
سید احمد داداش نژاد - بازی سازباش 

بــه مــرور زمــان و بــا افزایــش تولیــد بازی هــای رایانــه ای، هماننــد دیگــر آثــار هنــری 

ــای  ــبک  های بازی ه ــدا س ــد. ابت ــاز ش ــاس نی ــا احس ــرای بازی  ه ــدی ب ــه طبقه بن ب

ــن ســبک ها  ــه تعــداد ای ــه ب ــا رفته رفت ــی محــدود و کمــی وجــود داشــتند ام ویدیوی

اضافــه شــد.

ــا دارای  ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــی وج ــی متنوع ــای ویدیوی ــبک  های بازی ه س

ــد. ــبک می گوین ــا زیر س ــه آن ه ــتند و ب ــود هس ــای خ زیرمجموعه ه

طبقه بنــدی مــِد نظــر ایــن مقالــه بــه ایــن صــورت اســت کــه ژانرهــای بازی هــا را بــه 

ــواردی  ــف، م ــبک های مختل ــردن س ــام ب ــل از ن ــد. قب ــیم می کن ــی تقس ــته اصل ۷ دس

هســت کــه بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد.

انواع سبک  های بازی های ویدیویی



2

• برخــی از بازی هــای ویدیویــی صرفــَاَ در یــک ســبک جــای می گیرنــد. برخــی از آن هــا 

ــا  ــد ام ــرار می گیرن ــی ق ــبک های اصل ــی از س ــاص در یک ــورت خ ــه ص ــه ب ــا این ک ب

ممکــن اســت ســبک هــای دیگــر را نیــز در خــود جــای داده باشــند. هــر از چنــد گاهــی 

ــای  ــوم ج ــبک های مرس ــدام از س ــچ ک ــه در هی ــود ک ــد می ش ــی تولی ــازی خاص ــز ب نی

نمی گیــرد.

• نحــوه دســته بندی ســبِک بازی هــا، متفــاوت از دســته بندی آثــار هنــرِی دیگــر مثــل 

ــری در  ــر هن ــه اث ــن  ک ــه ای ــرای پاســخ ب ــاب و نقاشــی اســت. ب ــم، موســیقی، کت فیل

چــه ژانــری قــرار می گیــرد مرســوم اســت بــه پیرنــگ و زمینــه ی داســتانی توجــه کننــد. 

ــوالََ  ــا معم ــته بندی آن ه ــی و دس ــای ویدیوی ــرای بازی ه ــبک ب ــِن س ــل، تعیی در مقاب

ــام  ــازی انج ــول ب ــر** در ط ــه گیم ــی ک ــازی( و کارهای ــِد ب ــی* )رون ــاس گیم پل ــر اس ب

می دهــد صــورت می گیــرد.

)Action( اکشن
در بازی هــای اکشــن، قــدرت عکس العمــل  بازیکــن توســط چالش هــای فیزیکــی 

ماننــد مبــارزه و تیرانــدازی ســریع و ســرعت عمــل در حرکــت کــردن ســنجیده می شــود.

اولیــن بــازی از مجموعــه بازی هــای Donkey Kong و بــازی Galaga از عناویــن 

ــوند. ــی ش ــوب م ــبک محس ــن س ــه ای اولی

ــه  ــاز ب ــوند و نی ــه می ش ــا تجرب ــط گیمره ــی توس ــه راحت ــَاَ ب ــن عموم ــای اکش بازی ه

اســتراتژی خاصــی ندارنــد. بــه همیــن خاطــر از ابتــدای صنعــت بازی هــای ویدیویــی 

ــوب  ــی محس ــای ویدیوی ــبک  های بازی ه ــدار در س ــای پرطرف ــه ژانره ــون از جمل تاکن

مــی شــوند.
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سبک اکشن از زیر سبک های زیر تشکیل می شود:

• ســکوبازی )Platformer(: ایــن ســبک بــه ایــن خاطــر ســکوبازی نامیــده می شــود 

کــه کاراکتــر بــازی بــا پریــدن، دویــدن یــا افتــادن بیــن ســکوهای داخــل بــازی حرکــت 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــود دارن ــبک وج ــن س ــادی در ای ــز زی ــای خاطره انگی ــد. بازی ه می کن

یــک مثــال خــوب می تــوان از بــازی .Super Mario Bros نــام بــرد.

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــا بای ــدازی، گیمره ــای تیران ــدازی )Shooter(: در بازی ه • تیران

ــد.  ــن ببرن ــد را از بی ــرار می گیرن ــل آن هــا ق ــه در مقاب ســاح ها، دشــمنان و کســانی ک

ــازی دســته بندی  ــِد بازیکــن در ب ــه ی دی ــوع زاوی ــق ن بازی هــا ی ایــن زیرســبک از طری

می شــوند. در بازی هــای تیرانــدازِی اوِل شــخص )First-person Shooters یــا 

FPS( کــه عمــده ی بازی هــای تیرانــدازی را تشــکیل می دهنــد، بــازی را از زاویــه دیــِد 

کاراکتــر تجربــه مــی کنیــم. Call of Duty ،Half-Life و Halo نمونه هــای خوبــی 

 Third-person( ــخص ــوِم ش ــدازِی س ــای تیران ــتند. در بازی ه ــبک هس ــن س در ای

ــاال و  ــازی از ب ــِن ب ــاِی دوربی ــل Fortnite و Splatoon نم ــا TPS( مث Shooters ی

پشــِت ســِر کاراکتــر اســت، بــه صورتــی کــه کاراکتــر را نیــز بــه عنــوان جزیــی از تصویــر 

ــم. ــازی می بینی ب

 Street و Mortal Kombat بازی هــای مبــارزه ای مثــل :)Fighting( مبــارزه ای •

ــز  ــع نی ــتر مواق ــه در بیش ــد ک ــی کنن ــز م ــارزه تمرک ــن و مب ــر روی اکش Fighter II ب

تن به تــن هســتند. ایــن بازی هــا روی توانایی هــای خــاص و منحصربه فــرد هــر 

ــا هــر  ــازی اســتوار هســتند. ایــن توانایی هــا باعــث می شــود ت یــک از کاراکترهــای ب

کاراکتــر، ســبک مبــارزه خــاص خــود را داشــته باشــد. در ایــن بــازی هــا معمــوالََ هــدف 
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ــاالی جــدول  ــگاه اول و ب ــه جای ــان ب ــا، بازیکن ــا شکســت دیگــر رقب ــه ب ایــن اســت ک

ــد. رده بنــدی دســت پیــدا کنن

• بزن بــزن )Beat’em up(: گرچــه بزن بــزن ترجمــه دقیقــی نیســت امــا بــه خوبــی 

ــم.  ــارزه کنی ــمنان مب ــا دش ــد ب ــز بای ــا نی ــه بازی ه ــن گون ــاند. در ای ــور را می رس منظ

ــت  ــن اس ــن در ای ــبک های اکش ــر س ــا دیگ ــا ب ــته از بازی ه ــن دس ــی ای ــاوت اصل تف

کــه بــا مــوج عظیمــی از دشــمنان طــرف هســتیم کــه بایــد آن هــا بزنیــم و بکشــیم و 

ــو برویــم. بــازی Double Dragon یکــی از اولیــن بازی هــای ایــن  همین طــور بــه جل

