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 بومیهویت جمعی در اسباب بازی های 

 شهرهای اردبیل و بیرجندمطالعه موردی اسباب بازی های 

 

 

ترین مصنوعات بشری است که همواره برگرفته از تفکرات و اعتقادات سازندگان آن  اسباب بازی یکی از قدیمی

بوده است. در گذشته این گروه از محصوالت، با استفاده از مواد و مصالح بومی تولید می گردید. در دوره های 

رت واحدهای خردتری بعد نیز در کنار تولید انبوه و کارخانه ای آنها، همچنان نوع دست ساز، که معموال به صو

عرضه می شوند از وجوه متمایز فرهنگی برخوردارند. در تولید اسباب بازی، انسان به عنوان عنصر اصلی خالق، 

قابلیت های مختلف و متنوع  فرهنگی خود را که بعضاً سینه به سینه به او رسیده در هماهنگی با مواد بومیِ در 

 بدیل می کند.دسترس، به وسیله ای برای بازی کودکان ت

تحلیلی بر اساس تطبیق نمونه ها، در پاسخ به این پرسش برآمده است که نقاط مشترک -این پژوهش توصیفی 

و عالیق قومی اسباب بازی های بومی و محلی نواحی مختلف ایران چیست. لذا برای بررسی دقیق تر و به صورت 

بیرجند و اردبیل، پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک جزیی تر،  به مقایسه انواع اساب بازی های محلی شهرهای 

آنها را یافته است. نتیجه حاصل این است که وجوه مشترک اسباب بازی های این دو منطقه، برتفاوت آنها غلبه 

 داشته و در مجموع به این مصنوعات هویتی جمعی بخشیده اند. 
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 مقدمه

و کودک را در نقش  کردهزندگی اجتماعی ی را همراه با تجربه بازی یکی از فعالیت هایی است که دوره کودکی

توانمندی های کودک، به تقویت این توانایی ها انواع بازی همراه با شناساندن آزماید. داده و میهای مختلف قرار

  از محیط نیز می باشد. لذت اوپرداخته و عاملی برای 

بازی یک رفتار اجتماعی » سازگاری با محیط می پردازد. خود به رشد ابهمراه کودک در حالیکه لذت می برد، 

است که شکل و محتوای آن برگرفته از هنجارها و آداب و رسوم جامعه است. بازی اساسی ترین فعالیت کودک 

 (21، 1396،ندایی فر«)است که در عین حال یکی از نیازهای اساسی کودکان نیز به شمار می رود.

مین روست که در فرهنگ های مختلف، بازی ها گونه تاثیر اقلیم و فرهنگ، بخش انکارنشدنی بازی هاست. از ه

 .های متنوعی می یابند. این تنوع با بعضی از اشتراکات و تفاوت ها در نوع و عمل بازی همراه است

این اسباب که می توانند بسیار ساده یا  از طرف دیگر معموالً کودک برای انجام بازی، به لوازمی نیاز دارد.

مضاعفی برای تنوع بخشیدن به بازی ها به شمار می آیند. از طریق این اسباب بازی ها  پیچیده باشند نیز عامل

 شود.ایجاد میها بازیهای جدیدی برای جنبه های شادی آور، آموزشی، تقویتی و .... توانایی

دیگر گیری خود، در شکل، محتوا و عملکرد خود با فرهنگ های ها نیز بنا به فرهنگِ محل شکلاسباب بازی

این پژوهش با پرداختن  می شوند. این مصنوعاتهویت یافتن ها موجب اشتراکات و تفاوت هایی دارند که همان

به جنبه های هویتی اسباب بازی، با بررسی و تطبیق اسباب بازی های بومی دو شهر اردبیل و بیرجند، در پی 

تحلیلی که در تطبیق نمونه ها -ین پژوهش توصیفیانجام ابرای یافتن نقاط اشتراک و افتراق آن ها برآمده است. 

در مورد پیشینه این پژوهش نیز می توان اذعان داشت  انجام پذیرفته، از اسناد کتابخانه ای استفاده شده است.

 که هیچ پژوهشی با این عنوان انجام نشده است.

 

 اسباب بازی

کودکان سازند تعریف کرده است. اسباب بازی رای اسباب بازی را اشیایی که بدهخدا در ذیل واژه اسباب، 

مناسب سن، مطابق عالیق و درخور  هموارهباید اسباب بازی »هایی دارد که برخی از آنها از این قرارند:ویژگی

بایستی انگیزه و محرک مناسبی به توانایی های ذهنی و رشدی کودک باشد ... باید وسیله رشد کودک باشد ... 

شمار موارد دیگر، عواملی هستند که بر ( این مولفه ها و بی27، 1396فر،اکبریان،باشد.)نداییهمراه داشته 

یکی از مهم ترین مولفه های اسباب بازی، جنبه الهام بخشی آن است که به تقلید و تربیت » کودک تاثیر گذارند.

