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Analytical Investigation of Polo in
Persian Poems, Emphasizing on
That Part of Shahnameh Ferdosi
Which is About the Exhibition of

the Skills of Siyavash
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Abstract
Polo (Chogan) was an exhilarating and
purposeful sport in the ancient Iran
(Persia) and unfortunately today, this sport
is ignored. Considering the fact that the
rich Persian literature is among the most
authentic sources of knowledge for
studying the precious culture and
civilization of Iran, this research intends to
demonstrate the Iranian identity of polo,
using poetical proof, especially by
analyzing some verses of the book of the
kings (Shah Nameh). This research found
that poets were completely familiar with
Chogan (polo sport) and they actually
used some of the polo idioms in their
poems in different forms such as simile
and allusion and they have clarified that
polo is not related to the Torks and they
have shown that it is an Iranian sport.
Ferdosi had a comprehensive attitude to
polo sport and he cared about everything
in this sport even subjects that are among
today`s  sport subjects, including sport
psychology and sport sociology, music
and sport, in describing the polo
competition between Iran and Turan,
Ferdosi paid a great attention to these
things.

Keywords: Polo Sport, Iran, Torks,
Persian Poem, Shah Nameh (the book of
kings).
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مهمقد
ورزش در ایران باستان بسیار مورد توجه بوده

ت آن به بخشی از است که براي بیان اهمی
ترین سند ملّی و هویت به عنوان مهمشاهنامه

بخش «فردوسی در فصل .شودایرانی، بسنده می
لشکر فرستادن کردن خسرو پادشاهی خود را و

آورده است که وي ماه را به »به مرزهاي ایران
روزگارازگونه،بدینچهار بخش، تقسیم کرد تا

، براى»1یادگیر«همراه رابخشیک:باشدشاد
وکوهوو دشتتیراندازىوچوگانومیدان
وشطرنجبراىازدیگربخش. قرار دادشکار

. بودبردنروزگارانبارةدرگفتنسخنونرد
ودانایانرا براي همنشینی بابخش سوم

را خوانندگان نهاد و بخش چهارمنویسندگان و
براي رسیدگی به امور فرستادگان از اطراف و 

دکتر . هاي ایشان اختصاص دادپاسخ به نامه
بدین «:نویسدکزّازي در توضیح این بخش می

-بازي و تیراندازي میسان خسرو، هم به چوگان

است و هم به است که ورزش تن بودهتهپرداخ
آموزش و گوش فرادادن به تاریخ و سرگذشت 

: 1387کزّازي، . (»پیشینیان که ورزش جان
کزّازي همچنین معتقد است به بهانۀ دو ) 9/440

بازي شطرنج و نرد که بر پایۀ پهنۀ نبرد و آیین 
اند؛ از روزگار ستیز و آویز و جنگ پدید آمده

: همان(.استرفتهی سخن میهاي رزمشیوه
دار که همه، حکایت از اهمیت و هدف) 441

. بودن ورزش در ایران باستان دارد
هایی است که چوگان نیز یکی از ورزش

: شودبا خصوصیات منحصر به فرد شناخته می

اولین . 2. یک ورزش اصیل ایرانی است. 1
احتماالً اولین مسابقۀ. 3. ورزش تیمی جهان است

ورزشی که تاریخ، به یاد دارد مسابقۀ چوگان 
ایران و توران با حضور سیاوش و افراسیاب 

هاي دیگري چون چوگان، مادر ورزش. 4. است
4اسکاتلند و چیکان3انگلستان، گلف2کریکت

. ایتالیا و هاکی است
نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده 

ابتدا، این بازي در. استشود برگرفته شدهمی
عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران 

هاي جنگی خود را ایرانی در آن استعداد اسب
مغوالن پس از حمله به . گذاشتندبه نمایش می

ایران و در زمانی که با فرهنگ و هنر ایران آشنا 
آن را آموخته و در سراسر امپراطوري شوند؛می

