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در ذهـن خیلـی از مـا تماشـای تلویزیـون و تئاتـر و 
مسابقه فوتبال دارای توجیه عقالنی برای پر کردن 
چقـدر  امـا  اسـت  سـرگرمی مان  و  فرهنگـی  سـبد 
تماشـای  و  رایانـه  پـای  نشسـتن  بـرای  می توانیـم 
 بـازی کـردن یـک فـرد دیگـر دلیـل داشـته باشـیم؟

از  دیگـر  برخـی  و  والدیـن  بـرای  شـاید  کار  ایـن 
 سـرگرم کننـده 

ً
اهالـی کتـاب کاری بیهـوده و صرفـا

سـرزمین  اهالـی  از  دیگـر  برخـی  بـرای  امـا  باشـد 
تماشـای  بـا  آن هـا  نیسـت.  چنیـن  دیجیتـال 
می شـوند  سـرگرم  تنهـا  نـه  دیگـران  کـردن  بـازی 
می کننـد،  تجـارت  آن  در  می آموزنـد،  آن  از  بلکـه 
را شـکل  عـادات خـرده فرهنـگ خـود  و  زمینه هـا 
می دهنـد و خالصـه احسـاس تعلـق خود به سـایر 
می کننـد. تقویـت  را  دیجیتـال  سـرزمین   سـاکنان 

ایـن میـدان دو سـوی دارد یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
این گود دایره ای شکل محلی برای دیدن از منظر 
تمـام تماشـاچیان اسـت. همـه می تواننـد خـود را 
ببیننـد.  را  دهنـدگان  نمایـش  سـایر  و  بنمایاننـد 
سـرزمین  سیاسـت گذاران  فعالیـت  ایـن  بـرای 
دیجیتـال بسـترهای خوبـی را نیـز تدویـن کرده اند. 
... در اختیـار بازیکنـان  آپـارات و  یوتیـوب، توئیـچ، 
تـا بـه بازیگـری مشـغول شـوند.  دیجیتـال اسـت 

طبـق گـزارش یکـی از پلتفرم هـای داخلـی اسـتریم 
کشـور  در  اسـتریمر  نفـر  هـزار   41 آپـارات،  یعنـی 

هسـتند. فعالیـت  مشـغول  بسـتر  ایـن  روی  بـر 
ایـران دارای 32 میلیـون  کـه  ایـن در حالـی اسـت 
شـناخته  چهره هـای   

ً
طبیعتـا می باشـد.  بازیکـن 

ج از کشـور بـه زبان  شـده تری کـه در داخـل و یـا خـار
ویدیویـی  بازی هـای  اسـتریم  مشـغول  فارسـی 
میلیونـی  ده  چنـد  جماعـت  میـان  در  هسـتند 
بازیکنـان بیشـتر دنبال می شـوند و مـورد پذیرش 
درآمدهـای  از  غ  فـار مسـئله  ایـن  می گیرنـد.  قـرار 
آن هـا  پرمخاطـب،  اسـتریمرهای  بـرای  اقتصـادی 
را تبدیـل بـه تأثیرگذرانـی واقعـی در دنیـای مجـازی 
گیم هـا می کنـد. درسـت حـدس زدیـد، اسـتریمرها 
هسـتند. بازی هـا  دنیـای  اینفلوئنسـرهای   همـان 
ایـن  سـراغ  بـه  بازی بـان  مجلـه  از  شـماره  ایـن  در 
زوایـای  از  تـا  رفته ایـم  فرهنگـی  شـبه  فعالیـت 
در  دهیـم.  قـرار  بررسـی  مـورد  را  آن  مختلفـی 
و  نویسـندگان  همیشـه  ماننـد  بـه  مسـیر  ایـن 
پژوهشـگران محترمـی مـا را همراهـی کرده انـد کـه 
ارزشـمندتر  را  نوشـتار  ایـن  آن هـا  تخصصـی  نـگاه 
نمـوده اسـت. امیدواریـم تـا بـا مطالعـه و تأمـل در 
ایـن شـماره از بازی بـان، کیفیـت زندگـی دیجیتالـی 
شـود. بیشـتر  رایانـه ای  بازی هـای  کنـار  در   شـما 

 ایام به کام
سردبیر

یگران دنیای بازی  باز
 سرمقاله
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          دنیای بازی های رایانه ای گویی چنان ظرفیت 
و  تصاویـر  پهنـای  در  تنهـا  کـه  دارد  گنجایشـی  و 
ویدیوهای سـینمایی و انیمیشـنی جای نمی گیرد 
و بـا دسـت اندازی بـه دنیـای بیـرون از رایانه یک بار 
دیگـر نظریـه دایره جادویی هویزینگا را تحت تأثیر 
قـرار داده اسـت. بازی هـای رایانـه ای در عصر حاضر 
عـالوه بـر پیشـرفت های چشـمگیر سـخت افزاری 
و نرم افـزاری در ورطـه جوامـع و فرهنگ هـا نیـز وارد 
شـده اند و پدیده هایـی اجتماعـی- فرهنگـی نظیـر 
اسـتریم بازی های ویدیویی و اسـتریمرها را پدیده 

آورده اند.
اسـتریم کـردن به معنی انتقـال و در اختیار قرار 
از طریـق   )... و  فایـل  )ویدئـو، صـدا،  دادن محتـوا 
اینترنـت بـه دیگـران اسـت. ایـن محتـوا می توانـد 
غـذا  کـردن،  آشـپزی  از  زنـده  ویدیویـی  نمایـش 
دست سـازه  یـک  سـاختن  کـردن،  بـازی  خـوردن، 
و یـا حتـی خوابیـدن باشـد. اسـتریم بـازی رایانـه ای 
بـازی  یـک  کـردن  بـازی  اسـتریم،  گیـم  همـان  یـا 
رایانه ای و نمایش زنده آن برای سـایر بینندگان و 

دنبـال کننـدگان اسـت. این فعالیـت از طریق یک 
دسـتگاه بـازی )رایانـه یـا کنسـول بـازی(، دوربیـن، 
میکروفـون و بسـتر نرم افـزاری در فضـای مجـازی 
ماننـد توییـچ، یوتیوب، آپـارات و ... انجـام می گیرد. 
البته باید خاطرنشان کرد که نمای پشت بازیکنی 
که در حال اسـتریم اسـت و فضاسـازی، نورپردازی 
و تزئیـن دیوارهـای اتـاق بـازی )اتـاق خـواب  یا دفتر 
کار بازیکـن( در جـذاب شـدن ویدئوی او تأثیر گذار 
اسـت. اسـتقبال زیـاد نوجوانـان و جوانـان از گیـم 
اسـتریم دلیلـی اسـت تـا در ایـن شـماره از بازی بان 
نکاتـی بـا شـما والدیـن گرامـی پیرامون ایـن پدیده 

در میـان گذاشـته شـود.
از آنجایـی کـه بـه قـدر کافـی در ادامـه ایـن شـماره 
پیرامون اسـتریمینگ سـخن به میان رفته اسـت 
در ایـن بخـش تنهـا اشـاره هایی مـوردی بـه نحـوه 
مواجهـه شـما والدیـن گرامـی می شـود. نـوع نـگاه 
نگارنـده ایـن متـن بـر ظرفیـت دوچنـدان اسـتریم 
بـه  رایانـه ای  بازی هـای  ظرفیـت  فعال سـازی  بـرای 
اسـت  مصرفی-تولیـدی  محصـول  یـک  عنـوان 

مرتضی جمشیدی

یگری در دنیای بازی یم؛ باز گیم استر
توجهات والدینی)14(
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بازتولیـد  بـه  عالقه منـد  جوانـان  و  نوجوانـان  تـا 
مسـأله  ایـن  بپردازنـد.  بـازی  دنیـای  در  مفاهیـم 
باعـث می شـود تـا قـوای مضاعفـی بـه یـاری جبهـه 
فعلـی  صنعـت  سـاختار  ضعـف  و  بیایـد  داخلـی 
بـه فقـر مفاهیـم  کـه منجـر  کشـور  بازی سـازی در 

تـا حـدودی جبـران شـود. بومـی شـده اسـت 
از همیـن رو خیلـی سـریع بـه سـراغ نکاتـی کاربـردی 
برویم تا کار برای شـما والدین گرامی اسـان شـود.

اسـتریم یـک هنـر، یـک شـغل، یـک ابـزار بـرای 
شـدن  دیـده  بـرای  ایـده  یـک  و  اجتماعـی  تعامـل 

اسـت.
دیجیتـال  نسـل  اینفلوئنسـرهای  اسـتریمرها 
اینسـتاگرام  شـاخ های  کـه  همان طـور  هسـتند 

هسـتند. مجـازی  شـبکه های  اینفلوئنسـرهای 
-اسـتریم کـردن بازی هـای رایانـه ای یک هنر اسـت 
کـه البتـه بـرای برخی تبدیل به یک سـرگرمی صرف 
تـوأم بـا خوش گذرانی هـای ناشـی از بیـکاری شـده 
اسـت. بـرای همیـن مراقب اسـتریمرهایی باشـید 
غ از شـاخصه های حرفـه ای ایـن شـغل بـه  کـه فـار
دراز  دسـت  مخاطـب  جـذب  بـرای  وسـیله ای  هـر 

می کننـد.
اسـتریمرهایی  باشـید:  چیزهـا  ایـن  مراقـب 

کـه  کانال هایـی  می کنـد،  فالـو  شـما  فرزنـد  کـه 
سابسـکرایب می کند)عضـو می شـود(، پیج هایـی 
را تماشـا می کنـد و خالصـه مراقـب  کـه الیوشـان 
اسـتریمرها  باشـید.  الگوهایـش  بـه  دلبسـتگی 
بـرای نوجوانـان یـک الگـو بـه حسـاب می آینـد کـه 
می توانند برای فرزند شـما باورسـازی و رفتارسـازی 

کننـد.
و  یوتیـوب  بـه  راحـت  خیلـی  امـروز  نوجوانـان 
اینسـتاگرام و توییـچ و دیسـکورد و هـر چیـزی کـه 
اصـاًل  و  دارنـد  دسترسـی  بکنیـد  را  فکـرش  شـما 
زیـر  را  ویدئـو  دسـتگاه  کـه  تاریخـی  آن  از  خبـری 
بچه هـا  نیسـت.  می کردیـد  قایـم  لحـاف  و  پارچـه 
خیلـی راحـت جلـوی چشـم شـما )البتـه در حالـی 
خود-سـلف  شـخصی  نمایـش  صفحـه  بـا  کـه 
اسـکرین- سـرو کلـه می زننـد( به دورتریـن خانه ها 
سـفر می کننـد و از حـال و هـوای اتـاق خـواب یـک 
جلوتـر  آن هـا  از  پـس  می شـوند.  باخبـر  اسـتریمر 
باشـید یـا الاقـل عقـب نمانیـد و هم پـای آن هـا راه 
برویـد. البتـه می توانیـد بـدون این کـه تابلـو شـوید 
بـه ایـن کار تظاهـر کنیـد کـه انـدازه آنهـا یـا بیشـتر 
جلـوی  دادن  لـم  کار  ایـن  بـرای  می دانیـد.  آنهـا  از 
آشـپزی اصـاًل  تلویزیـون و دنبـال کـردن پیج هـای 
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نیسـت! کافـی 
همیـن االن خیلـی راحـت می توانیـد بـه صفحـه 
گیـم وب سـایت آپـارات برویـد و ویدئوهـای بسـیار 
زیادی از نوجوانانی را ببینید که استریم بازی خود 
و یـا یـک ویدیـو از خـود را منتشـر کرده انـد. برخـی 
نوجوانـان اسـتریمر طریقـه حـرف زدن شـان را هـم 

از اسـتریمرهای جوان تـر تقلیـد می کننـد.
هـر  پـای  شـما  نوجـوان  و  کـودک  نیسـت  قـرار 
پلت فرمی )یا نرم افزار و وب سایتی( برای تماشای 
بنابرایـن  بنشـیند.  عالقـه اش  مـورد  ویدئوهـای 
نسـبت بـه انتخـاب بسـتری کـه فرزنـد شـما بـرای 
تماشای ویدئوهای استریم انتخاب می کند دقت 
کنید. شـاید در کنار سـایر ویدئوهایی که خودش 
انتخـاب می کنـد ویدئوهـای دیگـری از طرف برنامه 
بـه او معرفـی شـود کـه دارای آسـیب هایی بـرای او 
باشـند. بنابراین با تنظیمات والدینی پلتفرمی که 

از آن اسـتفاده می کنـد آشـنا باشـید.
یـک نکتـه ریـز در نسـل دیجیتـال گیمـر امـروز 
وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت کـه گیمـر امـروزی 
جدیدتریـن   

ً
الزامـا اسـت  عالقه منـد  گیـم  بـه  کـه 

تجهیزاتن گیمینگ را ندارد یا 24 سـاعته پای گیم 
نیسـت امـا از خیلـی از »اخبـار« گیـم مطلـع اسـت. 

اخبـار  تماشـای  بـه  عادتـی  خیلـی  امـروز  بچه هـای 
سـاعت 14 یا سـاعت 21 ندارند اما همیشـه پیج ها 
جدیدتریـن  از  را  آن هـا  کـه  هسـتند  صفحاتـی  و 
سـری  )سـازنده  اسـتار  راک  کمپانـی  تصمیمـات 
بـا   )GTA  ! داسـتان دار البتـه  و  خـوب  بازی هـای 
خبـر کننـد. گیمرهـای امـروز در دنیـای گیـم زندگـی 
می کننـد، پـس طبیعـی اسـت کـه پیگیـر اخبـار آن 
تماشـای  بـا  می توانـد  پیگیـری  ایـن  باشـند.  دنیـا 
ویدیوهـای طوالنـی، جشـنواره ها، گیم پلی هـا و ... 
 ترافیکـی کـه ایـن دردانه های 

ً
رقـم بخـورد و طبیعتـا

خانـه شـما می بلعنـد کمـی زیـاد اسـت. پـس بـرای 
میـزان اسـتفاده از اینترنت قانـون بگذارید و آن ها 
از مقـدار مشـخصی  کـه می تواننـد  کنیـد  را مطلـع 
اینترنـت اسـتفاده کننـد و اگـر تقاضـای بیشـتری 
بـرای  توجیهـی  ح  طـر بایـد  داشـتند  مصـرف  بـرای 
بازگشـت  بدهنـد.  شـما  بـه  هزینـه  بازگشـت 
فعالیـت  از  کـه  نیسـت  پولـی   

ً
الزامـا هزینـه  ایـن 

دربیاورنـد.  می تواننـد  یوتیوبـی  و  اینسـتاگرامی 
اسـت  افـزوده ای  ارزش  همـان  هزینـه  بازگشـت 
کـه در مسـیر رشـد آن هـا در زندگـی واقعـی اتفـاق 

می افتـد.
روش هـای  درآمـد  کسـب  بـرای  اسـتریمرها 
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آن هـا  بـا  کـه در ادامـه ایـن مجلـه  مختلفـی دارنـد 
حمایـت  روش هـا  ایـن  از  یکـی  می شـوید.  آشـنا 
پـس  استریمرهاسـت.  از  اسـتریم  بیننـدگان 
کارت  رمـز  البتـه  و  بچه هـا  جیـب  بـه  حواس تـان 
بانکـی خودتـان باشـد تـا بچه هـا جوگیـر نشـوند و 
بـه سـمت پس انداز شـما هجـوم نبرنـد. البته این 
بسـیار  بسـیار  شـما  والدگـری  سـبک  بـه  مسـئله 

اسـت. مرتبـط 
کـردن  فالـو  و  بـا فرزندتـان در خصـوص الیـک 
صحبـت کنیـد. او بایـد بدانـد کـه حتـی الیـک کردن 
ج کـردن و کسـب درآمـد  او هـم یـک نـوع پـول خـر
بـرای طـرف مقابـل اسـت. پـس بـه راحتـی و تنهـا 
یـک  بانمک بازی هـای  و  کالم هـا  تکـه  تماشـای  بـا 
اسـتریمر وسوسـه نشود و زنگوله ویدیوی جدید 

را فعـال نکنـد!
و  شـغلی  آینـده  امـروزی  بچه هـای  از  برخـی 
تصـور  مجـازی  دنیـای  در  را  خـود  تحصیلـی  حتـی 
بـه  راه یابـی  دنبـال  بـه  آن هـا  از  برخـی  می کننـد. 
مسـابقات ورزش های الکترونیک و اسـتریمینگ 
ثـروت  و  شـهرت  و  قـدرت  بـه  دسـت یابی  بـرای 
بـه  هـم  چشم شـان  جلـوی  نمونه هـای  هسـتند. 

آن هـا دروغ نمی گوینـد. اسـتریمرهای ایرانـی کـه در 
ج از کشـور زندگـی می کننـد و دفتـر کار دارنـد  خـار
می گذارنـد  ویدیـو  خـود  خوش گذرانی هـای  از  و 
نمونه هـای موفقـی بـرای آن ها به حسـاب می آیند. 
البته در داخل کشـور هم کم نیسـتند اسـتریمرها 
و یوتوبرهایـی کـه درآمدهـای خوبـی در این مسـیر 
کسـب کرده انـد. پـس بـا آن ها بـرای ورود به چنین 
ایـن  کمـی  قبلـش  البتـه  کنیـد.  گفتوگـو  حرفـه ای 
مجلـه را زیـر و رو کنیـد تـا دسـت تان از مطلـب پـر 

باشـد!
کـودک  کـه یـک  بـه نظـر خیلـی جالـب نمی آیـد 
)کمتر از 11 سال( به سمت چنین مفاهیمی برود. 
حداقـل سـن بـرای آشـنایی بـا دنیـای اسـتریمری 

همـان محـدوده نوجوانـی اسـت.
شـما  ذهـن  در  هنـوز  اگـر  توصیفـات  ایـن  بـا 
استریمینگ معادل وقت گذرانی و سوءاستفاده 
پیشـنهاد  اسـت،  سـال  و  سـن  کـم  بچه هـای  از 
می کنـم نـگاه خـود را تغییـر دهیـد چون بـا این طرز 
 شـکافی به بزرگی »سـلیکون ولی« میان 

ً
فکر حتما

شـما و فرزنـد دیجیتال تـان وجـود دارد کـه در حـال 
اسـت. شـدن  بزرگ تـر 
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         یــک بازیگــر چــرا جلــوی دوربیــن مــی رود؟ یــک 
کارگــردان چــرا دســت بــه ســاخت فیلــم می زنــد؟ 
یــک نویســنده چــرا جهــان داســتانی اش را خلــق 
بایــد  کــه  هســتند  ســواالتی  این هــا  می کنــد؟ 
افــراد  اینکــه  بپرســیم.  خــود  از  ابتــدا  همیــن  از 
ایــن  بــه ســینما وارد  بــه دلیــل عالقــه  مختلــف 
کــه  چــرا  نیســت،  کافــی  دلیــل  می شــوند  فضــا 
همــه تماشــاگران، منتقدیــن و ســینمارو هــا نیــز 
بــه ســینما عالقــه دارنــد. پــس فراتــر از عالقــه بــه 
ســینما چــه چیــزی وجــود دارد کــه آنهــا را بــه ایــن 
ســوی ســینما می کشــاند. شــاید فکــر کنیــد ایــن 
بحــث چــه ارتباطــی بــه فضــای اســتریم دارد. بــرای 
پاســخ بــه آن بایــد کمــی صبــر کنیــد و بــه عقــب 

برگردیــم.
حافظــه  از  کهنــی  بخــش  کالســیک  هنرهــای 
ســازی  مجســمه  از  می شــوند.  شــامل  را  بشــر 
و نقاشــی تــا شــعر و ادبیــات و موســیقی؛ نکتــه 
ــار وجــود  ث ــه آ مشــترکی کــه بیــن تمامــی ایــن گون
دارد، مخاطبــان آن اســت. مخاطبــان ایــن دســته 
ُکنــش  بــدون  کننــدگان  اســتفاده  هنرهــا،  از 
هســتند. در واقــع مخاطبــان هنرهــای کالســیک 

را می تــوان مصــرف گــرا دانســت. کســی می توانــد 
یــک اثــر و یــا یــک گونــه هنــری را انتخــاب کنــد و یــا 
می توانــد انتخــاب نکــرده و کنــار بگــذارد. در ایــن 
بیــن، ســینما فراتــر از نمایش هــای تئاتــر یونانــی، 
قصه هایــی  خلــق  بــرای  محلــی  ابتــدا  همــان  از 
ــد و ایــن  ــه حــال روایــت نشــده بودن ــا ب ــود کــه ت ب
قدمــی بــه ســوی فــردا حســاب می شــد. در ســینما 
شــما شــاهد قصه هــای جدیــد و جهــان داســتانی 
متفــاوت از جهــان معمــول خــود هســتید. اینجــا 
دلیــل  بــه  امــا  گراســت  مصــرف  مخاطــب  هــم، 
بســتر کنشــگری ســینما، عالقه منــدان کنشــگر 
آن کم کــم بــه ســویی می رونــد کــه انتهایــش بــه 
کارگردانــی و نویســندگی ختــم  بازیگــری،  جهــان 
ایــن  هــم  هنــر  دیگــر  گونه هــای  در  می شــود. 
موضــوع وجــود دارد امــا جهــان ســینما بــه دلیــل 
بــرای  را  بهتــری  زیرســاخت  خــود،  گســتردگی 

می کنــد. فراهــم  کنشــگری 
بــه دلیــل دیــده شــدن جلــوی   

ً
بازیگرهــا دقیقــا

دوربیــن می رونــد، کارگردان هــا بــه دلیــل تحســین 
شــدن و نویســنده ها بــه دلیــل اشــتراک گــذاری 
جهــان خــود بــا دیگــران بــه ســینما روی می آورنــد. 

احسان حجتی

یم سینما، گیم، استر



دارنــد  دوســت  ســینما  عالقه منــدان  از  بعضــی 
 مصــرف کننــده کنشــگری دیگــران باشــند 

ً
صرفــا

و بعضــی دیگــر نیــز عالقــه دارنــد بــرای مصــرف 
ســینمارو هــا محصــول تولیــد کننــد. 

