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دقیقه)60ا ت30باال؛ سال به12ازیکن؛ ب2(

"GIPF Project"ي نخستین بازي از مجموعه

:اجزاء بازي* 

ي راهنماي بازياي / کتابچهکیف پارچه1/ ي بازيصفحه1

ي مشکیي سادهمهره18ي سفید / ي سادهمهره18



: ستابخش تقسیم شده4به این راهنما* 

انجام داد...را"GIPF"شود بازي ابتدایی ) قوانین پایه: چگونه می1

ي ساده است...مهره2ي ترکیبِ که نتیجه- "GIPF"ي ) قوانین استاندارد: معرفی قوانین بازي استاندارد و معرفی مهره2

ها... بازي واقعی!ايي مناسب حرفه) قوانین تورنمنت: نسخه3

انین پایه) قو1
رنگ ي سیاهاست. انتها و ابتداي هر خط، با دو نقطه، از تعدادي خطوط متقاطع تشکیل شدهGIPFي بازي صفحه:ي بازيصفحه* 

شوند.نامیده می"خانه"مشخص شده و محلّ تقاطع خطوط، 

ي بازي ها به صفحههاي ورودي مهرههها فقط دروازنقشی در جریان بازي ندارند؛ آن- عدد هستند24که - رنگ هاي سیاهنقطه) 1
هستند. 

شوند.ها قرار دارند، جزیی از بازي محسوب میهایی که در این خانهاست و فقط مهره"خانه"37ي بازي، داراي صفحه)2

کنند.ها را تعیین میخطوط صفحه، مسیر و راستاي حرکت مهره)3

:آغاز بازي* 

قید قرعه انتخاب کنید. بازیکن سفید) را بهي بازي (یعنی آغازکننده)1

توانید براي برابر کردنِ قدرت طرفین مانده میي باقیمهره3کند. از مهره بازي می15ي ابتدایی، هر بازیکن فقط با در نسخه)2
تر داشته باشد!مهره بیش3یا 2، 1تواند تر میتجربهاستفاده کنید: مثالً یک بازیکن کم

رو به بازیکن سفید قرار بگیرد.E1ي بازیکن قرار دهید که نقطه2ي بازي را طوري بین حهصف)3

ضلعی قرار هاي ششي واقع در گوشهنقطه6درمیان، بر روي ها، یکیکند. این مهرهمهره آغاز می3هر بازیکن، بازي را با )4
:بینیدمیزیرچیدمان آغازین بازي را در تصویرشوند. هاي صفحه میگرفته و سپس وارد نخستین خانه



نامیم.می"ذخیره"ها را اند؛ این مهرهنشدهدر اختیار دارد که هنوز وارد صفحه نیز مهره 12،ر آغاز، هر بازیکند)5

:بازيهدف* 

ي خود نداشته باشد. اي در ذخیرههاي حریف را بزنید و از صفحه خارج کنید تا جایی که هیچ مهرهباید مهره

مرحله 2مهره را به بازي بیاورد؛ این کار، در 1کنند و هر بازیکن در هر نوبت باید نوبت بازي میبازیکنان به: یک نوبت حرکت* 
) سپس بالفاصله 2گذارد... و ي ورودي مینقطه24از ي خود برداشته و روي یکی"ذخیره") بازیکن، مهره را از 1شود: انجام می

د.دهدرون صفحه هل میآن مهره را به

: نکات ویژه* 

شوند و حتماً باید از که روي نقاط ورودي هستند، داخل بازي محسوب نمیوقتیهارهتر نیز گفته شد، مهطور که پیشهمان)1
.ها) شوندها (تقاطعاز خانهاز خطوط صفحه حرکت کرده و وارد یکیروي یکیي ورودي، برنقطه

امکان وجود دارد:2درون صفحه، براي هل دادنِ مهره به)2

شود."خالی"ي روي خط حرکت کرده و وارد یک خانهتواند برمهره می-

اشغال -رنگغیرهمرنگ یاي همیک مهرهتوسطبه-اي شود که از قبلروي خط حرکت کرده و وارد خانهتواند برمهره می-
به جلو برود. یک خانهدر همان جهت، روي همان خط حرکت کرده و برشودي قبلی، مجبور میت، مهرهصوردر ایناست.شده

کند و الی آخر...شکل حرکت میهمیني بعدي نیز بهي بعدي نیز اشغال باشد، مهرهاگر خانه

هرهي ورودي نشستهنقطهروي بر-سمت چپدر تصویر- ي سفید م

 هره-سمت راستردر تصوی- ول دادنِ ستونی از مهره(هابا هیتی نداردرنگ مشود...، وارد صفحه می)ها هیچ اهم

هاي از مهرهکنند. اگر بازیکنی، در نوبت حرکتش، یکیها فقط یک خانه و همگی در یک جهت حرکت میي مهرههمیشه همه-
کامل کند. حرکتش راحتماً باید لمس کند، - ل دادنقصد هبه- داخل صفحه را



کند!خانه حرکت می1هر مهره در هر نوبت فقط و فقط ) 3

بیرون صفحه هل داد!اي را بهتوان مهرهوجه نمیهیچبه) 4

هرهتواننمیها ها و در کدام جهتدهند که از کدام خانهدرها نشان میضربل داداي را بهمدرون صفحه ه...