درستکار،  )«تاثیر بسزایی دارند.ی زندگی کودکان . اسباب بازی ها در فراگیری آداب و شیوهکودک می انجامد

1393 ،22) 



د. از اینروست که سعی بر این است ندر واقع اسباب بازی ها حاوی پیام هایی هستند که به کودک منتقل می شو

ی نه چندان دور، این هدف بسیار دست که این تولیدات با فرهنگ خواستگاه خود همسو باشند. در گذشته

تر بود. زیرا هر قومی با فرهنگ خود اسباب و لوازمی را برای بازی فرزندانش تولید می کرد که بر اساس یافتنی

اسباب بازی ها که اکثراً بسیار ساده بوده، با موادی از قبیل سنگ، همان اقلیم شکل گرفته بود. این هویت محلی 

آنچه سینه به سینه به ایجاد  لی این مصنوعات، در انواع مح شدند.چوب، پارچه و... که در دسترس بود تولید می

 حاوی پیام های فرهنگی است که هویتی جمعی را شامل می شود.می انجامد ها اسباب بازی تولید و هابازی

گیرد. این هویت جهانی یا جهانی صورت می-هویت جمعی در بستر یک ملی گرایی یا بومگرایی محلی، محلی»

 (471 ،1386)عاملی،«مشترکی که با هم دارند، مرتبط می کند.آدم ها را از روی نقاط 

به لحاظ اشتراکاتی که در انواع بوم هایی که وجود دارد به هویتی جمعی دست در اسباب بازی های محلی نیز 

یافته اند. همانطور که پیشتر ذکر گردید، این پژوهش در پی یافتن این اشتراکات در اسباب بازی های محلی 

در شرق ایران، در دو منطقه مختلف و با گویش  و بیرجند غربیدر شمال همین منظور دو شهر اردبیل است. به

ها نیاز به اسباب و لوازم است، از منابع های محلی این دو شهر که برای انجام آنبازیمتفاوت انتخاب شدند و 

  کتابخانه ای استخراج و مورد بررسی و تطبیق قرار گرفتند.

 

 اردبیل

گویند این شهر را کیخسرو  از جمله شهرهاى آذربایجان است و صاحب قلعه متین و حصنى حصین.  اردبیل»

ساخته و آن سردسیر است و آبش بنهایت گواراست و آن آب از کوه سواالن که نزدیک شهر است، جارى است و 

ل در جنب آن. بر سر کوه در آنجاست؛ همچنین قبر شاه اسمعی -جدّ سالطین صفویّه -مرقد شیخ صفى الدّین

فرصت ) «اند. اکنون آثارى از خرابه آن باقى است. گفته مى« بهمن دژ»اى بوده که آن را  سواالن مذکور، قلعه

نامیده، « اندر آباد»اى که حمد اللّه مستوفى آن را  ، در قسمت علیاى رودخانه اردبیل» (2،664ج،1371، شیرازى

، به باد غارت مغولها رفت و خراب شد. ایرانیان 617آذربایجان بود و در سال واقع است. در قرن چهارم، کرسى 

پایتخت ایران  نامیدند و در قرن دهم، پیش از تبریز و اصفهان، چندى مى« باذان فیروز»را   قدیم، اردبیل

و « اآستار»، از مشرق به جنگلهاى طوالش و «دشت مغان»و « گرمى»اردبیل از شمال به » (684همان،)«شد.

و « مشگین»و از مغرب بحدود « میانه»، از جنوب به خلخال و قسمتى از شهرستان «خلخال»قسمتى از 

 (2، 1،ج1370)صفری،«محدود است.« سراب»

از  حاضر، برای پژوهشها رسیده است. های پیشین به آنهایی محلی دارند که از نسلکودکان در اردبیل بازی

. هر چند این اسباب استبه اسباب احتیاج  شانپرداخته می شود که برای انجام هاییبه آن ،های محلیبین بازی



های بازیدهد. ها را تشکیل میبخشی از هویت آن ،هابازیرسند، اما سادگی در این اسبابنظر میبسیار ساده به

 از این قرارند: های اردبیلبازیاسباب ومحلی 

در زبان فارسى امروزى است و مراد از آن جسمى است که بدور خود « فرفره»بمعنى « گیرجنه» گیرجنه بازى:

شد که خرّاطها آنرا بشکل استوانه و بقطر  چرخد. این کلمه در اردبیل و در معنى خاص به تکّه چوبى گفته مى مى

نرا بشکل مخروط آعده تراشیدند و یک قا سانتیمتر مى 8تا  7متر و ارتفاع  تقریبى سه تا چهار سانتى

 گردید. شد و بصورت دوایر زردرنگ نقاشى مى آوردند. سطح خارجى آن با زردچوبه رنگ مى درمى

بمعنى گردیدن و « فرّانماخ»اسم مصدر از مصدر « فرّان»معمول بود. « قوش فرّان»بازى دیگرى بنام  قوش: فرّان

