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نقش جغرافيا در پيدايش بازي  هاي محلّي
فاطمه دهقان  نژاد

كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه  ريزي شهري

چكيده
بازي هاي محلي، بنا به تحوالت محيطي و تغييرات اجتماعي در مواجهه با 
ورزش  ها و بازي هاي جديد، جاي خود را به اين نوع بازي ها داده  اند كه البته 
پديده  اي واقعي و در عين حال اجتناب ناپذير است. تالش براي احياء بازي هاي 
وجود  امكان  اين  مواردي  در  كه  دانست  بايد  اما  است  پسنديده  تالشي  محلي 
ندارد و در مواردي لزوم آن احساس نمي  شود كه ما با صرف هزينه زياد، باز با 
بي  اقبالي مردم و جوانان مواجه شويم. به همين دليل به نظر مي  رسد بايد با توجه 
به شرايط محيطي و جغرافيايي و ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي، درصدد به 
هنگام سازي بازي هاي سنتي باشيم و يا حتي بازي هاي جديدي متناسب با اين 
شرايط طراحي كنيم كه هم مورد توجه جوانان است و هم به اين طريق فرهنگ 

ايراني را حفظ و به نسل  هاي آينده منتقل مي  نماييم.
واژه هاي كليدي: بازي - جغرافيا - بازي هاي محلي - بازي هاي سنتّي

مقدمه 
بازي، فرايندي است همراه با تحرك، احساس آزادي در انتخاب و ادامه، 
لذت بخش و در بسياري موارد بدون هدف مادي، كه در اكثر حيوانات و 
انسان  ها وجود دارد. از جمله مظاهر عمده و كامًال مشخص رشد اجتماعي 
هر  و  كيفيت  كودك  كه  معني  اين  به  است.  بازي  شناختي،  ذهني-  رشد  و 
دو نوع رشد خود و ساير جنبه  ها، مخصوصاً جنبه حركتي را در بازي  هايش 

منعكس مي  كند.
شايد به همين سبب است كه از قديم گفته  اند كودكي كه خوب مي  خورد، 
خوب مي  خوابد و خوب بازي مي  كند يقينًا سالم است. ميل به بازي در همه 
افراد تا پايان عمر ادامه دارد اما چند و چون آن بر حسب مراحل رشد و 

تكامل و تحت تأثير عوامل مختلف است.  
بازي  هايي كه به طور خاص و در محل معيني انجام مي  شود و وابسته 
به عوامل و شرايط محيطي است، به عنوان بازي محلي شناخته مي  شود و به 

نظر نگارنده   بازي محلي لزومًا بازي سنتي نيست.(1)    
يك بازي مي  تواند بنابر ويژگي  هاي زمان و مكان، شكل بگيرد، ادامه يابد 
و به صورت بازي محلي جديد شناخته شود. استفاده از علومي مانند جغرافيا 
چنين  پيدايش  در  مي  تواند  مي  نمايد  بررسي  را  محيط  و  انسان  ارتباط  كه 
بازي هايي بسيار مؤثر باشد. چرا كه براي طراحي بازي  هاي محلي مي  بايست 
توجه  مورد  آن،  در  ساكن  انسان هاي  فرهنگ  و  منطقه  اي  و  محيطي  شرايط 
به  بخواهيم  آينده  در  يا  و  حاضر  زمان  در  ما  اگر  قطع  طور  به  بگيرد.  قرار 

بازي هايي كه در دهه  هاي پيشين رايج بوده است اكتفا نماييم، جوابگوي نياز 
نسل جوان نخواهيم بود ضمن آنكه شرايط محيطي در قرن بيست و يكم 
اجازه پرداختن به بسياري از آن بازي  ها را به ما نمي  دهد. افزايش جمعيت، 
ماشيني شدن كارها و افزايش اوقات فراغت نه تنها نياز به احياي بازي  هاي 
محلي را بيش از پيش ضروري ساخته كه لزوم بازسازي برخي از بازي  هاي 
سنتي و به هنگام كردن آن مطابق با شرايط حاضر و فراتر از آن، طراحي بازي  هاي 
محلي جديد را با استفاده از نيروهاي متخصص و محلي، انكار ناپذير نموده 
است. نمونه  هايي از اين به هنگام سازي  ها را در ورزش اروپا مي  بينيم به اين 
صورت كه گفته مي  شود بازي گلف در كشورهاي غربي، برگرفته از بازي 

چوگان ايرانيان است.

