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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.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


تغییر یا تخریب دنیای متن در بازی رایانهای؟! بررسی اقتباس از
انهای سیاوش بر بنیاد نظریة اقتباس لیندا
شاهنامه در بازی رای 

مینا بهنام



دکتری زبان و ادبیات فارسی؛ مدرس دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

تاریخ ارسال1893/10/04 :

هاچن»

درپژوهشحاضرضمنبازخوانیمتنشاهنامهبهتبییناهمیتگیمپلیبااقتباس ازشاهنامهدرمقوالت
فرهنگیوبینافرهنگیودرسیطرهايوسیعتر سايرآثارادبیباقابلیتتبديلبهيکگیمپلی،پرداختهمی
ذاتی دو رسانة نوشتاري و ديداري ،میتواند کمک شايان توجهی در امر تولید اثر انجام دهد .مسئلة
پژوهشبررسیچگونگیاقتباسبازيسیاوشازشاهنامهاستوتالشمیکندتاباروشیمبتنیبرمشاهدة
تجربیومطالعةکیفیدرحوزةدورسانه،بهاينپرسشپاسخدهدکهايناقتباستاچهاندازهمنجربه
تغییراتساختیومحتوايیاثرادبیشدهاست.باآنکهبهنظرمیرسدهدفاقتباسگراستفادهازمتنوپاي

تاریخ پذیرش1899/07/04 :

تفاوتهاي

بهعنوان محملیبرايبازآفرينیاثرادبیوتولديدوبارهضمنآگاهیاز
شود.فراينداقتباس 

یشود
انهايباشدامادرنهايتآنچهپديدارم 
بهمقتضايتغییررسانةبازيراي 
بنديبرمحتوايآنباتغییراتی 
انديگراقتباستنهانقطةآغازينیبرايبازنويسیوبازخوانشاثرادبیبهزبانبازيمحسوبمی
بهبی 
شودو 
شود .

کلیدواژهها :شاهنامه ،گیم پلی ،لیندا هاچن ،نظریة اقتباس .
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مقدمه
مسئلهاي انکارناپذيراست .انسانهابرايتبادلمفاهیمو
ارتباطزبانوادبیاتباتکنولوژي 
اشاعة فرهنگوهنرهمزمان باتحوالتتکنولوژي درعصرارتباطاتبینافرهنگیدرپی
ابزاريمناسبهستند.ابزاريکهبتواندراهرابرايوصولبهاينهدفمهمتسهیلکند.
بازيهايرايانهايبهدلیلداشتننظامارتباطیتصويريبهزبانیجهانیتبديلشدهاست
کهامکان ارتباط انسانها بافرهنگ و نژادهايمختلف ازنقاطمختلفدنیارا فراهم می-
سازد .
ازسويديگرآثارادبیمیتواند بسترمناسبیرابرايتأثیر وتأثرايدئولوژيهادر
يهاي
بهويژه هنرهايبصريفراهمکند .آثارادبیباوجود تفاوت ماهوي با باز 
قلمروهنر 
بهنوعی داراي نظامی
رايانهاي فرصت مغتنمی براي تولید کاالهاي بینافرهنگی است که  
فرازبانیهستند؛براينمونهمطابقباوريديرينهاقتباس ازمیراثکهنفارسی درعرصة
بنمايههاي
بهعنوان يککااليفرهنگیمدرنکهدرآنفرايندتبديل  
بازيهاي رايانهاي  
یتواند بهکاربردي
بهنظام نشانههايتصويري ،م 
نشانه شناختی متن ادبی درقالبواژگان 
آموزههاي موجوددرآثارکالسیکادبیودرنهايت ماندگارشدناثرادبیکمک

شدن
کند .
یپردازدکهچگونه
دراينراستاادبیات تطبیقیدرحوزةاقتباسبهکشفاينمهمم 
یشودو
داستان،مفهوميانماديمشخﺺازمتننوشتاريبه حوزة هنرهايديداريواردم 
یگردد« .نويسنده با کلمه ،يعنی زبان
چه تغییرات نشانه شناختی در اين میان هويدا م 
ياش و هنرمند با استفاده از ابزار هنري خاص خودش مانند خﻂ و رنگ ،صوت و
نوشتار 
لمبرداريهمانمفهومرابیانمیکند»(انوشیروانی:2931،
آوا،سنگوچوبيادوربینفی 
 .)5
انسانهاست
کهن الگوهاي اسطورهاي که نشأت گرفته از ضمیرناخودآگاه جمعی  
بهويژه بخش
بهطور خاصدرشاهنامه 
انهاي محسوبمیشود .
بافتیبهینهدربازيهاي راي 
اساطیرينمودهايیوجودداردکهمصداقمناسبیبراياينمدعاست.مسألتتقابلخیرو
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شروجدالمداوماهورامزداواهريمندرايدئولوژيبازماندهازايرانباستانوآيیناوستا
درساختبازيبااهدافازپیشتعیینمؤثراست(بذرافشان:2933،سايت).هموارهدر
یشويم که در تضاد با
يهاي رايانهاي باشخصیتهاي مثبت و منفی روبرو م 
طول باز 
راههايدرستونادرستیهستکهانتخابهرکدام
یبرندونیز 
يکديگرروايتراپیشم 
یکند.اقتباس
ینهد وپايانداستانرادگرگونم 
جهانمتفاوتیراپیشرويبازيکنم 
ینمايد.بهاينمعناکه با
کننده با برداشت و تفسیري خاص از اثري ادبی ،آن را بازتولید م 
یآفريند؛
ايجاد تغییراتی کاهشی يا افزايشی و ،...آن را براي بیان مقاصد خود از نو م 
مهمترين
یکنند و « 
يهاي رايانهاي و ادبیات پیوند نزديکی با يکديگر برقرارم 
بنابراينباز 
دلیل اين ارتباط به نقش مشترک تصوير و کلمه در بیان مفاهیم و انديشهها
رجبزادهوطهماسبی .)67:2933،
یگردد»( 
بازم 

مرور پیشینة پژوهش
ازجملهپژوهشهايیکهدرراستايپژوهشحاضربهمسئلةاقتباسازاثرادبیدرآفرينش
قصههايبلندعامیانة
انهايبراساس 
یتوانبهمقالة«ساختبازيهايراي 
یپردازدم 
گیمپلیم 
ايرانی (باتکیهبرداستانقهرمانقاتل)»ازطاهريقلعهنووديگران ()2931اشارهکرد.
نويسندگان ضمن طرح تاريخچة کوتاهی از بازيهاي رايانهاي ،با معرفی قهرمان نامة
طرسوسیبراهمیتآشناسازينسلامروزباادبیاتعامیانةفارسیبااستفادهازبازيتأکید
یکند .
م 
بذرافشانودالوريان()2933نیزدرمقالة«اقتباسازکهنالگوهادرشخصیتپردازي
انهاي در ايران» به مرور و تحلیل چگونگی عملکرد شخصیتهاي داستانی
يهاي راي 
باز 
پرداختهاند .

