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پیشگفتار

.واابوگتفگلاسکیاباتتسنادواهرابردناوتیمرتشیبدرفکیابیزابتعاسکیاب)افالطون(

واهیزابیفنمتارثاهجوتمناهذارتشیب،دوشیمتبحصیاهنایاریاهیزابهژیوهبویزابزایتقو
واهشقندنناوتبیاهنایاریاهیزابهکدوریمراظتنارتمکودنتسهاهنآنتشادیحیرفتهبنجًافرصای
یاهشزومآ،ایندیاهروشکزایرایسبرد،هزورماهکنیااب.دنشابهتشادیاهدنزومآودیفم،تبثمیاهدرکراک
ثداوحتیریدم،یتشادهبیاهتبقارم،یشهوژپ،یشزومآ،یماظننوچیعونتمیاههصرعردفلتخم
ودریگیمتروصیاهنایاریاهیزابهارزا،تسایسوبهذم،یسدنهم،یرهشیزیرهمانرب،هبقرتمریغ
زاماعتشادربنانچمهناریارداما،دنرادناربراکشزومآوهزیگناتیوقتردیاهدمعشقناهیزابنیا
هتخاسناناوجونوناکدوکیارب،دنتسههدننکمرگرسًافرصهکتسانیادراومبلغاردیاهنایاریاهیزاب

.دنرادیشزومآهبنجرتمکوتبثماتدنتسهیفنمتارثایارادرتشیب،دنوشیم
۱ یاهنایاروییوئدیویاهیزابهصرعرد۱»یدجیاهیزاب«حلاطصاهکتسانرقمینزاشیب.

اهنآتخاسویحارطزاهیلوافدههکتساییاهیزابفرعمحلاطصانیا.تساهدشحرطم
ینایاپولباقمهطقنناونعهباریدجیاهیزابموهفمناوتیم.یمرگرسوحیرفتهنوتساشزومآ
هکتسانیاهدنهددیونیدجیزاب.تسنادیاهنایاریاهیزابهبیفنمًاتبسنشرگنورکفتزرط
.دوشیمماجنایاهنایاریاهیزابکمکابوهارزااهتیلاعفزایرایسبرودنادنچهنیاهدنیآرد
تاحلاطصاواههژاوعاوناودهدرییغتاراههزوحزایرایسبتسناوتتنرتنیاروهظهکروطنامه
دناوتیمیدجیاهیزابهارزاهژیوهبزینیاهنایاریاهیزابتعنص،دنکدراوفلتخممولعردار
رگید،یدجیاهیزابکمکهبشزومآ.دنکداجیافلتخمیاههصرعردیدیدجیاهورملق
تاعوضومشزومآهنیمزردییلاابيدنمناوتزایدجیاهیزابودسانشیمندوخیاربیزرمودح
دوروویراذگهیامرسیارباریدایزیاهتصرفدناوتیمعوضومنیا.دنتسهرادروخربفلتخم
رییغتیاهناسریاهداهندرکراکایندرسارسردهزورما.دروآمهارفیدجیاهیزابهلوقمهب
هبندیسریاربیاهناسریاهتیفرظمامتزااتدنرادنیاربیعسناگدننکدیلوتوتساهدرک
یاهناسرتعنصکیهکیاهنایاریاهیزابهصرعردلیلدنیمههب.دنیامنیریگهرهبدوخفادها
تسدوناگدنزاس،تساهتفایشرتسگناهجرسارسناربراکنیبردودوشیمبوسحمقلاخ
یاهدشنییعتشیپزاوصاخفادها،یزابيروانفزاهدافتساابهکدننکیمیعسنآناراکردنا

1-  serious games
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.دننکلابندار
هدننکمرگرسیاهیزابشورفمقرلباقمردیدجیاهیزابشورفمقررضاحلاحردهکتساتسرد
دوخیاجیدوزهبودندوبرادروخربهدننکهریخیدشرزاریخایاهلاسردیدجیاهیزاباما،تسازیچان
لسنندمآراکیورهباب.درکدنهاوخداجیاشزومآهنیمزرداریدایزتارییغتوتفایدنهاوخرازابردار
اهیزابنیا،دناهدشگرزبیاهنایاروییویدیویاهیزاباباهنآرتشیبهکناریدمودیتاسا،اهملعمناوج
رده،یزابهکتفگدهاوخنیسکرگیداهیزابنیاجاوراب.دندرگیتنسیاهشزومآنیزگیاجدنناوتیم

یرگیدشزراوتساتقوندادندارد.
هدافتساویحارطرباردوخیزکرمفده،یلماعتیاههناسرتعنصزایشخبناونعهبیدجیاهیزاب
زا.دناهدادرارقیتاعلاطاهعماجردنادنورهشهرمزوریگدنزندشرتهبویعقاویگدنزیاقترایاربیزابزا
ثاریم،ینیدیاهشزراظفحوخیرات،یگدنزکبسهبناوتیمدنرادندرکراکتیلباقهکیتاعوضومهلمج
یریگولج،نارحبتیریدم،صاخنارامیبهبشزومآ،نیلولعمشزومآ،یدنورهشیاهشزومآ،یگنهرف
اهیزابشرتسگودشریلکروطهب.درکهراشاهبقرتمریغثداوحابههجاومیگنوگچوحناوسزوربزا
هدافتسا.دنتسهانشآنآدرکلمعویلاتیجیدطیحمابهکتساهدوبناوجوینونکلسننیبردرتشیب
ورتشیبیلیخیاهنایاریاهیزابدرکراکاماتساهدوبیمرگرستهجردرتشیبزیناهیزابنیازانانآ
یاهیزابدوخیاهزاینهبهجوتابدنناوتیمفلتخمیاهنامزاسهکنیاهلمجزا.دشابدناوتیمنیازارتهب
شزومآیاربهنلااساهنامزاس.دنهدداهنشیپدوخنابطاخمونادنمراک،ناریدمیارباریعونتمونوگانوگ
یاههاگراکواهسلاکیرازگربزا،دننکیمیدایزیاههنیزهدوخنابطاخمهبیناسرعلاطاویناسنایورین
دراوموملیفتخاس،اههناسرردتاغیلبت،هدرشفحولعاوناهیهت،هوزجوباتکپاچاتهتفرگیشزومآ
زاهکتسایناسرعلاطاوشزومآزایرگیدهنوگاما.دنتسهدیفمدوخیاجرداهنیاهمههکرگیدرایسب
یتحویتاغیلبتیاهرزیتهکتساهلاسیگدنناروییامنهارهنومنيارب.دوشیمماجنایاهنایاریاهیزابهار
ناوتیمارراکنیا،دزاسیمندرکیگدننارحیحصگنهرفشزومآیاربینویزیولتتاقباسمواههمانرب
وطلغگنهرفزونههکناوجونوکدوکلسنیاربهژیوهبدادشزومآزینیزابتخاسهارزایگداسهب

.تساهدشنهنیداهناهنآردیگدننارتسردان
ویلغشتیعقوم،تلایصحت،نس،تیسنجزاغرافاریدایزهدعدناوتبهکییاهیزابتخاسهتبلا
ویدجیاهیزابهنیمزردهژیوهبیزاسیزاب.تسینیاهداسنادنچراکدننکبذجدوخهبیداصتقا
بطاخمیاربنوچدراومیخربردوتسارظندمرتمکاهنآندوبروآدوسویراجتهبنجهکیشزومآ
تساربهنیزهیتعنص،دنبایتسدیبوخشورفهبرازابرددنناوتنتسانکممودنوشیمیحارطصاخ
فقوتمیلکروطهبایودوشاهرهراکهمیناهیزابلیبقنیاتخاستسانکممتیامحمدعتروصردهک
.تسینریذپناکمایدجیاهیزابهصرعردیزاسیزاب،اهنامزاسریاسیراکمهنودب،بیترتنیاهب.دوش
هبیاهنایاریاهیزابیمرگرسزارتارفوتبثمیاهتیلباقواهدرکراکندناسانش،یزیچنینچعوقوهمزلا
ناونعهبنآزاودنریذپباراهیزابعوننیایاهدربراکواهتیلباقاهنآاتتسااهنامزاسهژیوهبودارفا
هبدیابنینچمه.دننکیراذگهیامرسهنیمزنآردوهدافتسادوخینامزاسفادهاهبندیسریاربیرازبا
یدجیاهیزابهنیمزردصخشمیاهلمعلاروتسدواهدرادناتسانیودتنودبهکتشادهجوتهلئسمنیا
اراهنامزاسواهداهنتاراظتناوتامازلاهبییوگخساپییاناوتیدجیاهیزابهکدرکاعداناوتبراوشد
نیااتدنکیمیرایاراماهیزابنیایحارطیاربییارجا-یملعبوچراهچکینتشاد.دنشابهتشاد
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.میشابتاراظتناواهزاینیوگخساپرتهبمیناوتبهارنیازاومیزاسصخشماراهبوچراهچواهلمعلاروتسد
هکتسامزلاوهتفرگنتروصییارجااییشهوژپراکزورماهباتامروشکردیدجیاهیزابهزوحرد
هبللمریاسبراجتزایریگهرهبوفلتخمیاهشهوژپماجناابیاهنایاریاهیزابدیلوتهنیمزردنلااعف