مفهوم بازي و ورزش
مورد  مترادف  طور  به  افراد  از  برخي  ميان  در  ورزش  و  بازي  مفهوم 
استفاده قرار مي  گيرد اما به نظر مي  رسد مفهوم بازي، كلي  تر از مفهوم ورزش 

باشد و بتوان گفت ورزش نوعي بازي است.
تكامل  و  رشد  منظور  به  بدني  تمرين  هاي  مرتب  اجراي  يعني  ورزش، 
قواي جسمي و روحي كه گاه جنبه ي تفريحي در اين فعاليت ها بيشتر به چشم 
تقويت  اثرات  صورت  هر  در  اما  مي  گيرد  خود  به  بازي  معناي  و  مي خورد 

روحي و جسمي را داراست.

انواع بازي
 تقسيم  بندي بازي  ها براساس معيارهاي مختلف قابل اجراست. بنابه نظر 
برخي، به طور كلي مي  توان بازي  ها را به بازي  هاي فعال يا پويا و بازي  هاي 

منفعل يا ايستا تقسيم كرد.
در بازي  هاي فعال لذت از عملي كه فرد انجام مي  دهد، ناشي مي  شود. مانند 
بازي دويدن يا ساختن چيزي. كودكان خردسال، كمتر به اين نوع از بازي  ها 
مي  پردازند، در حالي كه بازي  هاي كودكان بزرگتر و نوجوانان عمدتًا فعال 
تفريحات، لذت از فعاليت  هايي  سرگرمي  ها و  هستند. در بازي  هاي ايستا يا 
يا  ديگران  بازي  تماشاي  مانند  مي  شود.  ناشي   مي  دهند،  انجام  ديگران  كه 
نظر  به  اما  رشد).  دانشنامه  اينترنتي  (پايگاه  سينما  و  تلويزيون  در  حيوانات 
فكري،  مسابقه  اي،  ورزشي،  بازي هاي  به  مي  توان  را  بازي ها  ديگر  عده  اي 

اكشن و... تقسيم نمود (استفاده از اينترنت).
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تاريخچه بازي و ورزش در ايران
معمول  باستان  ايران  در  شكار،  و  جنگي  فنون  با  ارتباط  در  بازي  هايي 
بوده است. در دوران ماد به عده  اي از جوانان فن شكار كردن آموخته مي  شد 
و پس از آن در عهد هخامنشيان كه تقويت قواي جسماني قوت گرفت در 
هر شهر، ميدان تعليم فنون جنگي و ورزش بود كه اين ميدان شامل چهار 
قسمت، براي كودكان، نوجوانان، مردان و براي كساني كه ديگر نمي  توانند 
اسلحه برگيرند در نظر گرفته مي  شد. انواع ورزش  ها به منظور بهداشت و 
نيرومندي و رشد جسمي بود و عالوه برآن اين فعاليت هاي ورزشي متضمن 
تحمل  مانند  سختي  ها  تحمل  و  شكيبايي  و  چاالكي  و  خودداري  تربيت 
تشنگي و گرسنگي و خستگي و ايجاد روح قهرماني بوده است. بعضي از 
بازي  هاي معمول در عهد هخامنشيان عبارتند از: شنا، اسب سواري، چوگان 
بازي(2)،زوبين(3)، تيراندازي، قيقاج زدن(4) و نبردها (مسابقات)(5) (مهدوي نژاد 

و معتمدي، 1379، صص74-70).
بيست  تا  سالگي  پنج  از  ايرانيان  مي  نويسد:  يوناني  مورخ  «هرودوت» 
مي  آموزند  راستگويي  و  تيراندازي  و  اسب  سواري  خود  فرزندان  به  سالگي 

(راوندي: 1368،ص11).
داشتند  توجه  ذوقي  و  تفنني  امور  به  ساسانيان  عهد  در  ممتاز  طبقات 
گرزبازي،  بازي،  زين  سپربازي،  بندبازي،  چتربازي،  مانند:  بازي  هايي  به  و 
بازي،  گوي  بازي،  ميل  دشنه بازي،  شمشيربازي،  بازي،  كپي  بازي،  شيشه 
كرميل بازي و گهواره بازي مي  پرداختند (همان، ص12). بازي هاي فكري مانند 
شطرنج و فعاليت هايي چون كوه نوردي، راه پيمايي، دو، شنا و چوگان كه 
حتي دوشيزگان نيز آن را مي  آموختند، در اين دوره بسيار معمول بوده است.