ــوان از بازی هــای  ــر ســبک Beat’em up می ت ــازی هــای اخی ــه ب ــود. از جمل ســبک ب

ــرد. ــام ب God of War ،Castle Crasherو Batonetta ن

• مخفــی کاری )Stealth(: در بازی هــای مخفــی کاری معمــوالً بایــد طــی چالش هــای 

ــارزه در  ــم. اکشــن و مب ــی انجــام دهی ــه صــورت پنهان ــی را ب ســخت و دشــوار کارهای

ایــن بازی هــا هســته اصلــی بــازی نبــوده و صرفــَاَ جهــت کمــک بــه بازیکــن و بــرای 

رســیدن بــه هــدف در بــازی وجــود دارد. در ایــن بازی هــا بایــد بــازی را در پنهانی تریــن 

ــن  ــال خــوب در ای ــک مث ــازِی Dishonored ی ــان برســانیم. ب ــه پای ــت ممکــن ب حال

ــل  ــا مراح ــد ت ــی کنن ــویق م ــن را تش ــبک، بازیک ــن س ــای ای ــد. بازی ه ــبک می باش س

ــوب ایــن  ــان برســانند. از بازی هــای دیگــِر محب ــه پای ــه ب ــه صــورت مخفیان ــازی را ب ب

ــرد. ــاره ک ــای Metal Gear Solid اش ــه بازی ه ــه مجموع ــوان ب ــبک می ت س

ــد.  ــا می باش ــبک بق ــن، زیرس ــر اکش ــای ژان ــی از زیر مجموعه ه ــا )Survival(: یک • بق

ــت.  ــرده اس ــور ک ــی ظه ــای ویدیوی ــان بازی ه ــت در می ــالی اس ــد س ــا چن ــبک بق س

 Survial( ــا ــت و بق ــبک وحش ــازی در س ــک ب ــه ی ــازِی Resident Evil ک ــن ب اولی

ــازی  ــه یــک ب ــد ک Horror( اســت از بازی هــای پیشــتاز در ایــن ســبک اســت؛ هرچن
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ــه بازی هایــی کــه در آن هــا بازیکــن حــق انتخــاب در  خطــی محســوب مــی شــود. ب

ــازی  ــد. در بیشــتر ب ــدارد بازی هــای خطــی می گوین گزینه هــا و مســیرهای پیــش رو ن

ــاز در محیــط  ــازِی Fortnite، یــک دنیــای جهــان ب ــِل ب هــای امــروزِی ســبِک بقــا مث

بــازی داریــم. بــه بازیکن هــا دسترســی و منابــع مختلــف داده می شــود تــا تجهیــزات، 

ــمنان و  ــل دش ــن در مقاب ــای ممک ــا ج ــد و ت ــا دهن ــود را ارتق ــگاه خ ــلحه و پناه اس

ــازی مقاومــت کننــد و بقــا داشــته باشــند. تهدیــدات ب

ــل Dance Dance Revolution و  ــک مث ــای ریتمی ــک )Rhythm(: بازی ه • ریتمی

Guitar Hero بازی هایــی بــر پایــه موســیقی هســتند کــه بازیکــن هــا را در نواختــِن 

ــا در  ــند. بازیکن ه ــش می کش ــه چال ــگ ب ــا آهن ــیقی ی ــک موس ــم ی ــه گام ریت گام ب

ــع  ــه موق ــازی را ب ــر ب ــای کنترل ــد دکمه ه ــده بای ــزی ش ــت و برنامه ری ــای درس زمان ه

ــدا  ــازی ادامــه پی ــه شــود و ب ــه درســتی نواخت ــِگ مــورد ِ نظــر ب ــا آهن ــد ت فشــار دهن

کنــد. جالــب اســت بدانیــد بــر خــاف تصــور عمــوم کــه فکــر می کننــد ایــن ســبک از 

ــن ســبک در ســال  ــازی در ای ــن ب ــد آمــده اســت، اولی ــر پدی بازی هــا در ســالیان اخی

ــد. ــاخته ش ــط Sony س ــام  PaRappa the Rapper و توس ــه ن ــادی ب ۱۹۷۷ می

)Action-Adventure( اکشن ماجرایی
ــرای  ــما را ب ــه ش ــتند ک ــورت هس ــن ص ــه ای ــوالً ب ــن ماجرایی معم ــای اکش بازی ه

ــا در  ــه ماموریت هــای متنوعــی می فرســتند ت ــاز ب ــع مــورد نی ــام و مناب جمــع آوری اق

ــد. ــش ببری ــازی را پی ــه ب ــد و در ادام ــام دهی ــی را انج ــد کار خاص ــت بتوانی نهای

بــه عنــوان مثــال در بــازی The Legend of Zelda کاراکتــر لینــک یــا همان شــخصیت 

اصلــی بــازی بایــد هشــت قطعــه را جمــع آوری کنــد تــا در نهایــت بتوانــد بــه زنــدان 



6

نهــم و نهایــی بــرای نجــات شــاهزاده خانــم وارد شــود.

در ایــن گونــه بازی هــا، تمرکــز بــازی بــر روی اکتشــاف، جســتجو، حــل کــردن معمــا، بــه 

دســت آوردن منابــع و مبــارزه کــردن مــی باشــد. اســتفاده از همــه عناصــر گفتــه شــده 

ــا  ــازی ه ــه ب ــود و این گون ــش ش ــازی لذت بخ ــه ب ــود تجرب ــث می ش ــم باع ــار ه در کن

طرفــدار زیــادی داشــته باشــند.

ــوالً  ــد، معم ــای نگیرن ــر ج ــبک های دیگ ــوند در س ــی ش ــد م ــه تولی ــی ک ــر بازی های اگ

ــه آن هــا برچســب اکشــن ماجراجویــی مــی زننــد چــرا کــه در ایــن ســبک، عناصــر  ب

مختلــف مکانیــک و گیم پلــی را داریــم. ســبک اکشــن ماجراجویی در میــان ســبک  های 

ــد. ــوب می باش ــیار محب ــی بس ــای ویدیوی بازی ه

سبک اکشن ماجرایی شامل زیرسبک های زیر است:

ــل  ــا مث ــت و بق ــبک وحش ــای س ــازی ه ــا )Survival Horror (: ب ــت و بق • وحش

بــازی Resident Evil معمــوالً بازی هایــی بــرای مخاطبیــن بزرگســال و پــر از خشــونت، 

ــه  ــازی ب ــاِت ترســناک هســتند. در بیشــتر بازی هــای ایــن ســبک، ب خونریــزی و اتفاق

ــا مجــوِز  ــد ی ــا کلی ــم ت ــد یــک کار خاصــی را انجــام دهی ــه بای ــن صــورت اســت ک ای

ــدی را داشــته باشــیم. در بازی هــای  ــط بع ــه محی ــن ب ــازی و رفت ــه ب ــرای ادام ورود ب

ــات و  ــتفاده از مهم ــرای اس ــد ب ــم و بای ــدودی داری ــع مح ــا مناب ــت و بق ــبک وحش س

امکانــات محــدود برنامه ریــزی و اســتراتژی خاصــی داشــته باشــیم. ایــن محدودیت هــا 

در موقعیت هایــی کــه زمــان کمــی داریــم یــا ایــن کــه بــا دشــمن و تهدیــدی مواجــه 

ــد. ــتر می کن ــا را بیش ــان م ــترس و هیج ــویم، اس می ش
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• مترویدوانیــا )Metroidvania(: بازی هــای ایــن ســبک بــه ایــن خاطــر مترویدوانیــا 

نامیــده می شــوند چــرا کــه از دو بــازی Metroid و Castlevania الهــام مــی گیرنــد. 

