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اجزاء بازي* 

ي بازي صفحه
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13تابلوتابلو15/ "تالرزیگرید "کارت12/ "رامون مارتینز"کارت تابلوکارت

132توکن پول12ارزشِ هنرمندتوکن1توکن چکّش

5موزهي دیواره



هدف بازي* 

بهترین قیمت، خرید و فروش کنند.   کنند تابلوهاي نقّاشی را بهدارهایی هستند که تالش میبازیکنان، موزه
لوها گذارند. در پایانِ هر دور، تابحراج میشود. در هر دور، بازیکنان، تابلوهایی را بهدور برگزار می4بازي در 

!شودتر میفروش برسند، ارزش و اعتبارِ هنري او، بیشتر بههرچه آثارِ یک هنرمند بیششوند. فروخته می
دست آورده باشد.ترین پول را بهبرنده، بازیکنی است که در پایانِ دورِ چهارم، بیش

سازيآماده* 

به تعداد بازیکنان، به هر بازیکن، تعدادي کارت بدهید:را بر بزنید. بستهکارتتابلو70يهمه)1

*کارت8بازیکن: نفري، 5*کارت9بازیکن: نفري، 4*کارت10بازیکن: نفري، 3*

حراج گذاشته خواهند شد. در این مرحله، بازیکنان ها، تابلوهایی هستند که در دورِ نخست بازي، بهاین کارت
در ،هااي (بازیکنی) مالک هیچ تابلویی نیست! سایرِ کارتگذارند؛ هنوز هیچ موزهتابلوها را به حراج میفقط

این دور از بازي، مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

.دهدصدهزار دالر) می(یک100$دار، به هر بازیکن دار انتخاب کنید. بانکعنوان بانکاز بازیکنان را به) یکی2

ه، دیوارهاي خود را در پشت این کند؛ او، پولرا براي خود انتخاب می"موزهي دیواره") هر بازیکن، یک 3
کس نباید بداند سایرِ بازیکنان، چقدر پول دارند!کند! تا پایانِ بازي، هیچپنهان می

..کند.ترین بازیکن، توکنِ چکّش را برداشته و نخستین حراج را آغاز میجوان



چگونگی بازي* 

-حراجشود. در هر دور، بازیکنان، تابلوهایی را که در اختیار دارند، بهمیبازي،دور4در "مدرن آرت"
جاريِ بازي، "دورِ"روي میز آمد، ان، بازي شد و بههنرمندازیتابلوي یک"پنجمین"که محض آنگذارند. بهمی

شوند.اند، به بانک فروخته میدر این دور، خریداري شدهي تابلوهایی که به پایان رسیده و همه

اَش (در هر دور از بازي) دارد. در طولِ دورهاي بعدي، ارزشِ هر تابلو، بستگی به محبوبیت و اعتبارِ آفریننده
هنرمندان تغییر کند و پیروِ آن، قیمت د.خواهد شتابلوها نیز کم و زیاد ممکن است محبوبیت

ذارید گي تابلویی که به حراج میاي دربارهتان حاکم شود، سعی کنید چند کلمهکه جو خوبی در بازياینبراي 
توانید از چنین میو هنرمندش، صحبت کرده و با توضیحات خود، دیگران را به خرید اثر، ترغیب کنید! هم

!ره نیز استفاده کنید!و غی"دالر، دو! فروخته شد!1000دالر، یک! 1000"ی مثل یهاعبارت

برگزاري حراج* 

-انتخاباَش را "دست"هاي از کارتاو، یکیغازِ نخستین حراج را خواهد داشت. ترین بازیکن، شانسِ آجوان
دهد. این زي و در دیدرسِ همه قرار میرو) در وسط میزِ بارا (بهکارتتابلودهد. او،به دیگران نشان میکرده و

. رويِکندرا نیز ایفا می"کنندهحراج"را بازي کرده، نقشِ ي حراج است. بازیکنی که کارتآمادهاکنون تابلو هم
دهد که چگونه حراجی باید براي تابلو برگزار شود.اي هست که نشان میهر کارت، نزدیک نامِ تابلو، نشانه

شوند:اي ویژه، مشخّص میشود که هرکدام، با نشانهگونه حراج برگزار می5در این بازي، 

 حراج دوگانه شده قیمت تعیینحراج با حراج محرمانهپیشنهادي حراج تک حراج آزاد

هکنندنظر را به حراجرسد، بازیکنی که باالترین پیشنهاد را داده، مبلغ موردکه حراجی به پایان میوقتی
ي برنده!، باالترین پیشنهاد را داده باشد، او باید مبلغ را به بانک بپردازدکنندهکند. اگر خود حراجپرداخت می

