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 اولین و بسرگترین وب سایت تخصصی ورزش و تربیت بذنی

 تاریخچه هنذبال در جهان

ایِ ثبسی کٔ در طبه .یبد کزدٓ اطت"اٗراّیب"تبریخ ّ٘یض ٍؼٖ٘ر یّ٘بُ در کتبة ٍعزٗف خ٘د ادیظٔ اس ٗرسع ْٕذثبه ثب ّبً "ٍٕ٘ز 

کْزاد کخ کٔ یک ٍعيٌ ٗرسع آىَبّی . کؼف ػذ 1926قجو اس ٍیالد رٗی یکی اس دی٘ارٕبی آتِ زدبری ػذٓ ث٘د کٔ در طبه  600

ّفزی ثبسی  11ٍعزفی کزد کٔ اس اُ پض آّزا ثٔ ص٘رت ْٕذثبه "رافبثو اػپیو"ْٕذثبه را ثٔ ص٘رت خذیذتزی ثب ّبً  1890طبه  در.ث٘د

ریض "ٕزٍبُ"ثذ اس خْگ خٖبّی آقبی .داػت"ٕبسّب"ٍی کزدّذ کٔ ػجبٕت سیبدی ثٔ یکی س ثبسیٖبی ٍسيی چک ٗ اطي٘اکی ثٔ ّبً 

اطتبد داّؼظزای عبىی "کبره ػيْش"اىجتٔ دکتز.تسکیٌ ایِ ٗرسع ثظیبر خذٍت کزد فذراطیُ٘ ْٕذثبه آىَبُ ثزای گظتزع ٗ

ٍقزرات ایِ ٗرسع را تذٗیِ کزدٓ ٗ اّزا در کالطٖبی  1920تزثیت ثذّی٘ ٗرسع ثزىیِ کٔ اٗ را پذر ْٕذثبه ّبٍیذٓ اّذ پیؼتز در طبه 

در کؼ٘رٕبی . ع ایِ ٗرسع را در طزاطز آىَِ فزإٌ کزدىذا پض اس اٗ ػبگزداّغ ٍ٘خجبت گظتز.خ٘د ثٔ ٍززئ اخزا در آٗردٓ ث٘د

 7ػَبىی ثٔ دىیو طزدی ٕ٘ا ثزای اخزای ایِ ٗرسع در طبىِ ػکو تبسٕبی ثٔ آُ دادٓ ػذ کٔ ایِ اٍز ٍ٘خجبت پیذایغ ْٕذثبه 

ٗپب ت٘طعٔ ثیؼتزی ثت اطتفبدٓ اس ثعضی اس ق٘اّیِ ثبسی ف٘تجبه در قبرٓ ار 1904-1920ایِ ٗرسع ثیِ طبىٖبی .ّفزٓ اٍزٗسی ػذ

اس ّظز تؼکیالت ثیِ اىَيی ّیش ْٕذثبه خشٗ  1928تب طبه . یبفت ٗ ثٔ َٕیِ دىیو ف٘تجبه اثز ثظیبری ثز آُ گذاػتٔ اطت

 1926کْگزٓ خ٘د کٔ در طبه  8فذراطیُ٘ ثیِ اىَيی دٍٗٗیذاّی ٍسظ٘ة ٍی ػذ اٍب ثٔ دىیو إَیت ْٕذثبه ایِ فذراطیُ٘ در 

 11فذراطیُ٘ ثیِ اىَيی ٍظتقو ْٕذثبه ثب  1928ی ٍظتقو کزدُ آُ ثٔ ٗخ٘د آٗرد ٗ طز اّدبً در طبه ثز گذار ػذ کَظیّ٘ی ثزا

در .عض٘ ٕیبت ٍذیزٓ آُ ثزای گظتزع ایِ ٗرسع کَکٖبی ثظیبری کزد "اٗری ثزاّذج"عض٘ در آٍظتزداً تؼکیو ػذ کٔ آقبی 

ٓ ثیِ اىَيی اىَپیک اخبسٓ داد کٔ ایِ ٗرسع خشٗ ثبسیٖبی کَیت 1931َٕبُ طبه ثبسی َّبیؼی در آٍظتزداً اّدبً ػذ ٗ در طبه 