وسیله بازى عبارت از  باشد. مى« مرغ گردان»ب، بمعنى مرغ است و معنى این دو کلمه، در حال ترکی« قوش»

تخته نازکى بعرض یک سانتیمتر و طول تقریبى بیست سانتیمتر بود که در وسط سوراخى داشت و بوسیله 

چرخید. بر هرطرف این تخته قطعه  شد و بآسانى بدور میخ مى میخى بر سر یک قطعه چوب نیم مترى نصب مى

آنگاه انتهاى  چسبانیدند. متر، در خالف جهت هم، با سریشم مى ا هشت سانتىکاغذى بصورت مربع و بضلع تقریب

دویدند. بر اثر حرکت و برخورد هوا با کاغذها، تخته و کاغذ بدور میخ  دیگر چوب را در دست گرفته رو بجلو مى

آورد که  مى شود، بوجود دار دیده مى هاى هواپیماهاى ملخ چرخید و در فضا سطح مدورى، آنچنانکه بر پره مى

شدند منظره رنگین مطلوبى  کننده بود بویژه در مواقعى که کاغذها از نوع الوان انتخاب مى ها سرگرم براى بچّه

شکل بضلع تقریبا ده  شد که کاغذهاى مربع قوش چنین ساخته مى نوع دیگر فران کردند. براى آنها فراهم مى

بریدند.  متر مانده بوسط، با قیچى مى ول قطر و تا یک سانتىاش در ط متر را از رأس هریک از چهار زاویه سانتى

درمیان بوسط صفحه کاغذ و از آنجا به  سپس با گذراندن میخ نازک، نوک هریک از دو قسمت بریده شده را یک

آورد و باز صفحه زیبائى براى کودکان ترسیم  کردند. در موقع دویدن هوا آنرا بحرکت درمى سر چوبى نصب مى

 (263، 3 ، ج1370)صفری، .نمود مى

است ولى طرز بازى آندو در اردبیل و تهران با هم فرق داشت. « دولک الک»نام فارسى آن » آغاج: چلینگ

بمعنى « آغاج»سانتیمتر بود که اوّلى را  20و دیگرى  75دستى یکى بطول تقریبى  وسیله این بازى دو تکّه چوب

در قسمت  «.یانى»و « توخماغى»بازى در اردبیل دو مرحله داشت گفتند. این  مى« چیلینگ»چوب و دومى را 

متر  گرفت که دو سه سانتى اول بازى، کسى که نوبت بازى با او بود آغاج را از یک سر، در کف دست طورى مى

آن در باالى دست و بقیه در زیردست او رو بپائین قرار گیرد. آنگاه چیلینگ را بر روى آن دست و پشت 

کس که طرف بازى و  زد. آن انداخت و با پائین چوب محکم مى مى به هواگذاشت و سپس آنرا  وب مىبرآمدگى چ

کرد چیلینگ را در هوا بگیرد، و یادستش بدان بخورد. اگر  ایستاد، سعى مى فاصله مشخصى روبروى او مىه ب

طرف ه چیلینگ ب مرد و چوب و اصطالح آنها مىه شد آن بازیکن یعنى آنکه چوب دستش بود ب چنین مى



توانست در آنصورت چیلینگ را که بزمین افتاده بود برداشته از همانجا بطرف آغاج، که بطور  رسید و اگر نمى مى

مرد ولى  خورد باز کودک بازیکن مى انداخت. اگر چیلینگ به آغاج مى افقى در روى زمین گذاشته شده بود مى

چنین  زد و پس از آنکه سه بار پشت سر هم کل چیلینگ را مىکرد او بار دیگر بهمان ش اگر بدان اصابت نمى

« حلّا»زد و آنرا  انداخت و با آغاج که در دست دیگرش بود مى مى به هواکرد اینبار چیلینگ را با دست دیگر  مى

بایست چیلینگ را از  مرد و الّا طرف مى خورد فرد بازیکن مى گرفت یا بدستش مى اگر طرف آنرا مى گفت. مى

، بقدر «مرّه»داشت طورى بسمت بازیکن بیندازد که فاصله قرار گرفتن آن با یک نقطه معین بنام  ئى که برمىجا

یافت. مرحله بعد از حلّا را  طول آغاج یا کمتر از آن باشد تا فرد بازیکن بمیرد و الّا بازى بهمان طریق ادامه مى

کرد یعنى در هرطرف چند نفر با هم  عى پیدا مىجم گفتند. گاهى این بازى صورت دسته مى« یانى»اصطالحا 

گرفتند  زدند اگر آنهائى که در وسط میدان بودند چیلینگ را مى شدند و هریک بنوبت چیلینگ را مى رفیق مى

کرد  خورد یا در مرّه به آغاج اصابت مى مردند ولى اگر چیلینگ بدست یکى از طرفها مى همه رفقاى اینطرف مى