حــال اســتریم چیســت؟ اســتریم درواقــع اشــتراک 
حــاال  اســت.  دیگــران  بــا  زیســتی  تجربــه  گــذاری 
شــما فکــر کنیــد آیــا می توانیــد ایــن تجربــه زیســتی 
و اشــتراک گــذاری را بــا یــک فیلــم انجــام دهیــد؟ 
و  یوتیــوب  یــا  و  اینســتاگرام  الیــو  کنیــد  فــرض 
کاربــر  یــک  می بینیــد  و  می کنیــد  بــاز  را  توییــچ 
ســینمایی  فیلــم  یــک  کــردن  اســتریم  حــال  در 
اســت. یعنــی فیلــم در حــال پخــش اســت و شــما 
چقــدر  می بینیــد.  را  فیلــم  و  نشســته اید  او  بــا 
ایــن اســتریم جــذاب اســت؟ چقــدر شــما را بــه 
همراهــی مشــتاق می کنــد؟ حــاال فــرض کنیــد بــه 
تماشــای اســتریم بــازی نشســته اید. ایــن یکــی 
چــه  دو  ایــن  اســت؟  جــذاب  شــما  بــرای  چقــدر 
ســینمابرای  از  بــازی  چــرا  و  دارنــد  هــم  بــا  فرقــی 

اســت؟ جذاب تــر  اســتریم 
مســأله بــاز می گــردد بــه تفــاوت ســینما و گیــم. 
یــک  گــذاری  اشــتراک  شــاهد  ســینما  در  شــما 
قصــه هســتید. فرقــی نــدارد چــه کســی نقــش آن 

فیلــم را بــازی کنــد. بــا وجــود بازیگــری ضعیــف و یــا 
توانمنــد در هــر حــال قصــه ثابــت اســت و او بایــد 
در چهارچــوب قصــه رفتــار کنــد. امــا در گیــم ایــن 
ــم  ــینما و گی ــی در س ــاوت اصل ــت. تف ــا نیس خبره
همیــن کاربــران آن اســت. کاربرانــی کــه تصمیــم 
پیــش  را  بــازی  خودشــان  ســبک  بــه  می گیرنــد، 
نفــر در  کنیــد دو  فــرض  بــرای درک بهتــر  ببرنــد. 
حــال اســتریم یــک بــازی یکســان هســتند. منتهــا 
 بــر اســاس ســناریوی بــازی، هدف هــا 

ً
یکــی دقیقــا

را بــه ســرانجام می رســاند و دیگــری بــدون توجــه 
انجــام  بــه  مشــغول  بــازی،  خطــی  الگوهــای  بــه 
بــازی خــودش اســت. کــدام اســتریم بــرای شــما 
جذاب تــر اســت؟ ممکــن اســت شــما بخواهیــد 
ــازی  ــک ب ــوای ی ــم محت ــا فه ــوزش و ی ــدف آم ــا ه ب
 بــر اســاس 

ً
خــاص، اســتریم بازیکنــی کــه دقیقــا

تماشــا  را  مــی رود  پیــش  بــازی  خطــی  الگوهــای 
کنیــد ولــی هرچــه بیشــتر بــر بــازی مســلط شــوید، 
از  متفــاوت  کردنــی  بــازی  کــه  می دهیــد  ترجیــح 

معمــول را تماشــا کنیــد. 
خ می دهــد  ایــن اتفــاق در گیــم بیشــتر از ســینما ر
شــخصی  آن،  کنشــگری  و  گیــم  ذات  کــه  چــرا 
اســت. یعنــی کنشــگری هــر نفــر یکتــا می باشــد 
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دیگــری  کنشــگری  بــا  و 
متفاوت اســت. اینجاســت 

بــازی  حــد  از  فراتــر  اگــر  کــه 
بــه کنشــگری برســید و یــا بــه 

دســت  بــازی  قواعــد  کرانه هــای 
بــازی  روی  اســت  ممکــن  یابیــد، 

»نمایــش  داســتان  بگذاریــد.  اثــر  دیگــران 
ترومــن« را بــه خاطــر داریــد؟ ترومــن بــا بــازی جیــم 
کــری در جهانــی زندگــی می کــرد کــه در حقیقــت 
ابتــدای  از  تلویزیونــی  برنامــه  یــک  در  بازیگــری 
تولــدش بــود. در انتهــا نیــز وقتــی بــه کرانه هــای 
خــروج  کــه  تصمیمــش  بــا  رســید  خــود  جهــان 
بــر جهــان و بازیگــران  بــود،  از جهــان ســاختگی 
»پلزنــت  فیلــم  در  گذاشــت.  اثــر  نیــز  آن  دیگــر 
ویــل« هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه »توبــی مــک 
ســریال  وارد  داســتان  اول  شــخصیت   » گوایــر
مــورد عالقــه اش می شــود کــه همــه آن را از حفــظ 
اســت- چیــزی شــبیه بــه بــازی کــردن گیمــی کــه بــر 
آن مســلط هســتید - امــا خواهــرش از ایــن قواعد 
ج از قواعــد و داســتان  خوشــش نمی آیــد و خــار
قابــل  کامــاًل  کار  انتهــای  مــی رود.  جلــو  ســریال 
بــا  بــود. جهــان ســریال هیــچ شــباهتی  حــدس 
ــت  ــر داش ــتان در خاط ــخصیت اول داس ــه ش آنچ

نرفــت. پیــش 
گیــم  یــک  کــردن  بــازی   

ً
صرفــا کــردن  اســتریم 

ــر  ــالوه ب ــواًل ع ــق معم ــتریمرهای موف ــت. اس نیس
شــخصیتی  تفاوت هــای  بازیکنــی،  توانایی هــای 
تــا  بداهه گویــی  و  گفتــار  نــوع  از  دارنــد.  نیــز 
ســبک بــازی خــاص خــود در اســتریم آن هــا تأثیــر 
اســتریم  یــک  کــه  اســت  عواملــی  این هــا  دارد. 
مفهــوم  می تــوان  امــا  می کنــد.  تماشــایی  را 
ح نمــود.  دیگــری بــه نــام »ماشــینیما« را نیــز مطــر
ماشــینیما تلفیقــی از ماشــین – منظــور فضــای 
ایــن  در  می باشــد.  ســینما  و   – گیــم  ماشــینی 
پــا را از فضــای گیــم   ، حالــت ذهن هــای کنشــگر

بــا  و  گذاشــتند  فراتــر 
ابــزار موجــود در بــازی، بــه 
بــه  شــبیه  انــگاره ای  خلــق 
کلیــپ  یــک  یــا  و  فیلــم  یــک 
و  جهــان  از  یعنــی  پرداختنــد. 
قواعــد موجــود در بــازی جــدا شــدند 
و بــا آن فضــا، دنیــای ذهنــی خــود را روایــت 
در  کنیــد  فــرض  درآوردنــد.  نمایــش  بــه  و  کــرده 
بــازی کال آف دیوتــی بــه جــای کشــت و کشــتار 
تیــم حریــف بخواهیــد بــا آن هــا فوتبال بــازی کنید. 
یــا یکــی از فیلم هــای محبــوب اکشــن را بازســازی 
 ، کنیــد. یــا فــرض کنیــد در ســری بــازی توتــال وار
نبردهایــی تاریخــی را کــه ســاخت آنهــا در ســینما، 
میلیاردهــا هزینــه بــه همــراه دارد را بــا دوســتان 
خــود بســازید. یــا حتــی در دنیــای وارکرفــت، بــه 
جــای کشــتن هیــرو هــا، آنهــا را در همــان ابتــدای 
بــازی، جایــی محصــور کنیــد و ســایر تیــم شــما 
در  شــما  کــه  ایــن  کننــد.  تمــام  را  بــازی  و  برونــد 
ــازی خــود چگونــه هســتید دســت شماســت و  ب
هرچــه کنشــگر باشــید، بــه مــرز هــای قواعــد بــازی 
و شکســتن آنهــا نزدیــک و نزدیک تــر می شــوید.
ســینما یــا الگوهــای خطــی بــازی کامــاًل تصنعــی 
هســتند. امــا فضــای اســتریم بــه فضــای واقعیــت 
جهــان نزدیک تــر اســت. اینکــه هــر کســی در دنیــا 
توانایی هــای خــاص خــود را دارد و بــه ســبک خــود 
زندگــی می کنــد. اینکــه انســان ها ربــات نیســتند 
انســان های  تعــداد  »بــه  معــروف  قــول  بــه  و 
دنیــا بــرای رســیدن بــه خــدا راه وجــود دارد«. اگــر 
بازیکنــی هســتید کــه ســبک بــازی خــاص خــود را 
داریــد کــه بــا ســایر بازیکن هــای معمــول متفــاوت 
یــک  شــما  کنشــگر  وجــود  در  احتمــااًل  اســت، 
اســتریمر نهفتــه اســت کــه یــا دوســت دارد دیــده 
شــود، یــا دوســت دارد مــورد تحســین قــرار گیــرد 
و یــا جهانــی کــه تجربــه می کنــد را بــا دیگــران بــه 

اشــتراک بگــذارد.
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و  رایانــه ای  بازی هــای  گســترش  بــا  امــروزه      
افزایــش توجــه پژوهشــگران بــه تبعــات ناشــی از 
ایــن بازی هــا در زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد 
نوجوانــان،  بویــژه  متعــدد،  ســنی  گروه هــای  در 
روانشــناختی،  مختلــف  تحلیل هــای  شــاهد 
هســتیم.  غیــره  و  آموزشــی  شــناختی،  جامعــه 
تحلیل هایــی متعــدد از ابعــاد مختلــف بازی هــا، 
گاهــی  آ افزایــش  ســبب  می توانــد  همــواره 
مواجــه  شــیوه های  بــه  نســبت  خانواده هــا، 
گــردد.  آن  تبعــات  بــا  درســت  برخــورد  و  شــدن 
 یــک بــازی ســاده را 

ً
 بازی هــای رایانــه ای صرفــا

ً
اخیــرا

بــه نمایــش نمی گذارنــد بلکــه تبدیــل بــه ســبک 
ارتباطــی جدیــدی مشــابه شــبکه های اجتماعــی 
شــده اند کــه کاربــران ایــن بازی هــا از طریــق آن، 
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده و بــه اشــتراک نظــر 
در شــیوه پیــش بــردن بــازی می پردازنــد. یکــی از 
گذاشــتن  نمایــش  »بــه  ایــن شــیوه های جدیــد 
بــازی « اســت، کــه عــالوه بــر ایجــاد یــک ســبک 
ارتباطــی جدیــد، روشــی متفــاوت از کســب مهــارت 
در بــازی را بــه نمایــش می گــذارد؛ بــه ایــن صــورت 
مهــارت  خاصــی  بــازی  انجــام  در  کــه  فــردی  کــه 
ــه اشــتراک گذاشــتن مهارت هــای خــود  ــا ب دارد، ب
دیگــران،  بــه  آمــوزش  بــر  عــالوه  بــازی،  آن  در 
فرصتــی بــرای ارتبــاط بــا افــرادی کــه هماننــد وی 

ــا  ــت. ام ــد داش ــتند خواه ــازی هس ــه ب ــد ب عالقمن
ــن روش  ــود. در ای ــم نمی ش ــا خت ــه اینج ــأله ب مس
ســبک جدیــدی از یادگیــری از طریــق مشــاهده را 
می بیینیــم کــه مخاطــب، فقــط مهارت هــای بــازی 
ــا جایــی پیــش  را یــاد نمی گیــرد، بلکــه اثرپذیــری ت
خواهــد رفــت کــه نیــاز بــه تعلــق بــه ارتبــاط وارد 
تفســیری جدیــد از معنــای خــود خواهــد شــد. نیــاز 
بــه تعلــق یکــی از نیازهــای اساســی روانشــناختی 
از  کــه فــرد  کــه مربــوط بــه روابطــی اســت  اســت 
گــروه  یــک  بــه  می کنــد  احســاس  آن هــا  طریــق 
ــی ها،  ــکاران، همکالس ــواده، هم ــل خان ــاص مث خ
دوســتان و غیــره تعلــق دارد. بعنــوان مثــال وقتــی 
رایانــه ای،  بازی هــای  بــه  عالقمنــد  نوجــوان  یــک 
عــالوه  باشــد،  دهنــده  نمایــش  فــرد  مخاطــب 
ترفندهــای  درمــورد  مشــاهده ای  یادگیــری  بــر 
نیــز  را  خاطــری  تعلــق  احســاس  بــازی،  مختلــف 
نســبت بــه وی تجربــه خواهــد کــرد. بــه عبارتــی 
دیگــر ســبک جدیــدی از شــیوه های ابــراز وجــود 
فــرد  ســو،  یــک  از  کــه  گرفــت  خواهــد  شــکل 
نمایــش دهنــده فرصــت ابــراز وجــود و اظهــار نظــر 
و کســب اعتمــاد بــه نفــس، از طریــق بــه نمایــش 
داشــت   خواهــد  را  خــود  مهارت هــای  گذاشــتن 
و منجــر بــه تجربــه ســبک جدیــدی از احســاس 
شایســتگی و کارآمــدی بــرای وی خواهــد بــود و از 
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، مخاطــب در ابعــاد مختلــف ذهنــی  ســویی دیگــر
و عاطفــی درگیــر شــده و احســاس یکپارچگــی را 
ــد  ــه خواه ــده تجرب ــرد نمایــش دهن ــه ف ــبت ب نس
کــرد. ایــن احســاس یکپارچگــی اســت کــه دامنــه 
و  بــرده  فراتــر  بــازی  از  را  مشــاهده ای  یادگیــری 
تــا  می گــردد  تعلــق  حــس  کــردن  تجربــه  ســبب 
مشــاهده  اســترس  می توانــد  حتــی  کــه  جایــی 
کننــده را نیــز کاهــش دهد)اســجابالم  و هامــاری 
، 2017(. کامــاًل  می تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن 
ــا افزایــش تعــداد مشــاهده کننــدگان  اثرگــذاری ب
جدیــد  گروه هــای  شــرایط  درایــن  شــود.  بیشــتر 
ارتباطــی شــکل خواهــد گرفــت کــه فراتــر از یــک 
ارتبــاط ســاده در شــبکه های اجتماعــی اســت زیــرا 
عالیــق مشــترکی کــه در گــذر زمــان از طریــق چــت، 
کننــدگان  مشــاهده  و  دهنــده  نمایــش  بیــن 
شــکل می گیــرد، ســبب تجربــه کــردن نــوع خاصــی 
از تعهــد نســبت بــه یــک فرهنــگ ارتباطــی جدیــد 

می شــود.
افــزون برایــن، در شــرایطی کــه بواســطه پاندمــی 
کرونــا، همــه اعضــا خانــواده در منــزل  ویــروس 
حضــور دارنــد و از طرفــی در ایــام فراغت نوجوانان، 
اســت،  کمرنگ تــر  آن هــا  تحصیلــی  دغدغه هــای 
ــه ای،  ــای رایان ــدن بازی ه ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
را  ارتباطــی  بــه فرهنــگ جدیــد  تغییــرات مربــوط 
بویــژه در نوجوانــان درکنــار حــس تعلــق نســبت 
بــه هم بازی هــا در فضــای بــازی رقــم خواهــد زد. 
درایــن تغییــرات، دو گــروه خواهیــم داشــت کــه 
: گــروه اول  هــم اثرگــذار هســتند و هــم اثرپذیــر
گذاشــتن  نمایــش  بــه  بــا  کــه  هســتند  افــرادی 
توانمنــدی خــود، احســاس شایســتگی می کننــد 
و راه کارهــای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس خــود را 
درایــن شــیوه جدیــد، جســتجو می کننــد. درمــورد 
ایــن افــراد، مســأله تــا حــدی می توانــد پیــش روی 
کنــد کــه فــرد روابــط مجــازی خــود را در فضــای چت 
مربــوط بــه بازی، بــه روابط در دنیــای واقعی ترجیح 
دهــد. درایــن حالــت بــا اثــر تســکینی احســاس 
مهــارت در دنیــای بــازی و نمایــش دادن آن، فــرد 

فرصــت کســب مهارت هــای دیگــر را بــه تعویــق 
خواهــد انداخــت، بنابرایــن افــت تحصیلــی، افــت 
اعتمــاد بــه نفــس در روابــط، طــرد شــدن از ســوی 
دیگــران و نوســانات ٌخلقــی دور از انتظــار نیســت. 
مشــاهده  کــه  هســتند  افــرادی  دوم،  گــروه 
کننــده نمایــش هســتند کــه بــه مــرور همســو بــا 
نقطــه نظــرات فــرِد نمایش دهنــده شــده، از وی 
ابــراز  بــه عملکــرد وی  الگــو می گیرنــد و نســبت 
احســاس و هیجــان خواهنــد داشــت، مشــابهت 
عالیــق و مشــارکت در بازی هــا، احســاس تعهــد 
بــازی  فضــای  در  حضــور  بــه  نســبت  تعلــق  و 
رخدادهــای  درگیــر  را  ذهــن  و  داده  افزایــش  را 
مشــترک می کنــد. درایــن حالــت هــردو گــروه اول 
و دوم، یعنــی نمایــش دهنــده و مشــاهده کننــده 
ــرار  ــر ق ــه یکدیگ ــبت ب ــدی نس ــه تأیی ــک چرخ در ی
می گیرنــد بــه ایــن صــورت کــه فــرد نمایش دهنــده 
بــا خواســته هایی در مــورد شــیوه های مختلــف 
بازخــورد  و  شــده  مواجــه  بــازی  دادن  انجــام 
مشــاهده کننده  از  را  بــازی  در  خــود  عملکــرد 
 ، نیــز مشــاهده کننده  و  می کنــد  دریافــت 
راه کارهــای مــورد نیــاز خــود را از نمایش دهنــده 
نمایش دهنــده  عملکــرد  و  کــرده  دریافــت 
درســت  یادگیــری  بــرای  معیــاری  بعنــوان  را 
احســاس  تأییــدی،  چرخــه  ایــن  می دانــد.  خــود 
تعهــد را تشــدید کــرده و کم کــم بــه یــک هویــت 
مشــترک نزدیــک می شــود. ایــن هویــت مشــترک، 
ــوط  ــی مرب ــگ ارتباط ــدی در فرهن ــای جدی نقش ه
بــه بــازی تعریــف خواهــد کــرد کــه می توانــد نیــاز 
بــه تعلــق را از طریــق فضــای ارتباطــی ایجــاد شــده، 
کنــد. بنابرایــن نمایــش دادن بازی هــای  مرتفــع 
مرتفــع  جهــت  در  جدیــد  مســیری  رایانــه ای 
خواهــد  پیوندجویــی  و  تعلــق  بــه  نیــاز  شــدن 
و  نمایش دهنــده  گــروه  هــردو  انگیــزه  کــه  بــود 
فضــای  در  حضــور  جهــت  در  را  مشــاهده کننده 
ــازی، افزایــش داده و احســاس تعهــد بیشــتری  ب
اجتماعــی، در هــر دو  بــه شــبکه های  را نســبت 

گــروه رقــم خواهــد زد.
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         بــا پیشــرفت روز  افــزون شــبکه های رایانــه ای 
و اینترنــت، امکانــات جدیــدی بــرای صنعــت بــازی 
ویدئویــی فراهــم شــده اســت کــه یکــی از اولیــن 
شــبکه  طریــق  از  چندنفــره  بــازی  امــکان  آنهــا 
ــرای بازیکنــان  بــوده کــه تجربــه جدیــد و جذابــی ب
فراهــم کــرده اســت. یکــی دیگــر از امکاناتــی کــه در 
بازی هــای  بــه  بازیکن هــا و عالقه منــدان  اختیــار 
ویدئویــی قــرار گرفتــه اســت امــکان پخــش زنــده 
یــا اســتریم )stream( اســت، بــه ایــن معنــی کــه 
تصاویــر  می توانــد  بازی کــردن  حــال  در  بازیکــن 
ــه اشــتراک بگــذارد. در حــال  ــرای دیگــران ب آن را ب
حاضــر پخــش زنــده بــازی به قــدری پرطــرف دار و 
بااهمیــت اســت کــه بــر روی کنترلــر کنســول های 
بــرای  دکمــه ای  اختصاصــی  طــور  بــه  مختلــف 
پخــش  و  ویدئــو   ، تصاویــر اشــتراک گذاری  بــه 
زنــده بــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ چندیــن 
بازی هــای  زنــده  پخــش  از  پلتفــرم  و  وب ســایت 
کامپیوتــری پشــتیبانی می کننــد و هرکــدام دارای 
هســتند.  خــود  خــاص  بیننــدگان  و  طــرف داران 
و  فیلــم  صنعــت  ماننــد  بازی هــا  زنــده  پخــش 
ســریال دارای ســلبریتی های مخصــوص بــه خــود 

بســیار  بخــش  ایــن  در  افــراد  بعضــی  و  اســت 
مشــهور و پرطــرف دار هســتند. پخــش زنــده یــا 
ــادی،  ــب اقتص ــی جوان ــای ویدئوی ــتریم بازی ه اس
فرهنگــی و اجتماعــی گوناگونــی را در بــر می گیــرد. 
آن  از  کوچکــی  بخــش  بــه  یادداشــت  ایــن  در 
و  شــرکت ها  از  نمونــه  چنــد  و  می پردازیــم 
ســایت های مشــهور کــه امکانــات پخــش زنــده را 
بــرای بازیکنــان فراهــم می کننــد بررســی می کنیــم. 
ایــن  در  مشــهور  بســیار  ســایت های  از  یکــی 
زمینــه وب ســایت Twitch می باشــد کــه خدمــات 
گوناگونــی بــه اســتریمرها یعنــی کســانی کــه پخش 
در  وب ســایت  ایــن  می دهــد.  ارائــه  دارنــد  زنــده 
و  دارد  قــرار  آمــازون  مالکیــت  در  حاضــر  حــال 
بــه  بــرای  وب ســایت ها  پرطرف دارتریــن  از  یکــی 
اســت.  بازی هــا  زنــده  پخــش  و  اشــتراک گذاری 
، در فوریــه ســال 2020 ایــن ســایت  بــر طبــق آمــار
حــدود ســه میلیــون نفــر اســتریمر در هــر مــاه 
از  کاربــر  نفــر  میلیــون  پانــزده  روزانــه  و  داشــت 
ایــن ســایت اســتفاده می کردنــد. همچنیــن ایــن 
کســب درآمــد  بــرای  امکانــات مختلفــی  ســایت 
جملــه  از  می دهــد.  قــرار  اســتریمرها  اختیــار  در 

کمیل شهواری

ارائه دهندگان خدمات پخش زنده
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ایــن امکانــات، حــق اشــتراک ماهانــه و دریافــت 
کمیســیون از فــروش بازی هایــی کــه آن را بــازی 