يهايساختايران
آثارادبیکهندرباز 
در مقالهاي ديگر با عنوان «بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازيهاي
انهاي باتأکیدبربازيرايانهايبرگرفتهازرمانساالمبواثرفلوبر»فارسیانوفسنقري
راي 
تفاوتها و شباهتهاي ساختاري و محتوايی گیم پلی و رمان ساالمبو را

( )2935
دادهاند.
موردبررسیقرار 

تغییر یا تخریب دنیای متن در بازی رایانهای  ...؛ بهنام | 732

يهاي
يهايفرهنگیدرباز 
همچنینخانیکیوبرکت()2935در«بازنمايیايدئولوژ 
ارزشهاي فرهنگیبارويکرد

يها درخلق،انتقالوتوزيع
انهاي»باتأکیدبراهمیتباز 
راي 
بهطور موردي به مطالعة سه بازي «مدافعان کربال ،مقاومت و میرمهنا»
نشانهشناسی  

پرداختهاند .

سلیمانیپوروکثیري()2937درمقالة«ظرفیتسنجیشاهنامهبراساسالگوهايسه
گانة اقتباس براي نگارش بازي نامه» بر بنیان نظرية دادلی اندرو سه الگوي عملی براي
بازگردانیابیاتشاهنامهبهبازينامهشاملگزينشتکتکابیات،گزينشموضوعیو
گزينشابیاتبراساسسبکهايبازيرايانهايارائهمیکنند .

پرسشهای تحقیق
انهاي باروايت در يکداستان يا
 چهعاملی سببمیشود روايتدر بازيراي رمانمتفاوتباشد؟ 
 آيا در خالل اقتباس از نوعی به نوع ديگر ما با تغییر و دگرگونی داستان وبهحسب ضرورتمواجههستیمويااقتباسگرباهدف تخريبحوزة
بازخوانیمجددآن 
اقتباسیاقدامبهآفرينشاثرمیکند؟ 
بهطور ويژهدربازيهايرايانهايچهتأثیريدر
 رغبتمخاطبانومیزانفروش یگذارد؟ 
تغییراتمتنیم 
تفاوتهاوشباهتهايیدربازيسیاوشنسبتبهمتنشاهنامهوجوددارد؟

 -چه

ضرورت و هدف از انجام پژوهش
امروزهنظريههايمدرناقتباسباتغییرمعناي«عدموفاداري» نسبتبهمتناصلیکهدر
تفکرکالسیکمطرحبودباتأکیدبرتفاوتهاي ذاتیدورسانةمتنیوتصويري (سینما،
شدهاند؛
تئاتر و بازي رايانهاي) منجر به کشف تفاوتها از يک اشتراک نخستین  
ارزشهايمتناولیهدرتغییرنگرشمخاطبنسبتبه

تفاوتهايیکههريکضمنحفظ
دنیايجديدوداشتنادراکبهترازمتننخستومتنتولیديبهبیانبهترحرکت متن
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انهاياقتباسی«نويسندگان
بهسويتصويرتأثیرگذاراست؛بنابرايندرجريانتولیدبازيراي 

یگیرند.
بهمنظور  وفاداريبهمتن اصلیروايت را برمبناي داستاناثر ادبیپیشم 
بازي 
یترديد  با تغییر قالب بیانی ناگزير روايت اولیه دستخوش تغییر و دگرگونی
ب 
یشود»(فارسیان .)91:2935،
م 
دراينجاپیرنگواحديدرقالبرسانةمتفاوتیبیانمیشودوهدفازاينپژوهش
ايناستکهروشنشودبا توجه به سازوکارهاي خاصرسانةدوم براي بیان مفاهیم،آيا
یگیردياخیر؟ 
تغییراتیدرنحوةروايتداستانتوامباکاهش،افزايشوحذفصورتم 

روششناسی
روشپژوهشحاضرمبتنیبرمشاهدةتجربیوعملیدرحوزةرسانةديداريياهمانگیم
بهطور ويژهنبرددوازدهرخو
پلیونیزمطالعةکیفیبخشحماسیوپهلوانیشاهنامهو 
داستانسیاوشاست .
بهروزرسانیداستانهايکهنايرانیمطابقبامیل
بهعالوهدرراستايتأکیدبراهمیت 

وذائقةمخاطب،يکبررسیمیدانینیزباتنظیمپرسشنامهدرچندمرکزبازي ( Game

)Centerصورتگرفتهاست.

بنیان نظری تحقیق
بناياينپژوهشبرنظريةمدرناقتباساستواراست.بازآفرينیيااقتباس ،به هنر خالّقانة
یشود.
بهنظام تصويري همچونسینما و يا برعکس اطالق م 
بازآفرينش آثار ادبی -هنري  
ممکناستفیلمیبراساسرمانیساختهشودويارمانیبراساسيکفیلمنگارششودو
حتیاينامکانوجودداردکهيکفیلمبراساسفیلمیديگرساختهشودکهآننیزقسمی
نهادهاند و
ازبازآفرينی است.نظريهپردازانی  چونجولیسندرزولینداهاچنگامیفراتر 
بهنوعی خاصازبازآفرينیاشارهدارندوآنآفرينشيکرمانياشعربربنیاديکتابلوي

نقاشیويابرعکس آناست)(Hatcheun, 2006: 16; Sanders, 2006: 83؛ رخدادي
کهدرنظاماقتباسکالسیکبیسابقهاست .
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انهاياقتباسیمثل
بنابراينروشناستکهمخاطبدرنخستینمواجههبابازيهايراي 
یشود؛بااينتفاوتکهاغلباينامکانوجوددارددر
روبهرو م 
سینمابامسئلة بازنمايی  2
کنشهاي فراواقعمدار،
بهرهگیري ازکنشهاي واقعمدارانهاز 
نگونه ازبازنمايیضمن 
اي 
خیالی و فانتزي نیز استفاده شود؛ بنابراين «خود واژة بازنمايی دال بر وجود يک
الگوست»(سعیدينژاد 2967:6،بهنقلازآبرود)22:2937،الگويیکهبرکلیتیازپیش
ینامیم بر
یکند.برايناساسزمانیکهمامتنياتصويريرااقتباسیم 
موجود 1تأکیدم 
ارتباطآنبامتنیازپیشموجوداذعانداريم .
لینداهاچنمعتقداست هنرمند با الهام گرفتن از اثر کهن ،اقدام به آفرينشی مجدد
رگههايی از اثر
یتوان هماناثرنخستیندانستبلکه تنها  
یکند.ازاينرو اثر جديد رانم 
م 
یشود .پايه و اساس بازآفرينی ،تخیل است و اثر بازآفريده ،اثري است
اولیه در آن ديده م 
یتوانیم از هر دري که بخواهیم داخل شويم و
مستقل ،تازه و بديع .در بازآفرينی م 
بهکلی در هم بريزيم .بازآفرينی ادبی آفرينش از يک منبع ادبی همانند
ساختمان اثر را  
رمان ،داستان کوتاه ،شعر به ژانر ديگر ،مانند يک فیلم ،يا يک بازي ويدئويی است
( )Hatcheun, 2006: 9درواقع بازآفرينی نوعی تأثیرپذيري است که در آن هنرمند با
تفسیراثرهنرياثرجديديرابازآفرينیمیکند کهتأثیر آثارمتقدمدرآنمشهوداست.
درواقع بازآفرينپساز«جرحوتعديل اثر،آنرابرايبیانمفاهیمموردنظر خودبهکار
یگیرد»(انوشیروانی .)26 :2963 ،هاچن همچنین اشاره میکند که تغییرات و
م 
درونمتنگاهعمديوگاهغیرعمدياستکهناگزيردرمقولةاقتباسرخ
دگرگونیهاي 