ــن  ــا ای ــتند ب ــی هس ــن ماجرای ــای اکش ــه بازی ه ــبیه ب ــی ش ــای مترویدوانیای بازی ه

تفــاوت کــه خطــی نیســتند. اغلــب، بازی هــای ایــن ســبک، گیمــر را مجبــور می کننــد 

تــا بارهــا بــه صحنه  هــا و مراحــل قبلــی پیمــوده شــده بــرای دریافــت یــا پیــدا کــردن 

ــای  ــی  و قدرت ه ــاح ، توانای ــط س ــازی توس ــا در ب ــر م ــردد. کاراکت ــد برگ ــی جدی آیتم

جدیــدی کــه اجــازه دسترســی بــه مناطــق خــاص و جدیــدی در بــازی می دهــد ارتقــا 

ــاص  ــمن خ ــک دش ــا ی ــخت ب ــی س ــد از رویاروی ــا بع ــن ارتقاه ــوالً ای ــد. معم می یاب

ــا  ــبِک مترویدوانی ــاِی س ــِی بازی ه ــای اصل ــوارد از ویژگی ه ــن م ــت. ای ــازی اس در ب

ــود. ــوب می ش محس

)Adventure( ماجراجویی
ــازی  ــِد ب ــی و رون ــر اســاس گیم پل بازی هــای ماجراجویــی هــم مثــل دیگــر ســبک ها ب

دســته بندی می شــوند نــه بــر اســاس داســتان یــا محتــواِی بــازی. بــا ایــن که پیشــرفِت 

ــتان پردازی داده  ــی و داس ــرای قصه گوی ــازها ب ــه بازی س ــتری ب ــات بیش ــاوری امکان فن

اســت امــا اصــول بازی هــای ماجراجویــی تغییــر زیــادی نســبت بــه شــکل اولیــه خــود 

کــه بــه صــورت متــن بوده انــد نداشــته اســت.

ــر در  ــخصیت های دیگ ــط و ش ــا محی ــان ب ــوالََ بازیکن ــی معم ــای ماجراجوی در بازی ه

تعامــل هســتند. بــه ایــن ترتیــب پــازل هــا را توســط ســرنخ هایی کــه در محیــط بــازی 

ــد. ــازی حــل می کنن ــی ب ــرای پیشــرفت در داســتان و گیم پل ــد ب ــه دســت می آورن ب

ــود،  ــده ش ــا دی ــن بازی ه ــات در ای ــی اوق ــاید برخ ــه ش ــی ک ــر از مینی گیم های ــه غی ب
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ــت  ــن عل ــه همی ــوند. ب ــن می ش ــر اکش ــامل عناص ــدرت ش ــه ن ــا ب ــه بازی ه ــن گون ای

ایــن ســبک محبوبیــت چندانــی نــدارد و مــورد عاقــه ی افــراد زیــادی نیســت.

ــوان  ــی، عن ــخ بازی هــای ویدیوی ــام طــول تاری ــی در تم ــازی ماجراجوی ــن ب معروف تری

Myst اســت. ایــن بــازی در ســال ۱۹۹۳ میــادی منتشــر شــد و بســیار پرفــروش بــود. 

همچنیــن توســط ایــن بــازی تکنولــوژی ســی دی رام بــه مصرف کننده هــا معرفــی شــد 

کــه در زمــان خــود یــک انقــاب محســوب می شــد.

بازی های ماجراجویی شامل زیرسبک های زیر هستند:

ــی شــروع  ــِی متن ــی )Text Adventures(: بازی هــای ماجراجوی • ماجراجویــی متن

ــوند. ــده می ش ــی نامی ــتان های تعامل ــتند و داس ــی هس ــای ماجراجوی ــده بازی ه کنن

همان طــور کــه از نــام آن هــا مشــخص اســت، گیم پلــِی بــازی مبتنــی بــر متــن اســت. 

ــردن دســتورات در  ــرای وارد ک ــد خــود ب ــان از صفحــه کلی ــه بازیکن ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــد  ــد. مانن ــتفاده می کنن ــده اس ــه ش ــای ارائ ــاب گزینه ه ــواالت و انتخ ــه س ــخ ب پاس

ــه ســمِت شــماِل نقشــه.در ایــن ســبک  ــا رفتــن ب ــل، برداشــتِن شمشــیر ی ــِن بی گرفت

ــن  ــادی را صــرف توســعه و در نظــر گرفت ــان زی ــازی زم از بازی هــا، توســعه دهندگان ب

ســواالت متفــاوت و پاســخ آن هــا بــرای انتخــاب بازیکنــان مــی کننــد و تنهــا چالــش 

آنهــا همیــن موضــوع اســت.

ــاِی  ــِن بازی ه ــاِی ممک ــر چالش ه ــی و دیگ ــش گرافیک ــا چال ــبک از بازی ه ــن س ای

ــرار  ــا ق ــتقبال برنامه نویس ه ــورد اس ــل م ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــر را ن ــبک های دیگ س

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــراد و تخصص ه ــر اف ــود دیگ ــا را از وج ــه آن ه ــرا ک ــت چ گرف
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می کــرد. بی نیــاز  بازی ســازی 

اولیــن بــازی در این ســبک با نــام Colossal Cave Adventure در ســال ۱۹۷۷ میادی 

ــن ســبک زاییــده محدودیت هــای  ــه ای ــن موضــوع ک ــه ای ــا توجــه ب ســاخته شــد. ب

زمــان خــود اســت شــاید فکــر کنیــد ســاخت بازی هــای ســبِک ماجراجویــی متنــی در 

میــان ســبک  های بازی هــای ویدیویــی دیگــر منســوخ شــده اســت امــا جالــب اســت 

 Stories ــازی ــوند. ب ــاخته می ش ــبک س ــن س ــی در ای ــم بازی های ــوز ه ــد هن بدانی

ــی ســاخته شــده اســت و  ــی متن ــادی در ســبک ماجراجوی Untold در ســال ۲۰۱۷ می

بســیار هــم مــورد توجــه منتقدیــن و گیمرهــا قــرار گرفــت.