. دهندوسیع خود رواج می
اب نیز، بازي گوي و احتمال دارد اعر

چوگان را از اواخر دورة امویان از ایرانیان گرفته
زیرا .باشند که بعدها محبوب دورة عباسیان شد

نحوة ادارة حکومت آنان بسیار متأثّر از شیوه، 
هاي ایران داري سلسلهساختار و سبک حکومت

کرمی : با تلخیص(.باستان به ویژه ساسانیان بود
)462: 1391چمه،

هاي وارد بازي1900چوگان از سال 
ن ـال بیشتریـالمپیک شد و تا پیش از ظهور فوتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي تاریخدان؛ کنایه: آوردها یاد میکسی است که از گذشته.1

)9/440: 1387کزّازي، . ( و دانا نیز هستایما از هوشمند
2. Crieket
3. Golf
4. Chicane
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تماشاگر را داشت اما پس از جنگ دوم تعداد 
.جهانی از صحنۀ المپیک ناپدید شد

ها در دوازدهم آذر ماه یک آذربایجانی
هزار و سیصدو نود و دو شمسی، چوگان را به 
عنوان میراث ناملموس خود در هشتمین اجالس 

باغ ثبت سالیانه یونسکو به نام ورزش محلی قره
. کردند

برآنیم تا با استفاده از شعر در این مقاله
ت و ارزشمندي این یغنی فارسی، ضمن بیان اهم

ورزش در ایران و بازتاب آن در اشعار فارسی، 
با توجه به آشنایی کامل شاعران با چوگان و 
استفادة ادبی از آن و اشاره به نکات ظریف و 

، ایرانی شاهنامهدقیق در این زمینه، با تکیه بر 
فردوسی در . ه اثبات رسدبودن این ورزش ب

اگر » نمودن سیاوش پیش افراسیابهنر«بخش 
چه به توصیف ورزش چوگان نپرداخته اما با 

ترین موارد ورزش دقّت در اشعار او، جزئی
شود که پس از بررسی و چوگان دریافت می

م ورت منظتجزیه و تحلیل این ابیات به ص
. استبندي شده و ارائه گردیدهطبقه

هایی با در این زمینه پژوهشالبته
محدودیت خاص، انجام شده اما منحصراً بدین 

هاي دیگر ورزش نپرداخته بلکه در کنار ورزش
اي با در مقاله: است از جملهبدان اشاره شده

، »مبانی آموزش و پرورش در شاهنامه«عنوان
ضمن بیان مراحل آموزش و پرورش در 

به عنوان یکی »چوگان باختن«در مورد شاهنامه
هاي پرورش جسم توضیحاتی داده از آموزش

هاي داستانو حداقل هفت مورد ازشده
را ذکر کرده که چوگان و اهمیت آن شاهنامه

آموزش چوگان . 1. دهددر ایران را نشان می
درخواست یزدگرد ساسانی از .2. شاهپور دوم

منذر تازي تا پسرش بهرام را در کنار هنرهاي 
وگان باختن و گوي انداختن موزش چدیگر آ

هاي سهراب که در سه در توانایی.3. دهد
شاپور .4. داندی، چوگان بازي را نیک میسالگ

ذواالکتاف در هفت سالگی رسم نبرد و چوگان 
در داستان پروردن .5. استدانستهباختن می

داراب توسط گازر، اهمیت آموختن چوگان 
هنگام سپردن بهمن اسفندیار.6. استبیان شده

واهد که چوگان را بدو یاد خبه رستم از او می
سیاوش در سه بازي، لیاقت ایرانیان را .7. دهد

نشریۀ فلّاح، مرتضی، . (دهدبه تورانیان نشان می
، شماره ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان

اي نامهدر پایان)1389زمستان،25پیاپی ،28
تحلیل نقش ورزش در ررسی وب«با عنوان
نیز مطالبی دربارة چوگان در » فردوسیشاهنامۀ
گل وردي، . (استنوشته شدهشاهنامه

