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كه در  ”The History of Survival Horror“به نام  IGNمتن زيرخالصه ايست از مقاله اي در سايت 

  .منتشر شده و در صورت تمايل مي توانيد اين مقاله را به صورت كامل از طريق لينك زير بخوانيد 2009سال 
The History of Survival Horro 

  
ه بر اساس تم و كف نشده بليم پلى تعريهاى گ كيانكه بر اساس مكى است يجزو معدود ژانرها »ژانر وحشت«

ن بازى ها ياگر ا. امالً با روش هاى معمول طراحى بازى در تضاد استكف شده و در برخى موارد ياتمسفر تعر
 است نكن بازى ها مميم پلى ايمات گرفته شده در راستاى گيارائه ندهند، تصم كنندهى به بازى كتجربه ترسنا

ا و گير ارذرگياتمسفر تأث كيم پلى با ين گيب هميكه تركشوند در حالى  محسوببه عنوان ضعف طراحى بازى 
ه در كى بودند ين بازى هايجزو اول »ژانر وحشت”بازى هاى . جاد ترس مى شوديط قبلى باعث ايهمان شراو 

ن يردن فاصله بكن نقش ها را در پر يتر مهمى از كين رو آن ها يردند و از اكطراحى بازى از احساسات استفاده 
 .هنر و بازى ها داشتند

 
  يكيدوران تار

يك ى بود تا يبازى ماجراجويك شتر يد بننكجاد ياحساس وهم ا بازي كنندهدر  دركه تالش كن بازى اى ياول
ن بازى يه از اكبود  Mystery Houseبه نام  »روبرتا ويليامز«ن بازى خانم يبازى اول ،نيا. »ژانر وحشت”بازى 

ن بازى فقط از استاندارد هاى يا. ز نام برديى نكيى گرافين بازى هاى ماجراجويى از اولكيمى توان به عنوان 
وه ير داد و از استانداردها به شييط را تغين شرايه اك رد اما بازي ايكن مخاطب استفاده مى معمول براى ترساند

ن بازى ير بازى ها ايس ساكبرع. ت آتارى بودكشرساخته ي  Haunted Houseرد بازى كن استفاده ياى نو
ساخته  2600كنسول آتاري ن بازى براى يا. جاد ترس درمخاطب طراحى شده بودياز ابتدا با هدف ترساندن و ا

ن رو ير و پخش صدا هاى فراوان را نمى داد و از ايش تصوينسول اجازه نماكن يشد و در آن زمان سخت افزار ا
ى گذاشت يز هايز هاى قابل مشاهده بر چيد خود را به جاى چيكتأ »جيمز اندرسون«ده ي بازي يعني آقاي سازن
ى يت قابل مشاهده است و تنها منبع روشنايدر بازى تنها چشم شخص. دن آن ها نبوديقادر به د كنندهه بازى ك



از آن  كر بازى هاى ترسنايبعداً ساه كن بازى از فلسفه اى يا. ت استيبرك كيند كه اطراف او را روشن مى ك
د در يت حمله اى ندارد و بايچ قابليف است و هيامالً ضعكت شما يرد؛ دربازى شخصكردند استفاده كاسفاده 
  .تم هاى مختلف بگردديند در خانه به دنبال آكوال ها دورى مى يه از هكحالى 

 ز شناخته مى شود،ين 2600آتاري  كيدوران تاره به نام كانه اى يود اقتصادى صنعت بازى هاى راكدر دوران ر
ى ين بازى هايى از اولكي. ونى محبوب آن دورانيزيال هاى تلويى بر اساس سريفروشگاه ها پر شدند از بازى ها

ى بود بر يباز رد،كالدى براى ترساندن مخاطب استفاده يم 80و  70دهه هاى  كلم هاى ترسنايه از فرمول فك
ردند از كشتر سعى يه ساخته شدند بكى كبازى هاى ترسنا ن،يپس از ا. »برقي در تگزاسكشتار با اره «اساس 

، Exidyى مثل يه در بازى هاكنند و خشونتى كاستفاده  زى براى ترساندن بازى كنندهيخشونت و خون ر
Death Race  وChiller ،ى يبازى ها 80مه دوم دهه يدر ادامه در ن. تا آن زمان بى سابقه بود استفاده شد

