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(تاريخ دريافت 93/2/8 :؛ تاريخ تأييد)93/8/25 :
چكيده
.ف پا گوسف د .ف نقطها که .ف آناتومی انسان «کشنک»  ،به زبان عامیانه «داپک» نامیده میشو.
اسمخوانی است با ساهماان  ،شنلی مخصوص به نام دوا کوه صوره ظر از پسومی  ،بل ود گوا
مخمل

آن یجای است شبیه یک منعب مسمطیل که باز با آن تحت ع وان «دا باز » معر،ف

شده است ایر مقاله به ف،

توصیفی -تحلیلی  ،با اسمفا.ه از مدافو .ست ا،ل باسومانش اسوی ،

مر.مش اسی سیر تحول دا باز فا از آغاز اسمقراف .ف ف،سماگا تا به امر،ز .ف ها،ف نز.یک با تاکید
بر ایران موف .برفسی  ،مطالعه دراف .ا.ه  ،به نمایج بسیاف افزشا د فسیده اسوت نویسو ده ضوار
بیان سیر تحول با مسم دا ف،شر بیشمر .نبال تایید ایر هرض است که هلسفه اصلی دا بواز از
آغاز تا ید 50 .،سال دبل صرها باز با چ د اسمخوان ییوانی بوو.ه  ،بیشومر .ف میوان کو.کوان ،
نوجوانان انجام میشده که نمایج برفسی مفصل باسمانش اسی  ،مر.مش اسی  ،به هصوص زنودگی
نویس ده .ف مراکز اصلی ایر باز نیز گاان فا کام تایید ناو .یاهمهگا نشان می.گد الرو اصوول ،
دواعد باز از ،.فه نوس ری تا به امر،ز هرق زیا .ننر.ه است چرا که مساله ساییدن ورهیر دا
 ،فنر کر.ن آن  ،گاه سرمفیز شاه دا اسَققه) از وریق یاهمهگا باسمانش اسی نیز دابل تادیود
است گاچ یر براساس یاهمهگا مر.مش اسی مشخص شد توا ،.فه تجود .پهلوو ،.م آن گوم .ف
شهرگا بزفگی چون تهران گیچ شروی بر آن بسمه نایشده  ،از سالمتریر باز گا کو.کانه بو.ه
است که میتوانست ا،دا هراغت آنها فا تنایل ک د ع ،ه برآن ایر مقاله به شو اهت مفواگیم ،
دواعد دا باز پر.اهمه  ،با اسمفا.ه از تصا،یر مرتبط سابقه آن فا نشان .ا.ه است
واژههای كليدی :دا باز آشیق ایران .ا.هگا باسمانش اسی مطالعا

مر.مش اسی

________________________________________________________
 اسما.یاف .انشراه ع مه وباوبایی

a.pourfaraj@gmail.com
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مقدمه
اگر به سیر تحول جوامع بشر از وریق نظام الیهنراف  ،گاهنراف باسمانش اهمی نظر بیاندازیم
مموجه مع ی  ،مفهوم هاصی .ف سیر تحول تاام ع اصر  ،ترکیب گا هرگ ری انسان هواگیم شود
که شاید ایر امنان برا بشر از ا،ضاع زمان هو .نیز میسر نباشد  ،ایر مساله فا امیرالاوم یر علوی
اع) گم اشافه کر.هاند 1هرگ ر انسانی که ت ها یا.گاف  ،تفنیک .گ ده نوع ما از سایر وبیعت بو.ه
به ددف پیچیده . ،افا ابعا .گسمر.ه است که ایر ا.عا سا.ه که مویتووان تاوام ابعوا .موا، .
مع ویی انسان فا با مطالعا

تجربه با،ف  ،یا با مقاال کایّت مقیواس شو اهت گواه بسویاف سوا.ه

لویانه به نظر میفسد شاید ا.عا مذکوف .ف بیانیه جالب هلی دفز پمرا ا )1923 1علیفغم موضع
تافیخ هرگ ری ا ،بهمر بیان شده باشد "جامعه یک ساهماف بسیاف پیچیده است  ،ب ابرایر مطالعه آن

نایتواند آسان باشد .ف گر کشوف .ف وول زمان انواع مخمل

جوامع ،جو. .اشمه است  ،ایمااالً

تفا ،گا اجمااعی معاصر به بزفگی تفا ،گا اجمااعی بسیاف ازآن در،ن .ف گور یوک از آن
انواع بو.ه است .ف سرزمیرگا مخمل
مخمل

 ،با شیوهگا زندگی ممفا،

با آم  ،گوا ممفا،

با اجودا .ممفوا ، ،بوا موذاگب

ایر ت وع  ،گوناگونی هافج از ددف .فو ماسوت گفومر

ای نه کاشفان سازنده جامعه گسم د نوعی اهرا است گر مریله از کش

یا اهموراع بور سواهماف

ف،ابط اجمااعی اثر میگذاف ".ب ابرایر امر،زه موضوعا مهم اجمااعی .ف باسمانش اسی صورها از
بُعد ما.ه گذشمه ، ،اف .مریله .فو باهت  ،پیشزمی هگا هرگ ری ایر موا .شده است کوه تحوت
ع وان باسمانش اسی اجمااعی مطر است
باسمانش اسی اجمااعی اگال. )2001 2ف گسمر.هتریر مفهوم هو .به شیوهگایی اشافه .اف .که با
اسمفا.ه از آن میتوانیم ف،ابط بیر هو.مان . ،یرران جامعه  ،تافیخ فا مجسم ک ویم بوا توجوه بوه
اگایت ما.ه .ف مطالعا

باسمانش اسی باسمانش اسی اجمااعی برفسی مویک ود چرونوه از وریوق

چیزگایی که میسازیم  ،به کاف میبریم جاعآ،ف میک یم ،. ،ف میاندازیم برا آن افز

دادول

میشویم یا آن فا بیاگایت هرض میک یم هو.مان فا ابراز می.افیم امسنل . )1390ف ،ادع م طق
________________________________________________________
" 1پس ا پسرم .لت فا به اهباف گذشمهگان اچرونری سرگذشتشان) آش ا کر.ه  ،به یا.آ،ف آنچه فا که از
پیش یان فسیده است .ف سراگا  ،بازماندهگا  ،نشانهگا ایشان گر.

کر پس ببیر چه کر.هاند؟  ،از چه جایی

انمقال یاهمهاند؟  ،کجا هر .،آمده  ،جا گرهمهاند؟ هواگی یاهت ایشان فا که از ،.سمان جدا شده . ،ف سرا
ت هایی هر .،آمدهاند چ ان است که تو .ف اندو زمانی ینی از آنان هواگی بو .پس م زل  ،آفامراه هو .فا ابه
سبب کر.افگا شایسمه) .فست کر  ،آهرتت فا به .نیا هویش مفر" ،
2. Hall
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باسمانش اسی اجمااعی .فو جوامع گذشمه بر یسب باهت اجمااعی آنها  ،تجافم زنوده مر.موان
گر ،.فه است .ف یالیکه گازمان م طق آن آگاگی فاجع به ایر مسأله نیز گست که چرونه .انش
گذشمه که ما آن فا به ،جو .میآ،فیم میتوانیم .ف زمان یال گم از آن بهره ببریم
ب ابرایر باز  ،ابزافگا  ،موا .موف .اسمفا.ه .ف آن نیز از ایر داعوده مسومث ی نیسوت  ،دواعود
دا باز  ،ابزاف موف .اسمفا.ه یع ی دطعه اسمخوان منعبی از ددیایتریر ایام تا به امر،ز موجبوا
شنلگیر گر،هگا اجمااعی  ،گاساالن هاصی شده  ،برا آن آ.ام  ،فسوماتی بسیاف هاص ،
.دیقی ورایی شده  ،گاه یمی به ع وان ناا .بر ف ،سنهگا ناایان شده است .ف ووول توافیخ
بشر .ف گر،.فها با توجه به میزان فشد هرگ ری  ،آگاگی از م ابع  ،نیازگا ضر،ف هو .توانسمه
است ابداعا  ،یا اهمراعاتی .اشمه باشد اگر با نراگی باسمانش اسانه به سیر تحوول هرگ ورگوا
بشر نراگی بیاندازیم مموجه هواگیم شد یک اهمراع یا نوآ،ف چقودف تحوت تواثیر نیازگوا . ،ف
گاان یال فشد هرگ ری ادوام بو.ه است به ع وان مثال بیش از  ،.میلیون سال وول کشید تا بشور
گِل  ،کاهگل فا ش اهمه  ،از آن به ع وان مصالح اسمفا.ه نااید لذا زمانیکه اسوایت هرضویه اصولی
هو .فا برمب ا ایر مساله گدایت میک د که «بشر ه ق نیست مرر .ف شرایط هاص» ا Smith,
 )1928به نوعی بیانرر تاثیر نیازگا  ،محیط بر فشد هرگ ری نیز است ننمه مهم برا ما ای ست که
باز گا  ،تفریح  ،سر گرمی .ف کدام .سمه از نیازگا بشر وبقهب د میشوند  ،به لحوا سویر
تافیخی آیا میتوان بیر میزان فشد ذگر بشر  ،تنامول هرگ روی ا ،انوواع هاصوی از بواز گوا فا
ش اسایی ناو ، .ای نه چرا باز گایی مثل شطرنج تا دبل از ظهوف جامعه پیچیده  ،شهرنشی ی ظاگر
نایشو .ییر پژ،گش سواال  ،هرضیهگا زیا .از ایر س خ یول محوف ایور مقالوه .ف ذگور
نویس ده شنل گرهت ،لی به .لیل ،.ف شدن از اصل موضوع هقط به سلسله مراتب نیازگا موازلو
اشافه کر.ه  ،جایراه باز  ،چرونری فشد نیازگا بشر یمی تا مریله هو.شنوهایی موازلو .ف
ها،ف نز.یک فا شر هواگیم .ا .تا نشان .گیم اگور هرگ ورگوا هوا،ف نز.یوک کوه م شوا اکثور
اهمراعا  ،ابداعا  ،به ،جو .آ،فنده  ،.انق م اجمااعی  ،ادمصا .مهم دبل از انق م سوم یا
انق م ص عمی بو.هاند افو گدفکول )72-65با نراه علای موف .مطالعه دوراف گیور .مویتوانود .ف
بسیاف از نظریهگا  ،هرضیهگا علوم انسانی تغییر اساسی ایجا .ک ود آبراگوام موازلو معمقود بوو.
انریزهگا انسان به صوف