• ماجراجویــی گرافیکــی )Graphic Adventures(: همان طــور کــه تکنولــوژی 

ــد،  ــدا کردن ــک پی ــردازش گرافی ــتری در پ ــی بیش ــا توانای ــرد و کامپیوتره ــرفت ک پیش

ــر  ــی، از تصاوی ــه ی گرافیک ــِی اولی ــای ماجراجوی ــد. بازی ه ــعه یافتن ــز توس ــا نی بازی ه

ــار  ــه در کن ــورد ک ــا اســتفاده از کاراکترهــای کیب ــد و ب بســیار ســاده اســتفاده می کردن

ــاوس،  ــش م ــا پیدای ــر و ب ــی بعدت ــری را می ســاختند. کم ــد تصوی ــرار می گرفتن هــم ق

ــی، قابلیــت  ــِپ دســتورات متن ــه جــای اســتفاده از تای ــر شــد. ب ــازی راحت ت ــرِل ب کنت

کلیــک کــردن روی گزینه هــا بــا اســتفاده از مــاوس در بازی هــا اضافــه شــد. بــه ایــن 

ترتیــب بــا مــاوس و کلیــک کــردن روی عناصــِر بــازی تعامــل ایجــاد شــد. از ایــن رو 

در برخــی از منابــع از ایــن ســبک بــه نــام اشــاره و کلیــک یــاد می کننــد. از پیشــتازان 

 The Monkey ــازی ــه ب ــوان از مجموع ــبک می ت ــن س ــای ای ــن بازی ه و معروف تری

ــام بــرد. Island ن

• رمــان بصــری )Visual Novels(: ســبک رمــاِن مصــور در ژاپــن محبوبیــت 

ــر  ــرای کاراکت ــا ب ــود و گیمر ه ــو می ش ــتانی بازگ ــبک، داس ــن س ــیاری دارد. در ای بس
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ــازی قابلیــِت چنــد انتخــاب  ــازی قابلیت هایــی را شخصی ســازی می کننــد.در طــول ب ب

در زمان هــاِی تصمیم گیــری را دارنــد. غالبــًا نیــز شــاهد چنــد پایــان مختلــف هســتیم 

کــه هــر کــدام از آن هــا وابســته بــه تصمیم هــا و انتخاب هــای گیمرهــا در طــول بــازی 

 Ace Attorney ــازی ــوان از ب ــه بازی هــای معــروِف ایــن ســبک می ت می باشــد.از جمل

بــرای کنســول بــازی Nintendo DS نــام بــرد.

ــا ۷۰  ــه تقریب ــوب اســت ک ــن محب ــان در ژاپ ــن ســبک آن چن ــد ای ــب اســت بدانی جال

ــان بصــری مــی  ــرم PC در ســبک رم ــرای پلتف ــازی هــای منتشــر شــده ب درصــد از ب

باشــند.

• فیلــم تعاملــی )Interactive Movie(: همزمــان بــا ظهــور تکنولــوژِی دیســک هاِی 

ــِم تعاملــی نیــز ظهــور پیــدا کردند.ایــن  لیــزری و ســی دی رام، بازی هــای در ســبک فیل

ــن های  ــا انیمیش ــده ی ــط ش ــرداری و ضب ــل فیلم ب ــای از قب ــع فیلم ه ــا در واق بازی ه

از قبــل ســاخته شــده هســتند. معمــوالً کاراکتــر داخــل بــازی را از نمــای ســوِم شــخص 

می بینیــم و کنتــرل او را در طــول بــازی بــه عهــده داریــم. بدیــن صــورت کــه بــا رســیدن 

ــاوس  ــردن م ــک ک ــا کلی ــم ب ــده می توانی ــش تعیین ش ــِن از پی ــای اکش ــه ه ــه صحن ب

ــردن،  ــت ک ــرای حرک ــی ب ــش تعامل ــه نمای ــر، روی صفح ــای کنترل ــردن دکمه ه ــا فش ی

پریــدن یــا شــلیک کــردن داشــته باشــیم.بازی Dragon’s Lair از نمونه هــای معــروف 

 Don Bluth ــط ــازی توس ــن ب ــت. ای ــیک اس ــای کاس ــی و بازی ه ــِم تعامل ــبک فیل س

)انیماتــور دیزنــی( ســاخته شــد. شــرکت او هفــت مــاِه کامــل را صــرِف ســاخِت ایــن 

بــازی کــرد.

ــی در  ــِم تعامل ــبِک فیل ــده در س ــر ش ــای منتش ــام ۲ از بازی ه ــام و انتق ــای انتق بازی ه

ایــران هســتند.
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• ماجراجویــی ســه بعــدی بادرنــگ )3D Adventures Real-Time(: ایــن 

ــوژی دارد. در بازی هــای قدیمــِی  ــه پیشــرفت تکنول ســبک در واقــع اشــاره مســتقیم ب

ــه  ــده  در صفح ــه ش ــدر گرفت ــی و رن ــل طراح ــر از قب ــری تصاوی ــک س ــی، ی ماجراجوی

نمایــش مــا دیــده مــی شــد؛ گویــی یــک عکــس را می بینیــم. در ایــن حالــت فقــط بــا 

برخــی از نقــاط از پیــش تعییــن شــده در تصویــر می توانســتیم تعامــل داشــته باشــیم. 

ــه صــورت ســه  ــازی ب ــوژی، صحنه هــای ب ــه پیشــرفت تکنول ــا توجــه ب ــروزه ب ــا ام ام

بعــدی و بادرنــگ ســاخته شــده و می توانیــم در آن حرکــت و تعامــل داشــته باشــیم. 

ــرد. ــاره ک ــازی  Heavy Rain اش ــه ب ــوان ب ــبک می ت ــن س ــوِب ای ــای خ از نمونه ه

)RPG( نقش آفرینی
احتمــاالً بعــد از اکشــن دومیــن ســبک پرطرفــدار در ســبک  های بازی هــای ویدیویــی 

ــد. ــکیل می ده ــی تش ــای نقش آفرین را بازی ه

ــا در یــک فضــای فانتــزی  بازی هــای نقش آفرینــی معمــوالََ در زمــان قــرون وســطی ی

ــن  ــه های ای ــه ریش ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــز ب ــوع نی ــن موض ــوند. ای ــت می ش روای

ــام  ــم انج ــذ و قل ــط کاغ ــه توس ــی ک ــای نقش آفرین ــر بازی ه ــه D&D* و دیگ ــبک ب س

برمی گــردد. می شــدند 

ــای  ــا فض ــی ب ــای نقش آفرین ــب، بازی ه ــِی متعص ــای نقش آفرین ــم بازیکن ه ــوز ه هن

ــی  ــوب نم ــازی RPG محس ــک ب ــازی Mass Effect را ی ــل ب ــزی مث ــا فانت ــی ی تخیل

کننــد؛ همین طــور بازی هــای Fallout و Final Fantasy را. چــرا کــه معتقــد هســتند 

ــر نقش آفرینــی و اصــول  ایــن بازی هــا موجــب تغییــرات اساســی و خــراب کــردن ژان

ــده اند. ــن آن ش بنیادی
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ــته بندی های  ــاد دس ــر و ایج ــن ژان ــر روی ای ــب تأثی ــز موج ــی نی ــای فرهنگ تفاوت ه

ــی(  ــگ غرب ــر فرهن ــت تأثی ــی تح ــل WRPG )نقش آفرین ــی مث ــدی در نقش آفرین جدی

ــده اند. ــن( ش ــرقی و ژاپ ــگ ش ــر فرهن ــت تأثی ــی تح ــا JRPG )نقش آفرین ی

گیمرهــا و انتخاب هایشــان تأثیــر زیــادی در ســبک نقش آفرینــی دارنــد. وجــود 

ــاوت در  ــای متف ــتن پایان ه ــت داش ــری و در نهای ــاوت در تصمیم گی ــای متف گزینه ه

ــت. ــم اس ــیار مه ــول بس ــبک از اص ــن س ــای ای بازی ه

بازی های نقش آفرینی شامل زیرسبک های زیر هستند:

از  • نقش آفرینــی اکشــن )Action RPG(: بــازی هــای نقش آفرینــی اکشــن 

ویژگی هــای هــر دو ســبِک اکشــن و نقش آفرینــی برخوردارنــد.در ایــن بازی هــا 

کاراکتــر بــازی بــه صــورت هم زمــان یــا بادرنــگ )Real Time( در حــال مبــارزه کــردن 

ــه  ــه بازی هــا ب ــارزه کــردن و پیشــروی در ایــن گون ــازی می باشــد. مب و پیشــروی در ب

ــی  و مهارت هــای دشــمنان وابســتگی بســیاری  ــل توانای ــر در مقاب توانایی هــای کاراکت

بازی هــای  خوش نام تریــن  و  معروف تریــن  از   Diablo بازی هــای  مجموعــه  دارد. 

