ﺑﺎزی  Darksiders 3از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،آذر ۱۳۹۷
ﺣﻀﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از آرزوﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده .آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  THQﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزی  Darksiders 3ﺑﺮآورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ردﯾﺖ و  reseteraﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺣﻀﻮر زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در دارﮐﺴﺎﯾﺪرز  3ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی

اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮومﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻮﺘﺮ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی در اﺳﺘﻮدﯾﻮ  Gunfire Gamesﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزی
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﯿﻮﻻ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎزی در اﯾﺮان دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  THQ Nordicدر اوﻟﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  TGCداﻧﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ  reseteraﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ در ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهای
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی Darksiders 3
آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ دوﺑﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻃﺮه دارﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
دﻟﯿﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎز یﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺎ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزی  Darksiders 3ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻮار آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﻮری را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ 6
آذر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﭘﯽ ﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺮﯾﻠﺮ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

