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اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻬﯿﺞ ﻓﮑﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻫﺎ روی آورده اﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻀ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ و در
ﻣﻮرد ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ اراﺋﻪ ﺑﺪﯾﻢ.

ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﺑ ﺎ ز ی ﻓ ﮑ ﺮ ی ﻣ ﺎﻓ ﯿ ﺎ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی اﺳﺘﻮژﯾﺖ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی دژ
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ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻟﯿﺰ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی اﺗﻠﻠﻮ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﺟﻮﻣﺎﻧﺠ
اﻧﻮاع ﭘﺎزل ﻫﺎ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی اوﻧﻮ uno

ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﻣﺎﻓﯿﺎ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی و ﮐﺎرﺗ ﻣﺎﻓﯿﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزی  5ﻧﻔﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻫﺮﭼﻪ ﺗ ﺪاد اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎزی اﻓﺮاد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺻﻮرﺗ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺎﻓﯿﺎ را از ﺑﺎزی ﺑﯿﺮوم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻓﯿﺎ ﻫﺎ زﻣﺎﻧ ﺑﺮﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗ ﺪاد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗ ﺪاد اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺷﻬﺮوﻧﺪان  2ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺎﻓﯿﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزی در دو ﻓﺎز ﺷﺐ و روز ﺑﺮﮔﺬار ﻣ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺷﺐ ﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورژن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از اﯾﻦ ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﺞ دو ﺟﻤﻌ رو
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺎزی ﺷﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزی ﺷﺐ ﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ از ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺷﻨﺎ
ﮐﺮد و ﺣﺘ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﺎزی ﻣﺎﻓﯿﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ
ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤ و ﺟﺬاب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣ ﺗﻮان  2ﻧﻔﺮه ﺗﺎ  5ﻧﻔﺮه اﯾﻦ ﺑﺎزی رو اﻧﺠﺎم داد.
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻮش ﻣﺎﻟ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
در ﺑﺎزی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ ﻣ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم داد و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎره داد و...
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زﻣﺎﻧ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺒﺎن را ورﺷﮑﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮﻟ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎزی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دارد ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ و ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ ﮐﺎرﺗﺨﻮان دار.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎزی ،اﺟﺮای آن ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد .در ﺷﺮوع ﺑﺎزی ،ﻫﺮ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت زﯾﺎدی
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﯾﮑ از دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ،
ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴ آورده ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﻧﻔﺮ دوم ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ؛
اﮔﺮ ﺗ ﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﯾﻢ ﺷﻤﺎ را از اﺟﺮای آن
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﺟﺮای دو ﻧﻔﺮهی ﺑﺎزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
 ۳ﺗﺎ  ۵ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗ ﺪاد ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗ ﺎدﻟ ﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺎزی ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻧﺴ ﺟﻬﺖ ﺗ ﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۶ﺗﺎ  ۸ﻧﻔﺮ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗ ﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗ ﺪاد ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻓﺎرغ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻬﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ آﭘﺸﻦﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ آنﻫﺎ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر و
ﺟﻮانﺗﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی در ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،ﯾﮑ از ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟ  ،ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور آﭘﺪﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

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