اســت. می کننــد 
ســایت دیگــر کــه در ایــن زمینــه بســیار معــروف 
اســت.  یوتیــوب  ســایت  اســت،  پرطــرف دار  و 
ســایت های  بزرگ تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
ارائه دهنــده خدمــات مرتبــط بــا ویدئــو و پخــش 
ــا پخــش  ــط ب ــی مرتب ــال 201۵ سرویس ــده، در س زن
زنــده بازی هــا در ایــن ســایت راه انــدازی شــد کــه 
یکــی از رقبــای مهــم توییــچ محســوب می شــود. 
از  یکــی  کــه  هــم   )Steam( اســتیم  پلتفــرم 
فروشــگاه های  و  توزیع کننــدگان  بزرگ تریــن 
امــکان  خــود  کاربــران  بــرای  اســت،  دنیــا  بــازی 
پخــش زنــده را فراهــم نمــوده اســت. همچنیــن 
وب ســایت فیس بــوک سرویســی بــرای بازی هــای 
ارائــه    Facebook Gaming عنــوان  بــا  ویدئویــی 
کــرده اســت کــه در آن امــکان پخــش زنــده نیــز 

دارد. وجــود 
در آسیا و بخصوص چین هم چندین وب سایت 
از پخــش زنــده بازی هــا پشــتیبانی می کننــد. نکتــه 
 )Tencent( جالب توجــه اینکــه شــرکت ِتن ســنت
کــه یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های حــوزه فنــاوری 
چینــی  شــرکت های  در  دنیاســت،  در  اطالعــات 
ســهام عمــده ای دارد. یکــی از ایــن وب ســایت ها 
Huya Live نــام دارد کــه در دنیــا بیشــتر بــا نــام 
Nimo TV شــناخته می شــود و بــه طــور تخصصــی 
بــه پخــش زنــده بازی هــای ویدئویــی اختصــاص 
دارد. همچنیــن وب ســایت DouYu هــم یکــی از 
خدمــات  ارائه دهنــده  ســایت های  بزرگ تریــن 
 160 از  بیــش  ماهانــه  کــه  اســت  زنــده  پخــش 
میلیــون بازدیدکننــده دارد کــه بیــش از ده برابــر 
کوچک تــر  شــرکت های  اســت.  توییــچ  ســایت 
دیگــری نیــز در چیــن فعــال هســتند. در کــره هــم 
نــام  بــا  زنــده  پخــش  بــرای  معروفــی  وب ســایت 
 Any FREE )مخفــف  دارد  وجــود   AfreecaTV
ورزش هــای  از  بخصــوص  کــه   )broadCAsting

esport پشــتیبانی می کنــد. یــا  الکترونیکــی 

بردیــم،  نــام  کــه  موفقــی  نمونه هــای  بــر  عــالوه 
وجــود  نیــز  شکســت خورده  نمونــه  چندیــن 
از  بعــد   Hitbox و   Azubu ســایت  دو  دارنــد. 
اینکــه دچــار مشــکالت مالــی شــدند، بــا ادغــام در 
یکدیگــر Smashcast را در ســال 201۷ بــه وجــود 
آوردنــد. امــا ایــن ســایت هــم در نهایــت شکســت 

خــورد و در ســال 2020 تعطیــل شــد. 
ــت  ــه شکس ــهور ک ــای مش ــر از نمونه ه ــی دیگ یک
امضــای  بــا  کــه  بــود   Mixer وب ســایت  خــورد، 
ــا دو تــن از محبوب تریــن اســتریمرهای  قــرارداد ب
ســرویس  ایــن  کــرد.  ســروصدا  بســیار  توییــچ 
در ابتــدا بــا عنــوان Beam شــناخته می شــد امــا 
پــس از آنکــه مایکروســافت آن را خریــداری کــرد 
بــه Mixer تغییــر نــام داد. البتــه پــس از حــدود 
پنــج ســال ایــن وب ســایت هــم بــا عــدم اســتقبال 
کاربــران مواجــه شــد و در نهایــت تعطیــل گردیــد 
و کاربــران آن طــی توافقــی بیــن مایکروســافت و 
ســرویس  و  فیس بــوک  ســمت  بــه  فیس بــوک 

پخــش زنــده آن هدایــت شــدند.
در ایــران هــم وب ســایت آپــارات به عنــوان یکــی 
اشــتراک گذاری  وب ســایت های  بزرگ تریــن  از 
می کنــد  ارائــه  زنــده  پخــش  خدمــات  ویدئــو، 
هــم  ویدئویــی  بازی هــای  بــه  عالقه منــدان  کــه 
ــادی  ــران زی می تواننــد از آن اســتفاده کننــد و کارب
از  خــود  تجربه هــای  وب ســایت  ایــن  در  روزانــه 
دنیــای بــازی را بــا بقیــه بــه اشــتراک می گذارنــد. 
انجــام  از طریــق تبلیغــات  آپــارات  درآمدزایــی در 

. د می شــو
خدمــات  کــه  ایرانــی  ســایت های  از  دیگــر  یکــی 
پخــش زنــده ارائه می کند، وب ســایت اســتریمجی 
طــور  بــه  توییــچ  ماننــد  وب ســایت  ایــن  اســت. 
پشــتیبانی  بازی هــا  زنــده  پخــش  از  تخصصــی 
می کنــد و امکاناتــی بــرای درآمدزایــی اســتریمرها 
یــک  همچنیــن  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
آن  در  بازی هــا  عنــوان  باتوجــه  بــه  دســته بندی 
وجــود دارد کــه امــکان دسترســی بــه اســتریم های 
در حــال پخــش و ویدئوهــای گذشــته را می دهــد.
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 !           مهــارت، تکنیــک، ســرعت عمــل یــا حتــی طنــز
چــه عواملــی باعــث می شــود تــا افــراد، مجــذوب 
فیلم هایــی شــوند کــه گیــم اســتریمرها از گیم پلــی 

خــود تهیــه می کننــد؟!
آنچــه کــه باعــث می   شــود تــا مخاطبــان اســتریمر 
از  و  گذاشــته  ایــن دســت ویدیوهــا وقــت  بــرای 
دیــدن آن هــا لــذت ببرنــد اســتفاده از فنــون جــذب 
ایــن  در  اســت.  کار  ایــن  بــه  مخصــوص  اقنــاع  و 
یادداشــت بــه بررســی تعــدادی از مهم تریــن فنــون 

جــذب و اقنــاع خواهیــم پرداخــت.
صفــت تمییــز بیــن فنــون جــذب و اقنــاع، انتقــال 
پیــام اســت. گاهــی اســتریمر بــرای جــذب مخاطــب 
از تکنیک هایــی مثــل مهــارت یــا طنــز اســتفاده 
بــازی او  تــا مخاطــب خیــره بــه تماشــای  می کنــد 
بنشــیند و گاهــی هــم بــرای انتقــال یــک پیــام از 
فنــون اقنــاع اســتفاده می کنــد. فنــون اقنــاع بــرای 
انتقــال غیــر مســتقیم یــک پیــام مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد. بــرای درک بهتــر ایــن دو مفهــوم 
بــه تعــدادی از پرکاربردتریــن تکنیک هــای جــذب 
و فنــون اقنــاع می پردازیــم تــا در قالــب مثــال بهتــر 

متوجــه ایــن دو معنــا شــویم.
تکنیک های جذب

یکــی از مهمتریــن تکنیک هــای جــذب کــه توســط 
اســتریمرها اســتفاده می شــود و در بیشــتر مــوارد 
باعــث برتــری آن هــا نســبت بــه دیگــر اســتریمرها 
ــارت  ــزان مه ــت. می ــارت اس ــک مه ــردد، تکین می گ
اســتریمر در گیم پلــی یــک بــازی بــه شــدت می تواند 
باعــث  و  داده  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  او  مخاطــب 
جــذب او شــود. هرچــه مهــارت کنتــرل، شــناخت 
بــازی، اســتفاده از ابزارهــای موجــود داخــل بــازی 
می گوییــم  باشــد،  بیشــتر  و...  اســلحه  مثــل 
مهــارت بازیکــن در انجــام آن بــازی بیشــتر اســت و 
ناخــودآگاه هیجــان بیشــتری را به مخاطب منتقل 
و او را مجــاب می کنــد تــا ویدیو هــای بیشــتری از او 

ــد. ــاهده کن را مش
اســت؛  بــازی  از  اســتفاده  تکنیــک  بعــدی  مــورد 
اینکــه اســتریمر چقــدر روی بــازی تســلط داشــته 
و توانایــی تکنیکــی بــازی کــردن را دارد تــا مراحــل 
عــالوه بــر اینکــه بــا موفقیــت طــی می شــوند بــه 
انجــام  نیــز  ممکــن  راه حــل  و  ســبک  بهتریــن 

محمد محمدزاده

یمر تکنیک های جذب و اقناع استر
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پذیرنــد.
عمــل  ســرعت  بعــدی  اســتفاده  مــورد  تکنیــک 
اســت. هرچــه اســتریمر در انجــام بــازی ســریع تر 
و زیبا تــر عمــل کنــد، میــزان هیجــان در مخاطــب 
بیشــتر شــده و بــه همیــن دلیــل میــزان آدرنالیــن 
ترشــح شــده در بــدن او بیشــتر خواهــد شــد و از 
تماشــای بــازی لــذت بیشــتری می بــرد. اســتریمرها 
چنــد  می کننــد  ســعی  مخاطــب  جــذب  بــرای 
ــا در زمــان  ــازی را طــی کننــد ت ــه از ب ــاری یــک مرحل ب
ضبــط ویدیــو بــازی بــا ســرعت بیشــتری مراحــل را 
 خــالف ایــن 

ً
طــی نماینــد؛ البتــه گاهــی نیــز دقیقــا

عمــل را انجــام می دهنــد و بــدون انجــام بــازی از 
پیــش بــه ســراغ آن می رونــد تــا همــراه بــا مخاطــب 
چالش هــای بــازی را تجربــه کننــد کــه ایــن مــورد 
مخاطــب  بــرای  می توانــد  خــود  ســبک  در  نیــز 
هیجــان انگیــز و لــذت بخــش بــوده و باعــث جذب 

مخاطــب شــود.
تکنیــک اســتفاده از طنــز در بــازی یکــی دیگــر از 
ــه دو روش  تکنیک هــای مهــم جــذب اســت کــه ب
انجــام می گیــرد؛ اول آنکــه اســتریمر بــه نمایــش 
بــا  و  می پــردازد  بــازی  خــود  در  طنــز  صحنه هــای 
نمایــش آن هــا ســعی در جــذب مخاطــب دارد و 

دوم آنکــه مخاطــب هنــگام بــازی، همزمــان گزارش 
در  هــردو  کــه  می دهــد  ارائــه  بــازی  از  طنزآمیــزی 

جــذب مخاطبــان اثرگــذار هســتند.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه اســتریمرها بــرای جــذب 
پوشــش  و  لبــاس  می کننــد  اســتفاده  مخاطــب 
خــود، نورپــردازی اتقــاق و یــا حتــی نمایــش انــواع 
مختلــف لــوازم گیمینــگ اســت کــه بــرای مخاطــب 

آن هــا جــذاب و لذت بخــش می باشــد.
این هــا مهمتریــن مــواردی بودنــد کــه اســتریمرها 
بــرای جــذب مخاطــب اســتفاده می کننــد؛ البتــه 
جاذبه هــای  از  اســتفاده  ماننــد  دیگــری  مــوارد 
شــده  دیــده  اســتریمرها  برخــی  در  نیــز  جنســی 

اســت.
فنون اقناع در بازی

فنــون اقنــاع در بــازی بــرای انتقــال پیــام و معمــواًل 
از طــرف ســازندگان بــازی مــورد اســتفاده قــرار پیــدا 
می کنــد ولــی گاهــی ایــن فنــون توســط اســتریمر نیز 
اســتفاده می شــوند. البتــه پیامــی کــه اســتریمرها 
ســعی در انتقــال آن دارنــد معمــوال محــدود به ســه 
موضــوع اســت؛ اول اینکــه »مــن مهــارت خوبــی در 
ــازی خوبــی  ــازی دارم« و دوم اینکــه »ایــن ب انجــام ب
اســت و پیشــنهاد می کنــم کــه آن را تجربــه کنیــد« 
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و ســوم اینکــه » از محصولــی کــه مــن اســتفاده 
می کنــم شــما نیــز اســتفاده کنیــد«.

غیــر  صــورت  بــه  معمــواًل  البتــه  هــا  پیــام  ایــن 
مســتقیم بیــان می شــوند کــه در ادامــه با اســتفاده 
از پرتکرارتریــن فنــون اقنــاع کــه توســط اســتریمرها 
اســتفاده می شــود بــه بیــان آن  خواهیــم پرداخــت.

شــدت و اغــراق یکــی از تکنیک هایــی اســت کــه 
آن اســتفاده  از  بــرای انتقــال پیــام  اســتریمرهای 
می کننــد؛ گاه ایــن کار بــرای ســخت جلــوه دادن 
بــازی و مهــارت بــاالی خــود اســت و گاه بــرای بــا 
تــا  بــازی  دادن  نشــان  بخــش  لــذت  و  کیفیــت 
مخاطــب را تحریــک بــه خریــد و تجربــه آن کننــد.

ــتر  ــه پیش ــت ک ــز اس ــوخی و طن ــدی ش ــک بع تکنی
در مبحــث تکنیک هــای جــذب نیــز بــه آن اشــاره 
کردیــم. در اینجــا اســتریمر ســعی دارد بــا طنــز و 
جــذاب نشــان دادن بــازی مخاطــب را بــرای خریــد و 

انجــام آن  قانــع کنــد.
فنــون  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی  نیــز  مقایســه 
اقناعــی اســت کــه اســتفاده مــی شــود. اســتریمر 
بــرای اســتفاده از ایــن تکنیــک معمــواًل گیم پلــی و 
یــا داســتان دو بــازی را باهــم مقایســه می¬کنــد و 
ســعی در خــوب جلــوه دادن و یــا بــد جلــوه دادن 

دارد. دیگــری 
اســتفاده  آن  از  اســتریمرها  کــه  آخــری  تکنیــک 
می کننــد گواهــی دادن اســت؛ البتــه ایــن تکنیــک 
تفاوتــی بــا مــوارد قبــل دارد و بــه جــای آنکــه غیــر 

مســتقیم بــر روی مخاطــب تأثیــر بگــذارد ســعی 
بــر تأثیرگــذاری مســتقیم بــر روی او دارد. در ایــن 
تکنیــک اســتریمر مســتقیما به مخاطــب می گوید 
کــه یــک بــازی و یــا حتــی یــک وســیله جانبــی مثــل 
هدفــون، مــوس و یــا کیبــورد گیمینــگ جــذاب و 
خــوب اســت و مخاطــب بــه خاطــر اعتمــادی کــه 
بــر او دارد قانــع می شــود و آن محصــول یــا بــازی را 

می کنــد. خریــداری 
در پایــان بایــد گفــت اســتریمر ها بــا تکنیک هــای 
بــه تماشــای  بــه دنبــال جــذب مخاطــب  جــذب 
بــه  بــا فنــون اقنــاع  ویدیو هــای خــود هســتند و 
دنبــال نشــان  دادن توانایــی و برتــری خــود نســبت 
بــه ســایر افــراد، اقنــاع آن هــا بــرای لــذت بخــش 
بــودن یــک بــازی و تجربــه آن و یــا حتــی خریــد یــک 
ــا شــرکت در یــک مســابقه و رویــداد  محصــول و ی
هســتند ؛ اســتریمرها معمــواًل از انجــام ایــن کار 
 بــه دنبال ســرگرمی و تفریح هســتند 

ً
خــود یــا صرفــا

و یــا بــه دنبــال کســب درآمــد از این راه می¬باشــند. 
بخشــی از ایــن درآمــد مربــوط بــه درآمــد حاصــل 
ماننــد  جشــنواره هایی  حتــی  یــا  و  یوتیــوب  از 
آپــارات اســت و بخــش  جشــنواره اســتریمرهای 
دیگــر مربــوط بــه تبلیغــات شــرکت های بازی ســازی 
مــورد  جانبــِی  وســایل  ســاخت  شــرکت های  و 

اســتفاده توســط گیمرهــا می باشــد.
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منصوره حبیب اللهی

یم یتی ها و گیم استر سلبر

یتی ها در دنیای بازی مقدمه ای بر سلبر
مختلـف  جوامـع  و  فرهنگ هـا  در   ، دیربـاز از  بـازی 
وجود داشته و روشی برای سرگرمی و نیز آموزش 
مفاهیـم بـه افـراد، بـه شـمار می رفتـه اسـت. اگرچه 
امـا  می پندارنـد  کـودکان  مختـص  را  بـازی  اغلـب 
فراغـت  اوقـات  در  کـردن  بـازی  از  نیـز  بزرگسـاالن 
ظهـور  بـا   ، دیگـر سـوی  از  می برنـد.  لـذت  خـود 
آنهـا  بازی هـای دیجیتـال و گسـترش و پیشـرفت 
در دهه هـای اخیـر دیگـر نمی توان بـازی را تنها یک 
عامـل سـرگرمی به شـمار آورد؛ به طوری کـه امروزه 
نیـز  بیماری هـا  درمـان  و  آمـوزش  بـرای  بازی هـا  از 

می شـود. اسـتفاده 
رشـد صنعـت بـازی در دو دهـه اخیـر بـه گونـه ای 
از صنعـت  ابعـاد  از نظـر درآمـد و  کـه  بـوده اسـت 
سـینما و موسـیقی پیشـی گرفتـه اسـت و بـر آنهـا 
تأثیـر گذاشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال می تـوان به 
فیلم ها، سـریال ها و انیمیشـن هایی که براساس 
بازی هـای ویدئویـی سـاخته شـده اند یـا موسـیقی 
متن هـای سـاخته شـده بـرای بازی هـای مختلـف 
اشـاره کـرد. یکـی از نمونه هـای ایـن موضـوع، بـازی 

pokemon اسـت کـه در دهـه 1990 میـالدی، یـک 
و  فیلـم  چنـد  کارتـی،  بـازی  تلویزیونـی،  مجموعـه 
شـده  سـاخته  آن  براسـاس  موسـیقی  یـک  حتـی 

اسـت. 
رشـد روزافزون این صنعت و مخاطبان آن، باعث 
بـه وجـود آمـدن نـوع جدیـدی از سـلبریتی ها شـده 
شـهرت،  و  تأثیرگـذاری  درآمـد،  نظـر  از  کـه  اسـت 
می شناسـیم  کـه  سـلبریتی هایی  از  کمـی  دسـت 
ندارنـد و از فرصت هـای ایـن صنعـت بـرای سـایر 
شـمار  بـه  تبلیغـات،  و  سـینما  جملـه  از  صنایـع 
را  گیـم  حـوزه  نوظهـور  سـلبریتی های  می رونـد. 
کاراکترهـای  و  اسـتریمرها  دوسـته  در  می تـوان 
بازی هـای دیجیتـال کـه بیـن گیمرهـا از محبوبیـت 
نمونـه ای  کـرد.  دسـته بندی  برخودارنـد،  باالیـی 
موفق از اسـتفاده از سـلبریتی های حوزه گیم برای 
تبلیغـات را می تـوان همـکاری برنـد Lucozade بـا 
سـازندگان  Tomb Raider در بـازه سـال های 1999 

تـا 2001 دانسـت.
فنـاوری  غول هـای  تـا  شـده  باعـث  عوامـل  ایـن 
google  وfacebook  و نیـز افـراد مشـهور  ماننـد 
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در زمینه هـای مختلـف، متوجه این صنعت شـده 
باشـند.  داشـته  آن  در  سـهمی  تـا  کننـد  تـالش  و 
ایـن تالش هـا را می تـوان در دو زمینـه تبلیغـات و 

کـرد. دسـته بندی  ویدئویـی  بازی هـای  سـاخت 
در  شـخصیت ها  و  برندهـا  فعالیت هـای  ازجملـه 
حـوزه تبلیغـات، می توان به تبلیغ محصوالت برای 
بازیکنـان و طرفـداران بازی هـای دیجیتـال، تبلیـغ 
بازی هـای دیجیتـال بـه صـورت مسـتقیم )شـرکت 
در تبلیغـات بـازی( و غیـر مسـتقیم )اسـتریم یـک 
بـازی و بیـان عالقـه نسـبت بـه آن بـازی(، حمایـت 
 ... و   بازی هـا  اتحادیه هـای  و  مسـابقات  از  مالـی 
آمـازون،   2014 سـال  در  مثـال  بـرای  کـرد.  اشـاره 
از  کـرد.  خریـداری  را   Twitch اسـتریمینگ  پلتفـرم 
از   Acer نمونه هـای دیگـر، حمایـت مالـی شـرکت 

باشـد.  مـی   LOL eSports مجموعـه محبـوب
زمینـه  در  سـلبریتی ها  و  شـرکت ها  فعالیت هـای 
خریـد  و  مالـی  حمایـت  شـامل  بـازی،  سـاخت 
صداپیشـگی  بازی سـازی،  شـرکت های  سـهام 
ظاهـر  طراحـی  بـرای  شـدن  مـدل  شـخصیت ها، 
ایـن  از  نمونـه ای  می باشـد.    ... و  شـخصیت ها 

فعالیت ها، بازیگر هالیوودیVin Diesel است که 
بـه علـت عالقـه بـه بازی هـای ویدئویـی بـا کیفیـت، 
کـرد  تأسـیس  را   Tigon Studios نـام  بـه  شـرکتی 
 The Chronicles of Riddick : کـه بـه انتشـار بـازی

نمـود. کمـک    Escape from Butcher Bay
یم یتی ها و گیم استر سلبر

در  صنعتـی  رشـد  شـاهد  اخیـر  دهـه  یـک  طـی  در 
کـه  بوده ایـم  ویدئویـی   بازی هـای  صنعـت  ذیـل 
پیرامـون افـرادی کـه بـازی کـردن خـود را در قالـب 
می گذاشـته اند،  نمایـش  بـه   )stream( اسـتریم 
شـکل گرفتـه اسـت. معمـواًل اسـتریمرها در رونـد 
اسـتریم، تفسـیری از جریـان بـازی ارائـه می دهنـد 
و بـا مخاطبانشـان تعامـل دارنـد. اسـتریم بازی هـا 
در پلتفرم هایـی مانند توییـچ )Twitch(، به صورت 
همچنیـن  هسـتند.  تماشـا  قابـل  اسـتریم  زنـده 
اسـتریم های از پیـش ضبـط شـده نیـز در یوتیـوب 

]1[ می شـوند.  مشـاهده   )YouTube(
ایـن  بـر  افـراد  ترجیـح  کـه  می دهـد  نشـان  آمارهـا 
تـا  کننـد  تماشـا  را  کـردن دیگـران  بـازی  کـه  اسـت 
خودشـان بـه انجـام بـازی بپردازنـد. در طـی شـیوع 
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چشـم گیری  رشـد  بـا  حـوزه  ایـن  کرونـا،  پاندمـی 
مواجـه شـد بـه طـوری کـه تنهـا در مـاه مـی سـال 
2021 میـالدی ، بیـش از 2 میلیـارد سـاعت محتـوای 
اسـتریم تماشـا شـده اسـت و هـر هفتـه بیـش از 
20000 بـازی مختلـف اسـتریم یا تماشـا شـده اسـت. 

