
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام خدابه 

 ویی و رقابتی ئ های ویدفستیوال بازینخستین 

 نامه بازی مافیا آیین

 

 معرفی بازی

به طور کلی در این   کند.سازی می  هیک بازی گروهی و استداللی است که نبرد بین یک اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبی  مافیا 

 .منطقی نقش بسزایی در پیروزی داردهای حفظ خونسردی و آوردن استدالل بازی قدرت تکلم،

که تنها از تعداد افراد مافیا آگاه    انشناسند یا شهروندکه همدیگر را می  ها: مافیاشوندمخفیانه تعیین نقش می  ه صورتبازیکنان ب

 ها اطالع دارند.  ها از برخی نقشهستند و عده معدودی از آن

تمام بازیکنان بازمانده در مورد   رسانند. در طول فاز روز،می قتل در فاز شب بازی، افراد مافیا به صورت مخفیانه یک شهروند را به

  حذف   مافیاهایابد تا زمانی که همه  بازی ادامه می  . کنندگیری میکنند و برای حذف یک مظنون رای های مافیایی بحث میهویت

 . (مافیا  برد) شود برابر شهروندان و مافیاها  تعداد یا( شهروندان برد) شوند

 اعضای بازی

 نفر ۱۰تعداد اعضای بازی :  

 راوی ، دستیار راویگرداننده بازی :  

 شهروند  ۵،  (رئیس مافیا ۱مافیا و   ۲)مافیا   ۳کارآگاه ،   ۱،  دکتر ۱کنندگان که به صورت تصادفی انتخاب می شوند :  شرکت

 نحوه اجرای بازی

بایستی  مینیز  شماره خود را  ،  که بازیکنان پس از معرفی خود  گیردمی تعلق    ۱۰  تا   ۱  بین   یای ه  به هر یک از بازیکنان شماره

به   راویسپس    کنندگان را یادداشت نمایند.در این مرحله الزم است تا هر یک از بازیکنان شماره و اسامی سایر شرکت کنند.اعالم  

 کند. ارسال می به صورت خصوصی تصادفی نقش بازیکنان را برایشان صورت

به دو نفر    ثانیه  ۲۰در مدت    به ترتیب و    می تواند هر بازیکن    ، بازی و پس از مشخص شدن نقش هر یک از بازیکناندر ابتدای  

  کند.اعالم وضعیت شب می  راوی  ند. سپسنتواند در صورت تمایل از یک نفر حمایت کهمچنین می  .یکنان اتهام مافیا بودن بزنداز باز

از بین مافیاها شخصی    راویدر این زمان،   زند تا یکدیگر را بشناسند.مافیا را صدا میهای تمام بازیکنان،  پس از بسته بودن چشم  راوی

سپس به نوبت  شود.الزم به ذکر است در شب اول شخصی توسط مافیا انتخاب و کشته نمی .کندمی انتخاب رئیس مافیا را به عنوان  

   ها آشنا شود.شوند تا راوی با آنبیدار می کارآگاه و  دکتر

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84


برای    ای تحت عنوان چالشثانیه ۱۰ای و یک فرصتتت  ثانیه ۲۵ یک فرصتتت، هر یک از بازیکنان  در فاز روز

همه ی افراد باید صتحبت کنند  ایثانیه ۲۵در فرصتت   ند.دار های خودها و ظنو بیان استتدالل صتحبت کردن

تواند از یک فرصتت  ای هر شتخص ، آن شتخص میثانیه ۲۵پس از پایان صتحبت    .شتود()به ترتیبی که اعالم می

و در صتورت صتحبت   ایثانیه ۲۵ت عنوان چالش استتفاده نماید. همچنین پس از پایان صتحبت ای تحثانیه ۱۰

چالش خود را به شخص دیگری تقدیم نماید به   بایستمیهر شخص  ای چالش خود،ثانیه ۱۰نکردن در فرصت 

انجام   Raise Handخواهند از این چالش استتتفاده کنند  این صتتورت که پس از اعالم وی، بازیکنانی که می

به مدت   شتخص انتخاب شتدهکند و  تخاب میدهند و شتخص تقدیم کننده چالش ، یک نفر را با نظر خود انمی

 کند.ثانیه از چالش استفاده می ۱۰

به بازیکنی که شک   Raise Handتوانند با استفاده از شود و بازیکنان میرای گیری آغاز می ، پس از اتمام صحبت بازیکنان 

دهند  وجود دارد تا بازیکنان اسم و شماره ی افرادی که به بقیه رای می Zoom همچنین این امکان در اپلیکیشن  دارند رای بدهند.