تواند اکنون مالک تابلو است و میگذارد. او همي خود میرو) در جلوي موزهحراج، تابلو را تحویل گرفته و (به
،کنندهکه تابلویی خریداري شد، نفرِ سمت چپِ آخرین حراجاز آنبگذارد. پسدر دورهاي بعدي، آن را به حراج 



گذارد. بازي، تا پایانِ دور، در اَش را به حراج می"دست"از تابلوهاي چکّش مخصوص را تحویل گرفته و یکی
کند.گرد ادامه پیدا میجهت ساعت

هاقوانین عمومی حراج* 

باشند.)دالر1000(معادل 1$د ي پیشنهادها باید در واحهمه-

تر از رقمِ رقبا، پیشنهاد بدهید!توانید مبلغی برابر با یا کمشما نمی-

ي خود دارید، پیشنهاد بدهید!موزهي دیوارهچه که در پشت از آنتوانید مبلغی بیششما نمی-

رایگان دریافت خواهد کرد!مدیر حراج، تابلو را بهاگر هیچ بازیکنی، هیچ مبلغی پیشنهاد ندهد، -

را بپردازد!ي اولیهشدهتعیین، مدیر نیز باید قیمت "شدهقیمت تعیینبا "هاي حراجدراستثناء:* 

ي مختلف حراجگونه5* 

Aحراج آزاد (

توانند میکننده، حراجخودي بازیکنان، از جملههبه حراج گذاشته شود، هم"حراج آزاد"هاي از کارتاگر یکی
داي صنظر خود را با بدون رعایت نوبت، مبلغ پیشنهاد بدهند! براي پیشنهاد دادن، فقط کافی است مبلغ مورد

ی رسد که بازیکن، مسئولِ نظم دادن به پیشنهادهاست. حراج، زمانی به پایان میکنندهبلند اعالم کنید! حراج
رداختپکننده، تابلو را بدون ببرد. اگر هیچ بازیکنی، هیچ پیشنهادي ندهد، حراجنخواهد مبلغ پیشنهاد را باالتر 

دارد.هیچ پولی براي خود برمی



Bپیشنهادي) حراج تک

دهند (باالتر از پیشنهاد نفر قبلی) یابار پیشنهاد میگرد، هرکدام فقط یکنوبت و در جهت ساعتبازیکنان، به
!کنندهحراجو آخر از همه، خود کنندهاول از همه، بازیکنِ سمت چپِ حراجکنند؛ نوبت خود را واگذار میکه این
کسرسد. اگر هیچاَش را واگذار کرد، حراج به پایان میداد یا نوبتش را، پیشنهادکنندهکه حراجاز آنپس

رسد!میکنندهرایگان به حراجهیچ پیشنهادي ندهد، تابلو به



Cحراج محرمانه (

کنند. )، محرمانه و بدون اطالع دیگران، مبلغی را براي تابلو تعیین میکنندهحراجخود ي بازیکنان (از جمله همه
خواهید پیشنهاد بدهید، در نظر گرفته و همان مقدار پول را در دست خود بگیرید. اگر مبلغی را که می

یچ پولی در دست نگیرید! در هر صورت، هیچ بازیکنی نباید از مبلغ داخلِ خواهید مبلغی پیشنهاد کنید، هنمی
!!دالر) باخبر شود000,000,1دالر و چه 0مشت شما (چه 

یاخَرد! اگر دو و تابلو را میهاي خود را باز کرده و باالترین مبلغ، حراج را بردهزمان مشتي بازیکنان، همهمه
!بردتر است، حراج را می، نزدیککنندهگرد) به حراجباشند، بازیکنی که (در جهت ساعتچند بازیکن، باهم برابر 

حقّ تقدم دارد! اگر او،، استباهم برابرشانمبلغِ پیشنهاديهم جزو بازیکنانی باشد کهکنندهحراجاگر خود 
رسد!میکنندهرایگان به حراجکس هیچ پیشنهادي ندهد، تابلو بههیچ



Dتعیینبا) حراج شدهقیمت

-رصتفکند. هرکدام از بازیکنان، یین میخواهد به حراج بگذارد، تع، قیمتی را براي تابلویی که میکنندهحراج
گرد و اول از همه، بازیکنِ سمت چپِ نوبت، در جهت ساعتشده بخرند؛ بهیابند که تابلو را با قیمت تعیینمی