]2[
بنابرایـن می تـوان گفت که این حوزه بخش بزرگی 
از صنعـت بازی هـای ویدئویی  را تشـکیل می دهد 
تأثیـر  صنعـت  ایـن  در  موجـود  سـاختارهای  بـر  و 
بازی هـا  کـه در طراحـی  بـه طـوری  گذاشـته اسـت. 
بـه افـراد فعـال در ایـن حـوزه و مخاطبـان آن توجـه 
ح  می شـود. بـرای نمونـه، می تـوان مـوارد زیـر را مطر

نمود:
1. در 14 مارس سال 2016 میالدی ، توییچ اعالم کرد 
کـه بـه توسـعه دهنـدگان بـرای سـاخت بازی هایـی 
کـه در آن هـا بـه اسـتریم کـردن توجـه شـده اسـت، 

کمـک خواهـد کرد. 
 Game Developer رئیـس   Brooke Van Dusen
مـا   ، اخیـر  سـال  چنـد  در   «  : کـرد  بیـان   Success
روش هـای  در  خالقیـت  از  زیـادی  حجـم  شـاهد 

شـامل   ،  Twitch Community از  آنالیـن  ارتبـاط 
و    Twitch Play games ، channel loyalty
subscriber tournaments و بسـیاری روش هـای 
سیسـتم ها  ایـن  حـال  ایـن  بـا  بوده ایـم.  دیگـر، 
بـازی  broadcaster هـا  کـه  نسـبت بـه بازی هایـی 
  First Stream  می کننـد، خارجـی اسـت. بازی هـای
و  هسـتند  دارا  را  قابلیت هـا  ایـن  ذاتـی،  طـور  بـه 
قابلیت هایـی کـه از مفاهیـم خالقانـه الهـام گرفتـه 
بدسـت   Twitch Community ارتبـاط  از  شـده 
نسـل  و  می کننـد  ادغـام  هـم  بـا  را  اسـت  آمـده 
کامـاًل جدیـدی از بازی هـای ویدئویـی را بـه وجـود 

می آورنـد.« 
بازی هـای first stream بـه گونـه ای طراحـی شـده 
را  تماشـاگران  بـا  اسـتریمر  میـان  تعامـل  تـا   انـد 
کـه امـکان مشـارکت  بـه گونـه ای  افزایـش دهنـد 
تماشـاگران در بـازی را فراهـم می کننـد. همچنیـن 
بعضـی از ایـن بازی هـا امـکان رقابـت دو  اسـتریمر 

بـا هـم را فراهـم می کننـد.  
و   Superfight،Wastelanders بازی هـای 
بازی هـای  از  نمونه هایـی  می تـوان  را   Streamline
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]3[ نمـود.  عنـوان    first stream
توسـعه  روابـط  کـه  فـردی    Garnett Lee  .2
دهنـدگان را بـرای Lumberyard مدیریـت می کند، 
در سـال 2017 بیـان کـرد: »بیـش از 80% بازی هـای 
بـازی  قابلیـت  از  قسـمت ها  از  بعضـی  در  برتـر 
بازی هایـی   %90 و  می کننـد  پشـتیبانی  نفـره  چنـد 
داشـته اند،  را  بازدیـد  بیشـترین  توییـچ  در  کـه 
بازی هـای چنـد نفـره بوده انـد. نقش هایـی کـه قباًل 
نداشـته اند،  وجـود  بازی سـازی  اسـتدیوهای  در 
ماننـد community manager ، امـروزه همان قـدر 
اهمیـت دارنـد کـه طراحـان بـازی در 10 سـال قبـل 
مهـم بودنـد. اسـتریمینگ یکـی دیگـر از تحـوالت 
وارد  را  جامعـه  مشـارکت  کـه  اسـت  اجتماعـی 
مرحلـه کامـاًل جدیـدی می کنـد. بنابرایـن مـا اصـاًل 
کـه  باشـد  عجیبـی  موضـوع  ایـن  نمی کنیـم  فکـر 
ویژگی هـای اجتماعـی، بـازی چنـد نفـره و امکانـات 
ابـری ، بـرای موتورهـای بازی و دسـتگاه های آینده، 

باشـند.« ضـروری 
»امـروزه  کـه:  اسـت  نمـوده  عنـوان  همچنیـن  او 
فیزیـک  عملکردهـای  بـدون  بـازی  موتـور  یـک 
اسـت.  تصـور  قابـل  غیـر  انیمیشـن  سیسـتم  یـا 
و  اجتماعـی  ویژگی هـای  کـه  معتقدیـم   

ً
عمیقـا مـا 

یکپارچگـی عمیـق بـا سیسـتم ابـری نیـز از الگـوی 
نیـز  اکنـون  هـم  مـا  کـرد.  خواهنـد  پیـروی  مشـابه 

شـاهد ایـن ناراحتـی از سـمت توسـعه دهنـدگان 
ویژگی هـای  همـان  بوده انـد  مجبـور  کـه  هسـتیم 
اجتماعـی یـا اساسـی را بارهـا و بارهـا از ابتـدا ایجـاد 
امکانـات  از  کـه  تکنولوژی هایـی  و  ابزارهـا  کننـد. 
اسـتفاده  توییـچ  ماننـد  اجتماعـی  وجـود  و  ابـری 

شـد.«  خواهنـد  روبـرو  مشـکل  بـا  نمی کننـد، 
ایـن   -  ChatPlay نظیـر  ویژگی هایـی  بـا  آمـازون 
تـا  می دهـد  را  اجـازه  ایـن  تماشـاگران  بـه  قابلیـت 
را  بـازی  رونـد   chat commands از  اسـتفاده  بـا 
تحـت تأثیـر قـرار دهنـد: مثـاًل تله هـا را فعـال کننـد 
یـا  میزبـان  بـه  امـکان  ایـن   -   Metastream و   -
streamer اجـازه می دهـد تـا اطالعـات آمـاری قابـل 
مخاطـب  بـه  اطالعـات،  بهتـر  ارئـه  بـرای  را  تغییـر 
بـرای  بـرای ایجـاد زمینـه  نشـان دهـد-  در تـالش 
ایـن امـر اسـت. اگرچـه کمپانـی ایـن امکانـات را در 
ایـن  امـا  می دهـد  قـرار  دهنـدگان  توسـعه  اختیـار 
بـه  پاسـخ  بـرای  تـا  دارد  اسـتودیوها  بـه  بسـتگی 
اجـازه  هـا،   broadcaster افزایـش  بـه  رو  تقاضـای 
اسـتفاده از ایـن امکانـات را در بـازی خـود فراهـم 

کننـد. 
او همچنیـن افـزود : » Metastream به این منظور 
طراحـی شـده اسـت تـا بـه توسـعه دهنـدگان ایـن 
امـکان را بدهـد تـا تصمیـم بگیرنـد چـه چیـزی را در 
اختیـار اسـتریمرها قـرار دهنـد. مثـاًل ممکن اسـت 
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در  را  بـازی  آمـاری  داده هـای  و  بازیکـن  بـازی،  یـک 
اختیار قرار دهد درحالی که بازی دیگر متغیرهایی 
که معمواًل پنهان هستند، مانند هوش مصنوعی 
بـازی یـا شـرایط جهـان بـازی، را در اختیـار اسـتریمر 
قـرار دهنـد. چیزی که ما متوجه شـدیم این اسـت 
میـزان  چـه  دهنـدگان  توسـعه  نیسـت  مهـم  کـه 
امکانـات در اختیـار بازیکن ها قـرار می دهند، آن ها 
درخواست اختیارات بیشتری برای خشنود کردن 
 توسـعه 

ً
تماشاگرانشـان دارند.  بنابراین ما عمیقا

بـا  مکالمـه  بـه  تـا  می کنیـم  تشـویق  را  دهنـدگان 
استریمرهایشـان تـا مدت هـا بعـد از انتشـار بـازی 

ادامـه دهنـد.« ]4[
صنعـت  اهمیـت  بـه  این جـا  تـا 
game stream پرداختیـم و متوجـه 
همچنیـن  شـدیم.  آن  اهمیـت 
نقـش  اسـتریمرها  کـه  دیدیـم 
بـازی  صنعـت  ایـن  در  اساسـی 
می تـوان  را  اسـتریمرها  می کننـد. 

مختلـف  معیارهـای  براسـاس 
یـا  تماشـاگر  تعـداد  جملـه  از 
رده بنـدی  کننـده،  دنبـال  تعـداد 
بـه   streaming celebrity کـرد. 

می شـود  گفتـه  اسـتریمرهایی 
کـه دارای تعـداد باالیـی تماشـاگر و دنبـال کننـده 
هسـتند. ایـن افـراد هماننـد سـلبریتی های دیگـر 
حوزه هـا، از محبوبیـت و شـهرت باالیـی در میـان 
هسـتند.  برخـوردار  اسـتریم  صنعـت  مخاطبـان 
بـا  نیـز  را  مسـئولیت هایی  شـهرت،  ایـن  اگرچـه 
خـود بـه همـراه دارد؛ زیـرا ایـن افـراد تأثیـر زیـادی بـر 
مخاطبـان خـود دارنـد و کالم و رفتار آن ها می تواند 

باشـد.  داشـته  گسـترده ای  تبعـات 
 streaming توجـه شـما را بـه چنـد نمونـه از تأثیـر
جلـب  دیجیتـال  بازی هـای  حـوزه  هـای   celebrity

می کنـم:
 PewDiePie معـروف بـه Felix Kjellberg  .1
یکـی از چهـره هـای مشـهور اسـتریم تـا سـال 2015 
کانـال  محبوب تربـن  صاحـب  وی  بـود.  میـالدی 

بـه  او  محبوبیـت  و  تأثیـر  بـود.  دنیـا  در  یوتیـوب 
گونـه ای بـود کـه Disney قـراردادی بـرای تهیـه یـک 
برنامـه بـا او بسـت. بـا ایـن حـال زمانـی کـه در طـی 
از   Firewatch بـازی  از  خـود  اسـتریم های  از  یکـی 
 Campo کلمات نژادپرستانه استفاده کرد، کمپانی
او بـه علـت نقـض قانـون  از  بـازی،  Santo، مالـک 
copyright شـکایت کـرده و در طـی درخواسـتی از 
یوتیـوب خواسـت تـا ویدئـوی مذکـور را حذف کند 
 PewDiePie ایـن درخواسـت پذیرفتـه شـد و کـه 
 copyright strick یـک  یوتیـوب  سـمت  از  نیـز 

فـت  یا ر جریمـه د یـک  ایـن  کـرد. 
 Google قوانیـن  براسـاس  زیـرا  اسـت؛  سـنگین 
اگـر کسـی بیـش از سـه copyright strick دریافـت 
کنـد، کانـال او از بیـن مـی رود و تمـام ویدئوهایـی 
دیگـر  و  می شـود  حـذف  اسـت  کـرده  آپلـود  کـه 

کنـد. ایجـاد  اکانـت  نمی توانـد 
همچنیـن پـس از مشـخص شـدن ایـن کـه وی به 
چنـد نفـر پـول داده تـا نمادهایـی را نگـه دارنـد کـه 
روی آن هـا »مـرگ بـر همه یهودیان« نوشـته شـده 
او لغـو نمـود و  بـا  را  Disney قـرارداد خـود  اسـت، 

کانـال یوتیـوب او بسـته شـد. ]5[
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می تـوان  معـروف  اسـتریمرهای  دیگـر  از   .2
بـه Guy Beahm اشـاره کـرد. در سـال 2019  کمپانـی 
بـا  را  قـراردادی   Skybound Entertainment
براسـاس  تلویزیونـی  مجموعـه  تـا  کـرد  امضـا  وی 
تهیـه   ،  Dr.Disrespect  ، او  اسـتریمر  شـخصیت 

]6[ کنـد. 
در سـال Tyler Bevins ، 2019 مشـهور بـه   .3
Ninja، بـرای تبلیـغ بـازی Apex Legends از کمپانی 
EA  مبلـغ 1میلیـون دالر دریافـت کـرد. ایـن بـازی در 
زمانـی کـه از پیـش اعـالم شـده بـود و در مـاه فوریه 
وارد بـازر شـد، بـدون آن که تبلیغـی از قبل برای آن 
انجـام شـود. بـا ایـن وجـود ایـن بـازی بـا موفقیـت 
روبرو شـد و توانسـت 1 میلیون بازیکن را در کمتر 
از 8 سـاعت جذب کند. همچنین توانسـت مدت 
کوتاهی پس از انتشـار از بازی Fortnite، در تعداد 

بازدیـد روزانـه Twitch  ، پیشـی بگیـرد. ]7[
شـده  باعـث  هـا   streaming celebrity تأثیـر 
اسـت تـا پلتفرم هـای اسـتریمینگ در پـی یافتـن 
بـا  قـرارداد  بسـتن  و  اسـتعداد  بـا  اسـتریمرهای 
سـال  در  توییـچ  مثـال،  عنـوان  بـه  باشـند.  آن هـا 
2017 برنامـه ای بـه نـام Stream On برگـزار کـرد کـه 
چالش هایـی  بـا  کننـدگان  شـرکت  آن،  طـی  در 
مواجـه می شـدند که بـر توانایی های اسـتریمینگ 
آن هـا متمرکـز شـده بـود. ارزیابی شـرکت کنندگان 
توسـط داوران توییـچ انجـام می شـد و تماشـاگران 
انتخـاب  در   Twitch chat طریـق از  می توانسـتند 
می کردنـد،  پیـدا  راه  بعـد  مرحلـه  بـه  کـه  افـرادی 
شـرکت کننـد. جایزه نفـر اول این رقابـت، دریافت 
ماهانـه 5000 دالر بـه مـدت یکسـال بـود تـا بتوانـد 

ارتقـا بدهـد. ]8[ را  اسـتریمینگ خـود  حرفـه 
در سـال Ninja ،2018  در طـی یـک قـرارداد انحصاری 
 Mixer از پلتفـرم توییـچ بـه پلتفـرم   Microsoft بـا 
اسـتریمر  بـا  انحصـاری  قـرارداد  اولیـن  ایـن  رفـت. 
بـود کـه بـه صـورت عمومـی اعالم شـد. پـس از این 
ماجرا، سایر پلتفرم ها نیز با استریمرهای محبوب 
قراردادهـای انحصـاری بلنـد مدت امضـا کردند. به 
عنـوان مثـال، Shroud نیـز بـا Mixer قـرارداد امضـا 

کـرد و CouRage بـه YouTube Gaming  پیوسـت. 
را   DisguisedToast نیـز   Facebook Gaming

انتخـاب نمـود. ]9[
از  نفـر   6 بـا   Twitch   ،  2019 و    2018 سـال  در 
کـرد.  امضـا  قـرارداد  خـود  معـروف  اسـتریمرهای 
تنهـا درمـورد  ایـن قراردادهـا  گزارشـات،  براسـاس 
استریمینگ نیست با این حال جزئیات بیشتری 

 ]  11  ,  10[ اسـت.   نشـده  منتشـر 
کـه  هسـتند  تأثیـری  از  بخشـی  تنهـا  این هـا 
streaming celebrity هـا بـر مخاطبانشـان و نیـز 
بـر صنعـت بازی هـای ویدیویـی می تواننـد داشـته 
افـراد  ایـن  کـه  جاسـت  ایـن  سـوال  امـا  باشـند. 
می کننـد؟  عرضـه  مخاطـب  بـه  را  محتوایـی  چـه 
چگونـه می تـوان از ایـن بـازار ایجـاد شـده در حـوزه 
بازی هـای ویدیویـی بـرای تبلیـغ، فرهنگ سـازی و 

نمـود؟   اسـتفاده  رشـد 
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نقد و بررسی داستانی مجموعه بازی های

ماه منیر داستانپور
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 )キャッスルヴァニア :کســلوانیا )بــه ژاپنــی
نــام مجموعــه بــازی ویدئویــی اســت کــه توســط 
و  می شــود  منتشــر  و  ســاخته  کونامــی  شــرکت 
 26 در  کســلوانیا،  عنــوان  بــا  نســخه اش  اولیــن 
ســپتامبر 1986 و در ژاپــن منتشــر شــد. بعدهــا نیز 
در چندیــن شــماره ادامــه یافــت و پــس از مدتهــا 
 بــه وســیله  مرکــوری اســتیم و 

ً
در ســال 2010 مجــددا

کوجیمــا پروداکشــنز با عنــوان »کســلوانیا : اربابان 
همیــن  از  دوم  قســمت   2014 ســال  در  و  ســایه« 

ــد. ــر گردی ــی منتش ــرکت کونام ــط ش ــل توس فص
بازی هــای  مجموعــه  داســتان  دیــد  بایــد  حــال 
کســلوانیا بــه چــه موضوعــی می پــردازد کــه از ســال 
بــرای  و  داشــته  ادامــه  اخیــر  ســال های  تــا   1986
مخاطبــان جــذاب بــوده اســت؟ بهتــر اســت بــرای 
پاســخ مناســب بــه ایــن ســوال، ابتــدا بــه چیســتی 

ایــده  اولیــه  ایــن بــازی بپردازیــم. 
ایــده  اصلــی و البتــه کلیشــه ای کســلوانیا، تقابــل 
خیــر و شــر اســت؛ کــه در ایــن بــازی دچــار تغییــر و 
دگرگونــی جالــب توجهــی شــده اســت. شــخصیت 
ــت  ــل بلمون ــام گابری ــه ن ــردی ب ــازی، ف ــن ب ــی ای اصل
اســت. یتیمــی کــه در کودکــی بــا انجمــن نــور آشــنا 
از  پــس  و  می یابــد  پــرورش  آنهــا  توســط  شــده، 
ســال ها کــه خــود تبدیــل بــه سلحشــوری بی نظیــر 
گشــته، بــرای مبــارزه بــا اربابــان ســایه و نیز شــیطان 

دســت بــه کار می شــود.
کســانی  چــه  را  ســایه  اربابــان  و  نــور  انجمــن  امــا 

می دهنــد؟  تشــکیل 
انجمــن نــور بخــش عمــده ای از ماهیــت خــود را 
از فرقــه  »دراکــول« یــا اژدهــا )Dracul( در رومانــی 
ــه  ــی ب ــه  عثمان ــوم ترکی ــان هج ــه در زم ــه ک وام گرفت
ــد  ــرد و »ول ــتادگی ک ــلمانان ایس ــر مس ــا در براب اروپ
ســوم« معــروف بــه دراکــول )الهــام بخش داســتان 
«( هــم عضــو ایــن فرقــه  »دراکــوال« از »بــرام اســتوکر

بــود.
ایــن انجمــن توســط ســه سلحشــور شــریف بــه 
نام هــای »کورنــل« )Cornel(، »زوبــک« )Zobek( و 
»کارمیــا« )Carmilla(، کــه همگــی بــرای خدمــت 

شــیطان  بــا  مبــارزه  و  خداونــد  بــه  خالصانــه 
افــراد  ایــن  گرفــت.  شــکل  شــده اند؛  هم قســم 
ــده«  ــوش ش ــام »فرام ــه ن ــیطانی ب ــه ش ــس از آنک پ
از قلمــرو خــود بیــرون آمــده و وارد قلعــه  خانــدان 
برنــارد می شــود؛ تصمیــم می گیرنــد هــر طــور شــده 
او را بــه مــکان اصلــی اش بازگرداننــد. پــس جــان 
خــود را بــرای ایــن هــدف فــدا کــرده و کالبدشــان از 

روح پــاک ایشــان تهــی می گــردد.
حال اولین نقطه عطف داســتان کســلوانیا شــکل 
می گیــرد. تاریکــی کالبــد خالــی ایــن ســه سلحشــور 
را دربرگرفتــه و آنهــا را بــه اربابــان ســایه یــا ســاطین 
توضیحــات،  بنابرایــن  می کنــد.  تبدیــل  تاریکــی 
انجمــن نــور و اربابــان ســایه دو روی یــک ســکه اند. 
شــاید بــا ایــن تعبیــر بازینامه نویــس می خواســته 
انســان ها را بــه تاریکــی وجودشــان متوجــه ســازد 
کــه در نبــود روشــنایی و پاکــی درون، بــه ســرعت 
ــه  ــت و او را ب ــد انداخ ــایه خواه ــی س ــود آدم ــر وج ب

قلمــرو تاریکــی وارد خواهــد ســاخت.
آمــدن  بوجــود   ، نــور انجمــن  بــزرگان  گفتــه  بــه 
را  بهشــت  و  خداونــد  بــا  ارتبــاط  ســایه،  اربابــان 
ــرای  ــان ب ــن زم ــال بهتری ــت. ح ــاخته اس ــل س مخت
گابریــل  یعنــی  داســتان  اصلــی  شــخصیت  ورود 
بلمونــت اســت. او کــه همســرش مــاری را بــه تازگی 
از دســت داده، بــرای انتقــال او بــه بهشــت نیــاز بــه 
ــد را از  ــاب خداون ــا نق ــایه دارد ت ــان س ــا ارباب ــگ ب جن
ســایه  اربابــان  بــا  جنــگ  امــا  درآورد.  آنــان  چنــگ 
می نمایــد.  ضعــف  و  دگرگونــی  دچــار  را  او  روح 
کــه از ورود دوبــاره ی شــیطان بــه  ســپس زمانــی 
ــگ او  ــس از جن ــده و پ ــع ش ــان ها مطل ــرو انس قلم
را شکســت می دهــد؛ بــرای همیشــه تبدیــل بــه 

می گــردد. دراکــوال  کنــت  همــان  یــا  خون آشــام 
این دومین نقطه  عطف داســتان کسلوانیاســت. 
ــتان  ــه ی اوج داس ــت نقط ــوان گف ــه می ت ــی ک بخش
ــک  ــان ی ــا ایم ــوری ب ــی آورد و از سلحش ــود م را بوج
شــیطان مجســم امــا متفــاوت می ســازد. در اینجــا 
شــاهزاده   بــه  تبدیــل  بلمونــت  گابریــل  اگرچــه 
اربــاب قلعــه ی  کنــت دراکــوال،  یــا همــان  تاریکــی 
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برنــارد شــده؛ امــا همچنــان بــا شــیاطین بــه مبــارزه 
پرداختــه و خــود را دشــمن آنهــا می دانــد. 

