرمشاهدةتجربیوعملیدرحوزةرسانةديداريياهمانگیم

ويژهنبرددوازدهرخوطوربهپلیونیزمطالعةکیفیبخشحماسیوپهلوانیشاهنامهو

داستانسیاوشاست.

یلکهنايرانیمطابقباميهاداستانیروزرسانبهدرراستايتأکیدبراهمیتعالوهبه

تنظیمپرسشنامهدرچندمرکز يکبررسیمیدانینیزبا  Game)يبازوذائقةمخاطب،

Center.صورتگرفتهاست) 

 بنیان نظری تحقیق

اقتباس، بازآفرينیيا خالّقانةهنربهبناياينپژوهشبرنظريةمدرناقتباساستواراست.

.شودیماطالقبرعکسياوسینماهمچونتصويرينظامبههنري-ادبیآثاربازآفرينش

وشودنگارشيکفیلماساسبررمانیياوشودساختهرمانیاساسبرفیلمیاستممکن

قسمینیزآنکهشودساختهديگرفیلمیاساسبرحتیاينامکانوجودداردکهيکفیلم

واندنهادهچونجولیسندرزولینداهاچنگامیفراتریپردازانهينظراست.ازبازآفرينی

خاصازبازآفرينیاشارهدارندوآنآفرينشيکرمانياشعربربنیاديکتابلويینوعبه

رخدادي؛(Hatcheun, 2006: 16; Sanders, 2006: 83)آناستبرعکسنقاشیويا

است.سابقهیبکهدرنظاماقتباسکالسیک
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اقتباسیمثلياانهيرايهايبازوشناستکهمخاطبدرنخستینمواجههبابنابراينر

؛بااينتفاوتکهاغلباينامکانوجوددارددرشودیمروروبه2بازنمايیمسئلةسینمابا

فراواقعمدار،يهاکنشواقعمدارانهازيهاکنشازيریگبهرهازبازنمايیضمنگونهنيا

شود استفاده نیز فانتزي و خیالی ؛ يک»بنابراين وجود بر دال بازنمايی واژة خود

(الگويیکهبرکلیتیازپیش2937:22بهنقلازآبرود،2967:6سعیدينژاد،«)الگوست

اقتباسیکندیمتأکید1موجود تصويريرا متنيا ما ايناساسزمانیکه بر برمینامیم.

اطآنبامتنیازپیشموجوداذعانداريم.ارتب

هاچنمعتقداست مجددآفرينشیبهاقدامکهن،اثرازگرفتنالهامباهنرمندلیندا

اثرازيیهارگهتنهاهماناثرنخستیندانستبلکهتوانینمراجديداثررونيازا.کندیم

استاثريبازآفريده،اثرواستتخیلبازآفرينی،اساسوهيپا.شودیمديدهآندراولیه

دروتازهمستقل، وشويمداخلبخواهیمکهدريهرازمیتوانیمبازآفرينیبديع.

بريزيمهمدریکلبهرااثرساختمان همانندادبیمنبعيکازآفرينشادبیبازآفرينی.

فیلم،يکمانندديگر،ژانربهشعرکوتاه،داستانرمان، ويدئويی يکبازي استيا

(Hatcheun, 2006: 9)درواقع نوعی بايريرپذیتأثبازآفرينی هنرمند آن در استکه

آثارمتقدمدرآنمشهوداست.ریتأثکهکندیمتفسیراثرهنرياثرجديديرابازآفرينی

برايبیانمفاهیمليوتعدجرح»بازآفرينپسازدرواقع آنرا هکارخودبموردنظراثر،

«)ردیگیم 2963انوشیروانی، :26 .) هاچن میهمچنین اشاره وکند تغییرات که

اقتباسرخمقولةغیرعمدياستکهناگزيردرگاهگاهعمديومتندرونهايدگرگونی

می درديگویم.ويپردازدیمآناثباتنیزبهساندرزکهجولیيامسئلهدهد. خصوصاً

نمايشنامه ويکتوريا دستعصر براي بسیاري آزادي بردنويسان اقتباسیدر اندداشتهآثار

(Sanders, 2006: 123).

يعنیاثريمستقلومجزاهمراهباتغییرو«بهمنزلةاقتباس» سقتباهاچنبراصالتوا

اوبهنقلازمايکلالکساندرشاعراسکاتلندياقتباس.»کندیمنهتقلیدخاموصرفتأکید
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وبازنويسیشدهوپاککهنوشتةرويآنيکياچندبارداندیمرامانندلوحياپوستی

پیشیناست متون تداعیکنندة Hutcheun, 2006: 6«)همیشه حسینی، نقلاز :2931به

کتاب126 ويدر اقتباس»(. نظرية » اقتباسرا کالمیوجوه گونة سه تصويري2به و1،

9نمايشی )یمتقسیم يا(Hutcheun, 2006: 38-52کند داستان رمان، مثل کالمی وجه

تعاملیمثل وجه و تئاتر يا سريال تصويريمثلفیلمسینمايی، وجه يهايبازنمايشنامه،

پرکاربردتريننوعآنتبديليکاثرکالمیازپیش3ياگیمپلیياانهيرا بهجود)مو. يا

يکاثرتصويري به اقتباسی( وسینمايیاستژهيوبهتعبیرهاچناثر ؛ بعدييهاردهدر

نیزبرعکسشاهدتبديلوجهتصويريبهوجهکالمیياوجهتصويريبهوجهتعاملیيا

 اتفاق محدود سطحی در البته که افتدیمهستیم بازييیهانمونه. و فیلم رمان، مانند

ومخاطبانیرااندگرفتهوجودداردکهدرهرسهحوزةاقتباسصورت«هريپاتر»ياانهيرا

 .اندکردهنیزازآنخود

 یا انهیرامعرفی بازی 

ياانهيراهايقدمتبازي میاناقشارگرددیبازم2361به در درعصرحاضر اينرسانه .