ایــن ســبک هســتند.یک رکــورد جالــب نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد. بعــد از گذشــت 

ــازی  ــن ب ــت آنای ــوان آن را در حال ــوز هــم می ت ــازی Diablo هن ۲۰ ســال از انتشــار ب

ــوب  ــون محس ــا تاکن ــن در بازی ه ــت آنای ــتیبانی از حال ــن پش ــه طوالنی تری ــرد ک ک

می شــود.

ــن  ــه ای ــای اولی ــازی ه ــره ی کان )MMORPG(: ب ــن چندنف ــی آنای • نقش آفرین

ــی  ــره مبتن ــد نف ــه ای شــده بازی هــای ســیاه چاله چن ــع گرافیکــی و رایان ســبک در واق
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 RPG بــر متــن هســتند کــه در اواخــر دهــه ۱۹۷۰ میــادی رواج داشــتند. در بازی هــای

ــه  ــتند و هم ــر هس ــا یکدیگ ــل ب ــابه، در تعام ــی مش ــر در دنیای ــزاران گیم ــن، ه آنای

 The Elder Scrolls و Path of Exile بازیکنــان یــک هــدف مشــابه دارنــد. عناویــن

ــتند. ــبک هس ــن س ــده در ای ــر ش ــر منتش ــای اخی Online از بازی ه

ــک  ــه اســمش را از ی ــر ک ــده دیگ ــا ســبک باقی مان ــک )Roguelikes(: تنه • روگ الی

ــیاه چاله  ــدی و س ــری دو بع ــازی کامپیوت ــک ب ــت. Rogue ی ــه اس ــو گرفت ــازی الگ ب

ــتفاده از  ــا اس ــازی ب ــط ب ــد. محی ــر ش ــادی منتش ــال ۱۹۸۰ می ــه در س ــود ک ــور ب مح

کاراکترهــای کیبــورد و تولیــد مراحــل بــه صــورت تصادفــی شــکل می گرفــت. گیمرهــا 

بایــد از دشــمنان و موانــع بــازی عبــور می کردنــد تــا امتیــاز خــود را افزایــش دهنــد.از 

 FTL: Faster Than بازی هــای خــوب اخیــر در ســبک روگ الیــک می تــوان از عناویــن

ــرد. ــام ب Light ،Don’t Starve و Dead Cells ن

ــه  ــتر ب ــبک بیش ــن س ــای ای ــی )Tactical RPG(: بازی ه ــی تاکتیک • نقش آفرین

بازی هــای رومیــزی تجــاری شــباهت دارنــد و ریشــه های خــود را از ایــن گونــه بازی هــا 

ــود  ــیم می ش ــی تقس ــبکه های مربع ــه ش ــوالً ب ــا معم ــن بازی ه ــق ای ــد. مناط گرفته ان

و تقریبــًا شــبیه بــه شــطرنج بــازی می شــوند. البتــه بــا اســتراتژی های خــاص خــود و 

منابــع محــدودی مثــل ارتــش، مهمــات و غیــره کــه در طــول بــازی بایــد بــا هوشــمندی 

از آن هــا برای کســب پیــروزی اســتفاده کنیــد. بــازی  Final Fantasy Tactics از اولین 

 The Banner Saga ،Valkyria ــن ــن ســبک محســوب می شــود. عناوی بازی هــای ای

Chronicles و XCOM از بازی هــای اخیــر منتشــر شــده در ایــن ســبک هســتند.

• نقش آفرینــی ســندباکس )Sandbox RPG(: بازی هــای ســندباکس یــا بازی هــای 

ــتجو و  ــازی جس ــط ب ــه در محی ــا آزادان ــد ت ــازه می دهن ــان اج ــه بازیکن ــاز ب جهان ب
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ماجراجویــی کننــد. ایــن کار باعــث ایجــاد تجربــه جــذاب و ســرگرم کننده ای در بازی های 

مأموریت هــای  بــازی،  قابــل  زیــاِد شــخصیت های  تعــداد  ویدیویــی می شــود. 

ــک  ــازد ی ــادر می س ــازی را ق ــعه دهندگان ب ــر توس ــوارد دیگ ــتان  و م ــاوت، داس متف

دنیــای مجــازی تقریبــًا شــبیه بــه دنیــای واقعــی ایجــاد کننــد. از بازی هــای معــروف در 

ایــن ســبک، مجموعــه بازی هــای GTA اســت. بــرای اثبــاِت ســرگرم کننده بــودن ایــن 

ســبک بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــم کــه تاکنــون چنــد بــار وارد یکــی از مجموعــه 

ــان  ــازی، ناگه ــت و پیشــرفت در ب ــه جــای انجــام مأموری بازی هــای GTA شــدید و ب

ــب  ــای عجی ــتید و کاره ــردن هس ــازی ک ــغول ب ــاعتی مش ــد س ــده اید چن ــه ش متوج

ــازی  ــای ب ــا مأموریت ه ــتان ی ــه ذره ای در داس ــدون آن ک ــد، ب ــام داده ای ــب انج و غری

پیشــرفت کنیــد.

* D&D: ایــن عبــارت مخفــف Dungeons & Dragons می باشــد. در ســایت فانتــری 

ایــن عبــارت بــه صــورت زیــر تعریــف شــده اســت.

بــازی نقش آفرینــی Dungeons & Dragons دربــاره داستان ســرایی در دنیــای شمشــیر 

ــر  ــرد و ب ــد »قــدرت تخیــل« کمــک می گی ــازی از اصل هایــی مانن و جادوســت. ایــن ب

همیــن پایــه پیــش مــی رود. ایــن بــازی ماننــد تصویــر ســازی از یــک قلعــه ی بلنــد، 

ــف  ــی در شــرایط مختل ــک ماجراجــوی خیال ــه ی ــی شــب اســت ک ــر آســمان توفان زی

ــد. ــورد می کن ــود برخ ــش روی خ ــای در پی ــا چالش ه ــرد و ب ــم می گی ــه تصمی چگون

در بــازی D&D هــر بازیکــن یــک ماجراجــو )کاراکتــر( خلــق می کنــد و بــا ماجراجوهــای 

ــار  ــک غ ــم ی ــن تی ــه ای ــت ک ــن اس ــیر ممک ــن مس ــود. در ای ــیر می ش ــر هم مس دیگ

تاریــک، یــک شــهر مخروبــه، یــک معبــد گمشــده در جنــگل و یــا یــک غــار ُپــر شــده 
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ــا  ــد معم ــا می توانن ــد. ماجراجوه ــدا کنن ــوف را پی ــوه مخ ــک ک ــر ی ــذاب زی ــواد م از م

ــد و آیتم هــای  ــا هیوالهــا بجنگن ــد، ب ــت کنن ــر صحب ــا کاراکترهــای دیگ ــد، ب حــل کنن

ــد. ــدا کنن ــی را پی ــای گران بهای ــی و گنج ه ــاده جادوی خارق الع

)Simulation( شبیه سازی
بازی هــای ســبک شبیه ســاز همان طــور کــه از نــام آن مشــخص اســت بــرای 

ــده اند و از  ــی ش ــداد طراح ــک روی ــا ی ــت ی ــک موقعی ــت، ی ــک واقعی ــازی ی شبیه س

همــان ابتــدا در ســبک  های بازی هــای ویدیویــی حضــور داشــته اند.