.دنزادرپبیلحم-یموبیدجیاهیزابیحارط
ردیرامشیبیاهشهوژپوتلااقم،بتکنونکات2۱نرقزاغآزایجراخنوتمردهکنآدوجواب
دودعمبلاطموهدشهجوتعوضومنیاهبمکرایسبامروشکرد،تساهتفرگتروصیدجیاهیزابهزوح
یاربهکنیااب،تسایدجیاهیزابهنیمزردیسرافباتکنیتسخنرثانیا.دنتسههمجرترتشیبمهدوجوم
اتهدشهتفرگرظنردمهناریاطیارشهکهدوبنیاربیعساماتساهدشهعجارمنیتلافلتخمعبانمهبهیهت
نوگانوگیاهیزابهکدششلاتراکنیایارب.دریگندوخهبفلتخمنوتمزاهراپهراپیاههمجرتتلاح،رثا
مغرهب.دوشناربجیسرافنوتمدوبمکصقناتددرگهبحاصمهزوحنیاردصصختمدارفاابودوشیزاب
یدجیاهیزابعوضومداعباهمههبهکدرادنارنآیاعدارثانیا،شراگنیاربهتفرگتروصیاهشلات
تاعوضوممهاهکتساهدوبنیاربیعساما،تسالماکوعماجنآردهدشهراشاثحابمایوهتخادرپ
دنمزاینباتکنیاثحابملیمکتکشیب.ددرگهئارایدربراکولوبقلباقیرثاوحرطمهنیمزنیارد
نیا.تساهنیمزنیاردیصصختتلااقمشراگنورمانیاناصصختمتاداهنشیپوتاداقتناوتارظنهطقن
یرتیصصختویدعبیاهراکربتسایاهمدقمودیاشگیمیدجیاهیزابتمسهباریاهچیردباتک

یمماجناهنیمزنیاردهکشود.
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آنچه در این فصل می خوانید:

1.1. تاريخچه بازی های رايانه ای
1.2. بازی های رايانه ای در گذر زمان

1.3. عصر بازی های رايانه ای 

فصل اول
سرگرمی دیگر کافی 

نیست!
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1- سرگرمی دیگر کافی نیست!
کینورتکلالیاسوهمهردًابیرقتودناهدشدارفاهرمزوریگدنززایشخبیاهنایاریاهیزابهزورما
زورمالسنرگیدییوسزا.دنرادیاجیگناخیاههنایارواهتلبت،هارمهیاهیشوگ،اهنویزیولتدننام
،هدشگرزب۱»ویرامرپوس«نارداربشوجوبنجرپیدولمویراتآیزاباب هکیلسن؛تساتوافتم
نیاهکییاجنآزا.دنتسهدنزرفبحاصناشدوخاهنآزایرایسب،تساهدیسریلاسگرزبنارودهبنلاا
دنهدیمهماداییوئدیویاهیزابهبنادرمونانزنیا،تساهدشغلابییوئدیویاهیزابتعنصولسن
نانکیزابتیوهاهلوسنکعاوناودیدجیاهیزابجاور؛دندنویپیماهنآهبمهناشنیدلاووناکدوکو
کیمینکیدنبهتسداریزورمانانکیزابمیهاوخبرگاهکیاهنوگهبتساهدادرییغتاریاهنایاریاهیزاب
ناکدوکاتاهگرزبرداموگرزبردپزا؛دریگیمربردارفلتخمیاههورگزایعونتمیتخانشتیعمجفیط
یاهیزابهبنارسپونادرمهزادنانامههبًابیرقتنارتخدونانز،دنتسهانشآیاهنایاریاهیزاباباپون
.دننکیمیزابوهیهتاریاهنایاریاهیزابدوخلغشعونودمآردزاغرافدارفا،دنرادهقلاعیاهنایار
دنکیمدای»اهلسنهمهیاربحیرفت«ناونعهبنآزایحیرفتیاهرازفامرنتلایکشتتیاسبوهکیزیچ

.)www.theesa.com(
،دناهدمآایندهبلاتیجیدرصعردهکییاهنآودناهدشگرزبهیلواییوئدیویاهیزابابهکییاهنآ
یاهیزاب،اهنآرتشیبیارب.تساناشیگدنزشوریاهناسردنچای،2یگشیمهومئادروضح،نتشادلماعت
کیاهنتاهنآیاربیزاب.دنرادناشیعامتجایگدنزردوتیصخششرتسگردیزرابهاگیاجییوئدیو
شقنشنادکردیارباهنآشورردواهنآلیختهوقداجیاردهکلب،دوشیمنبوسحمحیرفتویمرگرس
یزابارهتشذگرداههناسفاواهناتسادهباشمیشقنییوئدیویاهیزابهزورماتفگناوتیمیتح.دراد
زارارفیاربار-یگنهرفیزادرپلایخ–یزادرپلایخوندرکروصتناکمااهنآهکانعمنیاهب،دننکیم
نیازاهدافتسانیحردیلاعفرایسبهطبارناناوجوناناوجونزایرایسب.دننکیممهارفنامدوخزاوتیعقاو

.)Arvers, 2009: 24(دنرادیگنهرفیاهلااک
رتدبزیچهمهییوگ.دشابیمنامناناوجزاینیوگخساپرگیدهکتسایاهنوگهبنردمشزومآهزورما
اردوخنهذهنوگچدننادیمنناکدوکهزورما.مینکیمتیاکشنامناکدوکفعضطاقنزامئاد.دوشیم
هبیدوهشمونایاپیبزاینناکدوک.)میهدیمنیلاتیرلیبقزاییاهوراداهنآهبامنیاربانب(دننکزکرمتم
اهتیاکشو؛دنسیونبودننکتبحصهنوگچدننادیمنرگیداهنآ.دنرادیروفویاهظحلتاحیرفتوتاذل

1-  Super Mario Brothers
2-  Ubiquity 
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تایاکشزارظنفرص؛دوشیسرربًادعبدیاب،تساحیحصبلطمنیازارادقمهچهکنیا.درادهمادانانچمه
لباقوزرابیاهتوافتهزورما،دندنسپیمناررتیمیدقدارفاشوروهارناوجلسنهکنیاربینبمیمیدق
یریگداییگنوگچهرابردیدایزبلاطمهکنیااب.دراددوجوناناوجیشزومآویراکیاهشورردیشجنس
بقعنانچمهیمسریاهلمعلاروتسدهبهجوتاب،میاهتخومآاهنآشزومآیاربراذگریثأتیاههارودارفا
دوجویبسانت،دوشیمهدادشزومآاهنآهبهکیدارفاویشزومآیاههناماسنایمدسریمرظنهب.میتسه
تسانیا،دراددوجوامفدهویمسرشزومآنایمهکیزرابفاکشیاربلوبقلباقحِیضوتکی.درادن
تیاکشنآزاامهکیاهزادناهبهندیاشیلو؛دنتسهتوافتمیلبقیاهلسنابلًاماکیزورماناکدوکهک
نیبرتشیبهچرهنیابتوییارگاوهباهتوافتنیاکردودییأتردصقن،دشابتسردرمانیارگا.مینکیم
رد،یرگیدنامزرهزارتشیب.دشدهاوخرجنم،دنریگیمدایهنوگچدارفاومیهدیمدایهنوگچامهکنیا
.دشداجیافاکشناگدنریگدایویشزومآتاسسؤمنیب،شزومآیاربیاهناخراکیاهلدمهعسوتنامز
عقاورد.هدوبنیاهزاتهلئسم،تسینتقوفلاتازجیزیچهسردمهکدنرادتیاکشناکدوکرتشیبهکنیا
یگدنزنآرددیابودناهدشدلوتمنآردناکدوکهکییایند.دنکیمقدصلًاماکنانآرتشیبیاربرمانیا
یتحواهنآنیدلاوهکتساییایندزاتوافتملًاماکودرادتیقفومیاربیتوافتمیاهتراهمهبزاین،دننک
دسریمرظنهب؛دناهدنامیقابرییغتنودببناوجزایضعبهتبلا.دناهتسیزنآردشیپاهلاسناشدادجا
وتللامابدیابهنوگچهکرمانیانتسناد.دناهتسنادیمتقوفلاتالماعارنتفرهسردمهشیمهناکدوک
یاهتراهمهبزاینرگیدهکهدرکرییغتیاهزادناهبایندهکتسینانعمنآهبوتسادیفمدمآرانکیگتسخ
ردزونهتارییغتنیایاهباعشناودناهدرکرییغتیزرابروطهببناوجهیقب.تساهتفرنیبزاناکدوک

:دراددوجوزورماوزوریدلسننایمزرابوهدمعتوافتهس.دنیآیمنراکهبیمسرشزومآ
۱ هتفایدشرهنوگنیاوهتشادیسرتسدایندردیزیچرههبتنرتنیاقیرطزایزورماناکدوکاند..
2 وتماقالحم،نسزارظنفرصاریسکرهابطابترایرارقربییاناوت،تنرتنیازاهدافتسااباهنآ.

یداصتقاتیعضودارند.
۳ ناکدوکیاهتیلاعفنیرتیلصازایکیهبیاهنایاروییوئدیویاهیزاب،ینونکهتفرشیپیایندرد.