سلسله مراتب نیازگا سازمان یاهمهاند  ،ابمدا باید نیازگا اساسی افضوا

شو .تا بعدً نیازگایی که کامر اساسیند بر انریخمه شوند ا،یمر  )237 1386آنچه از نظر مازلو .ف
سیر تحول هرگ رگا بشر ها،ف نز.یک میتوان بهره بر .ایر است که مسلاا هرگ رگا ها،ف
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نز.یک .ف ،.فه نوس ری  ،کالنولیمیک از سه گرم پایی ی عبوف کر.ه  ،شواید باتوجوه بوه گ رگوا ،
ص ایع بسیاف ظریفی که از آنها بادی مانده تا وبقه نیازگا گ رشو اهمی نیوز پویش فهموه بو.نود کوه
پیدایش دا گا باز .ف الیهگا هرگ ر یل

.ف میانف.،ان بیانرر گایر موضوع اسوت کوه .ف

ا.امه موف .برفسی دوراف هواگود گرهوت اموا مسواله .یرور نقود ایور نظریوه براسواس یاهموهگوا
باسمانش اسی نیز میتواند باشد چرا که ما بیر انسانگا پافی ه س ری .ف عصر یخب دان کوه گ ووز
نیازگا هیزیولوژینی  ،یمی مسنر ما،ا  ،ام یت دابل اعماا .نداشوم د آال موسویقی  ،سوایر
ابزافگا زیباییش اهمی فا میبی یم که بیانرر تر.ید .ف سلسله مراتب ایر مودل اسوت کوه بوه نظور
میفسد نیاز به سرگرمی  ،باز  ، 1هراتر از آن گ ر تقریبا گمزمان با وبقا پاییر گرم بوجو .آموده
است

تصوير :1هرم سلسله مراتب نياز های مازلو(ويتن)1386

جامعهش اسان باز فا نیاز اجمااعی تلقی میک د  ،اعمقا. .افند انسان بوا پور.اهمر بوه ایور
باز گا «فهمافگا  ،گرایشگا اجمااعی فا تاریر میک د  ،به افز

نظم  ،دانون .ف جامعوه پوی

میبر ، .مهاف گایی فا که الزمه زندگی اجمااعی است میآمووز ».ب وابرایر اسومدالل بوا .یروران
بو.ن آنها فا شانه به شانه هو .یس کر.ن با آنها به فدابت برهاسمر  ،تواناییگا هو .فا محک
ز.ن میتواند از انریزهگا اجمااعی دو انسان برا باز باشد ادزلایاغ )1379

________________________________________________________
 1به ع وان مثال دطعه هلو

اسمخوانی که .ف ینی از غافگا کشوف اسلوانی به .ست آمده  ،ایمااال مربو به

پافی هس ری میانی  ،زمان انسان نئاندفتال بو.ه است افهیع هر )11 1381
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گرملمی .ف وول تافیخ .افا ع اصر  ،ترکیبگا هرگ ری هاص  ،عامی است کوه برهوی از
آنها .ف دلار،گا محلی م طقها  ،برهی .ف سطح جهانی اشاعه پیدا میک د امر،زه اگر نرواگی
سا.ه به اورافمان بیاندازیم مموجه اشاعه ع اصر میانهرگ ری هواگیم بو .که شاید برا انمشاف آنها
.ف گذشمه درنگا زمان سپر میشده است .ف ایر میان ینی از ع اصر ماندگاف  ،کهر گر ملمی که
افتبا ،ثیق  ،ناگسسم ی با ذادقه هرگ ری .اف .باز گا س می است که .ف بطر تافیخ .فازآگ ور
گر ملمی مجال بر،ز  ،ظهوف مییاب د  ،به مر،ف زمان بر اثر تاثیر محیط  ،تغییر ف،ییوه مور.م گور
م طقه به گونهگا ممفا،تی .ف میآی د؛ چ انچه دا باز نیز از ایور داعوده مسومث ی نبوو.ه اسوت
دا باز از جاله موضوعا هرگ ری است که ا،لیر باف .ف ها،ف نز.یک .ف جوامع نوس ری ظهوف
یاهمه  ،سپس بیر سایر جوامع چ ان گسمرشی یاهت که تا به امور،ز ،.ام آ،ف.ه اسوت بوه تحقیوق
میتوان ا.عا کر .به لحا اسماراف ،یفظ تاامیت هو .از ددیایتریر باز گا جهوانی بوه شوااف
میف .،کسی به یقیر نای.اند باز گا از چه زمان  ،از کجا آغاز شدهاند  ،چوه کسوی یوا کسوانی
آغازگر آنها بو.هاند گاهگاگی ایر باز گا از آثاف ا.بی  ،تحقیقی سر .ف آ،ف.هانود کوه مویتووان بوه
.یری هگی پافها از آنها پی بر .امر،ز یاهمهگا علای باسمانش اسی هرصوت بسویاف افزشوا د فا
برا تبییر جوامع معاصر  ،م شا بسیاف از آ.ام  ،فسوم  ،هعالیتگا آنها هراگم آ،ف.ه است .ف
سرزمیر په ا،ف ایران بوه .لیول ت ووع جغراهیوایی  ،گونواگونی فیشوهگوا هرگ روی بواز گوا ،
سرگرمیگا فایج بیر مر.م از ت وع  ،گسمر.گی هرا،انی برهوف.اف است بد،ن شک نقش جامعوه
.ف ایر ت وع بیاثر نبو.ه است  ،لذا نوع جامعه  ،ساهماف اجمااعی یاکم بر آن .ف ایجا ، .اسوماراف
نوع باز تاثیر .اشمه است ب ابرایر میتوان گفت باز گا بیانرر میزان پیچیدگی اجمااعی  ،سیاسی
یک جامعه گسم د  ،گر باز مرایلی فا پشت سر گذاشمه  ،اگداهی فا .نبال میک د که بویافتبوا
با نوع باهت جامعه نیست بشر ا،لیر باز گا هو .فا با اسمفا.ه از مووا ، .اشویا هوام  ،وبیعوی
شر،ع کر .اجد،ل )1فشد ذگ ی یا اجمااعی انسان  ،تسلط پویشف،نوده ا ،بور وبیعوت امنوان
.ستکاف .ف اشیا وبیعی فا به ،جو .آ،ف ، .از ایر زمان اشیا به هواست انسوان تغییور شونل
.ا.ند تا بموان د اندیشه ا ،فا .ف شنل.گی به باز غ ا بیشمر بخش د جد،ل ذیل ابزاف بواز گوا ،
سرگرمیگا موجو. .ف ایران فا نشان می.گد

35

مجله انسانشناسی ،سال دوازدهم ،شماره 1393 ،20

جدول  :1ابزار بازیها و سرگرمیهای موجود در ايران (قزل اياغ)22 :1379 ،
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.ف جد،ل  1با ایر ،ادعیت ف ،به ف ،گسمیم کوه ابزافگوا بواز مور.م چقودف سوا.هانود  ،از
ملاوستریر  ،هرا،انتریر امنانا

موجو .به ع وان ابزاف باز اسومفا.ه مویک ود اسوبام چ ویر

باز گا س می معاوالً از سا.هتریر . ،ف .سمرستریر اشویا مان ود سو ر چووم اسومخوان ،
گسم د  ،با ا،ضاع وبیعی محل نیز افتبا .افند ضا ا فدم  715باز بد،ن ابزاف نشانرر ایر ننموه
است که برا باز کر.ن  ،سرگرم شدن الزامی به ،جو .ابزاف  ،اسبامبواز ایسواس ناویشوده
است دوانیر  ،مقرفا باز گا فایج بیر مر.م نیز هو .مقولها دابل مطالعه  ،بحث است گرچه
اغلب ایر باز گا .افا داعده گسم د ،لی دوانیر  ،مقرفا

یاکم بر آنها بسیاف انعطافپذیر است

 ،به هراهوف سر بازینرگا  ،شرایط  ،امنانا آنها تغییر میک د.
قاپبازی :مفاهيم و اصطالحات
زمانی که .ف ف،سماگا ایران  ،گاانطوف آذفبایجان گوسف د فا دربانی میکر.ند شخص دصام یا
.باغ از جوانان میهواست پا عقب گوسف د فا .فست .ف باال دا یا آشیق کای سوفاخ کر.ه ،
چوم نازکی فا به دطر کامر از نیم سانت .ف آن هر ،کر.ه  ،پس از ایجا .یک مسیر .ف زیر پوست
آنرا با .گان با .ک د تا عال پوستک ی فایت انجام گیر .شاید ایر یرکت ناا.یر چوادو ز.ن بور
پوست ف ،دا برا ا،لیر عال پوستک ی .ف ایام گذشمه دابل تفسیر باشد ،لوی امور،زه صورها
یک عال کافبر .به شااف میف. ، .،ف گر صوف ا،لیر برهوف .با ،اژه دوا اسوت .ف زانوو
عقب تاامی جانوفان پسمانداف یوک دوا ،جوو. .اف .کوه .ف گور ییووان شوامل  ،.عود .اسوت
اتصویر )2از گذشمه ،.ف تا امر،ز ایر اسمخوان منعبی شنل به ،سیلها برا بواز تبودیل شوده
است لغتنامه .گخدا دا