که   شخص یا اشخاصی  گیری،پس از انجام رایبه کار ببرند.    آتیهای خود برای فازهای روز و شب  را ببینند تا بتوانند در استدالل 

مهلت    ثانیه  ۳۰برای جلوگیری از حذف شدن به مدت    و  شوندعنوان متهم شناخته می  به  )با اعالم راوی(  اندبیشترین رای را آورده

شخصی که بیشترین رای را از بین متهمین بیاورد    .شودمی، رای گیری مجددا انجام  ثانیه  ۳۰دارند تا از خود دفاع کنند. پس از پایان  

رأی و چنانچه    ۳باشند ،  نفر در بازی حضور داشته  ۷و یا    ۶رأی ، چنانچه    ۴نفر در بازی حضور داشته باشند،    ۱۰و یا    ۹  ،۸ه  چنانچ

 أی برای حذف او از جریان بازی الزم است.ر ۲نفر در بازی حاضر باشند    ۵و یا  ۴

سابقه بازیکنان ) تعداد دفعات وارد شدن بازیکنان به دفاع( به منظور ، از ها برابر شدگیری ، تعداد رأیچنانچه پس از انجام رأی

ای ندارند، در صورت برابری مجدد . در روز اول با توجه به اینکه هیچ یک از بازیکنان سابقهشودها از جریان بازی استفاده میحذف آن

نفر )یا بیشتر( با بیشترین رأی وارد مرحله   ۳ت چنانچه  الزم به ذکر اسشود.  ها، هیچ یک از بازیکنان از جریان بازی حذف نمیرأی

توانند به یکدیگر رأی دهند. الزم به ذکر است چنانچه نفر باشند ، نمی  ۲، حق رأی به یکدیگر را دارند اما در صورتیکه  دفاع شوند

هیچ بازیکنی  حد نصاب نرسیده باشد ،    ها بهرأی برابری داشته باشند ولی تعداد رأی  پس از دفاع  های متفاوتچند بازیکن با سابقه

 ها به سابقه بازیکنان اولویت دارد.شود زیرا به حد نصاب رسیدن رأیاز جریان بازی حذف نمی

بایستی ویدیو و صدای خود را قطع کنند از بازی حذف شده می  گیری روزاند یا طی رایاشخاصی که به دست مافیا کشته شده 

 ها می توانند در بازی باقی بمانند و از تماشای آن لذت ببرند. با این وجود آن روند انجام بازی صورت نگیرد.تا تداخلی در 

چشتمان خود را باز کرده و  راویدر فاز شتب زمانیکه چشتم ستایر بازیکنان بستته استت با اعالم ،  اشتخاصتی که مافیا هستتند        

شتناخته    رئیس مافیادهند و پس از توافق نظر با یکدیگر شتخصتی که به عنوان  شتماره فرد مورد نظر را با دستت به یکدیگر نشتان می

الزم به ذکر   کند.اعالم می راویاو را بکشتد در بخش چت به صتورت خصتوصتی به  قصتد داردشتماره شتخصتی را که مافیا   ،شتده استت

مانده انتخاب باشتد را از بین مافیاهای باقیورت کشتته شتدن رئیس مافیا ، راوی بازی مافیایی که مست ول اعالم رأی میاستت در صت

 کند.می

  یا اشخاصی   چشمان خود را باز کرده و نام شخص  راویتمام بازیکنان با اعالم    اندکتر نیز در فاز شب پس از بسته بودن چشم

دکتر تا  .  بنددنماید و مجددا چشمان خود را میارسال می  راویخواهد نجات دهد در بخش چت به صورت خصوصی برای  را که می

تواند  بار در جریان بازی می  ۲نفر را نجات دهد. همچنین دکتر حداکثر    ۲تواند  نفر نباشد ، می  ۸کمتر از  زمانیکه تعداد بازیکنان حاضر  

 خودش را نجات دهد. 