است.شايدعلتاصلیاينجاذبهنحوةپرطرفدارنوجوانانبسیارمحبوبوژهيوبهمختلف

مخاطبدرگیررخدادهايگريدانیببهمیانبازيوبازيکنباشد؛هيدوسوارتباطتعاملیو

بازيرايانه جديدخوانش،خوانندهيهاسمیمکانايباارائةدروندنیايبازياست.اساساً

بهزندگیدرتصويرترغیب انخوانشمنفعلنیست.بنابراينمخاطبدرجريکندیمرا

معتقداست تعريفاينمقوله مورايدر تصاويريارسانهياانهيرابازي»ژانه متشکلاز

بهنقلMuraey:2004: 2است)هايدنیايمجازيثابتومتحرک،متن،صداومکانیسم

 فارسیان، 2935از :13) ؛ بازي طراحانيارسانهياانهيرابنابراين و است تلفیقی

يزوکارهاسا ديگر کاريهاقالبخالقانة به موسیقیفیلمرا ادبیاتو سینما، بیانینظیر
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.رندیگیم

تولید تأثیرپذيرياينرسانةتصويريبايدگفتکههدفاز تأثیرگذاريو دربارة

اندشدهمطرحسینمابهبازيتبديليهالمیفبازيسرگرمیصرفنیستبلکهبرخیمواقع

 البتهاندشدهمديونفیلمیهستندکهازآناقتباسوساختهینوعبهوناموشهرتشانرا .

پیشبرعکس گاه و دارد وجود نیز اتفاق ديآیماين سراغ به سینماگران يهايبازکه

وروندیمکامپیوتري براساسقصه هرچنداينسازندیمآنيهاتیشخصوفیلمیرا ؛

کهشهرتومحبوبیتخودرابهيیهالمیفقیتهمراهنبوده،اماهستنداتفاقهمیشهباموف

ند.اکامپیوتريمديونيهايباز

 بحث و بررسی

يهايبازسازندگانيکیازوظايف اقتباسی، اثرازنکهيبااحفظهويتاثرمرجعاست.

الزماستدر،اماسازدیمبرطرفبرايساختدنیايیجديدرانیازسازندهپیشموجود

ضمنحفظماهوياثراولیهمخاطبانآنرانیزراضینگهدارد.حالپرسشاينجاستآيا

بهتوانندیممقتبسازشاهنامهيهايباز کنند؛نائليمندتيرضاازيادرجهمخاطبرا

جايگاهیکهدرآنحسشودسازندةبازيتوانستهاستدينخودرادرقبالعظمتمتن

 ادا اصلی زيرا جذابیتوتوانیمیدرستبهکند؟ کنار در خوبکه گفتيکبازي

معناآفرينیقبولقابلبرايبازيکنانشبهلحاظکیفیمحتوايییکنندگسرگرم با وهمراه

بهشهرترساندنهرچهتواندیمکندیمفراهم سببتکاملاثرادبیازپیشموجودو

بیشترآندرعرصةيکياچندفرهنگباشد.

رونيازا تناسبمسئلةبههايبازتادرساختکنندیمايرانیتالشسازانيبازمثالً

مردمکشورمانپايبندباشند.گرچهآنچهموجوديهاسنتنظامفکريبازيباباورهاو

اس دهدیمتنشان به ناآگاهانه گاه و آگاهانه گاه منحرفيوسوسمتکه ديگرينیز

بازينگاهدارند.يهزارتوتابتوانندمخاطبرادرپازلشوندیم

دوپرسش«چهکسی؟چرا؟»عنوانبانظريةاقتباسهاچندرفصلسومکتابخود

 کندیممطرح :2 کیست؟ اقتباسگر .1 اقتباس علت چه به کندیم. وي يهازهیانگ؟
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براياقتباسمطرح رادرچندطبقةمادي،فرهنگی،هاآنتوانیمکهکندیممتعدديرا