فا ،اژها ترکی .انسمه که از آن برا بواز اسومفا.ه مویشوده اسوت

ایمااال دا باز  1تحت ع وان اشمال ر  ،یا شمال ر  ،بجول که .ف لغتنامه نیز بیوان شوده مووف.
________________________________________________________
 1باز با دا
یع ی دا

فا «دا باز » میگوی د که .ف زبان آذف به نام آشیق ا،ی ی ش اهمه شده است به آذف آشیق

 ،ا،یون یع ی باز  ،افام ه ایران تحت ع وان جان . ،ف یونان . ، Astragaloف کشوفگا التیر تحت

ع وان تالی  Knucklebones game،ش اهمه میشو. .ف عربی ایر اسمخوان فا کعب نیز گوی د ایر باز با
36
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اسمفا.ه بو.ه است البمه ددمت باز بر اساس یاهمهگا باسمانش اهمی بسیاف کهرتر از ایور ،اژهگوا
است یک دا

چهاف سطح .اف .به نامگا «بوو» «جیک» «اسب االچی)» « ،هر اتخوان)» البموه

اگر دا به صوف عاو .اآنگونه که .ف شنل . 2یده میشو ).دراف گیور .اصوط یا «انبوا» گفموه
میشو .که ایماال ،دوع آن یک به گزاف است .افا اممیازا باالیی بو، .لی دبل از بواز بایسومی
ف ،آن تواهق شده باشد

تصوير :2محل قرار گرفتن قاپ در پستانداران

جیک سطح پهور دوا فا گوی ود کوه بور هو ف بووو گو.الچوه ا .ف میوان آن دوراف .اف.
اتصویر)1.3
بوو سطح پهر  ،برآمده دا است که یک سر آن هر،فهمری  ،سر .یرر

برآمده است کوه

تقریبا شبیه یلز،ن است اتصویر )2.3
اسب اآلچی) سطح بافیک دا است که سرتاسر وول آن کای گو. .یده میشوو .اتصوویر
)3.3
هراتخان) سطح بافیک مقابل اسب که تا ید .،مسمطیل بیگوشوها فا مویمانود  ،تقریبوا
مسطح است اتصویر . )4.3ف ،ادع .ف یالت اسب  ،هر دا ناا .از اسمواف  ،برپوایی ،.فان
ییا ییوان نیز بو.ه که .ف باز اممیاز بیشمر کسب می ک د

نامگا مخمل

.ف م اوق مخمل

ایران ش اهمه میشو« .ترنهباز » .ف کرمان «دابان» .ف کر.سمان  ،کرمانشاه

«ترنا باز » یا «.فنهباز » .ف مازندفان دام.فنه یا دام.فه پا انداز یا پا.شهانداز .ف تهران
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تصوير  .1 : 3حالت جيک  .2حالت بوک  .3حالت اسب (آلچی)  .4حالت خر(تُخان)

آنچه .ف باال اشافه شد هقط اصط یاتی بو .که به مشخصا هیزینی هوو .دوا اشوافه .اف.
،لی اصط یاتی مربو به هو .باز . ،ستکاف گا بازیرران ف ،دا
باعث ،ف .،مقرفا

،جو. .اف .که گواگی

جدید .ف نوع  ،شرایط باز میشد که .ف ذیل به برهی از آنها اشافه هواگیم

کر .برهی از دا بازان .ف ساهماان دا گا تغییراتی ایجا .میک د تا ایماال ،دوع سطح .لخواه فا
ایا گاان سطو آلچی  ،تخان) زیا.تر ک د از ایر ف ،دا گا بر سه گونه سا.ه سواییده ازیلوه) ،
باف.اف تقسیم میشوند دا سا.ه داپی است که .ف آن تغییر ندا.هاند دا ساییده به ساییدگیگا
عاد که بیشمر .ف سطو آلچی  ،تخان  ،بسمه به نوع باز .ف سطو جیک  ،بووو نیوز انجوام
میگیر .گفمه میشو .دا
باف.اف کر.ن دا

باف.اف داپی است که .ف آن سرم یا جیوه هر ،کر.هاند معاووال بورا

ف،غر آن فا میکش د تا سبک شو ، .به آسانی بموان د هر.ه اسمخوانگا .ف،ن

آن فا هالی ک د اکثر ا،دا

سطح هر فا میسادیدند تا اسب بایسمد برا آننه داپی فا اسوب بواف

بزن د با .فهش .ف پا شاخ هر دا از،ادد که انح ا آنها به ورف هافج است) یک سوفاخ
میکَ د  ،از آن سوفاخ .اهل شاخ هر فا میتراش د  ،فیزهاسمخوان گا آن فا بیر،ن میآ،فنود
سپس از ورف جیک .اهل کم هر دا فا ازایدهگا گر ، .هایده که مقابل شاخ است) سوفاخ
کر.ه .ف،ن کم هر فا میتراش د پس از آن تنهگا سرم کاغذ فا که به شنل زف،فق اسوت
به پ به میپیچ د  ،از فاه سوفاخگا .ف ک

دا

هصوصا ورف جیک آن مویهوابان ود آنرواه بوا

مقداف پ به ف ،سرمگا فا می پوشان د تا سویاگی آنهوا از سوطح هور دوا .یوده نشوو .ضوا ا
یفرهگا .اهل دا فا از پ به پر میک د تا سرمگا تنان نخوفند  ،جابجا نشوند بعد از ای نه بوا
آزمایش اوای ان یاهم د که دا هوم از کاف .ف آمده کای موم که چسب دگی .اف ، .تقریبا گمفنر
دا است ف ،سوفاخگا ذکر شده میمال د  ،دا فا با هاو میآالی د تا محل سوفاخگا کوام
گمفنر دا

شو ، .از نظر دا بازان مخفی بااند اجهانشاه  )1350گاانووف که بیر دوا گوا

کش شده .ف یفاف گا نیز دا گا باف.اف .یده میشو .یک نوع .یرر  ،ددیای سورمفیوز .ف
،سط دام یع ی .ف دسات جیک انجام میشد  ،محل سرمفیز کام مشخص بو .که به آن شاه
دا یا سَققه میگفم د که بیشمر .ف باز گا گر،گی  ،معاوال .ف .اهل .ایرها به شعاع بیش از1
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ممر انجام میشد از ورف .یرر بایسمی .ف موف ،. .نووع آهور یع وی سواییده  ،سورم.اف بویر
بازین ان تواهقی صوف گیر .زیرا ایر مواف .برا تنراف ورهیر .لخواه دا است لذا اگر بچهگا
دا باز مموجه ساییدگی یا سرمفیز مخفی بشوند هر .مذکوف مخفیکواف تلقوی شوده  ،ا ،فا .ف
باز گا .یرر فاه نای.ا.ند  ،یمی یک تصویر ذگ ی م فی از . ،ف اذگان ایجا .میشد
انواع بازی با قاپ
باز با دا مم وعتر از آن است که بموان انواع مخمل

آن فا به ،یژه .ف سراسور ایوران برشوار، .

تد،یر کر، .لی .ف ایر مقاله تا آنجا که میسر بوو.ه معور،فتوریر ایور بواز گوا فا بوا دووانیر ،
مقرفا شان آ،ف.هایم
 -1دا سرپا به  ،.وریقه تیلی  ،پئی باز میشده است
 -2سه دا
 -3چهاف دا

از نظر بر ، .باهت مهمتریر باز دا بازان است
.ف بیشمر شهرگا ایران ممدا،ل بو.ه  ،از نظر دواعد شباگت زیا .به سه دا

.اف.
 -4پ ج دا

.ف اکثر شهرگا ایران فایج بو.ه  ،به لحا ددمت بیش از بقیه بو.ه است

 -5هر کَلَک .ف هایر  ،گلپایران باز میشده است
 -6سلطانی ایر نوع دا باز .ف آذفبایجان اشردی غربی اف.بیول  ،زنجوان) ممودا،ل بوو.ه
است
 -7گفت دا

.ف آبا .گا اوراف افاو ف،اج .اشمه است

 -8آلچوتخان ایر نوع باز .ف دره.اغ آذفبایجان  ،سایر م اوق ایران ف،اج .اشمه است
 ، -9انواع .یرر باز با دا
.ف ایر مقاله برا جلوگیر از ووالنی شدن یا..اشت معر،فتریر انواع دا باز فا که سوه
دا  ،سلطانی گسم د شر هواگیم .ا.
سه قاپ
.ف بیر انواع دا باز «سه دا » مهمتریر باز است  ،موف .ع ده مر.مان وبقا کم .فآمود نیوز

بو.ه است زیرا تشویش چ دانی نداف ، .به محض فیخمر دا گا برنده  ،بازنده دطعی معلوم می-
شو .شنل پخمهتر  ،کاملتر اکثر اصط یا

فسوم  ،مقرفاتی که .ف انواع .یرر دا بواز بنواف

میبر. .ف سه دا موف .اسمفا.ه دراف میگیر .سوه دوا

گذشومه از تهوران .ف اکثور ف،سوماگا ،

شهرگا ایران ف،اج .اشمه است کوچهگا هاکی پشت بامگا کاگرلی زندانگا دهوههانهگوا ،
39
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ه صه اغلب مح

