ﺑﺎزی در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﮐﻨﮑﺎش در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؟!

ﺑﺎزی از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﺮوزی دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻣﺮوزی ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﺲ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط را در ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮات آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺎزی از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﺮوزی دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻣﺮوزی ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﺲ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط را در ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮات آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ رواج ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﻓﻨﺎوری ﺟﯽﭘﯽاس ﻣﮑﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗﮑﻨﯿﮏ واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده ،اﻟﻤﺎنﻫﺎ و اﺷﯿﺎ اﻃﺮاف ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﻠﯿﺪی »ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز« ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اروﭘﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺒﺮ
داده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺣﺮﮐﺖ
در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮوﻣﺎروﻣﺎ ) (Chromaromaرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎزیﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻗﺮﻣﺰ ،آﺑﯽ ﯾﺎ زرد
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .راه و روش ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺘﺮو ﺑﺮای رﻓﺖوآﻣﺪ روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزیﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ را در زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده)اﻃﻼﻋﺎت رﻓﺖ و
آﻣﺪ( در اﯾﻦ ﺑﺎزی از روی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺘﺮو ) (Oysterﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮور اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان درونﺷﻬﺮی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻓﺮاد ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن
ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺷﺮاف ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ،
اﻃﻼﻋﺎت رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
 -1اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ

و ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬاب و ﻣﻔﺮح ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺟﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ و دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد ﮔﻔﺘﻦ
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد در ﺷﻬﺮ از ﻧﺎوﮔﺎن
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش و ﭘﯿﺎدهروی در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﻊ اﺻﻮﻟﯽ
ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻧﻮشداروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،ﻣﺮدم ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﺳﺘﺎن!
 -2ﺑﺤﺚ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﻮ را ﺑﺎ دﯾﻮاری ﺑﻠﻨﺪ از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد! ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮفداران ﺑﺎزی ﮐﺮوﻣﺎروﻣﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺪ و
ﺷﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه و ﺷﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮕﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﻓﺸﺎی
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دارد ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ژاﻧﺮ
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﺣﺎﻃﻪ و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺗﻤﺎم
ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ) (Entertainmentﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ،اﯾﺪه ﺑﺎزی
ﮐﺮدن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺧﺎص ،ﻫﻢ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎری را ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻢ رﯾﺰ اﻃﻼﻋﺎت
رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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