بازی های شبیه ساز شامل زیرسبک های زیر هستند:

 Construction and Management( شبیه ســاز مدیریــت و ساخت وســاز •

ــبک  ــای در س ــن بازی ه ــای SimCity از محبوب تری ــه بازی ه Simulation(: مجموع

ــا مدیریــت شــهر از  ــن بازی هــا ب شبیه ســازی مدیریــت و ساخت وســاز هســتند. در ای

ــهر  ــاکنین ش ــات از س ــت مالی ــا و دریاف ــا، منطقه بندی ه ــزی خیابان ه ــه برنامه ری جمل

طــرف هســتیم.

ــازِی  ــن ب ــازی  The Sims محبوب تری ــی )Life Simulation(: ب ــاز زندگ • شبیه س

شبیه ســاِز زندگــی و یکــی از بهتریــن بازی هــای ویدیویــی در تمــام دوران اســت. شــبیه 

بــه بــازی SimCity کــه آن هم توســط Will Wright افســانه ای ســاخته شــده اســت، در 

بــازی The Sims بازیکن هــا کنتــرل جنبه هــای فــردِی زندگــِی شــخصیِت بــازی را بــه 

عهــده دارنــد. بــازی بــه بازیکنــان اجــازه مــی دهــد تــا ژنتیــک شــخصیت و اکوسیســتم 
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زندگــی او را تغییــر دهنــد. تحــت تاثیــر ایــن مــوارد در شــرایط و موقعیت هــای خــاص، 

ــی  ــه همگ ــه البت ــت ک ــد داش ــی خواه ــای متفاوت ــازی واکنش ه ــا در ب ــخصیت م ش

آن هــا تحــت کنتــرل و وابســته بــه انتخاب هــای قبلــی ماســت.

ــته از  ــدام دس ــم ک ــه بگویی ــن ک ــودرو )Vehicle Simulation(: ای ــاز خ • شبیه س

بازی هــا در زمینــه شبیه ســازی وســایل نقلیــه محبــوب هســتند بســیار ســخت اســت. 

چــرا کــه در ایــن ســبک از بازی هــا دســته بندی هــای متنوعــی مثــل شبیه ســاز 

پــرواز بــا هواپیمــا، رانندگــی بــا ماشــین و مــوارد متفــاوت دیگــری مثــل شبیه ســازی 

رانندگــی بــا تراکتــور در یــک مزرعــه را داریــم. در شبیه ســازی وســایل نقلیــه می توانیــم 

تعمیمــی از مــوارد بــاال را بــه زمینه هــای دیگــر نیــز داشــته باشــیم. مثــل شبیه ســازهای 

ــوب  ــروف و محب ــن مع ــر. از عناوی ــوارد دیگ ــی و م ــتی، زیردریای ــار، َکش ــا، قط فضاپیم

 Microsoft Flight Simulator ،Farming Simulator در ایــن ســبک می تــوان از

ــرد. ــام ب Ship Simulator، و Train Simulator ن

)Strategy( استراتژی
بازی هــای اســتراتژی و ُبردگیــم * ســنتی توانایــی دسترســی بــه دنیــای بــازی و منابــع 

ــان می دهــد. ــه بازیکن ــاال ب آن را در ســطوح ب

ــد و از  ــعه دهن ــود را توس ــتراتژی خ ــت اس ــا دق ــد ب ــان بای ــا بازیکن ــن بازی ه در ای

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــش ه ــردن چال ــرف ک ــرای برط ــب ب ــای مناس تاکتیک ه

ــان  ــه ســمت سیســتم هم زم ــی ب ــت سیســتم نوبت ــرًا بازی هــای اســتراتژی از حال اخی

و بادرنــگ بــرای عکس العمــل نشــان دادن بازیکــن در طــول بــازی حرکــت کرده انــد.
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ــی جــای خــود  ــی زود در ســبک  های بازی هــای ویدیوی ــز خیل بازی هــای اســتراتژی نی

را بــاز کردنــد.

باز ی های استراتژی شامل زیرسبک های زیر هستند:

• ۴X ame: هــر ژانــری از بازی هــای اســتراتژی کــه چهــار هــدف اولیــه زیــر را دنبــال 

ــا  ــترش ی ــازی، گس ــط ب ــاف محی ــرار می گیرد:اکتش ــای ۴X ق ــته بازی  ه ــد در دس کن

توســعه منابــع و نیروهــا، بهره بــرداری از منابــع و نابــودی دشــمنان.این دســته از بــازی 

هــا بــا توجــه بــه اهدافــی کــه در نظــر دارنــد عمومــَاَ فضــای تاریخــی و پیشــرفت تمدن 

ــرای  ــی را ب ــی خیال ــخ و تمدن ــع تاری ــی مواق ــی در برخ ــان و حت ــول زم ــری در ط بش

ــه بازی هــای Sid Meier’s Civilization از  ــد. مجموع ــازی انتخــاب می کنن ســاخت ب

محبوب تریــن بازی هــای اســتراتژی می باشــد.

• اســتراتژی هم زمــان )Real-Time Strategy(: بازیکن هــا در بازی هــای اســتراتژی 

هم زمــان )RTS( بــه مدیریــت بازیکــن نیــاز دارنــد تــا بــه طــور همزمــان منابــع خــود 

ــب  ــود و تخری ــگاه خ ــت پای ــه تقوی ــور ب ــرده و همین ط ــداری ک ــع آوری و نگه را جم

 StarCraft ــازی ــبک ب ــن س ــای ای ــازی ه ــن ب ــد.از محبوب تری ــف بپردازن ــگاه حری پای

ــای  ــوان از بازی ه ــبک می ت ــن س ــده در ای ــناخته ش ــِر ش ــاِی دیگ ــد. از بازی ه می باش

ــرد. ــام ب Command and Conquer و Age of Empires ن

• اســتراتژی تاکتیکــی )Real-Time Tactics(: بازی هــای تاکتیکــِی همزمــان 

ــرو، روی  ــی و میک ــه صــورت جزی ــع ب ــت مناب ــر روی مدیری ــز ب ــه جــای تمرک )RTT( ب

 World ــد. بازی هــای ــز مــی کنن ــر تمرک ــوارد بزرگت ــت تاکتیک هــای جنگــی و م مدیری
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in Conflict و Total War: Warhammer از ایــن دســته بازی هــا هســتند.

