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 عنوان بازي: مافيا

 محل برگزاري: سالن کانون دانشجویان زرتشتی

کننرراگان: شرررک  در مارراباا  بررراي تيررامی اي يشرران مزاد اسرر    ام رران  شرررک 

 .دارنامااباا  را   شرک  در

-برر  Telegram نرراب بازی نررانو گر ارری در از ي يشررنسررااتار برگررزاري: زررب از   رر 

بایار   شرود  بازی نران مریارا تشر يل مریرسرانی   اعرالب زمران انجراب برازياطالع  منظور

اررا برر  عيررل  برگزارکننرراگان ت رر  برگررزاري ارررر  ب تررر ایررن ر ابرر   اي رراري مزب را بررا

 .م رنا

 معرفی بازی

بازي گر اری   اسرتاملی اسر  کر  ن ررد برين یرک ا  ير  مگراث   یرک اک ریر   مافيا یک  

سررردي  کنرا  برر  طرورک ی در ایررن برازي  ررار  ت  ر و   رر  اونسررازي میش ي   نامگراث را

 .منطای ناش بازایی در زير زي دارد ااي  م ردن استامل

شرونا    مافيرا تااري  میارا بر  د  دسرت  اک ریر  شر ر نا   ا  ير   در بازي مافيرا بازی ن

کنرا  بر  ارر برازی ن یرک نارش ت  ر   یک گردانناث یا را يو بازي ادامر  زيراا می  ب  کيک

ارود برازی ن   گرداننراث کاری از من مط رت نيار   گررر  در ر نرا    گيررد کر  بر  ترزمی

برر  ايررين    وشناسررنامافيررا را دارنررا ی ررایمر را می  اررايبررازي کاررانی کرر  ی رری از ناش

شناسرنا  در شر  ا ل ی رایمر را می  شرود  گرر ث مافيراا ا  ير  مگراث گ تر  میدليل ب  من ر

شرر ر ناان تشررنيش ناررش      شرر ر ناان تن ررا از ت ررااد افررراد مافيررا مگرراث ااررتنا  اررا 

مافيااررا برر     ي مافيررا از شرر ر نا   زاکاررازي شرر ر از مافيررا اسرر    تن ررا بررا  رر   ايرر

افترا کر  برابرري ت رااد شر ر نا    ات را  مریدر صرورتی زيرر زي مافيرا    رسنا زير زي می

 مافيا صور  گيرد 



کرر   در بنررش شرر و زمانی. شرروداا   ر زارراي مترروالی انجرراب میبررازي در د  بنررش شرر 

اررواب بيرراار شرراث      و برر  فرمرران را ي گررر ث مافيررا ازنررابنااایشرران را میايرر  رش 

رسراننا  را بر   ترل می شر ر ناکننرا   یرک لحظراتی را برا ار  مشرور  می صور  زن انیب 

ارراي شرر   ناش  گرداننرراثو برارری از شرر ر ناان را بررراي اتررراياوابنررا  سرر ب    د بررارث می

  مانرراث ب ن ایررا دیراث شررود   بازی نران با یيچکنرا  ر زاررا نارش  ا  رری ارارود بيرراار می

دفرراع    زنیو  در فرمینرراااي ات رراب   کننررامی  ارراي مافيررایی برر  نوبرر  بحرر در مررورد اوی 

ا  را از شر ر بيرر ن نياینرا  اگرر  و  کننرا مافيرا را کشر    برا اک ریر  مراترال  می گيريرأي

از نوبرر  اررود صررح   کنررا بایررا از کارری کرر  نوبرر  ا سرر  رررالش    کارری بنوااررا اررار 

باشرا  اررر ز زرب  کيترر از زمران نوبر  عرادي فررد می  بميرد  لی زمان صرح   در ررالشو

کرر  بيشررترین رأي ات رراب را دریافرر     ر د ر ا لو بازی نررانیگيررري د گوو بررا رأياز گ رر 

 شود می  از بازي اار   گيري د ر د ب یک ن رکننا   با رأيانا از اود دفاع میکردث
 

 اعضای بازی

 ن ر  10ت ااد اعضاي بازي:  

 کنناثناب سناریو: م اکرث

يب مافيررا هگادفررادر و  ئرررصررور  تدررادفی انتنرراب مرری شررونا :  کننرراگان هکرر  برر شرررک 

شرر ر نا سررادثو ززشررک هدکتررر و کارمگرراثو تررک تيرانرراازو    کننرراثومافيرراي سررادثو م اکرث

