
سید احمد داداش نژاد - بازی سازباش 

ــی  ــه یک ــد ک ــته بندی می کنن ــی دس ــِد متفاوت ــای دی ــی را از زاویه ه ــای ویدیوی بازی ه

از آن هــا در بیــن اهالــی صنعــت بازی هــای ویدیویــی بســیار مرســوم اســت. در ایــن 

ــِر  ــتقل )Indie Game Development( و غی ــازی مس ــوع بازی س ــته بندی دو ن دس

مســتقل و بــه تبــع آن بازی ســاز مســتقل )Indie Game Developer( و بازی ســاز غیــِر 

مســتقل را داریــم. چــون تعریــف جامــع و رســمی در ایــن مــورد وجــود نــدارد صحبــت 

راجــع بــه ایــن موضــوع  ســخت اســت. بــا اســتفاده از منابــع معتبــر و بهر ه منــدی از 

ــه تعریــف جامعــی در ایــن  ــه ب ــم در انتهــای مقال تجربــه چندیــن ســاله ســعی می کن

ــیم. ــا برس زمینه ه

ــراد فعــال در بازی ســازی از بازی ســازی  ــر معمــوال اف  در یــک اشــتباه مرســوم و فراگی

بازی سازی مستقل در مقابل بازی سازی غیِر 
مستقل
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مســتقل و در مقابــل آن بازی ســازی غیــِر مســتقل تعریــف زیــر را دارنــد:

 شــرکت های بــزرگ و تیم هــای بازی ســازی کــه از نظــر منابــع مالــی و انســانی تأمیــن 

هســتند و  را غیــِر مســتقل می گوییــم. بــه فــرد یــا یــک تیــِم بازی ســازی کوچــک کــه 

از نظــر منابــع مالــی و انســانی دارای محدودیــت هســتند، مســتقل می گوییــم.

بــه خصــوص در ایــران هــر گاه از بازی ســازی مســتقل یــا در مقابــل آن غیــِر مســتقل 

صحبــت می شــود معمــوال تعریــف فــوق را در نظــر دارنــد.

ــا تیم هــای  ــرد ی ــع محــدود ف ــه مناب ــه ب ــن تعریــف مخصوصــًا در آن جــا ک  گرچــه ای

بازی ســازی مســتقل اشــاره می کنــد تــا حــدی درســت اســت امــا ایــن یــک تعریــِف 

جامــع و کاربــردی نیســت.

چــرا کــه عناویــن مســتقل خوبــی هســتند کــه بــر اســاس روح و رونِد بــازی، همــه افراد 

بــه مســتقل بودنــش اذعــان دارنــد؛ امــا در عیــن حــال ایــن تیم هــا از منابــع مالــی و 

ــای  ــازی حمایت ه ــاخِت آن ب ــرای س ــا ب ــد ی ــد بوده ان ــوب بهره من ــانی خ ــروی انس نی

.Journey ــازِی فوق العــاده ــد. مثــل ب قابــل توجهــی جــذب کرده ان

 

ــود  ــول های Sony ب ــاری کنس ــای انحص ــال از بازی ه ــن س ــا چندی ــازی  Journey ت ب

امــا چنــدی اســت کــه در اختیــار گیمرهــای PC نیــز قــرار گرفتــه اســت. 

اگــر بــا دقــت جمــات قبــل را خوانــده باشــید در جایــی بــه روِح بــازی اشــاره کــردم. 

بلــه، بــه نظــر مــن ایــن کلمــه معیــار اساســی دســته بندی بازی هــا بــه مســتقل و غیــِر 

مســتقل اســت:
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هــر بــازی ای کــه دارای روحــی تــازه بــا حــرف جدیــدی اســت و حتــی بعضــا برخــاف 

ــتقل  ــازی مس ــم ب ــت را می توانی ــی و روز هس ــال عموم ــورِد اقب ــاِی م ــوِج بازی ه م

ــط در  ــد فق ــت و می توان ــا نیس ــه زمینه ه ــا در هم ــوآوری لزوم ــن ن ــه ای ــم. الیت بنامی

ــت بصــری و  ــا حال ــازی ی ــِک ب ــازی، مکانی ــوع روایــت داســتان ب ــل ن ــه مث یــک زمین

ــازی باشــد.  گرافیکــِی ب

 

