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 ،1با روش تطبیقی و الگوي بردي کیفی است که بررسی هدف از این تحقیق
هاي بومی، محلی ایران و چند بازيهاي سنتی و همبستگی و قرابت ورزش

 هايو بازي هااست. جامعه آماري، شامل ورزشمطالعه کرده را  کشور دیگر
ا، هطریق سایت آوري اطالعات ازسنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع

 هاي سنتی صورتمصاحبه با کارشناسان خبره ورزش علمی، کتب و مقاالت
مللی، بین ال و ح ملیوسطدر که در این کشورها  می دهدها نشان گرفت. یافته

هاي سنتی صورت گرفته که راستاي توسعه ورزش در اقدامات بسیاري
. و توان به اقدامات ساختاري، تسهیالتی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگیمی

اقوام و ملل در ابعاد مختلف  بین این موضوعتوان به اهمیت می همچنین
همچنین جایگاه ساختارهاي فرهنگی اشاره کرد.  گیاجتماعی، اقتصادي، فرهن

ع هاي سنتی و نیز تنوو تاریخی و نقش اقوام در ایجاد، توسعه و ترویج ورزش
 هايهاي مشابه ورزشبنديها در ایران و کشورهاي نامبرده و دستهاین ورزش

وحدت نظر  مورد توجه قرار گرفت. سنتی مبتنی بر شکل و محتواي اجرا
ت مشکال کارشناسان در ایران و کشورهاي منتخب در زمینه وجودحاکمیت و 

 ، عزممشابههاي هاي سنتی و تهدیدها و فرصتمشابه  احیا و ترویج ورزش
ورزش، نقش این هاي در خصوص توسعه گذاريریزي و هدفملی و برنامه

ب هاي سنتی و جذها، موسیقی و ادبیات برجسته ملل در تعالی ورزشاسطوره
هاي توسعه ورزش در هاي سنتی ورزشاز مندي بهرههمچنین مخاطب، 

 ترین یافته ها بودند.از مهمهمگانی در بین اقوام 
 

 ها واژهکلید 
  .لیهاي بومی، محهاي سنتی و بازيمطالعه تطبیقی، قرابت و همبستگی، ورزش

                                                                                                                                                    
1. Beredy 

Thegoals of this research is a qualitative research which has 
done with comparative method by Brady pattern’s help. The 
research studies solidarity and common similarities of Iran 
Traditional Sports and Local Games and some other 
countries .The statistical society of the research involves 
traditional sports and games of China, India, Greece and Iran. 
Data collecting has done by search in sites, scientific articles, 
books and interview with experts of traditional sports. The 
research findings show that in all mentioned countries many 
actions have accomplished for developing traditional sports 
in national and international levels. The educational, 
structural, cultural and also research measurements are 
examples of these efforts. Also the importance of this topic 
among these nations in social, economic and cultural aspects 
can be mentioned. Also the position of cultural and historical 
structures and the role of races in creation, development and 
promotion of traditional sports among sample countries in 
the research and variety of traditional sports in Iran and other 
countries and similar categorizing of traditional sports 
according to style and content of performance was 
considered. The unity of government and expert’s opinion in 
Iran and sample countries in context same problems for 
reviving and promotion traditional sports and also in similar 
threatens and opportunities, National commitment and 
planning and Goal setting for developing traditional sports, 
The role of myths, music and bolded literature of nations in 
sublimating traditional sports and also in attracting 
audiences, Using the benefits of traditional sports for 
developing  public sport between races were the most 
important result. 
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 همقدم
اي از دیپلماسی است که به برقراري،  دیپلماسی فرهنگی حوزه

توسعه و پیگیري روابط با کشورهاي خارجی از طریق فرهنگ، 
پرازد. لذا فرآیند موثري است که در آن فرهنگ  هنر و آموزش می

یک ملت به جهان بیرون عرضه میشود و خصوصیت منحصر به 
 جانبه ترویج می ها در سطوح دوجانبه و چند فرد فرهنگی ملت

ها از طریق  دراین میان دولت). 1392شود(صالحی و محمدي 
کسب  -کنند: الف دیپلماسی فرهنگی سه هدف عمده رادنبال می

ها و اثرگذاري بر  المللی در میان سایر اقوام و ملت وجهه بین
ایجاد نهادهاي علمی، فرهنگی جدید به منظور  -رفتار آنها، ب

 -و صمیمیت بیشتر میان جوامع مختلف، ج برقراري روابط پایدار
ها و کنکاش در  فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ سایر ملت

هاي فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع با هدف ارتقاي درك  ریشه
به عبارتی دیگر، ). 1393(دهشیري ها متقابل میان ملت
کند با استفاده از فرهنگ و عناصر  می تالشدیپلماسی فرهنگی 

، هنر، اطالعاتها،  ها، ارزش هاي فرهنگی مانند: ایده و مولفه
کشورها تأثیر  سایربر افکار عمومی  و ورزش زبان و ادبیات

امروزه در سایه ارتباطات نوین جهانی و نزدیکی روزافزون . بگذارد
ها و تأثیر و تأثر متقابل فرهنگی با  ها، انتقال ارزش ملت

در حال حاضر  گیري است. گستردگی و شتاب در حال شکل
بسیاري از متفکران و سیاستمدران، محور روابط آینده جهان را 

 دانند. ملت هاي تمدنی می فات و اشتراكروابط فرهنگی و اختال
تر از  هاي امروز براي موفقیت بیشتر نیازمند شناخت عمیق