هقیرنشیر  ،پرجاعیت تهران محل باز سه دا بو.ه است تعدا .بازین ان

ممغیر است  ،معاوال بیر  ،.تا .ه نفر است بازین ان سه عد .دواپی فا کوه بوا آن بواز مویک ود
«یندست دا » مینام د ،دمی سه دا

ف ،زمیر مینشی د مانر است به چ د یالت زیر دوراف

بریر.
 -1سه اسب؛ دا فیز سه برابر دا بر.ه است ایع ی 9تا دا بر.ه است)
 -2سه هر؛ دا فیز سه برابر دا بر.ه است
 ،. -3هر  ،یک اسب؛ دا فیز سه برابر دا باهمه است
 ،. -4اسب  ،یک هر؛ دا فیز سه برابر دا باهمه است
 -5یک هر  ،. ،بوو؛ دا فیز یک برابر دا بر.ه است
 -6یک هر  ،. ،جیک؛ دا فیز یک برابر دا باهمه است
 -7یک اسب  ،. ،بوو؛ دا فیز یک برابر دا باهمه است
 -8یک اسب  ،. ،جیک؛ دا فیز یک برابر دا بر.ه است
 -9یک اسب یک بوو  ،یک جیک؛ نه دا بر.ه  ،نه باهمه است
 -10یک هر یک بوو  ،یک جیک؛ نه دا بر.ه  ،نه باهمه است
2

بطوفکلی .ف سه دا سه شنل عاده ،جو. .اف .نقش 1امجاوع اشنال برنده) بُز امجاووع
اشنال بازنده)  ،بهاف ابرنده  ،بازنده نداف ، .نوبت دا فیخت فا به .یرر م مقل میک د) تعودا.
نقشگا شش شنل تعدا .بزگا پ ج شنل  ،تعدا .بهافگا گجده شنل است که به ادم ا مقاله هقط
اشنال نقش فا شر می.گیم
اشكال نقش
 -1یک اسب با  ،.جیک فا «تک نقش» مینام د که به «تک نقش اسبی» معر،ف است دوا انوداز
یک سر معا.ل یک برابر دا گا باز فا میبر .اتصویر  -2 )11یک هر با  ،.بوو فا «تک نقش
هر » میگوی د که مان د تک نقش اسبی هقط یک سر میبر .اتصویر  -3 )12گرگاه  ،.تا از دا
گا به شنل اسب  ،دا سوم به شنل جیک یا بوو ب شی د ایر شنل « ،.اسب» نامیده میشو .که
.ف ،ادع  ،.تا نقش به یسام میآید  ،. ،سر میبر .اتصویر  -4 )13گرگاه  ،.تا از دوا گوا بوه
________________________________________________________
1. Naghsh
2. Boz
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شنل هر  ،دا سوم به شنل جیک یا بوو ب شی د ایر شنل فا « ،.هر» موینام ود کوه مثول ،.
اسب  ،.برابر برنده میشو .اتصویر - 6 ، 5 )14گرگاه گر سه دا به شنل هر یا اسب بایسم د
ایر شنل فا «سه هر» یا «سه اسب» گوی د که دا انداز سه برابر آنچه فا که شر بسومهانود برنوده
میشو .اتصویر )16 ، 15به ایر ترتیب کاال مطلوم گر دا باز ایر است که نقش سه اسوب ،
سه هر بیا،ف .م ظوف از برنده  ،بازنده شدن تعداتی دا اسمخوانی بو .که بیر بازیرران ف ، .بدل
میشد انویس ده)

تصوير  .1 : 4تک نقش خری(تُخان) .2تک نقش اسبی(آلچی) ( نويسنده)

تصوير  :5دو اسب يا دو خر (نويسنده)

تصوير  :6سه خر يا سه اسب (نويسنده)

سلطانی
ایر نوع دا باز .ف آذفبایجان اشردی غربی  ،اف.بیل) ممدا،ل بو.ه اسوت دوا .ف زبوان آذف
آشیق نامیده میشو .ماتوم ابوو) ماو اجیک) آلچی تخان اصط
آذف به چهاف عال اصلی دا او ق میشو .محیط باز
41
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فسم میک د .ف هاصله تقریبی  3ممر با دا گوا  ،بوه مووازا آنهوا هطوی .ف  ،.وورف .ایوره
میکشیدند که ایر محلگا ایسما.ن دا بازگا فا «مایا» مینام د  ،از آنجا به ،سیله دا

گا ،کوه

«سَققه» نامیده میشو .دا گا .اهل .ایره فا میزن د دا بازگا نفر یک یا  ،.دا میان .ایوره
به شنل اسب یا هر به .نبال گم میچی د یک دا فنر شده فا گم بوه اسوم سولطانی .ف ،سوط
دا گا دراف می.گ د  ،هو .به محل مایا میف،ند برا تعییر نوبت  ،.نفر از دا بازان گرکدام یک
دا

به گوا میاندازند کسی که داپش اسب یا جیک ب شی د نفر ا،ل است  ،برا معیر کر.ن نفور

سوم نفر برنده با دا باز بعد به گایر ترتیب عال میک د  ،الی آهر شخصی که نوبت ا،ست
سققه فا .ف .ست میگیر .تا سلطانی فا از .ایره بیر،ن ک د . ،ف عیر یال میکوشد دا گا .یرر
تنان نخوفند چون اگر سلطانی از .ایره بیر،ن نر .،باید از جیب هو .به تعدا .دوا گوا تنوان
هوف.ه .ف .ایره دا

دراف .گد معاوال نفر ا،ل سلطانی فا گدف دراف نای.گد؛ زیرا یقیر .اف .یوا

سلطانی از .ایره هافج نخواگد شد یا دا گا اوراهش تنان هواگ د هووف. ، .ف نمیجوه تعودا.
زیا .از دا گا جیبش فا هواگد باهت ف ،ایر یسام دوا انمهوایی هوط زنجیور فا نشوانه
میگیر ، .سعی میک د آن دا  ،دا گا مجا،ف فا از .ایره بیر،ن ک د  ،ببر .چ انچه دا انمهایی
فا ز ، .بیر،ن کر .اما دا مجا،ف آن تنان هوف .گاان دا فا به جا دا تنانهوف.ه .ف .ایوره
دراف می.گد از آنجا که بازینرگا دا.ف نیسم د به سهولت سلطانی  ،سایر دا گا فا از .ایره هوافج
ک د به تعدا .دا گا .اهل .ایره اهز.،ه میشو .تا بازینر هوو شانسوی سولطانی فا از .ایوره
بیر،ن ک د  ،گاه دا گا موجو. .ف .ایره فا ببر .دا گا بر.ه شده به هانه آ،ف.ه مویشود ،
ما.ف آنها از ،سط سوفاخ  ،از .یواف هانه آ،یزان میکور .کوه .ف کو.کوان نووعی ایسواس بور، .
پیر،ز ایجا .میکر. .ف محووهگا باسمانی ،جو .سوفاخ ف ،دا گا مشخص شده است افو
به ا.امه مقاله) البمه باز .ف .اهل .ایره .افا انواع مخملفی بو .که سلطانی ینی از آنها بو.
شواهد باستانشناختی و تاريخی از قاپبازی در جهان و ايران
گاانطوف که گفمه شد تعییر .دیق تافیخ آغاز دا باز  ،یمی ش اهت م طقه جغراهیایی آن بسویاف
سخت  ،نیازم د مطالعا .دیق . ،دت .ف تاامی گزاف گا یفاف است آنچه تا امور،ز بروبوق
یاهمهگا باسمانش اسی دابل بحث است ایر است که دا باز نیازم د .سمرسی کاهی به اسمخوان
بز  ،گوسف د بو.ه است مساله بعد

ضر،ف

،جو .ا،دا

هراغت .انوش  ،آگواگی اسوت کوه

بمواند از اشیا  ،موا .پیرامون دواعد باز  ،یمی هو .باز فا ابداع ک د .سمرسی به اسمخوان دا
.ف جهان برا ا،لیر باف .ف گزافه گفمم دبل از می . .ف ها،ف نز.یک به هصووص .ف ایوران فخ
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.ا.ه است که برا ا،لیر باف کشا،فز

.امداف  ،به تبع آن ف،سمانشی ی از ایر نقطوه آغواز شوده

است افو ،یت . ،ایسون . )1381ف اکثر یفاف گا دا

گوسف د  ،بز  ،غیره یاهت میشو، .لی

،جو .گرگونه دا .لیل بر باز آن نبو.ه بلنه میتواند یک اسمخوان وبیعی بو.ه باشد نویس ده با
تنیه بر برهی .الیل ناونهگایی فا که .افا دطعیت باالتر گسم د بیان کر.ه است  -1آن .سمه از
گزاف گا باسمانش اسی که .ف آن کا،شرران با توجه به باهت  ،ترکیب یاهمهگا ممقاعد به عالنر.
باز با ایر نوع اسمخوان شدهاند؛  -2پیدا شدن ایر دا گا گاراه با سایر مجاوعهگا مورتبط؛ -3
،جو .ساییدگیگا عاد .ف ورهیر دا یع ی اسب اآلچی)  ،هر اتخان)؛  -4دراف گرهمر یوک
مجاوعه کامل از دا .ف دبوف کو.کان  ،نوجوانان؛  -5دراف گرهمر دا گا .ف دبوف که .ف آنها اشویا
افتبا مسمقیای با شغل  ،سر مموهی .اف .به .لیل محد،یت تعدا .مقالهگا علای  ،پژ،گشی .ف
ایربافه سعی هواگیم کر .صرها به مهمتریر محووهگا باسمانش اسی که .افا یاهمهگوا دطعوی
گسم د اشافه ک یم
بررسی محوطههای دارای قاپ در ايران و جهان
گیا باسمانش اسی .انشراه شیناگو به سرپرسمی فابر برید .،،از ا،لیر گیا گا کا،