محمدجعفر، دانشگاه آزاد اسالمی، تابستان
نام » نمود چوگان در غزلیات حافظ«) 1390
اي است که نویسنده ضمن معرّفی چوگان، مقاله

ا کاربرد آن در شعر غنایی و میدان عشق را ت
کرمی چمه، یوسف، پیام (.کندحدودي بیان می
در بیشتر ) 1391، بهار15بهارستان، شماره

موارد چوگان، به صورت کلّی ارزیابی شده و 
.استنشدهبه جزئیات آن پرداخته
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بحث
) čowgān(وگانـمعنی لغوي چ.1

گان،+ چوب: از()مرکّبا] (چو/ چ[5چوگان
،)ciopegan(چوپگانپهلويدر) نسبتپسوند

،)ciopakan(چوبکان،)ciopgan(چوپگان
شیکانفرانسويکلمۀواستصولجانآنمعرب

)Chicane (استمأخوذفارسیاز) .حواشی
چوب). آنندراج. (بازيگويچوب). برهان
. کنندبازيگويبدانکهايسرخمیدهدستی

ریکباوراستآندستۀکهچوبی) االطباءناظم(
بازيدربدانواستخمیدهکمیسرشو

فرهنگ. (زنندگوي) بازيچوگان(مخصوصی
صولجان، طبطاب، طاب طاب، ) معینفارسی

مطرق، دبوس، گَطا، محجن، تختۀ گوي، دبرك،
هاي دیگر از نام... معصال، معصیل، میجار و 

. چوگان است
چوگان عالوه بر معنی فوق در معانی 

نام.1: است از جملهف دیگري نیز آمدهمختل
،دوتا،گوژ.2. موسیقیهايآهنگازآهنگی
هر.3. منحنیومقوسقالبی،خمیده،چنگ
وخمیدهچوب) برهان. (گویندراسرکجچوب
ناظم. (سرکجدستیچوبهر) آنندراج. (سرکج
فارسیفرهنگ. (عموماًسرکجچوبهر) االطباء
بداننقارهودهلکهسرکجیچوب.4)معین

فارسیفرهنگو االطباءناظم، برهان. (نوازند
. نوازينقارهونوازيدهلچوب) معین

گويکهباشدسرکجیوبلندچوب.5) آنندراج(
خوانندکوکبهراآنوباشدآویختهآنازفوالدي

. استپادشاهیلوازمازچترمانندنیزآنو

فارسیفرهنگو اءاالطبناظم، آنندراج، برهان(
رااحکاممقادیر،تصوفاصطالحاز.6) معین

ازمرادگوید،فخرالدین. به عاشقنسبتگویند
وجبربه طریقاستامورجمیعتقدیرچوگان

) عرفانیتعبیراتواصطالحاتفرهنگ(.قهر
جهانگويسهدواینیابمتوبه میدانکی

انداخته                                                                                                    هانناگوحدتچوگانخمدر
)53:ب8، عراقی(

منظور از . استهایی نیز ذکر شدهنام مکان.7
.چوگان در این مقاله، بازي یا ورزش چوگان است

ورزش چوگان در شعر فارسی.2
به حجم وسیع اشعار فارسی، سعی شدهبا توجه 
هاي گوناگون نظم فارسی شاعران سبکاست از

هاي معروف در ادوار مختلف، اشعاري در قالب
، قصیده و غزل، گزینش شده و پس از مثنوي

بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با 
انجام هاي در بررسی. بندي خاص ارائه شودطبقه

چوگان، شاعر، در مورد ورزش39شده از اشعار 
:شودوار بیان مینتایج ذیل حاصل شد که فهرست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسند که چوگان مؤلّفان فرهنگ غیاث و به تبع او آنندراج می. 5

