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ه مقدمهقد

 مي قوم آن واصيل غني فرهنگ از ناشي وملتي قوم هر وشادابي سرزندگي م قوم آن واصيل غن فرهنگ از ناش وملت قوم هر وشاداب سرزندگ
 خود كودكي شيرين خاطرات با انساني هر گفت توان مي جرات وبه باشد

 گروهي هاي بازي نقش شكي  هيچ وبي گيرد مي انرژي كند، مي زندگي همواره
ن نوجواني و كودكي دوران وشيريني حالوت اين عامل مهمترين كودكي دوران يور رينو يوينلهم يري نو يور يوو وجو
  بزرگترها به نيز روانشناسي و تربيتي علوم كارشناسان سوي از همواره كه است
.دهند اختصاص خود درون كودك تخليه براي را فرصتي شده توصيه

  بازيهاي بحث به باز دير از مختلف وسنن ها قوميت با ايران عزيزمان كشور 
  عقائدومسائل فراخور به وآبادي شهر و منطقه هر كه اند داشته توجه گروهي

گگ  گذاشته وديعه به خود بعد هاي نسل براي يادگار رابه بازيهايي خود جغرافيايي
.است همگان بردوش تكليفي محلي هاي بازي اين وحفظ احيا لزوم كه اند www.na
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بازيهاي گروهي : فصل اول 

لبتركايه * قرقرك ...* بد بدكه بدي حراج *      نژلي ژليا * قيش كايه * حصلي حصاب •
ك *  نگه؟* ش دا ه  ا شته * نگك ال* ه سوچري موچري * گلي كاچ *حلنگرشته * سنگكي الرو* هواچه رنگه؟* چشم دارك *   * گل كا *لنگ
..و

الزم به ذكرمي باشد اكثر بازيها گروهي بوده وفقط تعدادي بصورت انفرادي ولي 
ردسته جمعي ورقابتي مي باشد كه براي معرفي بهتر به شما سروران؛ از گروه شماره  رو ز نِِِ رور ب ر به ي ر ي بر ب ي ي ب ور ي ج
يك و گروه شماره دو نام مي بريم در ادامه بطور مفصل و مجزا در باره آنها توضيح  

.داده مي شود
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: گروهي بازيهاي

 ،به باشند مي باال به نفر6 يا5از تعدادنفرات كه ها بازي اين در
  عنوان به دونفر شوند، مي تقسيم مساوي دوگروه
تند  ه كنا د )گ(د اق ا ات ا نف نف  دونفر نفرات وماباقي ايستند مي هم كنار در )سرگروه(سرمرد د
  انتخاب مستعار نام خود وبراي شوند جدامي ديگر هم از دونفر

  و )پالح( يكي نام مثال گيرند مي )الالر( خودمان زبان به كنند مي
 يك و آيند مي گروه سر پيش و ، شود مي انتخاب )الهو( ديگري يك و آيند م گروه سر پيش و ، شود م انتخاب )الهو( ديگري

 ، عدمده :گويد مي اولي سرگروه  ميكند بيان را دواسم اين نفر
 )الهو( : اولي را، كي :دومي گرفتم، :اولي مدمده، :ميگويد دومي

رر به ميشود دوم سرگروه يار  باشد مي )پالح( كه دومي ونفر را يو ح(و ربي)پ روي وومر بي
.شود مي شروع وبازي انجام كشي يار منوال همين
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 به  مرحله دو در ها بازي اين جايزه است ذكر به الزم
 منجر تيم يك برد اول مرحله شود مي داده برنده تيم
 و دارد نام  )باقش( كه شود مي امتياز يك  كسب به

فت د له ل گ . باشد مي بازنده تيم از كولي گرفتن بعد مرحله اشد  ازند ت از ك

 كبدي حراج* كايه حاضر * كايه قيش * حصاب حصلي كبدي حراج* كايه حاضر * كايه قيش * حصاب حصل
  موچري، سوچري *رنگه؟ چه هوا * كاچ گلي *...بد بد

 اجراي روش به ادامه در كه هستند گروهي بازي جزء
.پردازيم مي آنها www.na.پردازيم مي آنها
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 برروي دايره يك  بيشتر يا نفر شش يا پنج گروه دو
 انجام از وپس  كنند مي رسم بام پشت ويا زمين
 قرعه كه تيمي ) سكه يك با خط يا شير( كشي قرعه