هره... زیرا بشود!!هاي دیگر از صفحه میاعث بیرون راندنِ م

سرِهم و در یک خط قرار گرفتند، باید از بازي خارج رنگ) پشتي یک بازیکن (هممهره4که محض آنبه: هامهرهخارج کردنِ* 
شوند. ها نیز از بازي خارج میمهره متّصل باشند، آن4به این - همان خط و در همان راستادر-هاي دیگري نیز شوند. اگر مهره

شوند!!هاي حریف، از بازي حذف میگردند ولی مهرهي او برمی"خیرهذ"هاي خود بازیکن، به مهره

هره4ترتیب، از باال به پایین، بهدنشواز بازي خارج میسفید2شکی و م5و سفید1و مشکی 5، سفید1مشکی و 4، ي مشکیم...

هره2و 1، 1، 0ترتیب، از باال به پایین، بههره4خاطر اتّصال به ي سفید، بهمدنشومیحذفاز بازي پیوسته،همبهمشکیِيم!



: نکات ویژه* 

وقت خالی نشود! شان هیچ"خیرهذ"راقب باشند که مد، باید ناي را به بازي بیاورباید مهرهجا که در هر نوبت،از آن،انبازیکن)1
..د.نتایی قرار داده و از بازي خارج کن4هاي هاي خودي را در ردیفمهره- که گفته شدهمان روشبه- براي این منظور، باید 

شود اتّصال از بین برود!له نیز باعث میخانه فاص1ها با یکدیگر بسیار مهم است و حتی براي خروج از صفحه، اتّصال مهره)2

است. مهم نیست که خود بازیکن، باعث تشکیل اجباريها از بازي پیوندند، خارج کردنِ آنهم میمهره در یک خط به4وقتی )3
که رقیب، این کار را برایش انجام دهد!ردیف خودي بشود یا این

هره4شود که بازیکن سفید، باعث میهم بپیوندندخط بهدر یک ي مشکیم...

هرهگرداندي خود برمی"ذخیره"به وکند هاي خود را از بازي خارج میو بازیکن مشکی، م!

ها اشتراکی با یکدیگر تشکیل شود. اگر این ردیفاز یک رنگ پیوسته همتایی به4ردیف 1از ممکن است با یک حرکت، بیش)4
اگر اشتراك داشته باشند، بازیکن باید تصمیم بگیرد که کدام ردیف باید از شوند ولینداشته باشند، همگی از بازي خارج می

بازي خارج شود.

یکی را انتخاب کنداَشتایی5ردیف وتایی 4ردیف ارج کردن، بینبازیکن مشکی باید براي خ ،...



هاي خود از صفحه شوند، ابتدا بازیکنی که موجبِ پیش اگر موقعیتی پیش بیاید که هردو بازیکن، مجبور به خارج کردنِ مهره)5
کند. هاي خود را خارج میآمدنِ این موقعیت شده، مهره

شود...تایی مشکی می4تایی از رنگ خودش و یک ردیف 4کند، باعث تشکیل یک ردیف سفید، با حرکتی که می

هرههرهکند و یکیهاي خود را از بازي خارج می... پس ابتدا سفید، مکند!میحذفهاي مشکی را نیز از بازي از م

ل بازي میگر(اهره2توانست کرد، میمشکی اوکندحذفي سفید را از بازيم!(

، سفید، ي قبل)صفحهدر (5bو 5aمثالمثالً در د!شوی یک حرکت محسوب نمیتنهایها بهخارج کردنِ مهرهي مهم: نکته* 
ي جدید خود را وارد کار را انجام داده و سپس مهرهاین،هاي خود را از بازي خارج کند؛ مشکیشود که مشکی مهرهباعث می

کند.صفحه می

تواند بازي را ادامه دهد و بازي، با پیروزيِ ي خود نداشته باشد، نمی"ذخیره"اي در از بازیکنان، مهرهکه یکیوقتی* پایان بازي: 
رسد.نفر مقابل، به پایان می

مهم:اتنک* 

خودي!هايبا خارج کردنِ مهرهاًصرفپذیر است، نهامکانهاي حریفحذف مهره، فقط با پیروزيهدف را اشتباه نگیرید؛ )1

ي بازي خواهد بود!بازندهشده ببیند، اش را خالی"ذخیره"بازیکنی که نخستینپذیر نیست! تساوي در این بازي، امکان)2

کنار صفحه و در ن باید دري هر بازیک"ذخیره"ي خود را از یکدیگر پنهان کنند! "ذخیره"هاي رگز نباید مهرهبازیکنان ه) 3
دیدرس رقیب قرار بگیرد.