ها و شیوه نگرش سایر  باورهاي مذهبی و فلسفی دیگر فرهنگ
 در مؤلفه فرهنگ، مقوله).2002ونارد (استید و لئها هستند ملت

شامل فیلم و سرگرمی، موسیقی، تئاتر و هنرهاي (هایی چون هنر 
، مجالتها و  ، روزنامه)شامل رادیو و تلویزیون(رسانه ، نمایشی

گردد.  دانش ورزش مطرح میو  ت و هنرهاي نمایشیناینتر
 قه غذایی، خصلتئفرهنگ حتی در برگیرنده مواردي چون ذا

هاي پسندیده ملی که زبانزد جهانی است، موقعیت فرهنگی ممتاز 
آثار باستانی و تمدنی، گردشگري، بزرگان ادبیات، شعر،رمان، (

 فرهنگی یک کشور التو همچنین تعداد محصو )موسیقی و هنر
هاي مهم در جذب  . مواردي نظیر این از جمله مؤلفهندنیز هست

قدرت نرم به شمار می رود افکار و اذهان بین المللی و ایجاد 
هاي فرهنگی ایران بر اساس طبقه بندي  شاخص). 1389بیکی، (

بندي ذیل تفکیک  می، در قالب دستهوزارت فرهنگ و ارشاد اسال
شامل کتاب، نشریات ادواري و (فرهنگ مکتوب  -آ:شده است

رادیو و تلویزیون.  -ب ).غیرادواري، کتابخانه ها، چاپ و آموزش
دبیات. ا -موسیقی. ج -ث(تئاتر) نمایش  -کس. تسینما و ع -پ

                                                                                                                                                    
2-Dwortezky 

 -گردشگري. ذ -ورزش. د -میراث فرهنگی. خ -معارف. ح -چ
فعالیت هاي فرهنگی  -محیط زیست. ز -هنرهاي تجسمی. ر

 صالح امیري و محمدي،(بودجه فرهنگی)  -خارج از کشور. ژ
1392.( 

اگر عناصر مشترك یا قرابت هاي فرهنگی هر کشوري 
 ایی فرهنگی آن شود، دیپلماسی فرهنگی آن موفقموجب همگر

تر عمل خواهد کرد. درباره ایران باید گفت که از یک سو ایران 
هاي کهن جهان به عنوان یک تمدن برتر مراوده داشته  با تمدن

هاي جهانی مطرح  ارتباطات تمدنی به عنوان چهار راه تمدن و در
همگرایی بیشتر بوده و جغرافیاي زبان فارسی هم در آن باعث 

مردمان آن می شود. از سوي دیگر، سهم ایران در شکوفایی 
و علوم مختلف در منطقه بی نظیر بوده و هم  اسالمیتمدن 

هاي  اکنون با فلسفه و مذهب شیعه، پرچمدار گسترش گفتمان
صلح و عدالت است و با تمامی ادیان الهی و مکاتب مهم جهان 

 .)1381زاده  (نقیبدر ارتباط سازنده می باشد 
یکی از اشتراکات فرهنگی ایران با کشورهاي کهن، در حوزه 

با توجه به ورزش و فعالیت هاي تفریحی و ورزشی می باشد. 
ویژگی هاي ورزش و فعالیت بدنی مسلماً بازي نیز که از زمان 
هاي دور اجرا می شده نوعی ورزش مناسب محسوب می شود. 

ک و منظم نیست بلکه شامل یبازي فعالیتی سازمان یافته، جدي 
فعالیت انتخابی آزادانه است که داوطلبانه و لذت بخش می باشد 

). برخی بر این باورند که بازي ها، سازگار با 2010 2(دوارتزکی
فعالیت هاي فرهنگی و آداب و سنن هر جامعه هستند. نوعی از 

هاي بومی، این بازیها که از اهمیت خاصی هم برخورداند بازي
هاي سنتی هستند که در کشورهاي مختلف جهان ی و ورزشمحل

، هاي بومیو در بین اقشار مختلف مردم برگزار می گردند. بازي
هایی گفته می شود که فقط هاي سنتی به بازي محلی و ورزش

در منطقه یا محله خاصی اجرا می شوند و عمدتاً متأثر از آب و 
ورزش هاي بومی و  ).1371هوا، زبان و ... است( شریعت زاده 

محلی به عنوان یکی از ابعاد ورزش همگانی، از مهترین جنبه 
هایی است که می تواند ما را در تحقق این هدف یاري نماید. 

هاي  این ورزش ها داراي خصوصیات باال بوده و داراي ویژگی
مثبت و ارزشمند دیگري نیز می باشند که به جهت انطباق با 

هنگی جامعه می تواند گسترش و عالئق ذوقی، هنري و فر
هاي سنتی هاي بومی، محلی و ورزشعمومیت پیدا نماید. بازي

متناسب با وضعیت اقلیمی هر ملت، بخشی از فرهنگ به عنوان 
طراحی  بر مبناي فلسفه و منطق خاص و فرهنگی هر منطقه

شده اند و همین هماهنگی و همراهی با جغرافیا و فرهنگ، رمز 
 ورزشتاکنون بوده است. مطالعه و معرفی این  اآن هماندگاري 
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از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند به ما دانشی  ها
د فراهم کنرا  مان بدهد و فرصتیدرخصوص داشته هاي فرهنگی