.)Becker, 2005: 1- 2(تساهدشلیدبتناشتغارفتاقوارد
موهفممه؛دنتسیناسررگیدیمرگرسوشزومآیتنسیاهزرمهکدنتسهنآرگنایامنیبوخهباهیزاب
وشزومآیگدینتمهردنیایاهنایاروییوئدیویاهیزاب.شزومآموهفممهوتساهدرکرییغتیمرگرس
رگیدزا.دنوریمرامشهبمکیوتسیبنرقردیگچراپکینیاقیداصمزایکیودننکیمریوصتاریمرگرس
اهیزابتعنصطسوتهکینابطاخمزایشخبهکلب،درکروصتهناکدوکیمرگرسکیاهنتدیابناراهیزاب،وس
زاهکیلسن.دناهدرکیرپساهیزاباباردوخیناوجویناوجوننارودهکدنتسهینلااسگرزب،دناهتفرهناشن

۱۸۳:۱۳۸۹،یرثوک(دوشیمدای»دزویاو«لسنریظنفلتخمنیوانعابنآ(.
یاهیزابناگدننکدیلوتنونکامههکلب،دنتسینناکدوکهبقلعتماهیزاباهنتهن)2۰۰7(لوپهتفگهب
یمرگرسکیزااهیزاب،ورنیازا.دناهتفرگفدهرازابشخبنیرتمهمناونعهبارنلااسگرزبیاهنایار
هدزاهکیناسک،مینکنشومارف.دناهدشلیدبتمهنلااسگرزبیاربیمرگرسکیهبوهدشجراخهناکدوک
دنوشیمنبوسحمکدوکرگیدودنرادنسلاس25یلااباهزورنیا،دناهدرکیزابهبعورششیپلاس
هدنامرادافویمرگرسنیاهبنانچمه،دناهدرکیرپساهیزاباباردوخدشرنارودزایشخبنوچواند.

ادیپیناوارفیاهدربراکواهتیلباقاهیزابنیاهزورما.دنتسینیمرگرسًافرصیاهنایاریاهیزاباما
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همههرمزوریگدنزهباهنآدورووجاورودنرادنصاصتخاناکدوکهبرگیدیاهنایاریاهیزاب.دناهدرک
زاشیباتهتشادنآرباراهیزابناگدنزاسوتساهتخاسجراخندوبهدننکمرگرسًافرصزااراهنآ،دارفا
هدافتسایگنهرفویسایس،یداصتقا،یعامتجافلتخمیاههصرعردیاهنایاریاهیزابیاهتیلباقزاشیپ
ثحب.دریگیمتئشنیاهنایاریاهیزابدنورردتارییغتزازینیدجیاهیزابموهفمروهظ.دنیامن
وتخاسیاههویش،هچخیراتردوتسینیاهنایاریاهیزابثحبزایادجناونعچیههبیدجیاهیزاب
یاهیزابثحبزالیلدنیمههبودنتسههتسباومههبرایسبرگیددراومیرایسبواهرناژعاونا،یحارط
هبهراشازاسپلصفنیارد.مینکیمهدافتسایدجیاهیزابحیضوتیاربیاهنیمزشیپناونعهبیاهنایار
هراشایتادنتسمهبنامزرذگردیاهنایاریاهیزابتارییغتنایبویاهنایاریاهیزابزایرصتخمهچخیرات

یمرسهبیاهنایاریاهیزابرصعرددهدیمناشنهکمینکیمبریم.

1,1 تاریخچه بازی  های رایانه  ای
لاحردیزابو،تسارضاحلاحیاهیزابکردهبزاین،هدنیآردیاهنایاریاهیزابیحارطیارب
یاهنایاریاهیزابردمهمتلاوحتزایاهصلاخ،روظنمنیایارب.درادهشیرهتشذگیاهیزابردرضاح
اجنیاردیاهنایاریاهیزابزاعماجیاهچخیراتهئاراهتبلا.دوشیمهئاراهتشذگلاسهاجنپزاشیبرد
هاجنپلوطردهکیتارییغت؛دوشیمنایبهصلاختروصهبتشذگرسنیاهجیتنرد.تسینریذپناکما
هکتساهدوبیتوافتمدراومرد،تساهداتفاقافتایاهنایاریاهیزابهنیمزردناهجحطسردهتشذگلاس

یاج،دمآدهاوخهماداردهکیدنبهقبطردارتارییغتنیاعاوناناوتیمداد.
یمیدنبهقبطتارییغتنیاریثأتتحتاهیزابعونتارییغتشوند:

تغيير در سخت افزار بازی  ها

ناحارط،هجیتنردو،تساهتشاذگیاهنایاریاهیزابربناکمادحاتاریدایزتاریثأتلاحهباتتلاوحتنیا
لقادحابییاههاگتسدزاام.تساهتخاسرتدنمناوت،توافتمورتباذجیاهیزابتخاسیارباراهیزاب
یاهکسید،یدعبهسیکیفارگیاهتراکابیزورمایاهلوسنکهبکیفارگوهظفاح،تابساحمتردق
.)Mark Overmars, 2012(میاهدیسرتنرتنیاهبلاصتاو،یزابیاههدادهریخذیارب.ید.یو.ید

تغيير در دستگاه  های تعاملی
.تساهدرکرییغتزینمیدرکیمهدافتسااهیزابنیالرتنکیاربامهکییاههاگتسداهلاسنیالوطرد
اما.دوبهمکددنچوهداسیاهنایاریاههتسدایصاخناخرچیاههریگتسدلیاواردیزابیاهلوسنک
نیامهریخایاهلاسرد.تساددعتمییاهدیلکابهروظنمدنچیاهنایاریاههتسدهزورمایزابیاهلرتنک
نیاتسایهیدب.تساهتشادهمادادنرادارتکرحیریگهزادناتیلباقهکییاههاگتسدتخاساتاهتفرشیپ

.)Ibid(تساهتشاداهیزابیوررباریدایزریثأتتارییغت
تغيير در دسترسی به ابزارهای نرم  افزاری 

ناشدوخاریرنهراثآزالسکیپرهودنتشونیمناشدوخاردکُزاطخرهیزابناگدنزاسادتبارد
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تخاسناکما هک دنتسهسرتسدرد ییاههتسب و ریگارف یزاب یاهروتوم هزورما .دندومنیم یحارط
حوطسردناحارطواهروتامینا،نادنمرنه.دروآیممهارفاررتدایزیاهیگدیچیپابورتشیبییاهیزاب
.)Ibid(دننکیمقلخاریرترثؤمورتهدیچیپیرنهراثآهتفرشیپیاهرازبانیازاهدافتساابفلتخم

تغييردر کسب و کار بازی
اًتدمعیزابادتبارد.دناهدرکرییغتهتشذگلاسهاجنپردیهجوتلباقروطهبزاسیزابیاهتکرش
هجدوب.دننکیمراکیزابکییورربناصصختمزاگرزبیاهمیتهزورمااما،دشیمهتخاسدارفاطسوت
دسریمرظنهبنینچمه.تساهتفایشیازفایزابرهردرلادنویلیماههداترلادرازهدنچزا،یزابتخاس

.)Ibid(شرتسگلاحردیزابتعنصردزایندرومیاهفرحشزومآیاربیشزومآیاههمانرباست
تغيير در جمعيت بازيکنان

ردیهجوتلباقروطهبتیعمجنیا،دشیمیزابناوجنادرمطسوتًاتدمعیزابادتباردهکیلاحرد
ینسهدودحموتساهدشدرمنانکیزابدادعتهبکیدزننزنانکیزابدادعت.تساهدرکرییغتریخایاهلاس
.)Ibid(تساهدشرجنمیزابرددیدجیاهرناژداجیاهبرمانیا.تساهدشلاس۱۰۰اتلاس4زانانکیزاب

تغيير در تنوع بازی
اهلاسنیالوطرد.دشیمیزاب،یزابیاهنیشامیورربلواهجردردیاهنایاریاهیزاب،ادتبارد
یاههنایار،اهلوسنکیورربیزابهزورما.تفایشیازفایاهظحلاملباقروطهبلماعمتسیسزایفلتخمعاونا
عوننینچمهودرادرارقشیلاابردنآمیظنتهبعجهکییاهنویزیولت،نفلت،یتسدیاههاگتسد،یصخش
یاهفرحایویننفت،طخربفلتخملاکشاهبوتوافتمنینسابمدرمهمه،تساهدشعونتمزیننانکیزاب
دوخیاههجدوبهعسوتهبدوخیراجتیاهلدمابیزابیاهشورواههاگتسدنیازاهمه.دننکیمیزاب

.)Ibid(دنزادرپیم
تغيير در طراحی بازی  ها

یزابناحارط.تساهدشیزابیحارطردیهجوتلباقتارییغتهبرجنمدوخهبونهبتارییغتنیاهمه
داجیاهبناجهمهیلپمیگزایدیدجلاکشاداجیایاربدیدجلماعتویرازفاتخسیاههاگتسدزاهدافتسااب
رتهبکرد.دراداردوخهبفلتخمدارفابذجتیلباقهکدناهدرکیحارطارییاهیزاباهنآ.دناهدرک

.)Ibid(تساهدشزاغآناحارطنیبیزابیحارطردباذجلماوعهبتبسن

1,2 بازی  های رایانه  ای در گذر زمان
رظنقبطرب،میدرکهراشادندشیاهنایاریاهیزابتارییغتهبرجنمهکیلماوعهبیلبقشخبرد
يدجياهيزابزايمومعيهاگآياربوبوخيیارجااب،قفومروطهباکیرمآشترارابنیلوايارب۱»ریاس«
ياربادتبارديیوئدیوياهیزابزايخربهکتشادزینارضرفنیاناوتيمعقاورد.تساهدرکهدافتسا
ياهيزابتایئزجربمیشابهتشاديرورمتسارتهبهجیتنرد.دندوبهدشيحارطيدجفادهاهبتمدخ
ات۱۹5۱ياهلاسنیبردهکيدجياهيزابتارییغتهعلاطمولیلحتوهیزجتزاشیپ،ماگشیپيیوئدیو
ههدزافلتخمیاهههدلوطردتارییغتنیرتمهمریسنایبهبهماداردورنیازا.تساهدادخر2۰۱۱