زى به بازى ين بازى ها چيز عرضه شدند اما اين  Splatterhouseو  Castlevania ،Kenseidenمثل 
 Ghostه عرضه شد، بازى كى ين بازى هايى از جذاب تركين دوران يدر ا. ردندكقبلى اضافه ن كهاى ترسنا
House بازى در خانه اى . تم بازى طراحى شده بود  امالً در راستاى كم پلى بازى يه گكبود  »سگا«ت كشر

را  كنندهع و قدرتمند هستند و بازى يز سريه پر از تله و راز است و تمامى دشمنان بازى نكاتفاق مى افتد 
  .ندكاموزد و از آموخته هاى خود در طول بازى استفاده يدگى هاى خانه را بيچينند تا پكمجبور مى 

ژاپنى  كلم ترسنايف كيه برگرفته از كرد كرا عرضه  Sweet Homeبازى  »كپ كام«شركت ن دهه يدر هم
ه باعث شد كاتى داشت ياما خصوص ،بود ر بازى هاى قبلىين بازى مانند سايه اك نيبا وجود ا. ن نام بوديبه هم

براى  »شينجي ميكامي«آقاي امروزى و منبع الهام  »ژانر وحشت”ن قدم در راستاى بازى هاى ين بازى اوليا
 .باشد »رزيدنت«سري بازي هاي 

  
  »ژانر وحشت«طلوع 

نند و برخى كانه اى يردند تا ترس را وارد بازى هاى راكتالش  جا به آن ها اشاره شد، نيه تا اكى يتمام بازى ها
 دام از آن ها،ك چيشدند اما ه كياست نزد كن سبيه به نوعى معرف اكرى يب پذيز به تم انزوا و آسياز آن ها ن
در  »جف تانل«ه كتا زمانى  ؛م را نداشتنديانتظار دار كبازى ترسنا كيه امروزه ما از كتى يت و ذهنيآن خصوص

ژانر «بازى هاى ي ه در ادامه باعث شد به او لقب پدر ناخواسته كرد كى يشروع به ساخت باز 1986سال 
عرضه  »64كومودور «براى  1989نام داشت در سال  Project Firestartه كن بازى يا. را بدهند »وحشت

رد پروسه سخت و كد نمى يتقل اي يچ الگوى قبليرد و از هكف يرا تعر كن بازى چون استاندارد هاى سبيا. شد
 Dynamixاو به نام  يويو استود »جف تانل«د و يشكسال طول  دو و نيمطوالنى مدتى داشت و ساخت آن 

! من حتى ترس را دوست ندارم«:دين باره با خنده مى گويخود او درا .ختندانس كترسناگر بازى يگاه د چيز هين
چ عالقه اى به ساخت دنباله اى براى آن يه پس از اتمام آن من هكن بازى به قدرى دشوار بود يدر واقع ساخت ا

  ».نداشتمگري يدآن بر روى پلتفرم ي ا عرضه ي



افى كارى آن بر روى مردم رگذيبازى براى تأث كيار بودن رگذيتأث ه خالقانه وكقت تلخ است يحق كين ياما ا
ه به ك اي يرد فروش خوبى نداشت و بازكف يرا تعر كه استاندارد هاى سبك نيبا وجود ا ين بازيست و اين

 Projectاست و » 1تنها در تاريكي «به گروه بزرگى از مخاطبان شناخته مى شود  كن سبيعنوان معرف ا
Firestart  ه قابل كار جلوتر بودند يه از بازى هاى زمان خود بسكرد يگرى قرار مى گين بازى دينار چندكدر

 .باشند كدر
  

  تيموفق

ژانر بود اما  كيشگام يه پكى شروع شد يم از بازير مستقيبه طور غ »ژانر وحشت«ت بازى هاى ين موفقيبزرگتر
ن ي،اولAlpha Wavesبه نام  Cristophe de Dinechinبازى . ا براى آن آماده باشديه دنكش از آنيپ

 كيمدتى پس از آن . عرضه شد Atari STبراى  1990در سال  بعدى بود، 3ه واقعا كبود  اي يوبازكبازى س
او  ند،كپورت  داسستم عامل يه بازى را بر روى سكفه داشت يوظ »فردريك راينال«س جوان به نام يبرنامه نو

بازى  كيا در ياو بود و او مى خواست بداند آكنجكشف نشده ى بعد اضافه شده به بازى ك ل هاىيدر مورد پتانس
ت هاى يه با توجه به محدوددين ايا. ريا خياده سازى است يبعد قابل پ 3شن در يميى با انيت هايشخص ،كترسنا