 و ازکرده استفاده آن ها در زندگی امروز از  ،که با کسب آگاهی
ت سا شادي و نشاطی که بخش جدایی ناپذیري از این بازي ها

رسد برخی از ورزش هاي گردیم. اگرچه به نظر میمند  بهره
بومی و محلی بتواند پا را فراتر از محیط داخلی گذاشته و در دیگر 
کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و درکنار ورزش هاي صاحب 

 توانندفدراسیون جهانی قرار بگیرد، اما عموما این ورزش ها می
داخل کشور با شعار ورزش براي به شکل ورزش هاي عمومی در 

رواج و مقبولیت پیدا نماید و به لحاظ تنوع و تناسب هر  3همه
منطقه و با امکانات ساده و موجود در جامعه و فارغ از هر 
محدودیتی به بهترین شکل ممکن قشر عظیم و وسیعی از افراد 
جامعه را در سنین مختلف تحت پوشش قرار دهد (ملک محمدي، 

ئل مختلفی وجود دارد که لزوم توجه و اهمیت دادن ). مسا1364
به ورزش ها و بازي هاي بومی و محلی را دوچندان می نماید و 
ما را به انجام پژوهش در این حوزه سوق می دهد. از جمله این 

به فرهنگ هاي  آن نفوذو فرایند جهانی سازي مسائل، وقوع 
قابله براي م . به گونه اي که حتی اگر شرایط برابريبومی است

 میزان بین فرهنگ جهانی و فرهنگ بومی وجود داشته باشد،
ر د تاثیر فرهنگ بومی روي فرهنگ جهانی با تردید رو بروست.

این مقاله سعی شده با عنایت به آنچه که در فوق به آن اشاره 
شد با بررسی قرابت ها و همبستگی هاي ورزش هاي سنتی و 

ن و کشورهاي منتخب؛ ابعاد و هاي بومی، محلی بین ایرابازي
بخش هاي مختلف همبستگی و قرابت این ورزش ها را در بین 
اقوام کهن و باستانی بیان کرده و به درك و شناخت مطلوبی از 
ویژگی هاي مختلف و در عین حال مشابه شکل گیري و پرداختن 

 به این ورزش ها در بین ملت ها بپردازیم. 
 

 روش شناسی
 به توجه با که است تشریحی توصیفی حاضر پژوهش روش

 مرحله چهار در است تطبیقی بررسی که مطالعه نوع و ماهیت
 روش است. این شده انجام مقایسه و همجواري تفسیر، توصیف،
در مرحله باشد.  می بردي جرج تطبیقی مطالعه روش از برگرفته

، اطالعاتتوصیف، پدیده هاي تحقیق براساس شواهد و 
یادداشت برداري شده و با تدارك یافته هاي کافی براي بررسی 

 اطالعاتو نقادي در مرحله بعد آماده می شود. در مرحله تفسیر، 
توصیف شده در مرحله اول، وارسی و تحلیل می شود. در مرحله 

که در دو مرحله قبل آماده شده، براي ایجاد  اطالعاتیهمجواري، 
ها و تفاوتها، طبقه بندي و کنار هم چارچوبی براي مقایسه شباهت

قرار داده می شود. در مرحله مقایسه، مسأله تحقیق با توجه به 
جزئیات در زمینه شباهتها و تفاوتها و پاسخ دادن به سؤالهاي 

 تحقیق بررسی و مقایسه می گردد
 منابع از کشورها درباره نیاز مورد اطالعات ابتدا اساس این بر

 مرحله در و گردیده بندي طبقه سپس تفسیرشده، و گردآوري
تشابهات در غالب قرابت  با توجه به هدف اصلی این مطالعه آخر

گیرند. جامعه  می قرار مقایسه و بررسی مورد ها و همبستگی ها
آماري این پژوهش تطبیقی بررسی ورزش هاي سنتی و 

هاي بومی، محلی ایران، چین، هند و یونان می باشد. علت بازي
این کشورها باستانی بودن، تمدن کهن و دارا بودن اقوام انتخاب 

و ملل با تنوع فرهنگی و ورزش هاي سنتی متنوع از دیرباز 
تاکنون در بین آنهاست. اطالعات مورد نیاز این پژوهش از وب 
سایتهاي مختلف، مقاالت و پژوهش هاي معتبر داخلی و خارجی 

بت با ، کتب و نشریات و صح2017صورت گرفته تا سال 
 کارشناسان صاحب نظر بدست آمده است. 

 
 بحث و نتیجه گیري

مهم ترین یافته هاي این پژوهش در زمینه قرابت و خصوصیت 
هاي بومی، هاي سنتی و بازي هاي همبسته و مشترك ورزش
در قالب می توان  مورد مطالعهمحلی بین ایران و کشورهاي 

 زیر اشاره کرد: 1جدول شماره 
در گذشته ورزش هاي مختلفی در ایران رایج بوده است، 
ایرانیان همانند دیگر مردم مشرق زمین به حفظ و استحکام 
جامعه و نظام اجتماعی خویش می اندیشیدند. بنابراین نخستین 
و بهترین هدف هاي آموزش آنان، تربیت خدمتگزارانی الیق و 

یران قدیم شایسته براي کشور بود. از ورزش هاي مرسوم در ا
می توان کشتی گیري، چوگان بازي، اسب سواري، تیراندازي، 
شکار حیوانات وحشی و رقص هاي مختلف را نام برد که هنوز 
هم در برخی از مناطق در ایام عید و یا مراسم عروسی و جشن 
ها رایج بوده و از طریق آنها قدرت، همت و تهور جوانان مورد 

