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سرمقاله
به نام خدا

وب سایت دنیای بازی طی ویژه نامه ای که خواهید 
خواند قصد دارد به معرفی مختصر و کوتاه از 
بازی های آینده و معرفی اجمالی از بازی هایی 
بپردازد که به دالیلی فرصت نقد و تحلیل در 

بخش مقاالت سایت را نیافته اند. این ویژه نامه 
که دنیای بازی+ نام گرفته قصد ندارد خاطرات 

مجله ی کاغذی یا فرمت و روش نوشتاری آن 
ماهنامه را در ذهن متبادر کند. این ویژه نامه صرفا 
تالشی است از طرف بخشی از تحریریه ی دنیای 

بازی و جمعی از عالقمندان. البته ناگفته نماند 
که قصد داریم در صورت استقبال خواننده های 

گرامی، انتشار این ویژه نامه را ادامه بدهیم و 
شاید ابعاد نگارشی و فرمت مفصل تری هم به آن 

بیفزاییم. پس منتظر بازخوردها و نظرات مفید 
شما خواننده های عزیز می مانیم.

ویژه نامه اطالع رسانی، تحلیلی، معلومات عمومی 
بازی های ویدئویی – شماره اول –  شهریور ماه 95
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مدیر مسئول: علی فخار

صفحه آرا: یونس میرزایی

تحریریه: حسین صدری، عماد غفوریان، میکائیل 
مایلی 

با تشکر از: محمد حسین دهقانی، مهدی اشتری

info@dbazi.com :پست الکترونیکی

نظر نویسنده مقاله لزوما نظر دنیای بازی نیست.

مقاالت خود را با ذکر منبع و ماخذ به صورت 
تایپ شده به پست الکترونیکی مجله ارسال 

کنید.

HYPE - بازی داغ جهان: فرزند مگامن 
ReCore و متروید پرایم! - پیش نمایش

Nightwing کمیک: معرفی شخصیت

بازی های تازه منتشر شده

پیشنهاد سینمایی ماه

بازی های شهریور-مهر
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دنیای بازی پالس با هدف 
رضایت شما تولید می شود.

نظرات و پیشنهادات خود را از 
ما دریغ نکنید.



HYPE فرزند مگامن و متروید پرایم!
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در ریکور بازیباز نقش دختر جوانی به نام جولی آدامز را 
بازی می کند. جولی از یک خوابی طوالنی بیدار شده و 

متوجه می شود ماموریت تحقیقاتی او و بقیه همراهانش 
بر روی سیاره کویری Far Eden کامال شکست خورده. او 

یکی از معدود افرادیست که در این سیاره، شانس زنده 
ماندن را یافته و حاال تبدیل به طعمه ای برای روبات های 
سرگردان آنجا شده. خوشبختانه او در این وضعیت تنها 

نیست و سه دوست روباتی او را در این ماجرا یاری 
می کنند.

یک تیم هرچقدر هم که در زمینه جست و جو و حمل و 
نقل قوی باشد بدون یک بازوی اجرایی ناقص و ناتوان 

است. Duncan نقش تانک گروه را بازی کرده و با قدرت 
بدنی فراوانش بار های زیادی را از دوش بازیباز بر خواهد 

داشت. برای بلند کردن و یا حرکت دادن اشیاء بزرگ 
و سنگین، باز کردن راه ها و معابر و خالصه هر کاری 

که نیاز به زور و بازو داشته باشد می توانید روی کمک 
Duncan حساب کنید. او همچنین با هسته قرمز درون 

بدنش حساب دشمنان قرمز رنگ را نیز کف دستشان می 
گذارد.

مک سگ باوفا و بهترین دوست جولی است. 
او از لحاظ اندازه، شکل و قیافه و رفتار و خلق و 

خو شبیه سگ های دست آموز است. او نقش 
جست و جو گر را در تیم ایفا می کند و قادر است 

با بو کشیدن و پیدا کردن اشیاء و آیتم ها، کمک 
بزرگی برای شما باشد. او همچنین هسته ای آبی 

رنگ دارد و می تواند در از پای در آوردن دشمنان 
آبی رنگ شما را یاری دهد.

سث روبات عنکبوت شکلی است که از سایر اعضای گروه 
کوچک تر است اما بر خالف جثه اش نقش مهمی در تیم 

دارد. او می تواند از ریل های مخصوصی که روی بعضی 
دیوار ها دیده می شود باال رفته و مکان های دور از دسترس 

را فتح کند. جولی می تواند با اتصال یک قالب به بدنه 
سث به همراه او از دیوار ها باال رفته و از موانع عبور کند. 

این موجود دوست داشتنی و مفید مجهز به یک هسته 
زرد رنگ نیز هست تا با کمک او از خجالت دشمنان زرد 

رنگ نیز در آیید.

JOULE ADAMS

DUNCAN 

MACK

SETH

درست در E3 سال 2015 بود که اولین تصاویر از بازی 
 CG به نمایش در آمدند. معموال گیمر ها از تریلر های

مانندی که قرار است پخش شوند و بروند تا سال دیگر 
دل خوشی ندارند. اما ریکور چیز دیگری بود. از همان 

ثانیه های آغازین تریلر می شد فهمید که با اثری متفاوت 
سر و کار داریم. اتمسفر دنیای عجیب بازی جذابیتی 

داشت که مشابه آن را کمتر در یک بازی ویدئویی دیده 

بودیم. همین باعث شد ReCore بتواند خیلی 
زود جایش را در دل خیلی ها باز کند. اکنون 

تا عرضه بازی چند روز بیشتر نمانده و همگی 
 Keiji به شدت مشتاقیم دستپخت مشترک
Inafune و سازندگان سری متروید پرایم را 

بچشیم.