ــد  ــا بای ــه گیمر ه ــاع از قلع ــای دف ــه )Tower Defense(: در بازی ه ــاع از قلع • دف

ــرل  ــی کنت ــوش مصنوع ــر و ه ــط کامپیوت ــوالً توس ــه معم ــمنان ک ــوج دش ــل م در مقاب

ــتر  ــع بیش ــت آوردن مناب ــه دس ــازی و ب ــروی در ب ــا پیش ــد. ب ــت کنن ــوند مقاوم می ش

همین طــور بــرج و قلعــه خــود را ارتقــا دهنــد، مســتحکم تر کننــد و بــا تجهیــزات بیشــتر 

ــازی Plants vs. Zombies از  ــد. ب ــر مقاومــت کنن ــاد و قوی ت ــل دشــمنان زی در مقاب

ــد. ــه می باش ــاع از قلع ــبک دف ــوب س ــای محب بازی ه

ــبک  ــه س ــبیه ب ــبک ش ــن س ــی )Turn-Based Strategy(: ای ــتراتژی نوبت • اس

ــودن  ــان ب ــای هم زم ــه ج ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــان می باش ــتراتژی هم زم اس

ــورت  ــه ص ــارزه ب ــن مب ــک از طرفی ــر ی ــازی، ه ــای درون ب ــس العمل ه ــات و عک اتفاق

نوبتــی عکس العمــل و کار خــود را انجــام می دهد.تــا زمانــی کــه فعالیــت طــرف مقابــل 

انجــام نشــده اســت مــا نمــی توانیــم حرکــت خــود را انجــام دهیــم. ایــن بازی هــا در 

ــد: ــی برخوردارن ــت باالی ــی )TBS( از محبوبی ســبک اســتراتژِی نوبت

 Final Fantasy X, Chrono Trigger,  ,2  Divinity: Original Sin  ,4  Persona

Parasite Eve, Mario & Luigi: Superstar Saga

*ُبردگیــم  : بــه هــر نــوع بــازی  فکــری یــا مبتنــی بــر شــانس کــه معمــوالََ بــا تــاس بــازی 

می شــود Board Game یــا بــازی تختــه ای )رومیــزی( گفتــه می شــود.

ــای  ــای بازی ه ــَاَ در دنی ــروزه و مخصوص ــه. ام ــار و پل ــطرنج، دوز و م ــازی ش ــل ب مث

ــازی ای اشــاره  ــه ب ــرده مــی شــود معمــوالً ب ــام ب ــازی رومیــزی ن ویدیویــی وقتــی از ب

ــد. ــردن می باش ــازی ک ــرای ب ــی ب ــن و کارت های ــه قوانی ــامل مجموع ــه ش ــود ک می ش
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)Sports( ورزشی
در ایــن ســبک از بازی هــا انــواع ورزش هــا بــه صــورت کامــل شبیه ســازی می شــوند؛مثل 

گلــف، فوتبال، بســکتبال، بیســبال و راگبی.

آن هــا همچنیــن می تواننــد شــامل ورزش هــای المپیــک ماننــد اســکی و حتــی ورزش 

هــای تفریحــی ماننــد دارت و شــنا باشــند.

معمــوالً در ایــن گونــه از بازی هــا گیمــر در مقابــِل هــوش مصنوعــی قــرار می گیــرد امــا 

می توانــد رقبــای واقعــی مثــل خــودش نیــز داشــته باشــد.

زیر سبک های سبک ورزشی:

ــای  ــته، بازی ه ــن دس ــای ای ــن بازی ه ــه محبوب تری ــی )Racing(: از جمل • رانندگ

Gran Turismo و Forza Motorsport هســتند کــه شبیه ســاز بازی هــای مســابقه ای 

رانندگــی هســتند.

ــن ســبک  های بازی هــای  • شبیه ســاز بازی هــای ورزشــی )Sports Game(: از اولی

ــن  ــی از ای ــتند. بعض ــی هس ــازی ورزش ــای شبیه س ــده، بازی ه ــر ش ــی منتش ویدیوی

ــوب و  ــیار محب ــای MADDEN NFL ،NBA و FIFA بس ــری بازی ه ــل س ــا مث بازی ه

ــند. ــی می باش ــال عموم ــورد اقب م

ــن  ــای eSports* در ای ــل بازی ه ــی مث ــای رقابت ــی )Competitive(: بازی ه • رقابت

دســته قــرار می گیرنــد. بازی هایــی مثــل Overwatch و Team Fortress نیــز از 

ــد. ــن زیرســبک جــای می گیرن ــه در ای ــی هســتند ک ــه عناوین جمل
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دســته،  ایــن  بازی هــای   :)Sports-Based Fighting( ورزشــی  مبــارزه ای   •

بازی هــای شبیه ســاِز ورزشــِی مبــارزه ای و واقــع گرایانــه مثــل ورزش بوکــس هســتند. 

ــد. ــه می باش ــن زمین ــوب در ای ــای خ ــی از مثال ه ــازی Fight Night یک ب

ــت  ــامل رقاب ــی )eSports( ش ــی الکترونیک ــای ورزش ــای eSports: بازی ه * بازی ه

ــل مشــخص شــده می شــود. ســاالنه  ــه ای از قب ــازی رایان ــد رشــته و ب ــه ای در چن حرف

رقابت هــای بســیاری بــه صــورت محلــی و بین المللــی در ایــن زمینــه برگــزار می شــود.

گاهــَاَ ارزش جوایــز در ایــن مســابقات بســیار بــاال بــوده و تــا ۱ میلیــون دالر نیــز ســابقه 

داشــته اســت.

ــد از  ــه شــده در مســابقات eSports را می توانی لیســت ســبک ها و بازی هــای پذیرفت

ــد. این جــا مشــاهده کنی

امــروزه بــا توجــه بــه درآمدزایــی بــاال از طریــق حمایــت اسپاسنســرها و جوایــز نفــرات 

ــه  ــن زمین ــت در ای ــی تمام وق ــه ای و حت ــورت حرف ــه ص ــیاری ب ــای بس ــر، گیمره برت

ــد. ــت می کنن فعالی

دیگر ژانرهای قابل توجه
• چنــد نفــره ی آنایــن کان )MMO(: معمــوالََ بازی هــای چنــد نفــره آنایــن کان بــه 

طــور انحصــاری بــرای یــک پلتفــرم خــاص و بیشــتر مواقــع هــم بــرای PC )کامپیوتــر 

ــاال  ــرات ب ــداد نف ــا تع ــان ب ــا بازیکن ــن بازی ه ــوند. در ای ــاخته می ش ــخصی( س ش

می تواننــد بــا یکدیگــر همــکاری یــا رقابــت کننــد. از بازی هــای خــوب در ایــن زمینــه 

ــرد. ــاره ک ــای MineCraft و EVE Online اش ــه بازی ه ــوان ب می ت

• غیــِر جــدی )Casual Game(: گرچــه غیــِر جــدی ترجمــه خــوب و دقیقــی بــرای 



21

ــا  ــود آن ه ــث می ش ــا باع ــه بازی ه ــت این گون ــا ماهی ــت ام ــژوال نیس ــای ک بازی ه

ــه  ــاز ب ــتند، نی ــت هس ــردن وق ــر ک ــرای پ ــَاَ ب ــا صرف ــن بازی ه ــم. ای ــه بنامی را این گون

توجــه و چالــش زیــادی ندارنــد و معمــوالً در زمــان بســیار کوتاهــی مراحــل مختلــف 

ــی  ــرو، تاکســی و جاهای ــردم در مت ــوان پشــت ســر گذاشــت. م ــن بازی هــا را می ت ای

ــد. ــپری می کنن ــا س ــه بازی ه ــا این گون ــان را ب ــوالََ وقتش ــتند معم ــر هس ــه منتظ ک

بازی Candy Crush Saga از این دسته بازی ها محسوب می شود.

