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تاریخ دریافت97/10/5 :

تاریخ پذیرش98/2/20 :

چکیده
ادبیات غنی ایرانزمین و به تبع آن ،سرزمین آذربایجان با تاریخ و فرهنگ گره خورده است و بازیهای
بومی و محلی نیز به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه ،جزئی از همین ادبیات گرانسنگی شده اسـت کـه
به قلم ادبایی که دغدغۀ فرهنگی سرزمینشان آنها را میراثدار این گنجینۀ گرانبها کرده ،ضبط گردیـده
است.
از طرف دیگر ،فرهنگ عامه میتواند خاستگاه آثار فاخر هنری و ادبی باشـد ،همـانطـور کـه آبشـخور
بزرگترین و ماندگارترین اثر هنری محمد حسین شهریار شد .شهریار به دلیل گذراندن دوران کـودکی
خود در طبیعت بکر روستای خشکناب ،بازیهای محلی آذربایجـان را کـه در دوران کـودکی بـا آنهـا
مأنوس بود ،در دل اشعار ترکی خود جای داده است .مقالۀ حاضر با روش توصیفی -تحلیلـی و مبتنـی
بر مطالعات کتابخانـهای و پـژوهشهـای شـفاهی در بـین مـردم ،تعـداد  9بـازی از انـواع بـازیهـای
آذربایجان را با استناد به اشعار این شاعر ،تحلیل و بررسی مینماید.
دقت در این بازیهای ّ
مهیج که به اقتضای زندگی در طبیعت و فرهنگ عشیرهای ایجاد شـدهاند نشـان
میدهد که همۀ این بازیها ،متناسب با فرهنگ سادۀ روستایی ،گروهی و ساده بودهاند و بـه تبعیـت از
زندگی سادۀ مردم و متأثر شدن از طبیعت ،اغلب به ابزار خاصی نیاز نداشـتهاند و یـا ابـزار استفادهشـده
برای آنها ،جزئی از طبیعت بوده است.
کلمات کلیدی :شهریار ،فولکلور ،تودهشناسی ،بازیهای محلی ،آذربایجان

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران.
Email: shokati81@yahoo.com
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 .1مقدمه
کلمۀ «بازی» در اصل زبان پهلوی کلمه «واژیک» است که در متون پهلوی در کنار سـایر تفـریحهـای
عمومی و مجاز استعمال میشده است(ر.ک :بهار. )640-641 :1313 ،
از نظر لغوی ،بازی یعنی « هر کـار کـه مایـۀ سـرگرمی باشـد ،رفتـار کودکانـه و غیـرجـدی بـرای
سرگرمی ،کار تفریحی ،لعب»(دهخدا ،ذیل «بازی») اما ز یستشناسان بازی را برگرفته از کنجکاوی بـرای
کشف محیط دانسـته و روانشناسـان نیـاز انسـان بـه بـازی را نتیجـۀ وجـود انـرژی مـازاد مـیداننـد،
جامعهشناسان نیز بازی را وسیلهای برای تمر ین زندگی اجتماعی قلمداد میکنند(ر.ک :متینی.)13:1356 ،
بازی ،درس درسـتزیسـتن ،ادب و احتـرام بـه هـمنوعـان و شـناخت محـیط اسـت کـه در کنـار
تجربهاندوزی و کسب مهارت ،به کارگیری هوش و عاطفه را نیز میآموزد (ر.ک :اشرفی.)143،1386،
در گذشته ،زندگی مردم ساده و بیتکلف بود ،به همین دلیل ،اوقـات فراغـت بیشـتری داشـتند کـه
برای پرکردن آن به ورزش ،بازی و تفریح روی میآوردنـد و بـه ایـن وسـیله بـرای خـود سـرگرمیهـای
متنوعی ایجاد میکردند(ر.ک :مهیـار . ) 66 :1358 ،اطالعات ما از گذشته نشاندهندۀ توجه مردم و جامعـه
به ورزش است ،به طوری که عامل عمدهای که موجب تنوع در زندگی و شادابی روحیۀ مردم مـیشـود،
بـازیهـا و ورزشهـای فـردی و جمعـی اسـت کـه از گذشـتههـای دور در میـان جوامـع رواج داشـته
است(ر.ک :سواری .)44 :1390 ،
در ایران عصر ساسانی ،هر تفریح و شادمانی را که شایان توجه بود ،عنوان بازی به آن میدادنـد .در
کارنامۀ اردشیر بابکان ،چنین نقل شده « :روزی که اردشیر به ستورگاه نشسته بود ،تنبور زده و سرود و
بازی و خرمی کرد» (فره وشی .)33 :1354 ،چنان که مالحظه میشود ،سرودخواندن و سـازنواختن را نیـز
جزء بازی ذکر کردهاند.
«یکی از عناصر ماندگار و کهن هر ملتی که ارتباط ناگسستنی بـا ذائقـۀ فرهنگـی دارد ،بـازیهـا و
سرگرمیهای بومی و ملی است که در بطن تاریخ هر ملتی ،مجال بروز و ظهور مییابد» (شامی.)1396 ،
بازیهای ّ
سنتی و محلی هر منطقه ،از فرهنگ و نگرش جامعهشناسی و مـردمشناسـی مردمـان آن
منطقه نشئت گرفته است .بنابراین بازیهای محلی « شامل ورزشها و بازیهای بومی و محلی اسـت
که در یک کشور با مناطق مختلف رایج و یا محبوبیت یافته و به صـورت رسـم محلـی درآمـده اسـت»
(خدادادی ،عسگریان .)26:1389 ،بازیهایی که در یادگیری اصول زندگی و برخی از عـادات و صـفات نیـک
اخالقی مؤثر بودند در حالی که امروزه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی ،همین بازیهای پـرتحـرک نیـز
رنگ باخته و تکنولوژی جدید با خلق بازیهای هوشمند که منجر به کمتحرکی کودکان شده ،پررنگتر
ً
جلوهگری میکند .قطعا این گره کور تنها به دسـت تکنولـوژی ایجـاد نشـده بلکـه طـرز زنـدگی مـردم،
شرایط محیطی و آداب و تمایالت روحی جدید ،تحوالت اجتمـاعی ،قـوانین تبـدل جامعـه ،مهندسـی
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شهرها ،کوچک شدن فضاهای شهری و دگرگونی اصول عمرانـی و فضاسـازی نیـز بـه آن دامـن زده و
باعث تغییر بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه شده است.لذا از این نقطهنظرها نیز بایـد مسـئله را مـورد
توجه قرار داد .چون هنر و طرز تفکر با هم پیوستگی دارند.
بازیهای محلی که رویکردی گروهی و جمعی داشتند و بـه کمـک آنهـا تماشـای حـس خـوب
کودکانه در جسم کودکان و نوجوانان ممکن بود و به تبع آن تعالی و پرورش روح و ذهن آنها نیز دسـت
میداد ،اکنون با شرایط حاضر و با ابزار جدید ،فعالیت گروهی از جامعه رخت بربسته و باعث شده که
کودک نسبت به برخی از نقشهای اجتماعی که در سایه بازیهای سنتی آن را تجربه مـیکـرد ،بیگانـه
شده و نتواند نسبت به برخی از مشکالت فائق آید.
پالم( )2005رئـیس فدراسـیون بـین المللـی ورزشهـای همگـانی ،در مقالـهای بـا عنـوان «احیـای
بازیهای سنتی ،فرصتی جهت تجربه تنوع در جهان یکسان» ،اهمیت فرهنگ ،کیفیت ارتقای هویـت
و ارزشهای فعالیت جسمانی بازیهای ّ
سنتی ،تنوع متعدد آنها در جهت مقابله با یکسانشدن جهان
و یکنواختی ورزش مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
پورکیانی( )1384در مقالهای با عنوان «جایگاه انسان و طبیعت در ورزشهای بومی محلی ایـران»
مینویسد« :در این مقطع تاریخی مهم از حیات اجتماعی و فرهنگی مردم ایران که فرهنگهای قـومی
و سنتی در معرض هجوم فرهنگهای زاده پیشرفت صنعت و تولید صنایع ماشینی اسـت ،پـرداختن بـه
پژوهش دربارۀ شناخت ارزشهای فرهنگی انسانسـاز ،اهمیـت فـراوان دارد ،لـذا بـا مطالعـۀ فلسـفۀ
پیدایش بسیاری از ورزشها و بازیهای سنتی ،در مییابیم که انسـان بـا طبیعـت و اسـتفاده از ابـزار و
وسایل طبیعی و پایبندی به ارزشهای اخالقی و شرافت انسانی در هنگـام رقابـتهـای ورزشـی جـزو
جداییناپذیر مقررات حاکم بر بازیها بوده است»(خدادادی،عسگریان.)26:1389،
بنابراین از ویژگیهای بارز بازیهای محلی ،میتوان ساده و در دسـترس بـودن ،وابسـته نبـودن بـه
ابزار خاص ،تقویت توانایی استعداد جسمانی و فکری ،قابل اجرا بودن در هر فصل ،هر جـا و مکـان و
تحت پوشش قرار دادن گروههای مختلف سنی از کودکان تا کهنساالن را نـام بـرد(ر.ک :ارشـاد و دیگـران،
ّ
 .)16-15 :1391بازیهای بومی و محلی به فرهنگ و سنت خاص ایرانـی گـره خـوردهانـد (ر.ک :فراهـانی و
شهرکی )136،1385 ،به طور کلی ،بالغ بر  150نوع بازی سنتی در ایران وجود دارد که به مرور زمان و تغییـر
شیوههای زندگی ،نسل امروز با بسیاری از آنها بیگانه شده است(ر.ک :سواری .)45 :1390 ،
در مورد بازیهای محلی آذربایجان ،پژوهشهای ارزندهای صورت گرفته از جمله:
 اشرفی ،لیال( « )1386بازیهای سنتی آذربایجان( شهرستان تکـاب و اطـراف آن)» ،مجلـۀفرهنگ مردم ایران ،ش  ،9صص 150-141
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رسمی ،عاتکه و رسـمی ،سـکینه()1394؛ « بـازی هـای محلـی در اشـعار ترکـی شـهریار»،
https://azarsh.farhang.gov.ir