تیٌ اّدبً  11ثب زض٘ر  1936اٗىیِ ثبسیٖبی رطَی در اىَپیک در طبه .رطیذ 25تعذاد اعضب ثٔ  1934-1928اس طبه .اىَپیک ثبػذ

یٖبی داّؼد٘یی در آىَبُ اٗىیِ دٗرٓ ثبس 1937در طبه  .ػذ کٔ آىَبُ ٗ اتزیغ ٗ ط٘یض ٍقبٍٖبی اٗه تب طً٘ را ثٔ دطت آٗردّذ

پض اس خْگ خٖبّی دًٗ فذراطیُ٘ قذیَی ٍْسو ػذ ٗ فذراطیُ٘ خذیذ کٔ تب کُْ٘ ّیش پبیذار اطت .ثب قٖزٍبّی آىَبُ اّدبً ػذ

اٗىیِ دٗرٓ داٗری در  1947در . ثٔ اطتکٖيٌ ط٘یض اّتقبه یبفت  1950تبطیض ػذ کٔ اىجتٔ ٍقز اٗه آُ در داَّبرک ٗ طپض در

ّفزٓ در ط٘ئذ ثز گذار ػذ کٔ ط٘ئذٗ آىَبُ ػزقی ٗ چک ٗ  7ٍظبثقبت خٖبّی ْٕذثبه  1954در طبه .گذار ػذداَّبرک ثز 

  .اطي٘اکی اٗه تب طً٘ ػذّذ
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 اولین و بسرگترین وب سایت تخصصی ورزش و تربیت بذنی

 تاریخچه هنذبال در ایران

پض اس پبیبُ تسصیالت دٗرٓ ىیظبّض در رػتٔ تزثیت ثذّی ٗ ٗرسع، اس فزاّظٔ ثٔ ایزاُ  1344ٍسَذ اٍیزتبع در طبه   عيی 

ثب ٗرٗد ثٔ ایزاُ اقذاً ثٔ ٍذامزٓ ٗ گفتگ٘ ثب مَیتٔ ٍيی اىَپیل در خٖت تأطیض فذراطیُ٘ ْٕذثبه َّ٘د تب سٍیْٔ . خعت مزدٍزا

یل طبه ثعذ در . ّفزٓ در ایزاُ فزإٌ ػ٘د، اٍب ثب تغییزات اداری در مَیتٔ ٍيی اىَپیل ایِ اٍز ٍت٘قف ٍبّذ 7پیذایغ ٗرسع ْٕذثبه 

ٕبی ٗرسػی  مٔ َٕشٍبُ ثب ثزگشاری ٍظبثقٔ -ثذّی ٗ ٍذیزاُ فْی اطتبّٖب ٗ فزٍبّذاریٖبی مو ایزاُ خيظٔ مْگزٓ رؤطبی تزثیت

اٍیزتبع طی ػزذ ٍجظ٘طی، تص٘یت ٗ اخزای ْٕذثبه در  -در ػیزاس تؼنیو ػذ  1345آٍ٘سػگبٕٖبی مؼ٘ر در خزداد طبه 

مْْذگبُ در مْگزٓ ثب ٗرسع ْٕذثبه، ایِ پیؼْٖبد  ػزمت آٍ٘سػگبٕٖبی مؼ٘ر را ثٔ مْگزٓ پیؼْٖبد مزد، ىینِ ثٔ عيت آػْب ّج٘دُ

 .ثٔ تص٘یت ّزطیذ ٗ ثزرطی ثیؼتز درثبرٓ آُ ثٔ آیْذٓ ٍ٘م٘ه ػذ

ثذّی ٗسارت آٍ٘سع ٗ پزٗرع پذیذ آٍذ مٔ تص٘یت ثبسی ْٕذثبه را  تغییزات ٗ طبسٍبّذٕی خذیذی در ادارٓ مو تزثیت 1347در طبه 

ٍظئ٘الُ ٗقت مٔ اس افزاد ثبتدزثٔ ث٘دّذ ٗ ثب ٗرسػٖبی . گبٕٖبی مؼ٘ر، ٍَنِ طبختٕبی رطَی آٍ٘سع َٕبّْذ ینی اس ٗرسع

خذیذ ّیش آػْبیی داػتْذ، ایِ پیؼْٖبد را ثب ازتیبط ٗ ثٔ ط٘ر غیزرطَی پذیزفتْذ ٗ ثْبػذ اٍیزتبع ثزای آسٍبیغ، دٗ تیٌ را در 