ــا  ــرد ی ــک ف ــط ی ــل Super Meat Boy ،Limbo ،FEZ و Braid توس ــی مث بازی های

 Journey ــل ــازی ای مث ــده اند. ب ــد ش ــتقل تولی ــازی مس ــک بازی س ــم کوچ ــک تی ی

توســط اســتودیوی That Game Company و بــا حمایت Sony ســاخته شــده اســت 

ــازی مســتقل محســوب می شــود. ــاز هــم ب امــا ب

ــتودیو  ــط اس ــه توس ــازِی Uncharted ک ــه ب ــال مجموع ــوان مث ــه عن ــل و ب در مقاب

ــده   ــاخته  ش ــونی س ــول های س ــرای کنس ــاری ب ــورت انحص ــه ص Naughty Dog و ب

ــه بازی هــای پرخــرج اصطاحــا  ــه این گون ــِر مســتقل محســوب می شــود. ب اســت، غی

 AAA از عناویــن خــوب و محبــوب دیگــِر .)Triple-A( گفتــه می شــود AAA بازی هــای

ــرد. ــام ب ــای God of War و Halo ن ــه بازی ه ــوان از مجموع می ت

 

ــتقل  ــای مس ــته بازی ه ــز در دس ــی نی ــای ایران ــی از بازی ه ــف، برخ ــن تعری ــا ای    ب

جــای می گیرنــد.

 Children  همان طــور کــه پیش تــر نیــز در بخشــی از مقالــه ای گفتــه شــد، بازی هــای

ــا  ــن بازی ه ــتند. ای ــی هس ــوب ایران ــای خ ــازی ه ــه ب of Morta و Sojourn از جمل

مــورد توجــه ناشــرین خارجــی قــرار گرفته انــد و بــه زودی در بــازار بین المللــی منتشــر 



4

ــای  ــتند بحث ه ــرمایه گذار توانس ــر و س ــذب ناش ــا ج ــازی ب ــن دو ب ــد. ای ــد ش خواهن

مالــی ســاخت بــازی را بــه کلــی یــا تــا حــد قابــل قبولــی حــل کننــد امــا بــا توجــه بــه 

ــد. ــرار مــی گیرن ــوز هــم در دســته بازی هــای مســتقل ق تعریف هــای گفتــه شــده هن

مســتقل بــودن، فراتــر از روِح بــازی، در ابتــدا بــه روحیــه فــرد یــا افــراد تیــم ســازنده 

بــازی بســتگی دارد. آیــا ایــن افــراد حاضرنــد بــا چالش هــای مختلفــی روبــه رو شــوند 

تــا حرفــی تــازه بزننــد و بعضــًا بــر خــاف جهــت رودخانــه شــنا کننــد؟ آیــا حاضرنــد 

ــو  ــی ن ــا حرف ــد ت ــل کنن ــی نشــده ای را تحم ــی شــده و پیش بین ســختی های پیش بین

بــرای گفتــن داشــته باشــند؟

البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه کــرد کــه بیشــترین شــانس زنــده مانــدن و 

ادامــه حیــاِت فــرد یــا تیم هــای بازی ســازی کوچــک نیــز بــه ســاخت همیــن بازی هــای 

مســتقل وابســته اســت. چــرا کــه اگــر آنهــا هــم بخواهنــد آثــار مــورد اقبــال عمومــی 

را تولیــد کننــد و در مســیر جریــان بــازار حرکــت کننــد، در مقابــِل رقبــای قــوی و گــردن 

کلفت شــان کــم مــی آورنــد و محکــوم بــه شکســت هســتند. از طرفــی پویایــی و زنــده 

ــه وجــود همیــن بازی هــا و بازی ســازهای  مســتقل  بــودن صنعــت بازی ســازی نیــز ب

وابســته اســت.