(همان،صص 28-22)
سفارش اسالم به حفظ تن و روان، موجبات رشد ورزش را در ايران 
بعد از اسالم، بيش از پيش فراهم نمود. توصيه  ي پيامبر به مسلمانان در مورد 
آموختن شنا و تيراندازي به فرزندان خود و حالل بودن شرط  بندي در مورد 
در  كه  است  ورزش ها  گونه  اين  اهميت  نشانگر  تيراندازي،  و  دواني  اسب 
حفظ سالمت و نيرومندي جسم و روان، نقش اساسي دارند، همچنين پيامبر 
در سخني ديگر فرموده  اند: تفريح كنيد و بازي كنيد زيرا دوست ندارم كه 

در دين شما خشونتي ديده شود (مهدوي نژاد و معتمدي، 1379، صص54-51).
عالوه بر ادامه دادن برخي از ورزش  ها و  تاريخي ايران،  در دوره  هاي 
بازي هاي گذشته با تغييراتي جزيي، سرگرمي هاي جديدي نيز به وجود آمده 
است. به عنوان مثال در عهد صفويه، ورزش باستاني كه [در قرن هفتم هجري 
شكل گرفته و به مرور زمان تغييراتي يافته بود و](6) در زورخانه  ها انجام مي-

 گرفت، با نام حضرت علي و پيامبر اسالم، بيشتر تلفيق شد(همان،ص99) و 
نقش فرهنگي بيشتري به خود گرفت. از طرف ديگر با احداث پل خواجو، 
در دوره  ي شاه عباس اول، بازي و سرگرمي «آب پاشان» در ساحل رودخانه-

 ي زاينده رود شكل گرفت.
در عهد قاجار، مردم ايران به دليل بي  خيالي و عدم نگراني از نيازهاي اوليه  ي 
زندگي، به طور كلي ملتي بسيار شاد و بي  غم بودند و به لذت  جويي اهميت بسيار 
مي  دادند، چنان كه عمده  ترين كار آنان تفريح بود (دوگوبينو،1367،صص368و402). 
به ويژه مردان شهرنشين چندان اهل كار و تالش نبودند و بيش تر وقت خود 

را در خارج از خانه به تفريح مي  گذراندند (همان،ص412). يكي از بزرگ ترين 
سرگرمي  هاي ايراني  ها اين بود كه زيردرختان بنشينند، صحبت كنند، قليان 
بكشند و حكايت  ها و اشعار شعراي نامي را بخوانند (فالندن،1324،ص225). 
يكي ديگر از سرگرمي  هاي مردم به جنگ واداشتن انواع حيوانات و تماشاي 
درگيري آن ها بود. نمايش شعبده بازان، مارگيران و معركه  گيران و رقص و 
موسيقي نيز از جمله سرگرمي  هاي اين دوره بوده است. گفته مي  شود كه در 
دوره  ي مورد بحث، غير از كشتي و ورزش  هاي باستاني زورخانه  اي، ورزش 
ديگري معمول نبود. در اين دوره، چوگان بازي نيز كه از ورزش  هاي سنتي 

ايران به شمار مي  رفت، منسوخ شده بود (دالماني، 1335، ص199).
البته گاه مسابقه  ي اسب دواني يا- در برخي مناطق- شترسواري برگزار 

مي  شد و مردم به تماشاي آن مي  رفتند (همان،ص216).
جديد  ورزش  هاي  پايه  گذاري  براي  اقداماتي  اول،  پهلوان  دوره  ي  در 
صورت گرفت. قانون ورزش اجباري در مدارس جديد به تاريخ 4 شهريور 