علای

.فبافه آغاز کشا،فز  ،ف،سمانشی ی .ف ها،ف نز.یک بو .که .ف غورم ایوران  ،شواال عوراق بوه
هعالیت پر.اهت ایر گیا به .نبال پاسخ به ایر سوال بو .که ا،لیر مریله کشوا،فز . ،اموداف
.ف کدام م طقه  ،تحت چه شرایطی به ،جو .آمد وی کوا ،گوا ایور گیوا .ف تپوه ب اگلیوک
ا. )Watson,1983ف م طقه ف،اند،ز .ف کر.سمان عراق .ف الیهگا ،.فه یل

دا گا گوسوف د

یا بز به تعدا 5 .عد .اتصویر. )11ف ک اف گم به صوف کافشده  ،کام سابیده شده یا گاان تیله یا
زیله 1که نشان از باز منرف  ،کافشدگی تعاد بو.ه است به .ست آمد که یفافان فا به ایر هنر
انداهت که ای ها کافبر .جزء باز نداشمهانود ننموه جالوب ایور اسوت کوه آنهوا بورا مقایسوه
انسانش اهمی تصا،یر از مر.مان ف،سماگا معاصر ایران فا نشان .ا.هاند که با گاان تعدا .دوا
.ف یال دا باز گسم د ننمه جالب .یرر ایر عنس تاکید بر کو.کانه بو.ن ایر باز .اف .که بیر
یک پیرمر .با یک پسر بچه  9یا  10ساله انجام شده که ج به انمقال تجربه باز  ،یوا.گیر بویر
________________________________________________________
 1بیر دا بازان آذف زیله به دا گایی او ق میشد که ورهیر به م ظوف تنراف ورف .لخواه اسب اآلچی) ،
هر اتخان) دا

فا سادیده باش د که معاوال برهی آنرا بره ف باز جوانار.انه تشخیص .ا.ه  ،دا گایی که

بیش از ید ساییده شده باشد فا باز نای.ا.ند
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نسلی .اف .البمه .فموف .انسانش اسی دا باز

چروونری  ،شورایط یواکم بور آن .ف ف،سوماگا

معاصر ایران م ابع زیا .مان ود سوفرنامهگوا ف،زناموهگوا  ،یموی گوزاف گوا انسوانش اسوی ،
باسمانش اسی موجو .است از آن جاله میتوان به مواف .ذیل اشافه کر .وبق گوزاف

،اتسوون ،

کرامر .ف ید 1980 .،می . .ف بخشگایی از ایران  ،عراق دا باز بویر کو.کوان  ،نوجوانوان
جریان .اشمه است ا )Watson, 1979:199; Kramer, 1982: 42پا،ل پیمزف معلم آمرینایی کوه
.ف سالگا  1344تا . 1346ف ینی از مدافس شهر اگر ا.ف آذفبایجان شردی) تدفیس میکر. .ف
هاورا هو. .فبافه دا باز چ یر نوشمه است عدها با اسمخوان زانو گوسوف د یع وی دوا
باز میک د گر دا چهاف ،جه ناصاف .اف. ، .ف باز از  ،.یا سه دا اسمفا.ه میک د از دبول
شر میب دند اگر سه دا یا تعدا .بیشمر از دا گا هر. .ف بهمریر شنل مانر دراف بریور.
برنده است جیب بع ی از .انشآموزان پر بو .از دا  ،مر .ف هانه کلنسیونی از ایر دا گوا فا
که از بچهگا میگرهمم جاعآ،ف کر.ه بو.م گاگی دا بچهگایی که اوراف هانه مور دوا بواز
میکر.ند .اهل هانه مر میاهما .عدها فا میش اهمم که کافشوان دوا بواز .ف محلوه موا بوو.
ا )Pitzer,1966اسما .شهریاف .ف .یوان ییدفبابا با اشافه به اصط یا هاص ایر باز
زیبایی تاام بازگو میک د
بو .ام ف.ا چوهلی جیزیق آتایشام

ا.ف ایر بامگا هیلی .ایره برا دا باز کشیدهام)

ا،شاد فیر آشیق فیر ا،تاوشام

ابر.هام دا بچهگا فا)

دوفدوشوملی سَققه آلیب -ساتایشام

اهریدهام  ،هر،همهام دا سرم .اف بچهگا فا)

ا،شاق نئجه گیچ زا.ی ان شا .ا،الف

امیبی ی چطوف کو.و با گیچ شا .میشو).

ای د بیزیم غَای توتاوف ،.نیاالف

ااما االن غای .افم که .ف جهانی نر جد)

گر آنچه شهریاف .ف ایر چ د بیت گفمه مطابق با یاهمهگا محووهگا باسمانی است

تصوير :7قاپهای مکشوفه از تپه بناهليک و قاپبازی در روستاهای ايران ()Watson,1983
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بایسمی توجه .اشت ایر نوع باز
سرعت .ف سراسر جهان گسمر
که دابل توجهتریر آنها دا

به .لیل جذابیت باال گر،گوی  ،افزان بوو.ن ابوزاف آن بوه

یاهت لذا دا گا زیا .از اسپانیا تا مغولسمان به .سوت آموده

و یی یاهت شده از گوفسمان ،افنا بلغافسمان اسوت کوه مربوو بوه

گزافه پ جم ق م است ا )Gilmour, 1997:170از محووهگا ،.فه نوس ری .ف اووراف .فیوا
مدیمرانه گم دا گا زیا .بدست آمده است ا. )Landenius-Enegren, 1993: 91ف آناوولی
دا گا زیا .از الیهگا عصر کالنولیمیک تا ا،اهر گزافه ا،ل بدست آمده است ناونوهگوایی از
کالنولیمیک فا میتوان .ف الیهگا ددیای محووه علیشاف .ف آناوولی مرکز یاهت که .ف آنها دا
گوسف د فا پس از سوفاخ شدن با سرم پر کر.هاند دا گا سوربداف .ف تعودا .از سوایتگوا
گزافه ،.م  ،ا،ل ق م نیز گزاف

شده است دا

سربداف تا امر،ز کافبر. .ف .بوه ،یوژه .ف بواز

سلطانی که .ف آذفبایجان ف،اج .اف. .ف الیهگا محووه باسمانی مر.یخ-اب

1

.ف سوفیه مویتووان

دا گا گوسف د بز  ،سایر ییوانا پسمانداف فا که برا باز  ،سایر اگداف ناا.یر موف .اسمفا.ه
دراف گرهمهاند از عصر مفرغ ددیم تا عصر آگر ش اسایی کر .که یفافان آنها فا .ف فابطه با بواز ،
یمی نشان.گ ده وبقه اجمااعی  ،ثر،

تفسیر کر.هاند جالبتریر آنها دبر کو.کی اسوت کوه .ف

.اهل آن  147دا باز به .ست آمده  ،ت ها یاهمه .یرر ایر دبر یک ظورف از بودل چی وی بوو.ه
است اتصویر )12نویس ده مقاله مذکوف .ف سایر محووهگا آسیا صغیر مدافو مبم ی بور ،جوو.
ایر نوع باز .ف ،.فه گخام شی فا نیز مسم د کر.ه است افو )Peyronel, 2005

تصوير :8قاپهای بازی از محوطه مرديخ-ابال ()Peyronel, 2005

________________________________________________________
1. Mardikh-Ebla
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.ف تپه افسطو شهریاف. ، 1ف الیهگا مربو به هرگ ر کوفا -افس تعودا .دوا گوسوف د
گاراه با دا ییوانا بزفگ چثه مان د گا. ،ف باهت مشابه  ،تقریبا نز.یک به گم بوه .سوت آموده
است که به .لیل یاهمه شدن یک دطعه هلزمان د اشاید سرم) .ف نز.ینی اسمخوان گوسف د ما فا توا
ید .،ممقاعد میک د که .ف عصر مفرغ ددیم نیز ایر بواز ف،اج .اشومه اسوت از وورف .یرور
اسمخوان مربووه فاست .ست بو.ه که به ع وان شاه دا اسققه) نیز میتوانست کافبر. .اشمه باشد
اپوفهرج )1390

تصوير  :9قاپ به دست آمده از تپه ارسطوی شهريار

تقریبا گازمان با ،.فان مفرغ  ،آگر تعدا .بیشااف دا
نیز گزاف

.ف محووهگا شرق .فیا مدیمرانه

شده است ا. )Holmgren, 2002: 214ف دبرس یونان مصر عراق ااز الیهگا

گزافه ،.م ق م ا،ف  ،نوز ) نیز دا گا زیا.