-

شوکتی ،آیت ()1395؛ «بازی های محلی در شعر شـهریار» ،هفتمـین همـایش پژوهشهـای
نوین در علوم و فنآوری

-

موسوی ،اعظم و دیگران(  « )1397بازیهای محلی آذری»www.rasekhoon.net ،

شهریار از جمله شاعرانی است که دیوان اشـعار فارسـی و ترکـی وی ،قـاموس فولکلـور و آداب و
سنن مردمی است .بازیهای محلی ،بخشی از فولکلور آذربایجان را شامل میشود و نیاز جامعۀ امـروز
جهت ایجاد نشاط در بین دانشآموزان ،به زنده کردن بازیها و سـرگرمیهـای قـدیمی وابسـته اسـت.
ً
عناصر فولکلور فرهنگ ایران و مخصوصا آذربایجان و اشعار محکم و مستند درحوزۀ آداب و سنتهـا،
در اشعار وی از بسامد باالیی برخوردار است .در اشـعار شـهر یار ،بازتـاب فرهنـگ مردمـی بـه خـوبی
نمایان است .لذا در ایـن پـژوهش بـه روش توصـیفی -تحلیلـی و مبتنـی بـر مطالعـات کتابخانـهای و
پژوهشهای شفاهی ،اشعار ترکی شهریار از حیث تودهشناسی بازیهـای آذربایجـان مـورد بررسـی و
تحلیل قرار گرفته است تا مجموعه هنرهای ساده ،ابتدایی و ارزندۀ این ملت برجسته شود.
کلمۀ تودهشناسی در فرهنگستان ایران به جای فولکلور پذیرفته شده اسـت .فولکلـور «از دو کلمـۀ
انگلیسی فولک به معنی توده و لور به معنی دانش به معنی علم به آداب و رسوم تودۀ مردم و افسانههـا و
تصنیفهای عامیانه ،فرهنگ عامه ،مجموعه عقایـد ،اندیشـههـا ،قصـههـا ،آداب ،رسـوم ،ترانـههـا و
هنرهای ساده و ابتدایی یک ملت را فولکلور گویند»( دهخدا ،ذیل «فولکلور»)

.2بحث و بررسی
«شهریار که دوران کودکی خـود را در میـان روسـتائیان صـمیمی و خـونگرم خشـکناب در کنـار کـوه
افسونگر «حیدربابا»گذرانده بود ،همچون تصویربرداری توانا ،خـاطرات زنـدگانی لطیـف خـود را در
میان مردم مهربان و پاکطینت روستا و در حریم آن کوه سحرانگیز به ذهن سپرد .وی شرح حال دوران
کودکی خود را در اشعار آذربایجانیاش بسیار زیبـا ،تأثیرگـذار و روان بـه تصـویر کشـیده اسـت .ایـام
کودکی به زعم شاعر ،ایامی است سرشار از شادمانی و سبکبالی ،ایامی پر از شیطنتها و شلوغیهـا و
جست و خیزهای کودکانه و سرانجام بیغمترین روزگار که بر چشـمان پـر اشـک دوران پیـری لبخنـد
میزند .طبع توانای شهریار توانست درابتدای دهۀ سی و در دوران میانسالی ،اثر بدیع و عظـیم«حیـدر
بابایه سالم» را به زبان ترکی بیافریند .او در این منظومۀ بیهمتا ،در خصوص دوران شیرین کـودکی و
بازیگوشی خود در روستای خشکناب سروده است:
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«قـــاری ننـــه گئجـــه ناغیـــل دییـــه نـــده

کولــک قالخیــب قــاپ باجــانی دویــه نــده

قـــورد کئچـــی نـــین شنگولوســـین ییـــه نـــده

مـــن قاییـــدیب بیـــر ده اوشـــاق اوالیـــدیم!