یژگی هاي برجسته ورزش در یکی از وآزمایش واقع می شود. 
ست، ا ایران باستان که از نظر قدمت تاریخی در نوع خود بی نظیر

همراه کردن حرکات ورزشی با موسیقی است. در کتابخانه ملی 
فرانسه در پاریس دست خطی مربوط به سال

 هاي بومی، محلی و ورزش هاي سنتیقرابت ها و همبستگی هاي بین کشورها در بازي .1جدول 

                                                                                                                                                    
3-Sport for all 



 1398 زمستان، 3، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 84

 شورهاک

توسعه 
سالمت و 

اوقات فراغت 
با هدف 

 انسجام جامعه

آمیختگی با 
آئین ها و 

مراسم هاي 
 مذهبی

اسطوره ها 
و ادبیات 

 ملل

نقش و 
کاربرد بازیها 
و ورزش ها 
در تعلیم و 

 تربیت

بعنوان میراث 
ناملموس فرهنگی 
اقوام و قومیت ها و 

موثر در تثبیت 
شخصیت ملی 

 کشورها

 هاتنوع بازي
کنار تنوع در 

 اقوام

ارتباط و 
تعامل بین 

محیط زیست 
و ورزش در 

 بین ملل

دغدغه اقوام 
و ملل بر لزوم 
احیا، توسعه و 

 ترویج ملل

         ایران
         چین
         هند
         یونان

 
 83بن مهدي از کاشان به همراه  میالدي از علی اکبر 1875

تصویري موجود است که از نواختن ضرب و ساز در هنگام مسابقه 
در میدان هاي کشتی و مشت زنی یاد شده است. اثر دیگري نیز 
در موزه بریتانیا نگهداري می شود که قطعه اي از مثنوي مربوط 

میالدي است و نویسنده آن میر عبدالعلی نجات  1734به سال 
کاشان است که از نواختن ساز و ضرب هنگام تمرین و مسابقه از 

سخن گفته و نواختن قوشمه و سرنا بخش مهمی از کشتی 
). کشور ایران، 1386باچوخه بوده و خواهد بوده و هست. (جاوید،

از نژاد هاي مختلف کرد، لر، لک، ترکمن، فارس، بلوچ، ترك، 
تلف ب و سنن مخگیلک و غیره تشکیل گردیده است که داراي آدا

و متنوعی هستند. این تنوع در بازي ها و ورزش هاي مردم، 
قبایل و نژادهاي مذکور بسیار بارز و برجسته بوده و در هر منطقه 
و بخشی از کشور با مقررات و فرهنگ آن مردم به مرحله اجرا 

).در ایران باستان فعالیت 1378در می آید. (کاشف ، میرمحمد 
ر دینی به شمار می آمد. کشتی در عصر هاي ورزشی یک رفتا

فردوسی جنبه معنوي و روحانی داشته و با صفات پهلوانی توام 
بوده است. ورزشکاران کشتی باچوخه قبل از پیکار وضو می گیرند 
تا از هر نظر پاك باشند، آنان عقیده دارند که اگر مقابل ستاره ها 

شکست خواهند خورد و به همین دلیل در  حرکت کنند حتماً
میدان مسابقه همیشه پشت به ستار ه می نشینند و سعی می 
کنند از سمت قبله وارد میدان شوند، زمین را به نشانه ادب ببوسند 
و پس از مراسم احترام به تماشا چیان، زانو می زنند و رو به 

(ع) سردار آسمان به دعا و نیایش می پردازند. آنان به امام علی
بزرگ اسالم عشق و محبت خاصی دارند و قبل از آغاز پیکارشان 

هرودت نویسنده ). 1374از او کمک و یاري می طلبند. (عباسی،
یونانی در مورد تعلیم و تربیت ایرانیان دوه باستان به این نکته 
اشاره می کند که در رأس برنامه هاي آموزشی ایرانیان به 

، تیراندازي و راستگویی قرار داشته فرزندان خود اسب سواري
است و بازي چوگان مانند شکار کردن جزو تعلیمات فنی جنگی 
براي کسب آمادگی جسمانی و تقویت بنیه نظامی جنگجویان به 

کار گرفته می شد، در ضمن شروع بازي هاي رسمی با تشریفات 
 ).1364بهرام،  و (آیریا .خاص و ساز مخصوص به خود بوده است

ظام آموزش و پرورش کشورهاي مشرق زمین بدون شک ن در
ایران اولین کشوري بوده که برنامه هاي تربیت بدنی و ورزش را 
در سرلوحه آموزش و پرورش خود قرار داده است. در حالی که 

به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی  هاو هندو ها چینی
ت زش و اهمینداشتند، ایرانیان براي سالمتی و توانایی بدن ار

در گذشته ایران  .)1373کریمی، جواد فراوانی قائل بوده اند(
بیشتر براي کسب آمادگی جسمانی، تفریح،  ازيباستان چوگان ب

مسابقه و سرگرمی به دو صورت پیاده و سواره انجام می گرفت. 
چوگان پیاده در زمان لشکر کشی نادر شاه به هندوستان رواج 

امروزین که کشورهاي هند و  یافت. در واقع ورزش هاکی
پاکستان پیشگامان آن هستند و ورزش گلف که در کشورهاي 
غربی مخصوصاً آمریکا رواج دارد از ورزش چوگان پیاده نشأت 