اده سازى است و از يقابل پده ى او يه اكساى او متقاعد نشدند رؤ. ار جاه طلبانه بوديسخت افزارى آن زمان بس
نولوژى در آن زمان در حدى بود كه تكى ياز آنجا. ردكن بازى ين رو او در اوقات فراغت خود شروع به ساخت ايا
ى با يردن زامبى هاكان درست كن اميبعد به زحمت قابل انجام بود و همچن 3شن در يميى با انيت هايه شخصك

ام مورد نظر خود را يم پلى پيم گرفتند با گيم سازنده تصميت ها نبود،ردن آن ك كات فراوان براى ترسنايجزئ
ساخت  كوال هاى ترسناينمى شد ه كيش با گرافيسال پ 20حدود «:دين باره مى گويدر ا راينال. نندكمنتقل 
ه كزى ياز چ بازي كنندهه ك نيابتدا ا. ردمكگر استفاده يل من براى ترساندن از برخى متدهاى دين دليو به هم
 ينمما ه كدر بازى مى توانست داستانى  »متن«ند مى ترسد و وجود يه مى بك يزيشتر از چيند بينمى ب
ن حس را يالوگ ايد اديم و مقدار زينكم حس انزوا را منتقل يما قصد داشت. دنكف يتعررا م يش دهيم نمايتوانست
با قرار دادن برخى مرگ «:دين مى گوياو همچن ».ردكن حس را حفظ مى يه متن اكن مى برد در حالى ياز ب

 راه رفتنمثل  عادي هاي ارىكن در ابتداى بازى، ترس در يختن زمير در بازى مثل فرو ريهاى اجتناب ناپذ
ه حس كر بودن يب پذين رفتنى بودن سالح ها باعث مى شود حس آسين موارد و ازبيتمام ا. جاد مى شوديا
  ».ندكت نيگاه احساس امن چيه كنندهجاد شود و بازى يت ااس كدى در بازى هاى ترسنايلك

در  كننده يه بازكن در نظر گرفته شده باعث مى شود يه براى دوربكبى يه هاى نامتعارف و عجيدر بازى زاو
ه توجه و كانى كه بر روى مكد هن به طراحان اجازه مى ديان ها احساس ناراحتى داشته باشد و همچنكبرخى م

  .دننترل داشته باشكبر روى آن است  كنندهز بازى كتمر
ن و طرفداران قرار گرفت و باعث شد يعرضه شد و مورد توجه منتقد 1992در سال  »تنها در تاريكي«بازى 

  .نندكدى نگاه يجدي ه يسازندگان به طراحى بازى از زاو



وى يردند و استدك كرا ترو يگرى از سازندگان استديبه همراه تعداد د راينالن بازى يان ساخت ايپس از پا
م يبه ت »2تنها در تاريكي «ردند و ساخت كس يتأس Adeline Software Internationalدى به نام يجد
بودن  كه باعث ترسناكاتى يردند اما خصوصكم پلى را حفظ يد هسته اصلى گيم جديت. دى سپرده شديجد

ن نسخه به لطف ين وجود ايبا ا. تا ترس ندز داشتكراندازى تمريشتر روى تينسخه اصلى بود را از دست دادند و ب
ه سازندگان ك نيعرضه شد و با وجود ا 1994ز در سال ين بازى نيفروش خوبى داشت و نسخه سوم ا ،غاتيتبل

ت نسخه اول فاصله يز هنوز از موفقين نسخه نيب نشوند اما اكرده بودند اشتباهات نسخه قبل را مرتكسعى 
  .داشت
ن بازى منبع الهامى شد براى نسل بعدى يده گرفته شود و ايه نادكبزرگتر از آن بود » تنها در تاريكي«ت يموفق

   .»ژانر وحشت«بازى هاى 
ه مى خواست بداند با سخت افزار هاى ك »شينجي ميكامي«نسول ها كد يو با ورود به نسل جد 1994در سال 

ارگردانى و داستان ك و طراحى بازى، »رزيدنت«رد به ساخت بازى كش رفت شروع يجا مى توان پكد تا يجد
  .ار خود او بودكبازى همگى 