ترتیب این  بایست او را زنده کند. بدین مرد و در اینصورت یکى از رفقاى او مى را زده بود مىفقط آن طفلى که آن

بار چیلینگ را بهمان حال بزند. اگر این چهار بار زدن  4باشد « یانى»بایست در مرحله  رفیق، که خود مى

مرد و وقتى همه افراد  مى کرد خودش نیز شد و اگرنه آنکه بازى مى گذشت آنکه مرده بود زنده مى بسالمت مى

 کردند. شد و دسته دیگر از میدان به مرّه آمده شروع به زدن مى مردند بازى عوض مى این دسته مى

شود که از سنگ و  شود بجسم گرد کروى گفته مى که در زبان فارسى بصورت ماله تلفظ مى« ماال» ماالبازى:

گودى کوچک که از هم تقریبا یک تا یکمتر و نیم فاصله تراشیدند. براى ماالبازى سه  باندازه یک گردو مى

« مات»کندند و آنها را  اى که ماله بتواند در آن جاى گیرد، مى داشتند، در طول یک خط مستقیم و باندازه

گشت و هرکس در نوبت خود سعى بر آن  بازى از فاصله یکمتر و نیمى اولین مات، بنام مرّه آغاز مى خواندند. مى

با حرکت دادن ماال با انگشت وسط دست، آنرا متوالیا در ماتها جاى دهد و در مقابل، طرف دیگر تالش داشت که 

نمود که در نوبت خود ماالى طرف را با ماله خود بزند و آنرا بنقطه دورترى از ماتها بفرستد و خود آنها را  مى

تلفظ « تیل»زبانان آنرا بصورت  فارسىگفتند که  مى« تیر»تصاحب کند. زدن ماالى طرف را در اصطالح بازى 

اش  نامیدند. در آخر بازى هرکس که تعداد تیرهاى زده و ماتهاى تصاحب کرده کردند و ماال را هم تیله مى مى

هاى کوچک  بود که بصورت گلوله« موم بره»بردوباخت این بازى غالبا مقدارى  بود. شد برنده مى بیشتر مى

موم از بازنده  نامیدند و در مقابل هرتیر یا مات اضافى، یک کوکه بره مى« کهکو»آوردند و آنرا بنام  درمى

  (270-266همان، «)گرفتند. مى

گذرانیدند و مشغولیتهائى براى خود داشتند ولى این  دختران نیز اوقات فراغت خود را با تفریحاتى مى»

رفتند تقریبا بیشتر  مکتب و مدرسه مىه بمشغولیتها با تفریحات و بازیهاى پسران فرق داشت. اینان چون کمتر 



گرفتند و برخالف امروز که  اوقات خود را در خانه بودند و عمدتا بطور غیرمستقیم تحت تربیت مادران قرار مى

ها را خاموش و کدبانوهاى  غالبا اجاق خانه« کوال»و نوشیدنیهائى از انواع « ساندویچ»رواج خوردنیهائى مثل 

ا و دم کردن چائى و نظایر آن معاف کرده است، آنان طبخ خورشهاى مختلف و غذاهاى جوان را از پختن غذ

گرفتند و نیز شستن رخت و دوختن لباس یا وصله کردن آنها و نظافت و  متنوع مرسوم را از مادران خود فرامى

ازظهرهاى خود  لطریق بیشترین وقت روز بویژه تمام قب آموختند و بدین دیگر کارهاى ضرورى را بحدّ کمال مى

شد و مجالى براى  گذرانیدند و فقط بعدازظهرها بود که ساعات فراغتى براى آنها پیدا مى را با این امور جدّى مى

 آمد. تفریح و بازى پیش مى

نامیدند. گلین در زبان ترکى بنام  مى« گلین»بازى بود که بنام  مهمترین بازى آنها عروسک گلین و بیگچه:

ساختند. امروز با پیدایش  شد که بشکل عروس مى هاى بخصوصى گفته مى مجسمهه عمل ب است و در« عروس»

اشکال گوناگون و زیبا ه هاى مختلف و ب اندازهه هاى مخصوص و ب ها در کارخانه این مجسمه« پالستیک»صنعت 

ر تکمیل آنها گیرد. سازندگان آنها روزبروز د دسترس عالقمندان قرار مى حدّ وفور دره شود و ب ساخته مى

روند حرف  اى خشک راه مىه« باطرى»نمایند که بکمک  بازار عرضه مىه کوشند تا آنجا که عروسکهائى ب مى

نوازند ... ولى در  خوانند و موسیقى مى شود آواز مى و با نوارهاى مخصوصى که در اندام آنها تعبیه مى زنند مى

دادند و  باب از خویش نشان مى ابل تحسینى در اینساختند و گاهى هنر ق قدیم خود دخترها آنها را مى

تواند با دست و با مواد اولیه  شدند که انسان مى دوختند که در حدّ خود از بهترین آنهائى مى عروسکهائى مى

هاى رنگارنگ بود. دو تکه  هاى نازک چوب و پنبه و چیت ترین آنها سرشاخه مواد الزم براى ساختن ساده بسازد.

