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  بازي نیاز دارند و بازي به ،باشند  اي که هرکجا و از هر ملت و مذهبی و هر قوم قبیله ، اهلکودکان جهان

چرا دور  اصال. کنند را حس می  نیازي نی، چناز سر تفنن ، وهم گهگاه  نکنیم که بزرگساالن فراموش. کنند می

 برویم؟

  قسمتی هرکس. کنند می ي، بازباشند  هر سن و سالی که ، درگوییم آدمیان می  پس. جانور هم به بازي نیاز دارد

بیاساید و دنیاي جدي را فراموش   کند تا دمی از رنج جهان و تماشا می  ود را صرف بازيروزي خ از وقت شبانه

 .کند

یابد و به جانب کمال  می ، تحولشود بزرگ می  با بازي کودك. دنیاي بازي است  اما دنیاي جدي کودك همان

پدر و مادر   ن تکامل از چشمتغییرات و ای  است این ممکن. احساسی  عقلی و کمال ، کمالجسمی  ؛ کمالرود می

روح و روان کودك   شناسان و محققان، به ویژه آنان که براي معرفت از دید روان اما. دور بماند  و نزدیکان کودك

 .ماند نمی ، دوراند درکوشش

نکته و روند و هر  کودك پیش می  گام با تحول و دگرگونی و تکامل به سائقه ذوقی که دارند، گام ، بهشناسان روان

کنند و از آنها به سود کودك نتیجه  ها ابراز می کشند و نظریه می  بحث و تحقیق ، بهیابند اي که می دقیقه

 .گیرند تا مبادا کودك در خطر افتد می

عبارت از آماده ساختن حواس براي رشد و تکامل نیروي آنها در آدمی یا   به خاطر داشته باشیم که تربیت حسی

نیروي پنجگانه در وجود   غرض از تربیت حس این است که این  ؛ بلکهه درك مجردات نیستحواس ب  واداشتن

 .خود را خوب انجام دهد فهءی، وظاست  وسیلهء ارتباط میان ذهن و جهان خارج  ، کهآدمی

آنجا که  تا. برده باشند اي نیست که امروز یا دیروز بدان پی شود و این نکته دانیم که تربیت از کودکی آغاز می می

تربیت کودك بر  اساس. شود اند که تربیت از تولد آغاز می باور بوده  بر این انی؛ آدمسند تاریخی در دست داریم

 .است که بتواند تا آنجا که ممکن است، از حواس خود بهره بگیرد  این

  ه فعالیت و بازیافتنگردد و وي را ب ریختن تعادل سلولی او پدیدار می نیازهاي جسمانی کودك در اثر در هم

 .جسمانی به اوست  و بازگرداندن تعادل  اي براي فعال شدن انگیزه  کودك يازهای، نبنابراین .دارد تعادل وامی

یابد و این تحول با  می  هاي رشد تحول مطابق با تحقیقاتی که در این زمینه شده است، نیازهاي کودکان در دوره

به  ازی، ناحترام  به ازی، نبه محبت ازی، نبه تغذیه ازین. است  ، متناسبزید در آن می  زمان و مکانی که کودك

آبراهام، « یقیتحقبه آثار  مراجعه. است  نیازهایی است که آدمی با آنها همراه  جمله ، ازسالمت و نیاز به امنیت

 .کند و نیازهاي کودکان آگاه می  بندي نیازهاي بنیادي را از طبقه ما» مزلو

اند و  انگارانه نگریسته سهل ، بداناست  بازي جزو نیازهاي آدمی و مبناي رشد و تکامل جسمی و ذهنی با آن که
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عبارت است از نوعی فعالیت بدنی یا ذهنی که تنها  ي؟ بازواقعا بازي چیست اما. اند به مفهوم واقعی آن پی نبرده

است که در  یتی، فعالپردازند و به حقیقت بدان میبردن و تخلیه انرژي زاید بدن  ، لذتحی، تفرمنظور سرگرمی  به

 .پذیرد صورت می  توجه به نتیجه نهایی آن ی، بفراغت و براي تفنن و دور شدن از کار روزانه  ساعات

  از کارهاي دی، تقلنزد کودکان در 1.دارد  کند که دوست فعالیتی را بدین منظور انتخاب می ، شخصطبعا