یگويد خصوصاًدر
یپردازد.ويم 
مسئلهاي کهجولیساندرزنیزبهاثباتآنم 
میدهد .

داشتهاند
عصر ويکتوريا نمايشنامهنويسان آزادي بسیاري براي دستبرد در آثار اقتباسی  
( .)Sanders, 2006: 123
هاچنبراصالتواقتباس «بهمنزلةاقتباس»يعنیاثريمستقلومجزاهمراهباتغییرو
نهتقلیدخاموصرفتأکیدمیکند«.اوبهنقلازمايکلالکساندرشاعراسکاتلندياقتباس
1. Representing
2. Pre- Existing Whole
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یداند کهنوشتةرويآنيکياچندبارپاک وبازنويسیشدهو
رامانندلوحياپوستیم 
همیشه تداعی کنندة متون پیشین است»( Hutcheun, 2006: 6به نقل از حسینی:2931 ،
 .)126وي در کتاب «نظرية اقتباس» وجوه اقتباس را به سه گونة کالمی ،2تصويري 1و
یکند () Hutcheun, 2006: 38-52وجه کالمی مثل رمان ،داستان يا
نمايشی 9تقسیم م 
يهاي
نمايشنامه ،وجه تصويري مثل فیلم سینمايی ،سريال يا تئاتر و وجه تعاملی مثل باز 
انهاي ياگیمپلی.3پرکاربردتريننوعآنتبديليکاثرکالمیازپیشموجود(يابه
راي 
ردههاي بعدي
بهويژه سینمايیاست؛ و در 
تعبیرهاچناثراقتباسی) به يکاثرتصويري 
شاهدتبديلوجهتصويريبهوجهکالمیياوجهتصويريبهوجهتعاملیيابرعکس نیز
نمونههايی مانند رمان ،فیلم و بازي
یافتد  .
هستیم که البته در سطحی محدود اتفاق م 
گرفتهاندومخاطبانیرا
انهاي«هريپاتر»وجودداردکهدرهرسهحوزةاقتباسصورت 
راي 
کردهاند.
نیزازآنخود 

معرفی بازی رایانهای
یگردد .اينرسانه درعصرحاضردرمیان اقشار
انهاي به 2361بازم 
قدمت بازيهاي راي 
بهويژهنوجوانانبسیارمحبوبوپرطرفداراست.شايدعلتاصلیاينجاذبهنحوة
مختلف 
انديگر مخاطبدرگیررخدادهاي
بهبی 
ارتباطتعاملیودوسويه میانبازيوبازيکنباشد؛ 
دروندنیايبازياست.اساساًبازيرايانهايباارائةمکانیسمهاي جديدخوانش،خواننده
یکند بنابراينمخاطبدرجريانخوانشمنفعلنیست.
رابهزندگیدرتصويرترغیبم 
رسانهاي متشکلاز تصاوير
انهاي  
ژانه مورايدرتعريف اينمقولهمعتقداست«بازيراي 
ثابتومتحرک،متن،صداومکانیسمهايدنیايمجازياست(Muraey:2004: 2بهنقل
رسانهاي تلفیقی است و طراحان
انهاي  
از فارسیان)13 :2935 ،؛ بنابراين بازي راي 
قالبهاي بیانینظیرسینما،ادبیات وموسیقیفیلم رابه کار
سازوکارهاي خالقانةديگر  
1. Telling
2. Showing
3. Interacting
4. GamePlay
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یگیرند .
م 
دربارةتأثیرگذاريوتأثیرپذيرياينرسانةتصويريبايدگفتکههدفازتولید
شدهاند
بازيسرگرمیصرفنیستبلکهبرخیمواقعفیلمهايمطرحسینمابهبازيتبديل 
شدهاند.البته
بهنوعی مديونفیلمیهستندکهازآناقتباسوساخته 
وناموشهرتشانرا 
يهاي
یآيد که سینماگران به سراغ باز 
برعکس اين اتفاق نیز وجود دارد و گاه پیش م 
یسازند؛هرچنداين
کامپیوتريمیروند وفیلمیرا براساسقصهوشخصیتهاي آنم 
اتفاقهمیشهباموفقیتهمراهنبوده،اماهستندفیلمهايی کهشهرتومحبوبیتخودرابه
کامپیوتريمديوناند .

يهاي
باز 

بحث و بررسی
يهاي اقتباسی،حفظهويتاثرمرجعاست.بااينکه اثراز
يکیازوظايفسازندگانباز 
یسازد،اماالزماستدر
پیشموجودنیازسازندهرابرايساختدنیايیجديدبرطرفم 
ضمنحفظماهوياثراولیهمخاطبانآنرانیزراضینگهدارد.حالپرسشاينجاستآيا
تمندي نائل کنند؛
درجهاي ازرضاي 
يهاي مقتبسازشاهنامهمیتوانند مخاطبرابه 
باز 
جايگاهیکهدرآنحسشودسازندةبازيتوانستهاستدينخودرادرقبالعظمتمتن
یتوان  گفت يک بازي خوب که در کنار جذابیت و
بهدرستی م 
اصلی ادا کند؟ زيرا  
قابلقبول وهمراهبامعناآفرينی
سرگرمکنندگی برايبازيکنانشبهلحاظکیفیمحتوايی 