به معنی خمیده و » به الم«مخفّف چولگان است مرکب از چول 
ه تحتانی بعد الواو که بدین گان که کلمۀ نسبت است و چویگان ب

اند؛ تحریف این است و نیز لفظ صولجان داللت دارد معنی آورده
بر آنکه معرب همین چولگان به الم باشد و معرب چوگان بدون 

االسالم مؤلّف فرهنگ سیدمحمدعلی داعی. الم و درست نیست
شاید چولگان به معنی منسوب به چوله لفظی بوده : نویسدنظام می

مبدل به گاف شده » ها«الف و نون نسبت ملحق به چوله شده و که
اگرچه خود لفظ چولگان از میان رفته، لیکن معرب آن صولجان 

هنوز وجود دارد و ) به معنی کج(دلیل بر وجود اوست و چوله
)نامۀ دهخدالغت. (شودال میـاستعم
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وسایل و ابزار ورزش چوگان.1- 2
، در شعر فارسی چوگان: انواع چوگان) الف

و ابروي معشوق 6بیشترین کاربرد را در زلف
دارد و انواع دیگر آن در اشعار مورد نظر به سه 

:اندشکل مثبت، منفی و بینابین ذکر شده
چوگانِ ظفر، فضل، مراد، : موارد مثبت.1

عدل، سعادت، عشق، محبت، جاه، وحدت، 
.اعتقاد، ارادت، اندیشه، عرفان

. چوگانِ طعنه، مالمت، فنا، هوا: موارد منفی.2
چوگانِ خدمت، حوادث، : موارد بینابین.3

. قضا، هالل، شب، صبح
وچوبازچوگان،جنس: 7جنس چوگان) ب

بهوسرخطبريبیدوبیدچوبازخصوصاً
. استصندلرنگ

نامه از زبان عارفی در حال: شکل چوگان) ج
تصویر ل ظاهري آن را چنین بهـچوگان شک

: کشدمی
قدم که خمیده همچو دال است

ات گواه حال است                            بر دوستی
)267: 2012عارفی، (

نـردن مـگاه کـی ز نـوز پ
ده ز دور گردن منـج مانـک

)همان(
، 9خودعاشق: در مورد عاشق.1: 8انواع گوي) د

: در مورد معشوق.2. 10دل، سر و اشک عاشق
گوهاي .3. 11ل، زنخدان و غبغب معشوقخا

قدر، تدبیر و کفایت، ظفر، کمال، اشک، : مجازي
سعادت، مراد، حسن و دلبري، امید، توفیق، 

گوهاي .12.4غرض، سخن، خیال، ، دل، عشق

فلک، گردون، زهره، ستاره، مشتري، : آسمانی
.ماه، خورشید

ن ـریـار دیـب یـاس: وصـب مخصـاس) هـ
دگانی بشر بوده است و در زنءان جزـانس
وص آن استفاده ـوع مخصـز از نـوگان نیـچ

، 16ورـ، ب15ارهـ، ب14نـتوس، 13سمند، نگ: شودمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی. 6

زیر هر مویی دلی بینی که سرگردان چو گوست               
)2:ب447،سعدي(

خمیده بیدش از سوداي خورشید . 7
بلی رسم است چوگان کردن از بید                                          

)16:ب72،خسرو و شیرین(
).  گو، طوبه، توپ(. 8
اند در چوگان یار                                                                عاشقان گوي. 9

گوي را با دست و یا با پا چه کار؟              
)3/14دیوان شمس،(

ساختاز سیم سرشک گوي می. 10
باختدر صحن دو دیده، گوي می

)271: 2012عارفی،(
زلف و خالش را شناسد هر کسی چوگان و گوي. 11

خور آمد گوي چوگان را و چوگان گوي را                                                                                          در
)1:ب669، امیرمعزّي(

زند گویی به هر کویی پریرویی به چوگان می
از زلف چوگانی                                                                                                                تو خود گوي زنخ داري بساز