بدست آمده است اGilmour, 1997: 169-

. )170ف دافه آمرینا  ،آهریقا نیز .ف محووهگا

،.فهگا

مخمل

دا

یاهت شده است

ا)Lewis, 1988

.ف وول عصر آگر  Iایران ا 1350الی  1200ق م) که تقریبا گازمان با عصر مفرغ جدید ها،ف
نز.یک است از محووهگا

معر،ف ایر نوع باز

گزاف

نشده است که ایر بره ف

محووهگا عصر مفرغ جدید آسیا صغیر است که .ف اکثر محووهگا آنها آثاف دا باز یاهت
شده است افو  )Peyronel, 2005ب هاصله .ف اکثر م اوق ایران به هصوص شاال شرق شاال
شاال غرم  ،غرم تا یوزه عی م هرگ ر عصر آگر  IIا800 -1200ق م) آغاز میشو. ، .ف ایر
،.فه شاگد ا،ج گسمر

دا

باز .ف اکثر محووهگا ایران گسمیم شاید جالبتریر مساله ایر

است که عصر آگر  IIفا .ف ایران ا.امه  ،اسماراف هرگ ری عصر آگر  Iبه یسام میآ،فیم که عدم
یاهمه شدن آثاف ایر باز .ف عصر آگر  Iدابل توجه هواگد بو .وی ،.فه عصر آگر . IIف اکثر
م اوق ایران الرو هرگ ری بسیاف مشابهی جریان .اشمه  ،دراف گرهمر ایر دا گا .ف،ن دبوف افتبا
________________________________________________________
 1الزم به ذکر است که .فو ایر نوع یاهمه گا .ف محووه گا باسمان ش اسی به گو
نوع اگایت یاهمه گا .ف گزاف

گا  ،بسمری .اف .که مانر است ایر دا

غفلت ،ادع شده باشد
46

 ،ذکا،

باسمان ش اس ،

گا .ف بسیاف از محووه گا موف.
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نز.ینی با نوع تدهیر سر  ،پایراه اجمااعی مموهی .اشمه که تقریبا .فتاامی محووهگا عصرآگر
 IIفعایت میشده است
محووه یس لو .ف  12کیلوممر

ج وم غربی .فیاچه اف،میه  9 ،کیلوممر

شاال شردی

شهرسمان نقده .ف آذفبایجان غربی دراف گرهمه است ایر محووه با الیهگا هرگ ری هشر.ه به
صوف تپها بل د .ف .شت مذکوف .یده میشو .که به لحا .هاعی نیز .ف وول عصرآگر ، II ، I
،.فه ا،فافتوگا مسلط بر .شت بو.ه است ایر .شت مسیر فا از مرزگا آشوف .فغرم تا
م اوق .یرر ایران .ف شرق ایجا .کر.ه است ا  )Dyson 1989:6ف،سما امر،ز یس لو بر ف،
بخشی از تپه باسمانی .ف شرق محووه ایجا .شده که نویس ده دا باز فا گ وز .ف بیر مر.مان ایر
ف،سما به عی ه مشاگده کر.ه که هقط .ف بیر کو.کان  ،نوجوانان ف،اج .اشمه است چ دیر گیا
پر.اهمهاند که مهمتریر  ،کاملتریر آنها گیا باسمانش اسی

باسمانش اسی .ف ایر محووه به کا،

.انشراه شیناگو بو.ه است )، (Dyson 1960 :121لی .ف ای جا به دا گا به .ست آمده .ف
زمان کا،

آدایان مه دس علی یاکای  ،محاو .فا. .ف سال  1328شاسی به مد

 2ماه از

ورف ا.افه کل باسمانش اسی ایران انجام گرهمه اشافه میشو .ایاکای  ،فا. )130-1 1329 .ف
دراف گرهت  ،چون .ف آن زمان گ وز وبقهب د فایج امر،ز

ایر یفاف دبوف زیا .موف .کا،

،جو .نداشت ب ابرایر تطبیق یاهمهگا آن با وبقهب د گا امر،ز صوف

گرهت  ،لذا دبر که

موف .بحث دراف گرهمه است مربو به عصر آگر  IIاست افو پوفهرج  )1385یفافان ایر
تدهیر فا که به صوف

ج ی ی انجام شده مربو به دبر کو.کی می.ان د که مم اسب با سر

،سایل باز ا ،فا که تعدا .دا

بو.ه .ف دبر

دراف .ا.ه بو.ند ایر مساله که اشیا کام مم اسب

با سر  ،ج سیت  ،وبقه اجمااعی شخص .ف .اهل دبوف دراف میگرهت برا نویس ده وی کا- ،
گا عصر آگر کام تایید شده است

تصوير( :10حاكمی و راد  1329شکل )7
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گوفسمان مسجد کبو .تبریز اگژبر نوبر

 )1379ینی از محووهگا مربو به عصر آگر II

است که  108گوف .ف آن ش اسایی شده است نویس ده وی چ د هصل کا،

ع و گیا بو.ه  ،از

نز.یک ایر دبوف فا مطالعه  ،وی فساله هو .آنها فا تحلیول کور.ه اسوت افو پووفهرج  )1385از
چ دیر دبر ایر محووه تعدا .دا گوسف د به .ست آمد که .ف برهی از آنها آثاف سادیدگی عاد
 ،سوفاخ .ف ،سط دا .یده میشو .که تا به امر،ز ایر ،ضعیت .ف ف ،دا گا ،.ام آ،ف.ه است
گاه ایر دبوف مربو به کو.کان  ،با کامریر اشیا نسبت به سایر دبوف بو.ه است که بیوانرر اشویا
موف .ع ده مموهی .ف ،.فان ییا
نوجوان تعدا .دا

هو .بو.ه است به ع وان مثال .فست زیر پوا اسونلت یوک

گوسف د به گاراه  ،.ظرف سوفالیر هاکسومر فنور بدسوت آموده اسوت

اتصویر)12
گوگرتپه .ف بهشهر مازندفان ینی .یرر از محووهگا ممعلق به عصر آگر  IIاسوت کوه .ف آن
ید 600 .،اسمخوان دا

از گوف یک زن کش

شده است اتصویر )11بر اساس سفالگا .اهل

گوف ددمت گوف گزافه ا،ل ق م تافیخگذاف شده است گوف ک اف یک سنو هشمی دراف گرهموه
بو .به شنلی که جسد بیر،ن  ،دا گا زیر سونو بوو.هانود امواههور،ز

 )354 1386بوه اعمقوا.

نویس ده مقاله  ،براساس .ا.ه دومنراف  ،تجربهگا عی ی نویس ده .ف موف .دراف گرهمر ایر تعدا.
دا .ف دبر ایر زن  ،.هرض میتوان بیان کر .ا،ل ای نه معاوال .ف ف،سما فسم بور ایور بوو .کوه
بچهگا دا گایی فا که .ف هرای د باز بر.ه بو.ند به هانه آ،ف.ه  ،ما.ف هانه آنها فا با .فهش سوفاخ
. ،ف چ دیر ،.جیر .ف .یواف یا .یرو مرکز هانه آ،یزان میکر .کا،شرر محمرم گوگر تپه نیز به
،جو .ایر سوفاخگا اشافه کر.ه است  ،با توجه به ایرکه مسئول ،.جیر کر.ن ما.فان بو.هانود لوذا
آنها فا به یالت ناا.یر .ف دبر دراف .ا.هاند هرض ،.م ایر است که ایر دا گا ایمااال با توجه بوه
 ،.تدهی ه بو.ن ممعلق به هرزند  ،یا سایر هرزندان ا ،بو.ه است که آنها فا .ف دبور مشومرو دوراف
.ا.هاند

48

تحليل قاپبازی به عنوان قديمیترين و پر استمرارترين بازی در ايران ...

تصوير  : 11قاپهای تزئينی در گوهرتپه تصوير  : 12ظروف و قاپهای تزئينی در مسجد كبود

تپه سیلک کاشان .ف ید 3 .،کیلوممر ج وم غرم شهر کاشان دراف گرهموه اسوت .ف یوال
یاضر به ع وان ینی از سایت موزهگا هعال شهر کاشان به شوااف مویف .،ایور محوووه توسوط
گیرشار ا )1389وی سالگا  1937 ، 1934-1933موف .کا،

دراف گرهمه است .ف ایر محووه

چهاف ،.فه اسمقراف .ف تپهگا شاالی  ،ج وبی از ،.فه نوس ری تا ،.فه آغاز عی موی ش اسوایی
شده است افو پوفهرج  )1385پیرامون محووه  ،.دبرسمان موسوم به  B ، Aموف .کوا،

دوراف

گرهت که با ایمسام آنها شش ،.فه .ف سیلک دابل برفسی است .ف ایر مقاله هقط  ،.دبر .افا
دا دبرسمان  Bکه تقریبا بوه ا،اهور عصورآگر  III ، IIتعلوق .اف .اشوافه مویشوو .بورا تاییود
هرضگا دبلی که نحوه دراف گرهمر اشیا  ،ترکیب مقداف  ،نوع آن به سر ج س شغل  ،مودعیت
اجمااعی مموهی بسمری .اشمه بهمریر محووه با توجه به گزاف

کاملی که آدا گیرشار افاده کر.ه

دبرگا ایر محووه گسم د .فگزاف گا ایر تپه هقط .ف  ،.دبر دا گوسف د گزاف

شده کوه

تعدا 10 .عد. .ف گوف  ، 53تعدا. .ف گوف  93بیان شده اسوت گرچ ود .ف مووف .اسونلتگوا ،
ج سیت ایر تدهیرگا مطالبی بیان نشده است اما با توجه به چ ود تدهی وه بوو.ن گووف ، ، 94جوو.
ظر،ف بسیاف می اتوف اسبامباز مان د میتوان یدس ز .ایر دا گا ممعلق به کو.و یا نوجووانی
است که .ف ک اف ما.ف

.هر شده است ننمه جالب ایر است که ظرف اسبامباز مان د به غیر از

ایر دبر .ف جا .یرر .یده نایشو .اشاافه  )958گوف  53نیز با توجه به ،جو .آیی ه مفرغوی ،
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نبو .گرگونه ا،.ا