ُ
بیر گول آچیب اندان سورا سوالیدیم»

(شهریار)35 :1382،
külak qâlxib qâb bâjâni döyanda

qâri nana geja nâĝil diyanda

man qâyidib birda ušâq olâydim

qurd gečinin šangülusun yiyanda

bir gül âčib ondân sorâ solâydim

شهریار از مادر بزرگ یا زن پیر با عنوان « قاری ننه» یا « خـان ننـه» یـاد مـیکنـد .وی بـا حـس
نوستالوژیک میگوید:
«شبهای زمستان که باد و بوران رجزخوان ،در و پیکرها را به هم میکوبیـد ،پیـرزنهـای دهـاتی
برای بچهها قصه گرگ و بز را میگویند و بچهها مسحور گوش فرا میدهند که چگونه گـرگ مـیآیـد و
شنگول و منگول و بزه را میبرد»(شهریار ،)263:1382،کاش من به همان دوران کودکی برمیگشتم ،ماننـد
گلی شکوفا میشدم و سپس پژمرده میگشتم.
تأثیر خوش ایام کودکی ،با ذهن و روح شاعر چنان پیوندی داشته که سختیها و مشکالت زنـدگی،
هرگز قادر به گسستن آن پیوند نشده است .یاد این ایام چنان آرامشی به او داده که آرزوی بازگشت به آن
دوران از دست رفته را ،با تمام وجود خود تمنا میکند:
استاد شهریار از خاطرات خوش ایام کودکی چنان ساده و بیپیرایه سخن میگوید که هـر خواننـده
ای با زمزمۀ آن سخنان ،میتواند حال و هوای آن روزگاران را دریابد:
« هجـــی خـــاال چایـــدا پالتـــار یـــوواردی،

ممــــد صــــادق دامالرینــــی ســــوواردی،

هــچ بیلمزدیــک داغــدی ،داشــدی ،دوواردی،

هریـــان گلـــدی شـــیلالغ آتـــوپ آشـــاردیق

آلاله نه خوش ،غمسیز -غمسیز یاشاردیق!»
(شهریار)36 :1382،
mamad sӑdeq dӑmlӑrini süvӑrdi

haji xӑlӑ čӑydӑ pӑltӑr yüvӑrdi

haryӑn galdi šillӑγ ӑtüp ӑšӑrdiq

heč bilmazdik dӑγdi dӑšdi dŏvӑrdi

!ӑllӑh na xoš γamsiz - γamsiz yӑšӑrdiq
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ّ
در ابیات باال که «هجی» مخفف «هاجر» است( شهریار ،)264:1382 ،شهریار میگوید:
خاله هاجر در جوی لبـاسهـایش را مـیشسـت ،ممـد صـادق خانـهاش را کاهگـل مـیکـرد ،آن
زمان(زمان کودکی) به هر جا که میرسیدیم ،بیآنکه توجه کنیم که کـوه اسـت ،سـنگ اسـت یـا دیـوار
است ،جست و خیز میکردیم .خدایا چه خوب و زیبا بیغم زندگی میکردیم.
شهریار در بیت آخر به بیغم بودن دوران کودکی با تکرار کلمه « غمسیز» تأکید کرده است.
در ابیات ذیل شاعر از تأثیر زوال ناپذیر ایام کودکی در تمام وجودش سخن میگوید:
« شــــنگیل آوا یــــوردی عاشــــیق آلماســــی

گـــاه دا گئـــدوب اوردا قونـــاق قالماســـی

داش آتماســــی ،آلمــــا ،هیــــوا سالماســــی

قالیـــب شـــیرین یـــوخی کیمـــی یادیمـــدا

اثر قویوب روحومدا ،هر زادیمدا »
(شهریار)33 :1382،
gӑh dӑ gedub ŏrdӑ qŏnӑq qӑlmӑsi

šangil ӑvӑ yürdi ašiq ӑlmӑsi

qӑlib širin yŏxi kimi yӑdimdӑ

dӑš ӑtmӑsi ӑlmӑ heivӑ sӑlmӑsi

asar qoyüb rohomdӑ har zӑdimdӑ

در ابیات باال ،شهریار از روستای شنگیل آوا (شنگلآباد) و سیب عاشقاش کـه «یـکنـوع سـیب
آبــداری اســت کــه نیمــی ســرخ و نیمــی زرد اســت و بــه ایــن جهــت ســیب عاشــق نامگــذاری
شده»(شهریار )262:1382،و گاهگاهی آنجا مهمان شدنش ،یاد مـیکنـد کـه چگونـه بـه درختـان سـنگ
میانداخت و سیب و به از آنها به زمین میافتاد .وی در ادامه میگوید :خاطرات آن روزها مثل خوابی
شیرین در ذهنم نقش بسته و در روح و تمام وجودم تأثیر گذاشته است.
در بند  77که آغاز حیدر بابای دوم است ،گویا شاعر در کنار این کوه به یاد ماندنی است و بـا تمـام
وجود سر بر آستان تمام زیباییهای آن مینهد و آرامش از دست رفته را باز مییابـد و در مصـراع سـوم،
آرزوی ماندگاری میکند تا با یاد خوش ایام کودکی ،دل غمگینش را شاد و بقیۀ عمرش را سپری کند:
بیــــرده یاتــــام ،قوجاغونــــدا یوخلیــــام،
« حیـــــدربابا گلـــــدیم ســـــنی یـــــوخلیم،
عمـــری قـــووام ،بلکـــه بـــوردا حـــاخلیم،

اوشـــاقلیغا دییـــهم ،بیـــزه گلســـن بیـــر!