ــا  ــار ی ــط چه ــردن توس ــازی ک ــرای ب ــوالََ ب ــا معم ــن بازی ه ــی )Party(: ای • دورهم

ــازی Super Mario Party کــه شــامل  بیــش از چهــار نفــر طراحــی شــده اند. مثــل ب

ــا دیگــران می باشــد. معمــوالََ هــر بازیکنــی زودتــر  بازی هــای کوچکــی بــرای رقابــت ب

ــده  ــاند، برن ــان برس ــه پای ــش را ب ــازی و چال ــتری آن ب ــاز بیش ــا امتی ــا ب ــران ی از دیگ

محســوب می شــود.

ــرای  ــوالََ ب ــن دســته از بازی هــا معم • برنامه نویســی )Programming Game(: ای

یــاد دادن برنامه نویســی بــه افــراد بــا بــازی و ســرگرم  کــردن آن هــا ســاخته می شــود. 

در ایــن بازی هــا بازیکنــان بــا نوشــتن کدهــای برنامه نویســی مراحــل بــازی را پشــت 

ــازی Code Hunt یکــی از مثال هــای خــوب در  ــد. ب ســر گذاشــته و پیشــرفت می کنن

ایــن زمینــه مــی باشــد.

• منطقــی )Logic(: در یــک بــازی منطقــی بازیکــن نیــاز دارد تــا معمایــی منطقــی را 

حــل کنــد یــا در یــک چالــش فیزیکــی شــبیه بــه مارپیــچ حرکــت کنــد. ایــن بازی هــا 

شــامل بازی هــای ذهنــی هســتند. بــازی Brain Age از جملــه بازی هــای ایــن 

ســبک محســوب می شــود. همچنیــن بازی هــای معمایــی کــژوال مثــل تتریــس هــم 

ــد. ــرار بگیرن ــته ق ــن دس ــد در ای می توانن
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ــان  ــیدن زم ــان رس ــه پای ــل از ب ــد قب ــر بای ــا گیم ــته از بازی ه ــن دس • Trivia: در ای

ــا  ــد ی ــخ ده ــد پاس ــش می بین ــه نمای ــه در صفح ــوال هایی ک ــه س ــده ب ــخص ش مش

چالــش مــد نظــر بــازی را بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد. ســاختن این گونــه بازی هــا 

بــرای توســعه دهنده ها راحــت اســت و از طرفــی بــازی کــردن آن نیــز توســط گیمرهــا 

ــده ای  ــد فزاین ــا رش ــه بازی ه ــل این گون ــن دلی ــه همی ــود. ب ــام می ش ــی انج ــه راحت ب

 SongPop و HQTrivia & Words داشــته اند. از بازی هــای ایــن ســبک می تــوان بــه

Guess The Song 2 اشــاره کــرد.

• بــورد گیــم یــا بــازی کارتــی )Board Game or Card Game(: بازی هــای 

ســنتی ماننــد شــطرنج هنــوز در سراســر جهــان محبــوب هســتند. همین طــور کــه دنیــا 

بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش مــی رود ایــن بازی هــا نیــز بیــش از پیــش در حــال 

ــب  ــار در قال ــن ب ــنتی را ای ــای س ــان بازی ه ــع هم ــتند. در واق ــدن هس ــی ش دیجیتال

ــای  ــرد. بازی ه ــم ک ــه خواهی ــی تجرب ــا گوش ــر ی ــط کامپیوت ــال و توس ــای دیجیت دنی

ــتند. ــا هس ــته بازی ه ــن دس Chess و Catan از ای

• بازی هــای آموزشــی )Educational Game(: بازی هــای آموزشــی بــه طــور 

عمــده بــه عنــوان یــک ابــزار یادگیــری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. مثــاََ آمــوزش 

دادن ریاضــی یــا تایــپ بــه افــراد بــا اســتفاده از مکانیک هــای طراحــی شــده در ایــن 

ــاد  ــوان ی ــه عن ــه ب ــتند ک ــز هس ــا نی ــی از بازی ه ــتری دارد. برخ ــی بیش ــه بازده زمین

دادن مــورد خــاص و ویــژه ای طراحــی نشــده اند امــا بــه خاطــر خاقیــت و ابزارهایــی 

کــه در بــازی وجــود دارد پتانســیل آموزشــی خیلــی خوبــی در آن هــا وجــود دارد؛ مثــل 

ــان  ــد در می ــن ســبک در صــورت اســتفاده هوشــمندانه می توان ــازی MineCraft. ای ب

ــد. ــته باش ــی داش ــذاری خوب ــرد و اثرگ ــی کارب ــای ویدیوی ــبک  های بازی ه س



23

نتیجه
ممکــن اســت شــما لیســت هــای مختلــف دیگــری از ســبک  های بازی هــای ویدیویــی 

ــی  ــور تجهیزات ــوژی و ظه ــا پیشــرفِت تکنول ــی ب ــد. از طرف ــری ببینی را در جاهــای دیگ

مثــل VR )واقعیــت مجــازی(، ظاهــرًا بــا ســبک های جدیــدی مواجــه می شــویم. اگــر 

ــبک های  ــی از س ــره در یک ــده باالخ ــر ش ــای منتش ــدام از بازی ه ــر ک ــم ه ــت کنی دق

معرفــی شــده قــرار می گیرنــد یــا این کــه از ویژگی هــای چنــد ســبک در کنــار یکدیگــر 

ــد. ــتفاده می کنن اس

در ایــن مقالــه ســبک ها و زیرســبک هاِی کاربــردی و بیشــتر اســتفاده شــده در 

بازی هــای رایانــه ای را معرفــی کــردم. اگــر عاقــه داریــد می توانیــد نــاِم تمــام ســبک ها 

ــع مــورد اشــاره در انتهــای مطلــب مشــاهده کنیــد. و زیرســبک های موجــود را از مناب

اصطاحات به کار برده شده:

* گیم پلــی )رونــِد بــازی(: Gameplay یــا رونــِد بــازی، راهــی مشــخص می باشــد کــه 

توســط آن بازیکنــان بــا بــازی ارتبــاط و تعامــل برقــرار می کننــد.

ــد گیمــر  ــه می کن ــازی را انجــام می دهــد و تجرب ــه فــردی کــه ب ** گیمــر )Gamer(: ب

می گوینــد. از ایــن پــس هــر جایــی کــه از کلمــات بازیکــن یــا گیمــر اســتفاده کردیــم 

معنــا و منظــور مشــترکی دارنــد.

شما به کدام یک از سبک های بازی های ویدیویی بیشتر عاقه دارید؟
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