یرم مثل سرتیر  ،غیره ایمااال ممعلق به یک .همرنوجوان بو.ه است البمه .ف

دبرسمان  Bسیلک آثاف باز گا .یرر نیز به .ست آمده اسوت از جالوه لوو گلوی تخموی کوه
گیرشار از آن تحت ع وان باز مصر یا .میک د که .ف تصویر ناونه مصر  ،سیلنی آن آ،ف.ه
شده است افو گیرشار  )53-52 1389گرچ د گیرشار به دا باز اشافه نایک ود ،لوی بوا
توجه به گمزمانی  ،شباگتگا هرگ ری بسیاف نز.یک بیر ایور ،.فه بوا یسو لویی  IVمویتووان
،جو .دا باز فا بیر مر.مان سیلک  Bنیز ثابت کر .دا باز .ف دبرگوا عصور آگور III ، II

دلعهکوتی اسمان گی ن نیز گزاف

شده است ا)Dono1960

تصوير :13شماره  1از قبرستان  Bسيلک وشماره  2از مصر(گيرشمن ،1389 ،شکل )4

تصوير :15قبر( 53گيرشمن ،1389 ،لوح )69

تصوير  :14قبر( 94گيرشمن ،1389 ،لوح )78
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چ یر دا گا باز فا تقریبا .ف گایر ،.فه یع ی ا،اهر عصر آگر . IIف تپه ازبنی نظر آبا.
کرج نیز گزاف

کر.هاند امجیدزا.ه  1389تصویر)444

تصوير :16قاپهای بازی از تپه ازبکی

البمه به محووهگا زیا .میتوان اشافه کر .که .ف آنها با اسمفا.ه از ایور دوا گوا بواز بویر
کو.کان  ،نوجوانان جریان .اشمه است که ذکر آنها .ف یک مقالوه میسور نیسوت ت هوا مووف .کوه
میتواند اگایت ایر باز فا گازمان با عصر آگر  IIIایران نشان .گد نقوو

برجسومه کوافکایش

ا. ); 2008Affanni Hogarth, 1914ف ،.فه گمیت جدید است که .ف ایر نقشبرجسومه مرایول
کامل  ،اگایت ایر باز بیر نوجوانان آن ،.فه نشان .ا.ه شده است ننمه جالب آن نحوه ،.جیر
کر.ن دا گاست که تا امر،زه نیز ،.ام آ،ف.ه است .ف تصویر گم دا گا ،.جیر شده  ،گاچ یر
نحوه باز که .ف میان  ،.نفر  ،یمی نحوه نشسمر اهرا .نیز .دیقا مشابه با سبک  ،سیاق دا باز
نوجوانان ف،سما گا شاال غرم ایران است انویس ده)
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تصوير :17مراحل قاپبازی در نقش برجسته كاركميش ()Affanni, 2008, fig.7

از الیهگا گخام شی .ف تپه شو

یک س ر ،زنه برنز به شنل دا  ،با هط  ،زبان یونانی

به .ست آمد که به معبد آپولو یونان گدیه شده بو ، .به ع وان غ ادم ج ری ،اف .ایران شده است
ایر ،زنه نشان می.گد دا معیاف برا ا،زان نیز بو.ه است

تصوير  :18سنگ وزنه يونانی از شوش ()Haussoullier,1905

از الیهگا ،.فه گل ی .ف محووه گوف.یون آناوولی داپی بدست آمده که بر ف ،آن کمیبها
یناکی شده است ا )Young, 1962: 154اتصویر  )7دا

کمیبه.اف .یرر نیز از برج گل ی .ف

محووه "گا-آماکیم" .ف هلسطیر اشغالی بدست آمده است ا)Last, 2000: 248

تصوير  :19قاپ كتيبهدار ،ارتفاع  ، 2 cmطول )Last, 2000: 248( 3 cm

تصا،یر نقاشیگا .یواف .ف مصر اهرا .فا .فیال دا باز نشان می.گد بر پشت  ،ف،
برهی از سنهگا ف،می  ،یونانی نقش دوا یوک شوده اسوت اتصوا،یر  )4 3 2تعودا .زیوا.
دا گا برنز

نقرها

و یی عاجی مرمر

چوبی شیشها از محووهگا ف،می پیدا شده که

نشان از محبوبیت دا باز .ف ،.فه ف،م است دا

باز .ف بیر ف،می گا  ،یونانی گا بوویژه .ف

بیر زنان  ،کو.کان از محبوبیت زیوا .برهووف.اف بوو.ه اسوت ا )Kurke, 2003امور،زه نیوز .ف
بخشگایی از .نیا دا گا هلز  ،پ سمینی برا باز ساهمه شده است
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تصوير  : 20نقش قاپ بر پشت سکه ايونيايی؛ قرن پنجم ق.م)Kurke, 2003( .

تصوير  : 21نقش قاپ بر پشت سکههای مکشوفه از كيليکيه؛ قرن چهارم ق.م)Ibid( .

تصوير  : 22نقش قاپ بر پشت و روی سکه رومی ؛ قرن سوم ق.م)Ibid( .

اسموافز .ف مطالعا
دا

دومنرافانه به برفسی اگایت ناا.ی ی  ،جا،.یی باز گا انجام شده با

.ف میان گله.افان مغولسمان اتصویر  )17پر.اهمه است  ،افتبا بیر زندگی شبانی  ،دا

باز فا نشان می.گد  ،معمقد است ،جو .اسمخوان دا

با شنل گ دسی مان د .ف ییوانا

چون گوسف د  ،گا ،باعث بوجو .آمدن دا باز شد . ،ف پر کر.ن ا،دا
اساسی یاهت گله.افان به هواص جا،.یی دا

اگلی

هراغت آنها نقش

اعمقا. .اشم د  ،آن فا عامل تقویت زندگی ،

اهزایش گلهگا می.انسم د پایه  ،اساس ایر تفنر اعمقا .به یک افتبا هاص بیر سحر  ،جا ،.با
دا

زندگی  ،یاصلهیز بو .ا)Stawarz, 1983; 1985; 1991
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تصوير  :23چوپانان نوجوانان مغولی درحال قاپبازی ()Stawarz, 1991

.ف ،.فه اس می ینی از اس ا .که .ف آن از ،اژه «دا باز » سخر فهمه است مربو به ،.فه
سلطان محاو .غزنو است که آمده «دا باز ینی از باز گا ددیای ایرانی است که آن فا از
اهمراعا ولحک «مسخرهچی» سلطان محاو .غزنو می.ان د» اگلچیر معانی )1355
بحث و نتيجهگيری
.ف هرآی د مقاله به نوعی نمایج  ،محوفگا اگداهی که نویس ده به .نبال آن بو.ند مشخص شود .ف
ذیل دبل از پر.اهمر به اثبا هرضگا محققیر به .یدگاهگا فایج .ف تفسیر دا گا بوه .سوت
آمده از محووهگا باسمانی میپر.ازیم چ انچه بیان شد صایبنظران از وریق  ،.گر،ه از .ا.هگوا
.ف موف .دا باز  ،سابقه تافیخی  ،کافبر.گا آن به د ا ،نشسمهاند ا،لیر گر،ه .ا.هگا فا کوه
بیشمر جهت ش اهت سیر تافیخی  ،توصی
تافیخی میشو .نظرا

انواع آن بناف میف .،شامل .ا.هگا باسمانش اسوی ،

مخملفی براساس یاهمهگا باسمانش اسی بیان شده که بیشومر تحوت تواثیر

باهتگایی است که .ف آنها دا به .ست آمده است به ع وان مثال دوا گوایی کوه .ف باهوتگوا
هصوصی یاهت میشوند معاوال به ع وان ابزافگا بواز تفسویر مویشووند  ،تعودا .آنهوا نووع
دا باز فا مشخص میک د اما ،دمی دا گا .ف دبرگا یا .یرر منانگا مقودس پیودا مویشووند
مانر است .افا افز

ناا.یر . ،ف افتبا با مع ویا  ،اعمقا.ا مر.مان باسمان تفسویر شووند

.ف برهی موادع نیز به تعدا .بیش از صد دا .ف ینجا مثل .ف،ن کوزه برهوف .میشو .که موی-

تواند افز گا .یرر مثل افز

پولی یا کلنسویون شخصوی باشود ا)Macqueen, 1975: 71

گر،گی که کافبر.گا آیی ی به ایر یاهمهگا .ا.هاند م شاء نظرا هو .فا براساس یاهمه شدن ایر اشیا
.ف .ف،ن دبوف  ،یا معابد دراف .ا.هاند به ع وان مثال یاهت شدن مقداف زیا .دا

.ف انبواف نز.یوک

معبد .لفی یونان موجب تاکید برج به مذگبی دا شده است ا )Amandry, 1984برهی دوا فا
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.افا کافبر .سابلیک  ،ناا .هرگ ری گر،ه هاصی از مر.م تفسیرکر.هاند برا ایر م ظوف ،جو.
،زنهگا هلز .ف شنل دا فا م و دراف .ا.ه  ،یمی بیر ،اژه التیر  Talusبوه مع وا دوا ،
 Talentبه مع ا گو
 ،گو

 ،ذکا ،فابطه مع ی.اف بیان میک د که به ووف غیرمسمقیم بیر ایر باز

 ،اسمعدا .فابطه مع ی.اف بیان کر.هاند ا )Peyronel, 2005به نظور گُلارور،ن دوا بوه

ایماال زیا .به ع وان پول ابمدایی نیز کافبر. .اشمه است ا )Holmgren, 2002: 212گیلاووف نیوز
با تبعیت از چ دیر هرض فایج معمقد است با ،جو .به .ست آمدن تعدا .زیا .اسمخوان دا

.ف

کا ،گا باسمانش اسی گ وف اگایت  ،عالنر.گا مم وع آن .دیقا مشخص نشده است اموا بوه
ایماال زیا .آنها گم برا اگوداف .نیوو  ،گوم بورا اگوداف موذگبی  ،آدی وی بنواف مویفهم ود
ا )Gilmour, 1997: 167لذا  ،سه موضوع دا  ،جهان مع و

دوا  ،بواز

دوا  ،پوول

ابمدایی فا .ف فابطه با عالنر .دا مطر کر.ه است که .ف شنل  22نشان .ا.ه شده است .ف ایر
شنل دا

.ف مرکز مثلث جهان مع و .ف باال مثلث باز .ف سات چپ . ،ف سات فاسوت

پول ابمدایی .یده میشو.

