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چکیده
مش��ارکت و ام��کان اثرگ��ذاری کاربر از طریق انتخاب از میان دو یا چند گزینۀ موجود در روایت داس��تانی ی��ک بازی رایانهای ،نه
تنه��ا ب��ه مثابه ی��ک گام روبه جلو برای قصهگویی و روایتپردازی به حس��اب میآید ،بلکه این عرصه را از دورۀ س��نتی خارج ،و

وارد دورۀ نوین��ی کرده اس��ت .دورۀ نوینی که  ب��ا معرفی روایتهای تعاملی ،درهای جدیدی را در عرصۀ روایتشناس��ی به روی

پژوهش��گران گش��وده اس��ت .روایتهای تعاملی که در ابتدا تنها به انتخابهای جزئی کاربر در سیر روایی بازی محدود میشدند،

ب��ا کم��ک فناوریه��ای روز ،ظرفیتهای جدیدی به دس��ت آوردند؛ بهطوری که روزبهروز بر اثرگذاری کاربر در س��یر داس��تانی

بازی افزوده ش��د .این افزایش ظرفیت ،با ارائۀ دس��تهبندیهای متعدد با محوریت روایتهای تعاملی از س��وی پژوهش��گران همراه

ش��د .یکی از این دس��تهبندیها که براس��اس میزان عامیلت کاربر ش��کل گرفت ،مبنای پژوهش پیشرو قرار دارد .این دس��تهبندی،

روایته��ای تعامل��ی را به کاربر-محور و غیرکاربر-محور تقس��یم کرد .بر این اس��اس ،پژوهش حاضر ت�لاش میکند ضمن تبیین

جای��گاه روایته��ای تعاملی در هندس��ه مطالعات بازیه��ای رایانهای ،ابتدا عناصر ش��کلدهنده روایته��ای تعاملی را بهصورت
توصیفی-تحلیلی معرفی نماید .س��پس روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور را ،که بیش��ترین کارب��رد را در بازیهای رایانهای دارد،

م��ورد توجه قرار دهد و گونهها و چگونگی ش��کلگیری روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور در بس��تر بازیهای رایانهای را تبیین

نماید .این پژوهش با پیش��نهاد س��اختاری مناسب برای تحلیل و توس��عه بازیهای رایانهای ،تالش میکند ضمن کمک به کاربران،

طراح��ان و منتق��دان ای��ن عرصه ،بخش��ی از زمینههای الزم ب��رای ادراک و تعامل صحیحت��ر با روایتهای تعامل��ی را فراهم کند.

واژگان کلیدی :مطالعات بازیهای رایانهای ،بازیهای رایانهای ،روایتهای تعاملی غیرکاربرمحور ،داستان تعاملی،
کاربر
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مقدمه
بازیهای رایانهای از ظرفی��ت باالیی برای اثرگذاری
بر تمامی جنبههای زندگی بش��ری برخوردار هس��تند
و ام��روزه بهمثابه ی��ک هنر تعاملی م��ورد توجه قرار
گرفتهان��د .ای��ن هنر تعاملی از آنرو بس��یار با اهمیت
اس��ت که میتواند از طریق س��رگرمی ،به آموزش و
فرهنگس��ازی بپردازد؛ زیرا بازیهای رایانهای از این
توانمن��دی برخوردارند که ب��ا ایجاد هویت مجازی و
همنشینی طوالنی مدت آن با هویت واقعی ،بر نگرش
کاربر نسبت به مسائل مختلف مرتبط با زندگی روزمره
اث��ر بگذارند .بهطوری که امروزه ،این هنر-رس��انه به
ابزاری برای هویت بخش��ی به کاربره��ای بازیهای
رایانهای تبدیل شده است.
یکی از مهمتری��ن ارکان اثرگذاری بازیهای رایانهای
نس��ل جدید ،رویک��رد نوی��ن در روایتپ��ردازی و
داس��تانگویی میباش��د .روای��ت و داس��تان ،یکی از
قدیمیترین سازههای انسانی برای درک و معنابخشی
به هس��تی بهمحس��وب میآین��د؛ بهطوریک��ه تمامی
فرهنگها ،بر اس��اس این روایتها و داس��تانها رشد
و تکامل یافتهاند .زی��را روایتهای مختلف میتوانند
از مرزه��ای ملی یک فرهنگ عبور کرده ،به داس��تانی
برای تاریخ بش��ریت و تمامی فرهنگها تبدیل شوند.
در گذشته این داس��تانها بیشتر بهصورت سینهبهسینه
و مکتوب روایت میش��دند تا اینکه در قرن گذش��ته،
ابتدا سینما و سپس بازیهای رایانهای ،با اضافه کردن
جنبههای بصری ظرفیتهای جدیدی را در این عرصه
بهوجود آوردند.
بازیهای رایانهای ،همچون س��ایر رس��انههای روایی
از توانایی داس��تانگویی و روایتپ��ردازی برخوردار
هستند .این مس��ئله از آنسو با اهمیت است که انجام
و ل��ذت ب��ردن از بازیهایی ک��ه دارای س��یر روایی
میباشند ،میتواند مخاطب را در جهت شناخت بهتر
جه��ان واقعی و دنیای پیرامون خود ی��اری نماید ،اما
برخالف رسانههای سنتی که تنها بهصورت غیرتعاملی
ب��دون مش��ارکت کاربر در روند و پیش��رفت قصه-76

برای مخاطبان خود داستان روایت میکنند ،بازیهای
رایان��های از این ویژگ��ی برخوردارند که داس��تان را
بهصورت تعاملی و با مش��ارکت کارب��ر روایت کنند؛
بهطوریک��ه روایت در بازیهای رایان��های از حالت
خطی خارج ش��ده ،در مس��یری س��یر میکن��د که به
مخاطب اجازه میدهد تا هر جنبهای از داستان را دنبال
نماید که میپس��ندد .این ویژگی س��بب شده است که
هنر-رسانۀ بازی رایانهای ،به دلیل برخورداری از یک
«ظرفیت منحصر به فرد در برقراری ارتباط احساس��ی
میان کاربر با رخدادها و ش��خصیتهای داستان بازی»
( ،)Juul, 2012, 432از ق��درت اثرگ��ذاری بیش��تری
نس��بت به سایر رس��انهها برخوردار شود؛ رسانههایی
ک��ه همگی از قابلیت داس��تانگویی بهرهمند هس��تند.
همچنین باید توجه داش��ت که میتوان از این قابلیت
در جهت ارائه درونمایهه��ای همخوان با ارزشها و
آموزههای برآمده از دین و عرف جامعه از طریق بازی
رایانهای بهره برد.
بهرهب��رداری از این ظرفیت و تحق��ق چنین امری در
بازیهای رایانهای ،ش��ناخت و توج��ه به روایتهای
تعامل��ی را امری ض��روری جلوه میده��د؛ از اینرو
مقالۀ حاض��ر تالش میکن��د ،ابتدا به مفهومشناس��ی
روای��ت تعاملی بپردازد .س��پس روایته��ای تعاملی
کاربر-مح��ور و غیرکاربر-مح��ور را مورد توجه قرار
ده��د و چگونگ��ی ش��کلگیری گونهه��ای مختلف
روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور در بستر بازیهای
رایانهای را بررس��ی نمای��د؛ گونههایی که بیش��ترین
کاربرد را در بازیه��ای رایانهای دارند .پیش از ورود
به بحث اصلی ،شایس��ته اس��ت ضمن بیان چارچوب
نظری ،پیش��ینه و روش پژوه��ش ،عنوانهای اصلی و
کلیدی بح��ث نظیر بازی رایان��های ،تاریخچه روایت
در بازیه��ای رایانهای و روایت تعاملی تبیین ش��وند.

چارچوب نظری و پیشینه

هندس��ه مطالعات بازیهای رایانهای را میتوان به سه
بخش تقس��یم کرد .مطالعه بازیه��ای رایانهای بهمثابه

ب��ازی ،هنگامی که خ��ود بازی رایان��های مورد توجه
قرار میگیرد .مطالعه بازیهای رایانهای بهمثابه رسانه،
هنگام��ی که اثرگذاری بازی رایانهای بر کاربر ارزیابی
میش��ود و مطالعه بازیه��ای رایان��های بهمثابه هنر،
هنگامی که جنبههای زیباشناختی بازی رایانهای اهمیت
مییاب��د .روایتهای تعاملی که در هندس��ه مطالعات
بازیه��ای رایان��های در ذیل گرایش هن��ر طبقهبندی
میش��وند ،تالش میکنند با ارائۀ ی��ک نقش اثرگذار
در شکلگیری داس��تان بازیهای رایانهای ،زمینههای
تعامل کاربر با عوامل داس��تانی در بازیهای رایانهای
را فراهم نمایند .بدینس��ان پژوهشه��ای متعددی با
محوریت روایتهای تعاملی انجام شده است.
این پژوهشها را میتوان به س��ه دس��ته تقس��یم کرد.
دستۀ اول پژوهشهایی که به مفهومشناسی روایتهای
تعامل��ی پرداختهاند که در این می��ان میتوان به کتاب
قصهگویی تعاملی برای بازیهای رایانهای :رویکردی
کاربر-مح��ور در خلق ش��خصیتها و داس��تانهای
بهیادماندنی )Lebowitz & Klug, 2011( 1اشاره کرد.
در این کتاب نویسندگان به معرفی روایتهای تعاملی
و ویژگیه��ای آن در بازیه��ای رایان��های پرداختند.
دس��تۀ دوم پژوهشهایی هس��تند که به معرفی عناصر
موجود در روایتهای تعامل��ی پرداختهاند که در این
میان میتوان به رس��الۀ دکتری روش��ی ب��رای تحلیل
2
محیطهای روای��ت تعاملی :چارچوب چهار عنصری
( )Macfadyen, 2009اش��اره ک��رد .در این رس��اله،
چارچوب��ی س��ازمانیافته از چهار عنص��ر درگیری،3
عاملی��ت ،4روایت 5و درام 6ب��رای ارزیابی روایتهای
تعاملی معرفی گردیده است .دستۀ سوم پژوهشهایی
هس��تند که به جایگاه روایتهای تعاملی در بازیهای
7
رایان��های پرداخته ،روایت در ب��ازی را با روندبازی
مقایس��ه ک��رده و برتریه��ای روایت ی��ا روندبازی
را بررس��ی کردهان��د .در این زمینه میت��وان به کتاب
8
قصهب��ازی :عاملیت و روای��ت در بازیهای رایانهای
( )Domsch, 2013اشاره کرد .در این کتاب ،نویسنده
به بررسی جایگاه روایتهای تعاملی و نقش کاربر در

جهان داستان-محور بازیهای رایانهای پرداخته است.
مقاله حاضر برای اولینبار ،این رویکردهای پژوهشی
در هندس��ۀ مطالعات بازیهای رایانهای را بهصورت
تلفیق��ی ب��ا یکدیگر م��ورد توجه قرار داده اس��ت .از
اینرو در این مقاله ،تالش شده است ضمن گردآوری
مطالعات پیشین و با بهرهگیری از نتایج این تحقیقها،
به تبیین یک س��اختار منس��جم از ان��واع روایتهای
تعامل��ی پرداخته و ویژگی ان��واع روایتهای تعاملی
غیرکاربر-مح��ور را اس��تخراج نم��وده ،الگویی برای
گونهشناس��ی این نوع روایتها در بازیهای رایانهای
ارائه کند .در این گونهشناس��ی ،مهمترین ویژگیهای
ان��واع مختلف روایتهای تعاملی بررس��ی گردیده و
نق��اط ضعف و قوت آنها تبیین ش��ده اس��ت .در این
بررس��ی ،دو روش پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته
اس��ت .ابت��دا ب��ا ش��یوۀ توصیفی-تحلیل��ی مهمترین
دیدگاههای مرتبط با روایتهای تعاملی از طریق منابع
کتابخانهای گردآوری شده ،سپس با مشاهدۀ بازیهای
رایان��های ب��ه گونهشناس��ی روایته��ای تعاملی در
بازیهای رایانهای پرداخته شده است .در این رویکرد
تالش ش��ده اس��ت با محوریت عاملی��ت ،گونههای
مختلف روایتهای تعاملی مورد بررس��ی قرار گیرند.