1- Sowyer
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۱.میزادرپیمیاهنایاریاهیزابخیراتردفطعطاقنونونکاتیدلایم۱۹5۰
 1959 - 1950

یزابنیا.دشهتخاس۱۹52لاسرد۳»سلاگادردناسکلا«طسوت2»وسکوا«یزابیاهنایاریزابنیلوا
ودوبهدرکیحارطدوخهماننایاپیاربواهکدوباپناتشگنالثماهمادنایداراریغتاکرحزاهخسنکی
سینتیعقاویلماعتیاهنایاریزابنیلواناشرظنردمدرمرثکااما.دادیمناشنارناسناوهنایارلماعت
زاناگدننکدیدزابیارب4»ماتوبنیگیهمایلیو«یاهتسهنادکیزیفطسوت۱۹5۸لاسردهک،تساودیارب
تاریثأتهنیمزردناراکشزروهبشزومآیارباردوخیزابوا.تساهدشهتخاس،نواهکوربیلمهاگشیامزآ
یدودحاتنیاودندشنهجوتماریزابیلصايیاناوتزگرههیلواناگدنزاسنیاهتبلا.دوبهتخاسشنارگ

.دنتشادزایننانآهکدوبیتازیهجتیگرزبلیلدهب
 1969 - 1960

یوجشناد،۶»لسارویتسا«طسوت۱۹۶۱لاسردهک،دوب5»ییاضفگنج«هیلوایاهیزابزارگیدیکی
طسوتهاگتسدنیایاربرگیدیاهیزابزایدادعت.تساهدشهتخاسPDP۱7یاهنایارزکرمردMIT

.دشهتخاس۸»گنیدنلرانول«نوچیرگیدنازومآشناد
یاهنایاریاهیزابزایراجتیرادربهرهبهبعورشاهتکرشودارفازایدادعتههدنیامودهمینرد
،بآحطسیورءایشاهدهاشمصوصخم»اگسِ«ییایردریزنیبرود۱۹۶۶لاسرد.دندرکیدجروطهب
عورشزین»رئابفلار«.دادیمناشناریزابیاههاگتسدزایتاناکمااما،دوبنیاهنایاریزابکیًاعقاوهچرگا
۱۹72لاسرد۹»هسیدوایزابلوسنک«تخاسهبرجنمهک،دومنیلماعتیاهنویزیولتدرومردقیقحتهب

.دش
 1979 - 1970

نیتسخن،دننکیمداینآزاییویدیویاهیزابیاربییلاطنارودناونعهببلغاهکههدنیارد
هزاجااهنیشامنیاهب.تفرگتروصیزابیاهنیشامهارزایاهنایاریاهیزابزایراجتیرادربهرهب
اریاهنایاریاهیزابزایرادربهرهبناکمایراجتلکشهب،لوپیهجوتلباقرادقمهنیزهاباتدشهداد
یراجتتیقفومکیاما،دشرهاظ۱۹7۱لاسرد۱۰»ییاضفهنایار«یزابیاهنایاریزابنیلوا.دنشابهتشاد
۱۹72لاسردودنتخاساریراتآوهدیشکنتسدراکزانآناگدنزاس،لاحنیااب.دوشیمنبوسحم
تسانیابلاجیاهناتسادزایکی.دشرازابهناورگرزبیراجتتیقفومکیناونعهب»گنوپ«یزاب

یم A Brief History of Computer Games. Mark Overmars, 2012 هلاقمزایاهمجرتشخبنیا-2
باشد.

2-  oxo
3- Alexander Douglas
4- William Higginbotham
5-  Space war
6-  Steve Russell
7-  See http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/?f=theme&s=4&ss=3
8-  Lunar Landing
9-  Odyssey
10-  Computer Space
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اههاگتسدهکدشیمشرازگهتفهودیطرد،دندادرارقراونرداردوخنیشامنیلوااهنآهکینامزهک
ارهظفاح،تخادرپهناماس،فلتخمتلاحمرددایزهعجارملیلدهبهکدوبنیایعقاولکشماما.دناهتسکش

هدرکفقوتمارراکولتخمبود.
رظنهب.دشداجیایبلاجدیدجیاهیزابودشلابندرگیدیاهتکرشزایرایسبطسوتیراتآدوزیلیخ
یرادربکیفارگزاییاضفیاهگنجیزابرد۱۹7۶لاسردهکدوبیسکنیتسخن»توآکرب«دسریم
رد.دشدیلوت2»یودیم«طسوت۱»ییاضفنامجاهم«ودشیفرعمگنر۱۹7۸لاسرد.تساهدرکهدافتسا
تیقفومنیرتگرزبناهجرسارسردهاگتسدرازه5۰شورفاب(دمآرازابهب۳»اههرایسهدرخ«۱۹7۹لاس
مانهبلصاردیزابنیا.دشداجیا4»نمکپ«بوبحمرایسبیزاب۱۹۸۰لاسردو)دشنارودنآرد
ارنآزایشخبدنشابهتشادسرتماننیازامدرمدیاشهکلیلدنیاهبهدننکعیزوتامادوب»نجدرم«
یزابکی.دشنپاژردهکسدوبمکهبرجنمیزابنیاهکتسانیایزابنیارگیدبلاجناتساد.دادرییغت

ادیپروهظ۱۹7۶لاسردهکدوب5»گرمهقباسم«رگیدهجوتلباقکرد.
ارنویزیولتهعومجمهبلاصتايیاناوتهکدندمآدوجوهبیگناخیاهلوسنکنامزنیاردنینچمه
.دشهتخورفنآزاهاگتسدرازه۱۰۰دودح۱۹72لاسردهکدوبیهاگتسدنیتسخن»هسیدوا«.دنتشاد
یاهششوپزاهدافتساابودهدتکرحشیامنهحفصیورربارطاقنیخربتسناوتیمطقفهاگتسدنیا

هفاضایزابهنیمزهبارگنرنویزیولتیاربیکیتسلاپکند.
هدافتسادرومیزابیاربجیرتراکرابنیلوایاربوتشاذگهصرعهباپ»Fلاناکهناماس«۱۹7۶لاسرد
عونردهکدروآدوجوهبارهناماسنامهیورربفلتخمیاهیزابتخاسناکماهناماسنیا،تفرگرارق
یراتآهکدوبینامزنآودشهتشادرب۱۹77لاسردیرگیدگرزبماگ.دوبمهمرایسبیروآونکیدوخ
ارچ،دوبنبوخنادنچهاگتسدنیاشورفادتبارد.)دوب2۰۰۶یراتآنآمان(دشیفرعمVCSهناماساب
هکدوب۱۹۸۰لاسردیزابنیافطعهطقناما،دوببوخرایسبشایزابودوبتمیقنارگهاگتسدنیاهک
نیاهکتفگناوتیمتیاهنرد.دشرازابهناورهاگتسدابییاضفنامجاهمیزابیرازفامرنهتسبابیراتآ
۱۰۰۰زاشیبعومجمرد.تسایزابدوخهکلبدهدیمشیازفاارشورفنازیمهکتسینرازفاتخس

.دشهتخورفیزابنویلیماهدصوهاگتسدنویلیم۳۰زاشیبودیلوتیزابVCSفلتخمجیرتراک
تیابولیککیاهنتادتباردVCSیراتآ،هنومنيارب.دوبدودحمرایسبهاگتسدنیارازفاتخسلیاوا
یزیگناربشلاچرایسبراکاهنآیارببلاجیزابیسیونهمانرب.تشاداههدادوهمانربودرهیاربهظفاح

.دندوبنراقتمیزابهنیمزبلغاهکتساینعمنادبلاثمناونعهبهظفاحردتیدودحم.دوب
 1989 - 1980

،دندشدیلوتههدنیاردفورعمیاهیزابزایرایسب.تساشیازفالاحردتعرسهباهیزابدادعت

1-  Space Invaders
2-  Midway
3-  Asteroids
4-  PAC-MAN
5-  Death Race
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ناردارب«،)۱۹۸2(4»لافتیپ«،)۱۹۸2(۳»نشیزوپلُپ«،)۱۹۸۱(2»گنوکیکناد«،)۱۹۸۰(۱»کرزُ«:دننام
۹»دیورتم« ،)۱۹۸4( ۸»تیلا« ،)۱۹۸4( 7»تسِاوک گنیک« ،)۱۹۸۳( ۶»ریلا زنوگارد« ،)۱۹۸۳( 5»ویرام

۱۱»یسراپسنرپ«،)۱۹۸7(۱۰»نماگم«،)۱۹۸۶()۱۹۸۹(.
رد.دننکدوروهنیمزنیارداتدندشبیغرتزیننارگید،یراتآدننامییاهتکرشتیقفومزادعب
اهیزابنیاهک،تساهدشداجیااهلوسنکیاربینوگانوگیاهیزابدسریمرظنهباهتکرشزایرایسب
تخاسردگرزبتاهابتشازایخرب،دوبعطقمنآردرازابربهرهک،یراتآ.دنرادینییاپتیفیکبلغا
اباماتشادربردشیاربیرلادنویلیمیاههنیزههک۱2».یت.یا«یزابدننام.تشادهارمههباراهیزاب
وبطاخمهنیمزردهابتشازایاهجیتنبلطمنیا.دادتسدزااردوخنایرتشمدامتعایزابنیاتخاس
اهتکرشزایرایسب.دش۱۹۸4لاسردیزابلوسنکطوقسویدیماانزاسببسودوبناگدننکفرصم
هبمهمهجیتنکیقافتانیا.دندشهتشاذگرانکیزابراکوبسکزاایوهدشتسکشروهدحتمتلاایارد