ورزش و تقویت قواي ). 1384 ،(سازمان تربیت بدنی .گرفته است
بدنی و مهارت در جنگ و سواري و تیراندازي و راهپیمایی از 

قومی که دائماً در حال  .است بوده ایران ردماصول متداول م
ها و  ها بوده و به قهر و غلبه زمینکوچیدن و منازعه با بومی
کرده قطعاً باید چاالك و سلحشور و کشتزارها را تصاحب می

در مجموع، آموزش و پرورش فرزندان  .اندام باشندبردبار و قوي
اعیان و  جامعه ایران باستان و در مواردي فرزندان طبقه

شاهزادگان تقریباً به روي تربیت بدنی متمرکز می شد و آن هم 
با توجه به اهداف نظامی شکل می گرفت. این نوع آموزش در 
تاریخ تعلیم و تربیت، نخستین نمونه کنترل آموزشی و پرورشی 

که در آن زمان عبارت  به وسیله دولت است که براي هدفی خاص
ر صورت گرفته است. بنابر آنچه بود از حفظ قدرت و عظمت کشو

گفته شد برنامه هاي تربیت بدنی بیشتر به آماده سازي جوانان 
در ادامه بررسی هاي احتمالی اختصاص یافته بود.  براي جنگ

یونان قدیم نیز در شکل گیري یافته ها به یونان می پردازیم.
بسیاري از ورزش ها و مسابقاتی که امروزه رواج دارند، نقش 
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داشته اند. کشتی، دو، مشت زنی، پرتاب نیزه و دیسک،  عظیمی
اسب سواري و بسیاري از ورزش هاي دیگر از دیرباز در یونان 
باستان رواج کامل داشته است. وجود فرهنگ نظامی در 
امپراطوري یونان قدیم یکی از عوامل اصلی گسترش این ورزش 

وان بهره گرفتن از فعالیت هاي ورزشی به عنها بوده است. 
بهترین وسیله تعلیم و تربیت سپاهیان و جنگجویان در یونان از 
دیرباز شناخته شده است. مسابقات دو، مشت زنی، ارابه رانی، 
پانکریشن و پنتاتلون که شامل پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، دوي 
دویست متر، پرش طول و کشتی بود، مسابقات المپیک را تشکیل 

هاي ورزشی آن روزگار به حساب  می داد و از مهم ترین فعالیت
می آمدند. عالوه بر مسابقات محلی که در هر شهري برگزار می 
شد، چهار مسابقه ملی نیز اجرا می گردید که قهرمانان تمامی 
نواحی و شهرها در آن شرکت می کردند. این مسابقات به ترتیب 

و  5، پی تین4اهمیت عبارت بودند از بازي هاي المپیک، استیمن
).کشتی در دوران سومریان نیز بوده 1386. (کریمی 6مین نی

است، هومر شاعر افسانه پرداز یونان باستان در کتاب ایلیاد و 
بارها از کشتی گرفتن قهرمانان قصه خود سخن گفته  7ادیسه

از جالب  8است. کشتی میان دو پهلوان بنام هاي اولیس و آزاکس
ه هومر ترین و هیجان انگیز ترین رویداد هاي قص

در یونان باستان فعالیت هاي ورزشی یک ). 1384است(عریان،
). یونان سرزمین 1386(نعمتی، رفتار دینی به شمار می آمد 

ورزش هاي سنتی و خواستگاه المپیک باستان و مدرن است و 
این خود گواه بر اهمیت ورزش نزد یونانیان بوده است. اهمیت 
ورزش هاي سنتی در یونان تا بدان جاست که بسیاري از اشراف 
زادگان اعتبار بیشتر و شهرت خود را از پیروزي در میادین ورزشی 

می آوردند. بسیاري از رویدادهاي ورزشی مهم در یونان بدست 
هاي باستان به افتخار زئوس خداي خدایان برگزار می شد و بازي

چهارساله المپیک باستان بخشی مهمی از زندگی مذهبی یونانیان 
بود و این خود نشان دهنده آمیختگی ورزش در یونان با باورهاي 

ورزش هاي سنتی المپیک  هاي ومذهبی مردم بود در شروع بازي
باستان عمدتاً مراسم با اهداي قربانی به زئوس خداي یونان 
باستان همراه بود و هر چهار سال در فصل تابستان به افتخار 
زئوس برگزار می شد در یونان باستان حتی در برخی مراسمات 
خاکسپاري ورزش هایی سنتی و مسابقات انجام می گرفت. 

را با اعتماد به نفس باال برگزار کرده و  یونانیان این بازي ها
ورزشکاران ماه ها قبل به تمرین و آماده سازي بدن خود می 
پرداختند و به برندگان جوایزي از تاج زیتون وحشی اهدا می شد 
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که در هم تنیدگی یونانیان با طبیعت و الهام آنها از محیط زیست 
 ی یونان در طیرا نشان می داد. بسیاري از بازي هاي بومی، محل

سال هاي برگزاري المپیک شکل گرفت و اغلب اجراي آنها با 
موسیقی و آواز خوانی همراه بود.  ورزش همیشه بخش جدایی 
ناپذیر از فرهنگ مردمان یونان بوده و هست. در بین اقوام و 
بومیان یونان ورزش از اهمیت و اعتبار و جایگاه ویژه اي برخوردار 

