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مقدمه

ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی به عنوان گنجینه ای از باورهای فرهنگی اقوام، ضمن داشتن پیوند 
ناگسستنی با یکدیگر، نشان هویت و فرهنگ و بخشی از میراث آن کشور است. همچنین دارای جنبه های 
با زندگی و معیشت مردم است و از مهم ترین اجزای فرهنگ و عقاید،  نشاط و شادابی و پیوستگی عمیق 

اندیشه ها، قصه ها، آداب و رسوم، ترانه ها و هنرهای ساده و ابتدایی مردم هر ناحیه به شمار می آید.
کشور پهناور ایران نیز با تمدن چند هزار ساله اش مجموعه ای است از اقوام با فرهنگ های مختلف. لذا به 
دلیل شرایط اقلیمی متفاوت هر یک از اقوام، بازی ها و سرگرمی های رایج در میان مردم نیز از تنوع بسیاری 
برخوردار است. بازی های بومی و محلی از راه های پرورش روان، فکر، اجتماع و جسم است. این بازی ها که 
از گذشته های دور در سرزمین پهناور و کهنسال ایران رایج بوده، حاوی ارزش های انسانی و اخالقی و ابزاری 

برای انتقال عقاید، فرهنگ و تمدن از نسلی به نسل دیگر بوده اند.
بازی به طور عام و بازی های پرورشی و بومی و محلی به طور خاص در کودکان اهمیت ویژه ای دارد. بسیاری از 
والدین می پندارند که بازی تنها با هدف گذران وقت برای کودک و ایجاد سرگرمی برای او طرح ریزی می شود، 
در صورتی که می توان گفت سهم عظیمی از هویت و تجارب کودک در این بازی ها کسب می شود. کودک در 
بازی نقش های مختلف را تجربه می کند و خود را در شخصیت های متفاوت با وظایف خاص آن تجسم می کند. 
لذا بازی برای کودک صرفاً سرگرمی نیست. دنیایی از یادگیری، کسب تجربه، استقالل، ساخت عزت نفس و 
زمینه هایی برای گسترش زبان و یافتن مهارت های اجتماعی است. در بازی کودک احترام به دیگری، کنترل 

خشم، صبر، هم احساسی و حتی نمایی از محاسن و معایب نقش های مختلف را می آموزد.

استاندارد عملكرد 

طراحي و تدوین یک برنامه مفرح ورزش سنتي/ بومي/ محلی
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بازی های بومی و محلی

  به نقشه جغرافیایی ایران )تصویر باال( خوب توجه کنید؟
 محل زندگی شما درکدام موقعیت جغرافیایی قرار دارد؟

 آیا تا به حال در مورد کلمات بومی و محلی فکر کرده اید؟
 آیا این دو واژه با یکدیگر فرقی دارند؟

بوم یعنی چه؟
 بوم در فرهنگ لغات مختلف به معنای جا، زمین، سرزمین، شهر، ناحیه، ماوی و زمینه آماده برای نقاشی است.

بومی: کسی که در زادگاه خودش زندگی می کند. محل، جا، مکان، محله.
محلی یعنی چه؟

مربوط به یک محل خاص است. 
کشور پهناور ایران نیز با تمدن چند هزار ساله اش مجموعه ای از اقوام با فرهنگ های مختلف است که هر کدام 

در قسمتی از کشور جا دارند.
بازی هاي بومي: آن دسته از بازی هایی که فقط در محله یا منطقة خاصی اجرا مي شوند. این بازی ها دقیقاً 
از فرهنگ قومي مردم گرفته شده است و رابطه تنگاتنگي با فرهنگ بومی، شیوه زندگي، رفتار و مناسبات 
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مردم دارد. برخی از این بازی های بومی از محدودۀ اولیة قومی خود خارج شده و در مناطق دیگری هم رواج 
پیدا کرده است.

بازی هاي محلي: آن دسته از بازی هایی است که اختصاص به منطقه یا مناطقی دارد که دارای وجوه مشترک 
مانند آب و هوا و زبان و ... باشند.

بازی بومی و محلی: هرگونه فعالیت فیزیکی یا فکری که جزئی از تنوع میراث جهانی محسوب شده و با 
توجه به آداب و رسوم مردم هر منطقه، بدون محدودیت سنی و جنسی، به صورت انفرادی یا گروهی فارغ از 
مقررات سخت و محدودکننده برای کسب آمادگی جسمانی و دفاعی، تقویت هوش و حافظه، شادی و نشاط، 
گذراندن وقت و سرگرمی، انجام مراسم آئینی، نیایش، کسب سالمتی و... انجام می شود. مانند بازی گرگم به 

هوا، یه قل دو قل و... .

هر یک از تنوع سرزمین ها بوم نامیده می شود.
نکته

فعالیت 
محل زندگی خود را براساس نقشه مشخص کنید و یک نمونه از بازی های مربوط به محل خود را تعریف کالسی

کنید.

نمونه ای از بازی های بومی و محلی مناطق خود را با کمک والدین بیان کنید و یک نمونه بازی بومی و 
یک نمونه بازی محلی را ارائه دهید.