.دوبنپاژهباکیرمآزایزابدیلوتینوناکهطقنرییغتمهنآوتشادهارمه
یصخشیاههنایار.دوبدیدجیاهنایاریاهیزابیفرعماهیزابنیاردتسکشلیلادزارگیدیکی
یاهتیلباقوریواصت،هظفاحنتشادلیلدهباهیزابیاربهژیوهب،دوبرادروخربزینیبسانمتمیقزاهک
،۱4»۸۰-.سا.رآ.یت«،۱۳»سکشویدار«اهنآنیرتفورعمًلاامتحا.دیسریمرظنهببسانمرایسبادص»وی.
یراتآابهژیوهب،دشرازابنیادراوزینیراتآ.تسا۱7»۶4ردُوموک«و۱۶»۸۰سکیادز«،۱5»2۰-.یس.یآ
رتهداسهنایارنیایاربیزاب.دشیفرعم۱۹۸5لاسردلوصحمنیاودوببوبحمرایسبهک۱۸».یت.سا«
داجیاارناکمانیادیدجدرواتسدنیا.دندرکیمهدافتساتساکراونوکسیدیپلافزااریز،دشیمیپک
رسیماررتهدیچیپیاهیزابتخاسعوضومنیاهک،دورولجیرتشیبهفرصابیزابتفرشیپابهکدرکیم
یزاباتدوبروبجمهجیتنرد،درکیمعورشادتبازااریزابدیابهشیمهنکیزاب،نآزاشیپ.تخاسیم
هجیتناتدنکیمداجیانکیزابیاربارناکمانیاهدشهتخاسیاههنایار.دناسربنایاپهبهسلجکیردار
لحارمردوهمادارددناوتیمنکیزاب.دنکفقوتماریزابوهدرکهریخذتسههکیتیعضورهرداریزاب
.دناسربنایاپهبهدرکفرصمیزابیاربهکاریدایزیاهتعاسهجیتنردودریگرسزااریزابهمادایدعب

1-  Zork
2-  Donkey Kong
3-  Pole Position
4-  Pitfall
5-  Mario Bros.
6-  Dragon’s Lair
7- King’Quest
8- Elite
9- Metroid
10- Mega Man
11- Prince of Persia
12- ET
13- Radio Shack’s
14- TRS-80
15-  VIC-20
16-  ZX80
17-  Commodore 64
18-  ST



21

فصل اول: سرگرمی دیگر کافی نیست!

ادیپدورویزابرازابهباتتخاسمهارفرگیدیاهتکرشیاربارتصرفنیایزابلوسنکرازابطوقس
موکیماف.درکرشتنمنپاژردار۱»موکیماف«مانابیگناخهنایارکی»ودنتنین«یناپمک۱۹۸۳لاسرد.دننک
یاهیزاب.تشاذگیمشیامنهبیرتهبکیفارگاباراهیزابنینچمهودرکیمتیامحاریرتلاابنشولوزر
یمرگرسنامزاس.دنتشادیرتیعیبطیاهگنرودندوبیرتشیبتایئزجیارادهلیسونیاطسوتهدشهئارا
رازابرددیدجلوسنککیناونعهبودرکاکیرمآدراواریگناخلوسنکنیا۱۹۸5لاسرد2ودنتنین
اهیزابیاربدیدججیرتراکعونکیزاودنتنینلوسنک،یمیدقویلبقیاهلوسنکابهسیاقمرد.تخورف
رپوسنارداربیزابیاههتسبلوسنکنیایارب.دشیمنآدراولوسنکییولجبردزاهکدرکیمهدافتسا
هتخاسلوسنکنیایاربزینR.O.Bای»تابور«مانابیزابکی.دندشرشتنم4»ناگتیلا«و۳ویرامشد.
تیقفوملماعناونعهبارویرامرپوسنارداربقفومقوفیزابزینودنتنین،ییاضفنامجاهمیزابدننامه
یریگلکشلاحردودنتنینابتباقریارب5اگسِیناپمکهکدوبنامزنیمهرد.درکرازابهناوردوخلوسنک
ثعابودشهدافتسالیزربدننامایندقطانمرگیدیارب۶»لاپ«هناماسودنتنینطسوترابنیتسخنیارب.دوب

ودنتنینلوسنکرتشیبشورفشد.
رد۱۹۸۸ربتکا۱۹ردلوسنکنیا.دشرازابدراو7»سیسنج/ویارداگم«ماناباگسِیناپمکدیدجلوسنک
هبرجتارلوسنکمیقتسمهضرعاپورارازابزینرابنیتسخنیارب.دشرشتنماکیرمآردتسوگآهامردونپاژ
ارودنتنینرپوسلوسنکودنتنینیناپمکدعبلاس2ًاقیقد.دشاپورادراوسیسنج/ویارد۱۹۹۰لاسردودرک
یاهمانودرکرازابهناوریرونیاهویارداباردوخیاهلوسنکاگسِیناپمکنامزنیمهرد.درکرازابهناور
یاهناسردنچیاههمانربهکدوبنارودنیمهرد.دیزگرباهنآیاربار۸»ید.یساگسِ«/»ید.یساگمِ«

هدرکادیپجاورمدرمنیبردیریوصتویتوصبود.
یکیفارگیارادهکدرکرازابهناورار»۳2سکیا«مانابیدیدجلوسنکاگسِیناپمکاهلاسنیمهرد
تیامحمدعلیلدهبلوسنکنیالاحنیااب.تشاداریرتشیبیاهیعلضدنچشزادرپتیلباقودوبرتهب
يخربهکدشثعابنآتخاساما.دشهجاومینیگنستسکشاباهزاسیزابونآناگدنزاسفرطزا

.دنشابرتهبیاهيیاناوتابرتیوقیاهلوسنکتخاسلابندهبیبناجیاهیناپمک
ناونعهب۱۹۸۹لاسرد۹»یوبمیگودنتنین«.داتفاقافتامهمودیدجهعسوتکیههدنیانایاپرد
بوبحمرایسبهکدوب»سیرتت«یزابتخاستامادقانیالصاح.دشیفرعمیتسدیزابهناماسنیتسخن
هکیزابنیرتروآدایتعاناونعهبوهدشیحارط۱۰»فنُتیجاپیسکلا«یسوردنمشنادطسوتسیرتت.تسا

.دشیمهتفرگرظنرددوبهدشهتخاسلاحهبات

1-  Famicom
2-  Nintendo Entertainment System (NES)
3-  Super Mario Brothers
4-  Light gun
5-  Sega
6-  PAL
7-  Mega Drive/Genesis
8-  Mega CD/Sega CD
9-  Nintendo the Game Boy
10-  Alexei Pajitnov
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 1999 - 1990
تیبوبحمهظحلنامهردهکیلاحرد؛تسایزابیاهلوسنکتردقردیمیظعشیازفادهاشههدنیا
یاهلوسنکنایمردهتبلا.دندوبنرادروخربرتربتیفیکزارگیداهنآاریز،تساهتفایشهاکیزابنیشامزا
هکدوبیتیب۶4یلوسنک»۶4ودنتنین«.دناهدومنضقناریدنبهتسدنیاهکیدراومدنتسه،لسننیا
زا،یزابیحارطهنیمزردیدعبهسیاهاضفزاینابیتشپ.دریگیمرارقیمجنپلسنیاهلوسنکهطیحرد
ردیمجنپلسنیاهلوسنک.تفایهماداوتیبوبحم،لسننیایاهلوسنکهئاراابهکدوبینیونیاهیگژیو
ودنتنین،۱۹۹4لاسرد»ینوسنشیتسایلپ«،۱۹۹4لاسرداگس.دندشهضرع2۰۰۳ات۱۹۹۳ینامزهزاب

لسننیاردهدشهضرعیاهلوسنکنیرتبوبحمونیرتیلصا،۱۹۹۶لاسرد۶4هستند.
موسلسنزا،هدششزادرپتیبرادقمرداهنآرگشزادرپییاناوترادقمهیاپرباهلوسنکیدنبمیسقت
یگرزبیاهرازابودنتفرگرایتخارداکیرمآزاارلمعراکتبااهینپاژهکینامز.تفایقنوریزابیاهلوسنک
هنومن.دشابیتسردیدنبمیسقتتسناوتیمن،یدنبمیسقتنیااما.دندادصاصتخادوخهبتعنصنیاردار
.درکیمهدافتساجیرتراکزا،دنمتردقیرگشزادرپابهکدوبودنتنینتکرش۶4ودنتنینلوسنکنآزراب
هبرجتوذوفننینچمهو،شایتیب۳2یاهلسنمهرباربرددوخیتیب۶4رگشزادرپهبهجوتابلوسنکنیا
.دهدصاصتخادوخهبنشیتسایلپابسایقرداریهجوتلباقیاهرازاباتتسناوتن،دوخهدنزاسیلااب
درفهبرصحنمیاهیگژیوودشنیبایرازابهبفوطعماهنتتیبوبحماماتفرگلکشیوقیبایرازابهچرگ
نیاردرابنیتسخنیارب،لسننیایاهلوسنک.دوب۶4ودنتنینرباربردگرزبدسکیهراومه،نشیتسایلپ