(.براساسنظرياتهاچن2931:111بهنقلازحسینی،کرد)يبنددستهشخصیوسیاسی

سببتوانیم عواملیکه پیشموجودسازيبازيکشودیمبرخیاز اثرياز سراغ به

 کرد:يبنددستهگونهنيابرودوبنايکارخودرابرآناستوارسازد

 اهداف مادی

باداشتناينفرضکهمؤلفةتصويربهواسطةعناصرنمايشیدردرگیرشدنمخاطبدر

يداشتنيکايدةخالقومناسببازيبسیارسازيبازبطنحوادثمؤثراست،درنظام

حل و راهکارها ارائة بازيدرگیر طول در مخاطبرا بتواند فراينديکه اهمیتدارد؛

هاتیموقعمعماهادر براياينکهيکسازندةرونيازايگوناگونکند. درهمةنقاطدنیا

يهانهيهزصرفبهادبازيکهطبعاًدرخاللساختوتولیداثرخودضمنصرفزمانزي

يجابهيسودکنداانهيرابسیارينیزدرامرتولیدنیازمنداستازساختوتولیديکبازي

شدهتربهدستاشخاصديگريساختهرودکهقبليیمیاخلقدنیايجديد،بهسراغدنی

درع باشدحالنیاستو داشته نیز را بازي متن تولید پتانسیل . حاضر حال ثارآايندر

اينانگیزهمالیرابراينیزهاچنلیندا.رندیگیرادربرمهااقتباسیطیفبسیاريازبازي

.کمبودبودجهونبودکندیممطرحبدوندرنظرگرفتنقرنیطورکلکنندگانبهاقتباس

برسنگبناييکتواندیميخودعاملمهمیاستکهتاحدبسیاريسازيبازامکانات

تأثیربگذارد.بازيخوب

رادريکنگاهاولیهبهدودستهتقسیمکرد:هايبازتوانیمبرايناساساستکه

 تولید ابتکارانه و خالقانه آثاريکه اول اندشدهدستة تعداد البته نیستوهاآنکه کم

ياقتباسیکهموضوعبحثاينهايبازاستودستةدومشيستاقابلنیزهاآنتعدادياز

 مقالهاست.

 اهداف فرهنگی و شخصی

بهطیفاژهيوبعضیازآثارفرهنگیموجوددرجهانازجايگاه يبهحیثانتقالمحتوا
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يک گاه برخوردارند. مردم عامة ديگر زبان به حتی يا و يکجامعه مردم از وسیعی

حتیمنوياتشخصیاحساسسازيباز يا فرهنگیو اجتماعیو داشتنچنیندغدغة با

باکمکبازسازييکاثروخلقيکاثرنوينازدلاثراولیهبهپیشگاهتوانیمکندیم

آنمتنارزشمندادايدينکرد.

عالوهبه بازي ارسانهعنوانبهخود نوين تواندیمي وهاامیپحامل فرهنگی ي

 باشد. رونيازابینافرهنگی که هستیم شاهد جهان همة يکسازانيبازدر بنیان بر

يآثارسترگادبیو...خوداانهيرامايلهستندتاازگذريکبازيروندهشیپايدئولوژي

ودرادبفارسینیزازاينقبیلآوردیمراجاودانهکنند.اينامربهنوعیفخرومباهات

 .آثارکمنیست

 کشش مخاطب و کاهش ریسک

سبب که عواملی از ديگر کندازسيبازشودیميکی اقتباسی پلی گیم تولید به اقدام

اينسازيبازپیشازاينکهگريدانیببهبازخوردنظراتمخاطبانپیرويکژانربازياست.

کندمندعالقهعدةبسیاريرابهخودتواندیمسازدیميکهايبازريسکرابپذيردکهآيا

کهامتحانخودرارودیمکاهشريسکبهسراغآثاريازپیشموجودباهدفياخیر،

پسدادهودارايمخاطبانخاصیهستند.دربسیاريمواردبازيکنآگاهدرطول قبالً

هابخشبازيمايلاست که داستانیرا رانيازاشیپيیاز آنآشنايیدارد با و خوانده

 زند.بازيکندوبتواندمختصاتآنرارقمب

 ای سازی بازی رایانه بومی

يگوناگونکهدرهايبندرنگيدرجهانوداشتنتنوعواانهيرايهايبازطیفوسیع

يجوامعاروپايیوامريکايیرابهتصويرهاخشونتبسیاريمواردشاکلةفرهنگغربیو

سايرکشدیم تأملوتکاپوهافرهنگژهيوبههافرهنگ، به درداردیموايمسلمانرا تا

کوچکبردارندوازهمةهرچنديقومیوملیوگاهآيینیقدمیهاارزشراستايحفظ

 از استفاده بگیرند. بهره خود نخبگانی و فکري هاداستانتوان مشتیعنوانبهيشاهنامه
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يسازیبومنقشمهمیرادرتواندیمنمونةخروارازفرهنگديرينةزبانوادبفارسی