 مي قرار دايره داخل )1 شماره گروه( نيفتاد بنامش
د ا ه نف ك  گ ا ن   مواظب )سرمرد ( نگهبان عنوان به نفر ويك  گيرد  اظ )د ( نگ

 تصاحب را آنها حريف نفرات تا باشد مي نفراتش
 ميبايست 2 شماره گروه نفرات بازي اين در  نكنند
 گروه افراد از يكي و نزديك دايره داخل به را خود گروه افراد از يك و نزديك دايره داخل به را خود

 سر كه شود سوار او كول روي و گرفته را 1 شماره
 به زانو از( را مقابل حريف پاي ميتواند پا با فقط  مرد
يين  يارانش كول به شدن سوار از تا بگيرد هدف )پايين ير)پ رزب شولبنو ر ي

 نمايد جلوگيري
 كند مي حمله مقابل تيم به قوا باتمام 2 شماره گروه
 واز كنند مي تساحب را دايره داخل افراد يكي ويكي
 دايره داخل به پريدن هنگام اگر گيرند مي كولي آنها
  تيم نفرات از يكي بتواند سرمرد گرفتن، كولي يا

 دايره بيرون به تيم اين گروه ،كليه بزند پا با را مقابل
ل ااطا طا(گق   مطابق( .گيرند مي قرار دايره وسط مقابل تيم و

)روبرو شكل
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 حصلي باز همانند بازي ونوع گيري يار و نفرات تعداد نظر از بازي اين
  نفرات تعداد به كمربند از بازي اين در كه تفاوت اين با باشد مي حصاب  نفرات تعداد به كمربند از بازي اين در كه تفاوت اين با باشد م حصاب
 گروه افراد از نفر هر پاي زير كه اي بگونه  گردد مي استفاده دايره داخل

 با 2 شماره گروه افراد ميبايست كه دارد قرار بند كمر يك 1 شماره
  دايره داخل از را دو هر يا و شخص خود يا و كمربند 1 گروه افراد به حمله
  افراد از يكي پا با بتواند 1 گروه افراد از يكي حمله هنگام اگر و نموده خارج
  2 شماره گروه و خارج دايره از 1 شماره گروه كل بزند ضربه را 2 گروه
  دايره از را كمربندي بتواند 2 شماره افراد اگر و ميشوند دايره وارد
  قرار حمله مورد را 1 شماره افراد آمده بدست كمربند با  كند خارج  قرار حمله مورد را 1 شماره افراد آمده بدست كمربند با  كند خارج
 مرحله امتياز و ميكشند بيرون آنها پاي زير از را بندها كمر مابقي و داده
.نمايند مي كسب را اول

ين  بازي قوانين زيو ب
 كمر يا و زانو از كمربند با زدن ضربه به مجاز فقط 2 شماره گروه افراد- 
 شماره گروه باال به كمر از كمربند برخورد صورت در و ميباشند پايين به
مينمايند واگذار 1 شماره گروه به را بازي 2 زي ررروبرب يو ي
  

  همديگر به توانند ومي هستند همديگر مواظب دايره داخل نفرات همه- 
وووروو  صورت ودر ، وي كمربند از يار دادن دست از صورت ودر كنند كمك

باشند ديگران كمك كمربند دادن ازدست
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 چوب(گلي و )بزرگ چوب(كاچ ، چوب دوتكه بازي اين در نياز مورد ابزار
  باشد مي آن روي بر )گلي(چوب گرفتن قرار ،جهت سنگ ويك )كوچك
  كنند مشاركت توانند مي بيشتر و 2و 2-  1 به 1نفرات بازي دراين
  :  بازي قوائد
 زمين روي بر ديگر وطرف سنگ روي گلي طرف يك 1 گروه افراد از يكي

گگ45  زمين روي بر گلي پشت را كاچ وچوب ميگذارد باشد مي درجه 45 بصورت
 افراد آمادگي صورت در حاضر؛ گويند مي  حريف نفرات به و دهد مي قرار
 پرتاب زميني ويا هوايي آنها سمت به قوا باتمام  را گلي چوب ؛2 شماره گروه
 قراربگيرد مقابل حريف دستان در بازمين برخورد بدون چوب اگر كنند مي