هدافتساهدرشفحولهناسرزاضرفشیپوهدرتسگلکشهب،هصرعنمودند.
لوسنکهبتبسنیهجوتلباقتیزمکیهنایارنتشاد.دشغلابهنایاریاهیزابزینههدنیالوطرد
دراهاهنآ،تشادیرتشیبهظفاح،دوبرتهباهنآحوضووکیفارگ.دندوبرتیوقرایسباهنآاریزتشاد
زورماهباتهکرتلاابرایسبیاهدنزادرپتعرساههاگتسدنیاودنتشادیزابیاههدادهریخذیاربکسید
،۱»زگنیمِل«لاثمیارب،دشدیلوتیصخشیاههنایارگرزبیاهیزابزایرایسب.دندوبارادارتشادندوجو
یشهوژپیملعهبترذخانامزوطباوضاب(۳»نشیزلیویس«،)تیارلیوفورعمتکرشطسوت(2»یتیسمیس«

.دشهتخاس)ریام
یدیدجلسنهبرجنمنیا.دنکشخپهدرشفحولزااریقیسومووئدیودناوتیمیصخشیاههنایار
یاههولجویلاعرایسبیادصگنهآو4».یو.ما.فا«لماکیتکرحملیفزابوخیبیکرتهکییاهیزابزا
زاوابیزیاههنحصاب)۱۹۹۳(5»هروطسا«یزابمهملاثمکی.دنوشدیلوت،دوبیکتمتسیزطیحمیتوص
».یو.ما.فا«زاهک)۱۹۹5(۶»ریخستویهدنامرف«،رگیدلاثم.دوبهژیویتوصیاههولجوهدشهدیچشیپ
زاهدافتسایصخشیاههنایارزاهدافتسابوخیاهیگژیوزایکی.تساهدرکهدافتساناتسادنتفگیارب
مهارفنکیزابیارباریزابردرتشیبتایلمعماجناورتعیرستکرحناکماهکدوبهراوشومودیلکهحفص
یارباهیزاببصندوبراوشدرایسبادتباردهکیصخشیاهنایاریاهیزابتلاکشمزایکی.درکیم

1-  Lemmings
2-  Sim City
3-  Civilization
4-  FMV
5-  Myst
6-  Command & Conquer
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.دندرکیمراک)DOS(سادمتسیسزاهدافتساابمهزونهمدرمزایرایسبهکیماگنههژیوهب،دوبنانکیزاب
نیا.تفایدوبهبدندرک۹5زودنیوزاهدافتساهبعورشمدرمهکیماگنهیهجوتلباقروطهب،هلئسمنیا

رجنمیزودنیویاهیزابشیازفاهبتلاوحتگردید.
روطهبیصخشیاههنایار،دندرکیمیزابنمیشنقاتاردًاتدمعاریلوسنکیاهیزابدارفاهکیلاحرد
یزاب،۱۹۹۳لاسرد.دشرجنماهیزابرداوزناهبیعونهبهلئسمنیا.دنتفرگرارقهعلاطمقاتاردلومعم
تخادناهارهبهدحتمتلاایارداریتاضارتعا،زیمآتنوشخریواصتندادناشنلیلدهب،۱»تبمکُلاتروم«
دشیاهنایاریاهیزابردتنوشختارثادرومردییاهثحبزاغآوهرگنکتاسلجلیکشتهبرجنمنیاهک

رجنم»ESRB«یزابیمسریدنبهدرماظننیتسخنیریگلکشهبماجنارسوگردید.

  تصوير 1: رستاخيز2، 1993

یزابوهبناجهمهرایسبهبرجتکیداجیاهبیزابکیفارگ.دوبتفرشیپلاحردًامئاداهیزابکیفارگ
.درکیمیرایسبکمکبوبحمرایسب

 2009 - 2000

یدایزتردقوهدوبرادروخربیتیب۱2۸دنمتردقرگشزادرپزاییوئدیویزابیاهلوسنکزایلسن
،لسننیایاهلوسنکیاهیگژیورگیدزا.دنتشادرایتخاردیدعبهسیایوپیاهطیحمشزادرپیاربار
راصحناواهرازاباهینپاژهکدوبینامزردنانآیدجروضحوهصرعنیاهبییاکیرمآناگدنزاستشگزاب
.تشگهئارااگسِتکرشطسوتلسننیالوسنکنیتسخن.دنتشادرایتخاردیتنسیلکشهبارتعنصنیا
ابینوس.درکیفرعماریتیب۱2۸لوسنکنیتسخن۳»تسکَمیرد«هضرعاب،۱۹۹۸لاسرداگسِهکینامز
یاهنوگهبمادکره،»سکابسکیالوسنک«ابتفاسورکیامماجنارسو»بویکمیگ«ابودنتنین،»2نشیتسایلپ«
یتسدیزابلوسنکیدادعت،لسننیاردنینچمه.دندمآربتعنصنیایاهرازابرددوخذوفنشیازفایارب

1-  Mortal Combat
2-  Doom
3-  Dreamcast
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.دشورهبوریریظنمکلابقاابهتفرشیپ»یوبمیگ«دنناماهنآزایخربهک.دشهضرعزین
هکدوبیلاحردنیا.دومنهضرعار»۳۶۰سکابسکیالوسنک«2۰۰5لاسربماون22ردتفاسورکیام
ذوفنظاحلهبدنچره.تشادمششلسنیاهلوسنکردارلوسنکهضرعهبرجتنیازاشیپ،تفاسورکیام
تفاسورکیامیاربگرزبهبرجتکیاما،دروختسکشدوخبیقرودزاسکابسکیا،شورفواهرازابرد
.دنتشادروضحاهلوسنکزالسننیاردزین۱»یو«ابودنتنینو»۳نشیتسایلپ«ابینوس.دمآیمباسحهب
یاهطیحمردیوقرایسبشزادرپهنیمزرداهنآیلاابرایسبییاناوت،اهلوسنکزالسننیازرابیگژیو
یبناجتاناکماواههنوزفا،طخربتامدخهدرتسگینابیتشپ،یریوصتویتوصیلاابرایسبتیفیک،یدعبهس

هناروآونوبلاجبود.
یراگزاستیلباقلماکروطهبهکتسابویکمیگودنتنیننیشناجوودنتنینیگناخلوسنکنیمجنپیو
تسشنردلوسنکنیادرومردرابنیتسخنودنتنین.دراداربویکمیگیبناجمزاولرتشیبواهیزابیمامتاب
نآزا2۰۰5وپسکاکینورتکلاهاگشیامنرداهدعبوتفگنخس2۰۰۳وپسکاکینورتکلاهاگشیامنیربخ
دوخنآزاارهزیاجنیدنچرابنیتسخنیاربیو،2۰۰۶وپسکاکینورتکلاهاگشیامنرد.درکیرادربهدرپ

زاغآلماکروطهبیدیلکرازابراهچرداردوخشورفیو2۰۰۶ربماسد۸رد.درککرد.
نیرتشورفرپ۳۶۰سکابسکیاو۳نشیتسایلپدوخبیقرودزارتلاابشورفابیو2۰۱۱لیروآات
یطاکیرمآرداریزابلوسنکنیرتشورفرپدروکر2۰۰۹ربماسدردودوریمرامشهبدوخلسنلوسنک

هامکیشکست.

 تصوير 2: کنسول  های جديد دريم کست، پلی استيشن 2، گيم کيوب و ايکس باکس.2

4یوبمیگینویلیمدصشورفهبودنتنین.دوشیمیفرعم۳»نشیتسایلپینوسلوسنک«2۰۰۰لاسرد

1-  Wii
2- Dreamcast, PlayStation 2, GameCube, and Xbox
3- Sony Playstation
4- GameBoy
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هدحتمتلاایاتسپتکرش.دوشیمهضرع2»زیسکام«تکرشزا۱»زمیسزمیس«یزاب.دنکیمادیپتسد
.دنکیمیفرعمارییوئدیویاهیزابیاربیصوصخمرهم

یفرعمودنتنینتکرشزا»بویکمیگ«وتفاسورکیامتکرشزا»سکابسکیالوسنک«2۰۰۱لاسرد
،»تبمکُ«یاهیزاب.دنکیمیظفاحادخ4)دیکرآ(ینلاسیاهیزابتعنصاب۳»یودیم«تکرش.دنوشیم
تخاسدصقرگیدهکدنکیمملاعایمسرروطهباگسِ.دوشیمیفرعم۶»یجناب«تکرشزا5»دولوُیا«،»ولاه«
هدنزاسهورگادتبارد،دشرازابدراو2۰۰5ربماون22خیراترد۳۶۰سکابسکیا.درادناریزابیاهلوسنک
ای7»نونز«مانابار۳۶۰سکابسکیالوسنکتشادمیمصتتفاسورکیامتکرشردیزابیاهلوسنک
ارلوصحمنیایراذگرثافیطهکنیایاربتفاسورکیامتکرشاما،دنکیفرعمرازابهب2سکابسکیا
مانابطخربتامدخیارادلوسنکنیا.داهننآربار۳۶۰سکابسکیامان،دنکنایامنمدرمیاربرتشیب