یتواند سببتکاملاثرادبیازپیشموجودوبهشهرترساندنهرچه
فراهممیکند م 
بیشترآندرعرصةيکياچندفرهنگباشد .
يها بهمسئلة تناسب
یکنند تادرساختباز 
يسازان ايرانیتالشم 
نرو مثالًباز 
ازاي 
سنتهاي مردمکشورمانپايبندباشند.گرچهآنچهموجود
نظامفکريبازيباباورهاو 
سمتوسوي ديگري نیز منحرف
یدهد که گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه به  
است نشان م 
یشوندتابتوانندمخاطبرادرپازلهزارتويبازينگاهدارند .
م 
هاچندرفصلسومکتابخودنظريةاقتباس باعنوان«چهکسی؟چرا؟»دوپرسش
زههاي
یکند؟ وي انگی 
یکند .2 :اقتباس گر کیست؟  .1به چه علت اقتباس م 
مطرح م 
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آنها رادرچندطبقةمادي،فرهنگی،
یتوان  
یکند کهم 
متعدديرابراياقتباسمطرحم 
دستهبنديکرد(بهنقلازحسینی.)111:2931،براساسنظرياتهاچن
شخصیوسیاسی 
يساز به سراغ اثري از پیش موجود
یشود يک باز 
یتوان برخی از عواملی که سبب م 
م 
دستهبنديکرد:
نگونه 
برودوبنايکارخودرابرآناستوارسازداي 

اهداف مادی
باداشتناينفرضکهمؤلفةتصويربهواسطةعناصرنمايشیدردرگیرشدنمخاطبدر
يسازيداشتنيکايدةخالقومناسببازيبسیار
بطنحوادثمؤثراست،درنظامباز 
اهمیت دارد؛ فرايندي که بتواند مخاطب را در طول بازي درگیر ارائة راهکارها و حل
نرو درهمةنقاطدنیابراياينکهيکسازندة
تهايگوناگونکند.ازاي 
معماهادرموقعی 
نههاي
بهصرفهزي 
بازيکهطبعاًدرخاللساختوتولیداثرخودضمنصرفزمانزياد 
بسیارينیزدرامرتولیدنیازمنداستازساختوتولیديکبازيرايانهايسودکندبهجاي
تربهدستاشخاصديگريساختهشده


رودکهقبل

يیمی
خلقدنیايجديد،بهسراغدنیا
است و درعینحال پتانسیل تولید متن بازي را نیز داشته باشد .در حال حاضر اين آثار
یگیرند .لینداهاچن نیز اينانگیزهمالیرابراي
اقتباسیطیفبسیاريازبازيها رادربرم 
یکند.کمبودبودجهونبود
کنندگانبهطورکلی بدوندرنظرگرفتنقرنمطرحم 


اقتباس
یتواند برسنگبناييک
يسازيخودعاملمهمیاستکهتاحدبسیاريم 
امکاناتباز 
بازيخوبتأثیربگذارد .
يها رادريکنگاهاولیهبهدودستهتقسیمکرد:
برايناساساستکهمیتوان باز 
آنها کم نیست و
شدهاند که البته تعداد  
دستة اول آثاري که خالقانه و ابتکارانه تولید  
يهاياقتباسیکهموضوعبحثاين
قابلستايش استودستةدومباز 
آنها نیز 
تعدادياز 
مقالهاست.

اهداف فرهنگی و شخصی
ژهايبهحیثانتقالمحتوابهطیف
بعضیازآثارفرهنگیموجوددرجهانازجايگاهوي 
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وسیعی از مردم يک جامعه و يا حتی به زبان ديگر عامة مردم برخوردارند .گاه يک
يساز با داشتن چنین دغدغة اجتماعی و فرهنگی و يا حتی منويات شخصی احساس
باز 
یتوان  باکمکبازسازييکاثروخلقيکاثرنوينازدلاثراولیهبهپیشگاه
یکند م 
م 
آنمتنارزشمندادايدينکرد .
امهاي فرهنگی و
یتواند حامل پی 
رسانهاي نوين م 
بهعنوان  
بهعالوه خود بازي  

يسازان بر بنیان يک
نرو در همة جهان شاهد هستیم که باز 
بینافرهنگی باشد .ازاي 
انهايآثارسترگادبیو...خود
شروندهمايلهستندتاازگذريکبازيراي 
ايدئولوژيپی 
یآورد ودرادبفارسینیزازاينقبیل
راجاودانهکنند.اينامربهنوعیفخرومباهاتم 

آثارکمنیست.
کشش مخاطب و کاهش ریسک
يساز اقدام به تولید گیم پلی اقتباسی کند
یشود باز 
يکی ديگر از عواملی که سبب م 
يسازاين
انديگر پیشازاينکهباز 
بهبی 
بازخوردنظراتمخاطبانپیرويکژانربازياست .
عالقهمندکند
یتواندعدةبسیاريرابهخود 
یسازدم 
يايکهم 
ريسکرابپذيردکهآياباز 
یرود کهامتحانخودرا
ياخیر،باهدف کاهشريسکبهسراغآثاريازپیشموجودم 
قبالًپسدادهودارايمخاطبانخاصیهستند.دربسیاريمواردبازيکنآگاهدرطول
بخشهايیاز داستانی راکهپیشازاين خوانده و باآن آشنايیداردرا
بازيمايلاست 
بازيکندوبتواندمختصاتآنرارقمبزند.

بومیسازی بازی رایانهای
يهايگوناگونکهدر
رنگبند 
طیفوسیعبازيهايرايانهايدرجهانوداشتنتنوعو 
بسیاريمواردشاکلةفرهنگغربیوخشونتهايجوامعاروپايیوامريکايیرابهتصوير
یدارد تادر
وام 
بهويژه فرهنگهايمسلمانرابهتأملوتکاپو 
فرهنگها  

یکشد،ساير
م 
راستايحفظارزشهايقومیوملیوگاهآيینیقدمیهرچند کوچکبردارندوازهمة
بهعنوان مشتی
داستانهاي شاهنامه  

توان فکري و نخبگانی خود بهره بگیرند .استفاده از 
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یسازي
یتواند نقشمهمیرادربوم 
نمونةخروارازفرهنگديرينةزبانوادبفارسیم 
يها الزماستبهنکاتیتوجهکرد.
انهايايفاکند.هرچنددرايننوعبازنگر 
يهايراي 
باز 
يهايیکهامروزهبربنیادايناثرسترگساخته
برايمثالفاصلةزمانیبینشاهنامهوباز 
یکند تابا
یشود،نزديکبهيازدهقرناستوهمینامرگاهاينضرورتراايجابم 
م 
آنها نوجوانان و جوانان هستند با حفظاصولارزشی
توجهبهذائقةمخاطبان کهغالب 
بهروز شوندوشکلینزديکبهتصوريکانسانمدرنازجامعةکالسیکبهخودبگیرند.