بازی رایانهای

بازی رایانهای از س��ه جزء تش��کیل شده است؛ بازی،
تعامل 9و رایانه .بازی اولین و اصلیترین رکن بازیهای
رایانهای محسوب میش��ود .بازی عبارت است از هر
فعالیتی که بهصورت داوطلبانه و برای تفریح ،خوشی
و غیره انجام شود که دارای این سه شرط باشد:
 حداقل یک بازیکن داش��ته باشد تا بازی بهصورتفردی ،و یا با چند بازیکن بهصورت گروهی انجام شود.
 دارای قوانین مشخصی باشد تا هم شرایط پیشرفتبازی و هم امکان تشخیص تقلب نمایان باشد.
 ش��رایط پی��روزی در آن مش��خص ش��ده باش��د()Rogers,2014, 9؛ بهعب��ارت دیگر هدف و انتهای
بازی معلوم باشد.
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دومی��ن عنصر در تعریف بازی رایانهای تعامل اس��ت.
تعاملی بودن بازیهای رایانهای نیز بدین معنی است که
مخاطب در عین حال ک��ه تحت تأثیر فضایی که بازی
برای او فراهم نموده قرار میگیرد ،از توانایی اثرگذاری
نیز برخوردار باشد؛ بهعبارت دیگر« ،فرآیندی که کاربرها
بهصورت چرخشی با یکدیگر در ارتباط باشند ،تعامل
نامیده میش��ود» ( .)Crawford, 2003, 262این دقیق ًا
همان جایی اس��ت که بازیهای رایانهای از سایر اقسام
هنر بهوی��ژه رمانها ،فیلمهای س��ینمایی و تلویزیونی،
ِ
دانش صرف جدا شده،
صنایع دستی و همچنین علم و
معنای مستقلی پیدا میکنند.
عن��وان رایانهای نیز بهمثابه س��ومین عنصر در تعریف
بازیه��ای رایانهای به این معنی اس��ت که تصاویر بر
روی یک صفحۀ نمایش به تصویر کشیده شده ،بازی
در یک فضای مجازی و غیرواقعی صورت میپذیرد؛
از اینرو و بنا بر تعریفی که بیان شد ،به همۀ بازیهای
رایان��های (کامپیوتری) ،کنس��ولی ،موبایلی و غیره که
وجه مش��ترک تمامی آنها تعاملی بودن و نیازمندی به
صفحۀ نمایش برای اجرا اس��ت ،بهصورت کلی بازی
رایانهای گفته میشود.

تاریخچه روایت در بازیهای رایانهای

روای��ت در بازیه��ای رایان��های خود ب��ه دورههای
مختلفی تقسیم میشود .دوره اول ،بازیهایی همچون
 )Atari, 1972 ( Pongو )Atari, 1977 ( Combat
هس��تند که نه تنها عاری از ه��ر گونه روایتپردازی
بودند ( ،)Melissinos & O'Rourke, 2012, 16بلکه
هی��چ دلیلی هم برای بیان یک داس��تان کالس��یک به
مخاطبان خود نداش��تند .این فقدان دلیل از آن جهت
ب��ود ک��ه بازیهای رایان��های در ابتدای مس��یر خود
قرار داش��تند ،زیرا در آن زمان کس��ی تصور نمیکرد
بازیه��ای رایان��های بتوانند بهمثابه ی��ک فرم هنری
توانمند ،پیچیدهترین داس��تانها را با بهترین ساختار
ممک��ن ارائه دهن��د .همچنین باید توجه داش��ت که
در زم��ان تولید ای��ن بازیها -بهعن��وان ابتداییترین
78

بازیه��ای رایان��های این صنعت -چنی��ن قابلیتی نیز
وجود نداش��ت؛ بهعبارت دیگر ،قدرت سختافزاری
بازیه��ای رایان��های اولیه در س��طحی بود ک��ه تنها
میتوانستند چند نقطه به هم پیوسته و چند کلمه ساده
را به حافظه س��پرده ،برای کاربرها به نمایش درآورد.
رش��د فن��اوری و اس��تفاده از ظرفیته��ای جدید در
بازیهای رایانهای ،امکان ارائه روایت برای این پدیده
را نیز فراهم کرد .بهطوریکه دورۀ دوم این تقسیمبندی
را بازیهایی تشکیل میدهند که با درونمایۀ داستانی
عرضه ش��دند .بازیهایی که بیش��تر با موضوع نجات
کرۀزمی��ن از دس��ت موج��ودات فضایی ،مب��ارزه با
ش��یاطین جهنمی یا فرار از زندانهای مخوف نازیها
عرضه میش��دند .کاربرها ،این قبیل بازیها را نه برای
داس��تانی که روای��ت میکردند ،بلکه ب��رای هیجان و
گردآوری امتیازهایی انجام میدادند که در طول بازی
میتوانستند بهدس��ت آورند .بازیهای رایانهای موفق
!id( Wolfenstein 3D ،)Activision, 1982( Pitfall
Dune II: The Building of a ،)Software, 1992
 )Westwood Studios, 1992( Dynastyو Doom
( )id Software, 1993از جملۀ این بازیها محسوب
میشوند .در دورۀ سوم بود که روایتهای سینمایی وارد
فضای مجازی بازیهای رایانهای ش��د (Wolf, 2008,
 .)20این دس��ته از بازیها ،همچون فیلمهای سینمایی
دارای داستانهای جذاب ،گیرا و نسبت ًا طوالنی بودند؛
بهگون��های که مخاطب را هم مجذوب داس��تان و هم
مجذوب روندبازی میکردند .با این حال ،اصلیترین
مشخصهی روایی این بازیها ،غیرتعاملی بودن آنها بود.
بهطوری که بار روایت این بازیها بر دوش میانپردهها
قرار داش��ت .میانپ��رده 10لحظهای از بازی اس��ت که
پیشرفت سیر داستانی بازی رایانهای را روایت میکند
و کاربر امکان هیچگونه تعاملی با آن ندارد (Klevjer,
 .)2014, 3011ب��ازی رایانهای Illusion Soft�( Mafia
 )works, 2002ک��ه در س��ال  2002منتش��ر ش��د ،با
روندبازی عالی خود میتوانست ساعتها وقت کاربر
را به خود اختصاص داده ،با بیان یک داس��تان جذاب،

او را به ادامۀ مس��یر و دنبال کردن بازی برانگیزاند .در
حالی که بازیهای رایان��های اولیه ،تفاوت بنیادینی با
آثار هنری کالس��یک و سنتی از حیث روایت داشتند،
بازیهای این دس��ته ،به دلیل تبعیت از قواعد مرسوم
روای��ت در کنار بهرهگی��ری از ویژگیهای منحصر به
فرد هنر-رس��انه بازیهای رایانهای ،شباهت بیشتری
به آثار کالسیک سینمایی پیدا کردهاند .بازیهایی نظیر
)Remedy Entertainment, 2001( Max Payne
و Prince of Persia: The Sands of Time
( )Ubisoft Montreal, 2003نی��ز از موفقتری��ن
بازیهایی هس��تند که در این دس��ته ق��رار میگیرند.
اتفاق منحصربهفرد بازیهای رایانهای در دورۀ چهارم
رق��م خورد ،دورهای که بازیه��ای رایانهای با روایت
تعاملی همراه ش��دند .روایت تعاملی به مخاطبان خود
اجازه میدهد -در قالب چارچوبهایی که برای آنها در
نظر گرفته شده است -داستان خود را از محیطی روایت
کنند که در آن قرار داده شدهاند .همین مسئله ،تفاوت
روایت تعاملی در برخی از بازیهای رایانهای را با روایت
در س��ایر رس��انههایی نمایان میکند که از امکان ارائه
داستان برای مخاطب بهرهمند هستند .بازیهایی نظیر

�Star Wars: Knights of the Old Republic (Bio
Ware, 2003)، Fahrenheit (Quantic Dream,
2005)، Assassin's Creed (Ubisoft Montreal,
2007)، (2K Boston, 2007)، Fable II (Lionhead
�Studios, 2008)، Fallout 3 (Bethesda Game Stu
dios, 2008)، Heavy Rain (Quantic Dream, 2010)،
Beyond: Two Souls (Quantic Dream, 2010)،

جزء این دس��ته از بازیها محس��وب میشوند .ویژگی
اصلی ای��ن بازیها ،فراهم کردن ش��رایطی برای کاربر
اس��ت تا بتواند در روند ش��کلگیری روایت داس��تانی
بازی نقشآفرینی کرده ،مس��یر داستان را در چارچوبی
مشخص و براساس تمایلهای خود مشخص نماید .از
اینرو میتوان ادعا کرد که بازیهای رایانهای امروزی،
نحوهای متفاوت از روایت را نسبت به سایر رسانههای
کالسیک و فرمهای سنتی ،ارائه میدهند؛ چراکه امروزه،

فرآیند ش��کلگیری داس��تانهای تعاملی در بازیهای
رایان��های ،از خالق اثر و پدی��د آورندۀ ایدۀ اصلی بازی
که تش��کیل دهنده پیرنگ بازی اس��ت تا کاربری که به
انجام بازی مشغول میشود ،بسیار پیچیده و حتی مبهم
است.
بدینسان،بازیهایرایانهایبهعنوانهن ر-رسانهایکهنوع
جدیدی از داستانگویی را در اختیار مخاطب قرار میدهند،
باید مورد توج��ه ویژه قرار گرفته ،اصول قصهگویی آن
مورد بازخوانی قرار گیرد .برای نمونه ،کاربرهایی که بازی