گگ2گ)(  اتفاق واگراين گردد مي ثبت 2 گروه براي )قش با( امتياز ويك تعويض بازي
 دارد قرار كه اي فاصله همان از رابايد گلي چوب 2 گروه افراد از يكي نيفتد

 گاچ چوب 1 شماره گروه نفر نداشت برخورد اگر وباز بزنند گاچ چوب به
 سپر دلالش، دپر الالش، اپر( ميگويد و  زنند مي گلي سر به رابرداشته

شگگگك)ش  و  شود مي دورتر مرگز از گلي چوب گلي روي به زدن بار هر با كه )سلالش
 چوب طول با را گلي با  سنگ بين وفاصله برميدارند را كاچ چوب نفر همان
 و بوده چوب 50 سنگ تا گلي فاصله مثال عنوان به  و ميكند گيري اندازه كاچ

 گلي چوب كاچ وبا )سري دس( داده قرار كاچ چوب روي را گلي چوب سپس
كاكااال ااا ض  ضربات تعدا است نيفتاده زمين به چوب زمانيكه تا و ميكند پرتاب باال به را

 كه است بوده عدد 10 ضربات تعداداين مثال عنوان به  ميكند شمارش را
 بازي ابتداي در است ذكر به الزم است آمده دست به امتياز 60 هم روي
 آن به گروه هر و ميگيرند نظر در كامل امتياز كسب عنوان به را عدد يك

گ .ميگردد بازي برنده  برسد
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 بازي اين ملزومات از يكي  بزرگ شكل مستطيل زمين
  تقسيم مساوي دوقسمت به را زمين بازي اين در است  تقسيم مساوي دوقسمت به را زمين بازي اين در است
 دو به وبازيكنها كردند مي رسم وسط از وخطي كرده
 به وسط خط روي از نفر يك شوند مي تقسيم دسته
رنبيري بد بد كبدي حراج عبارت گفتن با كند مي حمله حريف جب ير ببب

 اگر بشود قطع نفس اينكه بدون بلند صداي با... بد
  و رابزند مخالف تيم اعضاء از يكي بادست بتواند

ممم تيم گرفتار هم اگر و گيرد مي امتياز تيم آن برگردد
  شود مي حذف تيم از شود قطع ونفسش بشود حريف

www.na. دهند انجام ميبايست گروه افراد تمام را كار اين و
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در اين بازي دو نفر دو نفر  بصورت  پشت به 
پشت دستها را به هم قالب كرده و يكي خم پشت دستها را به هم قالب كرده و يكي خم 
:  ميشود و دومي را باال ميبرد و از او ميپرسد

هوا چه رنگه؟
د  اال  گ ا نف  د    در  ف خ  سرخ وسفيد  : و در جواب نفر بااليي مي گويد 

دو رنگه
پير زنا چي هاكنه؟:اولي 

پير زنا چل ريسنه:دومي 
بيو جيرو من بريسم و پس از اين گفتگو  :اولي 

ددا  ا  ال  ض شد   جاي دو نفر عوض شده و سوال جواب مجددا ا د نف 
.تكرار ميگردد 

كه اين بازي يكي از ورزشهاي مناسب جهت 
نرمي و تقويت عضالت ران و كمر و شكم مي 

. باشد
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ين  مي مفيد بسيار ورزشي حركت يك وديدني جذاب بازي اين يرو يو
  شده طراحي بدن چربي سوزاندن براي احتماال كه باشد
.است

  نفر يك و دارند اختيار در را زمين كل گروه دو  بازي اين در
    و گرفته باال و كرده خم زانو از را پا يك 1 شماره گروه از

  پاي آنكه بدون و ميدهد قرار  حمله  مورد را 2 گروه نفرات
  نفرات به و دود مي پا يك با بخورد زمين به اش شده خم

  تك شده خم پاي همان با ميكند سعي و رسانده خود 2 گروه  تك شده خم پاي همان با ميكند سع و رسانده خود 2 گروه
  در بايد 2 گروه اشخاص و بزند را مقابل اشخاص تك

. نگيرند قرار 1 گروه شخص دسترس
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  كه تفاوت بااين است كاچ گلي بازي همانند
 كوچك حفره يك دايره داخل و دايره يك داخل بازي مركز -1
)( .باشد مي بازي شروع عنوان به )سنگ جاي به(
 افراد توسط گلي چوب پرتاب هنگام كاچ گلي دربازي -2