 Call of ــل ــاده ای مث ــوم و جا افت ــای مرس ــودن بازی ه ــول ب ــدزا و مقب ــن درآم در عی

Duty و Fortnite روزی را در نظــر بگیریــد کــه آثــار مســتقل منتشــر نشــود. آن وقــت 

صرفــا یــک ســری بــازِی تکــراری و شــبیه  بــه هــم در ســبک های مشــخص را خواهیــم 

دیــد. در نظــر بگیریــد کــه تمــام ســینما را فیلم هــای اکشــِن پرخــرِج هالیــوودی ِاشــغال 

کنــد و خبــری از آثــار مســتقل در ســینما نباشــد. آیــا بعــد از مدتــی کوتــاه از ســینما و 

فیلــم دیــدن خســته نمــی شــوید؟
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 تفاوت مسیر بازی ساز مستقل و بازی ساز غیِر مستقل

ــوان  ــدای راه می ت ــد را در ابت ــازی می گذارن ــیر بازی س ــدم در مس ــه ق ــانی ک ــه کس هم

بــه نوعــی یــک بازی ســاز مســتقل بــه حســاب آورد چــرا کــه ســعی می کننــد از همــه 

مهارت هــای مــورِد نیــاز بــرای ســاخِت یــک بــازی بــه مقــدار کمــی یــاد بگیرنــد.

بایــد توجــه کنیــم کــه در ادامــه بــه چــه صــورت می خواهیــم مســیر رویایــی بازی ســازی 

را ادامــه دهیــم. در واقــع بایــد نقشــه راه دقیقــی داشــته باشــیم کــه مختــص خودمــان 

اســت. کوچکتریــن انحــراف و اشــتباهی ممکــن اســت چندیــن مــاه یــا چندیــن ســال 

از عمرمــان را بــه هــدر دهــد. دنیــای بازی ســازی آن قــدر بــزرگ اســت کــه بــدون نقشــه 

راه و اطــاع از مســیر پیــِش رو، امــکان گــم شــدن در آن بســیار زیــاد اســت.

به صورت کلی می توان انواع بازی سازها را در ۳ دسته زیر تقسیم بندی کرد:

ــازی  ــاخت ب ــش از س ــازد و هدف ــازی  می س ــی ب ــورت تفنن ــه ص ــه ب ــازی ک ۱- بازی س

صرفــا بــه تصویــر درآوردن تخیــات و رویایــش می باشــد و درآمدزایــی بــازی برایــش 

اهمیــت چندانــی نــدارد. از تخصص هــا و ابزارهــای بازی ســازی در حــدی اطــاع دارد 

کــه بتوانــد بــه تنهایــی بــازی خــود را بســازد. بــه صــورت پاره قــت روی ســاخِت بــازی 

خــودش فعالیــت می کنــد و درآمدزایــی او از فعالیــت دیگــری اســت.

 بــازی مســتقل موفــق Cave Story توســط Daisuke Amaya کــه در ایــن دســته از 

ــه  ــازی می ســاخت و ب ــرد ســاخته شــد. او در وقــت آزادش ب بازی ســازها جــای می گی

همیــن علــت ســاخت بــازی ۵ ســال بــه طــول انجامیــد.
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ــازی کار  ــتقِل بازی س ــِک مس ــم کوچ ــک تی ــا ی ــا ب ــی ی ــه تنهای ــه ب ــازی ک ۲- بازی س

ــازی  ــه ب ــش را ب ــا تیم ــود ی ــاص خ ــای خ ــه ایده ه ــت ک ــم اس ــش مه ــد. برای می کن

ــش را  ــزرگ وقت ــِم ب ــک تی ــی از نیروهــاِی ی ــوان یک ــه عن ــه ب ــن ک ــه ای ــد ن ــل کن تبدی

ــد. ــوآوری کن ــدون ن ــازِی AAA و ب ــک ب ــاخت ی ــرِف س ص

او در ایــن مســیر از افــراد تأثیرگــذاری می باشــد کــه نبــودش ضربــه مهلکــی بــه بــازی 

ــاخت  ــغول س ــت مش ــورت تمام وق ــه ص ــت ب ــن اس ــد. ممک ــاخت می زن ــال س در ح

بــازِی مســتقل باشــد یــا اگــر نیــاز مالــی داشــته باشــد بعــد از تمــام شــدن زمــان کاری 

در شــغلی نامرتبــط یــا حتــی مرتبــط، بــه صــورت نیمه وقــت روی بــازی خــود کار کنــد.