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda

) Game Studios, 2006را ک��ه بهعن��وان یک��ی از
بهترین بازیهای رایانهای س��ال  2006ش��ناخته شد،
انج��ام دادهاند ،داس��تانهای نس��بت ًا متفاوتی را بس��ته
به انتخابهایش��ان تجرب��ه میکردند .یا ب��رای بازی
 )BioWare, 2007( Mass Effectس��ه پایان متفاوت
از ط��رف طراحه��ای ب��ازی در نظر گرفته ش��ده بود
و تجرب��ۀ ه��ر ک��دام از آنها ب��ا نحوۀ انج��ام بازی و
انتخابهای��ی ک��ه کاربر در طول ب��ازی انجام میداد،
ارتباط انکارناپذیری داش��ت .این مسئله نشان میدهد
ک��ه روایتپ��ردازی در بازیهای رایان��های از حالت
خطی و رایج در س��ایر فرمه��ای روایی فاصله گرفته،
در مسیری قرار گرفته است که به کاربر اجازه میدهد
تا هر جنبهای از داس��تان را دنبال کند که میپس��ندد.
ب��رای تبیین هرچه بهتر این ن��وع از روایتپردازی در
بازیه��ای رایان��های ،میتوان اینگون��ه فرض کرد که
روزی ی��ک نق��اش ،تصمیم میگیرد ب��رای بهتصویر
کش��یدن یک منظرۀ زیبا ،به منطقهای مملو از درختان
به��اری س��فر کند .او ب��رای خلق اثر هن��ری خود از
امکان��ات متعددی برخوردار اس��ت .هم بوم نقاش��ی
دارد ،هم از رنگهای مختل��ف و قلمموهای متفاوت
بهرهمند اس��ت .در اینجا باید توجه داش��ت که نقاش
اج��ازه دارد از هر زاویهای که میپس��ندد از آن منظره
نقاشی کند ،اما نمیتواند چیزی خارج از آن به تصویر
درآورد .این مسئله دربارۀ بازیهای رایانهای نیز صادق
است .در بازیهای رایانهای که از روایت تعاملی بهره
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میبرند ،منظ��ره ،قلممو ،رنگ و بوم نقاش��ی ،همگی
آماده و منتظر هس��تند تا کاربر از راه برسد و برداشت
خود را ب��ه تصویر درآورد و روایت کند .در اینجا نیز
باید توجه داش��ت که عاملیت و حق انتخاب کاربر در
راس��تای فضا ،محیط ،هدف و چارچوبهایی اس��ت
که س��ازندگان و طراحان بازی برای او آماده کردهاند.
به همی��ن دلیل ،یک کاربر هر بار ک��ه به انجام چنین
بازیهایی مشغول ش��ود ،یک اثر هنری منحصربهفرد
خلق کرده است.

روایت تعاملی

ارائ��ه یک تعری��ف منطقی از روای��ت تعاملی که هم
جامع باش��د و تمامی اقسام را در بر بگیرد و هم مانع
باش��د و اجازه ورود غیر را ندهد ،بسیار دشوار است.
بهطوریکه هر کدام از پژوهش��گران ،نویس��ندگان و
اف��راد مرتبط با طراحی و تولید بازی رایانهای ،احتماال
پاس��خهای متنوع��ی به پرس��ش از چیس��تی روایت
تعامل��ی میدهند .برخ��ی چنان دامنۀ ای��ن تعریف را
بزرگ میکنن��د که با هر گونه تغییری همچون عوض
کردن صفحه و یا خاموش و روش��ن کردن نمایشگر
معتقد به شکلگیری روایت تعاملی میشوند و برخی
دیگ��ر «به گونهای روایت تعامل��ی را تعریف میکنند
که چیزی کمتر از بازی  Star Trekش��امل آن تعریف
نمیش��ود» ( .)Lebowitz & Klug, 2011, 117با این
فرض ،تبیین دقیق روایت تعاملی زمانی محقق میشود
که اجزای تش��کیلدهندۀ آن مورد بررسی قرار گیرند؛
این اجزا عبارتند از روایت ،تعامل و عاملیّت.
الف) روایت
ب��رای روایت تعاریف متعددی نقل ش��ده اس��ت .این
تعاریف براساس رویکردهای مختلف نظریهپردازان با
یکدیگر تفاوت پیدا میکن��د .برای مثال برخی روایت
را توالی دو جمله میدانند که با حرف ربط به یکدیگر
مرتبط شدهاند و عدهای با بر شمردن پیرنگ ،رویدادها و
شخصیتها بهعنوان اجزای روایت (،)Ryan, 2001, 15
80

آن را داستانی میدانند که راوی نقل میکند (Fludernik,

 .)2009, 4ع��دهای هم آن را ب��ه متنی تعریف میکنند
که داس��تانی را روایت مینمای��د ،و افرادی نیز روایت
را بهمثابه جانبخش��ی صریح و روشن به شخصیتها
تص��ور کردهاند ( .)Punday, 2003, 152با این حال و
با جمعبندی نظرات اندیشمندان و نظری هپردازان حوزۀ
روایتشناس��ی ،میتوان یک ب��ار دیگر و برای غلبه بر
کاس��تیهایی که در برخی از این تعاریف وجود دارد،
تبیین دیگری از روایت ارائه داد که در ارتباط با مفهوم
و چارچوب نظری بازیهای رایانهای باش��د .بدینسان
روایت ،بازنمایی رویدادها از طریق یک ساختار منطقی
اس��ت که این س��اختار باید چهار ویژگی داشته باشد:
 دارای ش��خصیتی باشد که کاربر بتواند کنترل آن رابرعهده بگیرد.
 به ترسیم دنیایی بپردازد که برای کاربر جذاب باشدو او را برای شناخت آن ،ترغیب کند.
 شرایطی را فراهم نماید که کاربر بتواند معلول را بهعلت ربط داده ،کنش و واکنش انجام دهد.
 رابطۀ منسجمی میان عناصر موجود در جهان داستانبهوجود آورد.
اکن��ون که مفهوم روای��ت در بازیهای رایانهای تبیین
گردی��د ،اج��زای آن مورد توج��ه ق��رار میگیرد .هر
روایت ،از دو جزء داس��تان و راوی تشکیل شده است
که باید س��طوح روایت و رابطه راوی و ش��خصتها
را تبیین کند ( .)Keen, 2003, 44داس��تان که ش��امل
رخداد و شخصیت میشود ،محتوای روایت را تشکیل
میدهد و راوی ،فرم و ش��یوهای اس��ت که داستان را
ب��رای مخاطب بیان میکن��د ()Chatman, 1978, 28؛
بهعبارت دیگر داستان ،مجموعۀ رخدادهایی است که
راوی چگونگی تحقق آنها را بیان میکند .نظریهپردازان
مختلف با تمایز گذاشتن میان داستان و روایت به این
نکته توجه کردهاند که مخاطب هیچگاه یک داستان را
بهصورت مس��تقیم دریافت نمیکند و همیشه با زاویۀ
دید و شیوهای مواجه میشود که راوی برای نقل داستان
انتخاب کرده اس��ت (.)Cohan & Shires, 1988, 16

از سوی دیگر برخی معتقدند آن محتوایی را که مخاطب
بهعنوان داس��تان با آن مواجه میشود ،در واقع چیزی
است که خود آن را ساخته است؛ زیرا مخاطب براساس
اس��تنتاج خود ،چیزهایی را که میبینید یا میشنود در
کن��ار یکدیگ��ر ق��رار میده��د (.)Abbot, 2002, 17
ب��ا تبیین مفهوم روایت و اج��زای آن ،رابطۀ روایت و
داستان نیز روشن میگردد .از اینرو داستان را میتوان
بهمثابه مجموع��های از رخدادها ،و روایت را بهعنوان
بازنمای��ی خاص داس��تان از طریق یک رس��انه برای
مخاط��ب تعریف نمود؛ بهطوریکه داس��تان جزئی از
روایت میش��ود ،در نتیجه ای��ن دو عنصر به یکدیگر
وابسته هستند و فقدان هر کدام از آنها ،موجب فقدان
دیگری میش��ود .با این حال باید توجه داشت که هر
ک��دام از آنها در عین حال ک��ه الزم و ملزوم یکدیگر
محس��وب میش��وند ،اهداف منحصربهفردی را دنبال
میکنند .هدف داستان برقراری ارتباط میان شخصیت
و رخداد است ،در حالی که روایت تالش میکند میان
مخاطب و داستان ارتباط برقرار کند .اهمیت این تمایز
آن جایی نمایان میش��ود که پژوهش��گر بخواهد هر
کدام از آنها را بهصورت مستقل تحلیل نماید .داستان
میتواند ب��ر پایه رخدادها و سلس��له وقایع ،بهمنظور
ش��ناخت طرح و پیرن��گ مورد ارزیابی ق��رار گیرد و
روایت میتواند بر پایه چگونگی ارائه یک داس��تان به
مخاطب و نحوۀ بهرهگی��ری از زمان و مکان در حین
ارائه داستان مورد بررسی واقع شود.
ب)تعامل
دومین عنصر در ش��کلگیری روای��ت تعاملی ،تعامل
اس��ت .همانطور که برخی معتقدند ،ارائه یک تعریف
جامع که تمامی جنبههای تعامل را دربر داش��ته باشد
بهس��ادگی ممکن نیس��ت و تعامل با توجه به زمینهای
تعریف میشود که در آن به کار رفته است .این چنین
اس��ت که ش��اید بتوان تعامل را بهمثابه ابزاری تعریف
نمود که ب��ه کاربر اجازه میدهد تا با امکان اثرگذاری
وارد محیط تعاملی ش��ود و بهجای تماش��ای اتفاقات،