نگارنده براي اينکه بتواند با اطمینان بیشتري بر اين مهم صحه گذارد يک بررسی
میدانیانجامدادهاست.ازخاللاينبررسیکهبامراجعهبهدهمرکزگیمنتومصاحبه
دستآمدهاست.يکیازپرسشهايی
به 
آمدهاند ،
انهايبهآنجا 
بهقصدبازيراي 
باافراديکه 
کهازايشانشداينبودکه« چقدرتمايلبهاستفادهازابزارهايیچونگرز،تیروکمانو
شرکتکنندهدرآزمونشش

شمشیررادرخالليکبازياکشندارند؟».ازمیان92نفر
نفر تمايل داشتند که در يک محیﻂ بازي قديمی با قهرمانانی که فقﻂ از چنین ابزاري
یکنندنقشقهرمانراايفاکنند.شانزدهنفرترجیحداشتندتادرکناراينابزار،از
استفادهم 
خوشهاي و...درطولبازيبهرهبگیرندونهنفرنیزاين

بمبهاي
نههايقويتريچون 
گزي 
یرفتند .
یپسنديدندواساساًسراغاينتیپقهرماناننم 
ابزاررادرمحیﻂبازينم 
یرويم و مختصات فنی آن را موردبررسی و
نرو وقتی سراغ بازي سیاوش م 
ازاي 
يساز)باآگاهیاز
یيابیم کهاعضايتیمسورنا(شرکتباز 
یدهیم،درم 
تدقیقنظرقرارم 
کردهاند؛ بدينمعناکه
سبکاکشنآرپیجیرا برايساختپروژه انتخاب 

اينمطلب
خالقیتهايی درحوزةبصريو

شالودةکار داستانسیاوشاز شاهنامهاستکهباافزودن 
تها مطابقذائقةمخاطببهروزرسانی گشتهاست.مهدياصلمدير
حوزةکنشیشخصی 
دوربینازباالنگاهمیکندوتعدادياز

یگويد«:
پروژةسیاوشدربارةژانربازيچنینم 
بهصورت هیرو درنظر گرفته شدند ،بازيکن میتواند انتخاب کند و به
کاراکترها را که  
آنها فرمانبدهد .حقانتخاب بازيکن،درهرمرحلهاز 1تا 3هیرودستبازيکنقرار

هیرورامیتواندکنترلکند؛امادستوراتوچگونگی

دارد .بازيکندرهرلحظهتنها 2
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حمالتهیروهابهعهدهبازيکنقرارداردوهوشمصنوعیباتوجهبهدستوراتازقبل
ها،آيتمبستن برايهیروها،استفاده


تمرکزبازيدرفايت
يکنرفتارمیکند .

تبیینشدهباز
قهرمانمیتواند

ازجادوهايمختلفوتمرکزدرروندسادهيامعمايیمراحلاست.مثالً 
هاباعثمیشودقدرتقهرمانبیشتر


وسايلیرااززمینبرداردوياخريدکندکههمهاين
شود»( .)www.borna.news
خواستههايبازيکناندربازيهايرايانه

عدممحدوديتدرقدرتشخصیتيکیاز
یتواند خأل روحی-روانی اشخاص را پر
مسئلهاي که از ديدگاه روان شناسان م 
ايست؛  
کند؛بنابراينبرايبومیسازي  يکبازيواستفادهازيکاثراقتباسیبايدهوشیاربودو
بنمايههاي فکري يک
یتوان براي نمونه رستم پهلوان را در  
انديشه کرد که چگونه م 
بتمنهانرود!اينامربدانمفهومنیستکهنگارنده
نوجوانجايدادتابهجايآنبهسراغ 
همانگونه کهگفتهشدبسیاريازمخاطبان
باابداعاتفرهنگیوقومیموافقاستبلکه 
بازيمايلنیستنددرقرنبیستويکمبهتعبیرخودشانازابزاررنگورورفتةقهرمانان
آثارکالسیکفارسیازجملهرستمدريکمحیﻂفانتزياستفادهکنند .
ذکر اين نکته خالی از لطف نیست که خود فردوسی با اقتباس از آثار کهن-
نامهها-بهسرايششاهنامهاقدامکردهوشايدبااينکاربهنوعیبتوانشاهنامهرانیز
ي 
خدا 
يکاثراقتباسی محسوب کرد کهفردوسی ناخواستهآنرا بازآفرينیکردهاست .خود
بزرگنمايی قهرماناذعاندارد.براي

فردوسیدرشاهنامهدرقسمتهايی ازروايتشبر
یگويد :
نمونهدربارةشخصیترستماينچنینم 
کهرستميلیبوددرسیستان

کردهامرستمداستان 
منش 

یها وتوانايیهاي ظاهريوباطنیيکیازاهالیسیستانکهانسانیچونما
پرورشويژگ 
چوخمضمیرناخودآگاهجمعیو
یدهدفردوسیبانقبزدنبهتونلپرپی 
بودهاستنشانم 
انسانها بهقهرمانسازيباايننیازقومايرانیبهخوبی آشنايیداشتهاست.اينمیل و
میل 
یشود.تمايزهاي
يهاي جنگیديدهم 
بهطور خاصباز 
يها و 
نیازهمچناندرمخاطبانباز 
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قابلمالحظه است،
ياي کهدرعرصةبازتولیديکاثرنوشتاريياديداري 
سبکیوفکر 
مسئلهاي مهم و کلیدي محسوب
خود ناشی از تفاوت مخاطب ديروز و امروز است و  
یشود.
م 

آشنایی با بازی سیاوش و مقولة اقتباس
براياينکهبتوانیمبهتحلیلدرستیازمقولةاقتباسدستيابیمابتداسراغبازيهايیرفتیم
شدهاند .بنیاد ملی بازيهاي رايانهاي بازيهاي «گرشاسپ»« ،عصر
که از شاهنامه اقتباس  
پهلوانان»«،رويینتنی»و«سیاوش»رابراساسشاهنامهوديگرمتونکهنايرانیواردبازار
کرده است  .به دلیل ساخت تقابلی و دوگانة شاهنامه و رويارويی گروه قهرمان و
يسازها سراغاين
قابلذکر ديگربسیاريازباز 
یهاي 
بهتن وويژگ 
تن 
ضدقهرمان،نبردهاي 
گرفتهاند .
اثررفتهوازآنالهام 
يسازها ومخاطبانازمحبوبیتی
بازيسیاوشيکیازبازيهايی استکهدرمیانباز 
نسبی برخوردار است .اين بازي شهريور  2932منتشر شد و تابستان  2931در نسخة
جديدشتعداديکدتقلبنیزبرايقهرمانتعريفکردتابازيازسطحعاديمطابقمیل
نوشتهشده بازيسیاوشودرذيلآنازنبرددوازدهرخياد
مخاطبارتقايابد.رويبسته 
شدهاست .
بهرهگیري ازمتناقتباسیدرآفرينش
اگرچهاقتباسمدرندستاقتباسگررادر 
يهايیکهمقتبسازآثارادبی
فیلم،نقاشیوگیمپلیبازگذاشتهاست،ژانراکشندرباز 
کهن همچون شاهنامة فردوسی است تا حدودي منجر به تخريب دنیاي متن اثر ادبی
يساز  چیزيورايحفظمتناثرادبیومعرفیآنبهمخاطبان
یشود؛چراکهدغدغةباز 
م 
نههاي ديگرينیزچونکسبدرآمدوجذبمخاطببرآن
ازبعدفرهنگیاستوگزي 
بخشهايیازابیاتداستانرابرگزيده
يساز 
قابلذکرايناستکهباز 
یشود.نکتة 
افزودهم 
بزرگنمايیکردهاستکهباژانراکشنهمخوانیدارد .