  ها دست و رغبت به این نوع فعالیت  میل ، باآدمی، چه کودك و چه بزرگسال هر .ترها نوعی بازي است بزرگ

 .این کار دخالت ندارد ، درعامل جبر وجود داشته باشد  در آن ، کهزند و هیچ نیروي خارجی می

، ندو تفریح نباشد و هدفی را دنبال ک ی، سرگرمفعالیتی که عامل شادي  نوع ، هراي از محققان بنابر نظر پاره

 .نیست و باید آن را کار نامید  يباز

 :گوید تعریف بازي می در» پاتریک«

گیرد و  می  هاي آزاد و دلخواه که صرفا با اراده و میل خود شخص صورت بازي عبارت است از مجموعهء فعالیت«

 .»درونی و بیرونی نیست  یک از عوامل به دلیل فشار و جبر هیچ  پرداختن به آن و ادامه دادن آن

  هاي فعالیتی با هدف و تابع مقاصد خارجی است و ضرورتا با کوشش ، کهکار  شود که پاتریک میان مالحظه می

کشیده و آنها را از هم جدا   دقیق ی، خطنظر او تابع هیچ منظوري نیست ، بهعضالنی نیز همراه است و بازي

 .کرده است

  بادقت و توجه ، همراهبخش لذت  است جدي و در عین حالپس کار با بازي این تفاوت را دارد که کار فعالیتی 

آن  حال. طلبد مطلوب و مفید می  اي خاص به منظور رسیدن به هدفی مفید و طبعا آدمی از این فعالیت نتیجه

ها اوال آزاد  فعالیت نیا» .کند غریزي که پیشینهء آدمی را بازگو می  بازي فعالیتی است»«هال استانلی«قول   که به

یک از عوامل درونی و بیرونی آدمی را وادار  چیه. گیرد بااراده و میل خود شخص صورت می ای، ثانو دلخواه است

 .کند چنین کاري نمی  به

ها  کوشش نی، اآمده است که بازي و کار را از هم متمایز کنند فراوان پیش  سعی ، اگرچهبا همهء این احوال

شخص فعال به  ؛ بلکههاي خاص کار از بازي نیستند ها متمایزکنندهء گروه فعالیت رایز. ه استسودمند نیفتاد

، اگر انگیزه نقاش از تهیهء اثر هنري امرارمعاش باشد مثال. کشاند خود هر فعالیتی را به قلمرو بازي یا کار می  میل

او در  تی، فعالهنري باشد  ولیت و سرگرمیاش مشغ اگر انگیزه اما. شود او در این زمینه کار محسوب می تیفعال

 .شمار می رود ها به ها و تفریح این مورد از جملهء بازي

) خواه مادي و خواه معنوي(سودمند   جانب هدفی ، بههرگونه فعالیتی را، به جاي لذت بردن از آن ، اگربنابراین

هدف کودکان از ورزش  رای، زبازي است  کانورزش براي کود مثال. به شمار نخواهد آمد و کار است ي، بازبکشانیم

تغییر   ، هدفشهمین کودك چون بزرگ شود اما. هدف لذت بردن است بلکه. نیست  برد و باخت یا قهرمان شدن
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  این در. دارد، نه لذت بردن و تفریح کردن رقابت و بردن و قهرمان شدن او را بدین کار وامی یعنی؛ کند می

 .شود به کار می لی، تبداو بازي بود  تا چندي پیش براي ، کهصورت ورزش

دهندهء آن  شود و براي انجام وجود دارد که به شخص تحمیل می  نباید فراموش کرد که نوع کار دیگري

 .فرساست طاقت

 اما 2شود، نامیده می کار پرزحمت ẓdrudgeryẒ نامند و در زبان انگلیسی یم» بیگاري«را در زبان فارسی آن 

 .کنیم بحثی نمی  آن ، دربارهءوچه اشتراکی با بازي ندارد  چون

توانایی و قدرت کودك و راهگشاي او   اندوزي و ارزشیابی عامل رشد و تجربه  نتیجه آن که بازي در عین حال که

 .کند و نشاطش را نیز تأمین می ی، شادابو انضباط و اخالق است  به عرصه حیات اجتماعی و درك قانون