در ش��کلگیری آنها نقشآفرین��ی کند .بهعبارت دیگر
هنگامی میتوان ادعا کرد که تعامل اتفاق افتاده اس��ت
ک��ه چن��د کاربر با تب��ادل اطالعات ،ب��ه اثرگذاری بر
یکدیگ��ر بپردازن��د ( .)Landay, 2014, 173همچنین
میتوان با نگاه ابزاری به تعامل ،آن را بهعنوان قابلیتی
برای تس��هیل اثرگذاری کاربر ب��ر محتوا یا فرم ،مورد
توج��ه قرار داد .از اینرو ،تعامل در روایت تعاملی ،به
همان امکان اثیپرگذاری کاربر در سیر و روند داستانی
بازی گفته میش��ود .حال این اثرگذاری یا در داستان
بازی ،یا در ش��خصیت محوری بازی که کنترل آن در
اختیار کاربر قرار دارد ،یا در محیط بازی و یا در همه
یا تعدادی از این موارد صورت میپذیرد.
در اینجا نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد ،تفاوت
میان تعامل موجود در بازیهای رایانهای و مش��ارکت
در س��ایر الگوه��ای روای��ی نظیر خوان��ش تعاملی و
نگارش تعاملی اس��ت .خوان��ش تعاملی به کتابها و
مجموعههایی گفته میشود که از مخاطب میخواهند
غیر از در دست نگاه داشتن کتاب ،فعالیتهای دیگری
نیز انجام دهد .برای مثال کتابهایی هس��تند که گاهی
از مخاطب میخواهند که بخش��ی از کتاب را زیر نور
م��اه مطالعه نماید؛ ی��ا برای ادامه مطالع��ه کتاب را به
س��مت چپ و راس��ت بچرخاند؛ یا اینکه به مخاطب
اجازه میدهند که صفحاتی از آن را پاره کند؛ یا توصیه
میکنند که مخاط��ب بین مطالعه هر بخش ،چه کاری
انجام ده��د یا چه مدت صبر نمای��د .این نمونهها که
امروزه بهعنوان خوانش تعاملی مطرح اس��ت ،هرچند
میتواند بهمثابه گونهای از روایتهای تعاملی در آثار
مکت��وب طبقهبندی ش��ود ،اما قطع ًا ب��ا تعامل موجود
در بازیه��ای رایان��های که مبتنی ب��ر کنش و واکنش
اس��ت ،بسیار متفاوت هستند .زیرا در خوانش تعاملی،
مخاطب انتخاب میکند کدام بخش از داستان را دنبال
کن��د ،اما در برخ��ی از بازیهای رایان��های این امکان
برای کاربر بهوجود میآید که به داستانسازی بپردازد.
برای مث��ال در خوانش تعاملی ،مخاط��ب میتواند از
چن��د الگوی قصهگویی موج��ود در کتاب ،به انتخاب
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الگوی نزدیک به س��لیقۀ خود بپ��ردازد .در اینجا باید
توجه داش��ت که این انتخاب ،موجب داستانسازی از
سوی مخاطب نمیشود ،زیرا کار مخاطب ساماندهی
به س��ناریوهای متعدد موجود در اثر است و او امکان
فراروی حداقلی از این سناریوها را ندارد .این در حالی
است که در بازیهای رایانهای ،کاربر با انجام کنش و
دریافت بازخورد آن ،امکان شکلدهی و داستانسازی
پیدا میکند .این داستانسازی گاهی بهچنان مرحلهای
میرسد که از انتخاب گزینههای موجود فراتر میرود
و ای��ن ام��کان برای کارب��ر بهوجود میآی��د که اثری
منحصربهفرد خلق نماید.
تعام��ل در بازیهای رایانهای با نگارش تعاملی نیز در
تفاوت است .هرچند در نگارش تعاملی نیز گونهای از
داستانسازی تعاملی صورت میپذیرد ،اما باید به این
نکته توجه داشت که در نگارش تعاملی ،نویسندگان اثر
هر بخش از ش��کلدهی به داستان را برعهده میگیرند
و ای��ن روند را تا اتمام داس��تان ادامه میدهند .زمانی
که یک نفر در حال نگارش اس��ت ،س��ایر نویسندگان
ام��کان و دخل و تصرف ندارند و تنه��ا میتوانند در
نوع نگارش خود ،س��لیقه ش��خصی خ��ود را اعمال
نماین��د .به همی��ن دلیل نیز عنوان نگارش مش��ارکتی
عنوان مناس��بتری ب��رای این گونه از داستانس��ازی
محسوب میش��ود .اما در برخی از بازیهای رایانهای
ای��ن امکان برای کاربرها فراهم میش��ود تا بهصورت
دس��تهجمعی و در تعامل با یکدیگر داس��تان خود را
ش��کلدهند و از آغاز روایت تا پایان آن ،سهیم باشند.
برای مثال در یک ب��ازی رایانهای ،گاهی بیش از صد
کاربر ،بهصورت همزمان به داستانس��ازی میپردازند.
البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که بیشتر
بازیهای رایانهای تولید ش��ده تا به امروز ،نتوانستهاند
از این ظرفیت حداکثری استفاده نمایند.
ج) عاملیت
سومین عنصر در روایت تعاملی ،عاملیت ،حس آزادی
عمل یا ح��ق انتخاب برای کاربر از می��ان گزینههای
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متعدد در برابر یک رخداد اس��ت .برخی ضمن تبیین
اهمی��ت عاملیت در تحقق روای��ت تعاملی ،آن را «به
ام��کان کنت��رل جنبههای روای��ت تعری��ف میکنند»
( .)Miller, 2008, 56بهعب��ارت دیگ��ر ،عاملی��ت
اثرگ��ذاری کاربر از طریق انتخ��اب یکی از گزینههای
ممکن و مش��اهدۀ نتایج آن انتخاب اس��ت؛ قابلیتی که
کاربر روند داس��تانی بازی را بر طبق تمایلهای خود
پیش برد .عاملیت ی��ا دارای درجه بندیهای مختلف
بوده ،نس��بت به ه��ر بازی و کاربر تغیی��ر میکند .هر
چقدر که میزان گزینههای موجود برای انتخاب کاربر
بیش��تر باش��د ،عاملیت نیز برای کاربر فراتر میرود و
ه��ر چقدر حق انتخاب کمتر باش��د ،طبیعت ًا این حس
کاه��ش مییابد .در اینجا باید توجه داش��ت که میزان
عاملیت هیچگاه به مرز صفر و یا صد نمیرسد .به مرز
صفر نمیرس��د ،زیرا اگر در بازی حق انتخاب وجود
نداش��ته باش��د ،در آن صورت امکان مشارکت کاربر
در تکامل داس��تان از میان م��یرود و در نتیجه روایت
تعاملی محقق نمیشود .هیچگاه به مرز صد نمیرسد،
زی��را در آن ص��ورت نی��ز امکان مش��ارکت کاربر در
تکامل داستان فراهم نمیشود؛ چراکه کاربر این امکان
را پیدا میکند تا بهتنهایی یک داس��تان را خلق نماید،
نه آنکه در تکامل آن با نویس��نده و خالق ایدۀ اولیه و
کلی ط��رح تعامل نماید؛ از ای��نرو ،حق انتخاب تنها
در یک چارچوب مشخص فراهم میگردد که پیشتر
از سوی نویس��نده و مؤلف اصلی طراحی شده است.
ممکن اس��ت این تص��ور بهوجود آید ک��ه عاملیت و
تعامل ،دارای معنای مش��ترک هس��تند .در پاسخ باید
بیان کرد که عاملیت و تعامل دو عنصر جدا ،اما وابسته
به یکدیگر میباشند .با اینکه تعامل و عاملیت منجر به
تجربه روایت تعاملی برای کاربر میشوند ،اما عاملیت
یا ح��س آزادی عم��ل ،عنصر اساس��ی و اختصاصی
روایت تعاملی اس��ت؛ در حالی که تعامل رکن اساسی
ب��ازی رایان��های نیز محس��وب میش��ود .بهطوریکه
میت��وان چنی��ن ادعا کرد ک��ه این تعام��ل موجود در
بازیهای رایانهای اس��ت که زمینهس��از ش��کلگیری

عاملیت برای کاربر میشود؛ بهعبارت دیگر ،نمیتوان
هیچ بازی رایانهای را تصور کرد که تعاملی نباشد ،اما
تعداد بازیهایی که برای کاربرهای خود حق انتخاب
در نظر نگرفتهاند و در نتیجه کاربر بهرهای از عاملیت
نبرده ،بیش��مار اس��ت .باید توجه داش��ت گزینههای
متعدد برای انتخاب کاربر ،عاملیت را تشکیل میدهند
و انتخاب یکی از این گزینهها ،تعامل کاربر با بازی را
رقم میزند .از اینرو و با توجه به مطالب ارائه ش��ده،
به روایتهایی ک��ه کاربرها از عاملیت و حق انتخاب
برخوردار بوده ،بتوانند مسیر داستان را بهصورت عینی
تغییر دهند ،روایتهای تعاملی گفته میشود.

گونهشناسی روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور

روایتهای تعاملی در بازیهای رایانهای را براس��اس
میزان اثرگذاری و نقش کاربر در تکامل و شکلگیری
داس��تان بازی ،میت��وان به دو بخ��ش کاربر-محور و
غیرکاربر-محور تقس��یم ک��رد .در روایتهای تعاملی
کاربر-محور ،خالق ایده اصل��ی ،مانند معمار خانهای
اس��ت که تنها خان��ه را بنا کرده ،ام��ا چگونگی تزئین
و چیدم��ان را بهصورت کامل ی��ا نزدیک به کامل در
اختیار کاربر قرار داده است .این در حالی است که در
روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور ،نه تنها خالق ایده
اولیه در تبیی��ن رابطه میان عناصر مهم روایت ،بهویژه
عناص��ری که در آغاز ب��ازی حضور دارن��د ،اثرگذار
اس��ت ،بلکه مدیریت ساختار داس��تانی را که کاربر به
تعامل با آن میپردازد نیز برعهده دارد؛ بهعبارت دیگر،
روایته��ای تعاملی غیرکاربر-مح��ور به روایتهایی
گفته میشوند که روند پیشرفت روایی بازی بهصورت
تعامل��ی میان کاربر و خالق ایده اولی��ه بازی رایانهای
صورت میپذی��رد .بدینگونه که خال��ق با خلق ایده
اصلی بازی ،زمینه را برای حرکت و تصمیمگیریهای
کاربر در طول بازی رایانهای فراهم میآورد.
در روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور ،همیش��ه نقش
خالق ایده اولیه و اصلی در ش��کلگیری داستان بازی
رایانهای بس��یار پررنگ اس��ت ،اما نبای��د فراموش که