فك هاي «، »بيگانه«لم هاى يسؤال مى شود او ف »رزيدنت«بازي در مورد منبع الهام او براى  ميكاميوقتى از 
را به  -ارمندان خود او ساخته شده بودكه توسط ك- Sweet Homeو بازى   »شب مردگان زنده«،» كوسه

ش از يار مشهود تر است وحتى پيدر بازى بس »تنها در تاريكي«رات ياما تأث .ندكعنوان منبع خود معرفى مى 
در مورد شباهت  ميكاميه از كسه مى شدند و زمانى هم ين دو بازى اغلب با هم مقايهم ا »رزيدنت«عرضه 

 »سوپر ماريو«با  Pac Landه شباهت ك »شيگرو مياموتو«مى شود همانند  سؤال »تنها در تاريكي«ش به يباز
ز به سادگى مى ين ميكاميح مى دهد،يتوض Pac Landش نسبت به يار بازيشرفت هاى بسيح در مورد پيبا توض
  !»بهتر كيگراف«:ديگو
او چندان عالقه . سان نبودكي »تنها در تاريكي«د يبا د امالًكداشت  »رزيدنت«ه او در ساخت كدى ين حال ديبا ا

شتر ترس حاصل از يه بكد نداشت بليه در ذهن انسان به وجود مى آكاى به ترس روانشناسى و ترس فلسفى 
    .زى درون انسان مد نظرش بودين و ترس غريصحنه هاى خون

ساخت ادامه بازى ه عهده دار كسانى كشده بود را بهتر از  »تنها در تاريكي«ت يه باعث موفقكفورمولى  ميكامي  
راه منحصر به فرد براى ترساندن به  كينما گرفته بود يه از سكراتى يرد و با افزودن تعامل به تأثك كبودند در

جاد آن در يه اكرده بودم كز كمن بر روى نوعى از ترس تمر«:دين باره مى گويخود او در ا. ردكدا يله تعامل پيوس
  ».ستين نكلم ها مميف

رد و با وجود كل ين بازى ها تبديى از موفق تركيآن را به  »رزيدنت«ون نسخه اى يليم دهمدو و هفت فروش 
ارى به يبس كمكنسول سونى، كانحصاري بودن آن براي  گر عرضه شد،يه بعداً بازى براى پلتفرم هاى دك نيا

شه با نام يهم كن سبيت ايه موفقك نيبراى ا شركت كپكامه كت بازى باعث شد يموفق. ردكنسول كفروش 
ن يرا بر ا Survival horrorن بار نام يند، نخستكل يتبد كن سبيشناخته شود و خود را به سمبل ا كپكام
برخى از آن ها را از نو  يتو حد يرا ارتقاع بخش كن سبيتمامى استاندارد هاى قبلى ا »رزيدنت«. بگذارد كسب



 كن سبيهمه مى خواستند در ا. ده داشتيعق كينام و  كيش بود يآزما كيه سابقاً كزى يحاال چ. ردكف يتعر
ن يه اكژاپنى  »ژانر وحشت«ش آمد موجى بود از بازى هاى ين پيه پس از اكزى يد نقشى داشته باشند و چيجد

  .افتيان نسل ادامه يتا پا 1997موج از سال 
ه بر خالف كبود  اي يباز ،دركد استفاده ين ژانر جديه از فرصت و عالقه فراوان نسبت به اكى يى از بازى هاكي
اى كيه در آمركنام داشت  Clock Tower 2ن بازى يا. نبود »رزيدنت«دى از يگر تقليارى از بازى هاى ديبس

ه سال قبل ك Super Famicomشناخته مى شد و دنباله اى بود براى بازى  Clock Towerشمالى با نام 
: ت اصلىيخصوص كيبودند با  كيلكى اشاره و يبازى ماجراجو كين بازى ها يهر دوى ا. در ژاپن عرضه شده بود

ن عنصر اصلى يهم. ردكب مى يرا در طول بازى تعق كنندهبازى  Scissormanبه نام  كموجود خطرنا كي
بازى موفق  كين بازى به يافى بود و اكبودند  »رزيدنت«تشنه بيشتر ه كنى يواقعى براى مخاطب »ژانر وحشت«
  .ل شديتبد
زودى عرضه خواهد ه در حال ساخت است و ب »رزيدنت«رد ادامه كرد و اعالم كن را خالى نيهم زم كپكاماما 
 گردد و به جاى آنترس بر كيالسكرات كمى خواست به تف ميكامي  . اما ساخت نسخه دوم اصالً ساده نبود. شد
ز معمولى نشان دهد و آن را يچ كيده را نشان دهد يس تا بحال ندكچ يه هكعمارت بزرگ و وهم آلود  كيه ك