آیدین گونلر ،آغالر یوزه گولسن بیر »
(شهریار)49 :1382،
birda yӑtӑm qŏjӑγŏndӑ yüxliyӑm

heydar bӑbӑ galdim sani yoxleyim

ŏšӑqliγӑ diyam biza galsan bir

ŏmri qŏvӑm balka bŏrdӑ hӑxleyim

ӑydin günlar ӑγlӑr yüza gülsan bir
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در ابیات باال ،شاعر خطاب به کوه حیدر بابا میگوید :آمدهام تا از حالت جویا شوم و بار دیگـر در
بغلت آرام گیرم و بخوابم ،عمر را دنبال کنم ،بلکه همینجا گیرش بیاورم .به دوران کودکیام بگـویم اگـر
ممکن باشد بار دیگر به خانۀمان بیاید و در روزی خوش و روشن ،به چهرۀ گریانم بخندد.
خ اطرات کودکی استاد شهریار با طبیعت و مناظر آن ،جلوۀ خاصی به خـود مـیگیـرد ،زمـانی کـه
شیطنت های کودکانه را به صفا و پاکی بزغالهها تشبیه میکند  ،میتوان معصومیت کودکانه را عمیقتـر
درک کرد؛ چرا که برخی حیوانات بخصوص گوسفندان از بیآزاری و مظلومیـت خاصـی برخوردارنـد.
وی در ابیات زیر میگوید:
از این جوی با کجاوه خیلی گذشتیم .از این چشمه ،آبهای سرد و گوارا نوشیدیم .در این یونجـه-
زارها ،خیلی کاشت و برداشت کردیم .یادش به خیر آن روزهایی که بزغالهها را قلقلک میدادم و خودم
نیز مثل بزغاله ،بازی میکردم.
« کجاویلــه بــو چایــدان چــوخ گچمیشــیک

بــو چشــمهدن ســرین ســوالر ایچمیشــیک

بــــو یونجــــالیقالردا اکیــــپ بیچمیشــــیک

چپشــــــلری قیــــــدیخلیان گــــــونلریم!

چپیش کیمی اویناخلیان گونلریم!»
(شهریار)52 :1382،
bu češmadan sarin sulӑr ičmišik

kajӑvila bu čӑydӑn čox gečmišik

čapišlari

bu yonjӑliqlӑrdӑ akip bičmišik

günlarim

qidixlyӑn

čapiš kimi oinӑxliӑn günlarim

در ادامه از شیطنتها و بازیهای کودکانه چنین یاد میکند:
موقع غروب که همراه گله حرکت میکردیم و کره االغها را میزدیم و مـیرمانـدیم ،گلـه وقتـی بـه
روستا میرسید ،کره خرها را بدون زین سوار میشدیم و میتاختیم.
قـــودوخالری چکیـــب ،ووراردیـــق بنـــده!
« آخشــــام باشــــی نــــاخیریالن گلنــــده؛
نـــاخیر گچیـــب -گئـــدیپ یتنـــده کنـــده،

حیـــوانالری چیلپـــاق مینـــوب قواردیـــق
(شهریار)38 :1382،
nӑxirilӑn

ӑxšӑm bӑši

qodüxlӑri čakib vŏrӑrdiq banda

galanda

heivӑnlӑri čilpӑq minüb qovӑrdiq

nӑxir gečib – gedip yetanda kanda

[

گویا یکی از تفریحات بچههای ده این بود که « نزدیکیهای غروب که گله از صحرا برمـیگشـت،
کرهخرها را به کناری کشیده و نگه میداشتند تا گله فاصلهای پیدا کند .آنوقـت بـا اسـتفاده از شـتاب
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کرهخرها که میخواهند خود را به گله برسانند ،اسبتازی کرده و به تقلید چاوشهـا سـر و صـدایی راه
ً
میانداختند .بعضا هم این موضوع با اعتراض صاحبان کرهها مواجه مـیشـد و بـه اصـطالح حـرف از
تویش درمیآمد که بچهها بایستی محاکمه پس داده و از خود دفاع کنند(».شهریار )267:1382،در این بنـد
شهریار به دوران کودکی خود سیر کرده و همین خاطرات را مرور میکند.
.1-2آرادان خیر اویونی) (ӑrӑdӑn xeir oyüni
شاهمرسی در کتاب خود از این بازی با نام «آرادان خیر مامکو» نام برده است .طبق نظر وی این بازی
به صورت دستهجمعی و در دو گروه انجام میشود؛ بدین صورت که «گروه اول میدوند و افـراد گـروه
دوم ،آنها را دنبال میکنند طوری که دو نفر ،یک نفر را تعقیب مینمایند .آنها دقـت مـیکننـد کـه آن
یک نفر برگشته و از میان آنها نگذرد ،اگر آن یک نفر موفق به این کار شود ،در حین گذشـتن از میـان
ً
آنها فریاد میزند " آرادان خیر مامکو(احتماال یعنی "من از میان شما گذشـتم" ) بـدین ترتیـب او یـک
امتیاز کسب میکند(گویش بستانآباد) »(شاهمرسی .)24-23:1387،اما طبق آنچه بنده به طور شـفاهی از
مردم دریافت کردم کمی متفاوتتر و مفصلتر است .گویا برای این بـازی حـداقل ده نفـر بـازیکن الزم
است .دو نفر سرگروه انتخاب میشوند و برای خود یارکشی میکننـد .قبـل از شـروع بـازی ،جـایی را
برای محل شروع بازی انتخاب میکنند .برای حضور در محل شروع ،قرعهکشی میکنند .یک نفـر بـه
عنوان محافظ در آن جا میایستد .در شروع بازی ،بازیکنان رقیب بـه سـمت تعیـین شـده مـیدونـد و
بازیکنان طرف مقابل آنها را دنبال میکنند .هر کسی بازیکن رقیب را از پشـت بزنـد ،بـا صـدای بلنـد
میگوید :مهکو( )Mekoدر این صورت آن بازیکن باید کنار بایستد و از بازی خارج شـود .ایـن وضـع تـا
جایی ادامه مییابد که همۀ بازیکنان رقیب از بازی خارج شوند .در این صورت آن تیم برنـده شـده و بـا
تعویض جای بازیکنان،بازی از سر گرفته میشود .قانون دیگر این بازی آن است که اگر در بـین بـازی،
هر بازیکنی خود را به محل شروع بازی برساند و با صدای بلند بگوید « :آرادان خیر» ،در ایـن صـورت
بازیکنان رقیب برنده میشوند و بازی از سر گرفته میشود.
«بـــو خرمنـــده «آرادان خیـــر» اوینـــاردوخ،

جوماالشــیب ،قاریشــقا تــک قاینــاردوخ،

یـــاواش -یـــاواش باغچـــاالردا آغنـــاردوخ،

آغاشـــالردان چیلینـــک آغـــاج کســـردوخ،

قوروقچونون قورخوسیندان اسردوخ » (شهریار)52 :1382،
jomӑlӑšib qӑrišqӑ tak qӑynӑrdŏx

