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باتوجهبهاینمسالهدرمی
یتوانیمتاحدزیادیشخصیتاورادربزرگسالی
كودكدانست.اگرتحلیلدقیقیرویبازیكودكدرخردسالیداشتهباشیم،م 
جزومواردیهستندكهدربازیهایكودكانهاین

خشونت،كمرویی،عصبیبودن،ترسووحشتوعدماعتمادبهنفسدربزرگساالن
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افرادقابلكشفمیباشندواگردرهماندورانبهكمككودكانبرویم،دربزرگسالیبامشكالتكمت

كودكخودجلوگیرینكنیدزیرادربازی،كودكتواناییارتباطجمعیبادنیایاطرافخودراپیداكردهوقادربهحلمشكالتكوچكو
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نهادهایفرهنگیوظیفهدارندتاكودكانراباداشتههایتاریخیوفرهنگیخودآشناسازندتاآنچهخوددارندزبیگانهتمنانكنند.مهماست
كهكودك دربستریرشدكندكهازلحاظفرهنگیهماهنگباشد.جغرافیا،آدابورسوم،اقلیموفرهنگبررویرشدونحوهبازیكودكان
اثرمیگذاردوازآنجاییكهكودكاندرهنگامبازیمشقزندگیمیآموزنددربزرگسالینیزمیتوانندیكشهروندوفادارویكهممیهن
آگاهپرورشیابند.
تاریخچه اسباب بازی
یافته های باستان شناسی
تاریخچهدقیقیازقدمتاسباببازیدرتمدنبشریوجودندارد.امااگربهجستجویاینترنتیدرشبكههایاطالعاتیبپردازیمبرخیكشور
هامدعیداشتنقدیمیتریناسباببازیهایجهانهستند .
مصر،یونانوحتیتركیهازمدعیاناینحقیقتاند.اماصرفنظرازاینكهبهواقعكدامكشورویاتمدنقدیمیتریناسباببازیدنیارا
داشتهایننكتهتوجهراجلبمیكندكهماهیتداشتناسباببازیبهقدریمهماستكهرقابتیبرایبهدستآوردنمقاماولپیشمی
آید.حق یقتغیرقابلانكارایناستكهبهاندازهعمركودكاسباببازینیزوجودداشتهاست.كودكدرهرقوموتمدنینیازبهبازیداردو
یكیازابزارهایبازیاسباببازیاست.ازآنجاییكهدنیایكودكانسادهوبیتكلفاستیكشیءسادهمیتواندبرایكودكحكماسباب
بازیراداشتهباشد .برایمثالگویكوچكوسادهایازسنگ،شاخههایدرختان،پیكركهاییازاستخوانوحتیگاهپوستذرتمی
تواندوسیلهایبرایبازیكودكانقرارگیرد.اینجاستكهبایدبهاهمیتاسباببازیمردمساختبپردازیم .
درزمانهایقدیمقبلازصنعتیشدنبشر،اسبابب ازیهانیزدستسازبودهوبستهبهجغرافیایتمدنیفرقمیكرد.جغرافیاكهمجموعه
ایازفرهنگواقلیممحسوبمیشودتعیینكنندهجنسوشكلاسباببازیبودهاست.اگراقلیمیجنگلیوپردرختبودهاسباببازیها
بیشترازچوبوشاخهدرختانساختهمیشدواگرخشكوكویریباشدازسنگوگلدرستمیشد.مثالاسباببازیهایناحیه
بلوچستانازبرگدرختدازبافتهمیشوندوعروسكیدرروستایچنارشیخاسدآبادازسنگ،همچنینسوتسوتكهاییدرروستایعلی
آبادازگلوفرفرههایچوبیدرروستایكوتنارگیالنازشاخههایدرختانانار.حتیپسازواردشدناتومبیلبهكشوردركاشانماشین
هایكوچكیازگلرسساختهمیشدكهشكلپیشرفتهترآنبعدهادرریبهشكلحلبیپدیدارگشت .