به بى  Tروس يآشناى شهرى را نشان دهد و آن را با حمله وي منطقه  كيند، كب يز عجيچ كيل به يتبد
الت داستانى باعث شده تمام كط هاى واقعى و مشيمح. اغذ خوب بودكده تنها روى ياما متأسفانه ا. شدكنظمى ب

باً از ابتدا ير زد و تقرياو پروژه را تأخ. رديم سخت بگيتصم كيمجبور شد  ميكاميجه بماند و يده ها بى نتيا
ز يننده نكه يبه عنوان ته ميكاميت يرد و به موقعكن خبر مثل بمب صدا يا. ردكشروع به ساخت دوباره آن 

وهم آلود بهتر از فضاى واقع  كيت به نفع بازى تمام شد و فضاى تاريم در نهاين تصمين وجود ايضربه زد، با ا
پنج عرضه شد و توانست  1998ه يسى شدند و بازى در ژانويت ها بازنويداستان بازى و شخص. انه جواب داديگرا
  .ت قسمت سوم بازى سال بعد عرضه شدين موفقيون نسخه بفروشد و در پى ايليم

از  »7فاينال فانتزي «ر داد ييتى را تغيب 32ن نسل روند بازى هاى يه در اكگرى يبازى د »رزيدنت«نار كدر 
ن بازى يا. ردكرا عرضه  Parasite Eveن دوران بازى يو در اين استديه اكبود  Squaresoftو ياستد

آن و  كيانه و تم تاريبه حساب نمى آمد ولى فضاى واقع گرا كبازى ترسنا كيشد  ياحتماالً اگر امروزه عرضه م
  .شدن بازى مى شدند كوالها باعث ترسنايه

  .ردكافت يرا در بزرگساله درجه سنى كبود  Squaresoftن بازى يه اولكن است ين بازى ايات اكگر نياز د
به اوج  شركت كوناميتوسط  »سايلنت هيل«و با عرضه  1999در سال  »ژانر وحشت«ى بازى هاى يدوران طال
 لودو اتمسفر رازآ كمترو فضاى شوم، كيهمراه  »رزيدنت«زى موجود در يترس غر ،كب شويكتر. ديخود رس

سى ي، همگى سطح داستان نو)به خصوص استفاده از مه(اقتباس شده بود  نگيكون يار هاى استكه از برخى ك
  .بردمي ر بازى ها فرا تر يى موجود در سايد و ترس را از سطح ابتداد ارتقاع مى بخشييسطح جد كيژانر را به 
 ردند،كشن دورى مى كت هاى قدرتمند بازى هاى ايشه از شخصيهم »ژانر وحشت«ه بازى هاى كدر حالى 
سايلنت «در  Harry Masonت يشخص ا مأمور دولت بودند،يبازرس  س،يت هاى آن ها افسرپلياغلب شخص



تصادف به دنبال دختر  كيمات خاص پس از يچ گونه تعليفرد عادى بود و بدون ه كياو . متفاوت بود »هيل
مرد عادى را مجبور  كي ،رد و ترس از دست دادن فرزندكشه هاى معمول ژانر دورى يلكبازى از . شتخود مى گ
ن براى انتقال حس اضطراب ير معمول دوربيه هاى غياز زاو. ر عادى بپردازديبه مبارزه با موارد غكه  ختمى سا

ننده براى پوشاندن كناراحت ى و مه هاى كير بازى ها از تاريه در ساكدر حالى و  ،در بازى استفاده شد
جاد ترس يار متفاوتى انجام داد و از آن براى اكگر ژانر ترس يبار د كي ى استفاده مى شد،كيت هاى گرافيمحدود
  .ابزار قدرتمند ترساندن است كيچون ترس از ناشناخته  .ند استفاده شدينمى تواند بب كنندهه بازى كزى ياز چ
چ وقت يه بود، پلي استيشنن بازى هاى يبازى هاى معرف ژانر و از پرفروش تر ى ازكي »سايلنت هيل«ه ك نيبا ا