شگران زیادي براي مشاهده فستیوال ها و است و همه ساله گرد
جشنواره هاي ورزش هاي سنتی در یونان گرد هم می آیند.  
یونانیان باستان ورزش را دوست داشتند و در بسیاري از شهرهاي 
یونان باستان سالن هاي عمومی براي استراحت و آموزش و 
ورزش کردن ساخته شده بود. یونانیان به دارا بودن بدن سالم 

یار اعتقاد داشتند و افراد داراي اندام سالم و ورزیده توسط مردم بس
تحسین می شدند و نمونه آن را می توان در الگوي مجسمه 
سازي یونانیان که اغلب افراد عضالنی و ورزیده هستند می توان 
مشاهده کرد و از آمادگی جسمانی خود براي زیبایی اندام و 

 آمادگی نظامی بهره می جستند.
جمله مهم ترین تمدن ها در جوامع بشري از جنبه از 

ر دفرهنگی و تاریخی فرهنگ هندو و کشور هندوستان است. 
هندوستان تنوع باالیی از ورزش هاي سنتی وجود دارد. این بازیها 

ها بدلیل تعلق به یک منطقه جغرافیایی و یک محل و ورزش
ازیها ین بهاي ملی یا محلی نامیده می شوند. اخاص بعنوان بازي

عمدتا مرتبط با چرخه یا فصلی از تقویم کشاورزي اقوام، در ارتباط 
با حیوانات اهلی و با بهره گیري از آنها و یا همراه با مراسمات 
آئینی و مذهبی می باشند. ورزش در هند به هزاره دوم قبل از 
میالد بر می گردد و احتماالً براي نخستین بار با چوگان و 

سال  1500اه بوده است.  کشتی سنتی در هند به بدمینتون همر
 1028پیش از میالد بر می گردد. در ریگودا (مجموعه اي از 

سروده قدیمی و اوایل سانسکریت) و رامایانا(یکی از دو حماسه 
سال قبل از میالد) و  300سانسکریت هندوها مربوط به 

ت. اسمهابهاراتا(یکی از دو حماسه سانسکریت هندوها)  ذکر شده 
سناریوي فعلی ورزش در هند ترکیبی از فرهنگ ورزش باستانی 
و مدرن است. فرهنگی که برگرفته از تصویر آرجونا یک شاهزاده 
قهرمان در مهابهاراتا و یکی از دو شخصیت اصلی در بهاگاوادگیتا 
(اشعار مربوط به صده دوم و سوم قبل از میالد در هندوستان) 

اهر، شکارچی و یک نشانه گیر خبره است. آرجونا یک کماندار م
با صفات نادر جسمی، روانی و اخالقی بوده است. هندوستان یک 

هاي بومی جامعه فرهنگ محور است. ورزش هاي سنتی و بازي
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محلی نظیر یوگا، ویتا، بوال، کشتی، کبدي، هفت سنگ، بازي خو 
خو و ...بازي هاي بومی محلی در هند یک گنج پایان ناپذیر از 

اغت و سرگرمی و نشاط است که با محبوبیت باال در هند هر فر
مهم ترین ویژگی دو قشر فقیر و غنی به آن می پرداخته اند. 

تربیت بدنی در هند قدیم، ارتباط آن با احساسات و مراسم مذهبی 
می باشد. در اعیاد و جشن هاي مذهبی حرکات ورزشی و فعالیت 

ع رقص از آن جمله اند. هاي بدنی به اجرا در می آمد که انوا
 10و سوریاماناسکار 9برخی از تمرین هاي بدنی همچون پرانایام

از عادات روزانه هندیان قدیم بوده و ورزش یوگا که اکنون شهرت 
بین المللی دارد به وسیله مرتاضان هندي ابداع شده است. حمام 
گرفتن، روغن مالیدن و ماساژ بدن در اثر توصیه پزشکان از دیرباز 

 ).1381در هندوستان رواج داشته است(کریمی 
کمال فیزیکی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ هندوئیسم 
است. از بدن بعنوان ابزاري براي درك خود استفاده می شود. 
رستگاري ممکن است تنها از طریق درك کامل بدن بوجود آید. 
در هند باستان مناسک مذهبی خاصی براي فرهنگ فیزیکی بنا 

. با اوج گرفتن بودیسم در هند ورزش به اوج شکوفایی شده است
خود رسید. ورزش در هند داراي سنت طوالنی، که می تواند در 

لسفه هندو ف. فلسفه مذهبی و کتاب هاي باستانی پیش بینی کرد
ه اینچنین القا شده است که ب. همواره بر کمال فیزکی تاکید دارد

نترل عالی از توابع دست آوردن قدرت، استقامت، استقامت و ک
بدن به عنوان وسیله اي براي رسیدن به رهایی در نظر گرفته 

 به همین دلیل است، عقل از سر فرزانگان هند باستان در. شود
 .، که با تمام این جنبه هاي زندگی می پردازد، تمرکز دارد"یوگا"

یکی از جنبه هاي کامال مشترك از ورزش هاي سنتی هند 
ی تاکید عمدتاً بر تناسب اندام فیزیک. ابزار است حداقل استفاده از
ادیان هندي ابزاري در اختراع و عمل به برخی  .و شایستگی است

 . )2012از ورزش هاي سنتی بوده است( سروش کومار 
در ادامه بررسی هاي تطبیقی به سرزمین هان باستان یا چین 

عیت مامروزي میرسیم. سرزمینی با تنوع باالي فرهنگی، انلوه ج
و گوناگونی اقوام و میراث غنی از جنبه هاي مختلف.ورزش در 
چین در طول سالیان متمادي با هنرهاي رزمی در ارتباط بوده 