وامااگربخواهیمدربارهقدمتاسباببازیدرایرانجستجوكنیموبهویترینموزههانگاهیبیندازیمبهچیزیدرحدود0555سالپیش
بازمیگردیمدرناحیهجیرفتكرمانكهعروسكهاوپیكركهاییبادستانوپاهاییلوالییازجنسسنگیافتهشدهاست.البتههیچ
نوشتهوسندمكتوبیدالبراینكهاینپیكركهابازیچهكودكانباشندیافتنشدهاماباستانشناسانحدسمیزنندكهعروسكهاییبا
دستانمتحركمیتواندبازیچهكودكاننیزباشد.همچنیندرهمینناحیهتختهبازیشبیهنردبامهرههاییسنگییافتشدهكهخودنشان
ازقدمتبازیدرایراندارد.جغجغهسفالیشوش(اواخرهزارهدومقبلازمیالد)،پیكركهایكوچك،ارابهرانانفلزینیزاینحدسو
گمانرابرایباستانشناسانایجادمیكندكهكاربردبازیچهداشتهباشند .
ادبیات کهن
یكیازمهمتریناسناددرحوزهتاریخچهبازیواسباببازیاشعارهستندكهاگردرآنهاجستجوشودكمابیشنحوهبرخوردكودكانو
فرهنگاسباببازیدرازمنهپیشینآشكارمیگردد .
ازقدیمیتریننوشتارهادراینرابطهمیتوانبهشاهنامهفردوسیاشارهنمودكهدرهنگامتولدرستمبرایاینكهخبرخوشرابهجد
پدریبدهندابتداعروسكیرابهجایرستمبرایزالمیفرستند.دراینجاعروسكتبدیلبهشییمیشودكهقبلازخودِنوزادبهپدربزرگ
نشاندادهمیشود .
یكیكودكیدوختندازحریر
بهباالیآنشیرناخوردهشیر
درونویآگندهمویسمور
برخبرنگاریدهناهیدوهور

عروسكیشبیهرستمكهازپارچهحریربودهودرونشازمویسمورپرشدهبودهدوختهمیشود.اینشعرنشانمیدهدكهدستكمهزار
سالپیشازایندوختنعروسكرایجبودهاست.
ویادرروایتیازسعدینقلاست كهشاهزادهایمسابقهایراهمیاندازدوانگشترشرابرسربامیمیگذاردوشرطمیكندكههركس
تیررابتواندازمیانحلقهانگشتریعبوربدهدثروتبیشمارنصیبشكند.چهاصدتیراندازماهرنمیتواننداماكودكیكهبرسربامدر
حالبازیباتیروكمانیاسباببازیبودهبهكمكبادصباموفقبهبردنجایزهمیگردد.نشانههاییازایندستدراشعاربسیاراستكه
حاكیازجایگاهبازیواسباببازیدریادگیریومشقزندگیبهكودكاندارد .
ازخاقانیدرقرنششمكهنامبازیواسباببازیهاییرادراشعارخودمیآوردنیزنمونهدیگریبراینمدعیاست.سرمامكبازیقایم
باشك،كعباستخوانقاپوطبطابنیزنوعیچوگانبازیاست.
بهفرفرهبهمشاقوبهكعب1وسرمامك 2

-1استخوان قاپ
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 -بازی قایم باشک

برخردچاهكوچوگانوگویدرطبطاب 3

همچنینسناییغزنویدرقرنپنجمهجریدربارهقصهوقصهگوییدخترانوعروسكبازیآنانشعریسرودهكهنشانازبازیبااسباب
بازیدارد .
دخترانچونفسانهپردازند
دوكریسندولعبتكبازند
وانفسانهحدیثچرخكبود
سرِافسانههرچهبودونبود 
اكنونازاسباببازیهای دستسازایرانیجزخاطراتیدرذهنافرادكهنسالآنهمبیشتردرروستاهاوشهرهایدورازپایتختچیز
زیادیباقینماندهاست.ساختناسباببازیویاددادنآنبیندونسل(والدینوفرزندان)افزونبرارتباطبیننسلیوایجادرابطههای
عاطفی،دستورزیواستفادهوبهترنگریستنبهمحیطپیرامونزندگیرابهكودكیادمیدهد .
بازیباعروسكبرایدخترانمشقزندگیاستوتمرینیاستبرایآینده.سناییغزنویدریكیازاشعارخودبهخوبیبهاینمسئلهاشاره
میكند :
مادرانوزنان،ازآنبهمجــاز 
كــودكـانراكنندلعبتباز 
تاشچونشوی(شوهر)خواستارآید 
بهكــــــدبانوییش،كارآید 
آن ،
بیجان 
تاچوبگـــــــذاشتلعبت 
لعبتزنـــــــدهپروردپسازآن 
همچنیندراشعاردیگریازسناییاهمیتبازیونقشآنرادرتربیتكودكانمیبینیم.اینشاعردرحدودهشتصدسالپیشاشارهمی
كندكهاگر بخواهیمپسراندلیروجنگجوترتبیتشوندبایدابتداباشمشیرچوبینتمرینكنندتادربلوغوهنگامیكهمردكاملیشدند
شمشیرچوبینآنهامانندذوالفقارحماسهبیافریند.ازسوییبهتربیتدختراناشارهمیكندكهمادرانبایدبرایدخترانعروسكفراهمكنند
تاآنهاباب ازیباعروسككدبانوییومدیریتامورخانهرایادبگیرندوباتربیتعروسكیبیجانبیاموزندكهدرآیندهچگونهطفلیجانداررا
نگهداریكنند.ازسوییدربارهكسبوكارنیزاشارهمیكندكهچگونهبایدپسرانبابازیدرنقشفروشندهدرمغازههاییخیالیخریدو
فروشد رمغازههایواقعیدربزرگسالیرابیاموزند.بابررسیدراینابیاتازسوییاهمیتبازیوبازیچهدیدهمیشودوازسویییگرتربیت
بیننسلیمطرحمیگردد .
3