يبوبرويبرچچوبير  اين در ولي بوده ثابت سنگ روي بر كاچ چوب  يك، شماره ينرو
 چرخاند مي حفره روي بر را كاچ چوب 1 شماره گروه نفر بازي

 عدد شمارش جهت زمين مركز از را وآن زده گلي زير به تا
  سپر دلالش، دپر الالش، اپر بازي اين يعني كند دور نظر مورد

ندارد سلالش
  كاچ چوب  يعني  زنند مي سري دس ) گلي ( كوچك چوب با -3
گيرد مي قرار گلي روي بر گيرد مي قرار گلي روي بر

www.na.يابد مي ادامه كاچ گلي بازي روال طبق بازي ومابقي
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انفرادي بازيهاي : دوم فصل

  *خيزنو * قرقرك * كايه تپ * وپرك دخس * الرو سنگكي * كايه لبتر *      ژليا نژلي  
 چشم  * كشتي * كايه قاب * پروانه گل شمع * كايه ورف * سنگ هفت * سقل دقل

يورر  اين در كه باشند مي انفرادي هاي بازي دسته از  تازون واسب وردي ورد * دارك بور زيززونو ييب ينربير
شود مي داده توضيح ها بازي اين  ترين اصلي مورد در فصل

 عروسي مراسمات در بيشتر )تازون اسب و وردي ورد ( بازي است ذكر به الزم
شد مي اجرا سقف وزير وشادي
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زيينر انتخاب نفر يك و ميشود10،20،30 شروع از قبل بازي اين در وروعزبلب بريوي
 مراحل در و  دارد نام )مارك( محلي زبان به كه ميگردد
 تو نمي را شده ذكر نمايشي حركات كه شخصي هر بعدي
 كه است شخصي مارك شود مي ) مارك( بدهد انجام انست

.است شده خم زانو به دست زمين وسط در ينور وبز مز
 است معروف استاد اسم به كه سرگروه عنوان به نفر يك

 حركاتاين و ها واژه تمام با ميبايست استاد كه  ميشود انتخاب
 را حركات و ها واژه نفرات مابقي و باشد داشته آشنايي بازي
تاد انند ش ه  گفتا د ه   ا ا ا ن  انجام نمايشي هم و گفتار در هم صحيح بصورت استاد مانند ان

  بدهند
 ژليا، ، نژلي از عبارتند بازي اين در شده استفاده هاي واژه
ييچپقيق اسسواري دنبرني، انبرني، ماهيه، چاهيه، ني، چپق ني، افق ييچ يبر ريبر و

 دست يك با اسسواري دودست، با اسسواري پا؟ با يا بادست
. دست هيچ با اسسواري و

 مي انجام  را حركات )مارك( روي بر راهنما عنوان به استاد
اق دهند ات ا  مي را حركات اين وسريع هم سر پشت نفرات وماباقي دهند  ا كات ا  ه  شت نف

 عبارتهاي كه اينجاست توجه لب جا نكته دهند انجام يست با
 صورت در و  كنند تكرار بلند صداي با بايست مي همه را باال

 را اين واگر )گفت استاد هرچي( بگويند ميبايست  فراموشي
ش  ه ا ا ه كنند ف ك ا ازند ن ا ا  مي قرار مارك جاي بازنده عنوان به بكنند فراموش  هم  ق

 انجام شود مي نفر يك خت با باعث كه عاملي دومين و گيرند
.باشد مي فوق حركات توانايي عدم ويا غلط
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 روي ) بوره ( دهم خانه به متصل دايره نيم يك و خانه 10 تعداد به جدول يك
  ندارد محدوديت كنان بازي تعداد كنند مي رسم زمين
 پشت را شده انتخاب رودخانه كنار از قبال كه  ) لبتر ( صاف سنگ تك يك
 وبا شود مي گرفته وباال شده خم زانو از پا يك دهند مي قرار اول خانه خط
 اين صحيح انجام صورت در كنند مي هدايت ها خانه راداخل سنگ ديگر پاي

 ها خانه داخل واز بندد مي را چشمهايش شخص  ها خانه تمامي در حركات
 اگر )آج( گويد مي و )باشد مي همه استراحتگاه ششم خانه( كند مي عبور