بازی داغ جهان 
حسین صدری



مبارزات رنگی
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چرا ریکور یک بازی 
چهل دالریست؟

خبر چهل دالری بودن ریکور بسیاری از طرفداران 
و امیدواران به این بازی را شوکه کرد. در این باره 
سازندگان راجع به قیمت گذاری بازی توضیحاتی 

داده اند.
-"ریکور یک نام و فرنچایز جدید است. اگر چه 

نام های بزرگی چون کیجی اینافونه پشت آن 
هستند اما مایکروسافت هنوز هم نیاز دارد نظر 

بازیبازان را جلب کند. حتی تاریخ انتشار بازی 
نیز طوری تنظیم شده تا بیشترین توجه را جلب 

کند. ریکور هنوز طرفداران ثابت و مشخصی 
ندارد و ما با این کار قصد داریم به تعداد آن ها 
 AAA بیفزاییم. هدف ما این است که یک بازی

کامل و 60 دالری عرضه کنیم اما برای این که هیچ 
شکی و تردیدی برای گیمر ها باقی نماند تصمیم 

گرفتیم آن را با قیمت پایین تری به فروش 
رسانیم."

حتی با وجود سه یار وفادار روباتی باز هم این 
شما و Joule هستید که بیشتر مبارزات بازی 
را انجام می دهید. Joule مجهز به اسلحه ای 

پالسمایی است که به چهار نوع یا بهتر است 
بگوییم با چهار رنگ مختلف شلیک می کند. هر 
یک از دشمنان دنیای بازی رنگ خاصی دارند و 
باید با گلوله همرنگ و مناسب به آنان شلیک 

کرد. شما حتی می توانید با نگه داشتن دکمه 
شلیک گلوله های شارژ شده و قدرتمند تری را به 
سمت دشمنان پرتاب کنید. اینطور که پیداست 

بازی پر است از درگیری های سخت و شلوغ و 
صحنه هایی با دشمنان رنگ و وارنگ و پرتعداد.  

خوشبختانه بازیبازان در هنگام تیر اندازی از 
نعمت Auto Lock برخوردارند و نیازی نیست 

در درگیری های به آن شلوغی فکر نشانه گیری و 
درست به هدف زدن باشید.

سکوبازی بخش قابل توجهی از مراحل ریکور را 
تشکیل داده است. عالوه بر توانایی هایی که 
روبات های وفادارتان در این زمینه دارند خود 

 Dash نیز قابلیت پرش دو گانه و همچنین Joule
کردن را داراست. در بسیاری مواقع بازیباز باید 

با ترکیب این دو حرکت موانع بازی را پشت سر 
بگذارد. در راستای کنترل بهتر Joule در موقع 

فرود آمدن، سازندگان نماد خاصی را نیز طراحی 
کرده اند که نشان می دهد Joule هنگامی که 

روی هواست دقیقا کجا فرود خواهد آمد. با این 
حال کسانی که تابحال موفق به تجربه بازی 

شده اند انتقادات شدیدی به نحوه قرار گیری 
دوربین و حرکات آن داشته اند و طبق گفته 

هایشان با این وضعیت دوربین حتی با وجود 
امکانات دیگر، مراحل سکو بازی در ریکور واقعا 

سخت و دشوارند. به هر حال امید است در 
هنگام عرضه بازی تمامی مشکالت آن برطرف 

شده و شاهد اثری بی نقص باشیم.
بطور کلی می توان گفت ریکور پتانسیل های الزم 

برای تبدیل شدن به یکی از بهترین فرنچایز های 
مایکروسافت را دارد و اگر تا روز عرضه برخی 

مشکالت جزئی اش را نیز برطرف کند بی تردید 
شاهد تولد یک اثر عالی هستیم.



تا وقتی ریسک نایت وینگ4
سقوط کردن را قبول 
نکنی، نمی فهمی که 
می توانی پرواز کنی...

مرید  نقش  طریقی  به  که  هستند  افرادی  ابرقهرمان ها  دنیای  در  معموال 
تشکیل  باعث  روابط  اینگونه  می کنند،  ایفا  را  اصلی  قهرمان  دوست  یا 
 ، ابرقهرمانانه می شود؛ خانواده هایی چون خانواده سوپرمن  خانواده هایی 

خانواده فلش ، خانواده اسپایدرمن و البته خانواده محبوب بتمن .
اعضای  از  یکی  معرفی  به  کمیک  با  آشنایی  مقاله های  از  اول  قسمت  در 
به  "یا  گریسون  جان  "ریچارد  پردازیم؛  می  بتمن  ی  خانواده  ی  برجسته 

اختصار" دیک گریسون " معروف به "نایت وینگ"

کمیک:
معرفی شخصیت
NIGHTWING

بتمن:

در داستان ها و اتفاقات زیادی، در زمان غیبت بروس وین 
و یا مصدومیت های شدید وی؛ ریچارد درلباس بتمن نیز با 

جنایت کاران مبارزه کرده است و حتی در یک برهه ی زمانی 
هردو به عنوان بتمن حضور داشتند .

تین تایتانز :

ریچارد گریسون به عنوان نایت وینگ نقش بسیار مهم و 
پررنگی نیز در هدایت گروه قهرمانان جوان "تین تایتانز" 

داشته و درآن جا با قهرمانانی چون کید فلش، بیست بوی، 
ریون، استارفایر و ... همکاری داشته است .

همچنین در یکی از سری های کمیک با "استارفایر" ازدواج کرده 
و دارای دختری به نام "نایت 

استار" است.

خالقین
دیک گریسون برای اولین بار در سال 1940 میالدی بدست باب کین 

و بیل فینگر خلق شد و اولین حضور وی در نسخه 38 کمیک های 
"دی سی" و با تصویرگری جری رابینسون همراه بود .