مٔ ثبر دیگز در  -ه را در عَو ثٔ رؤطبی تزثیت ثذّی مؼ٘ردثیزطتبُ اىجزس تٖزاُ اّتخبة مْذ ٗ تَزیِ دٕذ تب ثت٘اّذ ٗرسع ْٕذثب

َٕشٍبُ ثب تَزیِ ایِ دٗ تیٌ، اٗىیِ ّؼزیٔ ْٕذثبه ٕفت ّفزٓ در ایزاُ مٔ ػبٍو خالصٔ  .ّؼبُ دٕذ -آٍذّذ تٖزاُ گزدٌٕ ٍی

اّذرمبراُ تزثیت  ُ ٗ دطتصفسٔ تٖیٔ ٗ در اختیبر ٍظئ٘ال 27ٍقزرات ثبسی ٗ ٍقذٍبتی اس ٍٖبرتٖبی اّفزادی ٗ دطتٔ خَعی ث٘د در 

 .ثذّی آٍ٘سع ٗ پزٗرع گذاػتٔ ػذ

طَیْبر ثزرطی ٍظبئو ٗ ٍؼنالت تزثیت ثذّی ٗ  1347ثٔ َٕت ادارٓ مو تزثیت ثذّی ٗسارت آٍ٘سع ٗ پزٗرع در ثَِٖ ٍبٓ طبه 

مو در تٖزاُ تؼنیو  ٕبی تزثیت ثذّی ٗ ٍذیزاُ فْی اطتبّٖب ٗ فزٍبّذاریٖبی ٗرسع آٍ٘سػگبٕٖبی مؼ٘ر، ثب ػزمت رؤطبی ادارٓ

ای مٔ ثٔ َٕیِ ٍْظ٘ر تٖیٔ  صفسٔ 27ػذ ٗ در ضَِ یل ٍظبثقٔ مبٍو ثیِ دٗ تیٌ ْٕذثبه دثیزطتبُ اىجزس تزتیت یبفت ٗ ّؼزیٔ 

مْْذگبُ طَیْبر گذاػتٔ ػذ، در خيظٔ ثعذی ایِ طَیْبر تصَیٌ گزفتٔ ػذ، ثب ت٘خٔ ثٔ اٍتیبسات  ػذٓ ث٘د در دطتزص ػزمت

ْٕذثبه ٕفت ّفزٓ دارد، ثٔ عْ٘اُ ینی اس ٗرسػٖبی رطَی آٍ٘سػگبٕی، ثٔ ػ٘رای عبىی تزثیت ثذّی  تزثیتی ٗ ٗرسػی مٔ

 .پض اس چٖبر طبه اّتظبر، ایِ اٗىیِ پیزٗسی ث٘د. آٍ٘سػگبٕٖب در ٗسارت آٍ٘سع ٗ پزٗرع پیؼْٖبد ػ٘د

ریبطت فذراطیُ٘ ثٔ . ػ٘ر ػنو گزفتپیؼْٖبد ٍذم٘ر تص٘یت ػذ ٗ فذراطیُ٘ ْٕذثبه آٍ٘سػگبٕٖبی ك 1347پیغ اس پبیبُ طبه 

 .آقبی خعفز گيجبثبیی مبرٍْذ عبىی رتجٔ ٗسارت آٍ٘سع ٗ پزٗرع ٗ ٍؼبٗرٓ فْی آُ ثٔ اٍیزتبع ٗاگذار ػذ

ٕبی ْٕذثبه  ثٔ ٍْظ٘ر آػْبیی ٍعيَبُ ٗ ٍزثیبُ ٗرسع مؼ٘ر ثب ٗرسع ْٕذثبه ٕفت ّفزٓ ٗ آٍبدٓ مزدُ ٍقذٍبت السً خٖت ٍظبثقٔ

دٗ مالص فؼزدٓ  -ػذ در تٖزاُ ثزگشار ٍی 1348مٔ در دٕٔ اٗه تیزٍبٓ طبه  -ٕبی آٍ٘سػگبٕٖبی مؼ٘ر در چٖبرچ٘ة ٍظبثقٔ