آ  اينصورت غير ودر  )آج(دهند مي را جوابش نفرات ماباقي بود صحيح حركت
 بازد مي شخص و گرفته قرار ها خانه خطوط روي بر شخص آن پاي يعني
 مي انتخاب گاه استراحت عنوان به را خانه يك بود صحيح حركاتش همه واگر
 دهم خانه اول نفر معموال بپرند ها خانه اين روي از بايست مي وديگران كنند

كند مي انتخاب را
 قرار جدول خطوط روي نبايد لبتر سنگ كه است اين بازي اين مهم نكته
بگيرد قرار جدول خطوط روي نبايد كند مي بازي كه شخصي پاي گيرد
www.na.گردد مي انجام پايي ويا دستي بصورت ها خانه در لبتر پرتاب بازي دراين
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 دستان در سنگ وگرداننده رئيس عنوان به نفر يك بازي اين در
 داخل را وسنگ گردد مي انتخاب اند ايستاده صف به كه نفراتي
 سنگكي گويد مي و زند مي كردند قالب پشت به كه نفرات دستان

 ميبايست بگيرد قرار دستش در سنگ كه هركس يرداروبرو  الرو
 نفراتي روبروي و شود خارج صف از سريع شوند باخبر بقيه اينكه بدون

 تك گوش زير رئيس هنگام اين در  و بگيرد قرار اند شده صف به كه
 جه، سا ليفا،اشگر ( مثال عنوان به ميكند انتخاب مستعار نام افراد تك

 شعر يك قالب در را خبري سپسرئيس و )...و ،ارداس دقاله،دمرقول
  ايستاده مقابل در كه شخص آن به ميباشد پدر جانب از معموال كه

 مي مقابل شخص جواب در ،و و براري برار :ميگويد او به و ميدهد
 مي رئيس سپس و  بيورده چي چي بياما، ببا ... و براري، جون : گويد
 مقابل شخص و )...و ،ارداس دقاله،دمرقول جه، سا ليفا،اشگر ( گويد
 شخص اسم اين صاحب و ميكند انتخاب را مستعار اسمهاي اين از يكي

 منوال همين به بازي و رساند مي صف به و گرفته دوش بر را مقابل
.ميكند پيدا ادامه
 ميخواهد و ميگذارد دستش داخل را سنگ رئيس كه را كسي اگر : نكته ميخواهد و ميگذارد دستش داخل را سنگ رئيس كه را كس اگر : نكته

.افتد مي اتفاقي چه شوند باخبر ديگران و شود خارج خط از
 از واورا زنند مي شخص آن به اي ضربه پا با شدن متوجه صورت در

نمايند مي محروم كولي گرفتن
www.na
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  تزئينات از پس و تراشيده قندي كله صورت به را چوبي
.شود مي  قرقرك به تبديل كامل

ت ا انت 3  ك  ل كه ك ل ا غ د نا قن  دارد نام قنچيل يا غمچيل كه كمتر يا سانتي 30 چوب يك  دا
 ايجاد نخ نگهداري جهت شيار يك آن انتهاي و برداشته را

  و پيچانند مي )باال قسمت( قرقرك دور به ونخرا شود مي
 بدور كه طرفي و دست در چوب يكطرف صورتيكه در بدور كه طرف و دست در چوب يكطرف صورتيكه در

  قرقرك باسرعت را هست زمين روي بر پيچيده قرقرك
 مي در چرخش به زمين برروي قرقرك و كرده رها را

شچيلخوبي مي وبيشتر بيشتر را قرقرك چرخش غمچيل نخ وبا آيد رچر ررر ربي يوبي
.كنند
 به بچرخد بتواند بيشتر شخص هر قرقرك صورتيكه ودر

ان ك ت عن ق د انتخا زن ق ش .ميشود انتخاب زن قرقرك برترين عنوان
www.na
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 نفر شود مي خم و گذاشته زانو روي دستهارا نفر يك
 نفر متري يك فاصله در واونيز پرد مي او روي از دوم
 و چهارم و  سوم نفر  ترتيب همين به شودو مي خم اول

ه از ا . دهند مي راادامه بازي.... ه  اا
.دارد ورزشي جنبه بيشتر بازي اين
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ا ش ه ازت باتشكر ازتوجه شمااتشك

سيدمحمد مير غياثي: تهيه آننده 

داد ١٣٩خ ١٣٩٠www.naخرداد
rya

n.c
om


	بازيهاي محلي نارياني [Compatibility Mode]