ریشه ها
رابین :

دیک گریسون در ابتدا به همراه پدر و مادر خود به عنوان آکروبات 
هایی بسیار معروف و ماهر، زندگی می کردند و در سیرک ها به 

اجرای نمایش می پرداختند. آنها همچنین به نام گریسون های پرنده 
نیز معروف بودند. یک شب رئیس یک باند مافیایی در حین دزدی 
از سیرکی که خانواده ی گریسون در آن کار می کردند ، پدر و مادر 
ریچارد را به قتل رساند و ریچارد 9 ساله در آن هنگام شاهد قتل 

والدین خود بود. پس از رخ دادن این اتفاق هولناک، بروس وین 
)بتمن( که احساس ریچارد جوان را کامال درک می کرد، او را به فرزند 

خواندگی پذیرفت تا هم از او مراقبت کند و هم به عنوان اولین 
رابین و همکار بتمن در پیکار با جنایتکاران او را یاری دهد.

نایت وینگ :

سال های زیادی گذشت و ریچارد به جوانی بالغ و مستقل تبدیل 
شد؛ غرور جوانی ریچارد و امر و نهی های زیاد بتمن باعث درگیری 

هایی بین پدر و پسر می شد تا جایی که ریچارد تصمیم گرفت 
عنوان رابین را کنارگذاشته و به عنوان یک قهرمان مستقل فعالیت 

کند. و اینگونه بود که ریچارد 18 ساله به شهر متروپلیس رفت 
و پس از مدتی همکاری با سوپرمن و شنیدن داستان هایی از 

قهرمانی کریپتونی )سیاره ای که زادگاه سوپرمن است( به نام نایت 
وینگ، تصمیم گرفت این نام را برای خود برگزیند. ریچارد سپس به 
بالدهیون رفت تا نگهبان و محافظ شهری در همسایگی گاثم باشد.

عماد غفوریان



نایت وینگ

مامور 37:

در سری داستان های ریبوت شده "New 52" پس از افشای 
هویت نایت وینگ در تلویزیون، ریچارد یک مرگ جعلی برای 

خود ساخت و از آن پس به عنوان مامور 37 در سازمان 
جاسوسی " اسپایرال " فعالیت می کرد تا اینکه در سری کمیک 

"Rebirth" مجددا تحت عنوان نایت وینگ حاضر شد و از 
توانایی ها و تجربه های جدیدش استفاده کرد .

قدرت ها و توانایی ها
مهارت باال در هنر های آکروباتیک و بندبازی •

توانایی باال در هنرهای رزمی و نبرد های تن به تن •

کارآگاهی حرفه ای •

استفاده از سالح ها و تجهیزات با تکنولوژی باال •

لباس نایت وینگ مجهز به بهترین تکنولوژی ها است. 
تکنولوژی هایی که بطور خاص برای حرکات آکروباتیک وی 

طراحی شده. چکمه ها و دست کش های لباس هرکدام 
حاوی 8 محفظه برای نگه داشتن وسایل است. هر یک از 

این محفظه ها مجهز به یک سیستم تخریب خودکار است 
که کاربرد حفظاتی و امنیتی دارد. عالوه بر آن لباس دارای 

تکنولوژی یک بار استفاده است و به دیگر افرادی که قصد 
استفاده از آن را دارند شوک الکتریکی با ولتاژ باال وارد می کند.

از دیگر تجهیزاتی که نایت وینگ حمل می کند می توان به 
بمب دود، گلوله ی صدا، وینگ دینگ )بترنگ مخصوص نایت 

وینگ(، آرام بخش، قفل بازکن، جعبه کمک های اولیه، تلفن 
کوچک، کامپیوتر کوچک، شوکر، محفظه تنفسی، منور، پادزهر 

و شنود بی سیم اشاره کرد .

سالح اصلی نایت وینگ در بسیاری از نسخه ها "میله های 
اسکریما " است که دو قطعه میله ی فلزی تشکیل شده و 

دو انتهای آن ها شوک الکتریکی وارد می کند. در برخی مواقع 
نیز میله ها از انتها به هم متصل شده و یک میله ی بلندتر 

می سازند .

نایت وینگ در دیگر رسانه ها
دیک گریسون چه به عنوان رابین و چه به عنوان نایت وینگ 
در انیمیشن های زیادی حضور داشته که به مختصر برخی از 

آنان عبارت اند از:

 • Batman the animated series

 • Young justice

 • Son of batman

 • Batman vs robin

 • Batman badblood

 • Justice league vs teen titans

او همچنین در فیلم های سینمایی زیر حضور داشته:

 • Batman forever

 • Batman and robin

نایت وینگ همچنین در بین دیگر رابین های بتمن بیشترین 
حضور را دربازی های ویدیویی دارد و در بازی هایی چون

 • Lego batman

 • Batman arkham city

 • Batman arkham knight

 • Injustice gods among us

نیز حاظر بوده.

در سال 2011 نایت وینگ در لیست 100 قهرمان برتر سایت 
IGN رتبه 11 ام و در سال 2013 در لیست 50 قهرمان جذاب 
مرد در کمیک ها مربوط به سایت ComicsAlliance در رتبه 

نخست قرار گرفته است .

شایان ذکر است افراد و قهرمانان زیادی تحت عنوان نایت 
وینگ در کمیک های مختلف حضور داشته اند ولی حضور آن ها 

مقطعی و کوتاه بوده. در این مقاله منظور ما از نایت وینگ، 
فقط شخص ریچارد جان گریسون است!!