بستند. آنگاه در قسمت باالى آن با پنبه و  هم مىه خواستند با نخ ب اى که مى اندازهه شکل صلیب و به چوب را ب

دادند و براى زیبائى روى آن، پس از نقاشى پرده خارجى  گاهى با گذاشتن دگمه، صورتى بشکل دایره ترتیب مى

 کشیدند. شد، مى ه مىخواند«بوئرگ»قلوه گوسفند را که پرده شفاف و حاکى ماوراء بود و بنام 

پیچیدند و  گرفت بمنزله دستهاى مجسمه پنبه مى دو قسمت چوب را که بدینطریق در طرفین سر قرار مى

دوختند بر  اندازه آنها از چیتهاى رنگین مىه ساختند و لباسهائى را که ب تر را بصورت تنه و پاها مى قسمت پائین

شکل ه آوردند. اگر صورت و لباس این مجسمه ب یا بزرگ درمىصورت آدمکهاى کوچک ه پوشانیدند و ب آنها مى

یعنى داماد « بیگچه»شد آنرا  گفتند و اگر قیافه بشکل مرد و لباسها نیز مردانه مى بود آنرا گلین مى زنان مى

براى عروسک یک دختر، با بیگچه دختر دیگرى از  در ترکى بمعنى داماد است.« بیگ»نامیدند زیرا  کوچک مى

هائى که براى آنها تدارک دیده  داشتند، و براى شرکت در این مراسم و تماشاى جهیزیه بازیها منظور مى هم

 نمودند. و سالهاى خود نیز دعوت مى بودند از همسن



بود و این نام بسبب آنکه وسیله بازى پنج « داش بش»بازى دیگرى که اختصاص بدختران داشت  داش: بش

نحوه بازى چنین بود  گردید. اندازه فندق یا اندکى بزرگتر بود، بدان اطالق مىه )یعنى بش( عدد سنگ )داش( ب

باال در هوا ه که یکى از آنها، که نوبت بازى با او بود، پنج سنگ مزبور را در کف دست گذاشته همه را با هم رو ب

داد. اگر سنگها، ولو  مىانداخت و بالفاصله پشت همان دست را براى گرفتن آنها در مسیر سقوط آنها قرار  مى

بار با کف دست  انداخت و این همان شکل باز در هوا مىه گرفت همانها را ب یکى از آنها در پشت دست قرار مى

بایست یکى از آن  افتاد بازیکن مى زمین مىه گرفت. اگر در این دو حرکت یک یا چند تا از سنگها ب آنها را مى

باال در هوا بیندازد و تا فرود آمدن آن، یکى از آن سنگهاى ه ه بود، رو بسنگها را که در دو حرکت مزبور گرفت

گونه همه سنگها را از  مینه هوا انداخته بود در هوا بگیرد. و بهه افتاده را بردارد و بالفاصله آن سنگ را که ب

بار  انداخت و هر مى ریخت و یکى از آنها را برداشته در هوا در حرکت دوم سنگها را در زمین مى زمین جمع کند.

در مرحله سوم و چهارم و پنجم  داشت. انداخت تا گرفتن آن، یک سنگ از زمین برمى هوا مىه که آن سنگ را ب

انداختند و تا گرفتن آن، سنگهاى روى  هوا مىه ریختند و یکى از آنها را برداشته ب هم سنگها را در زمین مى

و باالخره هرچهار تا را یکجا از زمین برداشته با همین دست که سنگها  زمین را ابتدا دوتادوتا، بعد سه تا و یکى

مردند و  شدند، خودشان مى این کارها نمىه گرفتند. اگر موفق ب آمد مى در آن بود سنگى را که از هوا پائین مى

ان در معنى که سنگها را همچن در مرحله ششم نوبت تعویض سنگها بود بدین دادند. بازى را تحویل طرف مى

را  انداختند و تا گرفتن آن یکى از سنگها مى به هوامان شکل ه ریختند و یکى را برداشته به زمین مى

انداختند آنرا که از زمین برداشته بودند با یکى از سنگها که  مى به هواداشتند و در نوبت دوم که سنگ را  برمى

کردند مرحله هفتم بازى آغاز  ک آنها را تعویض مىی طریق پس از آنکه یک نمودند و بدین در زمین بود عوض مى

 گردید. مى

صورت ه داشتند آنگاه دو انگشت بزرگ و ابهام را ب در این مرحله هم سنگها را بزمین ریخته یکى را برمى

انداخته بودند بگیرند،  به هواایکه سنگ برداشته شده را که  گذاشتند و در فاصله اى در مقابل آنها مى دروازه

گذرانیدند. در مرحله هشتم سنگها را در کف  یک با دست دیگر زده از آن دروازه مى هاى روى زمین را یکسنگ

گذاشتند و بار دیگر  انداختند و تا گرفتن آن، سنگهاى دیگر را یکجا روى زمین مى مى به هوادست گرفته یکى را 

