
سید احمد داداش نژاد - بازی سازباش 

چنــد ســالی اســت که مشــغوِل ســاخِت بــازی هســتیم. در ایــن ســال ها افــراِد عالقه مند 

ــی در  ــش خوب ــه دان ــرادی ک ــا پرســیده اند. اف ــادی از م ــه بازی ســازی ســوال های زی ب

زمینه  هــای مرتبــط بــا بازی ســازی داشــته و گاهــَاَ حتــی امکانــات و ســرمایه بیشــتری 

نســبت بــه مــا داشــتند. اغلــب ایــن دوســتان در نهایــت بعــد از مشــورت گرفتــن بــاز 

ــان  ــا و گفته هایش ــه صحبت ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــش گرفتن ــود را در پی ــی خ ــم راه قبل ه

متوجــه شــدیم ســه افســانه را بــه عنــواِن حقیقــت تلقــی کــرده و نظــام فکری  شــان را 

بــر ایــن اســاس بنــا نهــاده بودنــد. در مقابــل، افــراد بــا  اراده و موفقــی نیــز بوده  انــد 

کــه بــا کنــار گذاشــتن ایــن ســه افســانه، در مســیِر بازی ســازی بــه موفقیــت دســت 

پیــدا کردنــد.

۳ افسانه راجع به بازی سازی که خوشبختانه 
حقیقت ندارند
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ــد  ــد. خواهی ــت ندارن ــانه ها حقیق ــن افس ــه ای ــرد ک ــم ک ــات خواه ــه اثب ــن مقال در ای

دیــد کــه اگــر شــما هــم ایــن افســانه ها را کنــار بگذاریــد، بــه نتایــِج شــگرفی دســت 

خواهیــد یافــت.

 

افســانه شــماره ۱: بازی ســازی نیــاز بــه دانــش پایــه و پیش  زمینه  هــای 
دارد! زیادی 

 بسیار صریح می گویم که این افسانه توهمی بیش نیست.

سرچشــمه ایــن فکــر از ذهــن خــراب  کار و کمال  گــرای مــا می  باشــد. بــرای مقابلــه بــا 

کمال  گرایــی دوره  هــای آموزشــی و کتاب  هــای زیــادی وجــود دارد کــه توصیــه می کنــم 

حتمــَاَ راجــع بــه ایــن موضــوع مطالعــه داشــته باشــید.

حتــی کارهــای بــه ظاهــر ســاده هــم در یــک فرآینــِد مســتمر هســتند کــه بــه نتیجــه 

ــود  ــا وج ــیدن کاره ــرانجام رس ــه س ــی  ای در ب ــی و ناگهان ــر دفع ــچ اث ــند. هی ــی رس م

نــدارد.

راه رفتــن یــک کــودک را در نظــر بگیریــد. مدت  هــا طــول مــی کشــد تــا ایــن کــه یــک 

ــد،  ــت می  ده ــود را از دس ــادل خ ــا تع ــتد. باره ــود بایس ــای خ ــد روی پ ــودک بتوان ک

ــادی  ــرای او ع ــن ب ــره راه رفت ــه باالخ ــن ک ــا ای ــود ت ــد می ش ــورد و بلن ــن می خ زمی

ــه  ــی ب ــه حت ــی ک ــی از روزمرگی  های ــه یک ــرای او ب ــن ب ــرور راه رفت ــه م ــود. ب می ش

ــود. ــی ش ــل م ــد تبدی ــم نمی  کن ــر ه ــدنش فک ــام ش ــی انج چگونگ

ــن  ــه ذه ــی ب ــرِب مختلف ــاِی مخ ــت. فکره ــور اس ــن ط ــز همی ــازی نی ــروِع بازی س ش

ــا از تخصص  هــا و  ــان انگلیســی تســلط داریــد؟ آی ــه زب ــا ب ــد. آی شــما خطــور مــی کن
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ــی،  ــا از برنامه  نویس ــد؟ آی ــره  ای داری ــازی به ــاخت ب ــتفاده در س ــورد اس ــای م مهارت  ه