و
داستان بازي داستان خود سیاوش نیست و در طول بازي ماجراي نبرد دوازده رخ
یشودولیبراياينکهسیاوشبینايرانیانمحبوبیتداردواينشناختمیتواند
روايتم 
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منجربهبازاريابی بهترشود،نامآنبهسیاوشتغییردادهشده است.دوازدهرخناميکیاز
جنگهاي شاهنامه است که در طی آن يازده سردار ايرانی و يازده سردار تورانی باهم
مبارزهمیکنند ودرجنگپايانیکیخسروشاهايراندرمقابلافراسیابشاهتورانیقرار
یگیرد .
م 
یشود کهشمادرنقشگیوپهلوان ايرانی بايدکیخسروپسر
داستانازجايیشروعم 
شدهاند پیداکنید .بازيدرزمانپادشاهی
سیاوش ومادرشراکه بعدازجنگ ناپديد 
جنگهاي

یگیريدو
یافتدوبعدازگیوشمادرنقشبیژنپسرگیوقرارم 
کیخسرواتفاقم 
یشود .
بهيکروايتم 
ک
بعدازآناتفاقي 

تغییرات رسانة بازی با متن اقتباسی
یکند تابهپیروزيدستيابدو
ازآنجاکه درروندبازيبازيکندرنقشقهرمانتالشم 
یسازد،ماشاهدنبردهايگوناگونباابزارهاي
يهاياکشنرام 
اينامرالبتهقاعدةهمةباز 
نرودرنخستین
مختلفهستیموتالشقهرمانبرايافزايشقدرتکامالًمشهوداست.ازاي 
تفاوتبارزيکهذاتی تفاوتدورسانهاستکارکردسیاوشدرمقامقهرمانمستقلبا
یدهدکه
يکدگرگونیبزرگتغییرمیکندوسیاوشجايخودرادربازيبهقهرمانیم 
یترين امورش نیازمند شخﺺ ديگري
یکند بلکه براي انجام جزئ 
نهتنها مستقل عمل نم 

صفحهکلید رادراختیاردارد.اينقهرماناستکهنامی

استکههمانبازيکناستو
یکند نامقهرمانراماناو
یکشد واينکمکقهرماناستکهتالشم 
بزرگرايدکم 
جاودانهکند .
یگیرد؛ ابزاري که در عین
رسانهاي بهره م 
يساز از ابزاري درون  
اينجاست که باز 
انهاي میتواند بامنبعاقتباسمرتبﻂشودوالبتهچاشنیو
داشتناصالتدرنوعبازيراي 
رنگامروزينیزبهخودبپذيرد.سازندةبازيسیاوشسعیکردهتابسیاريازامکاناتو
تهاي  موجوددرشاهنامه رادرراستاي برجستهشدن بازي و باالرفتنکیفیت آن
ظرفی 
بهره بگیرد؛ بنابراين در طول بازي شاهد حضور مستقیم يا غیرمستقیم قهرمانان ديگر
یهاي برتر يک شخصیت در ديگري هستیم.
شاهنامه يا حتی حلول شاخصهها و ويژگ 
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یکنیم :
برخیازاينمواردراباهمديگرمرورم 

گزینههای قدرت
نههايی بهبازيکنپیشنهادمیشود مانندافزايشقدرت ،چابکی،
برايتقويتقهرمانگزي 
یکند
هوشمنديوقدرتتدافعی.آنچهدرمیانمهارتهاي قدرتیسیاوشخودنمايیم 
استفادهازابزاريچونسهتیر،رويینتنی،مشتآهنین،ببري (ظاهرکردنيکببربراي
درونمتنی با داستان
پشتیبانی از قهرمان) است .ابزارهايی چون رويین تنی که ارتباطی  
اسفنديار و نبردش با رستم در شاهنامه برقرار میکند و ذهن مخاطب آگاه را به سمت
یکند.داشتناينويژگیهرچندبرايلحظاتیکوتاهحسخوبی
نتنمايلم 
اسفندياررويی 
یکند.البتهضدضربهبودننهباعنوانرويینتنیدربسیاريازبازيهاي
رابهبازيکنالقام 
اسلحههاي نزديک زن همچون انواع شمشیر و تبر و قمه و

یشود .پیشنهاد 
دنیاديده م 
اسلحههايدورزنکههشتنوعتیروکمانبرايافزايشقدرتدفاعیدرآنوجوددارد
بهنوعی بازسازيدورانماقبلتولیدسالحهاي گرماستومارابهعصرپهلوانانشاهنامه

دستيابی قهرمان به کمان
بهويژه از میان انواع تیر و کمان بعد از کمان زرين  ،
یبرد  .
م 
یکند.
آرشجالبتوجه استوبارخدادهايداستانآرششواتیر ايجادرابطةبینامتنیم 
آنها بر
دستهبندي نوع  
يکیازنکاتیکهدربارةابزارهايقدرتیدربازيقابلذکراست 
بنیاد جنس و يا مالکیت ابزاري خاص براي يک قهرمان است .براي نمونه شمشیرها به
انواعیچونزرين،سیمین،خونینوسوشیانتتقسیممیشودوياکارکردتبرشیرنشانبا
تبر اژدها نشان تفاوت دارد .همچنین عصاي گرگین ،عصاي گشتاسب ،عصاي هما و
نمونههايی براي مالکیت سالح هستند که توانهاي متفاوتی براي قهرمان
عصاي بازور  
یکند .
ايجادم 

گزینههای پوششی و ایمنسازی
انواع زره ،کالهخود  ،دستکش ،انگشتر و کفش در ويترين لوازم شخصی قهرمان ديده
بهرغم متحدالشکل بودن بر مبناي سطح پیشرفت بازي کن کارکرد بهتري
یشود که  
م 
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تهاي قهرمان را
یتوان قابلی 
آنها م 
نسبت به يکديگر دارند و با استفاده از هر يک از  
بهطور مثال بااستفادهاززرهسیاوشمیتوانید ،مقدارزره وقدرتدفاعی
تقويتکرد  .
خودراافزايشدهید .ايندرحالیاستکهکارکردزرهاشکبوس،زرهکیخسرو،زره
هومانوزرهگودرزبايکديگرفرقدارد؛و نیزکالهخودهمايپیکرباکالهخودفرود،
یکند .
لهراسب،کاسگینوفريبرزدرصدايمنیمتفاوتیرابرايبازيکنايجادم 

جادوی زندگیبخش
راههاي  ديگرينیزبرايافزايشقدرتسیاوشهست.مثالًحضورعصاهايجادويیکه

تاحدزياديرنگامروزيداردويا دسترسیواستفادهازمعجونسالمتیونیزمعجون
شازاين دربارة گزينة رويین
همانگونه کهپی 
یبخشد  .
دوبارهاي بهقهرمانم 

ماناکهجان
تنینیزبهعمرطوالنیاشارهشد .