 



چشمان خود را باز کرده و در    راویباشد با اعالم  کارآگاه در فاز شب زمانیکه چشم سایر بازیکنان بسته می

با عالمت + یا    راویبخش چت به صورت خصوصی برای راوی نام شخصی را که به او شک دارد مینویسد سپس  

ورت خصوصی به شخص کارآگاه  نظر وی را به ص  پاسخ شک او مبنی بر مافیا بودن و یا نبودن شخص مورد   -

 باشد. منفی میهمیشه استعالم رئیس مافیا  کند. اعالم می 

، راوی بازی تذکر الزم ، دکتر و کارآگاه باید منطقی و معقول باشتد. چنانچه زمان انتخاب طوالنی شتودزمان انتخاب توستط مافیا

شود ثانیه ای انتخاب برای وی در نظر گرفته می ۱۰دهد و چنانچه باز هم انتخابی توسط بازیکن صورت نگیرد زمان را به بازیکن می

 شود.، حق انتخاب از وی سلب میمان در صورت عدم انتخاباین زکه پس از پایان  

در جریان بازی ، بازیکنان دو بار میتوانند از وضعیت شهر استعالم بگیرند. تنها زمانی میتوان از وضعیت شهر استعالم گرفت که       

حداقل نیمی از بازیکنان حاضتر به این عمل رای مثبت بدهند. راوی بازی وضتعیت شتهر را به این صتورت که از بین افراد حذف شتده  

  راجعنظر بازیکنان راوی بازی پس از شتروع فاز روز ،   نماید.اند اعالم میشتهروند )بدون اعالم نقش( بوده  چه تعداد مافیا و چه تعداد

 پرسد.  اعالم وضعیت شهر را میبه 

 قوانین بازی

 هیچ بازیکنی حق قسم خوردن یا قسم دادن دیگر بازیکنان را ندارد.. ۱

 خودشان حق صحبت و اظهار نظر را دارند.بازیکنان فقط و فقط در زمان مربوط به صحبت . ۲

تواند آن بازیکن را از جریان بازی حذف نماید. در صورت  می  راوی،  اگر به هر نحوی بازیکنی قصد تقلب در بازی را داشته باشد.  ۳

 شود. یا شهروند اعالم می و  به صورت اینکه او مافیا بوده استحذف بازیکن متقلب نقش وی 

نماید و  بازیکن متخلف را از جریان بازی حذف می  راویهیچ بازیکنی حق صحبت کردن در فاز شب را ندارد و در صورت تخلف  .  ۴

 شود.یا شهروند اعالم می و نقش وی به صورت اینکه او مافیا بوده است

شود و  از بازی حذف می  راویاینصورت طبق نظر    غیر  در  .داردهیچ بازیکنی حق توهین به هیچ یک از اشخاص درون بازی را ن .  ۵

 شود.یا شهروند اعالم می و نقش وی به صورت اینکه او مافیا بوده است

 . دقرار نده ریرا تحت تأث  یتا باز کندازی می طرفانه بیب پس ویدارد.   کنانیباز تی نقش را در هدا نیمهمتر یراو .6

 شود. برای بازی در نظر گرفته می. زمان استراحت معقولی نیز 7

تواند درباره  . هیچ یک از بازیکنان در زمان صحبت کردن نمیتواند نقش دقیق خود و یا بازیکن دیگری را اعالم نماید و تنها می8

 اینکه مافیا است یا شهروند اظهار نظر نماید. 

بار مجددا وارد بازی شود. پس از ورود مجدد حتما نام    2تواند تا  قطع شد، می  Zoom. در صورتیکه اتصال بازیکنی با اپلیکیشن  9

 خود را تغییر دهد و همگام با سایر بازیکنان عمل کند. 

 . برای شرکت در رقابت ها حتما از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.10

 پوشش مناسب و مطابق با عرف جامعه داشته باشید. .  در مسابقات حتما 11

 


