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قرن ششم هجری  های كودكانه بررسی و تحلیل بازی

 به استناد اشعار خاقانی شروانی
 

 پور نسرین كریم

 
 (3/9/95؛ تاريخ تأييد:  24/06/94)تاريخ دريافت: 

 چكیده

آید. کودکان  شان به نمایش درمی های شان در قالب بازی درک و فهم کودکان از جهان پیرامون

رو  دهند. از این های اجتماعی و هنجارهای فرهنگی آن تطبیق می به یاری بازی، خود را با نظام

از  های فکری، فرهنگی و اجتماعی زمانه خود و یکی ها در زیرساخت خود واجد ویژگی بازی

کیفیت استعالیی های سنتی کودکانه به جهت  های انتقال فرهنگ هستند. این ویژگی در بازی راه

های کودکانه قرن ششم را مورد بررسی  این پژوهش، بازیتر است.  و ساختار ساده آنها برجسته

های کودکانه رایج در روزگاران گذشته به  است تا در عین شناخت بازی  و تحلیل قرار داده

از ناخت ساختارهای اجتماعی، اندیشگانی و فرهنگی آن دوران نیز دست یابد. بدین منظور ش

 است.  نگار قرن ششم، به عنوان مرجع استفاده شده یاشعار خاقانی شروانی، شاعر جزئ

های کودکان و فردگرایی و  ساختارهای قالبی، تقلیدی و غیرخالق بازی ،نتایج پژوهش

دهد. ساختار بسته و مستبد اجتماع قرن ششم  وهی آنان را نشان میهای گر خودمداری در بازی

ها و با استناد به متن شعری،  و ایستایی فکری و فرهنگی مردمان آن روزگار نیز از تحلیل بازی

 شناخته شده است.باز
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 قدمهم

ها با مبانی و محتوای  بازی، رفتاری اجتماعی در سیمایی فرهنگی است. محتوای فرهنگی بازی

های رایج در یک جامعه، حاوی  خوانی و تطبیق دارد. بازی ها هم فرهنگی جامعه مبدع آن

از نوع بینش و اندیشه مردمان آن   های خاص و برخاسته و برساخته ها و داللت معانی، ارزش

های  های سنت و واجد خصایص و ویژگی جامعهبخشی از فرهنگ ها  بازیرو  اند. از این جامعه

، از 1ند. هوزینگارو ز طرق انتقال فرهنگ به شمار میها همچنین یکی ا فرهنگی آن هستند. بازی

آید و هرگاه بازی  وجود می ، معتقد است فرهنگ، در جریان بازی به نظران حوزه بازی صاحب

 (.79: 1380 )ضیمران، تواند به زندگی خود تداوم بخشد اشته باشد، فرهنگ میماهیت خالق د

های  بینی موجود در هر جامعه، بازی با توجه به فرهنگ، نوع نیازها، نگرش و جهان 

ها، آداب و رسوم،  شود. سنت متنوعی برای هر دو رده سنی بزرگسال و کودک ابداع شده و می

خصوص  ها به گیری بسیاری از بازی ی مذهب نیز در شکلاعتقادات اجتماعی و قومی و حت

های کهن، نقشی برجسته و ممتاز دارند. در این میان دستاورد فرهنگی و اجتماعی کودکان  بازی

ای مطلوب برای  مندی از الگویی مناسب از زندگی واقعی و قرارگیری در زمینه ها، بهره از بازی

ادگیری غیر مستقیم باورها و رفتارهای فرهنگی پذیرش هنجارها و سازگاری اجتماعی و ی

 جامعه است. 

ی ورزیدگی جسمانی و واداشتن فرهنگ ایران»جایگاهی ویژه دارد.  در فرهنگ ایرانی، بازی 

دهد و استفاده از بازی را  عقل و هوش به کار و فعالیت را مورد توجه و تأکید قرار می ذهن،

از دیرباز ایرانیان (. 59: 1393 چمه،  )کرمی «شمرد ف میسبب دستیابی به بخش مهمی از این اهدا

دانستند. در ادوار گذشته  و ورزش را از ملزومات زندگی اجتماعی و آمادگی دفاعی می  بازی

رفتند. اهمیت  زمین به شمار می ها جزء فعالیت ضروری و گاه اختصاصی پادشاهان ایران بازی

شده باعث ، 2 هم قرار گرفتهسفارش پیامبر اسالم )ص( مورد  بازی کهو این بازی در دین اسالم 

ها از عناصر  فرهنگ ایرانیان بازی از اعتبار اجتماعی مضاعفی برخوردار باشد. همچنین بازی تا در

________________________________________________________  

1. Hoksingha  

)مجلسی، « شود گیری و خشونت دیده به سرگرمی و بازی بپردازید، زیرا من دوست ندارم در دین شما سخت» .2

1375 :21) 
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های سنتی و کهن ایرانی از  رو بازی آیند و از این ساز در فرهنگ ایرانی به شمار می هویت

های  ترین سند بازی اند. کهن ی ایرانیان بازتابی وسیع داشتههای دیرین در آثار هنری و ادب گذشته

  هایی چون نرد، شطرنج و چوگان است که در آن به بازی کارنامه اردشیر بابکانایرانی، کتاب 

سن بازی، های کهن از جمله ر نیز انواع بازی خسرو قبادیان و ریذکاست. در کتاب   اشاره شده

رگان روز با فرزندان و وسپوهو فرمود که هر» است: ... آمدهبازی و بازی، زین داربازی، گوی

 اردشیر-)شطرنج( و نو اسوباری و چترنگ خویش به نخجیر و چوگان شوید... و به چوگان،

مرا سواری »( و 173: 1342)هدایت،  «)تخته نرد( و دیگر فرهنگ از ایشان همگی چیر و ورد بود

 «... چنان زنم خستگی و دمان به اسپریس، چوگان را بیو نیز  ... وری ... مرا نیزهوری  و کمان

... و در شطرنج و بازی نرد و حلقه ربودن و اسب سواری کردن » (. و55: 1391 )عریان،

و 1389، همچنین، رک: صیرفی،  89: 1364 )معین، «)نوعی از نرد( از همگنان برترم پای هشت

و   ها ابزار تصویرسازی ر شاعران نیز بازی(. در بسیاری از اشعا1393چمه،  و کرمی1346ذبیح، 

 اند.  نمود تخیالت ادیبانه آنان قرار گرفته

خاقانی شروانی، شاعر نامی قرن ششم هجری، از سرآمدان سبک آذربایجانی در ادبیات 

نگر حاوی اطالعات دقیقی از سبک زندگی  فارسی است. اشعار این شاعر تیزبین و جزیی

های رایج در میان بزرگساالن و کودکان آن  ز آن جمله انواع بازیمردمان آن روزگار است. ا

است. وی شاعر بزرگ دربار  های خاقانی قرار گرفته مایه مضمون و تصویرسازی عصر دست

شاهان بود. منطقه شروان که در زمان ساسانیان فتح شد، در قرن ششم از والیات تابعه  شروان

شاهان  شروانکردند.  شاهان بر آن حکومت می شروانآمد، ولی  حکومت سلجوقیان به شمار می

حکومت نواحی غربی دریای خزر عباسی،  الرشید، خلیفه در پی دستور هارون از قرن چهارم قمری

شیبان منسوب به  ای از اعراب بنی طایفه»ن این خاندادست گرفتند.   شروان را به همنطقو 

شاهان  شوند و بعدها خود را شروان یبان خوانده میش آل یا زید شیبانی ]بودند[ که یزدیانم یزیدبن

شاهان در قرن ششم از طرف شمال  نروایی شروان فرما حوزه. (323: 1382 کوب، )زرین« خواندند

شرق با قندهار و چین و از سوی غرب  ب، بلغار، روس و خزران و از ناحیههای سقال با سرزمین

ربی غ مرزهای شمالاین منطقه وسیع در  است.  دهبا حبش و قیروان و زنگ و بربر در ارتباط بو

و دریای خزر واقع است و امروزه در جنوب شرقی قفقاز و در خاک جمهوری  سرزمین ایران
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 نوذری،؛ 1375 مینورسکی، ؛1380نیا،  ؛ رئیس1391 ،زاده )رک: صالحی و قلی آذربایجان قرار دارد