الزماستبهنکاتیتوجهکرد.هايبازنگريايفاکند.هرچنددرايننوعاانهيرايهايباز

يیکهامروزهبربنیادايناثرسترگساختههايبازبرايمثالفاصلةزمانیبینشاهنامهو

ايجابشودیم اينضرورترا نزديکبهيازدهقرناستوهمینامرگاه باکندیم، تا

ذائق به غالبتوجه مخاطبانکه حفظاصولارزشیهاآنة جوانانهستندبا نوجوانانو

 شوندوشکلینزديکبهتصوريکانسانمدرنازجامعةکالسیکبهخودبگیرند.روزبه

يکبررسی گذارد اينمهمصحه بیشتريبر اطمینان با بتواند براياينکه نگارنده

میدانیانجامدادهاست.ازخاللاينبررسیکهبامراجعهبهدهمرکزگیمنتومصاحبه

يیهاپرسشاست.يکیازآمدهدستبه،اندآمدهبهآنجاياانهيرابازيقصدبهباافراديکه

چقدرتمايلبهاستفادهازابزارهايیچونگرز،تیروکمانو»کهازايشانشداينبودکه

درآزمونششکنندهشرکتنفر92ازمیان«.شمشیررادرخالليکبازياکشندارند؟

ابزاري چنین فقطاز قهرمانانیکه با يکمحیطبازيقديمی در که داشتند تمايل نفر

قشقهرمانراايفاکنند.شانزدهنفرترجیحداشتندتادرکناراينابزار،ازنکنندیماستفاده

و...درطولبازيبهرهبگیرندونهنفرنیزاينياخوشهيهابمبچونيتريقويهانهيگز

.رفتندینمواساساًسراغاينتیپقهرماناندنديپسندینمابزاررادرمحیطبازي

بازرونيازا سراغ سیاوشوقتی ميرویمي را آن مختصاتفنی ویموردبررسو

(باآگاهیازسازيبازشرکتسورنا)کهاعضايتیممیابيیدرم،میدهیمتدقیقنظرقرار

انتخابجیسبکاکشنآرپیاينمطلب برايساختپروژه کهاندکردهرا بدينمعنا ؛

درحوزةبصريويیهاخالقیتاستکهباافزودنشاهنامهازداستانسیاوششالودةکار

مهدياصلمديریروزرسانبهمطابقذائقةمخاطبهاتیشخصحوزةکنشی گشتهاست.

ژانربازيچنین »ديگویمپروژةسیاوشدربارة کندوتعداديازدوربینازباالنگاهمی:

 که را بازيکنمیصورتبهکاراکترها شدند، گرفته درنظر انتخابکنهیرو بهتواند و د

ازح.فرمانبدهدهاآن هرمرحله در 1قانتخاببازيکن، هیرودستبازيکنقرار3تا

 .دارد می2بازيکندرهرلحظهتنها تواندکنترلکندهیرورا دستوراتوچگونگی؛ اما
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بهعهدهبازيکنقرارداردوهوشمصنوعیباتوجهبهدستوراتازقبل حمالتهیروها

برايهیروها،استفادهها،آيتمبستنتمرکزبازيدرفايت.کنديکنرفتارمیتبیینشدهباز

تواندقهرمانمیازجادوهايمختلفوتمرکزدرروندسادهيامعمايیمراحلاست.مثالً

شودقدرتقهرمانبیشترهاباعثمیوسايلیرااززمینبرداردوياخريدکندکههمهاين

(.www.borna.news«)دشو

رايانهيهايبازبازيکناندريهاخواستهعدممحدوديتدرقدرتشخصیتيکیاز

 يامسئلهايست؛ شناسان روان ديدگاه از پر-خألروحیتواندیمکه روانیاشخاصرا

يکبازيواستفادهازيکاثراقتباسیبايدهوشیاربودويسازیبومبنابراينبراي؛کند

 چگونه که کرد توانیمانديشه در را پهلوان رستم نمونه يکيهاهيمابنبراي فکري

نرود!اينامربدانمفهومنیستکهنگارندههابتمنآنبهسراغيجابهنوجوانجايدادتا

کهگفتهشدبسیاريازمخاطبانگونههمانباابداعاتفرهنگیوقومیموافقاستبلکه

هتعبیرخودشانازابزاررنگورورفتةقهرمانانبازيمايلنیستنددرقرنبیستويکمب

رستمدريکمحیطفانتزياستفادهکنند.ازجملهآثارکالسیکفارسی

کهن آثار از اقتباس با فردوسی خود که نیست لطف از خالی نکته اين -ذکر

بتوانشاهنامهرانیزینوعبهبهسرايششاهنامهاقدامکردهوشايدبااينکار-هانامهيخدا

خود است. بازآفرينیکرده آنرا فردوسیناخواسته که اقتباسیمحسوبکرد يکاثر

براييینمابزرگازروايتشبريیهاقسمتفردوسیدرشاهنامهدر قهرماناذعاندارد.

:ديگویمنیچننيانمونهدربارةشخصیترستم

رستمداستانامکردهمنشکهرستميلیبوددرسیستان

ظاهريوباطنیيکیازاهالیسیستانکهانسانیچونمايهايیتواناوهایژگيوپرورش

ضمیرناخودآگاهجمعیووخمچیپرپفردوسیبانقبزدنبهتونلدهدیمبودهاستنشان

وآشنايیداشتهاست.اينمیلیخوببهبهقهرمانسازيباايننیازقومايرانیهاانسانمیل

.تمايزهايشودیمجنگیديدهيهايبازخاصطوربهوهايبازنیازهمچناندرمخاطبان
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ديدارييايفکرسبکیو است،مالحظهقابلکهدرعرصةبازتولیديکاثرنوشتارييا