ر سنگ دیگر را یکجا از زمین برداشته و سنگ انداخته تا پائین آمدن آن چها به هواآن سنگ را که گرفته بودند 

شد و هرگاه در وسط  رسید آن یکى برنده مى گرفتند. و اگر این مراحل بپایان مى انداخته شده را نیز مى به هوا

 نمود. رسید از همانجا که مانده بود بازى را تعقیب مى او مىه مرد بار دیگر که نوبت ب بازى، باصطالح خودشان مى

 (281-278) همان،«.پاچ و نظایر آنها بود  بازى، گزلین زنى، رقص، پنجره اى دیگر دختران دایرهه سرگرمى



شد و  وسیله این بازى کالفه یا حلقه آهنى بود که بشکل طوقه دوچرخه پائى ساخته مى »كالفه ایشلتمك:

دستى  انداخت و با یک چوب مى گفتند. بازى چنان بود که بچّه آنرا بجلو مى« کلفه»اصطالحا و بزبان محلّى بدان 

دستى میله آهنى را، که سر آنرا  جاى چوبه گاهى ب دوید. برد و خود نیز با آن مى زد و بجلو مى مرتبا بدان مى

را بر کالفه تکیه  U گرفتند و قسمت خمیده یعنى فرورفتگى کردند، بدست مى کج مى« یو انگلیسى -U»بصورت 

 ساختند. طریق گردش کالفه را بچپ و راست آسان مىدادند و بدین داده آنرا حرکت مى

مصدرى است در زبان ترکى و معنى آن بکار انداختن و بکار واداشتن است و « ایشلتمک»باید گفت که 

 (267)همان،«گویند. مى« ایشچى»بدینجهت کارگر را هم در آن زبان 

و در این قسمت به همین مصنوعات در شهر های شهر اردبیل بود آنچه تا اینجا مطرح شد مربوط به اسباب بازی

 شود.بیرجند پرداخته می

 

 بیرجند

در میان درّه  شهر بیرجند»بیرجند می باشد. یکی از شهرهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته 

خاکى به هم هاى  ها و ماهورها و پشته هاى یک رشته تپّه بر فراز و شیب و دامنه...  اى در جنوب خراسان گسترده

متر و در  2780میناباد( به ارتفاع  -« )آباد مؤمن»کوه  واقع است که در شمال و شمال شرقى آن رشته  پیوسته

نام »... «اى تقریبا موازى کشیده شده است. هنگو به متر از سطح دریا 2720به ارتفاع « باغران»جنوبش رشته کوه 

ها و  هاى برجند، برجن، برکند و بیرگند نیز در نوشته صورت بوده که به« بیرجند»اصلى این شهر از دیرباز 

 (1380،31رضایی،. ) ها آمده است نامه فرهنگ

از آنجاییکه این پژوهش به اسباب بازی های این خطه می پردازد، ذکر تاریخچه پر فراز و نشیب بیرجند را به  

 فرصتی دیگر واگذاشته و بر بازی های این منطقه تاکید می شود.

بسیارى از این »بازی عنوان کرد و می نویسد 150رضایی در کتاب بیرجندنامه تعداد بازی های بیرجند را 

هاى مدرسى و اروپایى و پیدا شدن  ها با تأسیس و توسعه و ازدیاد مدارس جدید و رواج بازى بازى

است ولى برخى از آنها هنوز جزء هاى تازه فراموش شده و حتّى نام و چگونگى آنها نیز از یادها رفته  بازى اسباب

 (515همان،«)باشد ها و نوجوانان و جوانان )پسران و دختران( مى هاى بچّه سرگرمى

در این پژوهش سعی بر این است که بر بازی هایی تاکید شود که به اسبابی برای انجام مجدداً ذکر می گردد که 

 .دارندبازی نیاز 



 "فارسى است در گویش بیرجند به معنى "ارّاده "که تلفّظ گویشى واژه "ارّاده " گردانى(: گالنى )ارّاده ارّاده

مانندى  "چرخ "هاى بزرگ ها آن را به حلقه است مانند چرخ گارى، درشکه، دوچرخه، اتومبیل و ... و بچّه "چرخ

استفاده  " بازى  اسباب "گفتند که از آن به عنوان یک )فلزى، سیمى، الستیکى، پالستیکى، چوبى ...( مى

 "ارّاده "دویدند. دادنش به جلو و گرداندن و راندن به پیش، خود در دنبال یا در کنار آن مى "قل "کردند و با مى

کردند و  اى وارد مى گالندند(: یا با دست به آن ضربه دادند )مى مى "قل "آوردند و را با سه وسیله به حرکت در مى

 گردانى بازى پسران بود. . ارّاده"دنده "یا با یک چوب )یا میله فلزى( و یا با

رود: یکى به  کار مى در گویش بیرجند به دو معنى به "بازى اروس " بازى(: بازى/ عروسك )عروس  بازى روساَ 