  (.1378 و ورجاوند، 1381

اشعار این شاعر برجسته ادب فارسی برای بررسی انتخاب شود از تا  شدهدالیلی که باعث 

 این قرارند:

های  گرا بودن شاعر، اشعار وی را مشحون از داده ت مشاهده، ریزبینی و تجربهدقت و قو  -

 است شناسان کرده  مردممطمح نظر 

رزیابی کمتر محققی را به سمت اکه  ،پیچیدگی زبان خاقانی و دشواریابی معانی شعری او -

  اشعار وی متمایل کرده است. ای رشته میان

های کودکانه، بخش قابل  های رایج آن زمان، بازی عالوه بر انواع بازی در اشعار خاقانی -

 است.   توجهی را به خود اختصاص داده

د تا بتوان شو و توصیف دقیق جزئیات باعث می مهارت شاعر در خلق تصاویری واضح  

   شناختی  مردماجتماعی و  -ها، برایندی از شرایط فرهنگی این دسته از بازیبا بررسی و تحلیل 

دست آورد و با دیدی نقادانه بدان نگریست. از آنجاکه تاکنون پژوهشی در این  آن روزگار به 

تواند نتایج درخور توجهی به دست  زمینه بر مبنای متنی ادبی صورت نگرفته، این تحقیق می

بلکه قصد  شناسان در پژوهش خود ندارد،  مردمکارگیری نظریات  هی در بدهد. نگارنده ادعای

های کودکان بپردازد و از خالل  تحلیلی به تحلیل محتوای بازی–این است که با روش توصیفی

شناسانه از آن  شناختی و جامعه  مردمهای اجتماعی و فرهنگی آنها، تصویری  ج داللتاستخرا

 .کنددوران ارائه 
 

 ژوهشپیشینه پ

ها در حوزه رفته، اما اکثر آنها و انواع آن صورت گ امروزه تحقیقات بسیاری بر روی بازی

شناسان  های اندک جامعه است. در آن دسته از پژوهش شناسان بوده شناسی و توسط روان روان

ن ها. همچنیتا بررسی و تحلیل خود آن  گرفته ها مد نظر قرار نیز معانی و تأثیرات اجتماعی بازی

سال اخیر صر و یا حداکثر دو صدهای مورد مطالعه در محدوده دوره معا در این تحقیقات، بازی

موجود  های اند. از جمله مقاله ده گرفته شدهها نادی                     رو ب عد درزمانی بازی اند. از این بررسی شده

شمرد: توان موارد زیر را بر اند، می در این حوزه که به طور مفصل در بخش منابع معرفی شده
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از « های سنتی تحلیلی بر بازی»از رحیمی، « پذیری های ایرانی: خرد، سرگرمی، فرهنگ بازی»

گفتاری پیرامون »از بخشی، « های نوجوانان شهر مشهد شناختی بازی تحلیل جامعه»احمدپناهی، 

از احمدی و « های شیرین سنتی بازی»از صیرفی، « زمین های آیینی و نمایشی کهن ایران بازی

زاده و محمدزاده. در  از اسدفلسفی« های چوبی سنتی در ایران، تداوم فرهنگ بومی بازی اسباب»

های کودکانه  شناسان نیز توجه اندکی به مقوله بازی شده و از این میان، سهم بازی  مردممیان 

توان به اثر  شناسان در این حوزه می  مردمهای  است. از بهترین پژوهش  بسیار ناچیز بوده

« های ایران راهنمای بازی»کرد. کتاب  اشاره« های کهن ایران بازی»ارزشمند دکتر علی بلوکباشی 

شود. با این همه در  های سنتی محسوب می های مفید موجود در زمینه بازی نیز از دیگر پژوهش

های  ها، خالء مقاالت و کتبی که به بررسی بازی های مرتبط با مقوله بازی مجموعه پژوهش

شود.  شدت احساس میه باشند، ب  های دوردست سرزمین ایران پرداخته کان در گذشتهکود

در این حوزه پژوهشی از دریچه  ضعفپژوهش حاضر تالشی است برای اندکی کاستن از 

 شناختی.  مردممطالعه 

 

 ها بندی تعاریف بازی و دسته

ه این مقوله دشوار و ارائه تعریفی جامع از بازی به جهت رویکردهای گوناگون محققان ب 

گان  ههای مختلف بازی از زاویه دید پژوهند شدن هر یک از جنبه                            تقریبا  ناممکن  است. برجسته

ها  شناسان بازی است. از نظر روان  آن، نگرشی ویژه و تعریفی دیگر از مقوله بازی به دست داده

بندی  ی، در تقسیمعبارت دو معیار مشترک دارند: اول آنکه فاقد هدف بیرون از خود هستند. به

ای  دیگر آنکه خود پدیده روند. به شمار می از نوع کنش عقالنی معطوف به ارزش ، وبری

د شون اند و در فضایی آشنا، امن و دوستانه و بدون فشار و استرس انجام می اولیه

.(Pellegrini&Smith, 1993) بازی را هرگونه فعالیت تفریحی که بدون توجه به1هارلوک ، 

 است:  داند. ژان پیاژه نیز برای بازی پنج معیار قائل شده  نتیجه نهایی انجام گیرد، می

________________________________________________________  

1. Hurlock 
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معطوف بودن هدف بازی به خود آن، اختیاری بودن، خوشایندی و دلپذیری، عدم سازمان  

 (.1364 و رک: هارلوک، 106: 1393زاده و محمدزاده، فلسفیاسد) و ترتیب و آزادی

بخش، بدون هدف مادی،  نظر دارند که بازی، فرایندی لذت اتفاق نظران با این حال صاحب 

همراه با تحرک و فعالیت فیزیکی، احساس آزادی و خالقیت و از جمله مظاهر مشخص و 

 کلی رشد اجتماعی، ذهنی و شناختی کودک است.

روند.  ها به شمارمی زندگی و حیات اجتماعی انسان ی شده های کودکانه صورت ساده بازی 

ترشدن است و غالب  نشور معتقد است: انگیزه مهم بازی در کودکان، تمایل به بزرگدا

رو  (. از این34: 1381 پناهی،احمد) ترهاست های کودکان، تقلید مشخصات زندگی بزرگ بازی

زمینه عملکرد در دوران بزرگسالی  های کودکانه را تمرین جدی زندگی و پیش باید بازی

ها و  ها، مجازات پذیری، نظیر پذیرش هنجارها، ارزش صول عام جامعهدر بازی، ا»دانست؛ زیرا 

 «آموزند کردن در درون این قیود اجتماعی را می شود و افراد، مهارت زندگی نظایر آن تمرین می

 (.9: 1389 )بخشی،

توانند، خالقانه، آموزشی، مهارتی، حسی، تقلیدی، کالمی، نمادین، نمایشی،  ها می بازی 

شی و رقابتی و یا ترکیبی از دو یا چند مشخصه باشند. بر همین اساس هنری، ورز

بندی  اند. از جمله این تقسیمات، طبقه کرده ها را به انواع گوناگونی تقسیم نظران، بازی صاحب

 -2های مهارت فیزیکی و حرکتی؛  بازی -1ها بر اساس نظریات کیلوز است:  گانه بازی شش

های  بازی -4های شانسی و فاقد کنترل پیامدها؛  بازی -3 های استراتژیک و کنشی؛ بازی

های تهاجمی مبتنی  بازی -6های تقلیدی مبتنی بر الگوسازی و ایفای نقش و  بازی -5موزون؛ 

 .(Caillois, 2001)بر خشونت فیزیکی یا زبانی 

 دهها را بر اساس تجربه به سه گروه تقسیم کر شناختی، بازی پیر گیرو با نگرشی نشانه 

نظم را  ها واقعیتی بینهای عقلی و عملی که بازیگر در آ های استوار بر تجربه بازی -1است:  

های عملی و اجتماعی که در آن بازیگر در موقعیتی اجتماعی چون  تجربه -2دهد؛  سامان می