 زو ا رنمارو زرث

 اعضای گروه مافیا

دارد    اا  رنارش رئريب مافيرا در برازي مار ولي  اراای  تري  رئیس مافیااا اگاافاااار   

گيررد در شر  بر  رر  کاری شر يک کنرا      در ن ای  ریريب مافياسر  کر  تدريي  می

اشررنات ترري  شرر ر ناان کشررت  شررونا  اسررت الب رئرريب مافيررا بررراي کارمگرراث    کرااب یررک از

 .اييش  من ی اس     تی تک تيرانااز ا  نيی توانا ا  را ب شا

مافيررا ایررن اسرر  کرر  اگررر در  ررين بررازي ی رری از    يکننرراثناررش م اکرث  کننااده  رهمذاک

توانرا ی  رار بر  شر ر نا زيشرن اد باارا ترا بر   می واز بازي ارار  شراث باشرا مافيا اايیار

ترري  مافيررا ب يونرراد  ایررن زيشررن اد تن ررا در صررورتی  ابررل   ررول اسرر  کرر  زيشررن اد مافيررا  



زرو  باارا  در صرورتی کر  مافيرا زيشرن اد مر اکرث باارا  شان را ب  ش ر نا سادث یرا زرث

 .را ب شاتوانا کای  دیمر در من ش  اتازث است ادث از تير  را ناارد   نيی

سررادث ایررن اسرر  کرر  برر  رئرريب مافيررا در شرر  مشررور     يناررش مافيررا  مافیااای سااااه  

 انيررود کننررا کرر  شرر ر ناان    شرر  یب درسرر  دادث تررا ب ترررین اررا  را بزننررا   در ر ز  

 .اک ری  از بازي     شونامافيا ااتنا تا با راي

 

 اعضای گروه شهروند

    ايرماف ش يارود در تشرن يارایي يتنارش شر ر نا سرادث کيرک بر  ا شهروند سااااه   

کنررا    یني    ررایرا ا  ی  ا  در شرر  ناررش ااصرراسرر يماف  يبرر  اعضررا  یدادن بررا زرنمرر  يرا

  کناکيک میشان   ر زيدر ز  يش ر نا  ي  ت يب  ر نا باز شتريب

کررار    ناررش ززشررک در بررازي ایررن اسرر  کرر  ززشررک بررازي ب ررا از    پزشاا) ااکتاار  

ااي ب رراي فارر   توانررا د  ن ررر را نجررا  داررا   در شرر شرر يک مافيررا در د  شرر  ا ل می

گوینرا  دکترر یرا ايران  یک ن ر را زناث نم  دارد  بر  ایرن فرمینرا اصرطال او سريو کرردن می

 .توانا اود  نجا  داامیدر طول بازي تن ا د  بار  ززشک  

توانرا ارر شر  ی  رار اسرت الب  نارش کارمگراث در برازي مافيرا ایرن اسر  کر  می  کارآگاه  

مافيررایی بررودن یررک بررازی ن را از را ي بررازي بميرررد  ن ترر  ایررن اسرر  کرر  اسررت الب بررراي  

 .رئيب مافيا من ی اس 

شرود  ي مافيرا ایرن اسر  کر  ارر شر  بيراار میناش ترک تيرانرااز در براز  ت) تیرانداز  

توانرا از تيرر  اسرت ادث کنرا  بایرا مطير ن باشرا کاری را کر  ارا    لی فا  ی  رار می

داا مافيا باشرا ررون اگرر بر  اشرت اث شر ر نا را مرورد ارا   ررار داراو ارود    رار می

  شرودشرود  برا شر يک درسر  ترک تيرانراازو شرنش مافيرایی  ر   میاز بازي ارار  می

 .شوداما باز بایا یادم ر شوی  ک  تير ا  ب  رئيب مافيا ا ر ناارد   از بازي اار  نيی

توانررا  ناررش ا رنمرار در ترري  شر ر نا ایررن اسر  کرر  ب را از شرر  مر اکرث می  خبرنگااار  

است الب ارر فرردي را از را ي بميررد کر  اگرر ایرن فررد بر  تري  مافيرا زيوسرت  باشرا را ي  

   است الب سایر مافيا براي ا  من ی اس   کنامن را تایيا می



کرر  شرر  اررا در ماابررل تيررر مافيررا    وزررو  بررازي شرر ر ناي اسرر ناررش زرث  پااو:  زره

شررود  در صررور   بينررا   در ر ز ی  ررار بررا بيشررترین راي از بررازي اررار  نيیمسرري  نيی

ابررل  داررا   از من برر  ب ررا بررراي مافيررا  ات ررا و زرث ا ررر اررود  را از دسرر  می  رروع ایررن  

