
 آمىزش کامل بازی تخته نرد ) ارائه تىسط سایت نیک شى( 

 

 Backgammon تخته نرد

بازی قدیهی در تهام کشَريای جًان از جهلٌ ایران کٌ ينَز يو طرفدار دارد. شرٍع این بازی در ایران در دٍران 
اردشیر بنیان گذار سلسلٌ ساسانیان بَدى است. ریشٌ این بازی در يندٍستان بَدى است کٌ در کشَريای 

خَد را در یک گَشٌ جهع کردى ٍ سپس بٌ يای  خاٍرنیانٌ نحبَب شد. يدف کلی بازی این است کٌ نًرى
ترتیب از بازی خارج کنید. تهدن يای ایران، رٍم ٍ نصر يرکدام نَع خاص بازی تختٌ نرد را داشتند. انا شکل 

شدى است. کالدیَس انپراتَر رٍم نیز بٌ   انرٍزی تختٌ نرد در رٍم باستان با نام "ينر قهار با تاس" شناختٌ نی
ترین تختٌ نرد کشف شدى بٌ اکتشافات شًر سَختٌ سیستان ٍ بلَچستان  است. قدیهی ٍجَد آن اشارى کردى

 .شَد نربَط نی

  

 ابزار بازی

 تختٌ کٌ نعهَال از ٍسط باز نی شَد ٍ زنین بازی را فرايو نی کند

 دٍ عدد تاس

 نًرى سیاى ۵۱نًرى سفید ٍ  ۵۱

 



 فلسفه تخته نرد

 شبانٌ رٍز یک ناى ۰۳نًرى:  ۰۳

 ساعت شبانٌ رٍز ۴۲خانٌ:  ۴۲

 فصل سال ۲قسهت زنین:  ۲

 یک شبانٌ رٍزٍقت  ۱دست بازی:  ۱

 دٍ رنگ سیاى ٍ سفید: شب ٍ رٍز

 ناى سال ۵۴خانٌ در ير طرف زنین بازی:  ۵۴

 تاس: ستارى بخت ٍ اقبال

 يا: گردش ایام گردش تاس

 يا يا: انسان نًرى

 يا گردش نًرى در زنین: حرکت انسان

 يا در پایان بازی: نرگ برداشتن نًرى

  

 اصطالحات تخته نرد

 تییکتایی ٍ خداپرس: ۵عدد 

 آسهان ٍ زنین: ۴عدد 

 پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک: ۰عدد 

 چًار جًت جغرافیایی: ۲عدد 

 خَرشید، ناى، ستارى، رعد ٍ آتش: ۱عدد 

 شش رٍز آفرینش: ۶عدد 

 

  



 آمىزش تخته نرد به زبان ساده

تَانید در جًت  یيا بر رٍی صفحٌ تختٌ نرد ٍجَد دارد. شها ن دٍ راى نشابٌ برای چیدن ٍ حرکت دادن نًرى
يای خَد را حرکت ديید. البتٌ در ير دٍ حالت  يای ساعت نًرى يای ساعت ٍ یا در خالف جًت عقربٌ عقربٌ

 .ديد يای شها نًرى يای خَد را حرکت نی حریف، در جًت نخالف حرکت نًرى

 

ریزند، طبق تَافق طرفین ير کدام تاس بیشتر یا کهتری بیاٍرد  قبل از شرٍع بازی ير دٍ بازیکن تاس نی
 .نین بازی را آغاز کندتَاند رنگ نًرى ٍ جًت حرکت خَد را نشخص ٍ يهچ نی

  

 تکنیک های تخته نرد

نًرى حریف در آن  ۴ای است کٌ بیش از  تَاند یک خانٌ بستٌ باشد. خانٌ بستٌ خانٌ نقصد یک نًرى نهی
 .باشد

  

کٌ دٍ نًرى نتفاٍت را  تَانید برای حرکت دادن یک نًرى استفادى کنید، یا این نجهَع اعداد دٍ تاس را نی
 .حرکت ديید

  

ای بستٌ بَد باید نًرى  تَانند در یک خانٌ بر رٍی يو قرار بگیرند ٍ اگر نسیر حرکت نًرى يای يو رنگ نی ىنًر
 .دیگری را حرکت داد

  



ٌ( باید چًار حرکت انجام داد  .با آندن تاس جفت )یعنی دٍ عدد نشاب

  

تختٌ است. بازیکنی کٌ يا از  يا در خانٌ خَد ٍ سپس خارج کردن آن يدف بازی تختٌ نرد جهع کردن نًرى
 .يای خَد را خارج کند، برندى بازی است زٍدتر نًرى

 

 مارس

يای خَد را خارج کنید، حریف نارس شدى  ای را خارج کند، شها تهام نًرى کٌ حریف بتَاند نًرى  اگر قبل از این
گیرد. انا اگر حریف بتَاند حتی یک نًرى را خارج کند، تنًا یک انتیاز بٌ شها  است ٍ دٍ انتیاز بٌ شها تعلق نی

 .گیرد تعلق نی

  

 مارس سیاه

کنید ٍ حریف یک يای خَد را خارج  ای را از بازی خارج کند، بتَانید تهام نًرى اگر قبل از اینکٌ حریف شها نًرى
نًرى یا بیشتر در زنین شها داشتٌ باشد، حریف نارس سیاى یا نارس اکبر شدى است. در این صَرت سٌ انتیاز 

 .گیرد بٌ شها تعلق نی

  



 داو دادن

تَانید بٌ حریف پیشنًاد داٍ  اید نی داٍ دادن یک استراتژی اختیاری است. زنانی کٌ احساس کردید کٌ برندى
کٌ انتیاز بازی را دٍ برابر کند. بٌ این پیشنًاد داٍ  َرت، حریف باید باخت را قبَل کند یا اینديید. در این ص

تَانید پیشنًاد داٍ ديید ٍ حریف شها  شَد. در حین بازی فقط یک بار ٍ قبل از تاس ریختن نی دادن گفتٌ نی
کردى ٍ شرٍع بٌ دٍر جدید بازی تَاند پیشنًاد شها را قبَل کند یا رد کند، اگر رد کرد شکست را قبَل  نی
شَد. اگر حریف داٍ را قبَل کرد تاس  یابد ٍ انتیاز بازی دٍ برابر نی کنید، ٍلی اگر قبَل کرد بازی ادانٌ نی نی

ديید. اگر حریف  داٍ را کٌ اندازى آن کهی از تاس نعهَلی بزرگتر است بر رٍی عدد دٍ قرار دادى ٍ بٌ حریف نی
تَاند رٍی داٍ شها دٍبارى پیشنًاد داٍ ديد ٍ اگر شها  اند شها را شکست ديد نیتَ شها تصَر کرد کٌ نی

 ۲ديید، ٍلی اگر این پیشنًاد را قبَل کنید انتیاز بازی بر رٍی عدد  پیشنًاد داٍ را رد کنید دٍ انتیاز از دست نی
 .رٍد نی

 