هاي رقابتی است. در است. اما چین امروزه شامل انواع ورزش
فرهنگ چین باستان از آمادگی جسمانی بعنوان یک ویژگی مهم 

رویدادهاي ورزشی مختلفی یاد شده است. در این کشور امروزه 
هاي ملی برگزار می شود. در چین باستان  همچون المپیک و بازي

تحت تاثیر حاکم فئودال و آئین کونفوسیوس با تاکید بر شش 
هنر بویژه ورزش به منظور هماهنگی بین انسان و طبیعت، حفظ 
سالمت و سرگرمی ورزش از اهمیت باالیی برخوردار بوده(بیوند 

                                                                                                                                                    
9-Pranayam 
10-Suryamanaskay 

 ). 2016 11یائو
تان هو نویسنده چینی در کتاب خود با عنوان تاریخچه 
ورزش چین به جایگاه قومیت ها به توسعه ورزش در این کشور 
تاکید کرده است. به طور خالصه فرهنگ غالب ورزش در چین 
باستان را می توان هماهنگی بین انسان و طبیعت و همزیستی 

ی با ویژگ هاي سنتیورزشمسالمت آمیز بین این دو دانست. 
هاي متمایز چینی در این کشور بسیار محبوب هستند. 

هایی نظیر انواع هنرهاي رزمی، ورزش چی کونگ یا ورزش
تمرین تنفس، شطرنج چینی، تاي چی چوان (نوعی بوکس چینی) 
از آن جمله اند. عمده اهداف پرداختن به این بازیها و ورزش ها 

رمان بیماریها و افزایش سالمت عمومی بدن، افزایش عمر، د
بهبود عملکردهاي فیزیولوژیک با تمرکز ذهنی و تنظیم و بهبود 

هاي سنتی که عمدتاً جنبه تنفس است. از دیگر بازیها و ورزش
سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت را دارد بویژه در بین اقوام 
اقلیت ساکن در چین می توان به کشتی و سوارکاري در بین 

اي کوهان دار در تبت، تیراندازي در بین مغوالن، مسابقه گاوه
اقوام مایو و مسابقه قایق هاي اژدها در بین اقوام اقلیت داي و 
...اشاره کرد. در کشور چین مدارس و دانشکده هاي متعددي 

هاي رزمی سنتی چین وجود دارد براي آموزش و توسعه ورزش
که با استقبال گسترده اي از سوي مردم روبرو شده اند. 

هاي رویایی چینی هاي به طور عمیقی متاثر از فرهنگ زشور
سنتی در چین باستان بوده اند. در چین باستان هدف اصلی ورزش 
بدنسازي، حفظ سالمت و سرگرمی بوده است. در چین باستان 
تحت تاثیر حاکم فئودال و آیین کنفوسیوس در واقع بیان 

 ی بین انسانارزشهاي ورزش و فعالیت بدنی با الهام از هماهنگ
و طبیعت، حفظ سالمتی و سرگرمی همراه بوده است. تان هوا 
در کتاب خود با عنوان تاریخچه ورزش اشاره می کند که: 

هاي سنتی چینی و بقا و محیط مشخصه هاي فلسفی ورزش
زیست و تعیین ویژگی هاي آن نشان می دهد که در بعد اجتماعی 

ر جنبه پدر ساالرانه و دجامعه چین باستان یک  سیستم قبیله اي 
طبیعت نشان دهنده ویژگی هاي متمایز منطقه اي و فصلی هر 

هاي سنتی به طور قوي قوم یا قبیله بوده اند. بنابراین ورزش
نشان دهنده ویژگی هاي قوم شناسانه از جنبه هاي مختلف هر 

هاي قوم هستند(قوم شناسی). به طور خالصه فرهنگ ورزش
مظهر ایدئولوژیهاي هماهنگ بین انسان و سنتی در چین باستان 

 12ینلی ژائو جطبیعت و همزیستی مسالمت آمیز این دو بوده اند(
2015 .( 
توسعه روز افزون صنعت رسانه هاي الکترونیکی در جهان  

هاي سنتی از این طریق در چین یک انتشار و اطالع رسانی ورزش

11- Beyond Yao 
12- LI Zhaojin 
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ه حداقل کاري است کراهکار موثر است و این بعنوان یک روند پویا، 
در این زمینه (توسعه بازیها)می توان انجام داد. اعتقاد بر این است 
که دولت با معرفی و پیش بینی برنامه هایی براي ارتباط با جامعه 
ورزش هاي سنتی و توجه ویژه به لزوم تحقیق و مطالعه در این 

هاي سنتی) و ایجاد و ساخت فضاهاي عمومی براي حوزه(ورزش
ها می تواند در توسعه آنها نقش محوري ایفا ختن به این ورزشپردا

کند. هرچند که با توجه به برخی محدودیت ها نظیر محدودیت زمین 
هاي سنتی مشکل است که ساخت توسعه بسیاري از ورزش

هاي سنتی می تواند یک راهکار موثر باشد. از استادیوهاي ورزش
اي سنتی در چین می توان هجمله راهکارهاي موثر در توسعه ورزش

به بهره گیري از تبلیغات و رسانه در کنار توسعه یک مدل اقتصادي 
جهانی(مبتنی بر الگوهاي بازار) اشاره کرد. از جمله ویژگی هاي 