 مورد نظر است. "بازى عروسک ". در اینجا معنى اخیر یعنى"بازى عروسک "و دیگرى به معنى "نامزدبازى "معنى

کردند. این  ها عروسکهایى با پارچه و پنبه درست مى ان بزرگ خانواده براى دختربچّهمعموال مادران و دختر

بر اینها چند  عالوه شد. ها بیشتر به هیأت زن )عروس( بود و گاهى به هیأت مرد )داماد( ساخته مى عروسک

ه عروسکهاى هاى آن عروس و داماد بودند. بچّ "بچّه "ساختند که به مثابه عروسک کوچک و کوچکتر هم مى

 " bacce kocce بچّه کچه ")دادا( و عروسکهاى خیلى کوچک و قنداقى را " dadowدادو "بزرگتر را

کردند، آنها  کردند مثال مرتبا لباسهاى آنها را عوض مى هاى بسیار مى ها با این عروسکها بازى نامیدند. دختربچّه مى

کردند، به  مى "تر و خشک "هاى آنها را بردند، بچّه هم مى "دبازدی "و "دید "بردند، آنها را به مى "حمّام "را به

نمودند و  مى"قنداق "دادند و آنها را مى "شیر "ها "کچّه بچّه "دادند، عروسکهاى بزرگ به آنها غذا مى

 «کردند.  مى "بچّه دارى "شدند و هم تمرین زندگى و ها هم سرگرم مى خوابانیدند و ... با این بازى مى

به  -هاى پنج تا هفت ساله بود. هر پسربچّه چوب نسبة درازى این بازى ویژه پسربچّه بازى(: )اسب  بازى سپاَ

کرد و بند یا ریسمانى باریک به سر  و طول تقریبى دو متر )مانند دسته بیل( تهیّه مى سانتیمترقطر تقریبى سه 

داد و  دو پاى خود را در دو طرف چوب قرار مىگرفت و  بست و سر دیگر بند را به دست مى تر آن چوب مى کلفت

 "ها وقتى که بود. بچّه "اسب "آن "سوارکار "و خودش "لگام اسب ""بند "آن بچّه و "اسب "ایستاد. چوب مى

 "اسب "دادند و به شیوه دویدن شدند و مسابقه مى مى "سوار "کردند خود را بدین ترتیب آماده مى "اسبهاى

را تکان  "لگام "کشیدند و پیوسته آن و چوب را در میان پاهایشان همراه خود مى کردند شروع به دویدن مى

  کردند. هر بچّه که زودتر به مى "دوانى اسب "و "سوارى اسب "شده دادند و تا مقصد تعیین مى

 (524-520)همان، شد. رسید برنده مسابقه شمرده مى مقصد مى

هاى مورد عالقه  نامند و از بازیچه مى "پلپلیسک "در گویش بیرجندرا  "فرفره "بازى(: )فرفره  بازى لیسكلپَپَ

ساختند و دو نوع کوچک و بزرگ داشت. نوع کوچک آن را با دو  هاى خرّاط مى فرفره را پیشتر کولى کودکان بود.



گرداندند صاف  آوردند و اگر سطح چیز یا جایى که فرفره را روى آن مى انگشت شست و اشاره به گردش درمى

چرخید. نوع بزرگ فرفره را با دو نخ که از دو جهت مخالف به دور پایه آن  بود فرفره تا مدتى روى پایه خود مى

هاى  ها با فرفره بازى بچّه آوردند. در فرفره کردند به گردیدن درمى کشیدند و رها مى پیچیدند و یکباره مى مى

 (535چرخید برنده بازى بود.)همان، تر مىدادند و فرفره هرکدام بیش کوچک یا بزرگ خود مسابقه مى

)گردو( است. در زمان سخن  "جوز "چنانکه از نام این بازى پیداست ابزار این بازى)جوز/ گردوبازى(:  جوّزبازى

توانست آن را  کردند از جمله زدن گردوى حریف با یک گردو بود که اگر بازیکن مى ما چند نوع با گردو بازى مى

به نسبت  -گونه بود که تعدادى گردو را و بدین "بازى خطّى بجول "برد، و دیگرى مانند ا مىبزند همان گردو ر

با یک گردو به آنها  -به نوبت -نهادند و از فاصله چند مترى کشیدند مى بازیکنان در یک بیضى که مى -مساوى

 گرفت. علّق مىافتاد به او ت زدند، هر تعداد گردویى که از بیضى با ضربه بازیکن بیرون مى مى

کردند  اى بود که از چوب و کاغذ یا مقوّاى نازک درست مى بازیچه "فرفرونک" بازى(: )فرفره  بازى فرفرونك

دو قطعه کاغذ کلفت و یا دو قطعه مقوّاى نازک سانتیمترى بدینسان که به دو سر یک قطعه چوب تقریبا پانزده 