کاربر نیز سهمی از روایت داستان را برعهده دارد.
روای��ت تعامل��ی غیرکاربر-محور خود ب��ه دو بخش
تقسیم میشود .روایتهای تعاملی غیرکاربر-محوری
که از امکان ارائه داس��تان تعاملی برخوردار هس��تند و
آنهایی که چنی��ن امکانی ندارن��د .بازیهای رایانهای
گونۀ دوم ،ش��رایطی را برای کارب��ر فراهم میکنند که
او تنها ب��ا محیط و حداکثر با ش��خصیت درون بازی
میتوان��د تعام��ل کند ،ام��ا چگونگی س��یر و تکامل
داس��تان ،صددرص��د در اختی��ار خالق ای��ده اصلی و
بهص��ورت کامل خارج از اختی��ار کاربر باقی میماند.
این گونه از بازیهای رایانهای که در دستۀ روایتهای
تعاملی غیرکاربر-محور غیر داس��تانگوی تعاملی قرار
میگیرن��د ،بخش قابل توجه��ی از بازیهای رایانهای
کالسیک را به خود اختصاص میدهند.
کارب��ر هر چند ب��ار که این بازیه��ا را انجام دهد ،نه
تنه��ا در تجربهای که از داس��تان بازی برای او حاصل
شده است ،تغییری ایجاد نمیشود ،بلکه در چگونگی
دریافت داس��تان بازی نی��ز کوچکترین تغییری برای
او حاصل نمیش��ود .از آنجایی که عناصر شکلدهنده
روایته��ای تعاملی ،داس��تان تعامل��ی ،محیط تعاملی
و ش��خصیت تعاملی اس��ت ،این گون��ه از بازیهای
رایانهای از امکان داس��تان تعاملی برخوردار نیستند و
کاربر تنها میتواند با ش��خصیت ،محیط و یا هر دو به
تعام��ل بپردازد .همچنین باید توجه داش��ت که امکان
خوانش متعدد از داستان یک اثر ،موجب ایجاد داستان
تعامل��ی برای یک ب��ازی رایانهای نمیش��ود ،چراکه
قرائت متکثر از یک اثر هنری با ش��کلدهی متنوع آثار
هنری بس��یار متفاوت است؛ از اینرو بازیهایی نظیر
 )Playdead, 2010(  Limboکه بستر شکلگیری آنها
ثابت اس��ت ،اما از قابلیت تفسیرهای متعدد برخوردار
است ،دارای داستان تعاملی نمیباشند.
همچنین بازیهایی نظی رnRemedy E ( Max Payne
Desperados: Wanted Dead ،)tertainment, 2001
،)Spellbound Entertainment, 2001(or Alive
Warcraft ،)Illusion Softworks, 2002( Mafia
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Blizzard Entertainment,(III: Reign of Chaos

Prince of Persia: the Sands of Time ،)2002

( )Ubisoft Montreal, 2003و Call of Duty 4:

 )Infinity Ward, 2007( Modern Warfareاز جمله
بازیهایی هستند که علیرغم برخورداری از داستانی
جذاب و گیرا که مخاطبهای بس��یاری را به س��مت
خود کش��انده اس��ت ،دارای داس��تان تعاملی نیستند.
برای مثال در بازی رایان��های Prince of Persia: the
) Sands of Time (Ubisoft Montreal, 2003کارب��ر
نمیتواند از خط اصلی بازی رایانهای که توسط خالق
بازی طراحی ش��ده اس��ت ،فراروی نمای��د .خالصۀ
داس��تان این بازی به این ش��رح اس��ت :پادشاه پارس
به همراه پس��رش ش��اهزاده و با توطئه وزیر هندی به
کش��ور هند حمله میکند .پس از فتح این کشور ،آنها
غنایم متعددی از جمله خنجر زمان و یک ساعت شنی
بزرگ را تصاحب میکنند .با وسوس��ه وزیر ،شاهزاده
با اس��تفاده از خنجر زمان ،شنهای زمان درون ساعت
شنی را آزاد میکند .با آزاد شدن شنهای زمان ،تمامی
انس��انها به غیر از ش��اهزاده و وزیر به هیوالی شنی
تبدیل میشوند .شاهزاده که از کار خود پشیمان است،
ت�لاش میکند همه چی��ز را ب��ه روز اول بازگرداند،
از ای��نرو با تالش فراوان و عب��ور از موانع متعدد به
ساعت شنی بزرگ میرس��د و با غلبه بر وزیر ،موفق
میشود شنهای زمان را به داخل ساعت شنی هدایت
کرده ،همه چیز را به حالت قبل از حمله به کشور هند
بازگرداند.
در این بازی رایانهای ،کاربر نمیتواند در س��یر روایی
بازی که بیش��تر از طری��ق میانپردهها ارائه میش��ود،
هیچگون��ه تغییری ایجاد کند ،حت��ی یک تغییر جزئی.
طراحهای این بازی ،تنها این مقدار از عاملیت را برای
کاربر در نظر گرفتهاند که او با اس��تفاده از قابلیتهای
رزم��ی گوناگون ش��اهزاده ،ه��ر طور که میپس��ندد
هیواله��ای ش��نی را از میان ب��ردارد .در ای��ن بازی،
نس��بت کاربر با داس��تان بازی ،همچون مخاطب یک
فیلم س��ینمایی اس��ت؛ از اینرو تنها میتواند نظارهگر
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پیشرفت داس��تان جذاب ،اما غیرتعاملی بازی باشد و
از آن لذت ببرد.
در سوی مقابل ،بازیهایی وجود دارند که روایتهای
تعاملی آنها نه تنها دارای محیط تعاملی و ش��خصیت
تعاملی اس��ت ،بلکه از امکان ارائه داس��تان تعاملی به
کاربر نی��ز برخوردارن��د .این بازیها بس��ته به میزان
اثرگذاری کاربر به چهار گونه تقس��یم میش��وند .در
برخ��ی از این بازیه��ا میزان اثرگذاری کاربر بس��یار
اندک و در برخی ،کاربر از عاملیت نس��بی برخوردار
است .این گونهها به ترتیب میزان عاملیت برای کاربر
به حداقلی ،نیمهحداقل��ی ،نیمهحداکثری و حداکثری
تقسیم میشوند.
الف) داستانهای تعاملی حداقلی
داس��تانهای تعامل��ی حداقلی که بخ��ش عمدهای از
روایتهای تعامل��ی را به خود اختصاص میدهند ،به
داستانهایی گفته میشوند که از ترکیبی از روایتهای
تعامل��ی بدون داس��تان تعاملی و درج��های اندکی از
عاملیت و اختیار برای کاربر تش��کیل ش��ده باشند .در
داستان تعاملی حداقلی ،پیرنگ اصلی داستان غیرقابل
تغییر اس��ت و هیچ بخش��ی از آن همچون آغاز ،میانه
و حتی پای��ان امکان تغییر ن��دارد .در روایتهایی که
از چنین داس��تانهایی بهره میبرن��د ،کاربر تنها دارای
درج��های از عاملیت برای انج��ام کنشهای معمولی
و غیراثرگذار اس��ت که در س��یر روایی داستان بازی
اثری ندارد .این مس��ئله س��بب میش��ود ک��ه طراحی
چنی��ن بازیهایی برای خال��ق بازی رایانهای بس��یار
ساده ش��ود؛ زیرا طراحی چنین داس��تانهایی تفاوت
چندانی با طراحی یک فیلمنام��ه یا نمایشنامه ندارد.
در خلق این داس��تانها ،خالق اثر همیش��ه میداند که
رویدادهای اصلی داستان بازی چگونه ،کجا و در چه
زمان��ی اتفاق میافتد .او میتواند با مدیریت مناس��ب
خ��ود ،موقعیته��ای احساس��ی ،اکش��ن و ماجرایی
را ب��ه ترتیبی که میپس��ندد ،طراحی کن��د و در زمان
مناس��ب به کاربر عرضه نماید .بههمین جهت یکی از

ویژگیهای داس��تانهای تعاملی حداقلی در این است
که کارب��ر هیچ بخش��ی از اطالعات مهم ی��ا اثرگذار
داس��تان بازی را از دست نمیدهد یا با یکدیگر خلط
نمیکن��د ( .)Lebowitz & Klug, 2011, 140-141در
این نوع از داس��تانهای تعاملی ،این احساس در کاربر
ایجاد میش��ود ک��ه گویی در حال تماش��ای یک فیلم
تعاملی اس��ت .تعاملی از این حیث که کاربر نقشی در
ش��کلگیری کنشهای داس��تانی ندارد و تنها میتواند
زمان پخش این کنشها را کنترل کند؛ بهعبارت دیگر،
برخالف مخاطبی که در س��الن س��ینما امکان توقف
پخ��ش فیلم را ن��دارد ،کاربر این گون��ه از بازیهای
رایانهای از ای��ن میزان از اختیار برخوردار اس��ت که
زم��ان پخش کنشها را خود انتخ��اب کند ،آن هم در
شرایطی که هیچگونه امکانی برای تغییر پیرنگ اصلی
داس��تان در اختیار او قرار نگرفته است .البته برخی از
بازیهای گونۀ معرفی ش��ده ،این امکان را برای کاربر
فراهم کردهاند که جزئیاتی از داستان بازی را که یا در
ش��خصیتپردازی اثر دارد یا منجر به روش��نتر شدن
علت کنشهای شخصیتهای در روند داستان میشود،
بهص��ورت اختیاری و بنا به عالقۀ خ��ود دنبال نماید.
این تعامل حداقلی در داس��تان این گونه از بازیهای
رایانهای ،خود ب��ه یکی از دالیل انتقاد به این رویکرد
در داس��تانگویی تبدیل شده اس��ت .منتقدان معتقدند
که اگر کاربر روند جاری در داس��تان را نپسندد ،هیچ
گزینۀ جایگزینی برای او در جهت تغییر روند داستان،
حت��ی بهصورت جزئی نیز وج��ود ندارد که این اتفاق
میتواند باعث کنار گذاش��تن بازی رایانهای از سوی
کاربر ش��ود .بدین منظور و از آنجایی که روایتهای
تعاملی غیرکاربر-محور دارای داستان تعاملی حداقلی،
شباهت بس��یاری به فیلمهای سینمایی دارند ،میتوان
به انتقاد از این گونه از روایتها در بازیهای رایانهای
پرداخت .چرا که بهدلیل تفاوت ماهوی میان بازیهای
رایانهای و سایر هنرهای نمایشی ،طراحهای بازیهای
رایانهای بهتر اس��ت بهجای تقلید از فرمهای سینمایی
و ارائه روایتهایی که مخاطبهای سینما به سراغ آن