شناختی که بازیگر در آن با  های حسی و زیبایی تجربه -3گیرد.  مشاغل یا جنگ قرار می

 (.130-131: 1383 شود)گیرو، شناسانه مواجه می احساسی و زیبایی موقعیتی
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ای  کند. بازی باقاعده شامل مجموعه ها را به دو دسته آزاد و با قاعده تقسم می هالنکو بازی

گیرد.   کنندگان است که بر اساس قواعد مشخصی صورت می از تعامالت اجتماعی میان شرکت

های باقاعده، قواعد بازی از  شوند. در بازی می  ه نیز نامیدهقاعد های بی های آزاد، بازی بازی

آید.  وجود می های آزاد، قواعد بازی در حین آن به است و در بازی  پیش معلوم و مشخص

 شمارد:  های باقاعده را در چهاردسته برمی هالنکو بازی

ع بازیکنان قرار هایی که یک فرد در مقابل جم بازی -2هایی که طرف مقابل ندارد؛  بازی -1

تنهایی ه هایی که یک فرد ب بازی -4کنند و  هایی که دو تیم در مقابل هم بازی می بازی -3گیرد؛  می

های سنتی ایران را  . دکتر بلوکباشی نیز بازی(Helanko, 1974: 103-106) کند برای خود بازی می

 .(1368)است   بررسی کرده راها  و ماهیت ساختاری و درونی بازیکرده بندی  گروهطبقه در دو 

ها  نظران فوق نیز هست، بازی بندی کلی که واجد نظریات صاحب به هر حال در یک تقسیم

های غیر رسمی  های فردی از جمله بازی شوند. بازی به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می

اند:  نوعروند، خود بر دو  شمار می های رسمی به های گروهی که بازی شوند. بازی محسوب می

گرایانه همگی افراد در یک  های جمع . در بازی های فردگرایانه گرایانه و بازی های جمع بازی

بازی جمعی با یکدیگر مشارکت دارند. موفقیت در این نوع بازی، حاصل کار گروهی و 

تنهایی  های فردگرایانه، هریک از افراد گروه به عملکرد هماهنگ همه بازیکنان است. در بازی

گروهی، مبتنی بر رقابت هریک از اعضا با یکدیگر  کوشد و تعامل درون رای موفقیت خود میب

 است.

 

 های كودكان در قرن ششم بازی

های کودک تا  است، طیفی از بازی  ای که خاقانی در اشعار خود آورده های کودکانه بازی

فرهنگ حاکم بر منطقه رواج  ها به تناسب اقلیم و خرده گیرد. اکثر این بازی را دربر می نوجوان

 ند:هست ها به زبان ساده به قرار زیر اند که بدان اشاره خواهد شد. این بازی یافته

 بازی ( عروسک1

های خردساالن بوده و در اشعار خاقانی به دخترانه یا پسرانه بودن  بازی از جمله بازی عروسک

ص نیست. بر اساس ده نیز مشخش است. نوع عروسک یا لعبتی که ساخته می  آن اشاره نشده
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اند، این احتمال  هایی که به شکل مجسمه بوده بازی شناسی و کشف اسباب های باستان کاوش

 .شده است میانواع اشکال انسانی و حیوانی  شامل های زمان خاقانی نیز وجود دارد که لعبت

با تغییراتی انجام  4«اوغلو و خاال»های شمال غربی کشور با نام  این بازی امروزه در استان

سال از استخوان  برای کودکان خرد در روزگار خاقانی (.1386 )رک: لیال اشرفی، دشو می

 است:  شده حیوانات، عروسک تهیه می

 طفل را بر یک بساط از پی سی

 

 لعبت ز استخوان آخر کجاست آن سه 

 (492: 1378 )خاقانی،                     

 بازی بازی و خاك سفال( 2

پرداختند تا چیزی بیابند. با سفال نیز به  در این دو بازی، کودکان به بیختن خاک و غربال آن می  

آید، کودکان با  کردند: طریقه اول چنانکه از اشعار شاعر برمی احتمال زیاد به دو شکل بازی می

که شاهد  نچناکردند و یا آن آوری می ته را جمعهای خورد شده و بر خاک ریخ بیختن خاک، سفال

های زر و سیم  جای سکه ها را به های شکسته سفال تکه ،مثال آن در مثنوی مولوی نیز موجود است

 گرفتند: های خود به کار می بازی در

 نام زر بنهند و در دامن کنند                ها را بشکنند      کودکان اسفال

 (  4360بیت دفتر سوم/ ) مثنوی مولوی،

وفور سفال و رونق بسیار صنعت سفالینه سازی در قرن ششم، رواج باالیی داشته  رخاطاین بازی به 

 است: 

 وار میان خاک چه بازی سفال کودک

 

 بیزی در این رصدگه خاکی چه خاک می

 

 سرای خاک به خاکی بباز مرد آسا 

 (11: 1378 )خاقانی،                      

 خاک چیست تو را ز نه مقامنه کودکی 

 (7: 1378 )خاقانی،                       

 

 بازی ( كعب3

شده از  های ساخته های متداول کودکان در دوران خاقانی، بازی و گروبندی با مهره از بازی

آمد که در روزگار شاعر،  نرد به شمار می استخوان بود. این بازی، صورت کودکانه بازی تخته
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اما در اشعار  زی را به نام قاپ بازی می شناسند،اب در صورت کلی کعب است.  بسیار رایج بوده

بازی در اشعار  شود. آنچه مسلم است کعب ین نوع بازی داللت کند، یافت نمیخاقانی آنچه بر ا

 :نرد و منظور شاعر از کعب نیز تاس است خاقانی همان صورت ساده شده تخته

 باز مرد بود کعبه جوی طفل بود کعب

 

 ی ز کعبه متابچون تو شدی مرد دین رو 

 (41: 1378 )خاقانی،                        

  

 سواری )اسب كدویین سواری(: نی( 4

شد، برای خود  شده که بر سر نی تعبیه می کودکان عصر شاعر به کمک نی و کدویی تهی  

ز ران نیکردند. این بازی عالوه بر شروان، در دیگر مناطق ای ساختند و بر آن سواری می اسبی می

شد و دارای اهمیت باالیی بود.  ن تقلید میسوارکاری بزرگساالرواج داشت. این بازی از 

می در ایران رواج داشت و سوارکاری به عنوان تفریح و یک مهارت مهم از پیش از دوره اسال

رفته است، به خصوص  ای میادین نبرد الزم  به شمار میبردن قوای بدنی به خصوص بردر باال

ن که سنن ایرانی و شده است. در منطقه شروا چوگان نیز سوار بر اسب انجام می که بازی آن

و اهمیت ادشاهان ایرانی شده خود بسیار باهای دوران باستان به اعتبار پ فرهنگ باورها و خرده

 ،االصل عرب                      شده است. شروان شاهان  رایج بود، اسب سواری، بسیار باارزش و مهم قلمداد می

م ایرانی خود را ایرانی نامیده و نسب خویش را به ساسانیان رسانیده بودند. این در پیوند با قو

پادشاهان به فرهنگ و سنن ایران باستان بسیار توجه داشته و آداب و رسوم باستان را اجرا 

شی از های باستانی چون چوگان، شطرنج و تخته نرد، تنها بخ کردند. اجرای فراوان بازی می

های ایرانی بود. عالوه بر این، اسب دوانی در مذهب اسالم هم از  ان به سنتالتزام شروان شاه

اهمیت فراوانی برخوردار بود و این عامل نیز در رواج و الزام به یادگیری آن در کشور تأثیر 

ت های آذربایجان شرقی و غربی این بازی هنوز رایج اس انی داشته است.  امروزه در استانفراو

 شود: گفته می« یاماقآت اون»و به آن 

 ای به دست و سواری کنم بر او پاره نی

 

 چون طفل کو بر اسب کدویین سوار کرد  

 (152: 1378 )خاقانی،                    
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                        گ وز بازی)گردو بازی(:  ( 5

های عید در میان کودکان آن زمان بود.  های رایج شب به استناد اشعار خاقانی، بازی با گردو از بازی

بایست  انداختند. گردوها می کندند و گردوها را به طرف آن می ودکان، گودالی کوچک در زمین میک

در بود که  بازی گوی و چوگان ی شده گرفت. این بازی یکی از صور ساده در داخل گودال جای می

آن ورزش  ابتدا به های قدیمی ایرانی است و در ایج بود. بازی چوگان از بازیمیان بزرگساالن بسیار ر

واژه چوگان برگرفته از چوپکان و چوپیگان پهلوی »ای نظامی و جنگی بود.  شد و بازی شاهان گفته می

های  دروازه ها و تیر ر نقاط کشور رایج بوده است. زمین(. این بازی در بیشت59: 1393 )کرمی، «است

یاری، لر، کرد، ترکمن، قشقایی مناطق سکونت اقوام بخت»باقیمانده در الیگودرز، اصفهان و ساری و ... 