5



FAIRY FENCER F:
ADVENT DARK 

FORCE

STARBOUND

PHANTOM 
BRAVE

QUADRILATERAL COWBOY

بازی های تازه منتشر شده

یک نقش آفرینی ژاپنی با مبارزات نوبتی است که در سال 2004 برای کنسول پلی استیشن 2 
عرضه شد. شخصیت اصلی بازی دختر بچه ای سیزده ساله به نام Marona است که در سنین 
کودکی پدر و مادر خود را از دست داده. او با شبهی به نام Ash زندگی می کند و البته تنها کسی 

است که می تواند او را بصورت شبه ببیند.

PHANTOM BRAVE METASCOREPC

PC

PS2

WII

PSP

80

81

76

65

4
مرداد

NIPPON ICHI • JRPG

یک اثر معمایی- شبیه ساز است و از زاویه دید اول شخص دنبال می شود. در این بازی شما 
نقش یک هکر را بر عهده دارید. شما موظفید به ساختمان های مختلف نفوذ کرده و با توانایی 
هک کردن از سد سیستم های امنیتی آن ها عبور کنید و سپس پرونده هایی را به سرقت ببرید.

QUADRILATERAL COWBOY METASCOREPC

PC 85

4
مرداد

BLENDO GAMES • SIMULATION-PUZZLE

یک بازی دو بعدی اکشن ادونچر است که با بکارگیری المان های نقش آفرینی و یک دنیای 
بزرگ و منحصر به فرد، قادر است بازیبازان را ساعت ها غرق خود کند. گرافیک هنری زیبا و 

موسیقی گوشنواز از ویژگی های این اثر هستند. این بازی همچنین برای کنسول های نسل هشتم 
و پلی استیشن ویتا درحال ساخت می باشد.

STARBOUND METASCOREPC • MAC • LINUX

PC 83

4
مرداد

CHUCLEFISH GAMES • 2D RPG ADVENTURE

یک بازی نقش آفرینی ژاپنی فانتزی است که در سال 2013 برای پلی استیشن 3 منتشر شده. 
داستان بازی درباره اسحله های بسیار قدرتمندی به نام Furies است. این اسلحه ها در واقع 

سال ها پیش توسط دو خدای خیر و شر ساخته شده اند و گروهی از جنگجویان که به آنها 
Fencer گفته می شود به دنبال بدست آوردن این اسلحه ها هستند.

FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE METASCOREPS4

PC

PS4

PS3

66

71

65

5
مرداد

COMPILE HEART • JRPG

6



HYPER LIGHT 
DRIFTER

MARVEL: ULTIMATE 
ALLIANCE 2

MARVEL: ULTIMATE 
ALLIANCE

HEADLANDER

آخرین ساخته استودیو دابل فاین است و با ترکیب ساختار مترویدوانیایی و شوتر دو بعدی 
توانسته معجون لذت بخشی را فراهم کند. شما در نقش یک سر آدمیزاد قادرید خود را به هر 

بدن روباتی که در دنیای بازی پیدا کردید متصل کرده و آن را کنترل کنید. هنگامی که در ایستگاه 
فضایی بهوش می آیید صدای شخصی به نام Earl را می شنوید که ادعا می کند قصد کمک به 

شما را دارد...

HEADLANDER METASCOREPC • PS4

PC

PS4

75

77

5
مرداد

DOUBLEFINE-ADULT SWIM • METROIDVANIA

 )Alex Preston( ادای دینیست به بازی های هشت و شانزده بیتی قدیمی. آقای الکس پرستون
که در ساخت بازی هایی نظیر Zelda و Diablo نیز نقش داشته برای بازی کمپین کیک 

استارتری با حداقل درخواست 27000 دالر راه اندازی می کند. ولی درنهایت ششصد هزار دالر 
برای ساخت بازی جمعاوری می شود. این بازی در سبک اکشن نقش آفرینی دوبعدی ساخته 

شده و گرافیک و موسیقی زیبا از ویژگی های آن هستند.

HYPER LIGHT DRIFTER METASCOREPS4 • ONE

PC

PS4

ONE

84

81

77

5
مرداد

HEART MACHINE • 2D ACTION RPG

یک بازی اکشن نقش آفرینی است که در سال 2006 توسط اکتیویژن عرضه شد. این بازی 
بسیاری از سوپر هیرو ها و سوپر ویلن های مشهور مارول را دور هم جمع کرده. بازیباز می تواند 

یک تیم چهار نفره را از بین بیش از 22 شخصیت انتخاب کرده و به بازی بپردازد. بازی به شما 
اجازه می دهد تیم سوپر هیرو های مورد عالقه خود را بسازید و با دنیای کمیک های مارول بیشتر 

آشنا شوید.

MARVEL: ULTIMATE ALLIANCE METASCOREPC • PS4 • ONE

PC

360

PS3

82

82

78

5
مرداد

RAVEN SOFTWARE-ACTIVISION • ACTION RPG

این بازی دنباله ای بر نسخه قبلی مجموعه است و در سال 2009 عرضه شده. همچون اثر قبلی 
بازیباز می تواند تیم چهار نفره خود را این بار از میان دایره وسیع تری از شخصیت ها انتخاب 

کرده و با آنها بازی کند. بازی با دیدی ایزومتریک دنبال شده و گیم پلی و مکانیک های آن بسیار 
شبیه به سری X-Men Legends طراحی شده.