زین»ویلاسکابسکیا«هست.
يعقاومردلوسنکدشيمثعابهکدوبلوسنکدحزاشیبندشمرگلکشم،تاداریانیرتمهمزايکی
يدصردودشيمناهلوسنکيمامتلماشلکشمنیاهتبلا!دنکنراکرگیددراوميضعبردودنکگنه
سکیادیلوتطخ،مزلاياهيسرربزاسپدعبهامدنچتفاسورکیامتکرش.تشگيملماشاراهنآزا
يیاهلوسنکردهکيروطهب.تخاسفرطربيدایزدودحاتارنآتاداریاودرکضوعار۳۶۰سکاب
لوسنکهکنیا.تشادندوجورگیديترارحلکشمنیادندشدیلوتيدلایم2۰۰۶هیروفخیراتزاسپهک
هارودیمهفدوشيمنآابندرکيزابونتشاذگنشورتعاسدنچابطقفارریخایدراديترارحلکشم
لوسنکنیایارب.دیسرنایاپهب2۰۰۹لاسرد»رپساجدرُبردام«هئاراابتلاکشمنیایمامت.درادنيرگید

.دشهضرعزین»تکنیک«نوچییاههنوزفا

  تصوير 3: ايکس باکس360 و معروف ترين عنوان بازی آن هالو 3

1- The Sims
2- Maxis
3- Midway
4- Arcade
5- Halo: Combat: Evolved
6- Bungie
7- Xenon
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نشیتسایلپیاهتیقفومهماداردونشیتسایلپیرسزاینوستکرشتلاوصحمزایکی۳نشیتسایلپ
نپاژرد2۰۰۶ربماون۱۱ردوتسایاهنایاریاهیزابلسننیمتفهزالوسنکنیا.دشهضرعرازابهب2
،لوسنکنیا.دشرازابدراویمسرروطهبایلارتساواپورارد2۰۰7سرام2۳واکیرمآرد2۰۰۶ربماون7و
.دوشیمهتخاستامیکشموکیلاتمیکشمگنرودردوهدوبخیراتلوسنکنیرتمیجحونیرتگرزب
ردیرتمیلیم۹نفکی.درادرتمیتناس۹۸×5/۳×4/2رباربیداعباوتسامرگولیک5دودحشنزو

.دوشیمهدافتساندرککنخیارببقع
نینچمه،تسا»۱روسسورپلسِ«مانهبهدنزادرپکیزایعون۳نشیتسایلپردیزکرمرگشزادرپدحاو
یزکرمهدنزادرپناونعهبنآیرامعمرداهدنزادرپعوننیازاهکتسایلوصحمنیتسخنهاگتسدنیا
ودنرادنراقتمانیراتخاس،جیاریاهتسهدنچیاههدنزادرپفلاخرباهروسسورپلس.تساهدشهدافتسا
اهنآیفیکحطسندربرتلاابویزابیاههاگتسد،یگناخیاهامنیسردهدافتسااهنآیحارطزایلصافده
یاههتسهیارادجیاریاههدنزادرپفلاخهبهکدوشیمهدیماننراقتمانتهجنیازااهنآراتخاس.دوب
یسیونهمانربلیلدنیمههبدناهدشلیکشتیعرفهتسهدنچویلصاهتسهکیزاودنتسینناسمهوزارتمه

توافتمیدایزدحاتلوادتمیاههویشهبتبسناهنآیوررباست.
۳یسنارفنکرد2۰۰۶لاسردینوس،2ویلاسکابسکیاهکبشردتفاسورکیامیاهتیقفومهبخساپرد
طخربهکبشکی۳نشیتسایلپ.داد۳نشیتسایلپیاربنیلانآیاهکبشیزادناهارزاربخًامسرویکوترد
دوشیموگوتفگ،دوشیمیرادیرخیزابنآردوتسایزاجمیایندیعونهکدراد4».نا.سا.یپ«مانهب
هبیشخبیارادلوسنکنیا.دینکتخادرپاریغلبمدیابنامشنشیتسایلپهکبشردندرکیزابیارب....و
تنرتنیادراویصخشهنایارکیدننامههکدزاسیمرداقار۳نشیتسایلپهکدشابیم»رزوربتنرتنیا«مان

مانتبثارلوسنکدیابتنرتنیاتامدخزاهدافتسایارب.دوشکرد.

  تصوير 4: پلی استيشن 3 و نمونه ای از بازی

1- Cell processor
2-  Xbox LIVE
3- PlayStation Business Briefing meeting
4- PSN
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اهتکرشرگیدزاارتقبسیوگتسناوتنهتشذگدننامنادنچ۱»۶یتویدوآلاک«یزاب2۰۱۰لاسرد
ابدوخنایرتشمفیطتسردتخانشابدوخیاهلوسنکتیوقتابيگمهایندزاسیزابیاهتکرشودریگب
اهیزابردیعونصمشوهدرکلمعردرتشیبیراذگهیامرسوتایئزجردتقدوکیفارگ،تیفیکندربلااب

اهیزابهنوگنیانارادتسودزایرایسببذجثعابشدند.

1,3 عصر بازی  های رایانه  ای
دوشیمندرکیزابرصعهبلیدبتدرادتاعلاطارصعامینیبریزتسرددیوگیم»فروتسلاب«
دادعت،۱۹7۰ههدردهکتفگناوتیمیاهنایاریاهیزابتعنصدشرصوصخرد.)۱5۰:۱۳۸۹،یرثوک(
یاربهدمعروطهبهکییوئدیویزابیدودحمرایسبدادعت،2»سکوانگم«ویراتآدننامتکرشیدودعم
هبوکمانوینوس،ودنتنیندننامینابیقر،ههدنیالوطرد.دنتخاس،دوبهدشیحارطناوجنارسپونادرم
هبذاجیرتهدرتسگبطاخمیاربهکدندرکییاهیزابتخاسهبعورشاهتکرشنیاودنتسویپتعنصنیا
یارباضاقتشیازفاواهنکیزابدشروهعسوت،هزورما.دنکبلجدوخهباریرتشیببطاخمودشابهتشاد
ردیاهنایاروییوئدیویاهیزاب.تساهدشلیدبتیمرگرسیاهرازفامرنتعنصهنوگراجفنادشرهباهیزاب
۳یمرگرسیرازفامرنتلایکشتوتسایرلاددرایلیم2۱هبکیدزنتعنصکیاکیرمآردرضاحلاح
یاهنایاریمرگرس،5اکیرمآیودنتنین،4نشیروپروکتفاسورکیام:لماش.درادوضعتکرش۳۰زاشیب
نیرتعیرسزایکیرضاحلاحردیمرگرسیاهرازفامرنتعنص.7کینورتکلایاهرنهو۶اکیرمآینوس
یبناجتازیهجتواههاگتسدورازفامرن،رازفاتخسشورفیلکروطهب.تساکیرمآداصتقادشرهبورعیانص
،غلبمنیاعومجمزا.دروآتسدهب2۰۱2لاسرددرایلیم2۰.77یاهنایاروییوئدیویاهیزابتعنص
هدوزفایاوتحم،لاتیجیدیاهیزابدیرخردرلاددرایلیم5.۹لماش،رلاددرایلیم۱4.۸یزابیاوتحمشورف
نیا،۱۹۹7لاسرد،هسیاقمرد.یعامتجاهکبشویمانتبثیاهیزاب،لیابومیدربراکیاههمانرب،لاتیجید
اریروآدوسلغاشمنینچمهتعنصنیا.دروآدوجوهبرلاددرایلیم5.۱لاسکیزاشیبلوطردتعنص
شیبمیقتسمریغومیقتسمروطهبیاهنایاروییوئدیویاهیزابیاهتکرش.درکهفاضایلحمیاهداصتقاهب

.)www.theesa.com(دناهتفرگراکهبتلایا۳4رداررفنرازه۱2۰زا
نیمهردهکیلاحرد.دوبرلاددرایلیم۶یاهنایاریاهیزابشورفزالصاحدمآرد2۰۰۱لاسرد
نامزاسشرازگقبط.دوبهدشدروآربرلاددرایلیم۸.۱ییامنیسیاهملیفلحمزادوویلاهدمآردلاس
2۱ربغلاب2۰۰۳لاسرداهیزابیناهجرازابهکتسانآزایکاحاهدروآربیداصتقاهعسوتویراکمه
دمآرد.دیامنیمهجوتلباقیقیسومتعنصرلاددرایلیم۳2ابهسیاقمردهکتساهدوباکیرمآرلاددرایلیم
شدرگنیا.تفرگیشیپلاسنیمهردامنیسهشیگتیلبشورفزا2۰۰۱لاسرداهیزابزاهدحتمتلاایا
رازابنیازایرتشیبهچرهمهسبسکیاربهکتساهتشادنآربارتعنصنیانابحاص،هجوتلباقیلام