پیشینه بازی های بومی و محلی

آیا  بازی های بومی و محلی در گذشته چه اهدافی داشته اند؟  این موضوع فکر کرده اید که  به  تابه حال  آیا 
حرکات نمایشی در گروه بازی های بومی و محلی بوده است؟

فعالیت 
کالسی
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بازی در میان ایرانیان از دیر زمان جایگاه خاصی داشته است. این بازی ها بخشی از فرهنگ عامه را تشکیل 
می دهند. از مزیت های بازی های بومی و محلی عالوه بر هم سویی ملی و فرهنگی آنها با مردم هر سرزمین، 
متناسب بودن آنها با امکانات و شرایط آب و هوایی و اقتصادی و اجتماعی آنهاست که با بهره گیری از حداقل 
امکانات و تجهیزات قابل برگزاری و اجرا هستند. بنابراین هر منطقه ای ارزش ها و مهارت ها را از طریق این 

بازی ها در اعضای خود تقویت می کند که الزمه زندگی آن منطقه است.
این بازی ها در مواقع مختلفی از شبانه روز یا ایام مختلف سال و حتی مراسمی چون عروسی ها به صورت 
انفرادی یا گروهی برگزار می شد و گاه به جنسیت معینی تعلق داشته اند. مانند بازی سه سنگ و سه هسته 
که مختص مناطق جنوبی کشور است و یا جشن بیل گردان که در استان مرکزی برگزار می شود. ابزار این 
بازی ها که بسیار ساده و بستگی به شرایط طبیعی آن محیط داشته است، سنگ، چوب، آب، خاک، استخوان 
و... را شامل می شد. برای مثال، در »  سیاهکل گیالن« با ساقة برنج ابزاری برای بازی »مه توس کوته« و در 

خوزستان، ابزاری با هستة خرما درست می کنند.
کهن ترین سند نوشتاری به کارنامة اردشیر بابکان کتاب خط و زبان پهلوی ساسانی است که در آن، از برخی 
مانند  بازی هایی  از  نیز  قبادان  در کتاب خسرو  است.  برده شده  نام  و چوگان  تخته  مانند شطرنج،  بازی ها 
داربازی، تیراندازی، شمشیر بازی، گوی بازی، زین بازی یا بازی با جنگ افزار، و آندروال بازی که همان پشتک و 
وارو زدن است، نام برده شده است. بازی های آئینی بازمانده ای از آداب و رفتارهای دینی ، آئینی هستند. امروزه 
بعضی از رقص ها و نمایش های سنتی و بسیاری از مناسک آئینی و مذهبی، همچنان خصوصیات دیرینة خود 
بازی خاله  بازی، قاشق زنی و  بازی های آئینی شامل: تاب بازی، االکلنگ، تخم مرغ  بازی است، دارند.  را که 
دیگ به سر است که امروزه باقی مانده اند و در بسیاری از مناطق بازی و اجرا می شوند. تاب بازی که در اغلب 
جهان رواج داشته و دارد، احتماالً نمادي از آئینی کهن در دوران اساطیری بوده است. در ایران تاب بازی یا 
تاب خوردن از بازی های وابسته به مراسم و مناسک آئینی آغاز سال و نوروز به شمار می رفته است. تاب بازی 
نام های دیگری خوانده می شود؛ مانند:»کوف«  در گویش کرمانشاهی ها، »جی کو«  به  ایرانی  در گویش های 
و  مشهدی ها  گویش  در  آملی ها، »باد«  گویش  در  اراکی ها،»تو«  گویش  بندرعباسی ها،»قو«  در  گویش  در 
تاریخی دربارۀ تاب بازی« گوردون چایلد می گوید:  بازی« در گویش اصفهانی ها. در کتاب »سیر  »چنگولک 
»بسیاری از آیین ها و مناسک مربوط به ستایش طبیعت و به صورت بازی های آئینی و نمایشی درآمده اند. 
تاب بازی و تاب سواری، بازی نبوده بلکه آئینی بوده برای نزدیک شدن انسان به خداوند. انسان به هر دلیلی، 
هنگام نیایش خداوند به بلندی میل دارد و تاب خوردن هم از زمین کنده شدن ، در هوا معلق بودن و به نوعی 

صدای خود را به گوش خداوند رساندن است. 
و  محلی  کشتی های  می دهند:  قرار  گروه  دو  در  عمدتاً  را  کشورمان  محلی  و  بومی  بازی های  و  ورزش ها 

بازی های محلی که هر کدام از این دو دسته تقسیم بندی های متعددی دارند. 

از مزیت های عمدۀ بازی های بومی و محلی متناسب بودن آنها با امکانات و شرایط آب و هوایی، اقتصادی 
و اجتماعی و اجرا نمودن آن در هر جا و مکان است.