MARVEL: ULTIMATE ALLIANCE 2 METASCOREPC • PS4 • ONE

PS3

360

WII

74

73

50

5
مرداد

VICARIOUS VISIONS- ACTIVISION • ACTION RPG

7



MUTANT MUDDS: 
SUPER CHALLENGE

MINECRAFT: STORY 
MODE - EPISODE 7: 

ACCESS DENIED

STARDEW 
VALLEY

BLADE ARCUS FROM SHINING

پس از موفقیت های چشمگیر بازی ماینکرفت کمپانی محبوب تل تیل تصمیم گرفت یک بازی 
اپیزودی به سبک آثار خودش در دنیای این بازی بسازد. پس از اپیزود چهارم بازی و تمام شدن 
همه چیز به خوبی و خوشی از اپیزود پنجم ماجرای دیگری شروع می شود. این قسمت هفتمین 

اپیزود از این سری است و بار دیگر شما را در نقش شخصیت جسی قرار می دهد.

MINECRAFT: STORY MODE - EPISODE 7: 
ACCESS DENIED

METASCOREPC • PS4 • PS3 • ONE
360 • WIIU • VITA

PS4

ONE

68

71

5
مرداد

TELLTALE GAMES • ADVENTURE

یک بازی بلتفرمر دو بعدی است که برای کنسول دستی 3DS ساخته شده. گیم پلی بازی شامل 
پریدن از موانع بازی و تیر اندازی بسوی دشمنان می شود. بازی با یک کات سین ساده آغاز شده 
و در آن شخصیت اصلی را می بینیم که در حال انجام بازی ویدئویی است. ناگهان شهاب سنگی 

به زمین برخورد کرده و...

MUTANT MUDDS: SUPER CHALLENGE METASCOREPC • PS4 • VITA

PC

WII U

PS4

3DS

61

84

77

80

5
مرداد

RENEGED KID • 2D PLATFORMER

یک بازی مبارزه ای دو بعدی است که داستان شخصیت های دو عنوان Shining Blades و 
Shining Hearts را ادامه می دهد. این بازی پیشتر برای کنسول های پلی استیشن 3 و 4 عرضه 

شده و اکنون برای دارندگان رایانه های شخصی نیز موجود است. از بهترین ویژگی های بازی 
می توان به گرافیک زیبایش اشاره کرد.

BLADE ARCUS FROM SHINING METASCOREPC

PC 66

7
مرداد

SEGA • FIGHTING

یک بازی مستقل نقش آفرینی است که مرزعه داری و کشاورزی را شبیه سازی می کند. این 
بازی یاد آور عنوان زیبا و بسیار محبوب Harvest Moon است و خاطرات آن را برای طرفداران 

زنده می کند. سبک گرافیکی و گیم پلی این اثر درست شبیه همان عنوان بوده و حتی ویژگی های 
جدیدی نیز به گیم پلی آن افزوده است. Stardew Valley عنوانی عمیق و زیباست که برای 

طرفداران قدیمی Harvest Moon حکم طالی ناب را دارد.

STARDEW VALLEY METASCOREMAC • LINUX

PC 88

8
مرداد

CONCERNED APE-CHUCKLEFISH GAMES • SIMULATION RPG

8



BATMAN: THE 
TELLTALE SERIES

EPISODE 1

ABZÛ LITTLE KING’S 
STORY

جدید ترین اثر استودیو ی محبوب تل تیل بازیبازان را به دنیای جذاب کمیک های بتمن می برد. 
پیاده سازی فرمول ساده و دوست داشتنی بازی های تل تیل بر روی سری بازی های بتمن تا 

مدتی پیش برای طرفداران این سوپر هیرو یک رویا بود اما هم اکنون به لطف همکاری تل تیل و 
برادران وارنر به واقعیت تبدیل گشته. مثل همیشه تمرکز بر روی داستان و پردازش عمیق کارکتر 

هاست و انتخاب های گیمر بر آینده داستان بازی اثر گذار خواهند بود. بتمن تل تیل از مورد 
انتظار ترین بازی های امسال است و اپیزود اول آن هم اکنون به بازار ها عرضه شده.

BATMAN: THE TELLTALE SERIES
EPISODE 1

METASCOREPC • PS4 • PS3 • ONE
360 • MAC • IOS
ANDROID PC

PS4

ONE

74

73

77

12
مرداد

TELLTALE GAMES • ADVENTURE

Abzu اولین بار در E3 سال 2014 و در کنفرانس سونی معرفی شد. این بازی  اولین اثر استودیو 
 ABZU .تاسیس شده Journey و Flower است که توسط طراح هنری دو بازی Giant Squad

یک شبیه ساز دنیای زیر آب است و با بهره گیری از گرافیک هنری زیبا توانسته محبوبیت 
بسیاری کسب کند. نام بازی از دو عبارت “Ab” و “ZU” به معنی اقیانوس و دانستن، تشکیل 

شده و می توان آن را اقیانوس فرزانگی ترجمه کرد.

ABZÛ METASCOREPC • PS4

PC

PS4

83

77

12
مرداد

GIANT SQUAD-505 GAMES • ADVENTURE-SIMULATION

یک بازی ماجرایی استراتژی است که توسط Weapy Studios برای رایانه های شخصی ساخته 
و عرضه شده. بازی درباره افسر پلیسی به نام Jack Boyd است که به دستور شهردار فاسد 

شهر مجبور است پیش از موعد به اجبار از شغل خود استعفا دهد. اتفاقات بازی در شهر خیالی 
Freeburg رخ داده و بازیباز شاهد  180  روز از زندگی جک خواهد بود.

THIS IS THE POLICE METASCOREPC

PC 65

12
مرداد

WEAPPY STUDIO • ADVENTURE-STRATEGY

یک بازی استراتژی ریل تایم شبیه ساز زندگیست که برای کنسول Wii ساخته شده. شخصیت 
اصلی بازی پسر بچه ای ترسوست که پس از یافتن یک تاج اسرار آمیز به این قدرت دست 
می یابد که مردم را به اطاعت از خود وادار کند. شما در این بازی افراد خود را کنترل کرده و 

امپراطوری خود را گسترش خواهید داد.