1-  call of duty 6
2- Magnavox
3- ESA
4- Microsoft Corporation
5- Nintendo of America
6- Sony Computer Entertainment America
7- Electronic Arts
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.دننکهضرعرازابهبرتشیبهچرهلماعتوتیباذجابییاهیزابروآدوسوکرحترپ
هیبشلًاماکیزیچ.تساشرتسگودشرلاحرددوویلاهیاپمهاکیرمآردیاهنایاریاهیزابتعنص
هببیجعیتعرسابیاهنایاریزاسریوصتیروانفتفرشیپابهکنشیمینایاهملیفواهنوتراکروهظهب
هدشیحارطملیفساسارباهیزابزایرایسبهکنانچ.دندشلیدبتدوویلاهاباتسارمهویزاومیاهصرع
.دنوشیمهتخاسویحارطاهنآیانبمربودنریگیمماهلاییوئدیویاهیزابزازیناهملیفزایدادعتو
اهیزابردناشیاتمهیاهشقنیادصبلاقردینیرفآشقنهبعورشییامنیسروهشمنانکیزابزایرایسب
نادنرب«،»نوتسنیمیرِ«،»زنیکپاهینوتنآ«لماش۱»فلووئب«ملیفیلصانانکیزابنامزمهیگدنیوگ.دناهدرک
یاههنومنزاماننیمهابییوئدیویزابردناشلداعمیاهشقنبلاقرد»چورنیتسابس«و،»نوسیلگ
نیاهلمجزااهیزابنتمیقیسومهیهتردزینفورعمیقیسومیاههورگتکراشم.تسانآهتسجربرایسب
یفرعمتیروحمابینیونیاهشخب،ملیفیاههراونشجزایرایسبردریخایاهلاسیط.تسااهتیلاعف
:لقتسمیاهیزاب«یصاصتخاشخبلیکشت؛دناهدشهدناجنگزینهتسجربییوئدیویاهیزابشیامنای
ملیفدنویپزایمسریشیامن2۰۰۸رد2»سندناس«ملیفهراونشجرد»اهزاسملیفیاربدیدجیاهناسر
هتفگهب.)۱۹۰:۱۳۸۹،یرثوک(دوریمرامشهبیریوصتیاهرنهیروانفوتعنصهصرعردیزابو
.دوب)2۰۰4ربماون۹(»2ولاهیزاب«یرلادنویلیم۱25شورف،2۰۰4لاسهجوتبلاجهدیدپ»ریاوکسا«
زازین»ناگراتسگنج«تمسقنیرخآو»2یتوبکنعدرم«یاهملیفلاسنیمهردهکدوبیتروصردنیا
یتحاهیزابهکتسانآزایکاحهدیدپنیا.دوبرتشیببتارمهب2ولاهشورفاما.دشرازابهناوردوویلاه

.)2۰۰:نامه(دناهتفرگیشیپزینیدوویلاهقربوقرزرپوجرخرپیاهملیفزا
یاهیزابتیعضوزایفلتخمیاهرامآدوخ2۰۱۳لاسیاهشرازگردیحیرفتیاهرازفامرنتلایکشت

یمهئاراییوئدیوویاهنایاردهد:
۱ .دننکیمیزابییوئدیویاهیزاباهییاکیرمآدصرد5۰.
2 لاس۳۰اهیزابنانکیزابینسنیگنایماست..
۳ .دنتسهنزدصرد45ودرمنانکیزابدصرد55،یتیسنجرظنزا.
4 یلاحرد؛دنرادییوئدیویاهیزابنکیزابنانزتیعمجردارمهسنیرتشیب،رتلاابولاس۱۸نانز.

.تسارتمکولاس۱7،نارسپیاربمهسنیاهک
5 54،اهیزابنارادیرخنیرتشیبنیبزاوتسالاس۳5اهیزابنارادیرخنیرتشیبینسنیگنایم.

.دنتسهنزدصرد4۶ودرمدصرد
۶ ،اهید.یو.یدابهسیاقمردیاهنایاروییوئدیویاهیزابهکدنرادروابنانکیزاب. دصرد4۳

دیرخیاربنانکیزابهکیلیلادنیرتهدمعزایکی.دنتسهرتهفرصهبنورقمامنیسهبنتفرویقیسوم
کیهلابند،باذجیناتسادطخ،یزابیکیفارگتیفیک:دننکیمنایبییوئدیوویاهنایاریاهیزاب

.تسابوبحمیزاب
7 نیدلاوهارمههبدصرد۱۶:دننکیمیزابناشهداوناخیاضعاوناتسودهارمههبنانکیزابرثکا.

هارمههبدصرد۱۶،ناتسودهارمههبدصرد42،هداوناخیاضعاریاسهارمههبدصرد2،دوخ
یمیزابیرگیدصاخدرفایرسمهکنند.

1- Beowulf
2- Sundance
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فصل اول: سرگرمی دیگر کافی نیست!

۸ یاربیزابباختنا. رد)ESRB(ینسیدنبهدرماظنهکدننکیمساسحانیدلاودصرد۸۸
ینسیدنبهدرماظنهبتبسننیدلاودصرد۸5.تسادیفمیدودحاتودایزنازیمهبناشناکدوک
ناشناکدوکهکییاهیزابیاوتحمهبتبسننیدلاودصرد۹۳....دنرادتخانشویهاگآ)ESRB(

هجوت،دننکیمیزابدارند.
۹ یزابیاهنایاروییوئدیویاهیزابناشنادنزرفابرابکییاهتفهمکتسدنیدلاودصرد۳5.

یاهنایاروییوئدیویاهیزابناشنادنزرفابرابکییهاممکتسدنیدلاودصرد5۸.دننکیم
یمیزابکنند.

۱۰ یمیزاباههچبابنیدلاوهکییاهلیلدنیرتمهمزادرومجنپکنند:.
۸5(تساهدننکمرگرسهداوناخلکیارب.۱درصد(

۸2(دنهاوخیماهنآزااههچبنوچ.2درصد(
7۸(تساناشیاههچبابرشنورشحوترشاعمیاربیبوختصرف.۳درصد(

دصرد57(تسایزابیاوتحمربتراظنیاربیبوختصرف.4(
4۹(دنربیمتذلییوئدیویاهیزابزاناشیاههچبهزادناهبمهناشدوخ.5درصد(

۱۱ .درادناشنادنزرفیگدنزردیتبثمشقنییوئدیویاهیزابهکدنیوگیمنیدلاودصرد52.
۱2 اهرامآنیا.دنرادنسلاس۳۶یلااباهنآدصرد۳۶ودنتسهلاسگرزبنانکیزابدصرد۶۸.

گرزبردپواهرداموردپ،نازومآشنادهزورماییوئدیویاهیزابنانکیزابهکدهدیمناشن
هستند. اهگرزبردام

۱۳ میسيبرازباکیابدصرد25ودننکیمیزابدوخدنمشوهياهيشوگابنانکیزابدصرد۳۶.
.دننکیمیزاب

۱4 ردناشتیبوبحم،دناهدشنایامنکوبسیفدننامیعامتجایاههکبشیورربهکلاوژکیاهیزاب.
.تساشیازفالاح

۱5 نلااسگرزبدصرد4۰هکدادشرازگ2۰۱۱تسوگارد2»لاپیِپ«۱نیلانآتخادرپتکرش.
ربراکنویلیم۱2هکدادشرازگ2۰۱۰رد۳»کروتندیاسنیا«ودننکیمیزابطخربیاهیزاب
لوپهناهامدوشیمداهنشیپاهنآهباهیزابزایشخبناونعهبهکیزاجمیاهرازبایاربصخشم

)www.theesa.com(.دننکیمتخادرپ
ناشن2۰۰5ات2۰۰۰یاهلاسنیب4لاردفتراجتنویسیمکشیامیپجیاتن،لاابیاههدادربهولاع
نارادهزاغم،تساهتفایشهاکدصرد42هبدصرد۸5زا5».ما«هدریاهیزابدیرخنازیمهکدهدیم
نسیرتشیبناگدنشورفودنهدیمرارقیزابنارادیرخرایتخاردینسیدنبهدرماظنهرابرداریتاعلاطا

.دینکیمهدهاشمریزلودجرداراههتفاینیاجیاتن.دنسرپیموازااررادیرخ

1- Online payment company
2- PayPal
3- Inside Network
4- Federal Trade Commissio (FTC)

ونشخرایسباوتحمرظنزاوتساهدشیدنبهدررتلاابولاس۱7نینسیاربهکتساییاهیزاب)ما(هدرزاروظنم5-
هنابدایبنابزوناگژاوویسنجیاوتحم،راتشکونوخیاههنحصیاراداست.
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 بازی جدی، بازی فراتر از سرگرمی

)444:2۰۰۹.Strasburger(:عبنم.دنتسههلبباوجدصردساسارباهخساپهمه
  جدول 1: نتايج پيمايش کميسيون تجارت فدرال1 بين سال  های 2000 تا 2005

یاهنایاریاهیزابنابطاخمورازابردرییغتزاناشن،شخبنیاردهدشهئاراتاعلاطاواهرامآهعومجم
لیامتواوتحمهبتبسنتیساسح،ندرکیزابیتکراشم،نانکیزابنسنیگنایمشیازفاریظنیتارییغتدراد
ذوفنوجاوررگنایبجیاتننیا.یمرگرسطقفهنفلتخمیاههزوحردیزابزاهدافتساویشزومآیاوتحمهب

یدجیاهیزابهدنیآرازابعفنهبوهعماجردیاهنایاریاهیزاباست.

1- Federal Trade Commissio (FTC)

2000200120032005
Mهدرابییوئدیویزابدناوتیمیرتشمایآ

یرادیرخ۸57۸۶542کند؟

یدنبهدرماظنهرابردیتاعلاطاهاگشورفایآ
رادیرخرایتخاردییارجایاهتسایسو

یمگذارد؟
۱22۶2744

وازااررادیرخنسهدنشورفایرادقودنصایآ
یم۱52۱245۰پرسد؟