نکته
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آیا می دانید در کشور ما فدراسیون ورزش بومی و محلی و روستایی وجود دارد؟
در جهان چطور به بازی های بومی و محلی توجه شده است؟

شروع بازی های بومی و محلی را می توان به گذشته های دور نسبت داد. بازی ها حاوی ارزش های انسانی و 
اخالقی و ابزاری برای انتقال عقاید، فرهنگ و تمدن از نسلی به نسل دیگر است. انسان برای رشد ذهنی و 
اجتماعی خود نیاز به تفکر دارد و بازی خمیرمایۀ تفکر است. بازی همواره وجود داشته و همزاد و همنشین 
انسان بوده است. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ، انواع بازی ها در هر منطقه رایج بوده و در بسیاری 

موارد نفوذ و نمود بیشتری در سرزمین های پیرامونی پیدا کرده است.
از جمله ورزش عمومی و  انقالب شکوهمند اسالمی در سال 1357 فعالیت های ورزشی  با به ثمر رسیدن 
ورزش برای همه باتوجه به اهداف تعیین شده در بند 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی دستخوش 
تغییر و تحوالت اساسی قرار گرفت و باور عمومی باتوجه به اهداف تعیین شده فرهنگی و اجتماعی به این 
نتیجه رسید که برای داشتن جامعه ای سالم و شاداب باید تشکیالتی در دولت و سازمان تربیت بدنی ایجاد 
گردد که رسالت و این وظیفه مهم را به عهده داشته باشد از این رو در سال 1358 تشکیالتی به نام جهاد 

تربیت بدنی با 5 وظیفه اصلی در سازمان تربیت بدنی شکل گرفت که این پنج وظیفه عبارت بود از:
1 اطالع رسانی عمومی به منظور اثرات سودمند ورزش عمومی

٢ استفاده از فضاهای طبیعی و حداکثر استفاده از فضاها و تأسیسات موجود

3 باال بردن آمادگی جسمانی عمومی افراد جامعه

٤ احیای ورزش های بومی و محلی و سنتی ایران

5 بها دادن به ورزش های سالم و تفریحی به دور از قهرمان پروری.

 به منظور پربارکردن اوقات فراغت و شادابی و نشاط جامعه پس از تغییراتی در چارت اصلی تشکیالتی سازمان 
و ادارات کل تربیت بدنی استان ها ، ادارات و بخش هایی به نام جهاد تربیت بدنی در سراسر کشور پیش بینی 
و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سراسر کشور ابالغ گردید. این تشکیالت در سال 1367 
به نام دفتر امور فرهنگی و اجتماعی و ورزش های همگانی تغییر نام یافت. ولی بعد از مدت ٢ سال به علت 
به وجود آمدن برخی مشکالت از جمله عدم تخصیص بودجه و اعتبارات الزم و عدم توان اجرای سراسری و ملی 
این برنامه توسط یک ارگان و با عنایت به اعالم کمیته ملی المپیک و اطالع مسئولین وقت از وجود فدراسیون 
جهانی و آسیایی این رشته به نام SPORT FOR ALL FEDRATION با هماهنگی هایی که با کمیته ملی 
المپیک به عمل آمد و به منظور استفاده از کلیه پتانسیل ها در تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها از جمله آموزش 

درکالس به گروه های چند نفره تقسیم شده و علت شکل گرفتن بازی در مناطق مختلف جغرافیایی را 
مورد بحث قرار دهید.

در مورد یک نمونه از بازی های بومی و محلی که جزء بازی های آئینی و نمایشی می باشد، بحث کنید.

پژوهش 
کالسی

فعالیت 
کالسی
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و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری وزارت کار و نیروهای مسلح و سایر ارگان ها و سازمان ها و مشارکت کلیه 
مردم در سال 1371 یک فدراسیون ورزشی به نام فدراسیون ورزش های همگانی ایجاد گردید که مانند سایر 
فدراسیو ن ها طبق اساسنامه آن زمان فعالیت خود را آغاز نمود، تا اینکه در سال1384با توجه به پراکندگی 
جمعیتی کشور ایران، تشابه در موضوعات همگن و لزوم استفاده از تجارب و ظرفیت های منطقه ای و محلی و 
پیروی از اصول متعارف ، تدوین شیوه نامه برگزاری جشنواره ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی که 
می تواند نقش مؤثری در احیا و ترویج ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی داشته باشد، فدراسیون 