 -چوب بازی چوگان

بازیچهاندومااطفال

عالمطبعووهموحسوخیالهمه
غازیانطفلخویشراپیوستتیغچوبینازآندهندبهدست
تاچوآنطفلمردِكارشودتیغچوبینشذوالفقارشود
مادرانپیشخویشازآنبهمجازدخترانراكنندلعبتباز
تاشچونشویخواستارآیدآنبهكدبانوییشبهكارآید
تاچوبگذاشتلعبتبیجانلعبتزندهپروردپسازآن

طفلدكانكازپیآنكردتابهدكانرسدچوگرددمرد
ازسوییباعثزندهماندناینبخشازفرهنگمیگردد.برخیازكشورهایدنیاروشساختاسباببازیهایسنتیخودرادرفهرست
میراثناملموسیونسكوجهانیكردهاند .
دربررسیهایبیشتراشعاربهانواعجنساسباببازیوعروسكبرخوردمیكنیمكهبرایكودكاندرستمیشدهاست.خاقانیدرابیات
زیرمثالیازعروسكیازجنساستخوانمیزندكهنمادیاستازعشقزمینیدربرابرعشقالهیومقایشهمیشودبامظهرعشقوتوصیه
میكندكهدرخدمتجاهومقامنباش.امادرخاللاینمفاهیمعرفانیبهفرهنگرایجدرقرنششمپیمیبریمكهاسباببازیهایازچه
جنسیودرچهوضعیتیقراردارند.
جانمدهدرعشقزوروزركهندهدهیچطفللعبتچشمازبرایلعبتیازاستخوان

حتیمادراشعارموالنابهعروسكآیینیبرمیخوریمكهكاركردسحروجادوداشتهاست.اغلبپژوهشگراناینعروسكرابهعنوان
عروسكوودو 4میشناسندوپیشینهایدرایرانبرایآنمتصورنیستنددرحالیكهشاعربزرگایرانیدرهشتصدسالپیشاشارهایبهاین
عروسكووجودآندرفرهنگوادبیاتاینكشوردارد.
لیدهای
سوزنهایبوالعجبدردلمنخ 

مرادوختهایبهجادوی

لعبتصورت
دربخشهایدیگراینشعرنیزاشارهایدوبارهبهعروسكازجنساستخوانشدهاست .
ازپیسیطفلرادریكبساطآنسهلعبتزاستخوانآخركجاست


بستر فرهنگی در خانواده ایرانی
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 عروسکی است مربوط به فرهنگ هاییتی که فرد جادو گر می تواند با ساختن آن از راه دور به فردی با فرو کردن سوزندرون عروسک ،صدمه بزند .این باور به تدریج در فرهنگ های افریقایی و اروپایی نیز رسوخ کرده است.

مادروپدرایرانیچهدرفضاهایشهریوچهدرفضاهایروستاییبهعلتغنایفرهنگیكهدراینكشورموجوداستكودكخودرادر
بستریازنقش،رنگوطرحبزرگمیكند .بافتههاومنسوجاتنقوشجالبیبرایتقویتهوشمكانیدركودكانمیگردد.نقوشزیبای
گلیموفرشایرانی خودعاملتقویتشناختفرهنگیدررشدكودكمیگردند.كودكیكهدررویفرشونقوشاسلیمیعروسكخودرا
میخواباندویاپسریكهباحاشیهفرشوبرروینقوشخرطومفیلیماشینبازیمیكندبدوناینكهخودمتوجهباشدبافرهنگكشور
خودآشنامیشود.امروزهاهمیتنقوشبه قدریزیاداستكهتبدیلبهكتابچههاینقاشیبزرگسالشدهاست.بهعنواننمونهعروسك
روسیماتریوشكا نقشپررنگیدرعرصههایفرهنگیبازیكردهاست.برچسبوكتابچهنقاشیباموضوعماتریوشكانیزواردبازارشدهو
طیفوسیعیازمخاطبینراجذبخودمیكند.پسنبایدازتاثیرهنرونقوشایرانیبررویتربیتكودكانغافلشد .