کردند بنحوى که چوب  به قطعه چوب دیگرى متّصل مىچسباندند و آن را با یک میخ  در عکس جهت هم مى

 "دویدند و گرفتند و مى را به دست مى "فرفرونک "ها گشت. بچّه راحتى به دور میخ مى اوّلى آزاد بود و به

شد. گاهى هم ایستاده  چرخید و هر لحظه بر چرخش آن افزوده مى بر اثر فشار هوا به دور خود مى "فرفرونک

ها بویژه خردساالن از  چرخید. بچّه مى "فرفرونک "آوردند و بردند و بشدّت به جلو مى بال مىدست خود را به دن

 (553آمد.)همان، این بازى خوششان مى

بازى در بیرجند دو  "ریگ "بود. "ریگ "نوعى بازى دخترانه بود که ابزار آن "قپّک " بازى(: )ریگ  بازى قپّك

که هر کدام اندکى  "ریگ "نشستند و تعدادى وار مى پنج بچّه دایرهدر نوع نخست معموال سه تا  -1نوع بود:

 "انّى انّى "انداختند. براى تعیین بازیکن اوّل معموال از مى "داو "عدد( به میان 7یا  5بزرگتر از یک فندق بود )

ها را در  ن که ریگکرد. بدینسا رسید بازى را شروع مى اى که آخرین واژه آن به او مى کردند و هر بچّه استفاده مى

گرداند و زیر ریگها  کرد و دستش را برمى به باال پرتاب مى سانتیمترگرفت و آنها را به اندازه بیست  مشت مى

انداخت و هنگام فروریختن با پنجه ریگها را  گرفت تا روى پشت دست وى بریزند آنگاه دوباره آنها را به هوا مى مى

انداخت و با  ترتیب که یک ریگ را به هوا مى کرد بدین مى "جمع "اد آن راافت گرفت. اگر ریگى به زمین مى مى

که ریگى که به هوا انداخته بود  داشت و پیش از آن پنجه دست ریگ یا ریگهاى افتاده بر زمین را به سرعت برمى

داد و  ى ادامه مىشد به همین ترتیب به باز گرفت. اگر در این کارها موفّق مى رسید آن را در هوا مى به زمین مى

داشتند تا بعدا برنده اصلى را تعیین کنند وگرنه دیگرى بازى را  شماره نوبتهایى را که بازى کرده بود نگه مى

 (555نمود.)همان، شروع مى



 پرداخته می شود: ی دو شهر اردبیل و بیرجندی ذکر شدههابازیها و اسباببازی در این قسمت به تطبیق 
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در  ها،به آن بازی و اسباب بازی های مربوطمورد  7مشاهده می شود، این  1همانطور که در جدول شماره 

در  و هستندکنندگان ها و جنسیت بازیها، مواد اسباب بازیطرز بازی قسمت هایی دارای اشتراکاتی شاملِ

 متفاوت، نام هایی مختلفهاست که در دو گویش ، نام بازیتفاوتاولین  دارند.یی تفاوت ها هایی نیز بخش

اما آنچه مورد نظر این  باشند.کنندگان میها و جنسیت بازیاند. دیگر نکات شامل مواد اسباب بازیگرفته

بسیار زیادی ها در هر دو محل تشابه های مربوط به آناین که، این بازی های محلی و اسباب بازیپژوهش است 

 نکات هایشان تفاوت دارند ولی در ماهیت، یکی هستند و هویتی مشابه دارند و این دارند و حتی اگر در نام

 مشترک به هویتی جمعی تبدیل گشته است. 

 نتیجه گیری

ها انجامیده حاوی پیام های فرهنگی است های محلی آنچه سینه به سینه به ایجاد آنها و اسباب بازیدر بازی

که به نکات مشترکی اشاره دارند. این اشتراکات فرهنگی ارتباطی بین انسان، مصنوعات و دیگران ایجاد می کند 

، بلکه نیستسرگرم کننده و ... شیء که نتیجه آن هویتی جمعی است. در این نگرش اسباب بازی دیگر فقط یک 

 هویت بخش است. وهای پیشین ی پیام های نسلکه حاو می باشدواسطه ای 
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The collective identity of native toys 

Case study: Ardebil and Birjand 

 

The toy is one of the oldest artifacts of man, which has always been 

based on thoughts and beliefs of its maker. This group of products was 

originally manufactured using indigenous materials. In later periods, 

besides mass production of toys in factories, handmade toys are still 

alive. They are usually presented in smaller units and have distinct 

cultural features. Man as the main creative element during production of 

toys, turns his various cultural abilities, to children's toys, using 

available indigenous materials. 

 This descriptive-analytic study, is to find common points and ethnic 

interests of local toys in different regions of Iran, based on comparing 

method. So that local toys of Ardebil and Birjand have been compared 

together in order to examine differences and similarities of them in a 

more detailed and accurate method. The result is that similar features are 

considerably more than differences, and these toys generally have a 

collective identity. 
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