ورزش های بومی و محلی و روستایی تشکیل گردید.
در جوامع بین المللی  قبل از سال 1980 بازی های بومی، محلی و ورزش های سنتی در حال ناپدید شدن از 
حافظه اجتماعی افراد بودند. از آن سال به بعد یک جنبش جهانی به نام TSG1شروع به برنامه ریزی و تالش 
در راستای احیای این بازی ها و ورزش ها کرد که متوجه شد برنامه ریزی ها و مطالعات در این زمینه در طی 
سال های قبل بسیار کم صورت گرفته است. در سال 2001 گروهی از دانشمندان تصمیم به ایجاد انجمن 
اروپایی بازی ها و ورزش های سنتی کردند )ETSGA(. هدف اصلی این انجمن حمایت از پژوهش ها، اقدامات 
یونسکو  انجمن،  این  ایجاد  از  قبل  البته  است.  و ورزش های سنتی  بازی ها  کاربردی در حوزه  برنامه های  و 
بازی های بومی، محلی و ورزش های سنتی را به عنوان جزئی از فرهنگ سنتی و محبوب ملت ها به رسمیت 
شناخته بود. در تعریف یونسکو )UNESCO( از ورزش های سنتی آمده است: بازی های سنتی فعالیت های 
حرکتی، تفریحی و اوقات فراغتی هستند که در غالب مراسم بوده و جزئی از میراث متنوع جهانی هستند. این 
ورزش ها و بازی ها به صورت های فردی و جمعی نشئت گرفته از هویت منطقه ای یا محلی با قوانین پذیرفته 
شده و سازماندهی شده به صورت رقابتی و غیر رقابتی قابل اجرا هستند. این بازی ها با ویژگی های مردمی و 
محبوب بودن و به صورت عملی قابل اجرا بوده که آمادگی دارند با ساماندهی بیشتر تبدیل به ورزش شوند  و 
در نهایت این بازی ها موجب ترویج و توسعه سالمت و بهداشت جهانی می شوند. در بیش از 2000 پروژه 
تحقیقاتی که در اروپا صورت گرفته از ورزش های سنتی به عنوان میراث فرهنگی نام برده شده و این بازی ها 
و ورزش ها را به نوعی سمبل فرهنگی می شناسند )بازی ها میوه فرهنگ و تاریخ(. غذاها، رفتارها، بناها، زبان ها 
و پوشش ها همه و همه میراث فرهنگی بشریت هستند و از این بین بازی ها و ورزش ها به عنوان شیوه ای 
برای تندرستی و لذت بردن از جمله مهم ترین میراث فرهنگی انسان ها می باشند. بازی های بومی محلی با 
ویژگی های فرهنگی و اسطوره ای دارای بار معنایی و ارزشی باالیی هستند که وجود انجمن جهانی ورزش های 
تخصصی  سازمان های  از  یکی  است،  یونسکو  ملل متحد،  فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  نظرسازمان  زیر  سنتی 
وابسته به سازمان ملل متحد است که در سال 1945 تشکیل شد. هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت 
در جهان از راه همکاری بین المللی در زمینه های آموزشی و علمی و فرهنگی و تربیتی به منظور افزایش 

احترام به عدالت و قانون مداری و حقوق بشر، بر پایه منشور سازمان ملل متحد است.

Traditional sports and games ـ1

بازی های بومی و محلی در جهان زیرنظر یونسکو می باشد.
نکته
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  بازی های بومی و محلی در هر منطقه چگونه تشکیل شده اند؟
امروزه با توجه به نرم افزارها ی جدید بازی های بومی و محلی چگونه مورد استفاده قرار می گیرند؟

بازی های سنتي و محلي هر منطقه در جهان ریشه در فرهنگ و نگرش جامعه شناسي و مردم شناختي مردمان 
آن منطقه دارد. به عبارت دیگر بخشي از اندوخته هاي فرهنگي در منطقه از بازی های محلي و سنتي آن 
منطقه ریشه می گیرند. بازی های بومی و محلی ، بخشی از هر فرهنگ که متناسب با وضعیت اقلیمی و فرهنگی 
هر منطقه طراحی شده اند و همین هماهنگی و همراهی با جغرافیا و فرهنگ، رمز ماندگاری آنها تاکنون بوده 
است. در هر منطقه با توجه به فرهنگ خاص آن، بازی های محلی و بومی معینی انجام می شوند که از اقلیم 
هر منطقه اثر می گیرند، به طوری که مناطق کوهستانی، جنگلی و کویری، هر یک بازی های مربوط به خود 

را دارند.

بازی های بومی و محلی را از دیدگاه های مختلف می توان دسته بندی کرد.

بازی های بدون 
وسیله 

بازی های 
باوسیله

بازی های 
فردی،جمعی، 

تیمی

بازی با ساز و 
دهل

بازی های
 فصلی

بازی های 
روزانه ـ شبانه

بازی های آبی
بازی های 
سوارکاری، 

بی سواره

بازی های با گویش 
اشعار و سرود

بازی های 
رقابتی 

بازی های 
استقامتی، 
قدرتی، رزمی

بازی های هوشی، 
فکری 

بازی های 
خردساالن، 
بزرگساالن 

بازی های ویژه 
بازی های با بازی های ویژه زنانمردان 

حرکات سبک 
بازی های با 

بازی های نشستهحرکات سنگین

تکلیف
 در منزل

1 در گروه هاي چند نفره کالسي درمورد یک یا چند ویژگي بازي هاي بومي محلي تبادل نظر نمایید.

2 در گروه کالسي خود در مورد علل و عوامل به فراموشي سپردن بازي هاي بومي و محلي گفت وگو 

کنید.

1 در ایران چه اقداماتي در جهت احیای بازي هاي بومی و محلی انجام شده است؟

2 در عرصه بین المللي بازی های بومی و محلی چگونه مورد توجه قرار گرفت؟

پژوهش 
کالسی
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نمونه هایی از بازی های محلی مناطق مختلف ایران

 بازی های جنوب ایران
بازی آرامورا

منطقه بومی: شیراز، کازرون.
اهداف: ارتقاء قدرت، تمرکز، استقامت.

شرح بازی: بازیکنان دور هم جمع می شوند و یکی از میان آنها به قید قرعه استاد می شود و به وسط میدان 
می آید. استاد یکی از بازیکنان را انتخاب می کند و بر دوش او سوار می شود و چشم های او را با دست خود 
می بندد و شعری می خواند که پایان آن چنین است »  راست بگو، دروغ نگو، َچن در زمین، َچن در هوا« و متعاقب 
آن دستش را بلند می کند و تعدادی از انگشت هایش را باز می کند. بازیکن باید حدس بزند که چند انگشت او 
باز است. اگر درست حدس بزند، استاد می شوند، اما اگر نتوانست به جای خود برمی گردد و استاد بازیکن دیگری 

را انتخاب می کند.
بازی رمازا یا رمبازا : این بازی در محیط های نرم و خاکی و در ساحل انجام می شود.