بــدون شــک همیــن ویژگــی شــخصیت پــردازی 
بــازی  و  ســاخته  جــذاب  نمونــه   یــک  گابریــل  از 
کســلوانیا را بــرای کاربــران متفــاوت ســاخته اســت. 
 ! ــر ــر و ش ــت خی ــر دو خصل ــه ه ــق ب ــفتگی و تعل آش
زنــده  بــرای  کــه  موجــودی  درونــی  نــزاع  و  جنــگ 
مانــدن بــه کشــتن انســان ها و نوشــیدن خــون 
ــوالی  ــمن هی ــر دش ــویی دیگ ــاز دارد و از س ــا نی آنه
تاریکــی یا شــیطان اســت کــه او را وارد قلمرو ســایه 

کــرده اســت. او دور شــدن از منــش انســانی را 
تــاب نمــی آورد.

ویژگــی دیگــر پرداخــت شــخصیتی در مــورد 
ــفته  ــرایط آش ــان دادن ش ــل نش گابری
ســاح های  وســیله  بــه  او  روحــی 

یکــی  کــه  می باشــد؛  وی  متفــاوت 
بازینامــه   توجــه  جالــب  نــکات  از 

ســاح  پنــج  او  کسلوانیاســت. 
بــا  مبــارزه  و  مقابلــه  بــرای  عجیــب 
هــر  کــه  دارد  خویــش  دشــمنان 
بــه  را  وی  شــخصیتی  ابعــاد  کــدام 

می گذارنــد.  نمایــش 
بلمونــت  گابریــل  آنکــه  از  قبــل 

بــه  شــود؛  تبدیــل  دراکــوال  بــه 
انجمــن  سلحشــور  عنــوان 

»کشــنده ی  بــا  نــور 
خون آشــام« بــا دشــمنان 
خــود می جنگــد. ســاحی 
صلیب شــکل، که نشــان 

از ایمــان او بــه خداونــد 
دارد. امــا پــس از مبــارزه 
تبدیــل  و  شــیطان  بــا 
دراکــوال،  بــه  شــدن 

حــال کــه از ایمــان تهــی 
ــدی و  ــته و ناامی گش

یأس وجودش را 
دربرگرفته اســت؛ 

 ، ســیاه«  »دســتکش  همچــون  ســاح هایی  بــه 
»شــاق ســایه« ، »شمشــیر پوچــی« و »پنجه  هــای 

می بــرد.  پنــاه  آشــوب« 
در  آن  شــیطانی  ماهیــت  کــه  ســیاه  دســتکش 
از  می گــردد؛  روشــن  گابریــل  بــرای  ماجــرا  پایــان 
تــش جهنــم و توســط زوبــک کــه یکــی از اربابــان  آ
ســایه اســت و حتــی تــا ســال ها بعــد در قــرن حاضــر 

ــده  ــز زن شــده نی ســاخته  مانــده؛ 
کــه  ســاحی  اســت. 
می توانــد  گابریــل 
آن  واســطه  بــه 
جهنــم  تــش  آ
وجــود  بــه  را 
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دشــمنانش ســرازیر کنــد. امــا از آنجا که ســاخته ی 
ضــد  و  او  فرمــان  بــه  نهایــت  در  اســت،  زوبــک 

می نمایــد. عمــل  گابریــل 
ــه  ــاحی ک ــت، س ــایه اس ــاق س ــدی او ش ــاح بع س
از ترکیــب جــادو و خــون دراکــوال بوجــود آمــده و هــر 
ــمن  ــود دش ــه وج ــم را ب ــی عظی ــه آن درد و رنج ضرب

گابریــل وارد می کنــد.
شمشــیر پوچــی اســلحه دیگــر کنت دراکوالســت. 
بــرای  بــه دراکــوال  از تبدیــل شــدن  پــس  گابریــل 
آنکــه از یــأس و انــدوه نجــات یابــد؛ تصمیــم بــه 
قتــل خاطــرات گذشــته و خصلت انســانی خویش 
ــی  ــیر پوچ ــود او شمش ــم در وج ــوه غ ــرد. انب می گی
را بــه وجــود مــی آورد کــه بــر جســم هــر کــس فــرود 
آیــد؛ عصــاره حیــات او را بــه جــان دراکــوال منتقــل 
خواهــد کــرد و در عــوض ســرمای وجــود دراکــوال را 

ــرد. ــد ک ــت خواه دریاف
ــت.  ــوب اس ــای آش ــوال، پنجه ه ــاح دراک ــن س آخری
وجــود  بــه  آشــفتگی  و  خشــم  از  کــه  ســاحی 
ــان ها  ــتن انس ــا کش ــوال ب ــم دراک ــی خش ــده! وقت آم
تســکین نمی یابــد؛ بــه دیوارهــای قلعــه ضربــه زده 
ــاره  ــا دوب ــا و باره ــادو باره ــبب ج ــه س ــه ب ــا را ک و آنه
ســاخته می شــوند؛ تخریــب می کنــد. پنجه هــای 
آشــوب در اینجــا شــکل گرفتــه و خشــم و نفــرت او 
را بــر تــن دشــمنانش فــرود می آورنــد. ســاحی کــه 
تــش درونــی اژدهــا یــا دراکــوال را شــعله ور  در واقــع آ

می کنــد.

وســیله  بــه  شــخصیت پردازی  از  شــکل  ایــن 
ماننــد  کــه  ابــزاری  بــه  شــخصیتی  ابعــاد  انتقــال 
دوســتانی نزدیــک همیشــه گرداگــرد شــخصیت 
اصلــی داســتان هســتند؛ در مــورد بــازی کســلوانیا 
بــرای  نمونــه ای  حتــی  و  توجــه  جالــب  می توانــد 

باشــد. جدیــد  بازی هــای  در  پیاده ســازی 
آن  بــه  داســتان  ایــن  در  کــه  دیگــری  موضــوع 
بــه  عشــق  یــا  زن  وجــود  اســت؛  شــده  پرداختــه 
عنــوان عنصــری پیــش برنــده در داســتان اســت. 
بــازی  ایــن  بــه  پــا  گابریــل  می شــود  ســبب  آنچــه 
خطرنــاک بگــذارد؛ عشــق او بــه مــاری و انگیــزه ی 
رســاندن او بــه بهشــت اســت. زنــی که حتــی بعدها 
پــس از تبدیــل گابریــل بــه کنــت دراکــوال، بــاز هــم 
ماننــد یــک وجــدان بیــدار بــه ســراغ او آمــده و در 
ــد.  ــه راهنماییــش می زن ــت ب ــف دس ــع مختل مواق
در مــورد پســر گابریــل هــم ایــن عشــق بــه همســر 
بــاز  بــا دراکــوال  بــرای مبــارزه اش  را  راه  کــه  اوســت 

می کنــد. 
حــال اگــر کمــی بهتــر بیاندیشــیم بــه زشــتی نهــان 
در پــس ایــن تفکــر بــه ظاهــر زیبــا، خواهیــم رســید. 
زن در آییــن مســیحیت و یهــود، موجــودی اســت 
کــه آدم را تســلیم خواســت شــیطان کــرد و او را از 
بهشــت رانــد. در اینجــا نیــز گابریــل مجبــور شــد 
بــرای نجــات همســرش وارد جهــان تاریکی شــده و 
تبدیــل شــدن بــه دراکــوال یــا همــان نمــاد شــیطان 

را بپذیــرد و از انســانیت خــود دور گــردد. 
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بازینامه نویــس در برخــی بخش هــا ماننــد کشــته 
شــدن پســر بــه دســت پــدر و نیــز بی فایــده بــودن 
نوشــدارو نیــز دســت بــه تقلیــد از اســاطیر کهــن 
ایــران زمیــن زده اســت. امــا در ایــن مقــام از خــون 
ــه  ــیری ک ــوان اکس ــه عن ــیطان ب ــاد ش ــا نم ــوال ی دراک
لــوکارد  حیــات جــاودان بــه تــرور بامونت یــا هماد آ
می بخشــد، یــاد کــرده اســت و بــاز کاربــر را تشــویق 

بــه زندگــی شــیطانی می کنــد.
کســلوانیا  بــازی  کــه در  از مــوارد دیگــر داســتانی 
همیشــگی  مانــدن  زنــده  اســت،  توجــه  قابــل 
شــیطان، کنــت دراکــوال و آلوکارد اســت. موضوعی 
 به 

ً
کــه ســبب طوالنــی شــدن داســتان شــده و گاهــا

می انجامــد. آن  شــدن  خســته کننده 
داســتان بــازی کســلوانیا اگرچــه بــه خصــوص در 
دومیــن قســمت اربابــان ســایه گاهــی دچــار رکــود 
شــده و کاربــر را خســته می کنــد؛ امــا نمی تــوان از 

آن بــه عنــوان یــک نمونــه قابــل توجــه و جــذاب 
بخــش  در  خصــوص  بــه  کــه  داســتانی  گذشــت. 
می توانــد  بلمونــت  گابریــل  پــردازی  شــخصیت 

مثــال زدنــی باشــد.
کــه  اســت  ایــن  دیگــر  توجــه  قابــل  نکتــه  امــا 
بازینامه نویــس  کســلوانیا،  بــازی  داســتان  در 
ــر  ــن خی ــاب بی ــه انتخ ــی آورد ک ــود م ــرایطی را بوج ش
ــدا  ــود. او در ابت ــد ب ــان نخواه ــر آس ــرای کارب ــر ب و ش
بعــد  کمــی  و  اســت  نــور  انجمــن  از  سلحشــوری 
ــون  ــود. از خ ــی می ش ــاهزاده ی تاریک ــه ش ــل ب تبدی
زنــده مانــدن تغذیــه می کنــد  بــرای  دشــمنانش 
یــک  بــرای حیــات  تــا  را مجبــور می ســازد  کاربــر  و 
 همــان بخشــی اســت 

ً
دراکــوال بجنگــد! ایــن دقیقــا

کــه بــرای کاربــر خطرنــاک بــه نظــر می رســد و تاریکــی 
و یــأس را از درون وجــود کنــت دراکــوال بــه روح او 

می دهــد. ســرایت 
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در  به سـرعت  زنـده  پخـش  دنیـای  در  همه چیـز 
قـادر  به سـادگی  افـراد  امـروزه  اسـت.  تغییـر  حـال 
به صـورت  را  خـود  روزمـره  فعالیت هـای  هسـتند 
زنـده بـرای مخاطبـان خـود بـه اشـتراک و نمایـش 
بـرای  اختصاصـی  پلتفـرم  یـک  توییـچ ،  بگذارنـد. 
در  کـه  اسـت  ویدئویـی  بازی هـای  زنـده  پخـش 
سال 2011 میالدی از وب سایت Justin .tv  توسعه 
یافـت. بـا اقبـال گسـترده مخاطبان، ایـن پلتفرم تا 
سـال 201۷ میالدی در حدود  2.2 میلیون اسـتریمر 
کاربـر  منحصربه فـرد در مـاه و حـدود ده میلیـون 

فعـال روزانـه داشـته اسـت. 
پلتفرم های استریمینگ میزبان طیف گسترده ای 
از بازی های ویدئویی در ژانرهای مختلف هستند. 
ورزش هـای  اسـتریم  مخاطبـان  تعـداد  معمـواًل 
اگرچـه  می رسـد.  نفـر  میلیون هـا  بـه  الکترونیکـی ، 
تعداد کمی از استریمرها سهم زیادی از مخاطبان 
کانال هـای  و  می دهنـد  اختصـاص  خـود  بـه  را 
کوچک تـر، اغلـب میزبـان تعـداد انگشت شـماری 
از بیننـدگان هسـتند، یـک مخاطـب عالقه منـد، با 
مـرور و گشـت وگذار در پلتفرم هـای اسـتریمینگ 
هـر  در  را  زنـده  پخـش  کانـال  صدهـا  می توانـد 

اسـتریمینگ  پلتفرم هـای  کنـد.  پیـدا  روز  از  زمـان 
گذاشـتن  بـه اشـتراک  بـرای  بـه مکانـی  همچنیـن 
کارهـای خالقانـه و هنـری ، آشـپزی و »غـذا خـوردن 
اجتماعـی« )کـه مـردم به سـادگی غـذا خـوردن خـود 
را پخـش می کننـد( و مـوارد مشـابه تبدیل شـده 
ایـن  بازیکنـان  بـه  اسـتریمینگ  فرآینـد  اسـت. 
فرصـت را ارائـه می دهـد کـه مخاطبـان عالقه منـد 
بـه تماشـا، اظهارنظـر و بـازی در کنار آن هـا را با خود 
داشـته باشـند و  بـه کمـک قابلیـت چـت بـا آن هـا 
تعامـل کننـد. بـه این شـیوه بازیکنـان قادرند بازی 
کردن شـخصی خود را به سـرگرمی عمومی تبدیل 
فعالیـت  تـا  می کننـد  تـالش  اسـتریمرها  کننـد. 
و  مالـی   حمایت هـای  تبلیغـات ،  طریـق  از  را  خـود 
سـایر اشـکال درآمدزایـی بـه کار حرفـه ای تبدیـل 
پتانسـیل  بـا  کـه  بازی سـازی  شـرکت های  کننـد. 
موجـود در پخـش زنـده بازی هـای ویدئویـی آشـنا 
شـده اند در حـال آزمایـش اسـتریمینگ به عنـوان 
نوعی بازاریابی و تبلیغات هسـتند و می کوشـند تا 
محصـوالت خـود را بـه ایـن شـیوه در معـرض دیـد 

مخاطبـان انبـوه قـرار دهنـد.

خرده فرهنگ دربازی های ویدئویی: 
یمینگ: معنا و مصداق استر

دکترریحانه رفیع زاده
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یمینگ: خرده فرهنگ استر
در  و  اسـت  فرهنـگ  از  کهن تـر  فی نفسـه  بـازی 
فرهنـگ  از  زیـادی  سـهم  بازی هـا  اخیـر  دهه هـای 
عمومـی را به خود اختصـاص داده اند. پژوهش در 
فرهنـگ بازی هـا می توانـد زمینـه ای را فراهم کند تا 
بازی هـا بـرای بازیکنـان معنادارتـر شـوند. معنـای 
بـازی در کلیـت آن تنهـا زمانـی مشـخص می شـود 
خاصـی  فرهنگـی  بافتـار  در  بازیکنـان  توسـط  کـه 
فقـط  بازی هـا  زنـده  پخـش  رشـد  شـود.  تجربـه 
یـک پدیـده سـاده در نظـر گرفتـه نمی شـود بلکـه 
تغییـرات  نشـانگر  محتـوا،  تولیـد  و  توسـعه  ایـن 
بزرگ تـر در فرهنـگ بـازی و بـه اشـتراک گذاشـتن 
محتـوای بازیکنـان اسـت. پدیـده اسـتریمینگ بـه 
مـا نگاهـی درخـور توجـه در مـورد برخـورد فرهنـگ 
رسـانه معاصـر بـا بازی هـای ویدئویـی و همچنیـن 
ارائـه  آنالیـن  مخاطبـان  و  تولیدکننـدگان  آینـده 
مسـائل  از  بسـیاری  بـازی،  زنـده  پخـش  می دهـد. 
معاصـر را نه تنهـا در مـورد تحـوالت رسـانه ای بلکه 
در خصـوص مالحظـات بزرگ تـر در زمینه تولیدات 

روزمـره در برمی گیـرد. کاربـران  فرهنگـی و 
بـه  را  گروهـی  زندگـی  کـه  اسـت  روشـی  فرهنـگ 

شـکل و فـرم معنـی دار تحقـق بخشـیده و صـورت 
معنـا  نقشـه های  شـامل  فرهنـگ  یـک  می دهـد. 
اسـت کـه باعـث می شـود همه چیـز بـرای اعضـای 
معنـا  نقشـه های  ایـن  باشـد.  قابـل درک  آن 
در  آن هـا  نمی شـوند:  حمـل  ذهـن  در  به سـادگی 
کـه  رابطـه ای  و  اجتماعـی  سـازمان دهی  الگوهـای 
تبدیـل  اجتماعـی  فـرد  یـک  بـه  فـرد  آن  طریـق  از 
می شـود ، عینیـت یافته انـد. همـواره بیـش از یـک 
وجـود  جامعـه  یـک  ایده هـای  درون  در  گرایـش 
خواهد داشـت اما فرهنگ غالب خود را به عنوان 
سـعی  فرهنـگ  ایـن  می دهـد.  نشـان  فرهنـگ 
جامـع  محـدوده  در  را  دیگـر  فرهنگ هـای  تـا  دارد 
خـود تعریـف کنـد. در نسـبت بـه ایـن پیکربنـدی، 
خرده فرهنگ هـا زیرمجموعه هایـی - سـاختارهای 
یـا چنـد  کوچک تـر ، محلی تـر و متفـاوت - در یـک 
شـبکه فرهنگـی بزرگ تـر هسـتند که فرهنـگ والد 
فرهنـگ  از  هـم  خرده فرهنـگ  می شـوند.  نامیـده 
والـد خـود متمایـز بـوده و هم بخشـی از آن اسـت. 
خرده فرهنگ هـا بایـد به انـدازه کافـی از یـک  شـکل 
بتـوان  تـا  باشـند  برخـوردار  مشـخص  سـاختار  و 
آن هـا را از فرهنـگ والدشـان تشـخیص داد. آن هـا 
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بایـد بـر برخـی فعالیت هـا ، ارزش هـا ، اسـتفاده های 
از مصنوعـات مـادی ، فضاهـای منطقـه ای  خـاص 
قابل توجهـی  به طـور  کـه  شـوند  متمرکـز  غیـره  و 
آن هـا را از فرهنـگ گسـترده تر متمایز می کنـد. اما ، 
ازآنجاکه آن ها زیرمجموعه فرهنگ بزرگ هستند ، 
کـه  باشـد  داشـته  وجـود  نیـز  مهمـی  مـوارد  بایـد 
آن هـا را بافرهنـگ والدشـان پیونـد دهـد. افـرادی 
خیلـی  می گیرنـد  جـای  بـازی  خرده فرهنـگ  در  کـه 
کـم از نشـانه های متمایزکننـده اسـتفاده می کنند 
امـا دارای زبـان مشـترک هسـتند. بازیکنـان زمـان 
را صـرف گفتگـو دربـاره بازی هـا می کننـد و  زیـادی 
هـرروزه هـزاران جلسـه بـازی در سراسـر دنیـا برگـزار 
می شـود کـه مردمـان عـادی بـا آن سـروکار ندارنـد.

درحالی کـه محققـان در حـوزه بازی هـای ویدئویـی 
توجـه داشـته اند،  آنالیـن  بازی هـای  بـه مشـاهده 
آنچـه  بـه  را  خـود  توجـه  کمـی  بسـیار  تعـداد 
حفـظ  می افتـد  اتفـاق  بـازی  فرهنـگ  در   

ً
واقعـا

کرده انـد. مسـئولیت ایـن امـر تـا حـدی بـر عهـده 
آن قـدر  همیشـه  کـه  اسـت  بـازی  دانش پژوهـان 
تـالش نکرده انـد کـه حـوزه خـود را به طـور پیوسـته 
بـه  کـه  کننـد. کسـانی  بـه عالیـق عمومـی متصـل 
نوظهـور  رسـانه های  بسـترها ،  انتقـادی  تحلیـل 
بایـد  دارنـد ،  عالقـه  آنالیـن  مدنـی  مشـارکت  و 
فضایـی  در  جـدی  فرهنگـی  مسـائل  توسـعه  بـه 
می شـود  تصـور  تفریحـی  فضاهـای  به عنـوان  کـه 

 توجـه کننـد. امـروزه بازی هـا بـا پلتفرم هـای تجـاری ، 
رسـانه ای  زیرسـاخت های  و  پیچیـده  شـبکه های 
پیونـد خورده انـد. کمپانی هـای بـزرگ خط مشـی ها 
بـدان  ایـن  و  می کننـد  اداره  را  بازی هـا  قوانیـن   و 
بـازی  مشـغول  مـردم  کـه  لحظاتـی  کـه  معناسـت 
دارنـد.  حضـور  فضاهـا  سیاسـی ترین  در  هسـتند 
درواقـع برخـی از محققـان مطالعـات بـازی بـه ایـن 
مسـئله متهم شـده اند که چرا با تعریف و توسعه 
مفهـوم »دایـره جادویی« به جداسـازی جهان بازی 

زده انـد. دامـن  واقعـی  جهـان  از 
فراغـت  اوقـات  و  بـازی  فضاهـای  در  معمـواًل 
در  مهـم  مسـائل  از  پیش نمایشـی  می تـوان 
آینـده را مشـاهده کـرد. به عنوان مثـال  دانژن هـای 
قدیمی تریـن  )از  متـن  بـر  مبتنـی  بازیکنـی  چنـد 
کـد ،  میـان  رابطـه  بـه  بـازی(  مجـازی  جهان هـای 
می پرداختنـد.  مشـارکت  اشـکال  و  حکمرانـی 
محققـان اولیـه بـازی همچنیـن بـه دنبـال معنـای 
طریـق  از  آنالیـن  اجتماعـی  شـبکه های  وجـود 
بازی ها بودند  که از طریق آن ها ارتباطات ، نمایش 
خـود ، اشـکال تجسـد و رشـته های اتصال دهنـده 
ج و داخـل فضای مجازی مهیا می شـد.   زندگـی خـار
اصطـالح  به عنـوان  اجتماعـی  رسـانه های  اگرچـه 
غالـب بـرای اشـاره بـه تجربیـات آنالیـن مـا تبدیـل 
 شـده اسـت ، امـا دنیـای اولیـه بازی هـای چندنفـره 
اولیـن مفاهیمـی بودنـد کـه معنـای زندگـی آنالیـن 
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را کشـف کردنـد و هویـت و شـبکه های اجتماعـی 
خـود  جغرافیایـی  و  فیزیکـی  سـطح  از  فراتـر  را  مـا 