در ایــن حالــت ســاخِت بــازی بــه تنهایــی یــا همــراه بــا یــک تیــم کوچــک کــه بعضــا 

دو تــا ســه نفــر عضــو دارد انجــام می شــود. هــر یــک از اعضــا ممکــن اســت در یکــی از 

زمینه هــای برنامه نویســی، طراحــی بــازی، مدل ســازی و دیگــر مــوارد مهــارت و عاقــه 

ــد  ــن شــرایط کار می کن ــه در ای ــک  بازی ســاز مســتقل ک ــر اســت ی داشــته باشــد. بهت

بــه چنــد زمینــه و مهــارت آشــنا باشــد تــا بتوانــد کار ســاخِت بــازی بــا وابســتگی کمــی 

ــر اشــاره شــد بازی ســازی مســتقل  ــت قبل ت ــن عل ــه همی ــرد. ب ــران پیــش بب ــه دیگ ب

یــا مســتقل بــودن بیشــتر یــک روحیــه اســت. بــه هــر فــرد بســتگی دارد کــه تــا چــه 

انــدازه حاضــر اســت خــود را بــا جریــان ســاخت بــازی همــراه و هماهنــگ کنــد.

فــرد یــا تیم  هایــی هــم هســتند کــه بــه همــه تخصص هــا و مهارت هــا تســلط ندارنــد 

ــع  ــپارند و در واق ــران می  س ــه دیگ ــان ب ــل کارش ــا در اوای ــی از کار را مخصوص و بخش

می کننــد. برون ســپاری 

ــند  ــی می باش ــق ایران ــازهای موف ــه بازی س ــی از جمل ــدی فنای ــی و مه ــدی بهرام  مه
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کــه بــه تنهایــی مشــغول ســاخت بــازی مســتقل هســتند. مهــدی بهرامــی بــه واســطه 

ــده  ــناخته ش ــا ش ــازی اش در دنی ــاص بازی س ــبک خ ــگاره و س ــرش و ان ــای ف بازی ه

ــازی  ــازِی اپیزودیــک و ســریالی ۴۱۱۴۸ اســت. ایــن ب اســت. مهــدی فنایــی ســازنده ب

ــی فــروش بســیار  ــی داشــت و در گوگل پل ــل قبول ــوده و فــروش قاب ــران موفــق ب در ای

خوبــی داشــته اســت.

ــاخته  ــازی Linn: Path of Orchards را س ــه ب ــوس ک ــازی فان ــتقل بازی س ــم مس تی

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــتقل ایران ــازی و مس ــق بازی س ــای موف ــه تیم ه ــت از جمل اس

ــا دســتاوردهای بین المللــی  اعضــای ایــن تیــم بازی ســازی همگــی خانــم هســتند و ب

ایــن بــازی اثبــات کردنــد کــه قائــل بــه هیــچ محدودیتــی نیســتند.

ــه دارد و در تیم هــای  ۳- ایــن نــوع بازی ســاز تخصــص و مهــارت باالیــی در یــک زمین

 Double-A به صــورت AA( کار می کنــد AA و AAA ســازنده بازی هــاِی بــزرگ و پرخــرِج

تلفــظ می شــود. در مقایســه بــا عناویــِن AAA، بازی هــاِی AA بــه مراتــب  بــه 

هزینــه و نیروهــاِی کمتــری بــرای ســاخِت بــازی نیــاز دارنــد(. در ایــن حالــت بازی ســاز 

ــِس  ــه از پ ــرطی ک ــه ش ــد ب ــم کار کن ــازی ه ــتقِل بازی س ــاِی مس ــا تیم ه ــد ب می توان

ــازی مســتقل مهــم  ــرای او ســاخِت ب ــد. شــاید ب ــا خواســته های او بربیاین هزینه هــا ی

ــورد  ــارِت م ــه مه ــل در زمین ــورت کام ــه ص ــتن ب ــت گذاش ــر از آن وق ــا مهم ت ــد ام باش

ــد. ــه اش می باش عاق

 

او می دانــد کــه اگــر بخواهــد در زمینــه ی برنامه نویســی، یــک متخصــص دارای علــم و 

بینــش زیــاد باشــد بایــد در همیــن زمینــه تمرکــز کنــد. زیرمجموعه هــای برنامه نویســی 
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آن قــدر زیــاد هســتند کــه حتــی بــا انتخــاب یکــی از آن هــا بــه عنــوان رشــته اصلــی بــاز 

ــوان  ــه عن ــود. ب ــه ای ش ــلط و حرف ــه مس ــا در آن زمین ــد ت ــول می کش ــال ها ط ــم س ه

ــن  ــود دارای چندی ــم خ ــاز ه ــه ب ــد ک ــر بگیری ــک را در نظ ــی گرافی ــال برنامه نویس مث

بخــش و زیرمجموعــه اســت.