LITTLE KING’S STORY METASCOREPC

PC

WII

VITA

67

87

70

15
مرداد

CING-XSEED GAMES • RTS

9



NO MAN’S SKYTRANSFORMERS: 
FALL OF CYBERTRON

UNO

RAY GIGANT

دنباله ای است بر بازی War For Cybertron که توسط استودیو High Moon ساخته شده. 
این اثر که در سال 2012 برای پلتفرم های نسل قبل عرضه شده بود هم اکنون برای کنسول های 

نسل هشتم نیز منتشر می شود. داستان بازی ادامه اتفاقات شماره قبل است و طی آن 
روبات های خوب یعنی AutoBot ها به رهبری آپتیموس پرایم تالش می کنند در جنگی بزرگ 

Decepticon ها را شکست دهند.

TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON METASCOREPS4 • ONE

PC

360

PS3

78

79

77

18
مرداد

HIGHMOON- ACTIVISION • TPS

یک بازی استراتژی کارتی است که بر اساس یک بازی کارتی واقعی با همین نام ساخته شده. 
بازی پیشتر برای پلتفرم های زیادی از جمله اکس باکس 360، پلی استیشن 3  و PSP عرضه 

شده و در این ماه نیز برای کنسول های نسل هشتم و رایانه های شخصی عرضه شد.

UNO METASCOREPC • PS4 • ONE

PS4

ONE

360

73

50

81

19
مرداد

GAMELOFT • CARD AND BOARD GAME

یک بازی اول شخص شوتر با جهانی بسیار عظیم است که به بازیباز اجازه می دهد با 
سفینه های مختلف به سیارات متنوع و پرتعداد بازی سفر کند. از ویژگی های برجسته این اثر 
طراحی دنیای زیبا و بزرگ آن است که کل آن با استفاده از الگوریتم ها و دستورات مشخص 
توسط انجین بازی تولید می شود. گیم پلی بازی از بخش هایی نظیر گشت زنی و کاوش در 

دنیای وسیع بازی، مبارزه، تجارت و همینطور تالش برای زنده ماندن تشکیل می شود.

NO MAN’S SKY METASCOREPC • PS4

PC

PS4

64

71

19
مرداد

HELLO GAMES • SURVIVAL

10

یک بازی نقش آفرینی ژاپنی است که تالش کرده با رعایت استاندارد های این سبک و تمرکز 
بیشتر بر روی ویژگی های روایی اثر قابل قبولی را ارائه دهد. اتفاقات بازی در نسخه ای خیالی 

از شهر توکیو رخ می دهد. زمانی که گروهی از بیگانگان به نام Gigants کره زمین را تا مرز نابود 
شدن پیش می برند شخصیت اصلی بازی به قدرتی عجیب به نام Yorigami دسترسی یافته و 

راه غلبه بر بیگانگان را میابد اما به درستی قادر به کنترل آن نیست.

RAY GIGANT METASCOREPC

PC

VITA

70

72

20
مرداد

EXPERIENCE-BANDAI NAMCO • JRPG



TALES OF
BERSERIA

XBLAZE:
LOST MEMORIES

CONCEPTION 2

GROW UP

این بازی دنباله ایست بر بازی Xblaze Code: Embryo. داستان بازی درباره دختری به نام 
Me است که با خواهر کوچکترش زندگی آرامی دارند. یک روز Me متوجه می شود که خواهرش 

بدون هیچ نشانی ناپدید شده. آیا او دزدیده شده؟ یا این که پدر دیوانه Me که آزمایشات 
خطرناکی را بر روی همسر و دخترش انجام داده پشت این قضیه است؟ جواب این سوال با 

رفتن به آزمایشگاه او مشخص می شود...

XBLAZE: LOST MEMORIES METASCOREPC

PS3 63

21
مرداد

ARC SYSTEM • ADVENTURE

ادامه ای بر بازی Grow Home است که در سال 2015 توسط یوبیسافت عرضه شده. در این 
بازی بار دیگر کنترل روباتی به نام BUD در اختار بازیبازان قرار گرفته و آن ها می توانند ماجراهای 

جدیدی را تجربه کنند.

GROW UP METASCOREPC • PS4 • ONE

PS4

ONE

70

71

26
مرداد

UBISOFT • ADVENTURE-PLATFORMER

یک بازی اکشن نقش آفرینی ژاپنی است و شانزدهمین بازی از مجموعه Tales محسوب 
می شود. این بازی هم اکنون برای کنسول های سونی در دسترس بوده و سال بعد نیز به بازار 

کامپیوتر های شخصی خواهد آمد. بازی دنیایی باز دارد و مبارزات آن همچون دیگر آثار این 
سبک، حالت نوبتی دارند. از نکات برجسته این اثر حضور آهنگساز سری دارک سولز یعنی 

Motoi Sakuraba در جایگاه نویسندگی قطعات موسیقی آن است.

TALES OF BERSERIA METASCOREPS3 • PS4

PS4 89

28
مرداد

BANDAI NAMCO • JRPG

یک نقش آفرینی ژاپنی است که برای کنسول های دستی 3DS و Play Station Vita ساخته 
شده. مبارزات بازی حالت نوبتی داشته و شخصیت اصلی بازی می تواند با استفاده از قدرت 

مخصوصی که در بدن دارد به همراه همکالسی هایش با شیاطین مبارزه کند.

CONCEPTION 2 METASCOREPC

VITA

3DS

62

62

26
مرداد

SPIKE CHUNSOFT • JRPG

11



DEUS EX: MANKIND DIVIDEDF1 2016

INSIDE

THE KING OF 
FIGHTERS XIV

یک بازی مسابقه ای و شبیه ساز رانندگیست که بر اساس مسابقات فرمول یک ساخته شده. 
این نسخه در واقع هشتمین بازی از این سری F1 است که توسط کد مسترز)سازندگان سری 

Grid و Dirt( ساخته و به بازار عرضه شده.