ند نوروز و عید فطر چوگان های خاصی مان وگان رواج داشته ... و در مناسبتدهند[ چ و لک ]نشان می

 ین بازی در میان کودکان، بازی (. در شروان عهد شاعر ا64)همان:  «کردند بازی می

 :رفت های عید به شمار میشب

 بهر آنچون طفالن به عید از   گوز بازد چرخ

 

 است و گوز از اختران انگیخته  ز مه کردهگو  

 (394: 1378 )خاقانی،                     

  ( ترازو بازی6

شده میوه نارنج برای خود ترازو ساخته با  در شروان روزگار شاعر، کودکان از پوست دونیم و تهی

 شدند: آن مشغول بازی می

 بس طفل که آرزوی ترازوی زر کند

 

                                   ج از آن ک ن د که ترازو ک ند ز پوستنارن  

 (839: 1378)خاقانی،                   

 گیری ( ماهی7

دهد که کودکان عصر وی به کمک سوزنی خمیده که به ریسمانی  اشعار خاقانی نشان می   

نزدیکی به دریا این بازی از شدند. به دلیل  گیری مشغول می ای نان به ماهی بستند و تکه می

 دهنده بازی و سرگرمی کند، نشان شود. کیفیتی که شاعر ذکر می ای اقلیمی محسوب میه بازی

 است تا  کسب درآمد: 

 پاره نان کند بر سوزن خمیده چو یک  آن طفل بین که ماهیگان چون کند شکار

 (860: 1378)خاقانی،                    
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 بازی فرفره بازی، مشاق و خردچاهکسرمامک،  (8

ران بوده و هست. امروزه باشک بازی متداولی در سراسر ای باشک است. قایم همان بازی قایم، سرمامک

د. کودکی که گرگ شده، سر در آغوش کودک شو انجام می« گیزلنپاچ»غربی با نام های شمال  در استان

نگاه وند و آگذارد تا کودکان دیگر پنهان ش شد، می دیگری که نقش مادر را داشت و مامک نامیده می

 یافت.  را می خود های همبازی، پیش از آنکه آنان خود را به مامک برسانندبایست  وی می

 که اطفال ریسمانی در آن گذرانند و در کشاکش آورنداست چرمی مدور  فرفره،

(. با کشیدن ریسمان، گوی چرمین یا چوبی در جای خود به گردش 1140: 1374)سجادی،

 .گفتند بازی می و به این کار فرفره آمد درمی

به چنان گوی را باید کنند و  میگودالی در که  است بازی نوعی از گوی هم بازی خردچاهک

)دهخدا به نقل از فرهنگ جهانگیری، ذیل واژه(. این بازی  چوگان اندازند که در آن گودال رود

 است.  نیز صورت کودکانه بازی گوی و چوگان بوده

کیفیت دقیق این بازی  این دوره رواج داشته است، اماهم بازی دیگری است که در  مشاق

از آنجا که اما است.   در اشعار خاقانی مشخص نیست. برای این کلمه، معانی مختلفی ذکر شده

 احتماالنشینی با سرمامک و فرفره آمده،  همبا ها و  در اشعار شاعر این کلمه در ردیف بازی

  ترین معنا به بازی در نظر گرفته ابراین باید نزدیکهدف شاعر، نام بردن از یک بازی باشد. بن

کننده مشق و یا  به معنای تعلیمهم شود. مشاق گاه به معنای کار دشوار است و گاهی 

ی به ذهن متبادر است. از این معانی، باز  معنای خوشنویسی نیز آمده بههمچنین و نویس  مشق

مشغولیات تفریحی کودکان به شمار  زونویسی را در آن روزگار ج شود، مگر آنکه خوش نمی

نماید. معنای دیگر این واژه را  بعید میبسیار  آن دوران کیفیت آموزشی خاطرآوریم که به 

توان حدس زد که کودکان  اند. با توجه به رواج این عمل در روزگار خاقانی می کیمیاگری گفته

 :اند پرداخته نیز به درآمیختن مواد و بازی به این طریق می

 به خردچاهک و چوگان و گوی در طبطاب   به فرفره به مشاق و به کعب و سرمامک        

 ( 53: 1378 )خاقانی،                     

دهد. در  ، فرماندهی است که به سربازان تعلیم تیراندازی می معنای دیگری که برای این کلمه آمده

مان به شمار آورد. اگرچه شواهد دیگری در اشعار وکاید بتوان مشاق را نوعی بازی تیراین معنا ش
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هایی  یار شرایط جنگی منطقه شروان و بازخاقانی برای تأیید این فرض موجود نیست، اما به اعتب

های کودکان آن زمان  بازی بینی در ا سواری و... امکان وجود چنین بازی ، اسب ، فالخن چون چوگان

 رسد.  بعید به نظر نمی

ه شد ه انجام میگروه  با کمانهم وجود داشته که نوعی بازی مخصوص بزرگساالن از سوی دیگر 

های گلی پرتاب  کمان بازی بوده است. کمان گروهه، کمانی بود که با آن گلولهو چیزی شبیه تیرو

کردند. شاید بتوان فرض کرد که مشاق نمونه  های گلی کوچک استفاده می شد و در بازی از مهره می

گرفتند. به هرحال کیفیت این بازی در  ای بوده که بزرگسالن برای بازی به کار می گروههکوچک کمان 

 اشعار خاقانی مبهم و ناگفته است.
 

 ( چنبربازی9

گذشتند. در غیر  پریدند و می بایست از آن می دارمانند از چوب یا ریسمان بود که می ای چنبر، حلقه 

 آمدند:   آن صورت در چنبر گرفتار می

 ام به زیر فلک بک استادهچا

 

 از  چنبر  کبود  فلک  چون  رسن مپیچ

 مگر از چنبرش برون گذرم 

 (537: 1378 )خاقانی،                    

 مردی کن  و  چو طفل برون جه ز چنبرش

 (220: 1378 )خاقانی،                           

  ( جفت و طاق بازی10

گیرد و از حریف  ی چند عدد از چیزی را در مشت بسته میکه در آن کس است  نام یک بازی 

معادل آن را  وگرنهشود  پرسد: جفت یا طاق؟ اگر حریف درست بگوید، آن چیز مال او می می

)دهخدا به نقل از فرهنگ نظام، ذیل واژه(. در زمان خاقانی، کودکان از  بدهد فرد  باید به آن

کردند. این بازی  برای این بازی استفاده می ،از میوه آلو ،ها و چنانکه در اشعار شاعر آمده میوه

شرقی و  شود و در آذربایجان ل است و به آن گل یا پوچ گفته میدر ایران امروز نیز متداو

 گویند: می« گول گول»غربی به آن 

                                                                                  به کلبه و به سفال و ترازوی نارنج               به جفت و طاق آلوی جنابه و به ج ناب

 (54: 1378 ی،)خاقان 
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هم ببندند. در                                                                 ج ناب در برهان قاطع به معنای جناغ و شرط و گرویی است که دو کس با

هم گرو  که در آن دو حریف با ،ای است معروف با ضم کلمه، به معنی بازی فرهنگ آنندراج

بندی و نوعی بازی گروبندی است؛  بندند. در اشعار خاقانی این کلمه با ضم به معنای شرط

 که در اشعار شاعر جناب بردن به معنای بازی و شرط را بردن است:چنان

                                                                  بس که ز جوزا ج ناب برد به رفعت          خاک ج ناب ارم نمای خراسان

 (354: 1378 )خاقانی،                                                                                  

 :هم است بندی کردن ن و شرطجناب کشیدن به معنای گرو کشید

 دید مرا مست صبح با دلم از هر دو کون           عشق نهاده گرو، فقر کشیده جناب

 (47: 1378 )خاقانی، 

و جنابه به  معنای دوتایی و جفت، توأمان و دو کودکی که باهم در یک زمان از یک مادر 

 زاده شوند، است:

 عرش و جناب جهانگشای صفاهان          اند جنابه بلکه چو جوزا دو میوه

 (354: 1378 )خاقانی،                                                                                  

 بازی  بادفر( 11
ای باشد مدور که ریسمانی در آن گذرانند و در کشاکش آورند تا به گردش  پاره بادفر، پوست» 

به استناد اشعار شاعر، این (. 147: 1374 )سجادی، «شود می درآید و صدایی در آن ظاهر

است. گوی مدور داخل   شده بازی با فرفره متفاوت بوده و از دو ریسمان تشکیل می اسباب

 شد: به جلو و عقب کشیده می  آمده ها با کشیدن کودکان به حرکت در ریسمان

 بازی  فالخن( 12
های پارچه و ریسمان  اندازی است که کودکان با تکه سنگ و ابزار سنگ فالخن همان قالب 

 گرفتند: پرتاب سنگ به کار می  ساختند و در بازی می

 گاهی به لوح و گه به فالخن در آورم  گزیردم که دستاز هزل و جد چو طفل بن

 (241: 1378 )خاقانی،                  

 گون چو بازیچه چرخ بازیچه

 به دو خیط ملون شب و روز

 

 شکر است طفل جان ر کف هفتد 

 در کشاکش بسان بادفر است

 ( 65: 1378 )خاقانی،                    
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 ها بندی بازی دسته

را به این شرح های یاد شده  ها به دو دسته گروهی و غیرگروهی، بازی بندی بازی در تقسیم

 :بندی کرد توان دسته می

 عروسک بازیهای غيرگروهی:  بازی

بازی، سرمامک، بادفر،  کعب بازی، چوگان و خردچاهک، جفت و طاق های گروهی: بازی

 بازی و بازی با ترازو. چنبربازی، گوز بازی، نی

توانستند به هردو صورت گروهی و غیرگروهی  ها می ده، برخی از بازیهای یاد ش از میان بازی

 فالخن بازی.گیری، فرفره بازی، مشاق و  خاک بازی، سفال بازی، ماهی انجام شوند مانند

به گرایی یا فردگرایی  جمعشدند از نظر  ه به شکل گروهی انجام میهایی ک صورت بازی

 :این قرار هستند

 بازی، مشاق و بادفر. ترازو بازی، سرمامک، جفت و طاق گرايانه: های جمع بازی

بازی، نی و  بازی، کعببازی، خردچاهک، گوز خاک بازی، سفال های فردگرايانه: بازی

 گیری، فالخن بازی و چنبر بازی. بازی، ماهیاسب 

 ند:هست گانه کیلوز بدین شرح بندی شش های مذکور بر اساس طبقه بازی

بازی،  خردچاهک، گوزبازی، فرفره سرمامک، بادفر،های مهارت فيزيکی و حركتی:  بازی

 گیری، فالخن بازی و چنبر بازی.  بازی، ماهی بازی، نی کعب

بازی،  بازی، خاک بازی، جفت و طاق هک، گوزبازی، کعب: خردچاهای شانسی بازی

 گیری، فالخن بازی و چنبر بازی. ماهی

بازی، ترازو بازی،  خردچاهک، گوزبازی، کعب بازی، عروسکهای تقليدی:  بازی

 بازی و مشاق. بازی، نی گیری، فالخن بازی، سفال بازی، ماهی خاک

 سرمامک و فالخن بازی. های تهاجمی: بازی

های عملی و  های دوران خاقانی از نوع تجربه گانه گیرو، بازی بندی تجربی سه ان دستهاز می

 شوند.  اجتماعی محسوب می

های رسمی مبتنی بر حمله و  ها، از آنجا که بازی رسمی بودن بازیاز نظر رسمی و غیر  

را براساس روزگار شاعر های  های غیر رسمی مبتنی بر حمله و گریز، بازی دفاع هستند و بازی
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بازی،  های عروسک های رسمی دانست. زیرا بجز بازی ها باید از جمله بازیاکثریت آن

بازی و مشاق و همچنین بازی سرمامک که بنوعی دو وجهی  بازی، سفال ترازوبازی، خاک

های رقابت، دفاع و حمله آشکار است. و  ها به نسبت، حالت شود، در سایر بازی محسوب می

های باقاعده  بازی، در شمار بازی بازی و خاک های یاد شده، بجز عروسک بازیدر نهایت، همه 

 گیرند. قرار می

 

 ها حلیل بازیت

های کودکانه قرن ششم موارد  با دقت بر ساختار، کیفیت اجرا و وسایل به کار رفته در بازی  

 آیند: زیر به دست می

های آن روزگار در اکثر  شد، بازی  گرایی. چنانکه دیده غلبه عنصر فردگرایی بر وجه جمع -1

محور هستند. در هر بازی گروهی، هریک از اعضا، دیگری را نه به چشم موارد فردمدار و خود

کدام از بازیکنان درصدد موفقیت فردی است. هر  نگریسته گروهی خود، بلکه به دیده رقیب می هم

ن اگرچه در یک گروه قرار و به رخ کشیدن مهارت و چابکی خویش است. از این رو بازیکنا

 اند.   بین داشتهای خودخواهانه و خودبرتر روحیه داشتند، در حقیقت، تنها بوده و

های آن دوران  ها. خودمحوری موجود در اکثر بازی برجستگی عنصر رقابت در اکثر بازی -2 

ها  بازی یناست. در ا  گروه همبازیان بوده رقابت و تفکر غلبه بر دیگر اعضای باعث تقویت حس

 کوشد بین دیگران به موفقیت دست ین معنا که هر فرد در گروه میرقابت، چندعاملی است. به ا

 نگرند.  تنها گروه مقابل، بلکه همدیگر را نیز به چشم رقیب می یابد. اعضای یک گروه نه 

 کاسته                                              ها. رقابت باالی بازیکنان اگرچه از ب عد همکاری  محوری در اکثر بازی وجود تالش -3

حرکتی و  -های جسمی که باعث افزایش مهارت را اجتماعی  است، اما افزایش مهارت و دانش 

آموزند چگونه سه  محور، کودکان می های تالش است. در بازی  به همراه داشتهشود،  شناختی می

 عنصر تحرک، قدرت و حفظ تعادل و دقت را برای رسیدن به موفقیت به کار گیرند.

 تااست   وازی یکدیگر. تالش محوری، فردگرایی و رقابت شدید باعث شده، ممهارت -4

یابی به  های فردی و گروهی برای دست های موجود در روزگار خاقانی، مهارت در اکثر بازی

ها عنصر شانس از عناصر مهم  موفقیت، ارزش شناخته شود. با این حال در اکثر همین بازی
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های مبتنی بر شانس و تقدیر، معنادار و متأثر از تفکر  ج بازیرود. روا شمار می ساختار بازی به

 زمان است.