bu xarmanda “ӑrӑdӑn xeir oynӑrdŏx

ӑγӑšlӑrdӑn čilink ӑγӑč kasardŏx

yӑvӑš yӑvӑš bӑγčӑlӑrdӑ ӑγnӑrdŏx

qorŏqčünün qorxŏsindӑn asardüx
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شهریار در توصیف شیطنتهای کودکیاش میگوید:
در این خرمن آرادان خیر بازی میکردیم مثل مورچه جمع میشدیم و میجنبیـدیم .آهسـته آهسـته
وارد باغچهها میشدیم .از درختان (چیلینگ آغاج= چوب الک دولک) میبریدیم و از تـرس نگهبـان
به خود میلرزیدیم.
ترجمه بند به نظم فارسی:
« خوش بود بازی (آرادان خیر)کودکــان چون لشکری ز مورچـگان جستجوکنان
آهسته میشدیم ســـــــوی باغها روان چوب الک دولک ببریــدیم آن زمان
لرزان ز هایهوی قوروقچی و باغبان» (ماکویی)123:1388،
.2-2آغاج مینمک اویونی (( )āγāj minmak oyüniبازی چوبسواری)
کودکان چوب بلندی را سوار شـده و آن را اسـبی فـرض مـیکردنـد و بـا آن بـه ایـن طـرف و آن طـرف
میتاختند و گاه با چوب کوچکی نیز به آن زده و به خیال خود اسب را شالق میزدنـد تـا تنـدتر بـدود.
شهر یار در منظومۀ حیدر بابا این بازی کودکانه را به تصویر کشیده است:
لقمهقاضیهای شیرین عمهجان را گاز میزدم و میخـوردم ،بعـد روپـوش خـود را مـیپوشـیدم ،در
باغچهها بشکن زده و ترانه میخواندم .آن روزهایی کـه بـازی چـوب سـواری مـیکـردم و سـوار اسـب
میشدم ،خودم را زیادی تحویل گرفته و ناز میکردم ،یادش بخیر.
ســوندان دوروب ،اوس دونــومی گییــه ردیــم
« عمــه جــانین بــال بللــه ســین ییــه ردیــم،
باخچـــــاالردا تیرینگنـــــی دییـــــه ردیـــــم،

آی ئــــــوزومی او ازدیــــــرن گــــــونلریم!

آغاج مینوب ،آت گزدیرن گونلریم!»
(شهریار)35 :1382،
sondān durub us donumi giyardim

amma-jānin bāl ballasin yiyardim

āy ozumi o āzdiran gunlarim

bāxčālārdā tiringani diyardim

āγāj minib āt gazdiran günlarim

الزم به ذکر است که در ابیـات بـاال ،واژۀ تیرینگـه (تیرینگا)بـه معنـی بشـکن زدن(بهـزادی )1369،و
«تصنیف و آهنگهای ضربی را گویند»(شـهریار .)264:1382،همچنـین مقالـهای بـا عنـوان «آشـیقهـای
عاشق» در وبالگ «قارلق» سعید قارلقی حاکی از آن است که «ترانههای محلی را در روستاهای ترک
زبان ساوه« ،ییر» یا «تیرینگه» مینامند و مردم آنها را با خود زمزمه میکننـد»(قـارلقی ،بیتـا) .بـه نظـر
مــیرســد ایــن واژه شــاید مــرتبط بــا واژۀ فارســی «ترنــگ» بــه معنــی«آواز تــار بــه هنگــام نــواختن
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ساز»باشد(ر.ک :دهخدا،ذیل «ترنگ») .کاربرد این واژه در البالی بازیهای کودکانه شـهریار ،نشـانگر اوج
سرمستی و شادابی است که از پیامدهای بازیهای محلی محسوب میشود.
.3-2آشیق اویناماق )( (ӑšig oynӑmӑgقاپبازی)
قاپبازی نیز یکی از بازیهای رایج در بین کودکان آذربایجان بود که اکنـون بیشـتر در روسـتاها رایـج
است .این بازی انواع مختلف دارد .شهر یار با اشاره به اصطالحات خاص این بـازی،آن را بـه ز یبـایی
تمام بازگو میکند و میگوید:
علی قاپ سبز به من میداد ،رضا برای من گل نوروز میچید.
الزم به توضیح است که نوروز گلی « :گل بهمن ،نوعی نرگس صحرایی کـه عطـرش مفیـد اسـت و
ً
مانع زکام میشود ،گل برف ،گل کتـانی»( شاهمرسـی)1394،کـه « در آغـاز بهـار ،از زیـر بـرف و غالبـا از
شـــکاف ســـنگهـــا ســـر بـــر مـــیآورد و بـــه رنـــگ بـــنفش و بـــه ســـیمای عروســـی اســـت
شرمگین»(ر.ک.شهریار)262:1382،
« علـــی منـــه یاشـــیل ،آشـــیق وئـــرردی!

ارضــــا منــــه نــــوروز گلــــی درردی!»
(شهریار)38:1382،

darardi

guli

nôruz

mana

irzā

verardi

āšiq

yāšil

mana

ali

جیزیق و آشیق اویونی یا همان قاب بازی از بازیهـای متـداول در گذشـته بـود ،قـاب ،اسـتخوان
مفصل زانوی گاو و گوسفند رامیگویند که بنا به ادبیات شفاهی مردم آذربایجان بیشـتر پـس از خـوردن
کله پاچه بدست میآمد و بچه ها آن را برداشته ،وسیلۀ بازی و سرگرمی قرار میدادند .این بـازی انـواع
مختلفی داشت ،در نوعی از آن کودکان « قابها را به رنگهای گوناگون رنگآمیـزی مـیکردنـد ،بعـد
قابهای رنگین را کنار هم در داخل یـک دایرۀبـزرگ کـه روی زمـین کشـیده بودنـد و جیزیـق نامیـده
میشد ،قرار میدادند و یک نفر در فاصلۀ دو یا سه متـری مـیایسـتاد و بـا قـاب خـود آنهـا را نشـانه
میگرفت و قابش به هر کدام اصابت میکرد و از خط نشانه (جیزیق) فراتـر مـیرفـت ،آن را مـیبـرد و
برنده میشد ،فردی که برنده شده بود ،میتوانست بار دیگر قاب خود را بیندازد اما اگر موفق نمـیشـد،
نوبت خود را به بچههای دیگر میداد .وقتی که قاب به قابهای وسط دایره برخورد مـیکـرد ،آنهـا را
پراکنده میساخت .اگر قابی فاصلهای کمتر از یک وجب به خط نشانه داشت ،قاب انداز مـیتوانسـت
آن را به نفع خود با نوک انگشت بیرون بیندازد»(حصاری.)379:1379،
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« بـــو دامـــالردا چـــوخلی جیزیـــغ آتمیشـــام،

اوشـــــاقالرین آشـــــیقالرین اوتموشـــــام،

قورقوشـــوملی ســـققه آلیـــب -ساتمیشـــام،

اوشـــاق نئجـــه هـــچ زادینـــان شـــاد اوالر!