بایدکنندهحراجرسد. اگر هیچ بازیکنی، تابلو را نخرد، بخرد، حراج به پایان می! اگر بازیکنی، تابلو را کنندهحراج
بخرد!!شده را پرداخته و تابلو راتعیینمبلغِ

از پولی که خودش دارد، براي تابلو تعیین کند!نباید مبلغی بیشکنندهحراجنکته:* 



Eگانه) حراج دو

وم هم حراج بگذارد. تابلوي دتواند یک کارت (تابلوي) دیگر نیز بهمی) اگر بازیکنی، چنین کارتی را بازي کند،1
اَساسِربو زمان هردو کارت، هم!باشد"گانهحراج دو"یک کارتتواندهمان نقّاش باشد ولی دیگر نمیباید اثرِ

کند.ي حراج، هردو کارت را خریداري میشوند. برندهحراج گذاشته میي حراج کارت دوم، بهنهنشا



ز تواند امیاج بگذارد، بازیکنِ سمت چپِ او، حردر موارد معدودي که بازیکن نخواهد یا نتواند کارت دوم را به)2
حراج بگذارد. واضح است تابلوي دوم هم باید اثرِ همان نقّاش باشد ولی کارتی را بهاین شانس استفاده کرده و 

حراج بگذارد،م نتواند یا نخواهد کارتی را بهباشد. اگر بازیکن سمت چپ هگانهحراج دویک کارت تواند نمی
وي . اگر هیچ بازیکنی، تابلکردخواهند پیدا گرد) این شانس را نوبت و در جهت ساعتها (البته بهي بازیکنبقیه

رایگان براي خود بردارد. تواند تابلو را بهکننده میدوم را بازي نکند، حراج

ي کنندهراجح، تابلویی دیگر را براي حراج ارائه کند، او تبدیل به )ي اصلیکنندهحراج(بجز اما اگر بازیکنی دیگر
-حراجبهي حراج کارت دوم،اَساسِ نشانهو برزمان ، هردو کارت را همي جدیدکنندهحراجشود. میجدید

ها را دریافت ي پولهمه، ي جدیدکنندهحراجي باالترین مبلغ، هردو تابلو را خریده و گذارد. پیشنهاددهندهمی
)!کندبازیکنی که فقط کارت حراج دوگانه را بازي کرده، هیچ پولی دریافت نمیکند (می

کند. هر بازیکنی که بین ادامه پیدا میي جدیدکنندهنفرِ سمت چپِ حراجاز پایان حراج، بازي، با پس
شانسِ آغازِ یک حراج را در این دور، از دست ي جدید قرار داشته باشد، کنندهي اصلی و حراجکنندهحراج

!دهد!می

*مثالی براي یک حراج دوگانه* 

خواهد کارت دوم را کند. او نمیبازي می"حراج دوگانه"ي ا نشانهب"رامون مارتینز"کارتپل، یک تابلو
که در سمت چپِ -ندارد! ماري که او نیز تمایلی به بازيِ کارت دوم-بازي کند. در سمت چپِ او، مارك نشسته 

) "حراج محرمانه"ي دیگر را (با نشانه"رامون مارتینز"گیرد که یک تابلوي تصمیم می-استمارك نشسته
به حراج بگذارد.

ي بازیکنان، پیشنهادهاي خود را                  هکه همکنند. وقتیي بازیکنان، مخفیانه مبلغی را تعیین میهمه
را به بانک پرداخته و هردو تابلو را هزار دالر25). او، مبلغ 25$کنند، باالترین مبلغ، از آنِ ماري است (میرو

ه نپرداختند (ها باید مبلغ را به ماري میکند. اگر باالترین پیشنهاد، از آنِ پل یا مارك بود، آندریافت می
دهد. نشسته، بازي را با آغازِ یک حراج جدید، ادامه می)! اکنون بازیکنی که در سمت چپِ ماريبه بانک

دهد!اَش را از دست مینوبت-رسیدنوبت به او میبایست میبعد از پل، قاعدتاً که -مارك 



یک دورِ بازيپایانِ* 

"مینپنج"که محضِ آناست. بهنید که از هر هنرمند، چند تابلو، به فروش رفتههمیشه بدادور، باید یک در طول 

ود!شحراج گذاشته نمیاین تابلوي پنجم، بهرسد. ، دورِ بازي به پایان میبازي شداز هنرمندان، تابلوي یکی

-حراجکارت به2در پایانِ این دور از بازي، اگر این تابلوي پنجم، کارت دوم از یک حراج دوگانه باشد،
که کارت دوم، شده خواهیم داشت! اگر این تابلوي پنجم، یک کارت حراج دوگانه باشد، بدونِ آننگذاشته

رسد!بازي شود، دور به پایان می

د دارند تا شایها را نگه میین کارتها اآن؛ماندمعموالً در پایان هر دور، تعدادي کارت در دست بازیکنان باقی می
در دورهاي بعدي به حراج بگذارند.