 .شودم اکرث نيا    در ش  با تير مافيا کشت  می

 

 

 نحوه اجرای بازی

دریافرر    برر  ايررراث ناشرری کرر  برر  صررور  رنررا ب  10تررا    1ااي از بررين  ثابترراا را ي شرريار

داررا  زررب از مشررنش شرران  طررور ادوصرری نشرران میکررردثو برر  اریررک از بازی نرران برر 

  یاایثبرا ترتيرر  شرريار اررر برازی ناریرک از بازی نررانو د ر م ارفر  شررر ع شراث     نارش

کنرا  ارر برازی ن در زمران صرح   ارود   انير  ارود را م رفری می 20کر  داردو در مرا   

دیمرر را مرورد ات راب یرا  يایر  ارود  ررار دارا  سر ب   توانا بازی نرانعال ث بر م ارف  می

ارراي  زمررانو را ي زررب از باررت  بررودن رشرر  کنررا  در ایررنرا ي اعررالب  يرر ي  شرر  می

ذکرر اسر  در شر    مزب بر  ا تيراب بازی نرانو مافيرا را صراا ميزنرا ترا ی رایمر را بشناسرن

دکتررر و  ه  ززشررک  شررود  سرر ب برر  نوبرر وا ل شندرری توسرر  مافيررا انتنرراب   کشررت  نيی

در   د شرونا ترا را ي برا من را مشرنا شروزرو و ا رنمرار بيراار میتک تيرانراازو کارمگراثو زرث

اي بررراي صررح   کررردن   بيرران   انيرر   30بازی نرران یررک فرصرر   فرراز ر زو اریررک از  

اي   انيرر   15توانررا فرصرر  صررح    ارراي اررود دارد   عررال ث بررر من میظن اررا  اسررتامل

ي افررراد بایررا برر   اي ايرر  انيرر   30داشررت  باشررا  در فرصرر    تحرر  عنرروان رررالش نيررز

ب ک ير   فررد در سرر صرح   ارود برا اعرال صرح   کننرا  ارر اراي ارودترتير  شريارث

اواارا از ایرن  بازی نرانی کر  می اي را بر  ی ری از انير   15رالشو فرصر  صرح   کرردن  

را دریافرر  کننررا   اواانررا ایررن رررالشداررا  بازی نررانی کرر  میرررالش اسررت ادث کنررا می

انتنراب   دانراث یرک ن رر از من را را برا نظرر ارودبایا دس  اود را بام ب رنا تا فررد ررالش

 نيایا  

 رررالش از سررایر  2توانررا تن ررا  یررک ر ز هیررک د ر صررح   از بررازي  میاررر بررازی ن در  

شررود    گيررري مزرراز میبازی نرران دریافرر  نيایررا  زررب از اتيرراب صررح   بازی نررانو رأي

گيررريو  دارنررا رأي باانررا  زررب از انجرراب رأي تواننررا برر  بررازی نی کرر  شررکبازی نرران می



انرا هبرا اعرالب را ي  بر   رأي م ردث بازی نرانشنش یا اشناصری کر  بيشرتر از ندر  ت رااد  

 انيرر     30برر  مررا    شررونا   بررراي ت رروگيري از  رر   شررانعنرروان مررت   شررناات  می

مجرادا   گيررياراي دفاعير و رأيم    دارنا تا از ارود دفراع کننرا  زرب از زایران صرح  

 شود  انجاب می

بازی نرران در   ي اررر  گيررري اررر کررب یررک انتنرراب بررراي رأي دارد  برررادر د ر د ب رأي

 ارا بایرا بيشرتر از ندر  ت راادگيري د ر د ب اگر یرک ن رر در دفراع باشرا ت رااد رأيرأي

صرور  برازی نی کر  بيشرترین ت رااد مرا  در زيرر این ا بازی نرانی کر   ر  رأي دارنرا باشر

ن رر هیرا بيشرتر  برا    3ميرر د  مزب بر  ذکرر اسر  رنانچر    را داشرت  باشرا از برازي بيرر ن

دفرراع شرروناو  رر  رأي برر  ی ررایمر را دارنررا امررا در صررورتي     رین رأي  ارد مر  رر بيشررت

د ر د ب   گيرريارا در رأيدانرا  اگرر ت رااد رأي تواننرا بر  ی رایمر رأين رر باشرناو نيی2

ی رری از بازی نرران بایررا از بررازي اررار    بازی نرران برابررر باشرراو در  رعرر  مررر   بررراي اررر  