میرون��د ،از ظرفیت باالی بازیهای رایانهای در خلق
فرمهای نوین روایی اس��تفاده کند که س��ایر هنرها از
امکان خلق آن بیبهره هستند .زیرا این همانند آن است
ک��ه رانندهای با خودروی آخرین مدل خود ،با حداقل
س��رعت در اتوبانی که محدودیت س��رعت ندارد ،به
رانندگی بپ��ردازد و ظرفیتهای مهم و منحصر بهفرد
خ��ودروی خود را بدوناس��تفاده بگ��ذارد .بازیهای
رایان��های The Matrix: ،)Microïds, 2002( Syberia
Gears ،)Shiny Entertainment, 2005(Path of Neo
Assassin's Creed ،)Epic Games, 2006( of War
( )Ubisoft Montreal, 2007و StarCraft II: Wings
 )Blizzard Entertainment, 2010( of Libertyبا همۀ
جذابیتهایی که دارند ،نمونههای روش��نی از داستان
تعاملی حداقلی محسوب میشوند.
ب��رای مث��ال در ب��ازی رایان��های Assassin's Creed
( )Ubisoft Montreal, 2007کارب��ر نمیتواند از خط
اصلی بازی رایانهای که توس��ط خال��ق بازی طراحی
شده است ،فراروی نماید ،اما در داستان بازی جزئیات
وج��ود دارد که کاربر میتواند آنها را دنبال کند یا ک ً
ال
نادیده بگیرد .خالصۀ داس��تان این بازی به این ش��رح
اس��ت :در اواس��ط س��ال  ۲۰۱۲میالدی ،یک شرکت
بزرگ با اختراع دس��تگاهی که میتواند حافظۀ اجداد
افراد را با اس��تفاده از دنا 11بازس��ازی کند ،با دزدیدن
ف��ردی ک��ه یک��ی از اج��دادش در زم��ان جنگهای
صلیبی ،در عضویت گروه حشاشین قرار داشته است،
خاطرههای جد او را بازس��ازی میکند تا به یک شیء
ارزش��مند دست یابد که با اس��تفاده از آن کنترل ذهن
انسانها را بهدست گیرد .شخصیت داستانی بازی برای
دس��تیابی به این ش��یء ،ماموریتهای متعددی را با
موفقیت پشت سر میگذارد و در این راه ،شوالیههای
بیش��ماری را از می��ان برمیدارد ،ام��ا در انتها متوجه
میشود که این شیء ارزش��مند در اختیار فرماندهاش
بوده اس��ت .از اینرو و برای تصاحب آن ،به س��تیز با
فرماندۀ خود میپردازد و درنهایت بر او چیره میشود.
در ای��ن بازی رایانهای ،کاربر نمیتواند در س��یر کلی
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داستان بازی تغییری ایجاد کند .با این حال طراحهای
این بازی رایانهای ای��ن امکان را در اختیار کاربر قرار
دادهاند که در صورت تمایل برخی از جزئیات داستانی
بازی را که منجر به روش��نتر ش��دن داس��تان بازی و
کنشهای ش��خصیتهای حاضر در داس��تان میشود،
دنب��ال کند .توجه یا عدمتوجه به این جزئیات تغییری
در پیرن��گ داس��تان بازی ندارد و این ب��ازی رایانهای
همچون روایتهایی که از داس��تان غیرتعاملی استفاده
میکنن��د ،عاملیت چندانی ب��رای کاربر در نظر نگرفته
اس��ت و س��یر کلی داس��تان بازی همچون یک فیلم
سینمایی دنبال میش��ود ،اما جزئیاتی که در این بازی
رایانهای قرار گرفته اس��ت ،میزان ش��فافیت داس��تان
ب��ازی برای کاربر را افزایش میدهد و همین جزئیات
زمینهس��از ش��کلگیری داس��تان تعاملی در این بازی
رایانهای اگرچه بهصورت حداقلی شده است.
ب) داستانهای تعاملی نیمهحداقلی
روایته��ای تعامل��ی نیمهحداقل��ی ،اولی��ن ن��وع از
روایتهای تعاملی اس��ت که این امکان را برای کاربر
فراهم میکند تا تغییری جدی در پیرنگ اصلی داستان
ایجاد نماید و به تعامل با س��اختار روایی آن بپردازند.
هرچند ساختار روایتهای تعاملی نیمهحداقلی بسیار
مش��ابه س��اختار روایتهای تعاملی حداقلی هستند،
بهطوری که کاربر نمیتوان��د تغییر خاصی در آغاز یا
میان��ه پیرنگ اصلی داس��تان ایجاد نمای��د ،اما در یک
مورد با آنها اختالف دارد و آن در پایان داس��تان است.
در این گونه« ،کاربر از این امکان برخوردار میش��ود
تا از میان دو یا چند پایان ممکن برای داس��تان بازی،
یکی را انتخ��اب نماید» (Lebowitz & Klug, 2011,
 .)149این قابلیت س��بب میش��ود هر کارب��ر پایانی
مطابق با سلیقه خود انتخاب کند تا نارضایتی احتمالی
کاربرها از س��یر داستانی بازی ،تاحدی کاهش یابد .از
ویژگیهای روایتهای تعاملی نیمهحداقلی این است
که کاربر تا حدودی متقاعد میش��ود ب��ازی رایانهای
را برای چند بار (حداق��ل به اندازۀ تعداد پایان بازی)
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انجام دهد ،تجربیات جدید کسب نماید و انتخابهای
متفاوت��ی از خود بروز دهد .البته از آنجایی که بیش��تر
کاربره��ای بازیهای رایانهای هر بازی را تنها یک بار
انجام میدهند ،مناس��بتر آن اس��ت ک��ه طراح بازی
رایان��های بهترین ،جذابتری��ن و رضایتبخشترین
انتخاب ممکن را بهصورت نسبت ًا آشکاری در دسترس
کاربره��ا قرار ده��د .البته این بدین معنی نیس��ت که
بهترین پایانبندی ،سادهترین پایانبندی باشد ،بلکه به
این معنی اس��ت که کاربر از چگون��ه جذاب به پایان
رساندن داس��تان بازی رایانهای آگاه شود ،هرچند که
دستیابی به آن سخت باشد .برای نمونه دستیابی به
پایان دوم ب��ازی رایانهای )Playdead, 2016( Inside
برای کاربرهای معمولی بهس��ادگی امکانپذیر نیست.
در س��وی مقابل باید توجه داش��ت که اگر این امکان
برای کاربر وجود داش��ته باشد تا بدون اینکه بازی را
از ابتدا انجام دهد ،پایانهای متعدد آن را مشاهده کند،
اثرگذاری داستان به طرز قابل توجهی کاهش مییابد.
حت��ی با این فرض که کارب��ر از ابتدا بازی رایانهای را
انجام ده��د تا پایانهای متعدد آن را مش��اهده نماید،
بازهم ب��ازی رایانهای دیگر آن اثرگ��ذاری ابتدایی را
نخواهد داشت .برای مثال اگر داستان یک بازی دارای
طرح تراژیک باشد و اما پایان غیرتراژیک نیز برای آن
در نظر گرفته شود ،بیتردید در آن صورت اثرگذاری
بازی و همچنین کاتارس��یس مد نظر ب��رای کاربر ،یا
اتفاق نمیافتد یا در آن حدی ش��کل نمیگیرد که باید
باش��د .زیرا این احتمال همیشه برای کاربر وجود دارد
ک��ه انتهای ب��ازی را به نحو دلخواه خ��ود تغییر دهد.
بازیه��ای رایان��ها ی mKonami Co ( Silent Hill
Max Payne ،)puter Entertainment Tokyo, 1999
 Remedy Entertain�(2: The Fall of Max Payne
Prince of Persia: Warrior Within ،)ment, 2003
(Quantic( Fahrenheit ،)Ubisoft Montreal,2004
 )BioWare, 2007( Mass Effect ،)Dream, 2005و  
 )2K Boston, 2007( Bioshockنمونهه��ای بارزی از
روایتهای تعاملی نیمهحداقلی بهحساب میآیند.

برای مثال در ب��ازی رایانها ی rPrince of Persia: Wa

 )Ubisoft Montreal, 2004(rior Withinکارب��ر ت��ا
انتهای داستان بازی ،از حق انتخاب چندانی برخوردار
نیست ،اما در انتها میتواند از میان دو پایان قابل تصور
در بازی ،یکی را انتخاب نماید .خالصۀ داس��تان این
بازی به این ش��رح است :شاهزاده که پیشتر شنهای
زمان را آزاد کرده است ،مورد نفرین و تعقیب نگهبان
زمان قرار میگیرد .شاهزاده برای آنکه سرنوشت خود
را تغیی��ر دهد ،ب��ا این نیت که با جلوگی��ری از تولید
ش��نهای زمان توس��ط ملکۀ زمان ،میتواند از دست
نگهبان زمان رها ش��ود ،عازم جزیرۀ زمان میشود .در
آنجا او برای دسترسی به ملکۀ زمان اهریمنهای متعدد
و موان��ع مختلفی را از پیشرو بر میدارد .زمانی که با
ملکه مواجه میشود ،در مییابد که در تمام این مدت
او به دنبال از میان برداش��تن شاهزاده بوده است ،زیرا
ملکه در زمان مش��اهده کرده بود که به دست شاهزاده
کش��ته خواهد شد .ش��اهزاده با ملکه مبارزه میکند و
او را میکشد ،اما از جس��د او شنهای زمان بهوجود
میآین��د و بههمی��ن دلیل نگهبان زم��ان نیز به تعقیب
ش��اهزاده ادامه میدهد .شاهزاده این بار از طریق یک
ماسک ،راهی برای بازگشت به گذشته پیدا میکند .او
در این نوب��ت ملکه را با خود به زمان حال میبرد ،تا
در صورت کشتن ملکه ،شنهای زمان در زمان حاضر
و س��الها پس از آزاد کردن ش��نهای زمان توس��ط
ش��اهزاده ،بهوجود آید .در اینجا دو پایان وجود دارد.
شاهزاده میتواند ملکه را در زمان حال شکست دهد و
با نجات خود از دست نگهبان ،سرنوشت خود را تغییر
دهد؛ یا اینکه او میتواند با استفاده از شمشیری خاص
ک��ه با آن میتوان نگهبان زمان را از میان برد ،به جنگ
او برود و سرنوش��ت خود و ملکه را با هم تغییر دهد.
در ای��ن بازی رایانهای ،کاربر به هیچ طریقی نمیتواند
در آغاز و میانه س��یر روایی بازی که بیش��تر از طریق
میانپردهها ارائه میش��ود ،تغییری ایجاد کند .طراحان
ای��ن بازی ،تنها این مقدار از عاملیت را برای کاربر در
نظر گرفتهاند ک��ه او ،ضمن اختیار کامل در اس��تفاده