استانداردانین ) قو2

...GIPFي هامهرهي اضافهبه بازي ابتدایی است، بهقوانین بازي استاندارد، درست شبیه

GIPFهرهاز سویی،، انبازیکناست. "پتانسیل"معناي بهد (مثل بازي ني تازه را به بازي بیاورباید در هر حرکت خود، یک م
بنابراین، هر بازیکن، در هر لحظه از بازي، نشود!حذفشان از بازي GIPFي هاابتدایی) و از سویی، باید مراقب باشند که مهره

صفحه داشته باشد.در GIPFي کم یک مهرهباید دست

هرحال بهي بازي،شود ولی در صفحهتشکیل می-اندهم سوار شدهرويکه- ي ساده مهره2از GIPFي یک مهرهي مهم:* نکته
.شودیک مهره محسوب می

:آغاز بازي

کنند ولی در این روش بازي، بازیکنان باید ابتدا کند. نقاط ورودي هیچ تغییري نمیآغاز میسادهي مهره18بازي را با بازیکن، هر 
خود را ساخته و وارد بازي کنند:GIPFي مهره3

هرههب:چیدمان آغازین بازي استانداردهره6هاي ساده، ابتدا جاي مي مGIPFآیندبه بازي می...

:GIPFي مهره* 

اگر شما امکانِ !اجباري نیستاز بازي، GIPF، این است که خارج کردنِ یک GIPFي ي ساده و یک مهرهتفاوت بین یک مهره) 1
توانید تصمیم بگیرید که این کار را انجام دهید یا رقیب را داشته باشید، میGIPFخودي یا حذف یک GIPFخارج کردنِ یک 

تان باشد که نفعرقیب را از بازي حذف خواهید کرد ولی ممکن است حالتی پیش بیاید که بهGIPFخیر! احتماالً شما همیشه 
GIPFبازي باقی بماند؛ در چنین وضعیتی، اجازه دارید که در ،حریفGIPF!حریف را از صفحه خارج نکنید



 ،هره3سفیدهره2کند ولی از بازي خارج می- وسط صفحه- ي خود را ي سادهمي مGIPFگذاردخود را در صفحه باقی می...

هرههرهمجبور نیستکند ولی میحذفرا نیز از بازي ي مشکیي سادهسفید، ميکه مGIPF!مشکی را نیز از بازي حذف کند

تواند باشد، بازیکن میGIPFي شان، یک مهرهي تقاطعمتقاطع تشکیل شوند و نقطهرنگ همتایی4ردیف2زمانهماگر) 2
اولی را ابتدارا خارج کند، بایدردیف ها را. اگر بخواهد هردو ردیف را از بازي خارج کند یا هردوي آن2از بگیرد که یکیتصمیم 

باید ، را خارج کندردیفاگر بخواهد فقط یک.GIPFیا بدون GIPFا ب- ، خارج کند و سپس دومی را GIPFبدون خارج کردنِ 
GIPFم،درا نیز خارج کند تا ردیفهم خورده و از بین برود...بهخود خودبهو

تواند به شکل یکي ساده شده و دیگر نمیمهره2از بازي خارج شود، تبدیل به GIPFي اگر یک مهرهي بسیار مهم:* نکته
!به بازي برگرددGIPFيمهره

:پایان بازي* 

هایش در صفحه باقی نمانده باشند، GIPFکدام از / هیچیا/ ي نداشته باشد اي براي وارد کردن به بازهر بازیکنی که هیچ مهره
بازد...بازي را می

قوانین تورنمنت)3
کند:فقط آغاز بازي تغییر می"تورنمنت"روش تر کرد. در تر و البته جذّابتوان بازهم پیچیدهرا میGIPFبازي 

د.کنمیدریافت ي ساده مهره18شود (چیدمان اولیه نداریم) و هر بازیکن، ز میي خالی آغابازي با یک صفحه)1

به بازي بیاورد.GIPFي ، یک مهرهخودهر بازیکن باید در اولین حرکت) 2

را به بازي بیاورد.- تشخیص خودشبهبنا-GIPFي تواند هر تعداد مهرههاي بازیکنان ثابت نیست و بازیکن میGIPFتعداد ) 3

بعد از ورود ؛هاي ساده به بازي بیاینداز مهرهقبلباید کند)(که تعدادشان را خود بازیکن تعیین میGIPFهاي هرهي مهمه) 4
تواند به بازي وارد شود! ي نمیGIPFي دیگر هیچ مهرهي ساده، اولین مهره



*****
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