شکل Holmgren, 2002( : 24به نقل از گيلمور)

البمه .ف ممون ددیای .ف کمامگا

چون ایلیا .گومر  ،ممون تافیخی ،.فه اس می نیز به

دا باز اشافه شده است از .یدگاه اکثر مطالعا

انسان-ش اسی دا

فا به ع وان ابزاف باز

معرهی کر.هاند  ،اتفاق نظر بر ابزاف باز بو.ن آن بیش از سایر ج بهگا آن مطر شده است وبق
تحقیقا

انجام شده .ف آهریقا ج وبی اغلب دا گا بدست آمده سوفاخ شده  ،با سیمگا

مسی به گم ،صل شدهاند که ایمااال برا آ،یخمر به گر.ن با گدف آدی ی یا به ع وان پول ابمدایی
گاچون یلقهگا صدف .فست شدهاند ا )Plug, 1987: 57-58از نظر نویس ده دا گا
مذکوف نیز ج به باز .اشمه  ،سوفاخ کر.ن آنها جهت آ،یزان کر.ن .ف هانهگا بو.ه است که به
ع وان نشانگا اهمخاف هر .برنده به یسام میآمده است گلاررن معمقد است که دواعد دا باز
55

مجله انسانشناسی ،سال دوازدهم ،شماره 1393 ،20

.ف شرق مدیمرانه  ،شرق نز.یک .ف وول  4000سال گذشمه تاید .،بد،ن تغییر بو.ه است
ا )Holmgren, 2002: 217نویس ده مقاله .ف ا.امه نمایج ذیل فا با توجه به تحقیقا
ا.بیا تحقیق ،مطالعه عالی .ف باهتگا اصلی ایر باز

علای ،

بیان میک د

الف) قدمت و استمرار :چ انچه گفمه شد آنچه از یاهمهگا باسمانش اسوی برمویآیود ایماواال
دا باز از ا،اسط ،.فه نوس ری یع ی از ید .،گزافه پ جم ق م با اهوزایش نظوام معیشومی مبم وی
.امداف  ،ف،سمانشی ی پیشرهمه آغاز شده باشد که دا گا به .ست آمده از تپوه ب اگلیوک کوام
تاییدک ده باز گسم د اتصویر. )7ف ،ادع ایر شر،ع باز بسیاف داعدهم د بو .که توا بوه امور،ز
بد،ن گیچ انقطاعی .ف سرزمیر ایران  ،ها،ف نز.یک  ،دافه اف،پا ،.ام آ،ف.ه است گاچ یر اصول
 ،دواعد باز نیز ب ابر آنچه .ف مقاله بیان شد .ف وول زمان چ دان .سمخو
شاید ینی از علتگا اسماراف مساله کایابی دا

تغییرا نشده اسوت

باشد که .ف گور گوسوف د هقوط  ،.عود .دوا

موجو .است  ،از علتگا .یرر هرم م حصر به هر .با چهاف ،جهه کام شاهص آن است کوه ،.
به  ،.شبیه گم گسم د افو تصویر)4
ب) كاربردهای قاپ و علت انتخاب آن برای كاربردهای مذكور :چ انچه بیان شود از نرواه
صایبنظران کافبر.گا مم وعی برا دا بیان شده است که ازکافبر .موذگبی توا .نیوو مطور
گر.ید اتصویر )22اما از نراه نویس ده ایر دا گا براساس شواگد باسمانش اسی  ،انسانش اسوی ،
شنل دا صرها ج به باز .اشمه  ،ج بهگا .یرر تحت تاثیر ایر ج به دراف .اشمهاند
لذا نباید دا گایی فا که .ف،ن دبوف یا .ف انباف معابد  ،غیره به .ست میآید .لیلی بر تقودس ،
شی مذگبی بو.ن آن به شااف آ،فیم بلنه ای ها اشیا  ،کاالگا افزشا د گسم د که هر. .ف زندگی
ف،زمره با آنها سرکاف .اشمه  ،برایش بسیاف مهم بو.ه اند .ا.هگا باسمانش اسی نشان می.گود کوه

اشیا .اهل دبوف بر اساس مقم یا سر  ،شغل  ،مودعیت اجمااعی اهرا. .ف دبوف آنها دراف موی-
گرهت به ع وان مثال .ف دبوف اهرا .ج رجو زفه  ،س

. ،ف دبوف کو.کان اسوبام بواز  ،لووازم

باز  ،دراف میگرهت ابرا مثال  ) Negahban, 1996شی مذگبی به شیی او ق میشو .کوه
.ف افتبا مسمقیم با یک افز

مذگبی بو.ه  ،هو .شی هینفسه مقدس باشد مان د یک آ،یز صلیب

.ف یک کلیسا  ،یا مجساها که جهت نذف به معبد ساهمه مویشوو .البموه ای نوه .ف آغواز برهوی
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ج بهگا سابلیک مان د نشان بخت  ،یا تیز گوشی  ،مساله پیشورویی 1غیوره نیوز .ف ک واف ج بوه
اصلی آن یع ی باز

جریان .اشمه ،.ف از ذگر نیست

ج) مشخصات جمعيتشناختی اموا ننموه مهاوی کوه گوم .ا.هگوا باسومانش اسوی  ،گوم
انسانش اسی آنرا تایید میک د  ،هرض اصلی نویس ده نیز است مساله سور  ،ج سویت بوازیرران
دا است که مطابق اکثر یاهمهگا دا باز .ف میان کو.کان  ،نوجوانان جریان .اشمه که گم شوامل
پسر . ،همر بو.هاند ،لی به نظر میفسد که پسران .ف اکثریت بو.هاند چ انچه ناونوهگوایی کوه .ف
محووهگا باسمانی نشان .ا.ه شدند گاری .ف مقطع س ی کو.کان  ،نوجوانوان بو.نود . ،ف مووف.
ناونه گوگر تپه  ،امثالهم .ف ممر شر .ا.ه شد گایر مساله به ووف غیرمسمقیم تاییدک وده هورض
،.م نویس ده نیز بو .که براساس آن .ف دا باز گیچ شر  ،شر،وی جز ف ، .بودل شودن چ ود
دطعه اسمخوان ،جو .نداشت  ،گیچ ،اسطه افزشا د .یرر مثل پول  ،غیوره .ف جریوان بواز از
ددیایتریر ایام تا به امر،ز کافبر .نداشمه است
ب ابرایر از ،.فه پهلو برهی اهرا .شهرگا بزفگ به هصوص تهران ،اف .باز گا شور ،
شر. ،اف چون ،فق باز غیره شدند  ،کمکم ایر فهمافگا غیر بومی فا ،اف .هرگ ر دا باز
نیز کر.ند که مطابق یاهمهگا ایر مقاله .ف گیچ ،.فها .ف هرگ ر دا باز ایر مسادل  ،یوا داواف
مع ی  ،جایراگی نداشمه است به ع وان مثال عی ی .ف آذفبایجان  ،محل زندگی نویس ده گ وز گم
دا باز صرها .ف بیر کو.کان  ،نوجوانان جریان .اشومه  ،بور ، .باهوت بور سور تعودا .دوا
اسمخوانی است که هر .برنده آنها به هانه آ،ف.ه  ،پس از سوفاخ کر.ن زنان آنها فا ،.جیر کر.ه ،
از .یواف  ،یا .یرو م ازل به نشانه پیر،ز آ،یزان میکر.ند البمه ینی .یرر از علتگا اساسی که
موجب هراموشی  ،کمفنر شدن دا باز .ف ف،سما  ،شهرگا هرگ ری ایران شد مساله .فسوی
بازیرران دا

بو .جذابیتگا  ،ت وع ایر باز ،دت زیا .از .انشآموزان فا میگرهت  ،موجوب

اهت تحصیلی آنها میشد  ،لذا معلایر گرگاه .ف کوچه  ،بازاف .انش آموز فا می.یدند که مشغول
دا باز بو .به ا، ، ،الدی ش تذکر می.ا.ند ،لی امر،زه باز گا هشر  ،ضداه دی کامپیوتر
گم ف،ان  ،زمان  ،گم بی ایی هرزنداناان فا بیشمر از دا باز تهدید میک د  ،یک تهاجم هرگ ری
بیرانه فا جایرزیر یک باز ه ق  ،کام اه دی  ،بومی چ د گزافساله کر.هایم دوا بواز بوه
جهت انطباق با ع یق ملی ذ،ق  ،گ ر مر.می . ،ف نهایت هرگ ر جامعه ایران توانست گسومر
________________________________________________________
. 1ف برهی از ف،سماگا آذفبایجان ،دمی دا
.اشت دا

فا از.یر غذا بیر،ن میآ،ف.ند اگر هانم باف.اف .ف آنجا ی وف

فا میانداهم د  ،اگر اسب اآلچی) میاهما .میگفم د پسر است  ،ضلع مقابل بالعنس
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هوبی یاهمه . ،ف جامعه عاومیت پیدا ک د ایر باز توانست با امنانا سا.ه  ،موجو. .ف اجمااع
 ،هافغ از گر محد.،یمی به سا.هتریر شیوه ا،دا  ،هراغت کو.کان  ،نوجوانان فا پر نااید
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