منطقه بومی: میناب.
اهداف: ارتقاء تعادل، قدرت، استقامت عضالنی.

شرح بازی: ابتدا شرکت کنند گان را به دو گروه تقسیم می کنیم و بعد از اینکه قانون بازی را مشخص کردیم 
دو خط را جهت تعیین محوطه رقیبان می کشیم هر دو گروه در پشت خط ها می ایستند.

بازی به صورت گروهی و انفرادی آغاز می شود. مبارزه به صورت نفر به نفر آغاز می شود، نفرات با یک دست 
برنده شمرده  و  بازنده  نفرات  به زمین بخورد  از رقیبان  باید یکی  با هل دادن  و  را می گیرند  پای خود  یک 
می شوند در حین بازی نباید پنجه های یکدیگر را بگیرند و با سر به یکدیگر بزنند به صورت گروهی همة دو 
گروه می توانند مبارزه کنند و تعداد نفراتی که از هر گروه بیشتر باقی بمانند برنده می شوند. نفرات بازنده 
باید در فاصله ای معین افراد برنده را سواری می دهند. هدف از این بازی ایجاد محیط مساوی برای رقابت 

سالم،تقویت عضالت دست و پا و به وجود آمدن  نشاط است.

بازی های جنوب ایران
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اُْم اِْحِویِْچْم1، لَْی لَْی یا اَلَْخَترون
منطقه بومی: خوزستان

اهداف: ارتقاء تعادل، هماهنگی عصب و عضله، هماهنگی گروهی.
به طریق  سپس  می کشند،  بزرگی  دایرۀ  زمین  روی  و  می شوند  تقسیم  گروه  دو  به  بازیکنان  بازی:  شرح 
قرعه کشی یارگیری می کنند و گروه مدافع و مهاجم را نیز به  همان شیوه تعیین می کنند. آن گاه بازیکنان 
مدافع در داخل زمین که به شکل دایره کشیده شده قرار می گیرند و گروه مهاجم خارج آن می ایستند. سپس 
همة بازیکنان دو گروه پای خود را بلند کرده، از پشت با دست پنجة پای مخالف را می گیرند، حال مهاجمان 
لی لی کنان وارد محوطة دایره شکل می شوند و هریک از آنها سعی می کند، به گونه ای تعادل فردی از گروه 
مدافع را برهم بزند تا پنجة گرفته شدۀ او، رها شود. گروه مدافع نیز به همین ترتیب عمل می کند در این صورت 
فردی که تعادل او به هم خورده باشد از دور خارج می شود. در آخر بازی یک نفر بدون باخت در زمین باقی 

خواهد ماند که این فرد متعلق به هر گروه که باشد، آن گروه برندۀ بازی خواهد بود.

 بازی های غرب کشور
بازی محلی آراداووردی
منطقه بومی: مرند،  تبریز.

اهداف: ارتقاء چابکی، سرعت عکس العمل، دقت.

اکثر بازی های بومی محلی ایران در مناطق مختلف با نام های متفاوتی معروف هستند. مثاًل این بازی 
در جنوب خوزستان )مناطق عرب نشین( به اُم اِحِویِچم و در دیگر مناطق خوزستان به لیْ لْی یا اَلَْخَترون 
معروف است. نمونة دیگر، بازی کبدی است که در استان سیستان و بلوچستان به کبدی، در خوزستان 

به اشتی تی و در شمال ایران به زو معروف است.

نکته

اُْم اِْحِویِْچْم

1ـ این گویش در تلفظ عامیانه می باشد. همچنین در بعضی از مناطق خوزستان اَبو اِْحِویِْچْم نیز گفته می شود.
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شرح بازی: جهت انجام این بازي به بیش از چهار نفر بازیکن نیاز هست. آنها دو دسته شده و آن دسته که 
بازي را مي خواهد شروع کند در وسط می ایستد و افراد دستة دیگر در دو جهت مخالف با فاصله ای معین 
می ایستند. وسیلة الزم این بازي توپ است. افراد خارج از بازي سعي می کنند دیگر بازیکنان را با توپي که در 

دست دارند بزنند. هر بازیکن که توپ به او بخورد باید از بازي خارج شود.
بازی محلی کالوریزان

شرح بازی: فردی کالهی را پر از سنگریزه می کند و آن را وارونه روی یک سطح قرار می دهد سپس باید کاله 
را طوری از زمین بردارد که سنگریزه ای برجای نماند اما اگر موفق نشد باید سنگریزه های باقیمانده در روی 
زمین را تک تک طوری بردارد که بقیه سنگریزه های موجود در سطح تکان نخورند در غیر این صورت بازنده 
اعالم می گردد. کسی در این بازی موفق می شود که یا کاله را پر از سنگریزه برگرداند یا اینکه سنگریزه ها را 
تک تک بردارد، به طوری که بقیة آنها تکان نخورد برنده اعالم می شود در این بازی دقت زیادی الزم است و 

کسی که نمی تواند اعصاب آرامی داشته باشد موفق نمی شود.
توپان قار ) توپ بازی(
منطقه بومی: کردستان.