از قابلیتهای رزمی ش��اهزاده در شکس��ت دشمنان،
میتوان��د یکی از دو پایان موج��ود در انتهای بازی را
انتخاب نماید .یک پایان نسبتا تراژیک که در آن ملکه
کش��ته میش��ود و یک پایان خوش که در آن شاهزاده
ه��م ملک��ه را نجات میده��د و هم نگهب��ان بهظاهر
شکستناپذیر زمان را نابود میکند .در این بازی ،کاربر
میتواند چگونگی اتمام بازی را براساس توانمندی در
انجام بازی و سلیقۀ شخصی خود انتخاب نماید.
ج) داستانهای تعاملی نیمهحداکثری
داس��تانهای تعاملی نیمهحداکثری ،این امکان را برای
کاربر فراهم میکنند تا با اتخاذ تصمیمهای اساسی در
طول بازی ،پیرنگ اصلی داس��تان را براس��اس سلیقه
و دی��دگاه خود تغیی��ر دهد .بهطوریک��ه هر تصمیم،
منجر به باز ش��دن ش��رایط جدید و فراهم شدن زمینه
برای تصمیمگیریه��ای جدیدتر و در نتیجه تغییرات
بیشتر میشود .ش��باهت اصلی این نوع با داستانهای
تعاملی نیمهحداقلی در این نکته است که هر دوی آنها
دارای پایانهای متعددی هس��تند؛ چراکه انتخابهای
متعدد در داس��تانهای تعاملی نیمهحداکثری ،در یک
س��اختار ثابت تحقق مییابد و پایان چنین بازیهایی
همچ��ون نوع قبلی از داس��تانهای تعامل��ی ،از تعداد
قابل شمارش��ی فراتر نمیرود .البت��ه با این تفاوت که
در داستانهای تعاملی نیمهحداکثری ،پایانهای متعدد
بهدلیل انتخابهای کاربر در طول بازی است ،در حالی
که در داس��تانهای تعاملی نیمهحداقلی ،این پایانهای
متفاوت به سبب انتخاب کاربر در انتهای بازی است و
تصمیم��ات او در طول بازی -اگر امکان تصمیمگیری
مهمی برای او وجود داش��ته -معم��والً اثری در نتیجه
نهایی ندارد؛ بهعبارت دیگر ،پایانبندی در داستانهای
تعاملی نیمهحداقلی ثمرۀ آخرین انتخاب یا انتخابهای
کارب��ر اس��ت ،در حالی ک��ه در داس��تانهای تعاملی
نیمهحداکثری ،پایان داستان نتیجۀ تمامی یا تعداد قابل
توجه��ی از تصمیمات اثرگ��ذار کاربر در جریان بازی
رایانهای اس��ت .از اصلیترین ویژگیهای داستانهای
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تعاملی نیمهحداکثری میتوان به فراهم کردن شرایطی
برای کاربر اش��اره کرد که او تصمیمات اثرگذاری بر
چگونگی روند داس��تان اتخاذ کن��د و بهصورت قابل
توجهی نوعی از حس حض��ور را که برآمده از میزان
آزادی عمل در حین انجام بازی رایانهای بهمنظور ایجاد
همذاتپنداری و حتی یگانگی کاربر و شخصیت درون
بازی اس��ت ،برای او تداعی نماید؛ آن هم در شرایطی
ک��ه کماکان این طراح اصلی بازی اس��ت که ش��رایط
پیش آم��ده در بازی را کنترل میکن��د و برای تمامی
انتخابهای کاربر برنامهریزی کرده است .در اینگونه
از داس��تانهای تعامل��ی موازنۀ مناس��بی میان عاملیت
کاربر و س��اختار اولیۀ طراحی شده توسط خالق بازی
رایانهای وجود دارد (.)Lebowitz & Klug, 2011,197
این چنین بازیهایی هرچند بس��یار جذاب هستند ،اما
همچون داستانهای تعاملی نیمهحداقلی ،بهدلیل امکان
تغییر مس��یر بازی با بارگذاری مجدد بخش��ی از بازی
و تغییر تصمیم گرفته ش��ده ،میزان اثرگذاری بازی را
ت��ا حد قاب��ل توجهی کاهش میدهد .از س��وی دیگر
باید توجه داشت که داستانهای تعاملی نیمهحداکثری
بهدلیل وس��عتی که دارند ،همیشه با این خطر روبهرو
هس��تند که کاربر بخش��ی از اطالعات مهم و اساسی
مرتبط با داس��تان بازی را از دس��ت بده��د؛ زیرا این
احتم��ال وجود دارد که کاربر با انتخاب یکی از خرده
پیرنگهای موجود در داس��تان ب��ازی و عدم توجه به
س��ایر آنها ،بخشی از اطالعات را از دست بدهد و در
نتیجه ادراک کاربر از داس��تان بازی رایانهای با چالش
جدی یا شبهجدی مواجه شود .برای مثال فرض کنید
داس��تان یک بازی رایانهای که براساس داستان تعاملی
نیمهحداکثری طراحی ش��ده است ،دارای هفت خرده
پیرنگ باش��د که هر کدام به پایانی مجزا ختم ش��ود.
در این صورت کاربر ب��رای آنکه محتوای کامل بازی
رایان��های را دریافت نماید ،چ��ارهای ندارد جز اینکه
ای��ن هفت خرده پیرنگ را به هر صورت ممکن دنبال
نماید .ب��ا این فرض اگر به هر دلیلی کاربر از پیگیری
ی��ک یا تعدای از خرده پیرنگه��ا امتناع کند یا به هر
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دلیلی از جمله ناتوان��ی و عدممهارت در انجام بازی،
ب��از بمان��د ،در این صورت بازی رایانهای بخش��ی از
هدف خود را از دس��ت خواهد داد .از اینرو بس��یار
مناسب است که در داستانهای تعاملی نیمهحداکثری،
پیرنگ اصلی بهگونهای طراحی ش��ود که هدف اصلی
داس��تان بازی رایان��های در تمامی خ��رده پیرنگهای
ممک��ن لحاظ گردد تا در ص��ورت حذف هر کدام از
خرده پیرنگها ،بازی رایانهای با مشکل مواجه نشود.
بازیهای رایانهای Star ،)Ion Storm, 2000( Deus Ex
BioWare,( Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars Knights of the Old Repub� ،)20033
Obsidian Entertainment,(lic II: The Sith Lords
 )BioWare, 2010(Mass Effect 2 ،)2004و Heavy
 )Quantic Dream, 2010( Rainنمونههای مشخصی
از داستانهای تعاملی نیمهحداکثری میباشند.
برای مثال در نس��خۀ اول س��ری بازیهای رایانهای
Star Wars: Knights of the Old Republic

( ،)BioWare, 2003کارب��ر از هم��ان ابت��دا میتواند
چگونگی تعامل خود با محیط ،ش��خصیت و داس��تان
بازی رایانهای را تاحدودی مشخص کند .در این بازی،
کاربر معموال با انتخابهای متعددی روبهرو اس��ت و
میتواند مس��ائل و مش��کالت مختلف را به شیوههای
گوناگون حل و فصل کند تا در پایان از میان دو پایان
قابل تصور در داس��تان بازی ،یک��ی را انتخاب نماید.
خالصۀ داستان این بازی به این شرح است :شخصیت
اصلی بازی در حالی که حافظۀ خود را از دس��ت داده
اس��ت ،خود را در میان نیروهای جمهوری میبیند .او
ک��ه توانمندی باالیی دارد به آنها کمک میکند تا علیه
نیروه��ای تاریکی مبارزه کنند .در این راه ،ش��خصیت
اصلی کمکم برخی از خاطرات خود را به یاد میآورد
و درنهایت متوجه میش��ود که خ��ود او روزی رهبر
نیروه��ای تاریکی بوده اس��ت .از اینجا ب��ه بعد کاربر
تصمی��م میگیرد که میخواهد بهعنوان رهبر نیروهای
تاریک��ی بهکار خ��ود ادامه دهد یا اینک��ه در خدمت
جمهوری باقی بماند و نیروهای تاریکی را نابود کند.

در بیشتر بخشهای این بازی رایانهای کاربر میتواند
انتخاب کند که مش��کالت و موانع پیشروی خود را
از طری��ق مبارزه و درگیری برط��رف نماید یا اینکه از
طریق گفتگو و قدرت عقل بر آن فائق شود .این میزان
از عاملیت برای یک بازی رایانهای به نحو چشمگیری
اثرگ��ذار و باعث جذب حداکث��ری کاربر در محیط و
فضای مج��ازی بازی رایانهای میش��ود .بهطوری که
کاربر همیش��ه از این اختیار عمل برخودار اس��ت که
براس��اس آموزههای جمهوری رفتار کن��د یا بهعنوان
رهبر سابق نیروهای تاریکی خشونت را سر لوحه رفتار
خود قرار دهد .همچنین س��اختار روایی در این بازی
رایانهای ،بهگونهای طراحی شده است که کاربر تحت
هر ش��رایطی نمیتواند بخشی از عناصر مهم داستانی
را از دس��ت بدهد .با این ح��ال و بهدلیل وجود خرده
پیرنگه��ای متعدد ،بخش قاب��ل توجهی از کاربرهای
این بازیه��ای رایانهای ،برخ��ی از جزئیات مرتبط با
داستان و ش��خصیت اصلی را از دست میدهند .زیرا
جزئیات این چنین بازیهایی بهقدری زیاد اس��ت که
کاربر غیرحرفهای بهصورت معمول نمیتواند به همۀ
آنها دست یابد.
د)داستانهای تعاملی حداکثری
آخرین گونه از روایته��ای تعاملی غیرکاربر-محور
را ک��ه از ام��کان ارائه داس��تان تعامل��ی برخوردارند،
داستانهای تعاملی حداکثری تشکیل میدهند .در چنین
بازیهایی کاربر از چنان اختیاری برخوردار اس��ت که
میتواند بخش��ی از جنبههای مهم و اثرگذار در س��یر
کلی داس��تان بازی را براساس س��لیقه یا دیدگاه خود
رها کند و آزادانه به اکتش��اف جهان بازی و اتفاقهای
خارج از داس��تان اصلی بازی بپردازد .در این بازیها
که معموالً در سبک نقشآفرینی 12ارائه میشوند ،کاربر
از این امکان برخوردار اس��ت تا هرگونه که میپسندد
ش��خصیتی که کنترل آن را بر عه��ده دارد ،ارتقا دهد،
توانمندیهای��ش را در جهت خاص��ی افزایش دهد و
در مجم��وع به حس حضور و یگانگی با آن رس��یده،