F1 2016 METASCOREPC • PS4 • ONE

PS4

ONE

82

84

29
مرداد

CODEMASTERS • RACING

چهاردهمین قسمت از سری The King of Fighters هم اکنون برای پلی استیشن 4 ساخته و 
عرضه شده و بر خالف نسخه های پیشین این بار گرافیکی کامال سه بعدی دارد. بازیباز ها می 
توانند از میان شانزده تیم سه نفره موجود یکی را انتخاب کرده و به بازی بپردازند. بازی دارای 

حالت داستانی و همچنین چند نفره نیز هست.

THE KING OF FIGHTERS XIV METASCOREPS4

PS4 81

2
شهریور

SNK – DEEP SILVER • FIGHTING

یک شوتر اول شخص مخفی کاریست که از فرزندان Deus Ex کبیر به حساب می آید. بازی 
بر اساس انتخاب های گیمر پیش رفته و او چه در صحنه های داستانی و چه در گیم پلی و نحوه 

بازی کردن با انتخاب های فراوانی روبرو می شود. گرافیک هنری زیبا و پر زرق و برق، تمرکز بر روی 
داستان سرایی و گیم پلی گسترده برگ برنده این اثر در نسل هشتم هستند.

DEUS EX: MANKIND DIVIDED METASCOREPC • PS4 • ONE

PC

PS4

ONE

83

85

82

2
شهریور

EIDOS MONTREAL-SQUARE ENIX • RPG-FPS

بازی Limbo که در سال 2011 شاهد عرضه آن بودیم جادویی در خود داشت که وصف کردنی 
نیست. شاید اثرات همین طلسم باعث شد هنگام شنیدن خبر ساخته شدن Inside این گونه 

به وجد بیاییم. بازی بعدی استودیوی Playdead همان فرمول آشنای قدیم را حفظ کرده. پسرکی 
که در دنیایی عجیب رها شده و با حل کردن معما های مختلف سعی دارد راه خود را بیابد. بازی 

این بار با موتور یونیتی ساخته شده و سازندگان در آن، از رنگ و موسیقی نیز بهره گرفته اند! 
اگر با لیمبو خاطره های عالی دارید بدانید همه چیز مهیاست تا بار دیگر در یک دنیای غریبه و 

بی رحم و البته عمیق، فرو روید.

INSIDE METASCOREPS4

PC

ONE

87

93

2
شهریور

PLAYDEAD • PUZZLE-PLATFORMER, ADVENTURE

12



RESIDENT EVIL 4

WORLD OF WARCRAFT:
LEGION

چهارمین شماره از سری ماندگار Resident Evil که جزو بهترین بازی های تاریخ نیز هست برای 
کنسول های نسل هشتم نیز به بازار آمده. از دالیل موفقیت و محبوبیت این نسخه می توان به 
حضور شخص شینجی میکامی در جایگاه کارگردانی آن اشاره کرد که تاثیرات آن را نیز می شود 

به وضوح دید! این بازی در سال 2005 برای کنسول گیم کیوب ساخته شده و بار دیگر شما را در 
نقش لئون کندی قرار می دهد. 

RESIDENT EVIL 4 METASCOREPS4 • ONE

GAME CUBE

PC

PS2

96

76

96

9
شهریور

CAPCOM • ACTION SURVIVAL HORROR

Legion نام ششمین ست الحاقی بازی عظیم دنیای وارکرفت است که اولین بار در گیمز کام 
2015 معرفی شد. از ویژگی ها این بسته می توان به توانایی ارتقا به لول 110، اسلحه های بیشتر 

و مکان جدیدی در آزراث به نام Broken Isles اشاره کرد. دنیای وارکرفت از بزرگ ترین و 
محبوب ترین بازی های نقش آفرینی آنالین چند نفره در جهان است که توسط کمپانی بلیزارد 

ساخته و منتشر شده است.

WORLD OF WARCRAFT: LEGION METASCOREPC

PC 86

9
شهریور

BLIZZARD ENTERTAINMENT • MMORPG

13
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ماهسینمایی پیشنهاد 
ترن هوایی،  مانند یک  "بدون مرز" 
بسیار هیجان انگیز و  سریع است 
تمام  در  عجیبی  طرز  به  را  شما  و 
می کشاند.  خود  دنبال  به  مدت 
پس  که  است  قرار  این  از  داستان 
 Eddie(از جدا شدن نامزد ادی مورا
تمایلی  او، هیچ شرکتی  از   )Morra
را  خود  ادی  ندارد.  او  استخدام  به 
در شرایطی نابسامان و بدون آینده 
وضعیت  این  اما  می بیند؛  موفقی 
همسر  برادر  با  او  مالقات  از  پس 
سابقش)ورنون( تغییر می کند. او که 
ادوارد  به  است  مخدر  مواد  کار  در 
این  که  می کند  ادعا  و  داده  قرصی 
قرص باعث افزایش بهره وری ذهنی 
مصرف  از  پس  ادی  می شود.  او 
موفقیت  به  ناگاه  به  قرص  این 
نگاه  و  یافته  دست  چشمگیری 
سرمایه گذاران بزرگ را بسوی خود 
این که  از  اما غافل  جذب می کند. 
عوارض جانبی این محصول آرام آرام 

شروع به آشکار شدن می کنند...