  .دينرس »رزيدنت«غاتى يت اقتصادى و تبليبه موفق
ن بازى بازگشتى بود به تم يا. ردك »داينو كرايسيس«ن بازى اقدام به ساخت بازى يدر جواب ا كپكامبالفاصله 
 .باً فراموش شده بوديشروع شد اما تقره ژانر با آن كنده يلى در زمان آيعلمى تخ

  
  »ژانر وحشت«زوال 

 تندم پلى و چه در طراحى نداشيت چندانى چه در گيس سابق خالقكبرع كبازى هاى ترسنا ن زمان به بعد،ياز ا
  .ردندكرات مقاومت مى ييدر مقابل تغ كسازندگان ژانر ترسنا شرفت بودند،ير ژانر ها در حال پيه ساكو در حالى 
فضاى  كيو با آنالوگ در  كينامين را به صورت ديه چطور مى توان دوربكنشان داد  »64ماريو «ن بار يوقتى اول

ن ثابت يه دوربك كاما سازندگان بازى هاى ترسنا ن سمت رفتند،يم به اكم كتمام بازى ها  رد،كنترل كبعدى  3
    .ردندكر مقاومت يين تغيدر مقابل ا دانستند،ن بازى ها مى يعامل ترس در ا كيب را يه هاى عجيبا زاو
 »سگا دريمكست«كنسول بر روى  »كد ورونيكا«راه خود را با عرضه دوران ن يادر  »رزيدنت«ن اوصاف يا با تمام

ى فراوان توانست كيات گرافيف تر بود اما به لطف جزئين ضعيشيسه با نسخه هاى پيگرچه بازى در مقا. ادامه داد
،  D2عرضه شدند مثل  دريمكسته بر روى كى »ژانر وحشت«ر بازى هاى يه ساكن حال يباشد با ابازى موفقى 
Carrier  وIllbleed نده همچنان روشن به نظر مى آمديآ ن اندازه خوش شانس نبودند،يبه ا.  
شن كشتر به ايرا هرچه ب كعرضه شد و سب كپكامتوسط  »اونيموشا«بازى  ،2پلي استيشن دن يبا از راه رس
  .ردك كيى نزديماجراجو
م يه گكن نسل عرضه شد يبوت از نسخه اصلى بود در اير كيه ك »يك كابوس تازه: تنها در تاريكي«ن يهمچن

  .ندكا ين بازى نتوانست بازى را احين حال ايبا ا. شده بود كينزد »رزيدنت«پلى آن به 
ات ژانر ترس يآن بازگرداند و از خصوصبه را از داشت يه آنچه ژانر نكعرضه شد  Fatal Frameدر مقابل 

ن بازى يا عرضه شد عالقه به اكيدر آمر »حلقه« كلم ترسنايه فكزمانى . ردكدر آن استفاده ) J-Horror(ژاپنى
  .شتر شديب

ه نسبت به نسخه قبلى فضاى بزرگ تر و كبود  »2سايلنت هيل «رد ك كمكن نسل به ژانر يه در اكگرى يبازى د
مي  كنندهدر آن موجودى همواره به دنبال بازى  »3 رزيدنت«و  Clock Towerده ترى داشت و مانند يچيپ



خ بازى يت منفى تارين شخصيتر كل شد به ترسنايتبد نام داشت Pyramid Headه كن موجود يو ا آمد
  .انه اىيهاى را
 Siliconرد،كرش را نمى كس فكچ يه هكتى بود كاز شر »ژانر وحشت« كيالسكن بازى دوران يآخر

Knights نينتندوت كاز شر.    
و  »صفر: رزيدنتى رو به رو است و بازى هاى يالت جدكه ژانر با مشكمشخص بود  2003دن به سال يبا رس

  .ست خوردندكهر دو چه از نظر نمره و چه فروش ش »3داينو كرايسيس «
ن يا. بود »2سيستم شاك «ت ژانر شد كنظر در حرد يه باعث تجدكى ين بازى هايار ترذرگين و تأثيى از اولكي

 يراركوه معمول و تيرده بود از شكبشمار نمى آمد و تالش  »ژانر وحشت«بازى  كيبازى در زمان عرضه اصالً 
ه همچنان هسته اصلى آن ها را كرد درحالى يردند فاصله بگكر بازى ها براى ترساندن استفاده مى يه ساك اي