ایندی بیزیم غمی دوتمور دنیاالر»
(شهریار)51 :1382،
bu dāmlārdā čoxli jiziq ātmišām
ušqlārin āšiqlārin utmušām
qurqušumli saqqa ālib – sātmišām
ušāq nejā heč zādinān šād olār
indi bizim qami dutmur dünyālār

ساققا« :قابها یا نوکشان به سمت راست (ساغ) بود یا به سمت چپ (سول) .اگـر رو بـه راسـت
بود ،برای نشانه گرفتن قابهای دیگر مناسبتر بود ،چرا که نوکش به سمت باال بود و روی زمـین گیـر
نمیکرد .این قاب از میان قابهای کج انتخاب میشد.گاهی هم قسمتی از آن را که «جیـک» نامیـده
مـــیشـــد ،پـــر از ســـرب مـــذاب مـــیکردنـــد تـــا ســـنگینتـــر شـــود کـــه آن را « ّ
ســـقه»
مینامیدند(ر.ک:حصاری.)379:1379،
ترجمه بند به نظم فارسی:
بردیم قابهای زیادی ز کودکـــــــان
« این بام جــای بازی ما بود یک زمان
آن روز طفل بودم و شادان به بیش و کم
بس قاب سربدار خریـــــدم ز دوستان
اکنون پر است پهنــــۀ دنیای من ز غم» (ماکویی)125:1388،
.4-2مازی-مات یا تیر -مات اویونی ) ( (mӑzi mӑt) (tir mӑt oyüniتیله بازی)
مازی مات یا تیر مات ،بازیای بود که در آن اجسام کروی ساخته شده از سنگ یا فلـز یـا شیشـه را در
اندازههای کوچک روی زمین میغلتاندند و در فاصلۀ چند متری ،گودال کوچکی میکندنـد .تیلـۀ هـر
کسی وارد گودال میشد ،برنده بود .گویا آن جسم کروی را مازی و آن گودال را مات مـیگفتنـد .قابـل
ً
ذکر است که معموال بچهها برای انداختن تیلهها در گودال ،آنها را میغلتاندنـد امـا بزرگترهـا در یـک
فاصلهای از گودال میایستادند و تیلهها را در گودال پرتاب میکردند.
کــیم ســالیب مــازی ماتــا بیلمــه ییــرم؟ »
« هــــی گلیــــب منــــدن آلیــــرالر شــــتلی
(شهریار)111:1382،
?kim sālib māzi mātā bilmayiram

hey galib Mandan ālirlār šatali

«شتلی» در ترکی به معنی فریب دادن (حسـینزاده )1371،به کار میرود .شاعر در این بیت از بـد آمـد
روزگار شکایت میکند و بداقبالیهای خود را چون باخته شدن در قماری میداند کـه روزگـار ،بسـاط
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ً
آن را افکنده است و میگوید :دائما فریبم میدهند و من نمیدانـم بـاالخره چـه کسـی تیلـه را بـه گـود
انداخت.
.5-2چیلینک آغاج اویونی )( (čilink ӑγӑj oyüniالک دولک)
چلینک آغاج اویـونی « ،نـامی دیگـر بـرای بـازی «پیـل دسـته»(گـویش بسـتانآبـاد و قـرهچمـن)»
(شاهمرسی )68:1387،است که بهـزادی از آن بـا عنـوان «چلینـگ اوینامـا یـا الـک دولـک بـازی کـردن
(بهـزادی )494:1369،یاد میکند.این بازی در شهرستان خوی بـا عنـوان « چیلیـک دسـته» )( čilik dasta
ً
شناخته میشود .شایان ذکر است که این بازی مخصوص بچهها نبوده بلکه بزرگسـاالن نیـز مخصوصـا
در روزهای تعطیل به خارج از شهر میرفتند تا به این بازی اقدام کنند« .این بازی نیاز به فضـای بـاز و
دو چوب به نامهای چیلینگ(چوبی به اندازۀ کف دست و به ضخامت انگشت انسان) و آغـاج (چـوب
ً
ً
دستی به اندازۀ تقریبا  75سانتیمتر) داشت و معمـوال دو نفـره و گـاهی گروهـی توسـط پسـران اجـرا
میشد .این بازی انواع مختلفی داشت .در شکل دو نفره ،به قید قرعـه ،نفـر اول مشـخص مـیشـد و
سپس محل شروع بازی را با کشیدن یک خط در روی زمین تعیین میکردند و آن را «مره» مینامیدند.
این بازی شامل دو مرحله بود که مرحلۀ اول آن را «توخماقی» و مرحلۀ دوم آن را «حالسی» میگفتند.
در مرحلۀ اول ،بازیکن آغاج را در کف دست برتر و بین انگشتان خود طوری مـیگرفـت کـه دو تـا سـه
سانتی از آن ،در باالی دست و بقیه در زیر دست او قـرار داشـته باشـد .آنگـاه چیلینـگ را در قسـمت
باالی دست روی آغاج گذاشته ،آن را به هوا پرتاب و سعی میکرد با حرکت قسمت پـایین آغـاج بـه آن
ضربه بزند و چیلینگ را به دورتر بفرستد .بازیکن رقیب در فاصلۀ مشخصـی قـرار مـیگرفـت و سـعی
میکرد تا چیلینگ پرتاب شده را در دست بگیرد و یا حداقل دستش را به چیلینـگ بزنـد .اگـر بـازیکن
مقابل موفق میشد ،در نوبت بعدی ،وی بازی را شروع میکرد .در غیر اینصورت نفر اول ،آغاج را بـه
صورت افقی روی مره قرار میداد و بازیکن مقابل مؤظف بود چیلینگ را بردارد و آن را از همان جـا بـه
طرف آغاج بیندازد .اگر چیلینگ به آغاج میخورد ،بازی عوض میشد ،در غیر ایـن صـورت ،نفـر اول
دوباره مرحلۀ باال را تکرار مینمود و اگر سه بار پشت سر هم موفق میشد ،وارد مرحلۀ حالسی میشـد
که در این مرحله ،چیلینگ را با یک دست میگرفتند و با دست دیگر به آغاج ضربه میزدند .در مرحلۀ
حالسی نیز نفر مقابل سعی میکرد چیلینگ را بگیرد یا حـداقل بـه آن دسـت بزنـد .در صـورت موفـق
شدن ،بازی عوض میشد و در غیر این صورت بایستی چیلینگ را به مـره مـیانـداخت کـه بـر خـالف
مرحلۀ قبلی ،در این مرحله بازیکن اول با داشتن آغاج در دست ،سعی میکرد که چیلینگ را زده ،مـانع
از رسیدن آن به مره شود ،اگر چیلینگ نزدیک مره میافتاد و فاصلۀ آن تا مره کمتر از اندازه بـود ،بـازی
عوض میشد .بازی به همین شکل ادامه پیدا میکرد تا این که بازیکن مقابل بتواند با گـرفتن چیلینـگ
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در هوا و یا انداختن آن به نزدیک مره ،بازی را عوض کند .اگر تعداد بازیکنان بیشتر از دو نفر بود ،ابتدا
بازیکنان به دو گروه تقسیم میشدند و بعد از قرعه کشی ،گروه اول بازی را شروع میکرد .نحـوۀ بـازی
همانند بازی دو نفره بود با این تفاوت که اگر بازیکنان گروه مقابل چیلینگ را در هوا مـیگرفـت ،همـۀ
بازیکنان گروه اول سوخته و بازی عوض میشد .و هرگاه در هوا به چیلینگ دست میزد و یا چیلینـگ
آنها به مره اصابت مینمود ،نفر اول گروه یک ،سوخته و بازی را نفر دوم ادامه میداد .همچنین در این
بازی طبق توافق دو گروه ،میتوان بازیکن سـوخته را دوبـاره وارد بـازی کـرد و آن زمـانی اسـت کـه در
مرحلۀ حالسی یکی از بازیکنان بتواند سه بار با موفقیت چیلینـگ را زده ،از مـره دفـاع نمایـد .در ایـن
زمان شعر زیر را میخواندند:
یوالداشیمین اوچ قیچی من اولسم یوالداش دیری
یوالداشیمین بیر قیچی یوالداشیمین ایکی قیــچی
yoldӑšimin üč qiči man ŏlsam yoldӑš diri