ــازی،  ــی ب ــه طراح ــر در زمین ــای دیگ ــرای تخصص ه ــوع را ب ــن موض ــور ای همین ط

ــاز  ــورد نی ــای م ــر تخصص ه ــان و دیگ ــه ی زیرمجموعه ش ــا هم ــری ب ــته های هن رش

بــرای بازی ســازی در نظــر بگیریــد. اگــر بخواهیــم بــه درجــه ی حرفــه ای و تســلط کامــل 

در یــک تخصــص بــرای کمــک در ســاخت بازی هــای بــزرگ برســیم مســیر متفاوتــی از 

ــم داشــت. ــک بازی ســاز مســتقل خواهی ی

ــادی  ــه در ســال ۲۰۱۸ می ــد ک ــازی God of War را در نظــر بگیری ــال ب ــوان مث ــه عن ب

منتشــر شــد و نظــرات بســیار مثبتــی را  جلــب کــرد. تیــم ســازنده بــازی بیــش از ۲۷۰ 

نفــر و در چنــد ســال مشــغول ســاخت ایــن بــازی  بوده انــد. هــر کــدام از بخش هــای 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــرو بودن ــادی نی ــداد زی ــازی خــود شــامل تع ــری و طراحــی ب ــی، هن فن

برنامه نویــِس هــوِش مصنوعــی شــما فقــط یــک نفــر از اعضــای تیــم فنــی به سرپرســتی 

مدیــر بخــش فنــی هســتید کــه ممکــن اســت در همیــن زمینــه کاری خودتــان، همــکار 

دیگــری هــم داشــته باشــید کــه کاری مشــابه شــما انجــام می دهــد.

 

نتیجه
بازی ســازی مســتقل و بازی ســازی غیــِر مســتقل را تعریــف کردیــم. دیدیــم کــه 
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بازی ســازی مســتقل فقــط بــر مبنــای داشــتن محدودیــت در بودجــه ی ســاخِت بــازی 

و تعــداِد کــِم نیروهــاِی متخصــص تعریــف نمی شــود. موضــوع مهم تــری وجــود دارد. 

ایــن جریــان بیشــتر شــبیه بــه یــک روح و جان مایــه می باشــد کــه بــر اســاس روحیــه 

ــرد. ــکل می گی ــودن ش ــتقل ب مس

ــه صــورت مســتقل در  ــه ب ــواع بازی ســازها هــم آشــنا شــدیم. بازی ســازهایی ک ــا ان ب

حــال ســاخت بــازی هســتند و بازی ســازهایی کــه بــا انتخــاب یــک تخصــص و حرفه ای 

ــه کار هســتند. ــزرگ بازی ســازی مشــغول ب شــدن در تیم هــای ب

شــما می توانیــد در عیــن ایــن کــه یــک بازی ســاِز متخصــص در یــک زمینــه هســتید، 

ــک  ــه ی ــن ک ــن ای ــد در عی ــد. می توانی ــم کار کنی ــتقل ه ــازی مس ــاِی بازی س ــا تیم ه ب

ــا مهارت هــاِی کــم هســتید، بــا شــرکت های بــزرگ کار کنیــد و در  بازی ســاِز مســتقل ب

زمینــه خاصــی بــه آن هــا کمــک کنیــد، تجربــه کنیــد و یــاد بگیریــد. 

ــرکت های  ــردن در ش ــال کار ک ــد س ــد از چن ــه بع ــم ک ــی داری ــازهای موفق ــم بازی س ه

بــزرگ و کســب تجربــه، در مســیر بازی ســازی مســتقل قــدم گذاشــته اند و هــم 

ــتند. ــدم گذاش ــیر ق ــن مس ــدا در ای ــه از ابت ــم ک ــی داری ــتقل موفق ــازهای مس بازی س

ایــن شــما هســتید کــه بــا انتخــاب راه درســت و مــورد عاقه تــان اثبــات می  کنیــد در 

مســیر درســتی قــدم گذاشــته اید. بدیهــی اســت کــه اراده و تــاش هوشــمندانه بــرای 

پیاده ســازی برنامــه ی جامــع در مســیر رســیدن بــه هــدف نیــز ضــروری و مهــم اســت.

شما دوست دارید بازی ساز مستقل باشید یا بازی ساز غیِر مستقل؟



10

ما را از نظر خود آگاه کنید.
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