به عنوان راهنماى خود نگاه  »تنها در تاريكي«ا ي »رزيدنت«به  Irrational Gamesم يت. رده بودكحفظ 
آن ها از . دنديسانى رسكيجه يدر پاسخ به نت ردن بازى رو به رو شدند،ك كه با چالش ترسناكردند اما زمانى كن

    .ردندكم پلى براى ترساندن مخاطب استفاده يرى به عنوان تم اصلى در داستان و گيب پذيدو عنصر انزوا و آس
ت ها هنوز داشتند از كر چندانى نگذاشت چون شرينسبتاً بازى موفقى بود اما در ژانر تأث »2سيستم شاك «
وقتى سازندگان  اهش فروش،كم با كم كاما . خوب پول در مى آوردند مى ساختند، »رزيدنت«ه از كى يلون هاك
    .رات افتادندييجاد تغير اكبه ف آن ها براى ترساندن مخاطب جواب نمى دهد، مىيهاى قد كلكگر يدند ديد

ده هاى يو با ا كى ترسناير ساخت بازكبه ف »تنها در تاريكي«سازنده اصلى  فردريك راينالن راستا يدر هم
 كنندهرى توسط بازى يم گيان تصمكام   ده ها مى توان بهين ايى از اكياز جمله . گرفت Agarthaد به نام يجد
ترساندن بازى هدف، «:دين باره مى گويرد و خود او در اكمات بر روند بازى اشاره ين تصمير گذاشتن ايو تأث
  ».ه حتى آن را انجام دهدكش از آنيهدف برسد پ كيد انجام دهد تا به يند باكر مى كه او فكزى بود يبا چ كننده

 استفادهتم  كيماتى را به عنوان ين تصميهمچ »بايوشاك«گاه عرضه نشده و بعداً  چيه Agarthaمتأسفانه 
  .ردك

نترل كت آرام و كحر ،كمحو تر شد و بازى هاى ترسنا »ژانر وحشت«شن و كن بازى هاى ايدر ادامه مرز ب
ونى آن يليم سه و نيمو فروش  »3دووم «ت بزرگ يت موفقيه در نهاكنيتا ا. ردندكرا از بازى ها حذف  كخش
    .شن بروندكبه سمت ا »ژانر وحشت«افى بود تا همه بازى هاى ك

ن ينسخه چهارم اساخت با  »ژانر وحشت« كو سب »رزيدنت«ردن كا ياحقصد  ميكامي شينجين دوران يدر ا
 مكم كآلوده شود و  لئون هكن ياز جمله ا ر در بازى داشت،ييجاد تغيده هاى مختلفى براى اياو ا. سرى را داشت

او زامبى ها . د بازى را از نو بسازديه باكد يجه رسين نتيبه ا ميكاميت ياما در نها ت خود را از دست بدهد،يانسان
ن را بر يدورب. ردكض ينند تعوكرى كه مى توانستند بدوند،حرف بزنند و باهم همفكرا با مردم آلوده شده اى 

    .ش داديرى را افزايداد و دقت در هدف گر ييردن را تغك كيشل كيانكم تر آورد،كاراكروى شانه 



ته كن نير اما ايا خيبراى ژانر در نظر گرفته بود راه درستى بود  ميكاميه كه راهى كست يبه درستى مشخص ن
راندازى سوم يخ بازى هاى تينقطه عطف است در تار كي »4 رزيدنت«ه كر است يار ناپذكامالً مشخص و انك

  .هردكف ين ژانر تعريدر ادى يه استاندارد هاى جدكشخص 
  

و بازي مهم و » امنسيا«و » پنومرا«در اين مقاله جاي بازي هاي شركت فريكشنال گيمز به نام هاي : پانوشت
اين بازي ها ورق ديگري بر دفتر بازي هاي ترسناك زندند كه در مطالب بعدي . خالي است»اسلندر«انقالبي 

  )آرش حكيمي. (بررسي خواهيم كرد
 .استفاده شده است Survival Horrorبه جاي » ژانر وحشت«دراين متن عبارت ×
  : عكس ها به ترتيب از باال به پايين×

  تنها در تاريكي

Chiller 
Clock tower 
 داينو كرايسيس

Parasite Eve 
 رزيدنت

 سايلنت هيل

Haunted House 
Mystery House 

Project Firestart 
 كشتار با اره برقي در تگزاس 













   