اهداف: ارتقاء سرعت، عکس العمل، قدرت، دقت.
شرح بازی: در این نوع بازی وسایل بازی عبارت اند از یک عدد توپ ، یک عدد چوبدستی و تعداد بازیکنان 4 
الی 6 نفر است که به دو دسته تقسیم می شوند و بین آنها دو نفر سرگروه انتخاب می شوند برای شروع بازی شیر 
یا خط = )سکه ای را به هوا می اندازند هر گروهی اسم شیر یا خط به نام او درآید بازی را شروع می کند و گروه 
مقابل زیر بار بازی قرار می گیرد به قول بازیکنان » ِچه نَه َو رِه دال« دو عدد سنگ یکی در محل استقرار گروه 

آراداووردی
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برنده بازی به نام مقر اصلی و دیگری در محل استقرار گروه زیر بار بازی به نام » قِله« قرار می دهند. نفرات زیر بار 
بازی در فاصله های معین در اطراف قله قرار می گیرد. هر نفری که به توپ می زند اگر برد توپ دور تر از قله باشد 
می تواند خود را به قله برساند اما اگر نتواند، در مقر خود منتظر می ماند تا نفرات بعدی به توپ بزنند و همراه با 
آنها خود را به قله برساند در هر نوبت هر کدام از نفرات حق زدن یک بار به توپ را دارند فقط نفر آخر است که 
سه بار می تواند به توپ بزند و یاران خود را به قله برساند غالباً در چند صورت گروه برنده، بازنده می شود و جای 

خود را به گروه دیگر می دهد:
1 هیچ کدام از نفرات نتوانند به توپ ضربه بزنند، 

2 نفرات گروه مقابل مهلت رفت و برگشت به قله را به آنها ندهند، 

3 نفرات گروه مقابل توپ پرتاب شده را در هوا به اصطالح »گل« بگیرند، 

4 هرکدام از نفرات گروه مقابل تمام افراد گروه بازیگر را یکی پس از دیگری با توپ بزنند. بازی گاهی ساعت ها 

طول می کشد این نوع بازی اغلب در چمن زار ها و جاهای صاف و هموار صورت می گیرد.

بازی های شرق کشور
گرگم به هوا

منطقه بومی: کرمان و سیرجان.
اهداف: ارتقاء سرعت، عکس العمل، چابکی.

شرح بازی: بازیکنان از میان خود یک نفر را به عنوان »گرگ« انتخاب می کنند و خود روی پله و یا هرجای بلند 
دیگری می ایستند. گرگ در کمین است تا هنگامی که بازیکنان جای خود را عوض می کنند، به یکی از آنها دست 

بزند، که در این صورت آن بازیکن گرگ می شود و جای گرگ قبلی را می گیرد و بازی را دوباره ادامه می دهند.
بازی چاله شیطان )شیطانک(

منطقه بومی: مشهد.
هدف: بهبود استقامت عمومی بدن، ارتقاء عکس العمل، سرعت و دقت در نشانه گیری.

ابزار بازی: یک عدد توپ کوچک تنیس.
شرح بازی:

بعد از مشخص کردن محدوده زمین بازی، در یک طرف آن، گودال کوچکی به صورت چاله که به اندازه قطر 
توپ است می کنند که نامش مات یا خانه شیطان است. در اطراف خانه شیطان به تعداد بازیکنان چاله هایی 
انتخاب شیطان  از بازیکنان به  با همان کیفیت ایجاد می شود که هر کدام به یکی اختصاص دارد یک نفر 
برگزیده می شود که توپ را پرتاب می کند اگر توپ در چاله شیطان افتاد او توپ را بر می دارد و به تعقیب 
بازیکنان می پردازد و سعی می کند با توپ آنها را بزند هر کس که توپ به او بخورد از بازی خارج می شود. 
هرگاه بازیکنان خود را به چاله های خود برسانند و دستشان را در چاله خود بگذارند در امان خواهند بود. و 
اگر توپ به جای چاله شیطان در چاله یکی از بازیکنان بیفتد وظیفه این بازیکن است که با توپ دنبال سایر 

بازیکنان کند و آنها را بزند. اگر در هنگام پرتاب، توپ در هیچ چاله ای نیافتد، بازی دوباره تکرار می شود.
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 بازی های شمال کشور
ُدم کشی

منطقه بومی: رودسر.
اهداف: ارتقاء سرعت، عکس العمل، چابکی.

شرح بازی: هر یک از بازیکنان پارچة باریکی را به شکل نوار در پشت و زیر کمربند خود می بندد. پس از 
آن همگی در محوطة بازی پراکنده می شوند. بازیکنان سعی می کنند دم یکدیگر را بکشند. بازیکنانی که دم 
آنها کشیده می شود، از بازی اخراج می شوند. آخرین فردی که باقی می ماند، برندۀ بازی است. هیچ یک از 
بازیکنان نباید، پارچه را به کمر خود گره بزند، بهتر است پارچه آنقدر دراز باشد که مقداری از آن روی زمین 

قرار بگیرد، تا با گذاشتن پا روی آن کشیده شود.