آٍ٘سع ٍزثی ٗ داٗری ْٕذثبه، خٖت ػزمت ٍزثیبُ اطتبُ تٖزاُ در دٕٔ دًٗ اطفْذ ٗ ثزای ٍزثیبُ ٗرسع ٍْتخت اس طبیز ّقبط 

ی آٍ٘سع ٗ پزٗرع ٗ ثب طزپزطتی ٗ تعيیٌ اٍیزتبع، در تٖزاُ ، ثٔ َٕت ادارٓ مو تزثیت ثذ1347ُمؼ٘ر در دٕٔ طً٘ اطفْذٍبٓ 

ٕبی فؼزدٓ ػزمت مزدٓ ث٘دّذ،  ٕبی تعيیٌ یبفتٔ ثٔ مَل ٍزثیبّی مٔ در مالص طزاّدبً تیٌ. تؼنیو ٗ آٍ٘سػٖبی السً دادٓ ػذ

ٕبی اٗه  َٕیِ تزتیت ٍقبً ٕب ػزمت مزدّذ مٔ ثٔ ٍؼٖذ، اصفٖبُ، ػیزاس ٗ مزٍبُ در ایِ ٍظبثقٔ اس ػٖزطتبّٖبی تٖزاُ، إ٘اس،

 .تب ػؼٌ را ثٔ دطت آٗردّذ

فذراطیُ٘ ْٕذثبه »اىَييی ْٕذثبه تٖیٔ ػذٓ ٗ تزخَٔ گزدیذٓ ث٘د ثٔ ّبً  ٍقزرات مبٍو ٗرسع ْٕذثبه مٔ اس فذراطیُ٘ ثیِ

ثظیبری اس  امُْ٘ سٍبّی ث٘د مٔ عذٓ. مْْذگبُ گذاػتٔ ػذ تنثیز ٗ در َٕیِ مالطٖب در اختیبر ػزمت« آٍ٘سػگبٕٖبی مؼ٘ر

 .ػْبختْذ ٗ ٍزثیبُ ثب عالقَْذی ثظیبر در پی تنَیو ٍعيٍ٘بت خ٘د در ایِ سٍیْٔ ث٘دّذ آٍ٘ساُ مؼ٘ر، ٗرسع ْٕذثبه را ٍی داّغ

اّذرمبراُ ادارٓ مو تزثیت ثذّی آٍ٘سع ٗ پزٗرع مٔ ثز ایِ اٍز ٗاقف ث٘دّذ، پیؼْٖبد اٍیزتبع ٍجْی ثز دع٘ت اس یل ٍزثی  دطت

اىتسصیو داّؼظزای عبىی تزثیت ثذّی ٗ ٗرسع فزاّظٔ ٗ  فبرغ« ٍیؼو پبئ٘ىیْی»پذیزفتْذ ٗ پیزٗ آُ ثالفبصئ اس آقبی خبرخی را 

ٍزثی تیٌ قٖزٍبُ ْٕذثبه فزاّظٔ ٗ عض٘ مَیتٔ فْی فذراطیُ٘ ْٕذثبه آُ مؼ٘ر، ثٔ ط٘ر رطَی دع٘ت ػذ تب ثزای تذریض در 

ٍبٓ اقبٍت ّبٍجزدٓ در ایزاُ، ثب َٕنبری اٍیزتبع، یل مالص تنَیيی ثزای ٍزثیبُ  در ٍذت دٗ. مالص ْٕذثبه ثٔ ایزاُ ٍظبفزت مْذ

 .در تٖزاُ ٗ یل مالص تنَیيی دیگز در ػٖزطتبُ اصفٖبُ ثزگشار ػذ 1348اطتبُ ٍزمشی، در دٕٔ دًٗ ٍزدادٍبٓ طبه 
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طی آُ اٍیزتبع، آخزیِ تس٘الت  مالص دیگزی ثزای ٍزثیبُ ْٕذثبه مؼ٘ر در ٍْظزیٔ تٖزاُ تؼنیو ػذ ٗ 1349در ػٖزی٘رٍبٓ 

 .مْْذگبُ تؼزیر مزد ْٕذثبه تب آُ سٍبُ را ثزای ػزمت

ٕبی ْٕذثبه ػزمت مزدّذ مٔ  آٍ٘س ّیش در ٍظبثقٔ ٕبی دختزاُ داّغ ثزای ّخظتیِ ثبر تیٌ 1349در ٍظبثقبت آٍ٘سػگبٕی طبه 