نشانههای زندگی مدرن
یتواند به تعويض و يا
تمهايی وجود دارد که در آن بازي کن م 
در طول بازي آي 
شازاين سالحی خريده باشد که در
خريدوفروش سالح بپردازد؛ زيرا ممکن است پی 
رويارويی با دشمن چندان کاربردي نباشد و يا اينکه نحوة کاربري آن براي بازي کن
نامشخﺺاست .

روایت دیگری از هفتخوان
قهرمانبراينشاندادنقدرتوتوانايیخودبايدازمراحلیهمچونهفتخوانعبورکند
بهطورخاصرستمواسفندياراينهفتخوانهارا
واعمالپهلوانانهايراانجامدهد.گرچه 
شکلهاي گوناگون با بافت
طاقتفرسا به  
نمودهاند اما طی اين مراحل دشوار و  
تجربه  
شاهنامهعجینشدهاست.براينمونهدرنبرددوازدهرخشکستدروازةگرگساراناتفاق
بهنوعی
افزودهشده و  

یافتد اما در بازيسیاوش تغییراتیدر آناعمال ومراحلیبدان
م 
یبايست قهرمان دروازههاي
وجهة امروزي به خود گرفته است .مثالً در يک مرحله م 
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گرگسارانرانابودکندوبهکشتنجادوگرنائل آيد.يادرمرحلةبرفیبايدازيکبرج
( قلعه)مراقبتکندتازمانیکهلشگربهبرجبرسند.دراينحینالزماستيارانرااز
بهسوياو
دستغولنجاتدهددرحالیکهدرهرسیثانیهازچهارطرفتعداديدشمن 
درونمتنی جايخودرابه
حملهور میشوند.بهخاطرداشتهباشیمکهنظامروايتوراوي 

يايوجودنداردکهبه
حضوربازيکندرفضايبازيکامپیوتريدادهاستوچونراو 
توصیف صحنه بپردازد الزم است عواملی ديگر در فضا نقشآفرين شوند تا مخاطب با
اشتیاقبهادامةبازيبپردازد.درمرحلةآخرنیزبااستفادهازجادوهاوآيتمهايسرعتیبايد
بازور را شکست دهد .بازور جادوگر تورانی سپاه افراسیاب است که به دست رهام بن
گودرزکشتهشد:
ترکاااااانيکااااایباااااودباااااازورناااااام



بااهافسااونبااههاارجااايگسااتردکااام

بیامااااديکاااایمااااردپنهااااانپااااژوه

باااهرهاااامبنماااودزانگشاااتکاااوه

کااااهبااااازورجااااادوينسااااتوهشااااد

بااهافسااونوتنباالدرآنکااوهشااد





(فردوسی:2966،داستانکاموسکشانی) 
غولهاي بازي طبق
یافتد  .
قابلتوجه اينکه در پايان هر مرحله نبرد با يک غول اتفاق م 

غولهاشباهتزياديبهبالروگدرارباب
شدهاند.يکیازاين 
ی 
نوشتههايشاهنامهطراح 

حلقههادارد.براينمونهغولسبزرنگدرپايانمرحلهششم.تعداديمأموريتفرعیبراي

مجسمهها  بههمانجهتیکهبايددرآنمرحلهاتفاقبیافتد،

قهرمانهستمثلچرخاندن
چندطبقهايکهرسیدنبهمرکزآنکاربسیاردشوارياستو

نجاتدوازدهسرباز،جزيرة
باالخرهبايدتژاورانابودکرد.ناماينمرحلهجهنماستوهمچونسايرمراحلبازي،بیش
هفتخان استکهبا
یشود.اينجزيرةچندطبقه خودشنوعی 
ازقدرت باجادوهاطیم 
همانطور که
بهروز شده و به جزيره تبديل شده است .درمجموع  
اصطالحات امروزي  
شاهنامهبهلحاظمفهومیوسیرحلقهوارمحتوايداستانی

شازاين نیزاشارهشدبااينکه 
پی 
یتوانهريکرا
درونهايتشکیلشدهاستکهم 
داستانهاي 

اتصالیمیاناجزادارد،امااز
يسازان براي ساخت يک بازي
داستانها تفکیک و بررسی کرد .باز 

جداگانه از ساير 
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جذاب و مخاطب پسند در شاهنامه سیري داشته و هرکجا به کارشان آمده است از
کردهاند .
محتويات،رخدادهاوابزارهايقهرمانداستاندرروندبازيسازياستفاده 

جایگزینی قهرمانها
شاهنامهاي در نقشهاي مختلف حضور

تهاي 
در ساختار بازي از آغاز تا پايان شخصی 
یکند.شخصیتهاي زياديمانند
آنها ايفاينقشم 
بهمرحله بدل 
مرحله 

دارندوبازيکن
رستم ،گیو،گودرز،بیژن،کیخسرو وافراسیاب وجود دارندوهرکدام درروندداستان
قهرمانهاي  مثبتايرانیباوظايفینظیرمحرمرازو

تأثیر خاصیدارند.بازيکندرنقش
یگمارد و بدين گونه
پازلها در مراحل همت م 
مشاور قهرمان اصلی به حل معماها و  
بهحسب ارتباطشانباقهرماندربازيبهکار
بهيک بسیاريازشخصیتهاي شاهنامه 
ک
ي 
گرفتهمیشوند .