دادنـد.  گسـترش 
توییـچ  در  مسـتقیم  پخـش  مـورد  در  صحبـت 
یـک راه مفیـد برای جمـع آوری مجموعـه ای از موارد 
امـا  اسـت.  فرهنگـی  وسـیع تر  پدیـده  درک  بـرای 
هنگامی که به انواع شـیوه ها و خرده فرهنگ ها در 
کانال های داده شـده توجه شـود محدودیت های 
تحلیلـی نیـز دیـده خواهـد شـد. اصطـالح »اشـیاء 
مرزی « در درک این فضا بسیار مفید است. اشیاء 
مرزی آن دسـته از اشـیایی هسـتند که در چندین 
نیازهـای  هم زمـان  و  می کننـد  زندگـی  اجتمـاع 
می کننـد.  بـرآورده  را  آن هـا  از  یـک  هـر  اطالعاتـی 
بنابرایـن اشـیاء مـرزی به انـدازه کافـی نـرم هسـتند 
محدودیت هـای  و  محلـی  نیازهـای  بـا  بتواننـد  تـا 
چندگانه سـازگار باشـند ، اما به اندازه کافی سـخت 
سـایت ها  در  را  مشـترکی  هویـت  تـا  هسـتند  نیـز 
حفـظ کننـد. ایـن چارچـوب، زمانـی قدرتمند اسـت 
کـه بـه ایـن نکتـه توجـه شـود کـه چگونـه بازیگـران 
مختلـف- نماینـدگان شـرکت ها ، کاربـران فـردی و 
اوقـات  اغلـب  ثالـث-  شـخص  تجـاری  ذی نفعـان 
بـه  امـا  دارنـد ،  تنـش  یکدیگـر  بـا  اساسـی  به طـور 
زیسـت  یکدیگـر  کنـار  در  به نوعـی  روزمـره  شـکل 
می کننـد. ناهمگونـی پخش زنده بازی، شـاید یکی 
ایـن  در  بایـد  کـه  باشـد  جنبه هایـی  مهم تریـن  از 
زمینـه درک شـود. ایـن تعریـف بـه مـا این امـکان را 
می دهـد کـه  در مـورد پلتفرم ها به عنـوان فضاهای 
پیوسـتاری فکـر کنیم کـه هم زمـان دارای جهانی با 
خرده فرهنـگ پویـا اسـت کـه فرهنگ را در سـطوح 

ُخـرد ایجـاد می کنـد. 
خانگـی  اسـتودیوهای  در  معمـواًل  اسـتریمرها 
اتاق خـواب  یـا  نشـیمن  اتـاق  یـک  در  اغلـب  کـه 
بـرای  را  جدیـدی  قراردادهـای  واقع شـده اند ، 
تماشـای بـازی و پخـش رسـانه ای ایجـاد می کننـد. 
درحالی کـه اکثـر آن هـا هنـوز مشـاغل روزانـه دارنـد ، 
تعدادی از آن ها اسـتریمینگ را به شـکل حرفه ای 
توسـط  اغلـب  و  می کننـد   دنبـال  تمام وقـت  و 

خانـواده یـا همراهـان خـود پشـتیبانی می شـوند. 
ایـن اسـتریمرها در حوزه هـای عمومی و خصوصی 
حرکـت کـرده و بـازی خـود را بـا تفسـیر ، طنـز و حتـی 
توجـه  بـا  می کننـد.  همـراه  آموزشـی  ویژگی هـای 
بـه اینکـه توییـچ از چـت هم زمـان در کنـار ویدئـو 
پشـتیبانی می کنـد ، اسـتریمرها در طـول ماه هـا یـا 
آشـنا شـده و توسـط  سـال ها ، بـا مخاطبـان خـود 
کانـال  یـک  داشـتن  می شـوند.  شناسـایی  آن هـا 
موفق همچنین می تواند مسـتلزم توجه به سـایر 
اشـکال رسـانه های اجتماعـی بـرای حفـظ مخاطب 
اسـتریمرها  از  بسـیاری  سـرانجام ،  باشـد.  خـود 
زمینـه  در  را  خـود  مهـارت  فوق العـاده ای  به طـور 
افزایـش داده و معمـواًل  محصـول  تولیـد ویدئـو 
خواهـد  یک نفـره«  »نمایـش  یـک  تولیدشـده 
بـود. بنابرایـن ایـن افـراد تنهـا تولیدکننـده محتـوا 
نیسـتند بلکـه بـه  مدیـران برند و جامعـه پیرامون 
مـوارد  تمامـی  باوجـود  می شـوند.  تبدیـل  خـود 
بـا  مشـارکت  و  خالقیـت  زمینـه  در  ح شـده  مطر
مخاطبـان کـه تنهـا به واسـطه ایـن رسـانه ها قابـل 
پیاده سـازی و توسـعه اسـت ، آزار و اذیـت  زنـان و 
افـراد بـا گرایـش جنسـی متنـوع یکـی از مهم تریـن 
مناطـق بـرای کاوش در ایـن حـوزه باقـی می مانـد. 
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در سـال های گذشـته پلتفرم هـای اسـتریم ویدئـو 
بـرای بازی هـای ویدئویـی توجـه زیـادی را بـه خـود 
جلب نموده و حوزه بازی های ویدئویی را متحول 
کرده اند. در سه ماهه سوم سال 2019، سه پلتفرم 
و میکسـر در مجمـوع  توییـچ، یوتیوب گیمینـگ 
شـیوع  بـا  شـدند.  دیـده  سـاعت  میلیـارد   3/32
بیمـاری کرونـا این آمار به مراتب بیشـتر هم شـده 
اسـت و شـرکت های بـزرگ بـرای بـه دسـت آوردن 
رقابـت  یکدیگـر  بـا  بـازار  ایـن  از  بیشـتری  سـهم 
می کننـد. اسـتفاده از ایـن پلتفرم هـا رایـگان اسـت 
بـه  راحتـی  بـه  می تواننـد  نوجوانـان  و  کـودکان  و 

آن هـا دسترسـی داشـته باشـند. 
در تحقیقـات مختلـف انگیزه هـای مختلفـی بـرای 
بازی هـای  اسـتریم  مشـاهده  و  کـردن  اسـتریم 
مثـال  بـرای  اسـت.  شـده  شـمرده  بـر  ویدئویـی 
یکـی از پژوهش هـا حاکـی از آن اسـت کـه یکـی از 
انگیزه هـای افـراد بـرای اسـتفاده از ایـن پلتفرم هـا 

چـه بـه عنـوان بازیکـن و چـه بـه عنـوان تماشـاگر، 
اوقـات فراغـت اسـت.  گذرانـدن  سـرگرم شـدن و 
و  روزمـره  تنش هـای  از  مانـدن  دور  همچنیـن 
فرامـوش کـردن مشـکالت، از دیگـر انگیزه هایـی 
پلتفرم هـای  از  اسـتفاده  بـرای  افـراد  کـه  اسـت 
از  برخـی  داشـته اند.  اشـاره  آن  بـه  بـازی  اسـتریم 
افـراد نیـز ایـن پلتفرم ها را جایگزینی مناسـب برای 
شـبکه های اجتماعـی برشـمرده اند و انگیـزه خـود 
عنـوان  شـکل  ایـن  بـه  را  آن هـا  از  اسـتفاده  بـرای 
سـلیقه  کـه  افـرادی  بـا  ارتبـاط  برقـراری  کرده انـد. 
دوسـت یابی  همچنیـن  و  دارنـد  مشـابهی  بـازی 
ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  افـراد  انگیزه هـای  دیگـر  از 
پلتفرم هاسـت. عـالوه بـر ایـن مـوارد، عضویـت در 
یکـی  نیـز  آن  از  مقبولیـت  کسـب  و  اجتمـاع  یـک 
دیگـر از انگیزه هـای اسـتفاده افـراد اسـت. انگیـزه 
دیگـری کـه بـرای این موضوع وجـود دارد، یادگیری 
سـایر  بـا  تعامـل  در  بـازی  جدیـد  اسـتراتژی های 

دکتر گایل صفوی

نکاتی برای والدین درمورد استفاده نوجوانان 
یمینگ ویدئو از پلتفرم های استر
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بازیکنـان، بـه روز نگـه داشـتن اطالعـات و دنبـال 
بازی هـای  بـه  رویدادهـای مربـوط  و  ترندهـا  کـردن 

اسـت. عالقه شـان  مـورد 
بازی هـای  بـرای  توجهـی  قابـل  فوایـد  تحقیقـات 
ویدئویی برشمرده اند که از بهبود توانمندی های 
بـر  در  را  خالقیـت  و  تمرکـز  افزایـش  تـا  شـناختی 
از بهبـود  می گیـرد. بـرای مثـال پژوهش هـا حاکـی 
همزمـان سـرعت و دقـت تصمیم گیـری در نتیجـه 
بـرای  ایـن حـال  بـا  بازی هاسـت.  ایـن  از  اسـتفاده 
اسـتریم ایـن بازی هـا مزایـای دیگـری نیـز می تـوان 
بـازی  اسـتریمینگ  بسـترهای  گرفـت.  نظـر  در 
می آینـد  شـمار  بـه  اجتماعـی  شـبکه ای  طرفـی  از 
ارتباطـی  شـبکه های  ایجـاد  بسـتر  می تواننـد  و 
و  مجـازی  دنیـای  در  چـه  نوجـوان  بازیکنـان  بیـن 
تمامـی  بنابرایـن  و  باشـند  واقعـی  دنیـای  در  چـه 
فرصت های موجود در شـبکه های اجتماعی برای 
ایـن بسـترها نیـز قابل تصـور اسـت. از طرفی دیگر 

می تـوان بـه ایـن گونـه بسـترها بـه عنـوان رسـانه 
نیـز نـگاه کـرد و کارکردهای یک رسـانه را برای آن ها 
آن هـا  متصـور بـود. بـرای مثـال می تـوان از طریـق 
جریان سـازی های مثبـت فرهنگـی و اجتماعـی بـه 
داد.  انجـام  نوجوانـان  و  کـودکان  بـرای  خصـوص 
مفاهیم تربیتی بیش از اینکه به صورت مستقیم 
صـورت  بـه  باشـد،  اثرگـذار  سـنی  رده  ایـن  بـر 
کـه  الگویـی  از طریـق  گاهـی  غیرمسـتقیم و حتـی 
بتواننـد بـا آن هم ذات پنـداری کنند اتفاق می افتد. 
الگوهـای  ایـن  از  یکـی  می تواننـد  اسـتریمرها 
رفتـاری باشـند. در کنـار ایـن فرصت هـا، تازه تریـن 
بـه  اسـتریمینگ  بسـترهای  کارکـرد  بـر  تحقیق هـا 
عنـوان چیـزی بیـش از یـک سـرگرمی و بـه عنـوان 
بسـتری بـرای اشـتغال و درآمدزایـی نـگاه می کنند. 
بـه طـوری کـه بسـیاری از نوجوانـان در حـال حاضـر 
از طریـق ایـن پلتفرم هـا بـه درآمدزایـی رسـیده اند. 
برای مثال در حال حاضر یوتیوب و توییچ، سـاز و 
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کارهایـی را بـرای دونیشـن )حمایـت مالـی( در نظـر 
بـرای پیوسـتن  گرفته انـد. همچنیـن در یوتیـوب 
بـه برخـی از کانال هـا، الزم اسـت کـه حـق اشـتراک 
از  درآمـد  کسـب  ایـن،  بـر  عـالوه  شـود.  پرداخـت 
طریـق تبلیغـات نیـز یکـی دیگـر از راه هـای کسـب 
درآمد از طریق اسـتریمینگ اسـت. همچنین این 
پلتفرم ها بسـتری برای آموزش نیز فراهم کرده اند 
از مفاهیـم  آمـوزش برخـی  بـرای   معلمـان 

ً
و اخیـرا

پلتفرم هـا  ایـن  از  آموزشـی  بازی هـای  طریـق  از 
اسـتفاده می کنند. برای مثال مشـاهده اسـتریم 

سـالمت  حـوزه  بـا  مرتبـط  بازی هـای 
بهداشـتی  مسـائل  می توانـد 

بـه  مؤثرتـری  شـکل  بـه  را 
منتقـل  دانش آمـوزان 

نمایـد.
جـدا  حـال،  ایـن  بـا 
بـه  کـه  مـواردی  از 
عنـوان مزایای این 
حـوزه عنـوان شـد، 
پلتفرم هـا  ایـن 
نیـز  تهدیدهایـی 

بـرای  خصـوص  بـه 
نوجوانـان  و  کـودکان 

کـه  دارنـد  همـراه  بـه 
آن هـا توجـه  بـه  الزم اسـت 

بـه  می تـوان  میـان  آن  از  شـود. 
قالـب  در  مخـرب  روابـط  شـکل گیری 

بـازی، دسترسـی نامحـدود بـه انـواع محتـوا و قـرار 
گرفتن در معرض برخی شرارت های مجازی اشاره 
پلتفرم هـای  گفتگـوی  بخـش  در  همچنیـن  کـرد. 
اسـتریم بـازی گاهـی نظـرات توهین آمیـز و کلمـات 
نامناسـبی بـه کار بـرده می شـود کـه ممکـن اسـت 
نوجوانـان آن هـا را یـاد بگیرنـد و حتـی در مکالمات 
روزمـره اسـتفاده کننـد. نشسـتن طوالنی مـدت و 
بـه مانیتـور ممکـن اسـت سـالمتی  خیـره شـدن 
نوجوانـان را نیـز بـه خطر بینـدازد. نکته قابل توجه 
در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه آگاه سـازی نوجوانـان 

از خطـرات موجـود در ایـن فضـا بیـش از هـر سـاز 
خواهـد  ایجـاد  بازدارندگـی  دیگـری  نظارتـی  کار  و 
کـرد و در راسـتای ایـن امـر، الزم اسـت کـه والدیـن 
داشـته  نسـبی  آشـنایی  بسـترها  ایـن  فضـای  بـا 
باشـند. در ادامـه چنـد توصیـه بـه والدیـن در ایـن 

شـد. خواهـد  ارائـه  راسـتا 
-مهم تریـن مسـئله بـرای مواجهـه بـا ایـن دغدغـه 
بـه  فرزنـدان  کـه  آنچـه  جریـان  در  کـه  اسـت  ایـن 
بـرای  باشـید.  می دهنـد  انجـام  آنالیـن  صـورت 
ایـن کار نیـاز بـه کنتـرل مسـتقیم یـا نظارت هـای 
چنـد  بـا  بلکـه  نیسـت.  سـلبی 
از  می توانیـد  سـاده  تکنیـک 
آنچـه فرزندتـان در فضـای 
مجـازی انجـام می دهـد 
بـرای  شـوید.  مطلـع 
فرزندتـان  بـا  مثـال 
کـه  حسـی  درمـورد 
اسـتفاده  هنـگام 
پلتفرم هـای  از 
دارد  اسـتریمینگ 
مـداوم  گفتگـوی 
و  باشـید  داشـته 
گاهـی خـود را نسـبت 
هیجـان زده  آن  بـه 
نشـان دهیـد. بـه او نشـان 
احساسـات  گاهـی  کـه  دهیـد 
کـه  بخواهیـد  او  از  و  داریـد  مشـترکی 
بـه  را  می کنـد  اسـتفاده  آن  از  کـه  پلتفرمـی  بـا  کار 
سـؤاالت  کار،  ایـن  حیـن  و  دهـد  آمـوزش  شـما 

بپرسـید. او  از  آگاهی بخـش 
- همچنین فرزندتان را به داشـتن نگاه منتقدانه 
کـه در ایـن پلتفرم هـا مشـاهده می  کنـد  آنچـه  بـه 
تشـویق کنیـد و بـه او جـرأت کافـی بـرای نپذیرفتن 
درخواسـتی کـه دوسـت ندارنـد بدهیـد. همچنین 
به او آموزش دهید که اگر با مسئله ای ناخوشایند 
پلتفـرم  پشـتیبانی  بـه  چگونـه  را  آن  شـد  مواجـه 
کـه  دهیـد  آمـوزش  فرزندتـان  بـه  دهـد.  گـزارش 
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گیمـری کـه خـوب بازی می کند لزومـا در همه ابعاد 
زندگـی عملکـردی عالی ندارد و برای اینکه در همه 
چیـز الگـو قـرار گیـرد مناسـب نیسـت. می توانیـد 
مثال هایـی از دنیـای واقعـی بـرای فرزندتـان بزنیـد 

تـا ایـن موضـوع برایـش ملموس تـر شـود. 
دنبـال  فرزندتـان  کـه  ترندهایـی  ایـن،  بـر  -عـالوه 
اطـالع  آن هـا  از  تـا حـدی  و  کنیـد  را دنبـال  می کنـد 
برایتـان  فرزندتـان  ادبیـات  نبایـد  باشـید.  داشـته 
درمـورد  بتوانیـد  اسـت  الزم  و  باشـد  نامأنـوس 
دغدغه هایـش بـا او همراهی کنید. گاهی بازی ها را 
بـا هم تماشـا کنیـد و گاهـی از او بخواهید عملکرد 

یـک گیمـر را برایتـان ارزیابـی کنـد.
برخـی  محرمانگـی  حفـظ  اهمیـت  درمـورد  اگـر   -
آموزش هـای  او  بـه  واقعـی  دنیـای  در  اطالعـات 
احتمـال  بـا  نیـز  گیـم  دنیـای  در  بدهیـد،  را  الزم 
بیشـتری آن هـا را رعایـت خواهـد کـرد. بـا ایـن حـال 

بـه خصـوص اگـر فرزندتـان اسـتریمر اسـت بـه او 
درمـورد تبعـات قانونی برخـی فعالیت ها، اطالعات 

بدهیـد. را  کافـی  هشـدارهای  و 
تـا  کنیـد  ایجـاد  امـن  فضایـی  فرزندتـان  بـرای   -
مشـکالتش را بـه راحتـی و بدون ترس از سـرزنش 

بـا شـما در میـان بگـذارد. شـدن بتوانـد 
محدودیـت  پلتفرم هـا  ایـن  از  اسـتفاده  بـرای   -
زمانـی بگذاریـد و بـرای عـدول از ایـن ممنوعیـت، 
برخـی  از  شـدن  محـروم  جنـس  از  جریمـه ای 

دهیـد.  قـرار  امتیـازات 
بـرای  را  زمانـی  می شـود  توصیـه  نیـز  نهایـت  در 
ج از دنیـای مجـازی در نظـر  بـازی بـا فرزندتـان خـار
بگیریـد. سـرگرمی مـورد عالقـه او را انتخـاب کنید و 
در کنـار هـم، زمانـی بـرای پرداختـن بـه آن بگذرانید 
در  کافـی  انـدازه  بـه  کـه  کنیـد  حاصـل  اطمینـان  و 
کنارتان احسـاس امنیت و آرامش داشـته باشـد.
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اسـتریم جزئـی از صنعـت پردرآمـد و مشـهور بـازی 
اسـتریم  رویدادهـای  تعـداد  می شـود!  محسـوب 
سـال  آگوسـت  تـا  مـارس  مـاه  بیـن  فاصلـه  در 
2020، سـه برابـر شـده سـت و ایـن رونـد صعـودی 
همچنـان ادامـه دارد. در واقـع می تـوان گفـت کـه 
اسـتریم، ترنـد صنعـت گیـم گردیـده اسـت. حجـم 
بـازار اسـتریم در جهـان در حـال افزایـش بـوده و 
برخـی پیش بینـی می کننـد کـه حجـم بـازار اسـتریم 

تـا سـال 202۷ از 184.3 میلیـارد دالر فراتـر رود.
امـا نکتـه اینجاسـت کـه چـه عواملـی در ایجـاد یک 
اسـتریم جذاب و مخاطب پسـند دخیل است؟ در 
این یادداشت به مهارت های نرم و ابزارهای مورد 
پرداختـه  حرفـه ای  اسـتریم  یـک  تولیـد  بـرای  نیـاز 
بـه  آن هـا نسـبت  پایـان نقـش  در  و  شـده اسـت 

یکدیگـر مقایسـه شـده اسـت.
مهارت های نرم

پرسـونا:  شـناخت  مخاطـب،  نیـاز  بـه  پاسـخ 

درک  درسـتی  بـه  را  مخاطـب  نیـاز  بایـد  اسـتریمر 
کنـد و بـه آن بـه بهتریـن نحو پاسـخ دهـد. اینگونه 
و  کننـدگان  دنبـال  کـه  باشـد  مطمئـن  می توانـد 

مانـد. خواهنـد  وفـادار  او  بـه  بازدیدکننـدگان 
بـرای مثـال ویدئوهـای بررسـی بازی ها و یـا آموزش 
اغلـب  باشـد.  کننـده  کمـک  می توانـد  اسـتریم 
فیلم هـای  بـه  ویدئویـی،  بـازی  بـه  عالقه منـدان 
می تـوان  بنابرایـن  عالقه مندنـد؛  آمریکایـی 
اسـتریم  در  معـروف  فیلم هـای  ِاِلمان هـای  از 
موسـیقی های  از  می تـوان  حتـی  کـرد.  اسـتفاده 
نوسـتالژی بازی ها اسـتفاده کرد تا فضای اسـتریم 
یـک  اسـت  ذکـر  قابـل  )البتـه  سـاخت.  مهیـج  را 
اسـتریمر هوشـمند که مسـئولیت اجتماعی خود 
را درک کـرده اسـت سـعی می کنـد تـا بـاِر فرهنگـی و 
اجتماعـی محتـوای تولیـدی خـود را ارتقـا بدهـد تـا 
مخاطـب خـود را نیـز در ایـن مسـیر همراهـی رشـد 

باشـد( داده 

علی رستگار

یمر مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز یک استر
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ً
الزامـا اسـتریم  مخاطـب  کـه  کـرد  توجـه  بایـد 

گیمرهـای حرفـه ای نیسـتند. بخـش قابـل توجهی 
از مخاطبان استریم بازی - که از استریمر حمایت 
نیسـتند؛  حرفـه ای  گیمـر  کـرد-  خواهنـد  مالـی 
فضـای  وارد  پیش فـرض  ایـن  بـا  نبایـد  بنابرایـن 

شـد. اسـتریم 
یـک  اسـتریم  از  درآمـد  کسـب  مارکتینـگ:  ویدئـو 
بنابرایـن  اسـت.  مارکتینـگ  ویدئـو  خـاص  روش 
بایـد بـر ایـن علم مسـلط شـد )تا حد امـکان(. برای 
مثـال اسـتریمر بایـد تقویـم محتوایـی تهیـه کنـد. 
اسـتراتژی محتوایـی اسـتریم خـود را بچینـد و... .

گیمـر حرفـه ای: مخاطـب اسـتریمر گیمـر حرفـه ای 
کـه  اسـت  مهـم  بسـیار  امـا...  نیسـت)الزاما!( 
یعنـی  باشـد؛  هـم  حرفـه ای  گیمـر  یـک  اسـتریمر 
جـذاب  مخاطبـان  بـرای  ایـن  کنـد.  بـازی  حرفـه ای 
کـه  دهـد  انجـام  را  کاری  اسـتریمر  وقتـی  اسـت! 
آن هـا جنبـه  بیننـدگان نمی تواننـد یـا اینکـه بـرای 

آموزشـی داشـته باشـد، بیشـتر ترغیـب می شـوند 
کننـد. او حمایـت مالـی  از  تـا 

عـالوه بـر ایـن، اسـتریمر بایـد متناسـب با نـگاه هر 
چهار تیپ شـخصیتی بارتل ، بازی را جذاب سـازد. 
بـرای مثـال او می توانـد بـه روش هـای زیر یـک بازی 

را جلـو ببرد:
•کاشف: در بازی، چیزهای جدیدی را کشف کند .