ــد؟ ــته داری ــر سررش ــای دیگ ــازی و مهارت  ه ــازی، مدل  س ــِی ب طراح

ــه اشــتباه  ــد. ب ــی داری ــات قبل ــدر اطالع ــم نیســت چق ــه مه ــم ک ــان می  گوی ــا اطمین ب

ــا  ــی ی ــه برنامه نویس ــد ب ــَاَ بای ــازی حتم ــاخِت ب ــرای س ــه ب ــد ک ــر می کنن ــا فک خیلی ه

تخصص هــای دیگــر تســلط داشــته باشــند. اگــر هدفتــان ســاختِن بــازی اســت پــس 

نبایــد نگــران ابــزار و دانــش مــورد نیــاز باشــید. امــروزه حتــی می شــود بــا اســتفاده 

ــان را  ــازِی خودت ــدون اســتفاده از برنامه نویســی ب ــی و ب ــه راحت ــاده، ب از ابزارهــای آم

بســازید.

مهــم ایــن اســت کــه بــه بازی ســازی عالقــه داشــته باشــید. مهــم ایــن اســت کــه اراده 

کنیــد و تصمیــم بگیریــد در ایــن راه قــدم بگذاریــد. مهــم ایــن اســت کــه بــا ترس  تــان 

روبــرو شــده و قــدم گذاشــتن در مســیِر بازی ســازی را آغــاز کنیــد.

ــی  ــا زمان ــد. ت ــکل گرفته  ان ــا ش ــاده  ترین کاره ــب س ــا از ترکی ــن فعالیت ه پیچیده  تری

کــه ایــن کارهــای بــه ظاهــر کوچــک انجــام نشــوند، فعالیت هــای بــزرگ نیــز شــکل 

نمی  گیرنــد.

یــک ماشــین مکانیکــی بــزرگ را در نظــر بگیریــد. کار کــردن قطعــات کوچــک در کنار هم 

و ایجــاد یــک سیســتِم درســت اســت کــه آن ماشــین را راه می  انــدازد. مهــم ایــن اســت 

کــه در ذهن  مــان چطــور مســائل را می  بینیــم و تحلیــل می  کنیــم. آیــا بــه مســائل بــه 

عنــوان یــک چالــش نــگاه می  کنیــم کــه راه حلــی دارنــد یــا بــه عنــوان یــک مشــکِل 

بــدون راه حــل بــا آن هــا مواجــه می شــویم؟ در واقــع پاســخ همــه ایــن ســوال  ها بــه 

طــرز  ِ فکــر مــا وابســته هســت.

 افــراد زیــادی در دنیــا هســتند کــه بــی هیــچ اطالعــاِت قبلــی، بازی ســازی را شــروع 
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ــد.  ــم را گرفتن ــن تصمی ــراد مهمتری ــن اف ــده اند. ای ــق ش ــم موف ــیار ه ــد و بس کرده  ان

ــازی  ــاخِت ب ــوِل س ــد. در ط ــی کردن ــان را عمل ــاِی زیبایش ــروع و فکره ــی کار را ش یعن

ــچ  ــود هی ــب ش ــا موج ــن نگرانی  ه ــه ای ــن ک ــه ای ــد ن ــع کردن ــان را رف نگرانی  هایش

ــد. ــازی خــود را شــروع نکنن وقــت ســاخِت ب

 James Silva یکــی از همیــن افــراد اســت. او بعــد از ســاخِت The Dishwasher و 

مــورد توجــه قــرار گرفتــن ایــن بــازی، اســتودیوِی بازی ســازِی مســتقِل خــود را تأســیس 

. د کر

افــراد بســیاری هــم بــه دور از رســانه  ها و شــبکه  های مجــازی در حــال ســاخِت بــازی 

هســتند. تعــداد بــاالی بازی  هــای منتشــر شــده هــر روزه در بازارهــای داخلــی و خارجــی 

ــا ایــن توضیحــات، چــرا شــما یکــی از  نشــان  دهنده درســتِی ایــن موضــوع اســت. ب

ــر  ــی منتش ــی و خارج ــای داخل ــود را در بازاره ــازی خ ــه ب ــید ک ــرادی نباش ــن اف همی

می  کنیــد؟

افســانه شــماره ۲: بازی ســازی نیــاز بــه بودجــه، امکانــات و تجهیــزات 
زیــادی دارد!