 شود 

بازی نران بارت  اسر و برا   کر  رشر  سرایراارتناو در فراز شر  زمانیاشناصی کر  مافيرا  

رشريان ارود را براز کرردث   شريارث فررد مرورد نظرر را برا دسر  بر  ی رایمر   اعرالب را ي

توافر  نظرر برا ی رایمر شندری کر  بر  عنروان گادفرادر شرناات    دانا   زرب ازنشان می

برا دسر  بر  را ي اعرالب  مافيرا  درا دارد ا  را ب شرا   شراث اسر و شريارث شندری را کر 

 ا کنمی

کننرراث   در صررور  کشررت   مزب برر  ذکررر اسرر  در صررور  کشررت  شرران گادفررادرو م اکرث 

برازي ترا ترایی ادامر  زيراا   د گيررمافيرا سرادث ایرن  ظي ر  را بر  ع راث می شران ا  نيرزو

باشررنا هبرررد   ی اعضرراي گررر ث مافيررا را از بررازي اررار  کررردثمررکنررا کرر  شرر ر ناان اي می

ش ر نا    یا ت ااد مافيااا برا شر ر ناان برابرر شراث باشرا هبررد مافيرا   اگرر برازي بر  سر   

تواننررا برر     بازی نرران می اي نااشررت اررر فرررد زمرران صررح   تااگانرر  ن ررر ماررر برسرراو

ن رر مارر   اگرر برازي بر  سر   . گو بنشرينناد يار  برا ار  بر  گ ر   3صور  مزاد ب  مرا   

یرک از بازی نران بر  را يو شر ر نا ذانری ارود   رسراو اررشامل د  ش ر نا   یرک مافيرا ب

گيرررد  تدريي  می اعرالب کرردث   برازی نی کر  از نظرر د  برازی ن دیمرر شر ر نا باشراو را

 .کنااز بازی نان دس  داا   ب  را ي انتناب اود را اعالب می ک  با کااميک

 



 

 قوانین بازی

کنرا کر  میرا اسرت الب گرفتر  شرود  اعرالب میارا  در این سناریوو را ي ب را از گ شر  شر 

  ايچنرين اسرت الب در ایرن  ر دزريش مریکنناگان بارت  بر  ت رااد مراي شررک    یا ايرر

ارراي  هناررش  شررودسررناریو برر  ایررن گونرر  اسرر  کرر  فارر  ت ررااد شرر ر نا   مافيررا اعررالب می

  شود د ي  اعالب نيی

 . بازی نان را نااردايچ بازی نی     ا  اوردن یا  ا  دادن دیمر  

اظ رار نظرر را    بازی نان فا    فار  در زمران مربروه بر  صرح   اودشران  ر  صرح    

اگرر بر  ارر  .انضر اطی دارا  توانرا بر  افرراد سر و دیاو را ي میدارنا   در صرور  صرال 

از    توانررا من بررازی ن رانحرروي بررازی نی  دررا تا رر  در بررازي را داشررت  باشرراو را ي می

صررور  این رر   نيایررا  در صررور   رر   بررازی ن متا رر  ناررش  ي برر   تریرران بررازي  رر  

 شود  هناش د ي  ا  اعالب نيی ودشا مافيا بودث اس    یا ش ر نا اعالب می

ارريچ بررازی نی  رر  صررح   کررردن در فرراز شرر  را نرراارد   در صررور  تن رر و را ي  

این ر  ا  مافيرا  نيایرا   نارش  ي بر  صرور   متن ر  را از تریران برازي  ر   مری بازی ن

 .شودش ر نا اعالب می  یا بودث اس   

یررک از اشررنات در ن بررازي را نرراارد  در زيررر ایررن  ارريچ بررازی نی  رر  تررواين برر  ارريچ

صررور  این رر  ا  مافيررا بررودث  شررود   ناررش  ي برر بررا نظررر را ي از بررازي  رر   می  صررور 

 .شودش ر نا اعالب می  اس    یا

توانرا دربررارث این رر  مافيررا اسر  یررا شرر ر نا اظ ررار نظررر  را اعررالب نيایررا   تن ررا می  دیمرري

 .نيایا

در صررور  صررال ایا را ي زمرران اسررترا   م اررولی نيررز بررراي بررازي در نظررر گرفترر   

 .شااوااا

 .در مااباا   تيا زوشش مناس    مطاب  با عر  تام   داشت  باشيا

نااشرت     شراث در محرل برگرزاري برازي  ضرور در صورتی ک  برازی نی در سراع  مشرنش 

 .د يا  تاايرو از بازي     اوااا شا 15باشاوب ا از 

 

 


