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 مقدمه به قلم دکتر یحیی قائدی
 بازی مفهومی است که معناهای مختلفی را دربر دارد و ما را در مقابل این پرسـش قـرار  

تـوان آن را در مقابـل مفـاهیم     می دهد که بازی واقعا چیست؟ برای فهم مفهوم بازی می

شود و  می یغیر از آن قرار داد. در زبان عامه و روزمره بازی به عنوان امری غیر جدی تلق

و مراد آن است که جدی باش. در اینجـا بـازی بـه     "بازی درنیاور  "شود  می حتی گفته

 قصـد . همچنـین وقتـی کسـی    شود می عنوان امری غیرجدی و غیرضروری درنظر آورده

نشان دهد، ظاهر نسازد ممکن است بـه بـازی دسـت بزنـد، امـا       "باید "که آنچه کند می

امیدوار است که طرف مقابل درکی از آنچه که در پس بـازی قـرار دارد، بـه دسـت آورد.     

نیز اهدافی نهفته است که شاید بـا اهمیـت باشـد. شـاید     هایی  حتی در پس چنین بازی

ی بـرای آنـان مخـاطره کمتـری     پردازند که باز می هایی افراد به این دلیل به چنین بازی

تواند به نحوی خود را بیان و ابراز کند. در این معنـا حتـی    می دارد و در عین حال بازیگر

شوند، نیز از نکات قابل تـوجهی برخوردارنـد.    نمی عامیانه که خیلی جدی تلقیهای  بازی

ا نمایـان  توانند به صورت واقعی و سرراست تمـایالت و افکـار خـود ر    نمی پس وقتی افراد

 کند.   می پیداسازند. در اینجا بازی جنبه روانشناختی  می را در بازی متبلورها  سازند، آن

توان به بازی نگریست و این در صورتی است که بـازی را بـه    می از زاویه دیگری نیز  

گوید: یکی از مشـکالت   می چنانکه راسل فیلسوف انگلیسیعنوان نوعی سرگرمی بدانیم. 

، چگونه سرگرم شدن است. چیزی که بشر از آن وحشت دارد این 21ان قرن اساسی انس

 قـرار  "کار "در مقابل  است که چیزی برای سرگرم شدن نداشته باشد. در این معنا بازی

کنند، بـه   می با این که افراد ساعاتی از روز یا شب را برای معیشت و درآمد کارگیرد.  می

داننـد بـا آن چـه کـار کننـد. در       نمی ساعاتی دارند کهجز وقت خواب و استراحت، هنوز 

پرداختنـد و در   مـی  شـبانه های  و بازیها  قصه وزگاران قدیم مردم به شب نشینی، ابداعر

 کردنـد،  مـی  مـنعکس و تمـایالت خـود را   هـا   دگیبه نحوی، سرخورها  و بازیها  آن قصه

ز دهنـد. در اینجـا هـم کـار     را بـرو ها  توانستند آن نمی چیزهایی که در ساعات واقعی کار

شد و بازی امری غیرجدی. ولـی جالـب اسـت کـه بخـش       می امری واقعی و جدی تلقی

 قابل تحلیل است. ها  و بازیها  اعظم فرهنگ و افتخارات بشری از خالل همین قصه

به کمک مطالعه و بررسـی و تعمـق فلسـفی اهمیـت بـازی را بـاز       از زمانی که بشر   

بشـری مـورد   هـای   جه بیشتری واقع شـد و در بسـیاری از حرفـه   شناخت، بازی مورد تو

استفاده قرار گرفت و توانست در خدمت رشـد فردیـت فـرد، توسـعه اجتمـاعی و حتـی       
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که برخی از خصلت هـایش  بشر آموخت فردی و اجتماعی قرار گیرد. های  درمان بیماری

بـا  بازی بـه نمـایش در آورد و   های  سیب زا، در میدانآبه جای میدان مبارزه  دتوان می را

در خـود  اعتماد بـه نفـس را    و اثبات خود ،حس قدرت طلبی، رهبریتواند  می این روش

 ارضا نماید.