1306 ش. به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.(نبوي،1350،ص531)
سازمان اداره تربيت بدني و پيش آهنگي و انجمن تربيت بدني در سال 
1312ش. پايه  ريزي شدند و شعب آنها به تدريج در شهرستان ها داير گرديد. 
تا  دليل  همين  به  و  نداشت  وجود  ايران  در  ورزشي  سازمان  زمان  آن  تا 
اولين  سال  اين  در  و  نداشت  وجود  ورزش  معلم  ايران  در  سال 1299ش. 
و465).   455-452 صص   ،1337 (حجازي،  گرديد  تأسيس  ورزش  دارالمعلمين 
انجمن تربيت بدني در اصفهان نيز بعد از اولين جلسه كه در تير ماه 1314 
فضاهاي  ايجاد  ورزش،  مربيان  تعليم  جهت  در  اقداماتي  شد،  تشكيل  ش. 
طبقات  ميان  در  ورزش  ترويج  و  ورزشي  مسابقات  برگزاري  ورزشي، 
مختلف شهر انجام داد (ايمانيه، 2535، ص237). مي توان چنين استنباط كرد كه 
با سازماني شدن ورزش، بازي ها و ورزش هاي محّلي كم رنگ تر شده و جاي 

خود را به بازي ها و ورزش هاي ملي و جهاني دادند.

اهميت ورزش و بازي
فردوسي با سرودن اين بيت:

«زنيرو بود مرد را راستي         زسستي كژي آيد و كاستي»
اهميت ورزش در ايران را به نظم در آورده است. عالوه بر آن اغلب 
كارشناسان معتقدند شركت كودكان در بازي هاي گروهي به افزايش اعتماد به 

نفس، تقويت روحيه همكاري و سالمت عمومي آنها منجر مي  شود.
«گروس»، شايد نخستين نظريه  پرداز درباره بازي باشد كه در سال 1898 
منتشر  داروين  تكاملي  نظريه  از  متأثر  و  انسان  بازي  هاي  از  را  مشاهداتش 
ساخت. او معتقد بود، بازي انسان از بازي حيوانات ديگر پيچيده  تر است. 
بازي را داراي ارزش انطباقي مي  داند و مي  گويد، بازي به كودكان فرصت 
آن  از  خاصي  هدف  و  كنند  تمرين  را  بزرگساالن  فعاليت  هاي  كه  مي  دهد 
ندارند. كودكان ابتدا به بازي  هايي مي  پردازند كه به رشد و تكامل مهارت  هاي 
حسي و حركتي آنها مي  انجامد و بعداً به بازي هايي عالقمند مي  شوند و اقدام 
رشد).  اينترنتي  (پايگاه  مي  كنند  تسريع  را  آنها  اجتماعي  روابط  كه  مي  كنند 
كارشناسان مي  گويند شركت كودكان در بازي هاي گروهي به افزايش اعتماد 
به نفس، تقويت روحيه همكاري و سالمت عمومي آنها منجر مي  شود (پايگاه 
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اينترنتي، مقاالت علمي ايران، 87/5/12).
با حركت جامعه به سمت ماشيني شدن و كاهش فعاليت هاي جسمي، 
اهميت حركت  هاي ورزشي بيشتر مي  شود. ضمن آن كه بايد توجه داشت 
خواهيم  رو  به  رو  نيز  فراغت،  اوقات  افزايش  با  شدن،  صنعتي  با  همزمان 
بود و نقش ورزش و بازي، هم در حالت فاعل و هم در قالب تماشاگر، به 
صورت وسيله  اي مطلوب براي تأمين سالمت و تفريح سالم و پيشگيري از 
بزهكاري هاي اجتماعي، بايد بيش از پيش، مورد توجه قرار گيرد. عالوه بر 
آن در كشورهاي در حال توسعه چون ايران، رشد جمعيت باالست و هر 
روز با تولد هزاران نوزاد رو به رو هستند كه مي  بايست در گروه كودكان نيز، 
اهميت بازي را مورد توجه قرار دهيم چرا كه كودك با بازي بزرگ مي  شود، 

تحول مي يابد و به سمت كمال مي  رود. 