انواع دشمنان
یشودمدامدرحالنبردهايتکنفرهياچند
شبینیم 
چنانکهپی 
بازيکندرمراحلبازي 
نفرهاست.درروندبازيبرايافزايشجذابیتوهیجانتعداديمأموريتوجودداردکه
حملهکننده
يساز براي دشمنان  
یبايست براي انجام آن اقدام کند .در اين راستا باز 
او م 
نوسیله بتواندذهنبازيکنراکامالًدرگیرفضايبازي
تنوعیدرنظرگرفتهاستتابدي 
شدهاند.
کند .دشمنان به چهار دستة جادوگر ،تیرانداز ،شمشیرزن و حیوانات تقسیم  
آنها
دستهبنديدرشاهنامهنیزوجودداردکهبرخیاز 
نگونهعواملالبتهنهباايننظمو 
اي 
اهريمنیهستند؛امادربازيمشکلاصلیبازيکناهريمنیبودندشمناناستواينکه
آنها سر بزند .تنوع و طراحی
خارقالعاده از  

هرلحظه ممکن است رخدادي جديد و 
دشمنانخوباست،بهطوريکه حتیشايددشمنانتکراريدرروندبازيمشاهدهنکنید.
روبهجلو اقدامبهتقويتقواي
دقیقاًبههمیندلیلاستکهبازيکنبايددريکحرکت 
جسمانیخوددرفضايبازيکند .
یشودوهمچنینحوادث
یهايکهباتغییردردورسانهمشاهدهم 
گذشتهازاينويژگ 
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یشود،عناصرواجزايیبدونتغییردر
معماگونهايمطرحم 

وموانعیکهدربازيبهشکل
تهاي
بازي به تصوير کشیده شده است ازجمله چارچوب زمانی -مکانی مشابه ،موقعی 
جغرافیايیمانندبیابان ،دشتسرسبز ،کوهستانوهمچنینبرفیسهمگیندرماجراينبرد
کیخسرووافراسیاب .
يسازحذفشدهاستو
دستةديگريازاجزاوعناصرداستانیبستهبهصالحديدباز 
شدهاند؛اقدامیکهداستاناصلیرا
بهجاي آنعناصرواجزايجديديوارددنیايبازي 

مهمترين اينها
یکند  .
یکند ولی باحفظانسجامتغییراتیرادرآن ايجادم 
دگرگوننم 
همانگونه کهاشارهشدطیفوسیعیازابزارهايتوانمندي وحفاظتیاستکهبازيکن

یگیرد .
برايرسیدنبههدفدرهرمرحلهباتوجهبهپیشرفتبازيبهکارم 
پستمدرن باپايانباز
بهعالوه درنظرداشتهباشیمکهدردنیايبازيمابايکرمان 

مواجههستیمکهدرآنبازيکننقشیپوياوفعالداردومیتواند درسرنوشتقهرمان
مؤثرباشد.بههمیندلیليکیديگرازتغییراتمهمرسانةبازيدرمقايسهبافضايرمانو
تآمیز،پیروزمندانهوحتی
فیلمهمیننکتهاست.دگرگونیپايانداستانکهمیتواندموفقی 
بهنوعی حاصلدستاورد
شادمانه باشد و يا اينکه با شکست وغم همراه باشدکه هردو 
بازيکناست .

نتیجهگیری
جوامعبشري،بهرهمندياز

فرهنگسازيدر

هايرايانهايضمن

منحصربهفردبازي

ويژگی
هايتعاملیوامکانفراهمکردنموقعیتهايیاستکهکاربربتواندبدونترساز


ظرفیت
عواقبناشیازتصمیماتیکهدرفضايمجازيمیگیرد،باارادةفردي دستبهانتخاب

زده،ازمیانگزينههايمتعدددرستيانادرستآنچهراباخالقیتذهنیاوسازگاراست،

بهنوعی همزادپنداري با قهرمان
یتواند  
برگزيند .گر چه مخاطب در طول روايت متن م 
یکه در
درونمتنی هیچتأثیريندارددرحال 
دستيابدامادرنهايت درسرنوشتقهرمان 
رسانةبازيبازيکنرسماًوارددنیايبازيمیشود ومیتواند برندهيابازندةمیدانشناخته
شود و اين اولین گام در تخريب دنیاي متن است .اينجاست که نقدي بر نظريههاي
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کالسیک و مدرن اقتباس هر دو وارد است .نظريههاي کالسیک به دلیل وابستگی
شازاندازه  بهمتنواصراروپافشاريبروفاداربودنبهمتناصلیمقولةاقتباسرادر
بی 
دهاند.ازسويديگرنظريههاي مدرنکهبرايرهايیازبند
بسیاريمواردبهابتذالکشی 
بهنوعی در
کردهاند  
یحدوحصر به اقتباس گر  
تعهد و وفاداري اقدام به دادن آزادي ب 
آنچنان تأثیرگذار است که محصول
تخريب دنیاي متن مؤثر بودهاند .اين مسئله گاه  
یها ياکاستیهايی دررسانةجديد،ازاصلاثرادبیبیشتر
اقتباسشده بهسببداشتنافزون 

یگیرد .اين تحقیق نشان داد اگر تبديل رسانة نوشتاري به رسانة
مورد استقبال قرار م 
خدشهاي به زاويه ديد نويسنده داستان وارد نکند ،منجر به عدم

انهاي 
همچون بازي راي 
لها درسطحخردمنجربهتغییرات
نحال«،اگرتبدي 
یشود.درعی 
وفاداريبهمتناصلینم 
درسطحکالنشوند» ،سببتخريبدنیايمتنخواهندشد.ازآنجاکه بازيسیاوشدر
بزرگنمايی

بخشهايیازابیاتداستانرابرگزيدهو
ژانراکشنآرپیجیاست،بازيساز 
کردهاستکهباژانرموردنظرشهمخوانیدارد.همینامرتاحدبسیاريمنجربهتخريب
يساز چیزي وراي حفظ متن اثر ادبی و
یشود؛ چراکه دغدغة باز 
دنیاي متن اثر ادبی م 
معرفیآنبهمخاطبانازبعدفرهنگیاستوگزينههاي ديگرينیزچونکسبدرآمدو
باهمآيندي شخصیتهاي
یشود .اختالط رخدادها و  
جذب مخاطب بر آن افزوده م 
درونمتنی وازمیان
گوناگونازداستانهاي مختلفشاهنامهونیزجابهجايی رخدادهاي 
یشود .البته اين
آنها از مواردي است که در بافت بازي سیاوش مشاهده م 
رفتن ترتب  
مسئلهايستکهتنهابازيکنآگاهبهاثرادبیازآنمطلعاستوممکناستسؤالیرادر
ذهن ساير مخاطبان بازي ايجاد نکند؛ بنابراين مادامیکه صداي شاهنامه و قهرمانانش از
یشودمیتوانبهماناشدناثرادبیونوشتاري
البهاليرسانةبازيهمچونسیاوششنیدهم 

درقالببازيرايانهايامیدواربودحتیاگرازيکمنظربهتخريبدنیايمتنمنجرشود.
درپايانآنچهاهمیتداردتداومساختبازيهايی باتمومحتوايايرانیوفارسیاست
تابهمددآنبتوانبهاستقاللوجاودانگیفرهنگیدستيافت .
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