ُدم کشی

هکش  َهکشی
منطقه بومی: استان گیالن.

اهداف: ارتقاء قدرت، استقامت عمومی
شرح بازی: بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و هر دو گروه در دو صف کنار یکدیگر می ایستند 
طوری که روی دو گروه به طرف هم باشد. یاران هر گروه دست های یکدیگر را می گیرند و دو نفر اول هر دو 
صف، پنجه در پنجة هم می کنند و هرگروه سعی می کند گروه دیگر را به سمت خود بکشد. صف از هر کجا 
که جدا شود، تعدادی از یاران یک گروه را به سوی گروه دیگر می برد که این افراد توسط گروهی که آنها را 
کشیده اند، زده می شوند و باید سعی کنند هرچه زودتر از چنگ آنها گریخته و به سوی گروه خود بازگردند.
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فعالیت 
1 با استفاده از منابع معتبر علمی نمونه هایی از بازی های بومی و محلی را که سبب ارتقاء و آمادگی کالسی

جسمانی می شود، انتخاب و به سایر هم کالسی های خود ارائه دهید.
2 به انتخاب خود دو بازی و فاکتورهای آمادگی جسمانی آن را بررسی و نتیجة آن را به کالس ارائه 

دهید.

ُکشتی لوچو 
اهداف: ارتقاء سرعت، عکس العمل، قدرت، استقامت عمومی.

کشتی لوچو منطقه بومی استان مازندران است و در گذشته در مراسم عروسی اجرا می شد.  شرح بازی: 
اما امروزه در بعضی از نقاط استان این کشتی همه ساله در تابستان بعد از وجین شالی، هنگام فراغت کار 
روستاییان ، انجام می شود. در ایام دیگر مانند اعیاد مذهبی و ملی نیز کشتی لوچو برگزار می شود و جایزه 
برنده یک رأس گاو است که توسط اهالی خریداری می شود. برای مسابقه دو نفر از کشتی گیران با تجربه به 
انتخاب می شوند در این کشتی هرگونه ضربه زدن به بدن یا سر حریف، گرفتن انگشت دست،  عنوان داور 
سرچنگک و ضربه زدن به کتف و گرفتن گوش، خطا محسوب می شود. کشتی گیری که در این دو هفته تمام 
حریفان را شکست دهد، برنده مسابقه است. در طول برگزاری مسابقه ساز و دهل نیز نواخته می شود تا شور 

و هیجان بیشتری به مسابقه بدهد.

کشتی لوچو
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 ورزش های مدرن و بازی های بومی و محلی 
تصاویر پایین مربوط به کدام رشته ورزشي مي باشد؟

به نظر شما این ورزش می تواند ریشه در بازي بومي، محلي داشته باشد ؟
ورزش های »مدرن« ، ورزش هایي هستند که در تمام جهان رواج دارند و در غالب کشورها مورد توجه واقع 
شده است و به صورت همگاني و در قالب مسابقات به اجرا گذاشته مي شود. در ایران، نوعی بازی سنتی و 
قدیمی در میان گله دارها متداول است که آن را پولو )Polo( می نامیدند. در این بازی، دو تیم سوار بر اسب 
در میدانی وسیع به تاخت و تاز می پردازند و هر تیم کوشش می کند توپی را که شش حلقه )مانند دستگیره( 
بر بدنه آن هست، با پرتاب کردن و پاس دادن به یاران خودی، به آن سوی میدان برساند و از حلقه و توری 
سبدی که در انتهای میدان بر روی ستونی چوبی نصب شده عبور دهد. این بازی تا حدی شبیه بسکتبال است 
اما شباهت بازی پوک تا پوک با ورزش بسکتبال بیش از پیش است. پوک تا پوک، در میان اقوام متمدن قاره 
آمریکای جنوبی و مرکزی رواج بسیار داشت به ویژه اقوام مایا و تولتک )در ناحیه مکزیک کنونی( این بازی 

با توپ و حلقه های ثابت در میدانی وسیع انجام می شد.
در کنار ورزش هاي مدرن ، یک سري ورزش ها هستند که خاص یک کشور یا منطقه مي باشد و معموالً این 
ورزش ها از عرصه محلی یا ملی خارج نمی شوند. این ورزش ها که همانند موسیقی های عامیانه، نشانه های 
هویت یک قوم هستند، جزو فرهنگ و عقاید و رسوم هر منطقه به شمار می روند. درست است که برخی 
بازی های محلی در بیشتر نقاط ایران مشاهده می شوند و حالتی کلی تر دارند اما بازی های بسیاری نیز وجود 
دارند که خاص هر منطقه بوده و در سایر نقاط کشور دیده نمی شوند. همانند بازی چوگان که نزدیک به 
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600 سال قبل از میالد در ایران شکل گرفت. ابتدا داریوش اول در زمان کشور گشایی آن را به هند برد و در 
این کشور رواج پیدا کرد بعدها در زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود افسران انگلیسی آن را آموخته 
و به انگلیس بردند و بعدها بازی هایی از قبیل گلف و هاکی از این بازی پدید آمد.حتی میدان نقش جهان 
در اصفهان نیز برای این بازی بنا نهاده شد. مطالعه و معرفی این بازی ها از آن جهت حائز اهمیت است که 
می تواند هم به ما دانشی درخصوص داشته های فرهنگیمان بدهد و هم مهم تر از آن، فرصتی فراهم کند 
که با کسب آگاهی بتوانیم در زندگی امروز خود و کودکانمان از آنها استفاده کنیم و از شادی و نشاطی که 

بخش جدایی ناپذیری از این بازی هاست بهره  مند شویم.