کنـد  کسـب  را  امتیـاز  بیشـترین میـزان  •کاسـب: 
)رکـورد بزنـد یـا یـک نشـان و مـدال خاص را کسـب 
کند که کمتر کسـی توانسـته آن را به دسـت آورد(.
•قاتـل: تهاجمـی بـازی کنـد و قصـدش ایـن باشـد 

کـه تمامـی دشـمنان را بکشـد .
بـا  پیشـروی،  نحـوه  و  بـازی  بـه  راجـع  •تعاملـی: 
بحـث  و  مشـورت  بـه  تعاملـی  شـخصیت های 

. بنشـیند
می توانـد  اسـتریمر  مخاطـب:  اقنـاع  تکنیک هـای 
اغـراق  تـرس، تداعـی،  از تکنیک هایـی مثـل طنـز، 
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یـک  مثـل  کنـد  سـعی  بایـد  کنـد.  اسـتفاده  و... 
تدوین گر)کـه از ایـن تکنیک هـا اسـتفاده می کنـد 
تـا مخاطـب خـود را بـرای مثـال بـه خریـد یـک کاال 
ترغیـب کنـد( صحنه هایـی در بـازی ایجـاد کنـد کـه 
مخاطـب ترغیـب شـود تـا از او حمایـت مالـی کنـد. 
چنیـن  مسـتقیم!(  غیـر  صـورت  )بـه  مثـال،  بـرای 
بنمایـد کـه اگـر مبلـغ حمایـت مالـی بـه حـد خاصـی 
رسید، او می تواند از یک مرحله سخت عبور کند.

: در هر حرفه ای که فرد، تازه وارد آن شـده  پشـتکار
اسـت، بـرای مدتـی، مخاطـب یا کاربـر خاصی وجود 
نـدارد تـا اینکـه کم کـم مخاطبـان و مشـتریان بـا او 
آشـنا می شـوند. البتـه او ابتـدای کار، فرصـت دارد 
تـا سـعی و خطـا کنـد و پرسـونای مخاطبـان خـود را 
بهتـر بشناسـد. امـا پشـتکار و اسـتریم منظـم و بـا 
برنامـه دقیـق، آینـده بهتـری را برایـش رقـم خواهـد 

زد.
در  بایـد  اسـتریمر  اجتماعـی:  شـبکه های 

در  خـود  مخاطبـان  بـا  اجتماعـی  شـبکه های 
کـه  اسـت  ایـن  هـدف  مهم تریـن  باشـد.  ارتبـاط 
پرسـونای مخاطـب، عالیـق و سـالیق، خوش آمـد 
و بدآمدهایشـان و... را بیابـد و مطابـق بـا آن بـرای 

مثـال: بـرای  بچینـد.  راهبـرد  اسـتریم، 

اینسـتاگرام: بـه صـورت منظـم بـا دنبـال کننـدگان 
خـود الیـو بگـذارد. آن هـا، او را از بسـیاری مطالـب 

آگاه می کننـد.  مهـم 
اشـتراک  بـه  و  کنـد  تهیـه  پادکسـت  پادکسـت: 

بگـذارد.

بـا  هـاوس  کالب  در  می توانـد  هـاوس:  کالب 
طرفـداران اسـتریم و گیـم گفت وگوهایـی را ایجـاد 

کنـد.

کـه  اسـت  ایـن  کار  حداقـل  پخـش:  و  ضبـط 
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در  را  آن هـا  و  کنـد  آرشـیو  را  خـود  اسـتریم های 
کانال های مختلف -مانند یوتیوب- منتشر کند.
ایرانـی  اسـتریمر  اگـر  انگلیسـی:  گفتـار  بـه  تسـلط 
کسـب  خارجـی  اسـتریم  پلتفرم هـای  از  بخواهـد 
راحتـی  بـه  بتوانـد  بایـد  باشـد  داشـته  درآمـد 

کنـد. صحبـت  انگلیسـی 

یمر ابزارهای مورد نیاز استر
می تـوان گفـت کـه تجهیـزات گران قیمـت و جدید، 
باعـث تمایـز جـدی اسـتریمر نمی شـود؛ هـر چنـد 
او  موفقیـت  در  کیفیـت  بـا  و  حرفـه ای  سیسـتم 
چنـدان بـی تأثیـر نیسـت! در ادامـه بـه بخشـی از 

ابـزار مـورد نیـاز بـرای اسـتریم اشـاره می کنیـم: 
سیسـتم  گیمینـگ )8 گیگابایـت حافظـه رم( • 

یـا کنسـول نسـل جدیـد 
بازی اوریجینال • 
میکروفون هـای •  مثـال  )بـرای  میکروفـون 

 )EFT دوربین هـای  مثـال  دوربین)بـرای  و   )XLR
بـرای •  افـزاری:  نـرم  و  افـزاری  سـخت  انکـودر 

ویدئـو حجـم  فشرده سـازی 
: بـرای اطمینـان، •  اینترنـت پرسـرعت  و پایـدار

مختلـف  سـرویس  چندیـن  بایـد  اسـتریمر 
باشـد. داشـته  اینترنتـی 

)نورپـردازی، صندلـی •  زمینـه  دکورسـازی پـس 
و...(

وبکـم )از 100 هـزار تومـان تـا 30 میلیـون تومان • 
ضعف هـای  می توانـد  حرفـه ای  نورپـردازی   :)

وبکـم را تـا حـدی بپوشـاند.

! کالم آخر
بـا این کـه علـم پیشـرفت کـرده و از 60 سـال پیـش 
و  فیلم بـرداری  تکنولوژی هـای  و  ابزارهـا  کنـون  تـا 
اسـت،  شـده  سـینما  عرصـه  وارد  صحنه سـازی 
امـروزی  فناورانـه  ابزارهـای  بـا  کـه  فیلمـی  کمتـر 
فیلـم  ژانـر  در  می تـوان  را  اسـت  شـده  سـاخته 
»پدرخوانـده« و یـا »دوازده مـرد خشـمگین« پیـدا 
کـرد کـه افـراد زیادی را پـای خودش میخکوب کند! 
نمی تـوان  دارد.  مشـابهی  داسـتان  هـم  اسـتریم 
گفـت کـه مهارت هـای نـرم بـر ابزارهـا اولویـت دارند 
یـا برعکـس! امـا بـدون شـک، بـرای یـک اسـتریمر 
تـازه کار، داشـتن یک ابـزار حداقلی نمی تواند نقطه 
ضعـف محسـوب شـود؛ چـرا کـه او در حـال تجربـه، 
متناسـب  محتـوای  تولیـد  و  مخاطـب  شـناخت 
بـرای آن هـا اسـت. یـک اسـتاد شمشـیر زنـی حتـی 
بـا یـک قاشـق چایخـوری! فـرد آماتـوری کـه بهترین 

را در اختیـار دارد، شکسـت می دهـد. کاتانـا 
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بـازی،  نقـد  یادداشـت های  سلسـله  ادامـه  در 
نیـز  و  تجربـه  موضـوع  بـه  قبـل  شـماره های  در 
موضوعات مرتبط با داستان مانند شخصیت ها، 
صحنـه )زمـان و مکان( و دیالوگ پرداخته شـد. در 
ایـن شـماره تـاش می شـود از منظـر دیگـری نقـد 
بـازی مـورد توجـه قرار گیرد. یعنی به جـای توجه به 
خـوِد بـازی بـه عوامـل و تولیدکنندگان بـازی توجه 

شـود.

معمـواًل  دیجیتـال  بازی هـای  بررسـی  و  نقـد  در 
موضوعاتی همچون داسـتان ،گیم پلی و مکانیک 
قـرار  توجـه  مـورد  و...  بـازی  موسـیقی  ،گرافیـک، 
مسـیر  ایـن  در  کـه  نیسـت  شـکی  امـا   ، می گیـرد 
تولید کننـدگان بـازی نقـش بـه سـزایی بـه عنـوان 
نظـرات  و  دیـدگاه  و  دارنـد  عهـده  بـر  بـازی  خالـق 
تولیدکننـدگان و سـایر عوامـل مرتبـط بـه صـورت 
خـودآگاه و یـا حتـی ناخـودآگاه بر بازی  موثر اسـت. 

از سـوی محقـق و منتقـد  ایـن عوامـل  بـه  توجـه 
بـازی می توانـد منجـر به نگاه دقیق تـر و عمیق تری 
بـه بـازی و ابعـاد آن شـود. موضوعـی که معمـواًل در 
 به  

ً
نقدهـا بـدان توجه چندانی  نمی شـود و یا صرفا

اشـاره کوتـاه و یـا نام بـردن از برخی عوامل بسـنده 
می شـود.

عوامل تولید کننده بازی
عوامـل انسـانی متعـددی در یـک پـروژه همـکاری 
بـازی دیجیتالـی تولیـد و منتشـر  تـا یـک  می کننـد 
گـردد. ایـن عوامـل انسـانی گاه بـه صـورت فـردی و 
یـا در قالـب یـک گـروه و شـرکت فعالیـت می کننـد 
و هـر کـدام از ایـن افـراد  بـا توجـه بـه مسـئولیتی 
بـازی  بـر  بـر عهـده دارنـد  بـازی  رونـد تولیـد  کـه در 
منتشـر شـده موثر هسـتند. بـه همین دلیـل الزم 
و  بـازی  تهیه کننـده  بـه   نقـد دقیـق   بـرای  اسـت  
سیاسـت های آن، حامیـان مالـی، مشـاوران پـروژه 

محمد مهدی حق وردی

نقد بازی: عوامل تولید کننده بازی 
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پـروژه  تولیـد  در  دخیـل  انسـانی  عوامـل  سـایر  و 
توجـه نمـود.

 
قبـل از اینکـه بـه صـورت جزیی تـر و مصداقـی بـه 
ایـن  در  اسـت  الزم  شـود  پرداختـه  موضـوع  ایـن 
خصـوص مالحظاتـی مد نظـر قرار گیـرد. هرچند که 
برخـی از محصـوالت رسـانه ای همچـون فیلم هـای 
بازی هـای  و  انیمشـین ها  سـریال ها،  سـینمایی، 
دیجیتالـی بـه عنـوان ابـزار سـرگرمی مورداسـتفاده 
قرار می گیرند با این حال این موضوع نافی رسانه 
بـودن ایـن محصـوالت نیسـت. ایـن محصـوالت 
بلکـه  صـرف،  سـرگرمی  ابـزار  عنـوان  بـه  نـه  گاهـی 
و  دولت هـا  سـوی  از  رسـانه ای،  ابـزار  عنـوان  بـه 
می گیرنـد.  قـرار  بهره بـرداری  مـورد  گروه هـا،  یـا 
و  مخاطبـان  متفـاوت  واکنـش  بـا  کـه  موضوعـی 
کاربـران ایـن تولیـدات مواجـه شـده و در خصوص 
اثرگـذاری  اهـداف تولیدکننـدگان، میـزان و نحـوه 

آن هـا سـؤاالتی در ذهـن ایجـاد می گـردد. از سـوی 
دیگـر نبایـد از ایـن موضـوع غفلـت نمـود کـه نـگاه 
صفـر یـا صـد بـه ایـن موضـوع نـگاه واقع بینانـه ای 
نیسـت. ایـن بـدان معنـا اسـت کـه علیرغـم وجود 
مسـتنداتی پیرامون دخالت نهادهای  اقتصادی، 
از  برخـی  تولیـد  در  اطالعاتـی  و  نظامـی  سیاسـی، 
را  موضـوع  ایـن  نمی تـوان  رسـانه ای  محصـوالت 
این گونـه  و  داد  تعمیـم  تولیـدات  ایـن  همـه  بـه 
در  رسـانه ای  تولیـدات  کلیـه  کـه  نمـود  برداشـت 
 توسـط نهادهـای 

ً
حـوزه بازی هـای دیجیتـال صرفـا

سیاسـی، نظامـی و یـا امنیتی تولید و منتشرشـده 
اسـت. 

در گام نخسـت، نگاهـی بـه لیسـت عوامـل تولیـد   
بـا  کـه  چنـد  هـر  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  می توانـد 
توجـه بـه گرایـش و حـوزه تخصصی منتقـد به مرور 
شـناخت افـراد فعـال در آن حـوزه می توانـد منجـر 
همیـن  بـه  گـردد.  عمیق تـر  و  گسـترده تر  دیـد  بـه 
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بـه  توجـه  بـا  دلیـل 
نگارنـده،  تمرکـز 
پیـش  متـن  در 
ذکـر  مصادیـق  رو 
شـده معطـوف بـه 

عوامـل  از  بخشـی 
اسـت. شـده  تولیـد 

مسـیر  ایـن  در     
می تـوان عوامـل فعـال در 

زمینه هایی همچـون طراحی، 
فنی، هنری ، صدا، موسـیقی و.... را 

همچـون تهیه کننـده، کارگردان، نویسـنده، 
داد.   قـرار  توجـه  مـورد  را  و...  پیشـگان  صـدا 

افـرادی همچـون »دیویـد کیـج«   ، »ِکـن لویـن«   ، 
»شـینجی میکامـی«  ،« هیدتـاکا میازاکـی«  و ...  از 
دیجیتـال  بازی هـای  دنیـای  عوامـل  و  چهره هـا 
گـذار  تأثیـر  عرصـه  ایـن  تولیـدات  در  کـه  هسـتند 

بوده انـد.
شناخت نوع نگاه فردی همچون »دیوید کیج« به 
 مقوله روایـت در بازی و همکاری 

ً
بازی هـا خصوصـا

»شـینجی میکامـی« در  بازی هایـی همچـون سـری 
 ... ژانـر تـرس و بقـا و  بازی هـای رزیدنـت اویـل در 
مـی توانـد هـم در انتخـاب بـازی و هـم در نقـد بـازی 
»کـن  از  سـخن  وقتـی  یـا  گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد 
لویـن« خالـق بـازی بایوشـاک  بـه میـان می آیدبایـد 
دقـت نمـود که برداشـت های فلسـفی از این بازی 
در قالـب کتابـی بـا عنـوان »بایوشـاک و فلسـفه«   
نیـز منتشـر شـده اسـت و موضوعاتـی همچـون 
آرمان شـهر را می تـوان در ایـن بـازی مشـاهده کـرد. 
بـا ایـن حـال وقتـی شـخصیت ایـن فـرد همچـون 
عالقه مندی هـا، رشـته تحصیلـی و حتـی گرایشـات 
مذهبـی مـورد بررسـی شـود، شـاید راحت تـر بتوان 
ح شـده آن  در خصـوص ایـن بـازی و مباحـث مطـر
اظهـار نظـر نمـود و البتـه بـرای ایـن کار نیاز نیسـت 
کنـکاش زیـادی انجـام داد چـرا کـه »کـن لویـن« طی 
مصاحبـه ای کـه بـه زبـان فارسـی نیـز ترجمـه و در 
وب سـایت های تخصصی حوزه بازی هـای رایانه ای 

بـه  شـده،  منتشـر 
موضوعـات  ایـن 
نمـوده  اشـاره 

اسـت. 
کا  تـا هید «
جملـه  از  میازاکـی« 
ی  شـخصیت ها
شـناخته  دیگـر 
بازی هـای  دنیـای  شـده 
بـا  کـه  اسـت  دیجیتـال 
دارک  همچـون  مشـهوری  آثـار 
گیمرهـا  میـان  در  بالدبـورن«    و  سـولز«  
آثـار  در  کـه  اتفاقاتـی  از  یکـی  می شـود.  شـناخته 
مفهـوم  تغییـر  اسـت  مشـهود  شـخصیت  ایـن 
سـختی در بازی هـا اسـت. و ایـن بازی هـا نسـبت 
باالتـری  از سـختی  بازی هـای دیگـر  از  بـه بسـیاری 
مهـارت  و  زمـان  گیمـر  یعنـی  هسـتند  برخـوردار 
بیشـتری برای انجام و ادامه بازی، بایسـتی داشـته 

 . شـد با
البتـه میازاکـی زیـاد عالقـه ای بـه مصاحبـه و گفتگو 
خجالتـی  آدمـی  کـه  کـرده  اذعـان  خـود  و  نداشـته 
انـدک  همـان  در  وجـود  ایـن  بـا  اسـت.  کـم رو  و 
نـکات  بـه  می تـوان  شـده،  انجـام  مصاحبه هـای 
دسـت  او  عقایـد  و  تفکـر  مـورد  در  ارزشـمندی 
 از دنیا 

ً
یافـت. او در یکـی از مصاحبه هایش صریحا

کـرده اسـت.  یـاد   Wasteland بـه عنـوان خرابـه و
 )600648 )گیمفـا، 

و جالـب ایـن اسـت کـه ایـن نکتـه  و برخـی نـکات 
دیگـر در آثـار میازاکـی نمـود پیـدا می کنـد.

اگزیستانسیالیسـم   فلسـفه  وارد  سـولز  دارک 
)هسـتی گرایی( می شـود و به ویژه روی ایده هایی 
نظیر پوچ انگاری، که زندگی بی معناسـت و جهان 
نسـبت بـه وضعیـت بـد مـا بـی تفـاوت اسـت، نیـز 

مانـور می دهـد. )وب سـایت پی سـی گیمزان(
درهـم  و  غریـب  و  عجیـب  الهامـات  از  هالـه ای 
ژاپنـی فرام سـافتور   پیرامـون عناویـن اسـتودیوی 
بـازی  و میازاکـی دیـده می شـود. دارک سـولز یـک 
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سـازنده ای  توسـط  کـه  اسـت  غربـی  نقش آفرینـی 
ژاپنـی توسـعه پیـدا کـرده اسـت و شـامل معمـاری 
اروپایی می شـود. پیش زمینه ی چرخه و ایده های 
ایده هـای  و  می گیـرد  الهـام  شـرق  از  را  تناسـخ 
دریافـت  غربـی  فرهنـگ  از  را  خـود  نیهیلیسـتی 
می کنـد. بـه طـور همزمـان بـازی ایده هـای رمزآلـود 
بـا  و  ح می کنـد  را مطـر زندگـی بشـر  بـر  گسـترده  و 
سیسـتم  لطـف  بـه  کـه  خارق العـاده  عمـق  وجـود 
روایتـی محیطـی دریافـت می کنـد در نهایـت پـوچ 
بـه نظـر می رسـد. بـازی همـه چیز اسـت و هیچ چیز 

)68۵۵80 )گیمفـا،  نیسـت!  
کـه  اسـت  بازی هایـی  جملـه  از  سـولز  دارک  بـازی 
ایده هـای  از   

ً
قاعدتـا کـه  آن  فلسـفی  مضامیـن 

می گیـرد  سرچشـمه  آن  تولیدکننـدگان  فلسـفی 
مـورد توجـه محققیـن و پژوهشـگران قـرار گرفتـه 
 شـناخت ایـن موضوعـات، از 

ً
شـده اسـت و قطعـا

شـرکت تولیـد کننـده بـازی یعنـی »فرام سـافتور« تا 

میازاکـی«  »هیدتـاکا  همچـون  بـازی  عوامـل  سـایر 
سـایر  احتمـااًل  و  بـازی  ایـن  فهـم  بـه  می توانـد 
عوامـل  ایـن  سـوی  از  شـده  منتشـر  بازی هـای 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  »بالدبـورن«   بـازی  همچـون 

گیـرد. 
حامی و تهیه کننده بازی از جمله عواملی هستند 
کـه می تواننـد در نقـد و بررسـی بازی و نیز پاسـخ به 
برخـی چرایی هـا بـه منتقـد کمـک کنـد. بـه عنـوان 
مثـال وقتـی بـازی »مبـارزه درخلیـج عـدن« توسـط 
»النـه  بـازی  یـا  و  ایرانـی  اسـالمی  جمهـوری  ارتـش 
شـیطان« از سـوی سـازمان بسـیج دانـش آمـوزی 
و یـا بازهایـی همچـون »دفـاع مقـدس« و »نیـروی 
منتشـر  لبنـان  اهلل  حـزب  سـوی  از  مخصـوص« 
محتـوای  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  می شـود،  
بـا  همسـو  زیـاد(  بسـیار  )احتمـال  بایسـتی  آن 
راهبردهـای ایـن مجموعه ها باشـد. همانگونه که 
وقتـی بـازی ارتـش آمریـکا  از سـوی نیـروی زمینـی 
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طـور  همیـن  نیـز  شـود  مـی  منشـر  آمریـکا  ارتـش 
در  اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  اسـت. 
برخـی بازی هـا ایـن اقـدام و حمایت هـا بـه صـورت 
رسـمی اعـالم شـود و یـا در برخـی مـوارد بـه صـورت 
مسـتقیم اعـالم نگـردد کـه در نـوع دوم بایسـتی بـا 
توجـه بـه مصادیـق مختلـف بـه ایـن ارتباطـات پـی 

بـرد.
بازی هـای  تولیـد  در  نظامـی  مشـاوران  حضـور 
دیجیتـال از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه می تواند 
در ایـن زمینـه مـورد توجـه قـرار گیـرد. هرچنـد کـه 
حضـور »مشـاوران نظامـی«  در سـاخت بازی هـای 
دیجیتـال اکشـن بـرای واقعی تـر شـدن صحنه هـا، 
امـر بدیهـی و ضـروری اسـت. بـا این حال با بررسـی 
مشـاوران نظامـی و محتـوای بازی های تولیدشـده 
و  مسـتقیم  تأثیرگـذاری  میـزان  بـه  می تـوان 

بـرد. ایـن مشـاوران نظامـی پـی  غیرمسـتقیم 
» رابین اندرسن »  و » مارین کورتی«  دو پژوهشگر 

در حـوزه مطالعـات رسـانه در سـال 2009،  بـا انتشـار 
نـدای  تـا  آمریـکا  ارتـش  از   « عنـوان  بـا  مقالـه ای 
بـه  سـرگرمی«   نظامـی  مجتمـع  بـا  نبـرد  وظیفـه: 
بررسـی روابـط مجتمـع نظامـی سـرگرمی بـا صنعت 
بـا  مقالـه  ایـن  می پردازنـد.  دیجیتـال  بازی هـای 
اشـاره بـه بـازی ارتـش آمریـکا کـه بـا حمایـت ارتش 
آمریکا تولید و منتشـر شـده اسـت و یا بازی هایی 
همچـون سـری بازی هـای نـدای وظیفه، به بررسـی 
ابعـاد ارتبـاط دو حـوزه نظامـی و بازی های دیجیتال 

)۷63۷3 اف.ال.وی.سـی،  )سـایت  می پـردازد. 
»پیتـر شـکنر«  و »پاتریشـیا کیتـون«  در سـال 2013 
در کتـاب »سـینما و رسـانه های جنگـی آمریکا بعد 
از جنگ ویتنام: سیاسـت، ایدئولوژی و طبقه«  به 
بررسی صنعت سرگرمی با مراکز نظامی می پردازد. 
در بخشـی از ایـن کتـاب بـه  بررسـی ارتباط پنتاگون 
و ارتـش آمریـکا و تولیدکننـدگان بازی هـای جنگـی 

پرداخته شـده است.
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وب سـایت »انجمـن افسـران نظامـی آمریـکا«   در 
سال 201۵، طی گزارشی با عنوان »ایجاد واقع گرایی 
حضـور  بـه  نظامـی«   مضمـون  بـا  بازی هـای  در 
بـه عنـوان مشـاور نظامـی در  آمریکایـی  نظامیـان 
تولیـد بازی هـای رایانـه ای اشـاره می کنـد و برخـی از 
شـرکت ها و افـراد فعـال در ایـن زمینـه را معرفـی 
حضـور  بـه  می تـوان  افـراد  ایـن  جملـه  از  می کنـد. 
عنـوان  بـه  کرسـی«   »هنـک  همچـون  نظامیانـی 
مشـاور نظامـی در سـری بازی هـای »نـدای وظیفـه« 
و یـا » ِدیـل دای«  بـه عنـوان مشـاوران نظامـی در 
بـازی »مـدال افتخـار »   اشـاره کـرد. )سـایت ام.او.