 استو امروز و تفاوتمخاطبديروز از ناشی کلیديمحسوبيامسئلهخود و مهم

 .شودیم

 سیاوش و مقولة اقتباسآشنایی با بازی 

يیرفتیمهايبازبراياينکهبتوانیمبهتحلیلدرستیازمقولةاقتباسدستيابیمابتداسراغ

اقتباس شاهنامه از اندشدهکه ملیبازي. «گرشاسپ»هايايبازيهايرايانهبنیاد عصر»،

کهنايرانیواردبازاررابراساسشاهنامهوديگرمتون«سیاوش»و«رويینتنی»،«پهلوانان

است و.کرده قهرمان گروه رويارويی و شاهنامه دوگانة و تقابلی ساخت دلیل به

سراغاينسازهايبازديگربسیاريازذکرقابليهایژگيووتنبهتن،نبردهايضدقهرمان

.اندگرفتهاثررفتهوازآنالهام

ومخاطبانازمحبوبیتیسازهايزبااستکهدرمیانيیهايبازبازيسیاوشيکیاز

 شهريور بازي اين است. برخوردار 2932نسبی تابستان و شد نسخة2931منتشر در

جديدشتعداديکدتقلبنیزبرايقهرمانتعريفکردتابازيازسطحعاديمطابقمیل

خيادبازيسیاوشودرذيلآنازنبرددوازدهرشدهنوشتهمخاطبارتقايابد.رويبسته

شدهاست.

در اقتباسمدرندستاقتباسگررا ازمتناقتباسیدرآفرينشيریگبهرهاگرچه

کهمقتبسازآثارادبیيیهايبازفیلم،نقاشیوگیمپلیبازگذاشتهاست،ژانراکشندر

ادبی اثر متن دنیاي تخريب به منجر حدودي تا است فردوسی شاهنامة همچون کهن

چیزيورايحفظمتناثرادبیومعرفیآنبهمخاطبانسازيباز؛چراکهدغدغةشودیم

ديگرينیزچونکسبدرآمدوجذبمخاطببرآنيهانهيگزازبعدفرهنگیاستو

ازابیاتداستانرابرگزيدهيیهابخشسازيبازايناستکهذکرقابل.نکتةشودیمافزوده

ژانراکشنهمخوانیدارد.کردهاستکهبايینمابزرگو

سیاوشنیست بازيداستانخود رخداستان دوازده بازيماجراينبرد طول در و

تواندیماينشناختویتداردسیاوشبینايرانیانمحبوبکهنياولیبرايشودیمروايت
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دوازدهرخناميکیازاست.شدهدادهنبهسیاوشتغییرآنامشود،بهتریابيبازارمنجربه

يهاجنگ در استکه ايرانیويازدهطیآنشاهنامه تورانیباهميازدهسردار سردار

شاهتورانیقرارودرجنگپايانیکیخسروشاهايراندرمقابلافراسیابکنندیممبارزه

.ردیگیم

سروپسربايدکیخايرانیکهشمادرنقشگیوپهلوانشودیمشروعجايیداستاناز

بعدازجنگناپديد که مادرشرا کنیداندشدهسیاوشو زمانپادشاهی.پیدا بازيدر

يهاجنگوديریگیموبعدازگیوشمادرنقشبیژنپسرگیوقرارافتدیمکیخسرواتفاق

.شودیمروايتکيبهکياتفاقبعدازآن

 تغییرات رسانة بازی با متن اقتباسی

تابهپیروزيدستيابدوکندیمدرروندبازيبازيکندرنقشقهرمانتالشازآنجاکه

،ماشاهدنبردهايگوناگونباابزارهايسازدیماکشنرايهايبازاينامرالبتهقاعدةهمة

درنخستینرونيازامختلفهستیموتالشقهرمانبرايافزايشقدرتکامالًمشهوداست.

تفاوتدورسانهاستکارکردسیاوشدرمقامقهرمانمستقلباتفاوتبارزيکهذاتی

کهدهدیموسیاوشجايخودرادربازيبهقهرمانیکندیميکدگرگونیبزرگتغییر

تنهانه عمل کندینممستقل انجام براي شخصديگرينيتریجزئبلکه امورشنیازمند

 همانبازيکناستو نامیدیکلصفحهاستکه اينقهرماناستکه اختیاردارد. در را

نامقهرمانراماناوکندیمواينکمکقهرماناستکهتالشکشدیمبزرگرايدک

جاودانهکند.

 سازيبازاينجاستکه ابزاريدرون يارسانهاز عینردیگیمبهره در ابزاريکه ؛

البتهچاشنیوتواندیمياانهيراداشتناصالتدرنوعبازي منبعاقتباسمرتبطشودو با

رنگامروزينیزبهخودبپذيرد.سازندةبازيسیاوشسعیکردهتابسیاريازامکاناتو

باالرفتنکیفیتآنيهاتیظرف راستايبرجستهشدنبازيو در را شاهنامه در موجود

 يا مستقیم حضور شاهد بازي طول در بنابراين بگیرد؛ ديگرمیستقرمیغبهره قهرمانان

 حلول حتی يا هاشاخصهشاهنامه هستیم.يهایژگيوو ديگري يکشخصیتدر برتر
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:میکنیمبرخیازاينمواردراباهمديگرمرور

 ی قدرتها نهیگز

،چابکی ،قدرتمانندافزايششودیمبهبازيکنپیشنهاديیهانهيگزبرايتقويتقهرمان

آنچهدرمیانهوشمنديوقدرتتدافعی کندیمقدرتیسیاوشخودنمايیيهامهارت.