فروختن به بانک* 

شده را ي آثارِ بازياز هر هنرمند (در این دور) را حساب کنید. حتماً همهشدهبازياز هرچیز، تعداد آثارِ پیش
، نفر نفر اولپرفروشِ این دور را مشخّص کنید (هنرمند3). اندهایی که فروخته نشدهحتی آنحساب کنید (

هنرمند3تر از آثارِ کمدر یک دور،اگرکند. بندي، ارزشِ کار هر هنرمند را تعیین میدوم و نفر سوم). این رده
بندي کنید!نیز وارد ردهاندشدهحراج گذاشته بهفقط ، ثارشانکه آهنرمندانی راد، اشبه فروش رسیده ب

ي بازي (به ي چپِ صفحهگیرد که به کنارهاگر چند هنرمند باهم برابر بودند، هنرمندي باالتر قرار می
کند:ها را (بر اَساسِ جدول زیر) تعیین میبنديِ هنرمندان، ارزشِ آثار آنرده!باشدتر)، نزدیک

*0بقیه: *10$نفر سوم: *20$نفر دوم: *30$نفر اول: *

ردیف خانه 4بگذارید. ان پرفروشهنرمندیک ازي بازي، در پایینِ نام هردر صفحهراارزشِ هنرمندهايتوکن
ي بازي وجود دارد که هرکدام، مربوط به یک دور است. براي هریک از هنرمندان پرفروشِ این دور، در صفحه

بازي،تا پایان،هاتوکني بازي) قرار دهید. این ي متناظر (از صفحه) را در خانه30$یا 20$، 10$(متناسبتوکن
ارزشِ هنرمند را براي دورهاي بعد افزایش دهند.توانند در جاي خود مانده و می

اند، به بانک بفروشند؛ي تابلوهایی را که خریدهکه ارزش هنرمندان مشخّص شد، بازیکنان باید همهمحضِ آنبه
، اند)(گرفتهنام هنرمند قرار گرفتهپایینِارزشی که در هاي)توکن (توکنهایی که هیچ ارزشی ندارند! حتی آن

براي فروش آثارِ او چقدر پول دریافت خواهد کرد!،که بازیکنکنند)(میکندتعیین می



هایی (حتی آندر این دورشدهفروختهي تابلوهاي شان را دریافت کردند، همههايکه بازیکنان، پولاز آنپس
کنند. مالکیت تابلوها هرگز از دوري به دورِ بعد، منتقل نخواهد اند) را از بازي خارج میفروخته شده0با مبلغ که 

شوند!دور، از بازي خارج نمی2بازیکنان، بینِ "دست"هاي شد. کارت

حراجدورهاي بعديِ* 

شود. ابتدا، به هر بازیکن، وخته شده و از بازي خارج شدند، دور جدید بازي آغاز میکه تابلوها فراز آنپس
هاي جدید، بستگی دارد به تعداد نشده، تعدادي کارت بدهید. تعداد این کارتهاي استفادهي کارتاز دسته

اکنون دورِ چندمِ بازي آغاز خواهد شد:که همبازیکنان و به این

از شوند. پسهایی که از قبل (از دورهاي قبلی) در دست بازیکن هست، اضافه میبه کارت،هاي جدیدکارت
ي دور قبل کنندهشود. بازیکنِ سمت چپِ آخرین بازيهاي جدید، دورِ جدید بازي آغاز میدنِ کارتپخش کر

سان ي دورهاي بازي یکها در همهکند! حراجیي تابلویی که حراج نشده!!)، دورِ جدید را آغاز مکننده(بازي
شوند.برگزار می

که هنرمندي، جزوِارزشِ آثارِ یک هنرمند محبوب، ممکن است در دورهاي بعدي افزایش پیدا کند. وقتی
اَش (در ستونهاي ارزشِ موجود درتوکني ي همهاندازههنرمند پرفروشِ یک دور شد، هریک از آثارِ او به3