ادشده بر روی های ی اتفاق بازی  به  شد، اکثر قریب  که دیده ها. چنان محور بودن باز زمین -5

پذیری  محور به لحاظ تکاملی، یک مرحله به جامعه های زمین بازی»ند. ا شده می  زمین انجام

محور، کودکان، محلی را برای  های زمین در بازی(. 16: 1389 )بخشی،« ندتر اجتماعی نزدیک

بازی خود  ی بایست از محدوده آموزند که می بازی در اختیار دارند و در حین بازی می

محور چون سرمامک،  های غیر زمینی یا گرگ محافظت یا دفاع کنند. در حالی که در بازی

دست آوردن نقش دیگری است. به  موقعیت برتر و بهکودک در پی فرار از موقعیت نازل به 

زمینی و های غیر له و دفاع است و در بازیمحور، اصل بر حم های زمین عبارت دیگر در بازی

است، نقش   هایی که اصل دفاع در آن برجسته حور اصل بر حمله و گریز. در بازیم گرگ

از بازیکنان موظف به اجرای ها هریک  کودک، مشخص و غیرقابل تغییر است. در این بازی

ثابت دارند و کودکان های غیر محور، نقش های گرگ بازی هستند. در مقابل خودمسؤولیت 

های دفاعی برای کودکان،  سعی در گریز از نقش پایین و حفظ نقش برتر دارند. همچنین بازی

ر معرض دید قرار های فردی آنان را افزایش یا د آورتر و دلپذیرتر از گریز بوده، مهارت شادی

 محور باشند.  های آن دوران، زمین دهد. همین مسأله باعث شده تا اکثر بازی می

شده  های مورد بررسی، انفعالی و دیکته ها. اکثر بازی رسمی و غیرخالق بودن بازی -6

ها از پیش دک بوده، قواعد بازی و ساختار آنها ان . خالقیت، آزادی و تخیل در این بازیهستند

است. تعداد   ها به شکل معین در اختیار کودکان قرار داده شده ص و چارچوب بازیمشخ

تا  ،های خالقانه این دوره نیز برگرفته از مشاهدات عینی و محیطی کودکان است اندکی از بازی

توان در اندک وسایلی که به  ساخته اندیشه و تخیلی پویا. با تسامح تنها خالقیت ممکن را می

در ساخت ترازو از دو نیمه پوست میوه،  مثالشد، مشاهده کرد.  می  بازی استفاده عنوان اسباب

 .ه استشد گیری استفاده می های سفال و از سوزن خمیده برای ماهی برای سکه از تکه

دهد در هر بازی،  های موجود نشان می ها. برایند کلی بازی در بازی  عدم تنوع نقش -7

ها عامل اصلی ها و قالبی بودن آن القیت در بازید ندارد. عدم ختعدد و تنوع نقش چندانی وجو

 این مسأله است. 
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ساخت خود، مبتنی بر عمل یا  های یاد شده در ژرف ها. اکثر بازی نمادین بودن بازی -8

ها واقعیات موجود در پس آنها را مخفی  بازی ای مشخص هستند. درجه انتزاع این اندیشه

است.   ها را افزایش دادهپذیری آن ا گستره معنایی و داللته ن این بازید؛ لیکن نمادین بودکن می

بازی، فالخن بازی، بادفر، چنبربازی، خردچاهک و بازی، گوز هایی چون سرمامک، کعب بازی

ی بازی، همگی در بطن خود متضمن قواعد جنگی و دفاعی و ضرورت تقویت قوای جسمان نی

گیری نیز  بازی، مشاق و ماهی بازی، خاک ، سفالها چون ترازوبازی هستند. سایر بازی

در بطن خود رسد  به نظر میاند که  های نمادین کودکانه از کار و کسب رایج بوده برساخته

 اند.   کرده آوری و تالش برای امرار معاش را در ذهن کودکان نهادینه می ضرورت و اهمیت نان

به جنسیت کودکانی که مشغول بازی  ها. اگرچه در اشعار شاعر تمایز جنسیتی بازی -9

ها زد که اکثر آن توان حدس ها می زیاست، اما از صورت و ساختار با  ای نشده شدند، اشاره می

یک بازی دخترانه است، یا                بازی که مشخصا  است. بجز عروسک  مخصوص پسران بوده

دارد، سایر بازی، سرمامک و جفت و طاق که صورتی دوگانه  بازی، فرفره های خاک بازی

های بدنی را  های جسمانی و توانایی ها بسیار پرتحرک و گاه تهاجمی است که مهارت بازی

ها را از پسران انتظار دارد. همچنین بر یا عرف جامعه آناند                 ها نوعا  پسرانه طلبد. این بازی می

های  یری، نیگ های یاد شده چون ابزار ماهی های مندرج در بازی ها و بازیچه بازی اساس اسباب

ها و  که اکثر بازی این پیشنهاد را دادتوان  اسب سواری، بادفر، چوگان، فالخن و چنبر نیز می

 است.   ها متعلق به پسران بوده بازی اسباب

های مبتنی بر  دهنده رواج بازی های یاد شده نشان ها. بررسی بازی گروبندی در بازی  -10

 آن در آن روزگار است. بندی در میان کودکان و عدم قبح  شرط

 

 شناختی   مردماجتماعی و  -های فرهنگی یافته

 دهد: های مورد مطالعه، نکات زیر را به دست می های بازی تحلیل ساختار و ویژگی 

های  بر سنت کارکرد اصلی اجتماع، حفظ نظام و ساختار جامعه است. این ساختار بنا 

 ،به استناد اشعار خاقانی رتی مشخص دارد.ماعی هر جامعه، صوهای اجت فرهنگی و اندیشه

است. این ساختار،  مند  ظامزمان شاعر دارای ساختاری قالبی، بسته و به شدت ن  جامعه
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مراتبی و هرمی بوده و در آن انسجام اجتماعی و حفظ آن، اهمیت فراوانی داشته است.  سلسله

تحقق آن بیش از آن که و بوده، شدت مورد توجه   رو حفظ این ساختار و انسجام آن به از این

سازی و ایجاد گفتمانی غالب در سطح جامعه  با استفاده از فشار فیزیکی باشد، به یاری فرهنگ

رو در این فضای پرفشار، حفظ انسجام اجتماعی،  است. از این  و تفکر مردمان، ممکن شده

نه   ی مشخص است،ها مبتنی بر تسلیم و تطبیق با اصول ساختاری و عدم تخطی از چارچوب

به طوری که تأثیر و غلبه این ساختار  ای جامعه و روابط چندسویه متقابل.همکاری میان اعض

های کودکانه  بسته و استبدادی بر اذهان مردمان و تبعات متعدد و صور متنوع آن، ساختار بازی

ها ها و تحلیل آن زیتمرکز بر این بااست. بنابراین دقت و   آن دوران را نیز تحت شعاع قرار داده

 د: کن و ساختار مشخص آن را آشکار میفضای حاکم برجامعه 

های آن دوران، نمودی کوچک از  اکثر بازی ی شده طراحی چارچوب قالبی و ازپیش  

ها و عدم تمایل  ساختار بسته اجتماعی و فرهنگی زمان است. فقدان خالقیت و تنوع در نقش

گذارد. برجستگی عنصر شانس و به عبارت بهتر،  ادعا صحه می ها نیز بر این به تغییر در بازی

های آن دوران، نشان از رواج بسیار این تفکر و خردگریزی در فضای  تقدیرگرایی در بازی

ای که مردمان آن روزگار برای تحمل و تحمیل  حل نابخردانه فرهنگی آن زمان دارد؛ راه 

و  آور اختناقای که فضای  م و نظم اجتماعیزیرا انسجا بودند.  استبداد بر خود برگزیده

 شود.  حاکمیت استبداد انتظار دارد، در سایه اندیشه انفعالی و تسلیم اعضا حاصل می

گروهی نیز محصول  ها و حس شدید رقابت با هم فردگرایی و خودمحوری در اکثر بازی  

اذهان مردمان آن  گریزی، فقدان تفکر همکاری و عدم اعتماد به دیگری در روحیه مشارکت

دهد، در فضای  های کودکان عهد شاعر نشان می روزگار است. این ویژگی برجسته در بازی

گیری از  بسته و پرخطر حاصل از اختناق، اعضای جامعه آن روزگار، سالمت را در کناره

ی ها اند. غلبه و رواج این اندیشه به حدی  است که بازی دیده دیگران و تالش به نفع خود می

 گروهی کودکان آن زمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.  