جغرافيا و ورزش
توجه  است،  مكان  با  مستقيم  ارتباط  در  كه  علمي  عنوان  به  جغرافيا 
و  طبيعي  نمادهاي  كه  صورت  اين  به  دارد.  فضايي  پراكندگي  به  خاصي 
انساني را در ارتباط با مكان، مورد بررسي قرار مي  دهد. اين علم با شناخت 
ارتباط انسان و محيط خواهد توانست پيشنهاداتي را در همه  ي مواردي كه 
انسان، براي زنده ماندن و زندگي كردن نياز دارد ارائه نمايد به نحوي كه 
طوركلي  به  برساند.  آن  به  را  آسيب  حداقل  محيط،  از  بهره  برداري  حداكثر 
اگر ما توانمندي  هاي محيط زندگي خود را بشناسيم و به نحو مطلوب از آن 
بهره بگيريم راه درستي را انتخاب نموده  ايم. البته نياكان ما نيز همين كار را 
كرده  اند كه بازي هاي محلي و بومي پديد آمده است و گرنه يك نوع بازي 
و ورزش مربوط به همه جاي دنيا معرفي مي  شد. اما بايد در نظر گرفت كه 
گذشت زمان تحوالتي را پديد آورده است كه ناگزير بايد انطباق زماني و 
مكاني در نظر گرفته شود تا شرايط محيطي، به طور مطلوب تحت كنترل 
درآيد. شهرها در گذشته  ي دور جمعيت كمتري داشتند و اين برج هاي بلند 
مسكوني به چشم نمي  خورد، خيابان ها مملو از اتومبيل نبود مدارس با كمبود 
تماشاي  آنقدر  روستاها  در  حتي  و  نبودند  رو  به  رو  حياط  كوچكي  و  جا 
تلويزيون رايج نبود كه مانند امروز مردم ترجيح بدهند ساعت  هاي طوالني 
در خانه بمانند. كارها هم به صورت دستي و گروهي انجام مي  گرفت و خود 
به  فكري  بايد  حاال  اما  نمي  شد.  احساس  ورزشي  فعاليتهاي  خالء  خود  به 
حال همه  ي اقشار و گروه هاي سني و جنسي نمود، تا پيش از بروز صدمات 
به  شده  ذكر  موارد  همه  ي  رغم  علي  مردم  ناپذير،  جبران  جسمي  و  روحي 
فعاليت هاي ورزشي عالقمند شوند و تلويزيون را به خاطر تماشا يا انجام 
بازي در محل زندگي خود ترك كنند. به طوركلي بايد گفت نياز امروز ما 
بررسي انواع بازي  هاي فعال و ايستا و انطباق آن با محيط زندگي مردم چه 

از نظر طبيعي و چه از نظر فرهنگي است.
جوانان،  ميان  در  ويژه  به  رايانه اي  بازي هاي  به  امروزي  جامعه  ي  اقبال 
برخي از صاحبنظران را نگران نموده است  كه كم تحركي و استرس وارد شده 
به نوجوانان در اين بازي ها اثرات نامطلوبي به دنبال دارد اما آيا مي  توان از 
اين بازي  ها به كلي صرف نظر نمود؟ مسلم است كه صرف نظر از بازي هاي 
جديد و مدرن آن هم در مورد جامعه  ي رو به رو رشد ما امكان  پذير نيست 

اما مي توان آن را به هنگام سازي نمود و از جنبه  هاي مثبت آن در پر كردن 
اوقات فراغت و آموزش مهارت ها و ارزش  هاي ديني و ملي استفاده نمود. 
رونمايي  نشست  تبليغات اسالمي (وقت) در  به عنوان مثال رئيس سازمان 
فرهنگ  گسترش  هدف  با  بايد  ما  گفت:  مكاني  داده  هاي  نرم  افزار  نخستين 
فرهنگي  جغرافياي  توسعه  و  بپردازيم  رايانه  اي  بازي  هاي  ساخت  به  ايران 
قرار  آينده  برنامه  در  ايراني  فرهنگ  حاوي  رايانه  اي  بازي  هاي  طريق  از  را 
دهيم. (خبرگزاري ايسكانيوز، پايگاه اينترنتي 1387/5/14) بيان اين موضوع اصًال به 
منزله  ي نفي بازي  هاي محلي و سنتي نيست. چه بسا فعاليت  هاي كاري كه 
در برخي كشورها و از جمله در روستاهايي از كشور چين به شكل بازي و 
مسابقه در آمده است. به عنوان نمونه در يك برنامه  ي تلويزيوني، صحنه  هايي 
از مسابقه  اي كه در اين كشور براساس شخم زدن زمين شالي(برنج كاري) با 
گاو آهن، پخش شد با ديدن اين برنامه متوجه مي  شويم كه ايجاد تحرك و 
هيجان، براي مسابقه دهندگان و تماشاچيان نياز به امكانات خاصي ندارد و 
مي  توان نتيجه گرفت كه مديريت كارآمد، از داشتن امكانات مادي، به مراتب 