یابد و نیروي بدنی،ذهنی و  می  داند که کودك در آن پرورش را مدرسهء بزرگی می يباز» ماریا مونته سوري«

 .»شود کند و براي زندگی کردن از هرجهت آماده می او رشد می  اجتماعی

. است هاي زندگی براي همهء دوره  هاي کودکان به منزلهء هستهء حیاتی بازي  بر این باور است که زین» فروبل«

بروز استعداد و شخصیت   موجب ي، بازمیسر است و در حقیقت  رشد و بروز شخصیت کودك از راه بازي رایز

هاي کودکان و نوجوانان را از طریق بازي درمان  بسیاري از نابهنجاري  توان ی، مشود و از سوي دیگر می  کودك

 3.کرد

  در خانه به فرمان پدر و مادر انجام  کالس و کارهایی که مدرسه و فعالیت در  هر کودکی میان انجام دادن تکالیف

هاي  فعالیت به. گذارد گیرد، فرق می تفریح و لذت بردن در پیش می  فعالیتی که به دلخواه و براي ، بادهد می

، گیرد بردن در پیش می  گوید و به آنچه به دلخواه براي تفریح و لذت و اجراي فرمان پدر و مادر کار می  کالسی

 4.گوید می يباز

 :گوید می او. خواند او را به بازي می  دوستش. گذرد کودکی از کوچه می

 :گوید براي انجام دادن کاري می  مادرش شود که در پاسخ تقاضاي می  گاه برعکس» ...کار دارم،مادرم گفته«

 »...مادرجان بگذار بازیم تمام شود«

شخص موظف به انجام دادن آن   دلخواه و کار عبارت است از فعالیتی که  هاي پس بازي یعنی پرداختن به فعالیت

 .است

د معین آمده است؛ فارسی دکتر محم  جمله در فرهنگ از. گوناگونی دارد  بازي معانی ، واژهدر زبان فارسی

 5.بیفر. 4.ورزش. 3. قمار. 2.، لعبحی، تفربه چیزي، مشغولیت یسرگرم. 1:بازي
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  را بر حسب کاربردهایی که در ادبیات  دربارهء بازي و معانی آن آمده است و آن  نامهء دهخدا بحث مفصلی در لغت

 :است  جمله در آغاز بحث آمده از. اند کرده  ذکر شاهد معنی ، بافارسی دارد

  و ترکیباتی از قبیل ، لعبتفریحی ، کارکودکانه و غیرجدي براي سرگرمی ، رفتارهر کار که مایهء سرگرمی باشد

 .جز آنها در تعابیر زبان فارسی فراوان است و) سازي کاري و نیرنگ دغل(  بازي ، شببازي غی، تشمشیربازي

 :نامه آمده است در همین لغت

است که تنها به انسان اختصاص ندارد؛بلکه در زندگی حیوانات نیز بازي به طور آشکار بازي یکی از صور تفریح «

مختلف با   هاي اچتماعات و تمدن.شود می  تفریح و مقدار وقتی که صرف آن  ولی البته از نظر شکل.شود دیده می

 3»....هم تفاوت دارند

  به هر حال آدمی همچون سایر جانوران به  چون. باشد اما سابقهء بازي قاعدتا باید با آغاز زندگی انسان آغاز شده

ها و تفریح نیاز داشت و پس از کار روزانه و فراهم آوردن قوت و غذا و وسایل دیگر زندگی الزم بود با  سرگرمی

 به. کند ، رفعخستگی روانی را  خصوص ، بهآرامش یابد و خستگی  ی، دمها و وسایل تفریح از سرگرمی  استفاده

؛ شود تر و تقریبا دائمی دیده می تر و وسیع و در نزد کودکان مفصل  نیاز طبیعی هر ذیروح است ي، بازدیگر  سخن

قسمتی از انرژي خود را صرف آن کند و بالطبع همهء انرژي او   هیچ وظیفه و کاري در پیش ندارد که  کودك رایز

و جزو طبیعت وي به   جود آمده و با بشر همراه بودهاین امر طبیعی از آغاز با بشر به و مسلما. شود می  صرف بازي

توانیم  ی، ماست  گذشته توانیم دقیقا بگوییم که در دوران پیش از تاریخ چه می و اگر نمی  رفته است شمار می