بازی سازی لزومَاَ به سرمایه، تجهیزات و نیروی کار زیادی نیاز ندارد.

 ایــن موضــوع نیــز تنهــا یــک افســانه اســت و بــس. بازی ســازی را می تــوان در هــر 

ــری  ــاوِت دیگ ــرار داد. دســته   بندی   های متف ــه ق ــه و کم   هزین دو دســته کارهــای پرهزین

ــیِم  ــود دارد. تقس ــازی وج ــای بازی س ــِک پروژه   ه ــردن و تفکی ــف ک ــرای تعری ــز ب نی

ــتقل  ــای غیر   مس ــتقل و بازی ه ــای مس ــته بازی   ه ــه دو دس ــازی ب ــای بازی س پروژه   ه

ــت. ــته   بندی   ها اس ــن دس ــر از ای ــی دیگ یک
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ــون دالری انجــام  ــد صــد میلی ــا بودجــه چن ســاخت بازی   هــای غیر   مســتقل، گاهــی ب

ــده  ــای شناخته   ش ــوان از بازی   ه ــال می   ت ــواِن مث ــه عن ــته ب ــن دس ــرای ای ــرد. ب می   گی

در ایــران مثــل ســری Call of Duty و FIFA نــام بــرد.

ــای  ــا تیم ه ــرد ی ــک ف ــِط ی ــَاَ توس ــه عموم ــم ک ــتقل را داری ــای مس ــل، بازی   ه در مقاب

کوچــک بازی ســازی ســاخته می شــود و نیــاز بــه بودجــه زیــادی هــم ندارنــد. در ایــران 

ــد. ــادی وجــود دارن ــراد و تیم   هــاِی بازی   ســاِز مســتقِل زی ــز اف نی

ــه  ــغول ب ــازی مش ــرکت   های بازی س ــا در ش ــی ی ــردی، تیم ــورت ف ــه ص ــراد ب ــن اف ای

ــد ســال پروژه   هــای مختلفــی  ــن چن ــز در ای ــا نی ســاخِت بازی هــای خــود هســتند. م

ــده   اند.  ــاخته ش ــه س ــدوِن بودج ــا ب ــم ی ــه ک ــا بودج ــه ب ــته   ایم ک داش

خیلی   هــا پیــش از ایــن اثبــات کرده   انــد کــه بــرای بازی ســازی لزومــَاَ بــه منابــِع زیــادی 

احتیــاج نیســت. در شــروِع بازی ســازی عــالوه بــر عالقــه و اراده، تنهــا دو چیــز مــورد 

ــوژی و در  ــا پیشــرفت کــردن تکنول نیــاز اســت: کامپیوتــر و دسترســی بــه اینترنــت. ب

دســترس بــودن اینترنــت، منابــِع آموزشــِی فراوانــی در دســترِس همــگان بــرای یادگیری 

ــاتیِد و  ــِش اس ــدی از دان ــار بهره   من ــز در کن ــا نی ــود دارد. م ــی وج ــم و مهارت ــر عل ه

دوره   هــای آموزشــِی مختلــف، بیشــترین بهــره را از منابــِع آموزشــِی موجــود در اینترنــت 

برده   ایــم.

بازی   هــای مســتقِل موفــِق فراوانــی وجــود دارنــد کــه یــک نفــر یــا یــک تیــم کوچــک 

ــا  ــه خانه   ه ــَاَ در هم ــروزه تقریب ــه ام ــی ک ــا تجهیزات ــم ب ــاخته   اند. آن ه ــا را س آن   ه
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ــه  ــوان ب ــتقل می   ت ــاِی مس ــاِز  بازی   ه ــروف و جریان   س ــای مع ــود دارد. از نمونه   ه وج

.Super Meat Boy و Limbo ،FEZ ، Braid :ــرد ــاره ک ــن اش ــن عناوی ای

ــای  ــد. بازی   ه ــت آورده ان ــه دس ــی ب ــارِی فراوان ــی و اعتب ــِت مال ــا موفقی ــن بازی   ه ای