هاي سنتی چین، سادگی یادگیري آنها، مشارکت نسبتاً باال و ورزش
ین به امحدودیت هاي نسبتاً کم آنها می باشد. در نهایت می توان 

هاي سنتی از طریق ارتباطات موضوع اشاره کرد که توسعه ورزش
نیازمند یک گسترش و توسعه  فرهنگ سازي در این راستا می 

 ). 2016 13باشد(ژائو هوا سان
ها در کشورهاي در حال توسعه بوده و بسیاري از این ورزش

در بین گروه هاي اجتماعی آسیب پذیر مشاهده می شوند بویژه در 
ان اقلیت هاي قومی. این موضوع یکی از مهم ترین دالئل نبود می

منابع الزم براي حفظ، توسعه و ترویج این ورزش هاست. بسیاري 
ها با تشابهات از این ورزش ها با هم تشابهاتی دارند. این ورزش

خود در بین اقوامی با ویژگی هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی و 
ها به ظاهر حال توسعه این ورزش قومی رواج داشته اند و در عین

در تضاد با فرایند رو به رشد تجددگرایی است.  بسیاري از این 
ها با سبک زندگی و تولیدات انسانی در گذشته ارتباط داشته ورزش

اند مانند تولید محصوالت کشاورزي. در فرآیند تغییر و جایگزینی 
ها در رزشجامعه سنتی کشاورزي به جامعه صنعتی با اساس این و

تضاد است. بنابراین با توسعه جهانی و روند سریع جهانی شدن 
 14فرهنگ سنتی با مفهوم مدرنیته در تضاد است(ژیائو فنگ هو

2014 .( 
یک سري فعالیت هاي منظم بدنی که امروزه ما آن را به 

هزار سال قبل  4عنوان رشته هاي ورزشی می شناسیم در حدود 
امل رواج داشته و صاحب نظران ماهیت از میالد در چین به طور ک

توسعه چنین ورزش هایی در چین قدیم را ناشی از ارتباط این 
ورزش ها با تولید، کار، جنگ و تفریح و کاربرد وسیع ورزش در 

چنین اموري دانسته اند (کشتی، کمانگیري، تیراندازي با کمان، 
هاي  زششمشیربازي، ارابه رانی، مشت زنی، فوتبال و چوگان از ور

متداول در چین قدیم بوده اند). در چین شکل گیري و پرداختن به 
ورزش هاي سنتی ارتباطی تنگاتنگی با محیط زیست و فعالیت 
هاي مردم دارد. به گونه اي که اقوامی نظیر مغولها، تبتی ها و 
قزاق ها که در مراتع گسترده سکنی گزیده اند عمدتاً به سوار کاري 

هاي آنها عمدتاً ارکاران ماهري بودند و ورزشمی پرداختند و سو
سوارکاري و تیراندازي بر روي سوار بوده است. جوامع کشاورزي 
عمدتاً گرایش به کشتی گیري، پرش و تیراندازي داشته اند. در 
چین باستان در مناسبت هاي مختلف در غالب جشنواره هایی به 

راه بهار که اجراي ورزش هاي سنتی می پرداختند از جمله جشنو
از اهمیت ویژه اي برخوردار بود و یا فستیوال ملی دراگون بوت؛ در 
این جشنواره ها انواع بازیها و ورزش هاي سنتی صورت می گرفته 
که در بسیاري از آنها از اشیاء طبیعی نظیر چوب بامبو و ... در کنار 
نواختن انواع موسیقی ها مسابقات و نمایش هاي ورزشی انجام می 

ده. امروزه نیز جشنواره ملی ورزش هاي سنتی هر چهار سال ش
یکبار با شور و نشاط خاصی در این کشور انجام می شود. یکی از 
مهم ترین دالئل پرداختن ملل مختلف از جمله چینی ها به ورزش 
هاي سنتی نقش و جایگاه اسطوره ها در فرهنگ چین دارد. به 

 ختن و شکل گیري ورزشگونه اي که در کتب تاریخی دلیل پردا
سنتی دراگون بوت در چین را یک افسانه قدیمی می دانند که در 
آن یوان شاعر وطن پرست چینی در یک رودخانه غرق شده و 
روستائیان را به یک اندوه بزرگ دچار کرده است که با به حرکت 
درآوردن قایق هاي خود در رودخانه به جستجوي او می پردازند. و 

سال )این عمل به نشانه احترام به وي  2000(حدود  پس از سالها
هر ساله در ماه ژوئن با سوار شدن بر قایق و نواختن طبل انجام 

 ). www.travelchinaguide.comمی شده است. (
یافته هاي حاصل از تحقیق حاضر بیان گر قرابت ها و 
همبستگی هاي متعددي در بحث پیدایش و شکل گیري 

لی در تمدن هاي کهن جهان بوده و به نوعی هاي بومی، محبازي
بیان گر نقش واحد عناصري همچون موقعیت و شرایط 
جغرافیایی بشر، آئین ها و مراسمات مذهبی و اعتقادي اقوام و 
تمدن ها، نمادها و اسطوره هاي واقعی و خیالی، جشن ها و آئین 

هاي و ورزش ها در تربیت هاي مذهبی و نقش تمرینات، بازي
و ساختن روح جسم و...در پیدایش و توسعه و ترویج ورزش نسل 

 هاي سنتی دارد.
 

  

                                                                                                                                                    
13- Zhao Hua Sun 14- Xiao-Feng HU 
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