yoldӑšimin bir qiči yoldӑšimin iki qiči

در بازی گروهی زمانی که همۀ افراد گروه اول سوختند ،گروه دوم به مـره مـیآمدنـد و گـروه قبلـی
میبایست به میدان میرفتند»(بیتوته.)1397 ،
ً
ً
نکات ظریف در این بازی این بود که اوال چیلینگ را از دو طرف تراش میدادند ،ثانیا در یک مـدل
از این بازی ،چیلینگ را روی زمین گذاشته و با آغاج یا دسته به آن ضربه میزدند و گـاهی دو سـتون از
آجرها را به فاصلۀ خیلی کم میچیدند و چیلینگ را روی آنها میگذاشتند و آنگاه با آغاج به آن ضـربه
میزدند و آن را پرتاب میکردند .گاهی نیز بازیکن حریف ،چیلینگ را به باال پرتاب میکرد و کسـی کـه
آغاج دستش بود ،باید میتوانست در هوا به چیلینگ ضربه بزند و آن را پرتاب کنـد .نکتـۀ آخـر اینکـه
چیلینگی را که به هر طریق بازیکن با آغاج پرتاب کرده ،اگر بازیکن حریف میتوانست بگیـرد ،حریـف
برنده بود وگرنه بازنده میشد.
نام «چلینک اویونی» از نام استخوان نازک داخل ماهیچه که قلم نیز نامیـده مـیشـود،گرفته شـده
زیرا ترکۀ چوب کوچک یعنی «الک» در نازکی و راستی و کشیدگی دو طرف ،درست مثل این استخوان
است.
قوروقچونـــون قورخیســـیندان اســـردوخ!»
«آغاشـــالردان چلینـــک آغـــاج کســـردوخ،
(شهریار)53:1382،
qorŏqčŏnün qorxisindӑn asardüx

ӑγӑšlӑrdӑn čilink ӑγӑj kasardüx
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ّ
.6-2قار گولهسی اویونی و زوی گئتماق ) ( ( qār güllasi oyüni va zŏy getmӑgگلوله برفی برازی
کردن و سرسرهبازی)
در زمستان ،وقتی برف همه جا را گرفته است ،کودکان به دو دسته تقسیم میشوند و سپس بـرفهـا را
گلوله کرده و به همدیگر میزنند و بدین شکل تفر یح میکنند .شهر یار در منظومۀ نوسـتالوژ یک حیـدر
بابا به این بازی نیز اشاره میکند:
« یــــاز قابــــاغی گــــون گــــونئی دوینــــده،

ّ
کنــد اوشــاقی قــار گولــه ســین ســئونده،

کـــــورگچیلر داغـــــدا کـــــورک زوینـــــده،

منــــیم روحــــوم ایلــــه بیلــــون اوردادور،

کهلیک کیمین باتیب ،قالیب قاردادور»
(شهریار)39 :1382،
yāz qābāγi gün güneyi döyanda
kand ušāqi qār güllasin soyanda
kurākčilar dāγdā kürak zuyanda
manim ruhum eyla bilin ordādur
kahlik kimi bātib qālib qārdādur

خود شهریار در توضیح این بند مینویسد «:در ایام عید که صولت سـرما شکسـته و بچـههـا گلولـه
برفی را دوست میدارند ،جوانها هم در سینۀ آفتابگیر کوه (سر خوردن با پارو) را شـروع مـیکننـد کـه
اسکیبازی روستایی است .مثل پرواز فوت و فن مخصوصی هم دارد .چون نشسته انجام مـیگیـرد ،از
اسکیبازی فرنگی راحتتر و شیرینتر است»(شهریار.)267:1382،
«.7-2کوشکی باالبان آرازا باخار» اویونی () Küški bālābān Ārāzā bāxār oyüni

این بازی هنگام غروب آفتاب انجام میشـد .تعـداد بازیکنـان مهـم نبـود .ابتـدا چنـد نفـر از بازیکنـان
دستهایشان را در هم حلقه میکردند و به شکل دایره میایستادند ،سپس گروه دوم نیز روی دوش گـروه
اول رفته ،آنها نیز دستهایشان را در هم حلقه میکردند .گروه سوم نیز بدین ترتیب روی دوش گروه دوم
سوار میشدند .وقتی این سه صف تشکیل شد ،آنها دایره وار حرکت کرده و تـا غـروب کامـل آفتـاب،
این اشعار را میخواندند:
آرازیـــــن ســـــویی گـــــوزلردن آخـــــار
کوشــــــــکی باالبــــــــان آرازا باخــــــــار
آی آراز ،قـــــوری ،آخمـــــا بیـــــر زامـــــان

ای بیــــــزی اودا یانــــــدیر یب یاخــــــان

سنله آیر یلدی آنا باالدان
āxār

gözlardan

suyi

ārāzin

bāxār

Ārāzā

bālābān

küški
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yāxān

yāndirib

odā

bizi

ey

āy ārāz, quri āxmā bir zāmān

[

sanla āyrildi ānā – bālādān

یعنی :کوشکی باالبان به ارس نگاه میکند و آب ارس از چشمها جاری است .ای ارس ،خشک شـو و
زمانی جاری نباش .ای که ما را به آتش کشیدی و سوزاندی ،در تو بود که مادر از فرزند جدا شـد و تـو
باعث این جدایی شدی.
« کوشـــــــکی باالبـــــــان آرازا باخـــــــار

آرازیـــــن ســـــویی گـــــوزلردن آخـــــار»
(شهریار)94:1382،

.8-2یولداش منی قوردآپاردی ( ( yoldӑš mani gŏrd ӑpӑrdi

(گرگم وگله می برم)

