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اﻣﺮوزه ﯾﮑ از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزی اﺗﺎق ﻓﺮار ﯾﺎ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻤﺎ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺗﻬﺮان ،ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار اﯾﺮان ،ﻫﯿﺠﺎﻧ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم ﺷﯿﺮاز و ...
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ و از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺎق ﻓﺮار ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﺗﺎق ﻓﺮار ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ و در ژاﻧﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﺮﺳﻨﺎک ،ﻫﯿﺠﺎﻧ  ،دﻟﻬﺮه آور و  ...اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﺦﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗ ﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺎزی ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻬﯿﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ذﻫﻦ ،ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دارای ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار ﻓﻘﻂ در ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺟﺮا ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﮐﺎﺋﻮ ﮐﯿﻮﺗﻮ از ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را در دﻧﯿﺎی واﻗﻌ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﮑﯿﭗ روم ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدی  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﻮﮐﯿﻮ ژاﭘﻦ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﺪه اﺗﺎق ﻓﺮار را در ذﻫﻦ ﻃﺮاﺣ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ اوﻟﯿﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار را در ﺗﻮﮐﯿﻮ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﺳﮑﯿﭗ
روم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻧﯿﺰ ﯾﮑ از دوﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﺎﺋﻮﮐﯿﻮﺗﻮ اﯾﻦ اﯾﺪه را در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﮑﻮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ،اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﺮار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘ در
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ راه اﻧﺪازی ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﺷﯿﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،اﺗﺎق ﻫﺎی ﻓﺮار ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد،
اﻧﺠﺎم ﻓﯿﺰﯾﮑ ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک در دﻧﯿﺎی واﻗﻌ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار،
از ﺳﺎل  1394ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎی ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی اﺗﺎق ﻓﺮار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی  4ﺗﺎ  8ﻧﻔﺮه وارد اﺗﺎق ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ژاﻧﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ )ﺗﺮﺳﻨﺎک ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و  (...ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻤ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺮح داده
ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﮔﺮوﻫ
ﻫﺎﯾﺘﺎن در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ زﻧﺠﯿﺮه ای ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .در ﻃﻮل
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی اﺗﺎق ﻓﺮار ،ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و
در ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺜﻼ  60دﻗﯿﻘﻪ( ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ای
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ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﻫﺘﻞ ،ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ،ﻣﺘﺮو ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻧﺪان ،آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی رواﻧ و ...اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻓﺮار ﺗﺪاﻋ ﮔﺮ ﺗﺮس ،اﺿﻄﺮاب و ﻫﯿﺠﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻪ ﺳﻮد و ﻣﺰﯾﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘ ﺪدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗ ﺪادی از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﯿﻤ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻐﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﻮاس و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای
ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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