 ، نوعاند داشته  بنابر نیاز خود و بنابر نگرشی که به زندگی و جهان کی، هرو بزرگساالن  حدس بزنیم که کودکان

 .است  شده به هر حال به آموزش آنان منجر می  دادند که ها را وسیلهء سرگرمی خود قرار می از بازي خاصی

هاي  کتاب ، دراعتنایی نداشتند  در آغاز هیچ به ارزش بازي پی نبرده بودند و بدان ، اگرچهدر ادوار تاریخی

توانیم اثري از بازي و انواع  مناسبت، می به، بزرگان و در آثار مذهبی  و در حکایات و شرح احوال بعضی  تاریخی

آورد و مذاهبی که   هایی که بشر به مذهب روي جوامع ابتدایی، به ویژه دوره در. پرداختن به آن بیابیم  آن و شیوه

بیشتري  ، اعتقادعوامل نیرومند طبیعی اعتقاد داشتند و خدایان متعدد براي خود ساختند  به سلطه و قدرت

داد که به بهانه پرستش ارباب انواع   بازي همراه شد و مذهب فرصتی به مردم  م مذهبی با نوعیداشت که مراس

حقیقت مبدأ  ، درخدایان  داشت و همین مراسم آیینی و نیایش  مراسمی دست زنند که خود جنبه بازي  به

عهد جدیدي از نحوهء  ، بهگذریمب  قرون وسطی که از. خواندند می  پیدایش تئاتر شد که در آغاز آن را تئاتر آیینی

شناسی و علوم دیگر وسعت پیدا کرد و پهنهء نگرشی آدمیان  ، روانرسیم که در آن فلسفه، ادبیات تفکر انسان می

اي از  ها و اجزاي آن گسترده شد و محققان و دانشمندان با دقت نظر پدیدهء تازه بر جوانب گوناگون فرهنگ ملت

موارد کودك بود و آنچه بدو باز   از این یکی. و بدان توجه نکرده بود  ا کسی ندیدهفرهنگ دیدند که پیش از آنه

 .داشت  بازي و فوایدي که بازي یعنی، است  بسته
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، »سوري  ماریا مونته«، »فروبل«مثل کسانی  شناسان و محققان علوم تربیتی از میان مربیان کودکان و روان

دادند که بازي هم وسیلهء رشد جسمی و ذهنی کودك است و هم  باور را اشاعه نیا» نیومن«و » لیبرمن«

، »دوکیم«مانند شناسی  شناسی و جامعه ، روانآن پس، دانشمندان علوم تربیتی ، ازوسیله براي آموزش  بهترین

هایی  جز آنان به طرح نظریه و» آدلر«، »هال استانلی«، »کارل گروس«، »کلر«، »سامر«، »اسپنسر«، »هاریسون«

. هاي کودکان عقاید خود را ابراز داشتند شناسی و تربیت کودك پرداختند و از جمله دربارهء بازي دربارهء روان

هاي  بندي بازي کار طبقه  ، بهشود ترین آنان محسوب می ترین و معروف مهم ، کهجمله ژان پیاژه ، ازاي دیگر دسته

 7.زدند  کودکان دست

ایران پیش از اسالم بازي  در. است  کودکان مورد اعتنا بوده ي، بازاسالمی  از اسالم و چه در دوره شی، پیراندر ا

کودکان را نیرومند و توانا و   دین زرتشتی بر این بود که هءیتوص. بود  خصوص آموزش جنگی آموزشی و به  وسیله

سالگی تا   کودکان را از پنج انیرانی، اائل دیگرهمین توصیه و مس بنابر. قادر به نبرد با دشمن بارآورند

 .آموختند بازي، شطرنج و جز آنها می زهی، نيربازی، شمش، تیراندازيي، سوارسالگی بیست

  هاي جهان است و از همین رو به کودك و بازي کودك توجهی ترین دین بین ترین و روشن اسالم یکی از بزرگ

شناسان و محققان  ، روانقرن  زمینه کرده است که پس از گذشت چهارده  هایی در این خاص نشان داده و توصیه

توصیه کرده است که   پیغمبر اسالم در یکی از این تعلیمات .اند ها پی برده جهان تازه به این نظریه  علوم تربیتی