هاي یک دور، قرار نگیرند، حتی اگري پرفروشکند. آثارِ هنرمندانی که در دستهي بازي) ارزش پیدا میصفحه
ارزش خواهند بود!هایی دریافت کرده باشند، در این دور، بیتوکناز دورهاي قبل، هاآن

-تواند حراجی را آغازهاي یک بازیکن، در یک دور، تمام شوند، او دیگر نمیاگر کارتند:ها تمام شو* اگر کارت
هاي دیگران توانند در حراجها میکه بین این دور و دورِ بعدي، کارت جدید دریافت کند! البته آنکند تا این

از بازي شدنِ آخرین ند، پساز پایان دور چهارم، تمام شوي بازیکنان، پیشهاي همهشرکت کنند. اگر کارت
یرد!گشود و به هیچ بازیکنی نیز تعلّق نمیرسد. آخرین کارت، به حراج گذاشته نمیکارت، دور به پایان می



عیین کنید و به هر در این دور، ت(از جمله، کارت آخر) هاي پیشنهادشده ارزش کارِ هنرمندان را با توجه به کارت
رسد.یی که دارد، پول بپردازید. سپس بازي به پایان میازاي تابلوهابازیکن، به



*"رافائل سیلویرا"گذاريِ آثارِ مثال: ارزش* 

ارزش دارد. هرکدام از 30$العاده بود! هر اثرِ او در این دور، در دور نخست فوق"رافائل سیلویرا"دور نخست: 
شوند (بنابراین، به بانک فروخته می30$اند، به قیمت توسط بازیکنان در این دور خریداري شدهآثارِ او که به
کند. دریافت می60$خریده باشد، "سیلویرا"تابلو از 2بازیکنی که 

سوم قرار بگیرد. ارزشِ آثارِ او در این دور، خوبیِ دور قبل نبود ولی توانست در جایگاه به"سیلویرا"دور دوم: 
براي مقام 10$رسد (می40$را در دور قبل دریافت کرده، ارزشِ هر اثرش به 30$توکناست ولی چون 01$

اَش در دور قبل). براي جایگاه اول30$اَش در این دور و سوم

و 30$هاي توکنرغم اُفول کرد! آثارِ او، در این دور، علی"سیلویرا"در این دور، اقبالِ عمومی به آثارِ دور سوم: 
که از قبل در ستونِ او هستند، هیچ ارزشی ندارند! $10

گردد! آثارِ ي دومِ فروش برمیهمچون ققنوس از خاکستر برآمده و دوباره به رده"رافائل سیلویرا"دور چهارم: 
مانده از دورهاي قبل).باقی40$براي این دور و 20$کنند (ارزش پیدا می60$او در این دور، 



ي بازي* برنده

ي بازیکنان، موجودي نقدي خود را   به فروش رسیدند، همهي تابلوها در پایان دورِ چهارم، که همهاز آنپس
ي بازي خواهد بود!!کنند! بازیکنی که از همه پولدارتر باشد، برندهآشکار می

*نفره3ي اختیاري براي بازي شیوه* 

*بازیکن مرموز* 

"دست"بازیکن در بازي هستند؛ منتها 4ها، طوري رفتار کنید که گویی هر دور، در هنگامِ توزیعِ کارتدر آغازِ

زي با"دست مرموز"و به هیچ بازیکنی تعلّق ندارد"دست"اي بگذارید. این پشت در گوشهبه"نفر چهارم را 
!خواهد بود

صورت اتفاقی را به"دست مرموز"هاي از کارتکه یک حراج معمولی را پایان دادید، باید یکیاز آنپس
-حراجبه"کارت مرموز"تیاري است. همیشه اخ"کارت مرموز"برگردانید. تصمیم براي برگرداندنِ یک 

اگر ! استتأثیرگذارها یا پایانِ دور در تعیینِ پرفروشلیوگیردنمینشده و به هیچ بازیکنی نیز تعلّق گذاشته
رسد. از هنرمندان باشد، دورِ بازي به پایان می، پنجمین کارت یکی"کارت مرموز"

شود!، یک کارت حراج دوگانه باشد، کارت دومی بازي نمی"کارت مرموز"اگر 

رِ همراه سایشده نیز بهبرگردانده"هاي مرموزکارت"ي تان را فروختید، همهکه در پایان دور، تابلوهاياز اینپس
شوند.  ها از بازي خارج میکارت

*****
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