دیگــری هــم هســتند کــه کمتــر مــورِد اســتقبال قــرار گرفته   انــد امــا بــه نســبِت زمــان 

ــِی فوق   العــاده   ای داشــتند. و بودجــه   ای کــه صــرِف ســاخِت آن هــا شــد، بازگشــِت مال

 

ــای Children of Morta و  ــِل بازی   ه ــی مث ــتقل موفق ــای مس ــز بازی ه ــران نی در ای

Sojourn را داریــم کــه توســط تیم هــای بازی ســازی مســتقل ســاخته شــده اند. مایــه 

ــرای  ــِه ناشــریِن خارجــی ب ــورد توج ــا م ــن بازی   ه ــه ای ــار اســت ک ــحالی و افتخ خوش

انتشــار بیــن المللــی قــرار گرفته   انــد. هــر دوِی ایــن بازی   هــا در نمایشــگاه   های معتبــِر 

ــه زودی  ــته   اند. ب ــی داش ــِش موفق ــگاِه E3، نمای ــون نمایش ــه   ای همچ ــای رایان بازی   ه

راجــع بــه ایــن بازی هــاِی موفــق مطالــب بیشــتری خواهــم نوشــت.

 Linn: ــگاره و ــازِی ان ــوان از دو ب ــی می ت ــِق ایران ــتقِل موف ــای مس ــه ی بازی ه در زمین

Path of Orchards هــم نــام بــرد. بــازِی انــگاره توســط مهــدی بهرامــی ســاخته شــد 

Linn: Path of Orchards ــازی ــازی کار کــرد. ب ــه تنهایــی روی ســاخت ایــن ب کــه ب

توســط تیــم بازی ســازی فانــوس ســاخته شــده اســت. هــر دوی ایــن بازی  هــا موفــق 

ــوند. ــزی ش ــده جوای ــند و برن ــی بدرخش ــنواره های بین الملل ــده اند در جش ش

چــرا شــما یــا تیمــی کــه تشــکیل می   دهیــد از جملــه کســانی نباشــید کــه یکــی از ایــن 

ــازید ؟ ــا را می س بازی   ه
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افســانه شــماره ۳: ســِن مــن زیــاد اســت، یادگیــرِی ســاخِت بــازی از 
مــن گذشــته اســت و دیگــر فرصــت نــدارم!

 حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن فکــر نیــز بســیار اشــتباه اســت. ایــن موضــوع کــه ســِن 

ــراِی عقب    انداختــن کارهــا و اهمــال کاری  ــه    ای ب ــا کــم اســت در واقــع بهان ــاد ی مــا زی

اســت. ایــن حــرف بهانــه    ای بــراِی رو بــه رو نشــدن بــا ترس    هایمــان اســت. در واقــع 

ایــن توجیــه، دلیلــی دیگــر بــراِی خــارج نشــدن از حریــِم امنــی اســت کــه در ذهن    مــان 

ســاخته    ایم.

ــی  ــر شــده اســت مثال هــای فراوان ــری بازی ســازی دی ــرای یادگی ــد ب اگــر فکــر می کنی

وجــود دارد کــه فکــر شــما را نقــض می کنــد. خانــم Masako Wakamiya از ژاپــن کــه 

ــم گرفــت برنامه نویســی  در حــال حاضــر ۸۴ ســال دارد. او بعــد از بازنشســتگی تصمی

یــاد بگیــرد و بــرای افــراد بــاالی ۶۰ ســال بــازی طراحــی کنــد. حتمــَاَ بــا کلیــک روی نــام 

ایــن خانــِم باانگیــزه، فیلــِم صحبتــش در TED را ببینیــد. 