ه است که با کرد  حضرت علی به پدران و مادران توصیه و 8...سال اول عمر خود بازي کند  کودك باید در هفت

 9.کنند ي، بازکه رفیق آنان است  فرزندان خود مثل کودکی

عنایت به کودك و تربیت او داشتند   اي که در گذشته در زمینه با توجه به سابقه انیرانی، ادر ایران دورهء اسالمی

. اند به تربیت کودك و رشد او توجه تام نشان داده ، هموارهو با آگاه شدن از تعالیم رهبر اسالم در مورد کودکان

اهمیت   کردند و براي بازي کودکان زیادي به آن می  ي، اعتنادانستند را وسیلهء رشد کودك می  چون بازي آنان

شعر  در. نگرد بازي از جهات متعدد و گوناگون می ، بهفارسی  خصوص ادب ، بههر قوم ادب .بسیار قایل بودند

 :جمله ، ازشده است  بازي در مفاهیم متفاوت و بسیار استفاده  بینیم که از واژه زرگ فارسی زبان میب  شاعران

 به معنی سرگرمی و تفریح-1

 تو را دل به بازي و بزم اندر است  سر شهریاران به رزم اندر است

 فردوسی

 چو در بازي شدند آن لعبتان باز زمانه کرد لعبت بازي آغاز

 اي نظامی گنجه
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 رفتار کودکان-2

 چون پیر شدي ز کودکی دست بدار بازي و ظرافت به جوانان بگذار

 - گلستان-سعدي-

 نخندد طبع طفالن جز به بازي

 جامی

 تقویت ذهن و اندیشه  بازي شطرنج به مثابه امري جدي براي-3

 باز بازي خصمت ببین پهن و دراز بازي خود دیدي اي شطرنج

 مثنوي-مولوي

 رسد مهره چون برچیده شد بازي به آخر می  حاصل است  زندگی بی دیام، ریخت چون دندان

 صائب

 طبعی و هزل ، خوشمزاح-4

 )معارف - سلطان العلما بهاء الدین محمد(».است  اي از جدي بیرون آمده هر بازي«

 شخ گاو و دنبال گرگی به دست  به بازي و خنده گرفتن نشست

 فردوسی

 کاري و بیهوده  انگاشتن ، سهلاهمیت تلقی کردن بی-5

 همی تاخت یکسان چو روز شکار به بازي همی آمدش کارزار

 فردوسی

 بازي عشق ، االّهمه بازي است  سازي جهان عشق است و دیگر زرق

 نظامی
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 و بندبازي ، ورزششی، نماتئاتر-6

 که بازي برآرد به هفتاد دست  به بازیگري ماند این چرخ مست

 فردوسی

 تازم گاه تازم برفراز چون کسی کو گاه بازي برنشیند بررسنگاهش اندر شیب 

 منوچهري

 بازي هندوان پیشه کرد آن که اندیشه کرد رسن بر آن فرضه بی

  نظامی

 )مانند نامزدبازي(معاشقه -7

 پدید آمد نشان بوس و بازي  بازي چو دوري چند رفت از عیش

  :پانوشت

 .5 ص) 1364یوش، نشر: تهران(رواندوست وحید  ، ترجمهءي، بازالیزابت هارلوك .1

 .ص ، همانهمان .2

 .64ص ) 1372راهگشا، انتشارات: شیراز(دوم شناسی بازي، چاپ  ، مهجور، روانسیامک رضا .3

 .7 ، صبازي .4

 .ذیل بازي 1 ، جفارسی ، فرهنگمحمد معین .5

 .406 ص) نامه لغت  سازمان: تهران(، نامه ، لغتعلی اکبر دهخدا .6

) 1366رز،: تهران(چهارم  ، چاپ)روانی از کودکی تا پیري  تحول( کیژنتناسی ش ، روانمحمود منصور .7

 .170-194 صص

 .56 ، صشناسی بازي روان .8

 یاسالمو تعلیم و تربیت ) امام محمد غزالی(سعادت  يایمی، ک)کیکاوس  عنصر المعالی(نامه  قابوس.ك.ر .9

 .علی شریعتمداري(

  

  151 شماره  ،1379 مهر معلم، رشد مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

  :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