 .اٗه تب طً٘ را ثذطت آٗردّذٕبی  ٕبی ػٖزطتبّٖبی تزثت زیذریٔ، ّیؼبث٘ر ٗ آثبداُ ثٔ تزتیت ٍقبً تیٌ

آٍ٘ساُ م٘یت  ٕبی ٍْتخت داّغ ای مٔ قٖزٍبّبُ ْٕذثبه ایزاُ ثب یل تیٌ خبرخی در آُ ػزمت مزدّذ، ٍظبثقٔ ثیِ تیٌ اٗىیِ ٍظبثقٔ

در ٍسو طبىِ ٗرسػی ْٕزطزای عبىی ّبرٍل در تٖزاُ ثزگشار  8/11/1349رٗس  17آٍ٘ساُ تٖزاُ ث٘د مٔ در طبعت  ٗ ٍْتخت داّغ

در ایِ ٍظبثقٔ ثبسینْبُ تیٌ ایزاُ عجبرت ث٘دّذ اس . آٍ٘ساُ م٘یت ػذ ثٔ ّفع تیٌ ٍْتخت داّغ 18ثز  24ّتیدٔ ایِ ٍظبثقٔ . دع

رضب اطذاىيٖی، عيی پژٍبُ، ٍسظِ زبخیي٘، ازَذ دقیقی، عجبص قبخبریٔ، رضب  ثیل، ٍٖذی اطالٍی، خٖبّگیز آغبطی: آقبیبُ

امجز ىطفی ٍزثی ٗ آقبی  خبّی ٗ آقبی عيی رضب ّیؼبث٘ری ٗ زظیِ ی٘طف  ی ّبدی،ٍسَذتق طخب، ٍظع٘د ٍزسآثبدی، ٍسَذی

 .داریب مَل ٍزثی ایِ تیٌ ث٘دّذ زظیِ

ای مٔ اس ّظز تعذاد ثبسینِ ٗ ٍزثی ْٕذثبه در مؼ٘ر ایدبد ػذٓ ث٘د، طبسٍبُ تزثیت ثذّی ٗقت  ثب ت٘خٔ ثٔ پؼت٘أّ 1352در طبه 

دار  فذراطیُ٘ ْٕذثبه مؼ٘ر تأطیض گزدیذ ٗ ٍْٖذص ٕبرُٗ ٍٖذٗی عٖذٓ 1354اً در طبه ثٔ ایِ ٗرسع ت٘خٔ پیذا مزد ٗ طزاّح

ثزگشار ػذ مٔ تیَٖبی خزاطبُ، اصفٖبُ ٗ  1355ٕبی قٖزٍبّی مؼ٘ر در دطتٔ ٍزداُ در طبه  اٗىیِ دٗرٓ ٍظبثقٔ. اٍ٘ر آُ ػذ

اٗىیِ دٗرٓ . ٕبی قٖزٍبّی مؼ٘ر ثزگشار ػذٓ اطت ٍظبثقٔ 1363در ردٓ خ٘اّبُ ٌٕ اٗىیِ ثبر اس طبه . تٖزاُ اٗه تب طً٘ ػذّذ

اٗىیِ زض٘ر . ثزگشار ػذ مٔ تیٌ مٖکیي٘یٔ ٗ ث٘یزازَذ ثٔ ٍقبً قٖزٍبّی رطیذ 1370ٕبی مؼ٘ر در دطتٔ ثبّ٘اُ در طبه   ٍظبثقٔ

در  1989اُ در طبه اىجتٔ اٗىیِ ثبر ایز: ث٘د مٔ تیٌ ایزاُ در ٍیبُ ػغ تیٌ، پْدٌ ػذ 1986ٌٍٖ تیٌ ایزاُ در ثبسیٖبی آطیبیی 

اٗىیِ ٍذاه آطیبیی ایزاُ مظت ٍقبً طً٘ . ٕبی قٖزٍبّی ْٕذثبه آطیب در پنِ ػزمت مزد ٗ در ثیِ ّٔ تیٌ، ٕؼتٌ ػذ ٍظبثقٔ

 .ث٘د 2004خ٘اّبُ آطیب در طبه 
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