ظاهرکردنيکببربراي)يببراستفادهازابزاريچونسهتیر،رويینتنی،مشتآهنین،

قهرمان از پشتیبانی ارتباطی که تنی رويین چون ابزارهايی است. داستانیمتندرون( با

 برقرار شاهنامه رستمدر نبردشبا و سمتکندیماسفنديار به را ذهنمخاطبآگاه و

.داشتناينويژگیهرچندبرايلحظاتیکوتاهحسخوبیکندیممايلتننيیرواسفنديار

يهايبازبودننهباعنوانرويینتنیدربسیاريازضدضربه.البتهکندیمرابهبازيکنالقا

شودیمدهيادیدن پیشنهاد انواعيهااسلحه. همچون ونزديکزن قمه و تبر و شمشیر

دورزنکههشتنوعتیروکمانبرايافزايشقدرتدفاعیدرآنوجوددارديهااسلحه

گرماستومارابهعصرپهلوانانشاهنامهيهاسالحبازسازيدورانماقبلتولیدینوعبه

بردیم ژهيوبه. کمانزرين، از بعد کمان و تیر انواع میان کمان یابيدستاز به قهرمان

.کندیمايجادرابطةبینامتنیاستوبارخدادهايداستانآرششواتیرتوجهجالبآرش

برهاآننوعيبنددستهيکیازنکاتیکهدربارةابزارهايقدرتیدربازيقابلذکراست

 نمونه براي است. مالکیتابزاريخاصبراييکقهرمان يا جنسو بهبنیاد شمشیرها

وياکارکردتبرشیرنشانباشودیمتقسیمیچونزرين،سیمین،خونینوسوشیانتانواع

 هما عصاي گشتاسب، عصاي گرگین، عصاي همچنین دارد. تفاوت نشان اژدها وتبر

يعصا يیهانمونهبازور که هستند مالکیتسالح قهرمانيهاتوانبراي براي متفاوتی

.کندیمايجاد

 یساز منیای پوششی و ها نهیگز

 زره، ديدهخودکالهانواع شخصیقهرمان لوازم ويترين کفشدر و انگشتر دستکش، ،

شودیم بهتريمتحدالشکلرغمبهکه کارکرد کن پیشرفتبازي سطح مبناي بر بودن
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و دارند يکديگر يکنسبتبه هر از استفاده با رايهاتیقابلتوانیمهاآناز قهرمان

سیاوشطوربهکرد.تقويت زره از استفاده قدرتدفاعیدیتوانیممثالبا و زره مقدار ،

افزايشدهید .خودرا حالیاستکهکارکرد زرهايندر زرهکیخسرو، اشکبوس، زره

نیزکالهخودهمايپیکرباکالهخودفرود،؛وهومانوزرهگودرزبايکديگرفرقدارد

.کندیموتیرابرايبازيکنايجادلهراسب،کاسگینوفريبرزدرصدايمنیمتفا

 بخش یزندگجادوی 

حضورعصاهايجادويیکهيهاراه ديگرينیزبرايافزايشقدرتسیاوشهست.مثالً

دسترسیواستفادهازمعجونسالمتیونیزمعجونتاحدزياديرنگامروزيداردويا

کهجان قهرمانيادوبارهمانا بخشدیمبه گونههمان. رويیننيازاشیپکه گزينة دربارة

تنینیزبهعمرطوالنیاشارهشد.

 ی زندگی مدرنها نشانه

 بازي طول يیهاتميآدر کن بازي آن در که دارد ياتواندیموجود و تعويض به

بپردازددوفروشيخر سالح ؛ است ممکن درنيازاشیپزيرا که باشد خريده سالحی

بازيکن براي کاربريآن نحوة اينکه يا و نباشد کاربردي چندان دشمن با رويارويی

نامشخصاست.

 خوان هفتروایت دیگری از 

عبورکندخوانهفتقهرمانبراينشاندادنقدرتوتوانايیخودبايدازمراحلیهمچون

راهاخوانهفتخاصرستمواسفندياراينطوربهراانجامدهد.گرچهياپهلوانانهواعمال

 اندنمودهتجربه و دشوار مراحل اين طی فرساطاقتاما بافتيهاشکلبه با گوناگون

شاهنامهعجینشدهاست.براينمونهدرنبرددوازدهرخشکستدروازةگرگساراناتفاق

مراحلافتدیم آناعمالو بازيسیاوشتغییراتیدر در شدهافزودهیبداناما ینوعبهو

 يکمرحله در مثالً است. گرفته خود به امروزي ستيبایموجهة يهادروازهقهرمان
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برجآيد.يادرمرحلةبرفیبايدازيکنائلگرگسارانرانابودکندوبهکشتنجادوگر

از) اينحینالزماستيارانرا در برجبرسند. به لشگر زمانیکه مراقبتکندتا قلعه(

اويسوبهدرهرسیثانیهازچهارطرفتعداديدشمنکهیدرحالدستغولنجاتدهد

جايخودرابهیمتندرون.بهخاطرداشتهباشیمکهنظامروايتوراويشوندیمورحمله

وجودنداردکهبهيايراوايبازيکامپیوتريدادهاستوچونحضوربازيکندرفض

 فضا در استعواملیديگر الزم بپردازد مخاطببانيآفرنقشتوصیفصحنه تا شوند

سرعتیبايديهاتميآمةبازيبپردازد.درمرحلةآخرنیزبااستفادهازجادوهاوااشتیاقبهاد

تو جادوگر بازور شکستدهد. را بنبازور دسترهام به افراسیاباستکه رانیسپاه

 گودرزکشتهشد:

 ترکاااااانيکااااایباااااودباااااازورناااااام

 بیامااااديکاااایمااااردپنهااااانپااااژوه

 کااااهبااااازورجااااادوينسااااتوهشااااد


 بااهافسااونبااههاارجااايگسااتردکااام

 باااهرهاااامبنماااودزانگشاااتکاااوه

 بااهافسااونوتنباالدرآنکااوهشااد


:داستانکاموسکشانی(2966)فردوسی،

اتفاقتوجهقابل يکغول با نبرد مرحله هر پايان در افتدیماينکه هايبازيطبقغول.

هاشباهتزياديبهبالروگدراربابغولاين.يکیازاندشدهیطراحهايشاهنامهنوشته

فرعیبرايتيمأموردرپايانمرحلهششم.تعداديسبزرنگبراينمونهغولدارد.هاحلقه

بههمانجهتیکهبايددرآنمرحلهاتفاقبیافتد،هامجسمهثلچرخاندنقهرمانهستم

کهرسیدنبهمرکزآنکاربسیاردشوارياستوياچندطبقهنجاتدوازدهسرباز،جزيرة

باالخرهبايدتژاورانابودکرد.ناماينمرحلهجهنماستوهمچونسايرمراحلبازي،بیش

استکهباخانهفتخودشنوعیچندطبقه.اينجزيرةدشویمباجادوهاطیازقدرت

 روزبهاصطالحاتامروزي است. شده تبديل جزيره به و کهطورهماندرمجموعشده

وارمحتوايداستانیشاهنامهبهلحاظمفهومیوسیرحلقهنکهيباانیزاشارهشدنيازاشیپ

هريکراتوانیمايتشکیلشدهاستکهدرونهيهاداستاناتصالیمیاناجزادارد،امااز

 ساير از هاداستانجداگانه کرد. بررسی ساختيکبازيسازانيبازتفکیکو براي
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از است آمده کارشان به هرکجا و داشته سیري شاهنامه در پسند مخاطب و جذاب

.دانکردهمحتويات،رخدادهاوابزارهايقهرمانداستاندرروندبازيسازياستفاده

 ها قهرمانجایگزینی 

 پايان تا آغاز بازياز ساختار ياشاهنامهيهاتیشخصدر مختلفحضوريهانقشدر

بازيکن کندیمايفاينقشهاآنبدلمرحلهبهمرحلهدارندو زياديماننديهاتیشخص.

 دارندو افراسیابوجود و کیخسرو بیژن، گودرز، گیو، روندداستانهرکدامرستم، در

بازيکندرنقشریتأث وظايفینظیرمحرمرازويهاقهرمانخاصیدارند. مثبتايرانیبا

 و معماها حل به اصلی قهرمان همتهاپازلمشاور مراحل گونهگماردیمدر بدين و

ارتباطشانباقهرماندربازيبهکارحسببهشاهنامهيهاتیشخصبسیاريازکيبهکي

.شوندیمگرفته

 دشمنانانواع 

تکنفرهياچندينبردهامدامدرحالشودیمینیبشیپکهچنانبازيکندرمراحلبازي

نفرهاست.درروندبازيبرايافزايشجذابیتوهیجانتعداديمأموريتوجودداردکه

 ستيبایماو اينراستا در کند. اقدام آن سازيبازبرايانجام کنندهحملهبرايدشمنان

درگیرفضايبازيلهیوسنيبدتنوعیدرنظرگرفتهاستتا بتواندذهنبازيکنراکامالً

دستکند. چهار به دشمنان جادوگرة تیرانداز، ، تقسیم حیوانات و .اندشدهشمشیرزن

هاآندرشاهنامهنیزوجودداردکهبرخیازيبنددستهعواملالبتهنهباايننظموگونهنيا

دشمناناستواينکهاهريمنیبودنبازيکنمشکلاصلیامادربازي؛ستنداهريمنیه

هرلحظه و جديد استرخدادي العادهخارقممکن هاآناز بزند. طراحیتسر و نوع

مشاهدهنکنید.درروندبازيحتیشايددشمنانتکراريکهيطوربه،استخوباندشمن

بههمیندلیلاستکهبازيکنبايددريکحرکت اقدامبهتقويتقوايجلوروبهدقیقاً

جسمانیخوددرفضايبازيکند.

وهمچنینحوادثشودیمکهباتغییردردورسانهمشاهدهيهایژگيوگذشتهازاين
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تغییردر،عناصرواجزايیبدونشودیممطرحيامعماگونهوموانعیکهدربازيبهشکل

است شده کشیده تصوير به -چارچوبزمانیازجملهبازي مشابه، يهاتیموقعمکانی

کوهستانوهمچنینبرفیسهمگیندرماجراينبرددشتسرسبز،بیابان،جغرافیايیمانند

کیخسرووافراسیاب.