LIMITLESS

میکائیل مایلی
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میکائیل مایلیماهسینمایی پیشنهاد 

انیمیشن   
پیشنهادی

سرود قلب ها به معنی واقعی کلمه 
لطیف، مالیم و دلنشین است. شاید 
گونه ای  به  قلب ها  سرود  شروع 
باشد که تصور کنید این اثر مناسب 
خردساالن است. اما با جلو تر رفتن 
پرسش های  داستان  بیشتر  هر چه 
گنجانده  اخالقی  مباحث  و  عمیق 
شده در سرتاسر آن بیشتر در نظر 
جلوه می کنند. داستان اصلی درباره 
 Naruse( دختری به نام ناروزه جون
تامّل  رخدادی  طی  که  است   )Jun
را  خود  زدن  حرف  توانایی  برانگیز 
در  بعد  سال  چند  داده.  دست  از 
مدرسه معلم کالس تصمیم می گیرد 
را  نمایش   یک  برگزاری  وظیفه  تا 
از  بگذارد.  دانش آموزان  عهده  بر 
نفر  چهار  کالس  دانش آموزان  بین 
از  یکی  ناروزه  انتخاب می شوند که 
که  آنجاست  کار  سختی  آنهاست. 
ناروزه به سختی می تواند نظرات و 
پیشنهادات خود را ابراز کند اما برای 
این که یکبار برای همیشه حرف دل 
خود را بزند وظیفه نوشتن داستان 

نمایش را بر عهده می گیرد.

THE
ANTHEM 
OF THE 
HEART



بازی های شهریور
Mother Russia Bleeds
Space Rangers: Quest

Just Sing 
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II
The Tomorrow Children

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas
Unbox

Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice
Project Highrise

Inferno Climber
Toxikk

BioShock: The Collection
Dead Rising
Dead Rising 2
Dead Rising Triple Pack
MeiQ: Labyrinth of Death
Mystery Chronicle: One Way Heroics
NASCAR Heat Evolution
NHL 17
Pac-Man Championship Edition 2
Pro Evolution Soccer 2017
Psycho-Pass: Mandatory Happiness
ReCore
Rive
The Witness

Avadon 3: The Warborn
Conga Master
The Bunker

Persona 5

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
Valkyrie Drive: Bhikkhuni

Cossacks 3
Criminal Girls 2: Party Favors
Dear Esther: Landmark Edition
NBA 2K17
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak: Special

PC • Mac • Linux
iOS • Android

PC • PS4
PS3 • Vita

PS4

PS4 • ONE
PC

3DS
PC • Mac

PC
PC

PC • PS4 • ONE
PC • PS4 • ONE

PS4 • ONE
PS4 • ONE

Vita
PC

PC • PS4 • ONE
PS4 • ONE

PC • PS4 • ONE
PC • PS4 • PS3 • ONE • 360

PS4 • Vita
PC • ONE
PC • PS4

ONE

PC • Mac
PC

PC • PS4 • ONE

PS3 • PS4

3DS
Vita

PC
Vita

PS4 • ONE
PC • PS4 • PS3 • ONE • 360

3DS
PS4 • PS4 • Vita

15

16

17

18

19
23

24

26
25

30
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بازی های مهر
Firewatch

Virginia 

Warhammer 40,000: Eternal Crusade

A House of Many Doors

Darkest Dungeon
FIFA 17
Forza Horizon 3
Shantae: Half-Genie Hero

Sonic Boom: Fire & Ice
XCOM 2

Demon Gaze II
The Metronomicon

Azure Striker Gunvolt 2
Yo-Kai Watch 2

Rocksmith 2014 Edition – Remastered
Warhammer: End Times – Vermintide

Mafia III
Paper Mario: Color Splash

100ft Robot Golf

Criminal Girls 2: Party Favors
Dragon Quest Builders
Duke Nukem 3D 20th Anniversary Edition World Tour
Gears of War 4
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
WWE 2K17

DriveClub VR
PlayStation VR Worlds
Rez Infinite
Rollercoaster Dreams
Shadow Warrior 2
Thumper

Disney Magical World 2

PC • Mac • Linux
iOS • Android

PC • PS4
PS3 • Vita

PS4

PS4 • ONE
PC

3DS
PC • Mac

PC
PC

PC • PS4 • ONE
PC • PS4 • ONE

PS4 • ONE
PS4 • ONE

Vita
PC

PC • PS4 • ONE
PS4 • ONE

PC • PS4 • ONE
PC • PS4 • PS3 • ONE • 360

PS4 • Vita
PC • ONE
PC • PS4

ONE

PC • Mac
PC

PC • PS4 • ONE

PS3 • PS4

3DS
Vita

PC
Vita

PS4 • ONE
PC • PS4 • PS3 • ONE • 360

3DS
PS4 • PS4 • Vita

ONE

PC • PS4 • ONE

PC • Mac • Linux

3DS

PS4 • Vita
PC • PS4 • PS3 • ONE • 360

PC • ONE
PC • PS4 • PS3 • Vita • ONE 

360 • WiiU
3DS

PS4 • ONE

Vita
PC • Mac

3DS
3DS

PC • PS4 • ONE
PS4 • ONE

PC • PS4 • ONE
WiiU

PS4 • PSVR

Vita
PS4 • Vita

PC • PS4 • ONE
PC • ONE

PS4
PS4 • PS3 • ONE • 360

PSVR
PSVR

PS4 • PSVR
PS4 • PSVR

PC
PC • PS4 • PSVR

3DS

31
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Skylanders: Imaginators

Crazy Machines 3
Eagle Flight
Exist Archive: The Other Side of the Sky
Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls

Macross Delta Scramble

Batman: Return to Arkham
Battlefield 1
Civilization VI
Lego Harry Potter Collection

PS4 • PS3 • ONE • 360 • WiiU

PC
Rift

PS4 • Vita
Vita

Vita

PS4 • ONE
PC • PS4 • ONE

PC
PS4

25
27

29
30
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