ساخت اسباب بازی های دست ساز
میگوید”:بهتریناسباببازیبرایكودكآناستكهكودكرامجذوبخودكندواوباره
دكترفرزانهخمارلوروانشناسكودكدراینزمینه 
بهسراغآنبرودو تحریكولذتبیشتروبیشتریازآنكسبكندوایناصالبهگرانبودنیاارزانبودناسباببازیارتباطیندارد.نكته
مهم

این

است

كه

این

اسباب

بازی

بتواند

در

یادگیری

كودك

نقش

داشته

باشد.

از دیدگاه روانشناسان اسباب بازی ها باید به گونه ای باشند كه بتوانند قوه تخیل كودكان را تحریك كنند پس اسباب بازیها هر چه غیر
اختصاصی تر باشند و راه را برای پیشروی تخیل كودك باز بگذارند ،بیشتر مفید خواهند بود مثالً شاید یك تكه چوب كه می توان از آن به
گرانقیمت كه فقط میتواند یك شخصیت داشته باشد به خالقیت
لباسهای  
عنوان شمشیر یا عصا استفاده كرد بیشتر از یك عروسك با  
كودككمككند” 
اسباببازیهایدستسازیامردمساختبهاندستهازاسباببازیهاییاطالقمیگرددكهازذهنسازندهتراوشمیكندوبرای
كودكانساختهمیشوند.ایندستهازاسباببازیهایعمدتاسادههستندوازقوانینابتداییفیزیكیمثلاهرموچرخپیرویكردهویااز
اتصاالتسادهمانندچفتوبسطویادوختودوزسادهتشكیلشدهاند.ازهمینرومیتوانندباكودكانارتباطسادهایبرقراركنندو
هوشهایحركتی،فضاییویاعاطفیواجتماعیكودكانراتقویتكنند.برایمثالاسباببازیموشموشككهازقرقرههایچوبیخیاطی
مادرانویكقطعهصابونوچوببستنیوكشدرستمیشود ،میتواندحركتكندوانرژیپتانسیلرابهانرژیحركتیتبدیلمیكند.
كودكازحركتخودبهخوداینبازیچهلذتمیبردچراكهیكجسمبیجانرابهیكجسممتحركبدلمیكند.یااسباببازیچوبپا
كمكمیكندتاكو دكهوشحركتیخودراتقویتكردهوبیندست،پاوذهنخودتعادلبرقرارنماید.همچنینبازیباعروسكهای
سادهپارچهایكهمادرانازتكههایچوب،سنگویاپارچهبرایدخترانخودمیدوزندبهعلتداشتنجنسطبیعیبهخوبیبادختران
ارتباطبرقرارمیكندوكودكانمیت وانندبااینعروسكهابازیكنند.ازسوییوقتیكودكانشاهدمراحلساختایناسباببازیهاقرار
میگیرندهوشفضاییشانتقویتشدهوتخیلوخالقیتشانپرورشپیدامیكند.دارایدستانماهروذهنپویاییمیشوندواسباب
بازیبهصورتغیرمستقیمبهرشدوتكاملكودككمكمیكند.
پیشنهاد برای جشنواره های بعدی اسباب بازی

دفتركودكونوجوانپژوهشگاهپیشنهادمیكندتاازسالهایبعدبخشاحیایاسباببازیهایسنتیبهبخشجشنوارهافزودهشودتا
بهاینطریقسازندگانوپژوهشگرانحوزهاسباببازیتشویقمیشوندتابهساختواحیاینمونههایقومیوتاریخیاسباببازی

بپردازند.پژوهشگاهنیزدربخشپژوهشوتكمیلپروندهروشساختاسباببازیهایسنتیدرفهرستمیراثناملموسهمكاریخواهد
نمود.باتعاملپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگریوایدهپردازانوسازندگاناسباببازیمیتوانگامهایمثبتیبهسویتولیداسباب
بازیایرانیبازمینهفرهنگیبرداشت.
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