با اهميت  تر است.
فعاليت  هاي  انجام  جهت  كافي  و  مناسب  مكان هاي  داشتن  با  روستاها 
ورزشي و تفريحي، نياز به مديريت طراحي و اجرا دارند و شهرها، با مشكل 
كمبود جا و افزايش جمعيت، مديريت خالق و مدبّر الزم دارند تا از همان 

امكان كم بيشترين استفاده را بنمايند.
امكانات  و  افراد  سازماندهي  كه  دارد  اهميت  نظر  اين  از  مدير  نقش 
بدون وجود يك مسئول آگاه (ترجيحاً بومي) به سختي صورت مي  پذيرد. ما 
بايد در مكان هاي جغرافيايي شهري و روستايي و اقليم  هاي گرم و خشك، 
سرد و معتدل، با نياز سنجي و بررسي كم و كاستي  هاي موجود، بازي ها و 
ورزش  هاي خاصي را رونق بخشيم و اين به مطالعه  ي ميداني نياز دارد كه 
سراسر  بدني در  تربيت  ويژه در درس  آموزان، به  دانش  نيروي  مي  توان از 
كشور، استفاده نمود و هم چنان كه شاهد برگزاري «همايش جغرافياي پيك 
در  تفريح  فرهنگ  تبادل  و  بررسي  و  سوربن»(7)  پاريس-  دانشگاه  در  نيك 
ميان ملل مختلف هستيم خود نيز از تجربيات و فرهنگ ديگران در محيط  ها 
داشتن  با  اصفهان،  مانند   استاني  ما در  نماييم.  استفاده  همسان،  فضاهاي  و 
محيط  هاي جغرافيايي مختلف، زمينه  هاي الزم براي انواع بازي هاي زمستاني، 
ساحلي، كوهنوردي و بياباني را دارا هستيم اما تا چه حد از اين توانايي هاي 
به  مي  شود  تفريحي  استفاده  ي  برخي  از  هم  اگر  كرده  ايم؟  استفاده  محيطي 
ميزاني كه از مركز استان دور مي  شويم نقش برنامه  ريزي و مديريت كمتر به 
چشم مي  خورد. به عنوان نمونه: از پيست اسكي «داران» براساس ديداري كه 
نگارنده در سال 85 داشته است تنها مي  توان خطر آفريني و بي  برنامه بودن 
آن را به خاطر سپرد نه مكاني كه شرايط تقويت توانايي هاي جوانان و جلب 

توجه آنان به ورزش هاي مفرح زمستاني را فراهم مي  آورد.(8) 

نتيجه  گيري   
تفريح و بازي از ملزومات زندگي امروز ماست كه مي  بايست در مسير 
هدفمندشدن آن گام  برداشت. با استفاده از تاريخ ورزش و بازي در ايران، 
خواهيم توانست نسبت به بازي هاي سنتي و چگونگي تطبيق آن با شرايط 
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حاضر شناخت كافي پيدا نموده و به اين وسيله فرهنگ اصيل ايراني را در 
در  نماييم.  منتقل  دنيا،  مختلف  نقاط  به  سپس  و  آينده  نسل  به  اول  درجه 
اين راستا استفاده از متخصصان علوم انساني و آشنا به مسايل روز دنيا، راه 
دستيابي به اهداف آموزشي و تربيتي به همراه تضمين سالمت جسم و روان 

را آسان  تر مي  نمايد.

پيشنهادات 
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