این بازی ضمن اینکه از بازیهای رایج در آذربایجان است ،در اکثر منـاطق ایـران بـا نامهـای مختلـف
رایج است؛ از جمله :در گلپایگان با نام «گرگم به گلت میزنم»( ،پروین گنابادی )21:1355،؛ در اصفهان به
ّ
صورت «گرگ و گله»( ،جمشاد)193:1351،؛در لرستان با نام «گرگم گله»( ،ایزدپنـاه )122:1363،؛ در مشـهد
(پروین گنابادی )21:1355،؛ شیراز (همایونی )60:1353،؛ تهران (هدایت  )20:1310،به صورت «گرگم به هوا» ضبط
شده است.
در این بازی ،بازیکنان هر چند نفر میتواننـد باشـند .ابتـدا یکـی از بازیکنـان بـه عنـوان «گـرگ»
انتخاب میشود و یك نفر نیز به عنوان «گوسفند» و بقیـۀ بازیکنـان هـم بـه عنـوان «بـره» ،پشـت سـر
«گوسفند» صف کشیده و لباس همدیگر را میگیرند .گرگ سعی میکند با دست زدن به برهها آنهـا را
از مادرشان جدا کند و گوسفند نیز با چوبی که در دست دارد ،مانع نزدیك شـدن گـرگ بـه بـرههـایش
میشود .شهر یار در دو مصرع آخر شـعر «محمـد راحـیم حضـرتلر ینه جـواب» بـه ایـن بـازی اشـاره
میکند(.ر.ک :سفیدگر شهانقی:)98 :1386 ،
یولــداش منــی قــورد آپــاردی اوینــاردیق »
« غــم واریکــن ،قــارداش دئییــب قاینــاردیق
(شهریار)94:1382،
yoldāš mani qurd āpārdi oynārdiq

γam vārāikan, qārdāš deyib qāynārdiq

یعنی :تا غم بود به سراغ برادر میرفتیم و « گرگ و گله» بازی میکردیم.
شاعر با اشاره به این بازی ،از فراق و جداییای که توسط گرگ صـفتان بـه وجـود آمـده بـود ،شـکایت
میکند .در این بیت ،گرگ استعاره از روسهاست.
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.9-2یومورتا اویونی ) ( (yŏmŏrtӑ oyüniتخممرغ بازی)
در آذربایجان ،از چند روز مانده به عید نوروز ،درخانوادهها برای کودکان تخممرغ رنگآمیزی میکردند
که هنوز هم مرسوم است .بدین شکل که ابتدا تخممرغها را با پوست پیاز یا کاه در آب میجوشاندند تـا
تخممرغها در عین حال که میپزند ،رنگ نیز بگیرنـد ،سـپس روی آنهـا نقـشهـا و اشـکال مختلـف
میکشیدند .کودکان در دید و بازدیدها این تخممرغها را که عیدانه گرفتهانـد ،بـه طـرز خاصـی بـه هـم
میزدند و هر کس تخممرغاش میشکست ،بازنده بوده و تخممرغ را بـه طـرف برنـده مـیداد .بعضـی
اوقات پیش میآمد که بچهای از روی زرنگی نوک تخم مرغ را سوراخ کرده و داخـل آن را بـا سـرب پـر
میکرد .از این رو در مسابقه برنده میشد و میتوانست تمام تخممرغهای دیگران را بشکند و همـه را از
آنها بگیرد .استاد به ز یبایی تمام این بازی شیر ین را چنین به تصو یر کشیده است :
تخممرغ را به زیبایی و گلدار رنگ آمیزی میکردیم ،به هم میزدیم و هر کدام میشکسـت ،آنهـا را
پوست میکندیم .مگر از بازی سیر میشدیم؟
ّ
چاققیشــــدیریب ســــینانالرین ســــویاردیق
«یومورتــــانی گویچــــک گــــولی بویــــاردیق
اویناماقدان بیرجه مگر دویاردیق؟ »
(شهریار)38 :1382،
soyārdiq

sinānlārin

čāqqišidrib

yumurtāni göyčāk gülli boyārdiq

?oynāmāqdān birja magar doyārdiq

.3نتیجهگیری
ویژگی اصلی بازیها ،درسآموزی و سازگاری با نظام و محیط طبیعی اجتماعی پیرامـون خـود اسـت.
بارزترین علت به وجود آمدن و برگزاری و تداوم این بازیها ،عالوه بر داشتن لحظـاتی خـوش در کنـار
هم ،لمس حس کار و همبستگی است .بازیها و ورزشهای محلی ،بخشـی از میـراث فرهنگـی غیـر
ّ
مادی بشریتاند .امروزه بسیاری از این بازیهای اصیل و با هویت که ریشه در فرهنگ ،باور و تـاریخ
نیاکانمان دارند ،در پس بازیهای مدرن و جدید به فراموشی سپرده شده و رنگ باختهاند .این بازیهـا
و ورزشها باید به عنوان بخشی از هویت و فرهنگ مردم احیا و حفظ شوند .جهت تحقق این هـدف،
خوب است دست کم فهرستی از آنها در دست داشته باشیم.
ً
شعر شهریار صرفا یک شعر نیست بلکه تاریخ و فرهنگ غنی ایران ،بویژه آذربایجان چنان بـا بنـد
بند اشعارش گره خورده که امکان تفکیک آن دو از هـم غیـرممکـن مـینمایـد .از آن جـا کـه فرهنـگ
آذربایجان پایههای قصر این شهریار را مستحکم نموده ،وی نیز آنها را جال و ابدیت بخشـیده اسـت و
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باعث شده با قید در زنجیر سخن وی ،گرد کهنگی زمان ،آنها را به فراموشی نسپارد و به عنوان هویـت
فرهنگی ،جاودانه باشد.
مطالعۀ اشعار ترکی شهریار ،ما را با بازیهای محلی آذربایجان آشنا میکند که هر کدام از آنها بـه
علت متأثر شدن از طبیعت و زندگی روستایی ،به صورت گروهی بوده و اغلب بدون نیاز به ابزار خـاص
و گاهی با وسایلی از قبیل چوب ،سنگ ،برف ،استخوان مفصل زانـوی گـاو و گوسـفند و تخـممـرغ و
...که در طبیعت هم به سادگی یافت میشود ،سر و کار داشتهاند و در مقایسه با بازیهای امروزی مایۀ
ّبشاشی بیشتر بازیکنان بودهاند .عناوین بازیها و ترجمۀ فارسی آنها ،نشانگر این است کـه هـر چنـد
فولکلور از یک سو ،باعث تمایز اقوام و ملیتها از همدیگر میشود امـا از سـوی دیگـر مطالعـۀ دقیـق
فولکلور طوایف و اقوام ،میتواند اشتراکات زیادی را نشان دهـد و حتـی در سـطح وسـیعتـر مـیتوانـد
زمینهساز گفتگوی تمدنها باشد .شعر شهریار به پشتوانۀ همین بنمایۀ ارزشمند ،شکاف فرهنگی نسل
گذشته و معاصر را پر میکند و به نیروی هنر وی میتوان با افتخار ،گذشتۀ فرهنگی این دیار را به نسـل
جدید معرفی کرد.
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