سرنوش��ت ش��خصیت درون بازی را سرنوشت خود
بداند .غیر از چنین عاملیت قابل توجهی که در اختیار
کارب��ر قرار میگیرد ،جزئیاتی ف��راوان موجود در این
بازیه��ا نیز از جمله ویژگیهای مهم آنها محس��وب
میش��ود .این چنی��ن بازیهایی ظرفی��ت فراوانی در
انجام دوباره از س��وی کاربر دارند؛ چراکه همیشه این
تصور ب��رای کاربر باقی میماند ک��ه جنبهای از بازی
وج��ود دارد که او هنوز کش��ف نکرده اس��ت .اینجا
تفاوت داستانهای تعاملی حداکثری با سایر گونههای
داستانهای تعاملی مشخص میشود .برای نمونه بیان
شد که در داستانهای تعاملی نیمهحداکثری ،کاربر از
آزادی عمل برخوردار اس��ت ،اما این اختیار همیشه به
نقطهای خاص در سیر روایی بازی منتهی میشود ،در
حالی که در روایتهای تعاملی حداکثری چنین نیست
و وضعی��ت کام ً
ال از پیش تعیین ش��دهای برای کاربر
طراحی نشده است.
از س��وی دیگر ،بزرگی فضای بازی و همچنین اختیار
کاربر در پرداختن به مسائلی غیر از پیرنگ اصلی ،زمینۀ
منحرف ش��دن ذهن کاربر از جریان اصلی (Lebowitz
 )& Klug, 2011, 221و پرداختن به حاش��یههای بازی
را بیش��تر میکند و در نتیجه اثرگ��ذاری روایی بازی را
بهصورت قابل توجهی کاهش میدهد .این مسئله چنان
در داس��تان بازیهای رایانهای مبتنی بر داس��تانهای
تعاملی حداکثری شایع است که بسیاری از کاربرهای
این بازیهای رایانهای اهمیتی به پیرنگ اصلی داستان
نمیدهند و مجذوب جذابیتهای محیطی بازی رایانهای
میشوند .بازیهای رایانهای نظیر The Elder Scrolls
،)Bethesda Game Studios, 2006(IV: Oblivion
Fable ،)Bethesda Game Studios, 2008(Fallout 3
The Elder Scrolls ،)Lionhead Studios, 2011( III
)Bethesda Game Studios, 2011(V: Skyrim
و )Bethesda Game Studios, 2015( Fallout 4
نمونههایی از داس��تانهای تعاملی حداکثری هس��تند.
ب��رای مث��ال در ب��ازی رایان��های Elder Scrolls IV:
،)Bethesda Game Studios, 2006(Oblivion
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کارب��ر وارد محی��ط و فضایی میش��ود ک��ه میتواند
هر آنچه را که میپس��ندد ،انجام ده��د .در این بازی،
بهقدری تعداد گزینههای پیشروی کاربر باالس��ت که
او میتواند بهجای دنبال کردن سیر روایی اصلی بازی،
س��ایر ماموریتهایی را که از گروههای دیگر موجود
در جه��ان بازی دریافت میکند ،در اولویت قرار دهد
و ب��ه آنها بپردازد .خالصۀ داس��تان این ب��ازی به این
شرح است :شخصیت اصلی بازی همچون نسخههای
قبلی این بازی کار خود را از زندان آغاز میکند .او در
زندان اس��ت که فرمانروا و محافظانش وارد میشوند.
فرمانروا که در حال فرار از دس��ت افرادی اس��ت که
سه فرزند او را کش��ته و اکنون میخواهند او را ترور
کنند ،به ش��خصیت اصلی اعتماد میکند و ضمن دادن
گردنبند پادش��اهی خود به شخصیت ،از او میخواهد
که آن را به دست راهبی در خارج از شهر برساند .پس
از آن ،فرمانروا کش��ته میشود و ش��خصیت از طریق
راهروی مخف��ی درون زندان ،ف��رار میکند .در حین
جستجو ،شخصیت متوجه میشود که فرمانروا فرزند
دیگری دارد و او باید گردنبند را به او برساند .زیرا او
تنها کس��ی است که میتواند در مقابل حملۀ نیروهای
اهریمنی به شهر مقاومت کند.
کارب��ر در طول مدت بازی ،همیش��ه اختی��ار دارد که
خواس��تۀ فرمان��روا را اجرا کن��د و یا آنکه به س��راغ
ماموریته��ای جانبی دیگر ب��رود .ماموریتهایی که
از حی��ث پیچیدگی داس��تانی ،نه تنه��ا چیزی کمتر از
پیرنگ اصلی بازی ندارن��د ،که گاه برای کاربر مهمتر
و جذابتر جل��وه میکنند .در چنی��ن بازیهایی این
گس��تردگی محیط بازی ،گاهی چنان کاربر را در خود
غوطهور میکند ،که هدف اصلی بازی و چرایی ورود
به آن را از یاد او خارج میکند.
شناخت ویژگیهای انواع مختلف داستانهای تعاملی
به کاربر کمک میکند تا هم درک درستی از ظرفیتهای
بازیهایی پی��دا نماید که از چنی��ن قابلیتهایی بهره
میبرند و هم به طراحه��ای بازیهای رایانهای کمک
میکن��د تا بدانند آن محتوایی که برای عرضه از طریق
90

بازیهای رایان��های انتخاب کردهاند ،ب��ا کدام نوع از
روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور تناس��ب بیشتری
دارد.

نتیجهگیری

ام��روزه و با گس��ترش بازیهای رایانهای ،داس��تانها
کمکم از فرم کالسیک خود خارج شده ،در قالبهای
جدیدی روایت میش��وند ک��ه از ظرفیتهای بصری
برخوردار هس��تند .اما مهمترین تغییر ،نه بصری شدن
که ام��کان تعاملی ش��دن آنها در بازیه��ای رایانهای
است .روایت در بازیهای رایانهای ابتدا همچون سایر
فرمهای روایی ،غیرتعاملی بود؛ بهگونهای که مخاطب
بهصورت منفعل تنها با داس��تان از پیش طراحی شدۀ
نویس��نده مواجه میشد و تنها از این امکان برخوردار
ب��ود که از داس��تان لذت ببرد .با پیش��رفت فناوری و
توس��عه روزافزون بازیهای رایان��های ،کمکم قابلیت
روایت و داس��تانگویی به بازیه��ای رایانهای اضافه
ش��د .بهدلیل تعاملی بودن بازیهای رایانهای که منجر
به فعال شدن کاربر میشود ،اندکاندک شرایطی فراهم
آمد که کاربر بازیهای رایانهای بتواند به همراه طراح
بازی ،در ش��کلگیری روایت بازی نقش��ی را برعهده
بگی��رد .این نق��ش ،ابتدا با تعامل تنها ب��ا محیط بازی
بهدس��ت آمد .س��پس تعامل با ش��خصیت بازی بدان
افزوده ش��د و درنهایت داس��تان بازی نی��ز از قابلیت
تعاملی برخوردار گشت.
اثرگذاری کاربر در داس��تان تعاملی در مراحل اولیه که
با عنوان داستان تعاملی حداقلی معرفی میشود ،بسیار
ناچیز و منحصر به انتخابه��ای پیش پا افتادهای بود
که منجر به تغییر مس��یر پیرنگ اصلی داستان نمیشد.
کمک��م این اثرگ��ذاری افزای��ش یافت و در داس��تان
تعامل��ی نیمهحداقلی به مرحلهای رس��ید که کاربر از
میان پایانبندیهای متنوعی که نویسنده بازی طراحی
مینم��ود ،موردی را انتخاب میکرد که باب میل خود
میدانس��ت .با داستان تعاملی نیمهحداکثری نیز ،کاربر
نقش��ی بیش از پیش یافت و انتخابهای او زمینهساز

تغییرات مهم در پیرنگ اصلی داس��تان شد ،بهگونهای
که هر تصمی��م کاربر ،عرصۀ جدی��دی را که نیازمند
تصمیم��ات تازه بود ،به روی او باز میکرد .بعدها و با
عرض��ه بازیهای بزرگتر که از فناوریهای روز بهره
میبردند و داستان تعاملی آنها حداکثری بود ،ظرفیت
داستانگویی بازیهای رایانهای افزایش یافت و کاربر
از این امکان برخوردار شد که هرچه میخواهد -البته
در چارچوبی مشخص -انجام دهد و حتی در صورت
تمایل پیرنگ اصلی داستان را نیز رها کند و به اکتشاف
جهان بازی مشغول شود؛ یک ویژگی که زمینه را برای
تکرار بازی رایانهای از سوی کاربر فراهم میکرد.
ویژگیه��ای تبیینش��ده دربارۀ هر ی��ک از گونههای
معرفیشده از روایتهای تعاملی غیرکاربر-محور در
مقالۀ حاضر ،فوایدی به همراه دارد که میتوان در سه
بخش آن را ارائه کرد .فایده اول این گونهشناسی برای
کاربرهای بازیهای رایانهای اس��ت .ادراک صحیح از
ویژگ��ی روایتهای تعاملی و ام��کان طبقهبندی میان
روایتهای ارائه ش��ده در بازیهای رایانهای میتواند
ب��ه انتخاب دقیقتر آنها کم��ک نماید .با آگاهی از این
گونهشناسی کاربری که از روایتهای سینمایی بیشتر
لذت میب��رد ،درمییابد که باید به س��راغ بازیهایی
برود که داس��تانهای تعاملی حداق��ل ارائه میکنند و
کاربری که عالقمند اس��ت به حس حضور برس��د و
خ��ود مس��ئولیت انتخابهای ش��خصیت درون بازی
رایان��های را برعهده گیرد ،بای��د بازیهایی را انتخاب
کند که داستان تعاملی حداکثری ارائه میدهند.
مزیت دوم این گونهشناسی برای پژوهشگران و منتقدین
بازیهای رایانهای اس��ت .ادراک صحیح از ویژگیهای
تعاملی میتواند زمینههای نقد علمی بازی رایانهای را فراهم
آورد .منتقدی که ویژگیهای متفاوت گونههای مختلف
روایتهای تعاملی را میداند ،در نقد خود به بیراهه نمیرود
و با تسلط بر جنبههای بحث ،چرایی بهرهمندی درست یا
نادرست بازی رایان های از روایت تعاملی را تبیین میکند.
فایده س��وم این گونهشناس��ی معطوف ب��ه طراحهای
بازی و کسانی اس��ت که در تولید بازیهای رایانهای

فعالی��ت میکنند .ادراک صحیح از ویژگی روایتهای
تعامل��ی به آنها کمک میکند ک��ه واقعگرایانه به خلق
ب��ازی رایانهای بپردازند و با عدم خلط عناصر موجود
در داس��تان تعاملی ،فراز و فرود روایت را بهدرس��تی
رعای��ت نماین��د .ب��رای مثال ،آش��نایی ب��ا گونههای
روایتهای تعاملی در بازیهای رایانهای ،به شخصی
که قص��د دارد روایت بازی را در براس��اس داس��تان
تعامل��ی نیمهحداکثری طراحی کند ،کمک میکند تا با
آگاهی از مسیر طراحی این گونۀ روایتی ،ناخواسته به
خلق روایتی نپردازد که غیرساختارمند است.
پژوهشگران مطالعات بازیهای رایانهای نیز میتوانند
روایتهای تعاملی را در سه بخش از هندسۀ مطالعات
بازیهای رایانهای مورد توجه قرار دهند .نخست نسبت
میان روایتهای تعاملی و سبکهای مختلف بازیهای
رایانهای در گرایش بازی ،دوم سنجش اثرگذاری انتقال
پیام بر کارب��ر از طریق روایتهای تعاملی در گرایش
رسانه و سوم بررسی و نقد ساختارهای روایی موجود
در بازیه��ای رایان��های با عطف نظر ب��ه روایتهای
تعامل��ی در گرایش هنر .عالوه بر این بررس��ی میزان
افزایش حس حضور کاربر در فضای مجازی بازیهای
رایانهای از طریق روایتهای تعاملی میتواند موضوع
پژوهشهای بعدی پژوهش��گران و منتقدان بازیهای
رایانهای قرار گیرد.
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