رفت از این چارچوب است. مردمان  پیامد دیگر ساختار بسته زمان شاعر، عدم تفکر برون 

آن دوران به نوعی درصدد تسلیم و به فراموشی سپردن قیود این ساختار و یا در نهایت، 

اند. تقلید کودکان از مشغولیات بسیار رایج بزرگساالن  حلی مبتذل و ناکارآمد بوده بکارگیری راه
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بازی و  وطاق بازی، جفت های رایج کعب نرد و کیمیاگری به صورت  بازی یعنی شطرنج، تخته

بندی و  ها انجام شرط ین بازیوجود چنین فضایی است. از تبعات منفی  ا ی دهنده مشاق، نشان

در  ، حتی گاهیاعمال در میان مردمان آن عهدگیری است که بازتاب رواج ناشایست این گرو

های بسیار  نرد از بازی بازی شطرنج و تخته ،حد فساد اخالقی است. بر اساس اشعار خاقانی

بندی و قمار همراه بوده است، تا جایی که حتی بر اعضا                                    متداول آن زمان بود که حتما  با شرط

 خون افتادن دست بهاند و آن را مرحله  هبست و جوارح و یا آشکارا بر ناموس خود نیز شرط می

 نامیدند: می

 است بس دغا در قمره زمانه فتادی به دستخون            وامال کعبتین که حریفی

 ( 16: 1378)خاقانی،

انگاری این اعمال  یا بدیههاین مسأله از سوی دیگر، فقدان نظارت بر اعمال کودکان 

 دهد. ن میناشایست در جامعه عهد شاعر را نیز نشا

 -1شود:  محور کودکان عصر خاقانی دو نکته استنباط می های مهارتی و زمین از بازی 

 شناسی. تأکید بر هنجارپذیری و فرهنگ -2اهمیت آمادگی جسمی و فکری برای دفاع و نبرد؛ 

های فرهنگی زمان خاقانی بوده است. تقلید کودکان  می و جنگاوری از ویژگیآمادگی رز  

بازی به  ی و کمان گروههدوان های بسیار رایج در میان بزرگساالن چون چوگان، اسب  از ورزش

                                                     بازی، گوزبازی و خردچاهک و احتماال  بازی مشاق و همچنین  های نی یصورت باز

بازی، حکایت از التهاب پنهان، اوضاع پرتنش، موقعیت حساس سرزمینی و مرزهای  فالخن

های مهارتی و  مرزی شروان دارد. رواج بسیار بازیپرآشوب در آن دوران به خصوص ناحیه 

 ها ارتباط مستقیمی کند. این نوع از بازی را ثابت میکودکان آن زمان، این ادعا  بینمحور  زمین

های  هوای سرد و اقلیم خشن کوهستانی آن داشته است. بازیو با منطقه استراتژیک شروان، آب

انجامیده، مطلوب جامعه  ش قوای جسمانی و تمرکز میمذکور که به آمادگی برای مقابله و افزای

ای  ها در جامعهأکید اجتماع بزرگسال بر انجام آننشان از ت ،و رواج بسیار آن  آن روزگار بوده

دوانی و  های رایجی چون چوگان، اسب است. همچنین بازی  دارد که پیوسته مورد تهدید بوده

ها به  اند. این بازی در ارتباط تنگاتنگ بودهقرن ششم  تیراندازی با آداب و رسوم شروان

شد تا                                 یست مکررا  انجام شود، قلمداد میبا ص در میان درباریان به صورت رسمی که میخصو
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را نیز نشان دهد. از این رو عالوه بر باال بردن بنیه و قوای بدنی، شکوه و قدرت حکومت 

رایج بزرگساالن شروانی و برگرفته  های ی بازی شده تی کودکان به نوعی کوچکهای مهار بازی

از رسم رایج آن دوران است. از سوی دیگر اندیشه لزوم دفاع از سرزمین و حکومت، به طور 

  کرده ضمنی، اندیشه قبول ساختار اجتماعی موجود و حمایت از آن را در کودکان تقویت می

ز تفکر به عنوان یک هنجار ها بر وجود این طر است. از این رو تنوع و تعدد این دسته از بازی

اجتماعی و فرهنگی آن دوران و نیز بر اهمیت پذیرش آن برای حفظ انسجام اجتماعی داللت 

 دارند.

بازی،  گیری، سفال های تقلید از کاروکسب چون ماهی نکات قابل دریافت از بازی 

زیر نیز  بازی و ترازو بازی، عالوه بر شناخت بعضی از مشاغل آن زمان، شامل موارد خاک

 بندی اجتماعی. وجود طبقه -2اقتصاد فعال؛  -1شود:  می

ابزار کار  های ساده مشابه بازی ساخت اسباب تا حد ،های مشاغل تقلید کودکان از بازی 

های اقتصادی و  ها و امکان مشاهده فعالیت بزرگساالن، نزدیکی محل کسب و بازار به خانه

های مشاغل  دهد. از سوی دیگر بازی ار را نشان میهمچنین تحرک و حیات بازار در آن روزگ

 آوری و لزوم یادگیری حرفه در اندیشه مردمان آن روزگار نیز داللت دارد.  بر اهمیت نان

بازی،  قابل دو بازی ترازوبازی و سفالبازی در م گیری و خاک های ماهی با دقت در بازی  

بیختن کودکان، تقلیدی  بخصوص خاک گیری و شود. ماهی ها مشخص می تفاوت دو گروه بازی

است.   درآمد اندکشان به اشخاص تنگدست اختصاص داشته خاطرای که به  بود از مشاغل ساده

دهنده  اند، نشان های سیم و زر بوده های رنگارنگی که نمودار سکه در حالی که ترازو و سفال

دوران خاقانی را  مشاغل صاحب تمکن است. بنابراین دو چهره فقر و ثروت در ی دسته

این دو چهره و افراد های ساده، اما نمادین مشاهده کرد. به تناسب  توان از خالل این بازی می

یک، برجستگی وجود دو طبقه فقیر و غنی در ساختار اجتماعی آن دوران نیز منتسب به هر

له بیزی از جم گیری و خاک های ماهی شود. نکته حائز اهمیت آن است که بازی ثابت می

 ، بازهم هرکس تنها بااند ه و اگر چندنفری نیز بودهشد هستند که به تنهایی انجام میهایی  بازی

گیرانه و انزواطلب به نظر  گوشه بنابراین این بازی به نوعی بازی است.  کرده خود بازی می

ه رسد. آنچنان که صاحبان این مشاغل، فقرا و فرودستان جامعه نیز در حاشیه و به حاشی می
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صدایی های جمعی و پر سرو بازی، بازی اند. در حالی که دو بازی ترازوبازی و سفال هرانده بود

دهند، در جامعه بزرگسال نیز صاحبان و مرتبطان با این ابزار، نقشی پررنگ  اند که نشان می بوده

 اند. و معتبر داشته

های  با داللت توان یای که در رابطه با ادعای یادشده وجود دارد، آن است که م نکته  

نگاهی افراد،  فرهنگ و نوع تفکر آن زمان، بر اساس ثروت و فقر ضمنی مذکور دریافت

شدند.  است. آنچنان که ثروتمندان، تحسین و فقرا، تقبیح می  داشته آنهاگذار به  طبقاتی و ارزش

ار خاقانی در جامعه به استناد اشع                                خاقانی کامآل  مستدل و مستند است.این مسأله البته در اشعار 

گرایی و ارزش  قرن ششم عواملی چون طبقاتی بودن، اهمیت طبقه، اقتصاد شکوفا، تجمل

محسوب شدن ثروت و نزدیکی به منبع قدرت، موجب شدت تمایز طبقاتی و مالک قرار 

است. این موضوع را   گرفتن ثروت و جایگاه اجتماعی افراد در اعتبار و ارزیابی آنان بوده

ها  شود، دریافت. این نشانه های متنی بسیاری که در اشعار شاعر یافت می ن از نشانهتوا می

 1برآمده از نگاه زمان و تفکر غالب بر اذهان در آن دوران است.

________________________________________________________  

 ها موارد زیر است: از جمله این اشارات و نشانه .1

آنها در نزد مردمان آن  کنایات، ترکیبات و عبارات همراه با مشاغل که به اعتبار جایگاه مشاغل و صاحبان  -

رانی  ارجی و حاشیه روزگار، شاعر نیز از کلماتی که بر فضیلت و اهمیت مشاغل توانگران داللت دارند یا بر بی

بام آسمان  کعبه، صرافی، دکانش نیمه -(889درآمد استفاده کرده است: آفتاب است کیمیاگر و بس )ص مشاغل کم

هندس عقل، خیاط دین و در مقابل: کلبه قصاب را موقف عیسی مدان صورتگر سخا، بازرگان عیش، م -(370)ص

قصار کین، گازر غم  -(552گر چه داند یاقوت را بها )ص دیده کی شناسد خورشید را هنر  یا کوزه بی -(330)ص

 و...