حذفشدهاستوسازيبازديددستةديگريازاجزاوعناصرداستانیبستهبهصالح

؛اقدامیکهداستاناصلیرااندشدهآنعناصرواجزايجديديوارددنیايبازييجابه

کندینمدگرگون آنايجاد در تغییراتیرا حفظانسجام کندیمولیبا هانيانيترمهم.

وحفاظتیاستکهبازيکنيتوانمندکهاشارهشدطیفوسیعیازابزارهايگونههمان

.ردیگیمدرهرمرحلهباتوجهبهپیشرفتبازيبهکاربرايرسیدنبههدف

باپايانبازمدرنپستدرنظرداشتهباشیمکهدردنیايبازيمابايکرمانعالوهبه

درسرنوشتقهرمانتواندیممواجههستیمکهدرآنبازيکننقشیپوياوفعالداردو

مؤثرباشد.بههمیندلیليکیديگرازتغییراتمهمرسانةبازيدرمقايسهبافضايرمانو

،پیروزمندانهوحتیزیآمتیموفقتواندیمفیلمهمیننکتهاست.دگرگونیپايانداستانکه

 دو هر باشدکه شکستوغمهمراه با اينکه يا باشدو دستاوردحاصلینوعبهشادمانه

بازيکناست.

 گیری نتیجه

منديازجوامعبشري،بهرهدرسازيفرهنگضمنايهايرايانهبازيفردمنحصربهويژگی

هايیاستکهکاربربتواندبدونترسازهايتعاملیوامکانفراهمکردنموقعیتظرفیت

دستبهانتخابباارادةفرديگیرد،عواقبناشیازتصمیماتیکهدرفضايمجازيمی

اوسازگاراست،خالقیتذهنیآنچهرابادرستيانادرستهايمتعددزده،ازمیانگزينه

برگزيند. روايتمتن طول مخاطبدر چه قهرمانبايهمزادپندارینوعبهتواندیمگر

 درکهیدرحالهیچتأثیرينداردیمتندروندرسرنوشتقهرمانتيدرنهادستيابداما

برندهيابازندةمیدانشناختهتواندیموشودیمةبازيبازيکنرسماًوارددنیايبازيرسان

 که اينجاست است. متن دنیاي تخريب در گام اولین اين و شود بر يهاهينظرنقدي
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 است. وارد دو هر اقتباس مدرن و وابستگیيهاهينظرکالسیک دلیل به کالسیک

درازاندازهشیب اقتباسرا بودنبهمتناصلیمقولة پافشاريبروفادار و بهمتنواصرار

ابتذال به انددهیکشبسیاريموارد ازسويديگر بنديهاهينظر. برايرهايیاز مدرنکه

 آزادي دادن به اقدام وفاداري و حدوحصریبتعهد اقتباسگر درینوعبهاندکردهبه

 مؤثر متن دنیاي اندهبودتخريب . مسئلهاين محصولچنانآنگاه که است تأثیرگذار

ازاصلاثرادبیبیشتردررسانةجديد،يیهایکاستياهایافزونبهسببداشتنشدهاقتباس

 قرار استقبال نشان.ردیگیممورد تحقیق داداين رسانةتبديلاگر به نوشتاري رسانة

بازي ياخدشهياانهيراهمچون زاويه داستانبه نويسنده نکندديد عدموارد به منجر ،

درسطحخردمنجربهتغییراتهاليتبداگر»،حالنیدرع.شودینموفاداريبهمتناصلی

«درسطحکالنشوند ، بازيسیاوشدرازآنجاکهسببتخريبدنیايمتنخواهندشد.

يینمابزرگبرگزيدهوازابیاتداستانرايیهابخشسازيبازاست،یجیآرپژانراکشن

همخوانیدارد.همینامرتاحدبسیاريمنجربهتخريبموردنظرشکردهاستکهباژانر

ادبی شودیمدنیايمتناثر دغدغة چراکه ادبیوسازيباز؛ چیزيورايحفظمتناثر

ديگرينیزچونکسبدرآمدويهانهيگزمعرفیآنبهمخاطبانازبعدفرهنگیاستو

جذب افزوده آن بر شودیممخاطب و رخدادها اختالط باهم. يهاتیشخصآيندي

وازمیانیمتندرونرخدادهاييیجاجابهمختلفشاهنامهونیزيهاداستانگوناگوناز

هاآنرفتنترتب بافتبازيسیاوشمشاهده در مواردياستکه اينشودیماز البته .

رادریسؤالايستکهتنهابازيکنآگاهبهاثرادبیازآنمطلعاستوممکناستمسئله

نکند بازيايجاد مخاطبان ذهنساير قهرمانانشازکهیمادامبنابراين؛ و صدايشاهنامه

بهماناشدناثرادبیونوشتاريتوانیمشودیمرسانةبازيهمچونسیاوششنیدهيالالبه

امیدواربودحتیاگرازيکمنظربهتخريبدنیايمتنمنجرشود.ياانهياردرقالببازي

باتمومحتوايايرانیوفارسیاستيیهايبازدرپايانآنچهاهمیتداردتداومساخت

تابهمددآنبتوانبهاستقاللوجاودانگیفرهنگیدستيافت.
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