پرداختند  می گرچه پیش از افالطون نیز بازی و سرگرمی وجود داشت و افراد به آن  

بـود تحـت نظـر    و معتقد ولی شاید افالطون اولین کسی بود که به راز تاثیر بازی پی برد 

هـای   مربی باید به کودکان فضای بازی کردن داد. از این رو بازی به عنوان یکی از شـیوه 

وع توان بسیاری از صفاتی که در مجمـ  می تربیتی به رسمیت شناخته شد. از طریق بازی

تربیـت را مجموعـه    ،در کودکان پدید آورد. به شرط آن که سازند، می فرد تربیت شده را

تـوان   می کند ندانیم. از بازی همچنین می ه فرد در طول دوران مدرسه کسبمعلوماتی ک

برای درمان و رفع بسیاری از مشکالت کودکان استفاده کرد. به دلیل تصـور آگاهانـه یـا    

حـت تـر   ارهـا   از بازی که امری غیررسمی و غیرجدی است، کودکان در بـازی ناخودآگاه 

 کنند و از آن طریق درمانگر می خود را بازسازیسازند و روابط مطلوب  می خود را نمایان

مشـکل دارد. بـه طـور مرسـوم مـا      ای  تواند تشخیص دهد که کـودك در چـه زمینـه    می

کنیم که نداریم. برخی از چیزهایی  می کنیم و در ذهن مان بازسازی می چیزهایی را آرزو

 که نداریم ممکن است منبع مشکالت فردی و اجتماعی ما باشد. 

هـای   ماهیتا ارتباط نزدیک تری با کودکـان دارد تـا بزرگسـاالن. گرچـه بـازی     بازی   

شـان را  هـای   بزرگساالن نیز مهم است، اما بزرگساالن تالش زیادی کـرده انـد تـا بـازی    

کـه مـورد    او عدم رسمیتی دارنـد  رسمی، جدی و واقعی نشان دهند. ولی کودك و بازی

غیـر  توانند بـا تلقـی    می ربزرگسال آسان تر. از همین رو افراد غیاست بزرگساالن پذیرش

بـه  ی را امرکودکان که چنین  بازی را دنبال کنند.، بودن بازی از سوی بزگساالنرسمی 

از اوقات خود را به بازی اختصـاص  دهند زمان بیشتری  می کنند، ترجیح می دركخوبی 

لذت و معصـومیت خـود را در    ،دهند و خود را از فشارهای رسمی دور نگه دارند. کودك

 نمایاند.   می کند و در عین حال مشکالت خود را باز می متبلور بازی

نظر به اهمیت بازی، بسیاری از مربیان و درمانگران بر آن شـدند تـا از بـازی بـرای       

شودکه اگر بازی را بتـوان بـه گفتگـو بـه عنـوان       می درمان و تربیت استفاده کنند. تصور

تواند در خدمت فرآیند درمان و تربیت قـرار گیـرد. از    می یوند داد، آنگاهخصلت انسان، پ

شـود آگاهانـه نیسـت، گفتگـوی      مـی  از آن چه در بازی بروز دادههایی  آنجایی که بخش
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را نسبت به آن چه در بـازی ر  داده  ها  تواند به افراد آگاهی دهد و درك آن می سقراطی

   است عمیق تر کند.

سرکار خانم دکتر دیبا نگاشته شده است، بازی، کـودکی و درمـان   کتابی که توسط   

را با هم ترکیب کرده است. جنبه نوآوری این کتاب در درجـه اول مربـوط بـه    ای  مشاوره

کند تا از طریق آن مشـکالت   می استفاده از روش سقراطی است که هم به درمانگر کمک

کمک کند و نیز به کودکان به عنـوان مراجـع نیـز در    ها  را تشخیص داده و به درمان آن

چهـار بخـش بـوده کـه     پرورش معنا و مفهوم یابی کمک کننده است. این کتـاب دارای  

بـازی درمـانی،   مفاهیمی از قبیـل بـازی، اهمیـت و اهـداف آن،     به فصل  هشتمولف در 

 ی، شـن بـازی  بازی درمانی، هنر درمانهای  تاریخچه، اهمیت و اهداف آن، برخی از نظریه

کـم تـوجهی و اللـی گزینشـی و     _پرداخته است و در ادامـه توضـیحاتی از بـیش فعـالی    

نهم، دهم و یـازدهم نگارنـده    ارائه نموده اند. در فصولها  تشخیص و درمان آنهای  شیوه

هـا   را معرفی نموده اند که ایده بازی درمـانگران مطـرح بـوده و اسـتفاده از آن    هایی  بازی

 شخیص داده شده است.بسیار سودمند ت

و یـا   صرفا جنبه لذت و تفریح را نداشته بلکـه بـرای تشـخیص، درمـان    ها  این بازی  

نیز متفاوت و ها  عالوه شیوه ارائه بازیه گیرند. ب می آغازی برای گفتگو مورد استفاده قرار

ایـن کتـاب بـرای بـازی درمـانگران، مشـاوران کـودك و تـدریس در         لـذا  نوآورانه است. 

کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دروس بازی درمانی، بازی و حرکت درمانی های  دوره

مشاوره کودك کاربرد دارد، با این هدف که کمکی به تمـامی اذهـان خـالق در حرفـه     و 

 انشااهلل مشاوره نموده باشد.

 دکتر یحیی قائدی                                      

 دانشیار دانشگاه خوارزمی                                   
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