کردن،  کاررفته برای طبقه فرودست که دارای بار منفی است: دست کفچه کردن، ذله گدایی کنایات و عبارات به  -

چین سفره، مفلس طالب زکات، ژنده سلب، کاسه گردان،  برگی برگ نداشتن، ریزه خانه درکویی نداشتن، به کاه

پهلو، سپید دست بودن، مال پاشیدن، کام  رایگان خور و... در مقابل طبقه فرادست: طرف کاله شکستن، چرب

 راندن، ناف بر عیش زدن، سخا پرورد بودن، سیم کشیدن و....

رساند: فنک  قیمت زندگی تجملی را می ترکیبات و کنایاتی که اهمیت پوشاک فاخر و گرانبها و لوازم ذی  -

زرین نمکدان داشتن،  -پوشیدن، دواج همت، قبای ناز، حله علم، ششتر سخا، صدره کام، شاهد زربفت پوش

 لی، عماری کبریا و...خوانچه زرین نهادن، طشت زر، زرین آبدستان، زرین کاسه، هودج ناز، ادیم معا
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توان ردیابی کرد. در  محور نیز می محور و گرگ های زمین ین این ادعا را در بازیهمچن

یر، یکسان و مبتنی بر قدرت و مهارت است. در محور، نقش کودکان، بدون تغی های زمین بازی

ها متغیرند. کودکان از گرگ بودن که به طور ضمنی نقشی  محور، نقش مقابل، در بازی گرگ

آورند. گریزند و سعی دارند تا جایگاه نقش برتر را به دست  آید، می شمار می منفی و پست به

محور به نوعی  با تنها بازی گرگ زمان در تقابل محور در آن های زمین وجود اکثری بازی

گذار  گذار و فاصله اهمیت طبقه برتر اجتماع نسبت به طبقه پایین و ذهن دوگانه انگار، ارزش

 کند.    مردمان روزگار شاعر را تأیید می

های دختران در زمان شاعر  های پسران نسبت به بازی که تنوع و تعدد بازیو نکته آخر آن

های آنان داللت دارد. با این وجود  دختران در جامعه و محدودیت رنگ بر حضور اندک و کم

بول ساختارهای پذیری، آماده شدن برای آینده، ق ها لزوم نقش در هر دو دسته از بازی

 شود. می  شده اجتماعی و پذیرش هنجارهای فرهنگی زمان دیده مشخص

 

 نتیجه

شوند.  ی و پیرامونی خود نائل میها به کشف و شناسایی جهان اجتماع کودکان به یاری بازی

ها حاوی  یابد. از این رو بازی های آنان نمود می حاصل این درک و شناخت در سیمای بازی

های  دهد بازی های اجتماعی و فرهنگی زمانه خود هستند. نتایج تحقیق حاضر نشان می داللت

ساختار جامعه آن  کودکانه در قرن ششم به لحاظ ساختاری و محتوایی در انطباق کامل با

های تقلیدی،  اند. بازی دوران و تحت تأثیر مستقیم فرهنگ، اندیشه و آداب و رسوم زمان بوده

گروهی، به طور ضمنی حکایت از آن دارند که انسجام و  شانسی، فردگرایی و رقابت درون

حفظ نظم موجود در ساختار جامعه قرن ششم، حاصل حرکت از رفتارهای فردی به سوی 

                                                                                                                             

 اند: داده ها گفتمان جاری در جامعه خاقانی را تفکراتی چون موارد زیر تشکیل می در کنار این نمونه  

 (.174: 1374بهره ماند)کلیله و دمنه،  هرکه مالی ندارد از فایده رای و عقل، بی

: 1374نامه،  نفعی )قابوس دوست دارند، بی چیز را هیچ قدر نبود. بدان که مردمان، عامه همه توانگران را مردم بی

نامه دوره دکتری، نسرین  شناختی اشعار خاقانی شروانی: پایان (. برای اطالعات بیشتر رک: تحلیل مردم91

  : دانشگاه گیالن(.1393پور،  کریم



 1394پاییز و زمستان ، 23 زدهم، شمارهشناسی، سال سینامه انسان

 

216 

گریزی و  اعتمادی، مشارکت های گروهی و رشد اجتماعی جامعه نیست؛ بلکه بر بی لیتفعا

خودمحوری استوار است و تنها به جهت قرارگرفتن در ساختارهای مستبد اجتماعی و 

است. همچنین ورود رفتارهای ناشایسته   روزن فکری و فرهنگی برقرار مانده های بی چارچوب

های کودکانه و نمود وضعیت طبقاتی و اندیشه  ر بعضی از بازیبدیهی و عادی شده آن زمان د

دوران و عدم  های فکری و فرهنگی اجتماع آن در زیرساخت  ها، وجود بحرانگذار بر آن ارزش

محور نیز بر التهاب و  های مهارتی و زمین کند. بازی های مذهبی را تأیید می بندی به آموزه پای

های  ر اندیشه مردمان آن عهد داللت دارند. بنابراین بازیهم در جامعه و هم د ،تنش پنهان

دهند که  اجتماع  کودکانه قرن ششم در عین سادگی، تنوع و کیفیت استعالیی خود، نشان می

و کودکان خود را در   برده قرن ششم از ایستایی فرهنگ، اندیشه و سامان اجتماعی رنج می

 است.  داده چنین جوی پرورش می

                                      های کودکانه در قرن ششم و تقریبا  تمام  ن است که اکثر قریب به اتفاق بازینکته دیگر آ

ها  اند. به عبارت دیگر این بازی تعیین شده کودکان به نوعی تقلیدی و از پیش های گذشته بازی

های بزرگساالن برای کودکان در جهت فراگیری نیازهای جسمی، فکری و  دستورالعمل

بایست  ای برای رشد خالقیت و تفکر کودکان. قالبی که می وسیله اند، نه فرهنگی جامعه بوده

تر  آمدند. به بیان روشن کودکان در آن شکل گرفته و به صورت خواست بزرگساالن در می

شد، بلکه در  ها نه تنها نادیده انگاشته می وجود مستقل کودکان و شخصیت آنان در این بازی

های خود،  کودکان در روزگار گذشته در قالب بازی است. بنابراین  اصل مورد پذیرش نبوده

 اند. کرده بزرگسالی از پیش نوشته خود را بازی و تمرین می

 

 نابعم
 32-35، صص 43، کتاب ماه هنر، ش «های سنتی تحلیلی بر بازی» .(1381احمدپناهی، محمد ) -

 68-70ص، ص49، ش 13، هنر و مردم، س «های شیرین سنتی بازی» .(1353احمدی، احمد ) -

های چوبی سنتی در ایران، تداوم  بازی اسباب» .(1393زاده، سارا و محمدزاده، مهدی ) اسدفلسفی -

 103-127، صص 38 و 39، فرهنگ مردم ایران، ش«فرهنگ بومی

 141-150، فرهنگ مردم ایران، صص «های سنتی آذربایجان بازی» .(1386) اشرفی، لیال -
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، مطالعات اجتماعی «های نوجوانان شهر مشهد اختی بازیشن تحلیل جامعه» ،(1389) بخشی، حامد -

 .5-29، صص 12، ش4 ایران، دوره
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، تهران: 8پایان آل بویه، چ(، تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا 1382کوب، محمدحسین ) زرین -
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 فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، تهران: زوار. .(1374ضیاءالدین ) سجادی، -

، آموزش تربیت   «های آیینی و نمایشی کهن ایران زمین گفتاری پیرامون بازی»(. 1389صیرفی، هایده ) -

 .1، ش11دینی، دوره

 های، پژوهش«بررسی روابط خارجی شروان شاهان دربندی» .(1391صالحی، کورش و قلی زاده، محرم ) -

 65-78، صص2، ش48تاریخی اصفهان، د
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، 36، فرهنگ مردم ایران، ش«چوگان، بازی بومی ایران بازشناسی» .(1393)چمه، یوسف  کرمی -
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 دفترسوم، تهران: اطالعات. .(1374مثنوی مولوی ) -

 نا. بحاراالنوار، تهران: بی .(1375) مجلسی، محمدباقر -
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 اسالمی.
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