مطالعــات نشــان می دهــد کــه تفــاوِت زیــادی بیــن ســاختاِر مغــزی انســان    ها وجــود 

ــِی مغزشــان اســت.  ــا در ســاختار کانال     هــاِی عصب ــن انســان    ها تنه ــاوت بی ــدارد. تف ن

شــخصی را در نظــر بگیریــد کــه ســابقه نواختــن پیانــو دارد. او بــه واســطه تمریــن و 

تکــرار زیــاد، کانــال هــای عصبــی    ای را در قســمِت مخصــوص بــه موســیقی در مغــِز خود 

شــکل داده اســت. در ایــن قســمت از مغــِز او، اطالعــات بــه راحتــی و بــه ســرعت منتقل 

مــی شــوند. حــال مســئله بــرای فــردی مثــل مــن کــه ســابقه نواختــن پیانــو نــدارم 

متفــاوت اســت. در ایــن قســمت از مغــز فعالیتــی تاکنــون نداشــته    ام. پــس بایــد بــا 

تکــرار و تمریــن، ســعی در ســاخِت کانال    هــاِی عصبــِی جدیــد بــرای انتقــال اطالعــات 

کنــم. درســت مثــِل کودکــی کــه ســعی دارد بــه تازگــی راه رفتــن را یــاد بگیــرد.
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ــازی  ــری بازی س ــن یادگی ــال    کاری و عقب    انداخت ــرای اهم ــانه ب ــن افس ــز از ای ــن نی م

اســتفاده می    کــردم. فکــر می کــردم بــرای یادگیــری بازی ســازی دیگــر دیــر شــده اســت. 

دلیــِل اصلــِی مــن بــرای ایــن توجیــه، تــرِس از شکســت خــوردن بــود. در صورتــی کــه 

بعدهــا متوجــه شــدم شکســت در واقــع پایــه و اســاس کار و زندگــِی مــا اســت.

نحــوه دیــِد مــا نســبت بــه شکســت و ایــن کــه آیــا از آن درس بگیریــم یا خیــر موضوع 

بســیار مهمــی اســت. در صــورت توجــه نکــردن بــه ایــن موضــوع، در زندگــی در دســته 

انســان    های معمولــی قــرار خواهیــم گرفــت. تصمیم    هــای معمولــی خواهیــم گرفــت و 

در نتیجــه زندگــی معمولــی    ای خواهیــم داشــت.

امــروز کارهایــی را انجــام می دهــم کــه دیگــران حاضــر نیســتند انجــام دهنــد؛ تــا فــردا 

کارهایــی را انجــام دهــم کــه دیگــران قــادر نیســتند انجــام دهنــد.

محمد پیام بهرام پور

نتیجه
دیدیم که برخی    ها در مسیِر بازی سازی با سه افسانه زیر رو به رو می شوند:

بازی سازی نیاز به دانِش پایه و پیش    زمینه    های زیادی دارد!

بازی سازی نیاز به بودجه، امکانات و تجهیزات زیادی دارد!

سن من زیاد است و یادگیری ساخِت بازی دیگر از من گذشته است!

ــدام از  ــر ک ــید. ه ــد بترس ــازی نبای ــاخِت ب ــروع س ــرای ش ــرا ب ــه چ ــد ک ــاال می دانی ح

ــر  ــان از تغیی ــِت ترس    م ــه پش ــن ک ــرای ای ــط ب ــتند فق ــی هس ــانه ها دلیل ــن افس ای

ــود.  ــد بازی ســاز بش ــش می    توان ــطحی از دان ــا هــر س ــویم. هــر شــخصی ب ــان ش پنه
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ــه بازی ســازی و سخت    کوشــِی  ــه ب ــن کار، عشــق و عالق ــرای ای ــا مــوارِد ضــروری ب تنه

ــتند. ــمندانه هس هوش

ــوارد  ــرور م ــه م ــت. ب ــم گف ــما خواهی ــرای ش ــود ب ــاِت خ ــاز    باش از تجربی در بازی    س

ــیر  ــم. در مس ــوزش می    دهی ــور آم ــی و پروژه    مح ــورت عمل ــه ص ــردی را ب ــد و کارب مفی

تبدیــِل رویــاِی خودتــان بــه بــازی، همــراِه همیشــگی شــما خواهیــم بــود. همــراه بــا 

ــا مانــدن در ایــن مســیر، تنهــا دغدغه    تــان، وقــت  ــازی ی ــرای شــروِع ســاخِت ب مــا، ب

ــود. ــرای یادگیــری و تمریــن خواهــد ب گذاشــتن ب

افسانه    های شما برای شروع نکردِن بازی سازی چه هستند؟

ما را از نظر خودتان آگاه کنید.