نیاز نداشتن به لباس و تجهیزات خاص را می توان از ویژگی های بازی های بومی و محلی برشمرد.
نکته

به تدریج، بازی های بچه ها تغییر پیدا کرد. با اولویت یافتن نقش وسایل پیشرفته تر در زندگی جمعی، به همان 
سرعت که رفاه و آسایش بیشتری وارد حیات اجتماعی ما شد، بخشی از الگوهای زندگی جمعی ما نیز کمرنگ  
شد و جای خود را به الگوهای تازه تری داد. اکنون دیگر در میان بازی های امروز و بازی هایی که زمانی پیش 
از این در محدودۀ محله یا محیط های خانوادگی انجام می گرفتند، هیچ شباهتی وجود ندارد. آیا باید باور کرد 
که نسل امروز برای همیشه ارتباط خود را با بازی های گذشتگان از دست داده است؟ چگونه می توان به حفظ 

این بازی ها یاری رساند و آنها را به عنوان بخشی از فرهنگ بومی خویش حفظ کرد؟
هر بازی بومی پیامی دارد که هویت فرهنگی مردم را در قدیم روشن و منتقل می کند. این بازی ها ضمن ایجاد 
نشاط و شادابی در دانش آموزان به معرفی فرهنگ و آداب اجتماعی اقوام متفاوت می پردازند که می توان به 

عنوان یک رویکرد فرهنگی به آن توجه کرد. 

 باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، انواع بازی ها در هر منطقه رایج بوده و در بسیاری موارد نفوذ و نمود 
بیشتری در سرزمین های پیرامونی پیدا کرده است. بخشی از هر فرهنگ که متناسب با وضعیت اقلیمی و 
با جغرافیا و فرهنگ، رمز ماندگاری آنها  فرهنگی هر منطقه طراحی شده اند و همین هماهنگی و همراهی 
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بازی هاي بومي و محلي کشورمان در صورت توجه، قابلیت تبدیل به ورزش هاي مدرن و ارائه به سایر 
کشور ها را دارد.

نکته

در مورد بازی هاي بومی و محلی که به ورزش هاي مدرن تبدیل شده اند بحث و تبادل نظر کنید.

چند نمونه از بازی های مدرن را که ریشه در بازی های بومی و محلی دارد، ذکر نمایید.
تکلیف

 در منزل

پژوهش 
کالسی

تاکنون بوده است. درست است که برخی بازی های محلی در بیشتر نقاط ایران مشاهده می شوند، حالتی کلی تر 
دارند اما بازی های بسیاری نیز وجود دارند که خاص هر منطقه بوده و در سایر نقاط کشور دیده نمی شوند. در 
هر منطقه با توجه به فرهنگ خاص آن، بازی های محلی و بومی معینی انجام می شوند که از اقلیم هر منطقه 
اثر می گیرند، به طوری که مناطق کوهستانی، جنگلی و کویری، هر یک بازی های مربوط به خود را دارد. هر 
چند اطالعات ما از گذشته اندک است، اما همین محدود اطالعات، نشانگر توجه مردم و جامعه به ورزش بوده، 
به طوری که عامل عمدۀ تنوع در زندگی و شادابی روحیة مردم شده و از گذشته های دور در میان جوامع رواج 
داشته است. بازی و ورزش در تاریخ و اساطیر ملل و از جمله ایران عزیز نیز نمود بسیار داشته است. بازی برای 
نسل ها خاطرۀ دوِر زیستن با بچه های محل است که خود را با انواع و اقسام بازی های دسته جمعی سرگرم 
می کردند؛ بازی هایی که پیوند عمیقی با فرهنگ بومی و اجتماعی ما ایرانیان داشت، بازی هایی چون »اتل متل 
توتوله، الک دولک، کالغ پر، گرگم به هوا، نون بیار کباب ببر، هفت سنگ، وسطی، طناب کشی و...« که در این 

سرزمین اجرا می شدند و نسل به نسل انتقال پیدا می کردند.
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ارزشیابی شایستگی برنامه ریزی بازی ها و ورزش های سنتی

شرح کار:
برنامه ریزی برای انجام ورزش های سنتی و بومی و محلی، فلسفه و چرایی ورزش های سنتی و بومی و محلی، معرفی 

بازی های سنتی و بومی و محلی،

استاندارد عملکرد:
طراحی و تدوین یک برنامه مفرح ورزش سنتی / بومی / محلی برای مدت زمان60 دقیقه برای شرکت کنندگان

شاخص ها:
سرعت، دقت، تمرکز، شتاب.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

ابزار و تجهیزات: پارک، طبیعت، دشت، زمین چمن، دریاچه های کوچک، قایق، محیط های طبیعی و ساخته بشر، 
محالت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1بازی های بومی ـ محلی1

1پیشینه بازی های بومی ـ محلی2

1بازی های محلی3

1ورزش های مدرن4

5

6

شایســتگی های غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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