)201۵ ای.ای. 
امـا شـناخت شـرکت های تولیـد کننـده بـازی نیز از 
جملـه مـوارد دیگر در بررسـی عوامـل تولید کننده 
اسـت. وقتـی از  شـرکت هایی هچـون راک اسـتار«  
بازی هـای  مجموعـه  مثـل  بازی هایـی  انتشـار  بـا 
بازی هـای  مجموعـه    ، بـزرگ«   »اتومبیـل دزدی 
»مکـس پیـن«  ، سـری بازی های منهانـت« ، بولی«  
بـا  فرام سـافتور  شـرکت  یـا  ریدمپشـن«   دد  »رد   ،
یـا  و  بالدبـورن«  و  سـولز«  دارک  بازی هـای  انتشـار 
شرکت هایی همچون یوبی سافت و ...   صحبت 
موضوعـات  و  محتـوا  سـبک،  گیمرهـا  می شـود 
بـه ذهـن مـی  را  و احساسـات و تصاویـر  خاصـی 
آورنـد کـه شـناخت فعالیت هـای ایـن  شـرکت ها 

می توانـد بـه منتقـد بـرای نقـد بـازی کمـک کنـد.
جملـه  از  راک اسـتار  شـرکت  مثـال  عنـوان  بـه 
شـرکت هایی اسـت کـه همـواره انتشـار بازی هـای 
اسـت.  شـده  مواجـه  زیـادی  حواشـی  بـا  آن 
محتواهایـی  یـا  و  خشـن  بسـیار  محتواهـای 
از  اخالقـی  ضـد  موضوعـات  و  برهنگـی  همچـون 
ایـن  بازی هـای  در  کـه  اسـت  موضوعاتـی  جملـه 
شـرکت مشـاهده مـی شـود و علیرغـم اعتراضـات 
گروه هـای مختلـف جهانـی بـه ایـن محتواهـا، ایـن 
شـرکت عالقـه دارد در ایـن زمینـه سـاختار شـکنی 

نمایـد. 
در بـازی بولـی، گیمـر نقـش یـک نوجـوان قلـدر را 
اعمـال  و  قلـدری  دلیـل  بـه  کـه  می گیـرد  برعهـده 

خشـونت علیه سـایر دانش آموزان و نیز معلمان 
اخـراج شـده  از چنـد مدرسـه  کارکنـان مدرسـه،  و 
رفتـه  جدیـد  مدرسـه ای  بـه  اکنـون  هـم  و  اسـت 
اسـت بـا ایـن حـال بـا توجه بـه روحیه قـدرت طلبی 
که دارد همچنان این مسـیر ادامه پیدا می کند. و 
یا در سـری بازی های منهانت )شـکارچی انسـان(، 
شـخصیت اصلـی بـازی اقـدام بـه قتـل افـراد دیگـر 
می کنـد؛ قتل هایـی کـه بسـیار خشـن و بی رحمانه 
می باشـند. و یـا مجموعه بازی هـای اتومبیل دزدی 
خشـونت آمیز،  محتواهـای  دلیـل  بـه  کـه  بـزرگ 
بـا  دنیـا  در  اخالقـی  ضـد  صحنه هـای  و  برهنگـی 

واکنش هـای متعـددی مواجـه شـده اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بسـیار از منتقدیـن در نقـد 
 بـه بررسـی محصـول نهایـی یعنـی بازی 

ًَ
بـازی صرفـا

می پردازنـد و توجـه جـدی و عمیـق بـه موضوعاتـی 
همچـون تولیدکننـدگان بـازی ندارنـد. در صورتـی 
کـه در برخـی مـوارد توجـه بـه موضوعاتـی همچـون 
فکـری  مبانـی  آنهـا،  حامیـان  و  تولیدکننـدگان 
تولیدکننـدگان، سـابقه فعالیـت تولیدکننـدگان و 
سـایر عوامـل تولیـد، ارتبـاط بـازی منتشـر شـده بـا 
سـایر محصوالت رسانه ای مرتبط همچون کتاب، 
فیلـم، کمیـک و ...  می توانـد به فهم و نقد دقیق تر 

بـازی کمـک نمایـد.  

منابع:
• شـکنر، پیتـر و کیتـون، پاتریشـا، 139۷، سـینما و رسـانه 
سیاسـت  ویتنـام:  جنـگ  از  بعـد  آمریـکا  جنگـی  هـای 
ایدئولـوژی و طبقـه، ترجمـه علیرضـا ثمودی پیلـه ور و فواد 

مفیـد دانشـگاه  انتشـارات  قـم،  ایـزدی، 

• www.moaa.org/content/publications-and-
media/features-and-columns/moaa-features/
creating-realism-in-military-themed-games
• www.journals.flvc.org/demcom/article/
view/۷63۷3
• WWW. gamefa.com/600648/
• WWW.gamefa.com/68۵۵80/
• https://www.pcgamesn.com/videogames-
about-philosophy
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اسـتریم در حوزه هـای مختلفـی وجـود دارد؛ امـا در 
ایـن نوشـتار بـه طـور اختصاصـی راجـع بـه اسـتریم 
بـازی ویدئویـی و گـردش مالـی آن صحبـت شـده 
اشـتراک گذاری  بـه  بـرای  بسـتری  اسـتریم،  اسـت. 
اسـت.  ویدئویـی  بـازی  یـک  از  دانسـته ها 
دوسـت ها  اسـتریم،  بـا  می توانـد  فـرد  همچنیـن 
چنـد  در  کنـد.  پیـدا  جدیـدی  هم تیمی هـای  یـا 
سـال اخیـر افـراد زیـادی وارد ایـن حـوزه شـده اند 
ایـن  در  زدنـد!  جیـب  بـه  هنگفتـی  درآمدهـای  و 
نوشـتار سـعی شده است تا راجع به استریمرهای 
معـروف، نحـوه کسـب درآمدشـان و پلتفرم هـای 

شـود. صحبـت  اسـتریم  تخصصـی 

یم: چند نکته جالب در خصوص استر
در سـال 2021، اسـتریم بازی هـا، ۷28 میلیـون و 
800 هـزار نفـر مخاطـب داشـته که نسـبت به سـال 

گذشـته 10 درصـد رشـد کـرده اسـت.

اسـتریم  صنعـت  کرونـا،  پاندمـی  شـروع  بـا 
پیشـرفت چشـمگیری داشـته که احتمال می رود 
میلیـون   928 بـه  و  سـال 2024  تـا  رشـد  رونـد  ایـن 
مخاطـب ارتقـا یابـد. تأثیـر ایـن صنعـت در دوران 
حـال  در  کشـورهای  بـر  مثبـت-  -تاثیـر  پاندمـی 
توسـعه بیـش از کشـورهای توسـعه یافتـه اسـت.
کشـورچین، بیشـترین مخاطـب اسـتریم -193 

میلیـون نفـر در سـال 2021- را دارد.
کشـور چیـن، بیشـترین میـزان کسـب درآمـد 
در  -360.1 میلیـون دالر در سـال 2021-  اسـتریم  از 
بـه  نیـز  دوم  رتبـه  دارد.  جهـان  کشـورهای  میـان 
کشـور آمریـکا -بـا 243 میلیـون دالر در سـال 2021- 

دارد. اختصـاص 
درآمـد سـرانه هـر نفـر در ایـن صنعـت در سـال 

2021، حـدود 4.6 دالر بـرآورد شـده اسـت.
 League of Legends World بـازی 
در   - مخاطـب  میـزان  بیشـترین   Championship

علی رستگار

پول بده، بازی من رو ببین
یمینگ بررسی درآمدزایی در حرفه استر
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مجمـوع91.9 میلیـون نفـر از یوتیـوب و توییـچ- را 
اسـت.  داشـته   2021 سـال  در 

یمر  اسـتر و  معناسـت  چـه  بـه  کـردن  یم  اسـتر
؟ کیسـت

در این یادداشـت منظور ما از اسـتریم عبارتسـت 
قابـل  کـه  ویدئـو  یـک  تصویـری  و  زنـده  پخـش  از 
سـوی  از  دانلـود  قابـل  و  اینترنـت  در  بارگـذاری 
بـازی  بـه   ، سـاده تر اصطـالح  بـه  باشـد.  مخاطبـان 
ویدئویی که گیمر به صورت زنده آن را به اشتراک 
 شـخصی هم 

ً
می گـذارد اسـتریم می گوینـد. طبیعتا

کـه اسـتریم می کنـد، اسـتریمر نـام دارد.

یم یخچه استر تار
پایه گـذار اصلی اسـتریم، فلیکس شـلبرگ بـود . او 
در سـال 2010 کانالـی بـا نـام PewDiePie را راه انـدازی 
کـرد. در سـال 2011 وب سـایت Twich پـا بـه عرصـه 
نهاد و به صورت اختصاصی بسـتری برای اسـتریم 

بازی هـای ویدئویـی را بنیـان نهاد.1

یمری فقط به گیمر بودن است؟ آیا استر
هسـتند؛  قهـاری  گیمرهـای  اسـتریمرها،  معمـوال 
امـا نـه همیشـه! گاهـی حتـی برخـی از اسـتریمرها 
تمرکـز خـود را از بـازی بـه اسـتریم تغییـر دادند و به 
نوعـی در تولیـدات آن هـا بیـش از آن کـه محتـوای 
مربـوط بـه گیـم دیـده شـود، محتویاتـی از جنـس 
بداهه گویـی و طنـازی و همـان حـاالت مرسـوم در 

اسـتریم ها قابـل مشـاهده اسـت.

یم معروف ترین پلتفرم های استر
بـا  پلتفـرم  چندیـن  طریـق  از  اسـتریمرها  اغلـب 
اسـتریم  و  هسـتند  ارتبـاط  در  مخاطبانشـان 

1 البته بعضی، اولین استریمر را Justin Kahn می  دانند. او به 
همراه چند نفر از دوستانش بازی کردن خودشان را استریم 

 Zot می کردند. همچنین برخی دیگر نیز پسر نوجوانی که با نام
the Avenger بازی کردن خود را برای دیگران )با امکانات همان 

روزها( پخش می نمود به عنوان اولین استریمر تاریخ در سال 1993 
می دانند. 

: می کننـد

 Twitch
یکـی از قوی تریـن پلفترم هـای اسـتریم بـازی در 

جهان اسـت. 
ماهیانـه  دارد.  فعـال  کاربـر  میلیـون   9 حـدود 
حـدود 2 میلیـون نفـر در ایـن پلتفـرم بازی اسـتریم 

می کننـد.
اسـت.  کـرده  کار  ایـن  بـه  شـروع   2011 سـال  از 
آمـازون، در سـال 2014 ایـن سـرویس را خریـداری 

کـرد. 
رقبـا  بقیـه  بـه  نسـبت   Twitch خـاص  ویژگـی 
در  بـه صـورت اختصاصـی  ابتـدا  از  کـه  ایـن اسـت 
حـوزه بـازی فعـال بـوده؛ البتـه موضوعـات دیگـری 
و  برخـط  هنـری  فعالیت هـای  موسـیقی،  مثـل 
برنامـه نویسـی زنـده نیز در این سـرویس اسـتریم 

می شـود. 
زنـده  اسـتریمینگ  سـرویس،  پربازدیدتریـن 
اسـت. در Twitch بیـش از 3.8 میلیـون اسـتریمر 
از سراسـر دنیـا حضـور دارنـد و بازدیـد روزانـه از این 

سـایت بـه طـور میانگیـن 1۵ میلیـون اسـت. 
کـه حـدود 60  آن اسـت  از  آمـار حاکـی  از  برخـی 
درصـد بـازار اسـتریم در اختیار Twitch  اسـت. این 
سـرویس چهارمیـن سـرویس پـر ترافیـک کشـور 

آمریـکا اسـت. 
اسـت.  حسـاس  محتـوا  بـر  پلتفـرم  ایـن 
از  یکـی  کـه  اسـت  انـدازه ای  بـه  حساسـیت  ایـن 
 Dr. Disrespect معروف تریـن اسـتریمرها بـه نـام
اخـراج  آن  از  انجـام یـک عمـل ناشایسـت  بخاطـر 

! شـد

YouTube Gaming
این سرویس در سال 201۵ ایجاد شد. 

بنـا بـه آمـار، حـدود 30 درصـد از بازار اسـتریم، در 
اختیار YouTube اسـت. 

نسـبت بـه رقیـب اصلـی اش Twitch موفقیت 
چندانـی نداشـته؛ امـا هنـوز نیـز از میـدان رقابـت 
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اسـتریمرهای  از  بسـیاری  اسـت.  نشـده  ج  خـار
نیـز  پلتفـرم  ایـن  در   ،Twitch بـر  عـالوه  معـروف، 

دارنـد.  حضـور 
 Facebook Gaming

دیگـر  بـه  نسـبت  پلتفـرم  ایـن  کاربـری  رابـط 
 Go پلتفرم هـا سـاده تر اسـت. بـرای مثـال از دکمـه

می بـرد.  بهـره  اسـتریم  شـروع  بـرای   Live
سیسـتم دریافـت حمایـت مالـی آن بـه صـورت 
بـا  اسـتریمر  واقـع  در  اسـت.   Facebook Stars
دریافت سـتاره از دنبال کنندگانش، حمایت مالی 

می کنـد.  دریافـت 
رقابـت  می توانـد  اسـتریمر  سـرویس،  ایـن  در 
بـه  پیوسـتن  بـرای  دوسـتانش  از  و  کـرده  ایجـاد 
بـه  می توانـد  هـم  او  همچنیـن  کنـد.  دعـوت  آن 

شـود. وارد  موجـود  رقابت هـای 
آپارات گیم

کاربـران  بـرای  آپـارت  اصلـی  مزیت هـای  یـک 
بـرای  اینترنـت  هزینه هـای  کـه  اسـت  ایـن  ایرانـی 
می دهـد  کاهـش  حـدی  تـا  را  ایرانـی  اسـتریمرهای 
و البتـه سـرعت اینترنـت باالتـری را تجربـه خواهنـد 

کـرد.
همچنیـن مخاطـب اغلب اسـتریمرهای آپارات 
سـرویس  ایـن  در  و  هسـتند  فارسـی زبان  گیـم، 

دارنـد. حضـور 
بـا اسـتفاده از ایـن سـرویس، اسـتریمر ایرانـی 
را نخواهـد  مشـکالت پرداخـت و دریافـت هزینـه 

داشـت.

از بزرگتریـن مشـکالت ایـن سـرویس، تعـداد 
و  سـرویس ها(  بقیـه  بـه  )نسـبت  کاربـر  کـم 

اسـت! دالری  درآمـد  کسـب  از  محرومیـت 
از طریـق تبلیغـات،  از ایـن شـبکه،  درآمدزایـی 
اسـتربم و حمایت مالی )دونیت( اسـت. اسـتریمر 
و  باشـد  داشـته  دنبال کننـده   200 حداقـل  بایـد 
، افـراد 3000 سـاعت  در مجمـوع در سـه مـاه اخیـر
ویدئوهای او دیده شـده باشـد و حداقل 10 ویدئو 
بـه  شـروع  بتوانـد  تـا  باشـد  داشـته  بررسـی  بـرای 
کسـب درآمـد کنـد. نحـوه کسـب درآمـد از اسـتریم 
با فروش بلیت به مخاطبان اسـت. درآمد حاصل 
از فروش نیز به نسـبت 30/۷0 )اسـتریمر ۷0 درصد 

و آپـارات 30 درصـد( تقسـیم می شـود.
یم کسب درآمد از استر

نحـوه  مخاطبـان:  از  مالـی  حمایـت  دریافـت 
روش  اسـت؟  چگونـه  اسـتریم  از  درآمدزایـی 
می تواننـد  اسـتریمرها  کـه  اسـت  ایـن  معمـول 
از سـرویس دریافـت حمایـت مالـی،  بـا اسـتفاده 
و  بسـازند  آنالیـن  مالـی  حمایـت  دریافـت  درگاه 
حمایـت  کنندگان شـان  دنبـال  از  طریـق،  ایـن  از 
از  مالـی دریافـت کننـد. ریمیـت  و اسـتریمر شـو  
ایرانـی در زمینـه دریافـت حمایـت  سـرویس های 
بایـد  آن، اسـتریمر  از  بـرای اسـتفاده  مالـی اسـت. 
یـک حسـاب در یکـی از پرداخت یارهـا ماننـد زریـن 
از سـرویس، اشـتراک  بایـد  او  پـال داشـته باشـد. 
بخـرد و مبالغـی را بـه آن هـا بپـردازد. بـرای اسـتفاده 
از Twich می تـوان بـا سیسـتم دونیشـن ، درگاه را 
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. کـرد  ایجـاد 
در  یـا  توییـچ  مثـل  پلتفرم هایـی  در  اسـتریم  بـا 
دالری  درآمـد  بـه  می تـوان  فیسـبوک،  و  یوتیـوب 
رسـید. بـه عنـوان نمونـه اگـر یـک اسـتریمر ایرانـی 
موفـق عمـل کند می توانـد 1000 دالر ماهیانه درآمد 
بـه  مربـوط  هزینه هـای  کسـر  بـا  کـه  کنـد  کسـب 
انتقـال آن و.... ماهیانـه حـدود 20 میلیـون تومـان 
درآمـد خواهـد داشـت. البتـه ایـن تنهـا روش بـرای 

نیسـت. اسـتریمر  درآمـد  کسـب 
همـکاری مالـی بـا پلتفـرم اسـتریم: در ایـن روش 
اسـتریمر بـا سـرویس اسـتریم شـریک می شـود و 
بـه ازای بازدیدهـای محتـوا، درآمد دریافت می کند. 
در این روش فرد باید به تعداد خاصی از مخاطب 

رسـیده باشد.
اسـتریمر  یـک  مثـال  بـرای  مرتبـط:  کار  و  کسـب 
داشـته  گیمینـگ  کاالی  فروشـگاه  یـک  می توانـد 
باشـد و مخاطبـان خـودش را بـه آن هدایـت کنـد. 
تایلـر، یکـی از اسـتریمرهای معـروف اسـت کـه در 
وبسـایت شـخصی خـود  چنیـن کاری کـرده اسـت.

فرصـت  ایـن  اسـتریم  شـرکت ها:  بـا  همـکاری 
دریافـت  بـر  عـالوه  کـه  می دهـد  اسـتریمر  بـه  را 
و  طرفـداران  سـوی  از  مالـی  حمایت هـای 
 
ً
دنبال کننـدگان، بـرای تبلیغ یک محصـول )عمدتا

کنـد. همـکاری  شـرکت  یـک  بـا  بـازی( 

! کالم آخر
کسـب درآمـد از بازار اسـتریم به راحتـی آب خوردن 
و  نیسـت  جدیـد  ایـده  یـک  حـوزه،  ایـن  نیسـت! 
بـدون شـک رقیبان زیـادی در انتظار یک اسـتریمر 
تازه کار هستند؛ ولی بسیاری از افراد و شرکت های 
موفق در دنیا نیز اولین نفر نبوده اند. اسـتریمری 
موفـق اسـت که خـودش را به نوعـی متمایز جلوه 
دهد. اسـتریمری نوع خاصی از تولید محتواسـت. 
هدف از تولید محتوا پاسخ دادن به نیاز مخاطب 
اسـت. اگـر اسـتریمر بتوانـد محتوایـی جـذاب و در 
عیـن حـال پربـار و متفـاوت نسـبت بـه بقیـه ارائـه 

دهـد می توانـد بـه پیشـرفت خـود امیدوار باشـد.
کسـب درآمـد از اسـتریم، دیـر بازده اسـت. ممکن 
بـرای کسـب  از یـک سـال  اسـت اسـتریمر بیـش 
قبولـی  قابـل  درآمـد  بـه  امـا  کنـد  سـعی  درآمـد 
دسـت پیـدا نکنـد. ایـن طبیعی اسـت؛ چـون هنوز 
بـه خـود جـذب نکـرده، تجربـه  را  زیـادی  مخاطـب 
زیـادی در ایـن زمینـه ندارد و نیاز دارد که محتوایی 

مطابـق بـا نیـاز مخاطـب خـاص خـود تولیـد کنـد.
 Twich توصیه می شـود که اسـتریمرهای تازه کار با
شـروع کنند؛ چـون احتمال دیده شدنشـان زیادتر 
اسـت. عـالوه بـر ایـن امـکان ارتبـاط بـا مخاطبـان 
را دارنـد. همچنیـن یـک نکتـه حائـز اهمیـت ایـن 

سـرویس برای کاربران ایرانی، فیلتر نبودن آن اسـت.
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بازی های جدی یا هدفمند )Serious Games(، بخشـی کلیدی از بازی های دیجیتال هسـتند که ما را در آموزش، تبلیغات، درمان و سـایر اهداف جدی یاری می کنند. رویداد 
جایـزه بازی هـای جـدی هـر سـاله در راسـتای تحقیـق، تولیـد و تجاری سـازی بازی هـای جـدی توسـط معاونـت پژوهـش بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای برگـزار می شـود. مراسـم 

اختتامیـه ایـن رویـداد در روزهـای چهـارم و پنجـم آذرمـاه 1400 بـه میزبانـی دانشـگاه تهـران و با حضور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برگزار شـد.