)4:ب711سعدي،(
عشقبازي کار بازي نیست اي دل سر بباز                                           . 12

چوگان هوس                                                                                                                 زان که گوي عشق نتوان زد به 
)6:ب192، حافظ(

)ناظم االطباء. (اسب خاکستري موي سفید. 13
).برهان. (اسب سرکش و حرون و جهنده را گویند خصوصاً. 14
)راجآنند. (اسب تیزرو. 15
).برهان. (اسب سرخ رنگ. 16
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که ظاهراً کوتاه 18، اسب میدانی، ابلق17چوگانی
.قد است

نامۀ عارفی به آراستگی اسب در حال
، 20و نحوة حرکت اسب19براي حضور در میدان

.استاشاره شدهنیز
سایه «اي به نامدکتر اختیاري در مقاله

، »ی گناباديـهاي قاسمهـار و نوشتـروشنِ آث
غالباً در توصیف روي و موي و او: نویسدمی

خال و رنگ لباس بازیگر و وصف اسب او قلم 
)55: 1390اختیاري،. (21راندمی
در اشعار بررسی شده از میدان : 22میدان) و

شجاعت، عشق، وفا، دلبري، حسن، ارادت، ایمان، 
. استتفاخر، سعادت و شفاعت نام برده شده

فردوسی در : بازوگاناشاره به لباس چ) ز
:گریختن بندوي از بند بهرام گوید

زره خواست و پوشید زیر قباي... 
ز درگه به اسب اندر آورد پاي                                                                                          

)9/52: 1387کزّازي،(
معروفاستايجامه: مدهمعنی قبا آدر

دوپوشیدنازپسواستبازپیش،سويازکه
حاشیۀ. (پیوندندبه همدکمهرا باپیشطرف
)معیندکترازبرهان

دهندة این است که در این این معنا نشان
البته . لباس راحتی، به تن کننددبایورزش 

قاسمی گنابادي به رنگ لباس که سرخ، سیاه، 
. 22استزرد بوده نیز اشاره کردهسبز، سفید و 

نقدي بر «اي به نام دکتر اختیاري در مقاله
-، می»تصحیح گوي و چوگان قاسمی گنابادي

گوي و چوگان، مثنويابادي در نقاسمی گ: نویسد

قابلنکتۀ. داردتوجهآناناسبولباسرنگبه
استاینبازیگراناسبولباسمورددرتوجه

همرنگیابازیگرهرهايلباستمامغالباًکه
لباس جملهازآن؛بامتناسبیااوستاسب

:استهمچنیناواسبواستسیاهیورقلی
پوش                                 سیهمحترمکعبۀچون

گوش                         درحلقهکشیدهزلفاز
)7324:الف1393قاسمی،(

:داردوياسبتوصیفدر
استکامیابکهسیهاسبزو

استآفتابزیربهسایهچون
)7325:الف1393قاسمی،(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چوگانی شه ز بس تک و پوي. 17

صد قطره عرق فکنده چون گوي 
)83: 1393قاسمی گنابادي،(

برد گوي                                                      از توسن چرخ میکاپويچوگانی شه که در ت
)264: 2012عارفی، (

:البته چوگانی همیشه به معنی اسب نیست
چوگانی او هالل بادا پیوسته خجسته حال بادا

)265: 2012عارفی،(
.یکی سپید و دیگر هر رنگ که باشداسب که دو رنگ دارد. 18
آراسته از زرش لگامی                                                         گامی زین نرم روي فراخ. 19

)2012:272عارفی،(
... .گام و یکران، دو اسبه، فراخ. 20
و 56- 7: 1393قاسمی گنابادي، : ك. ر(در توصیف اسب . 21
.)80- 1: لباس سوارکار؛67- 8: آراستگی اسب؛64و 62و  58
.حالگاه، حالگه، گَوزنه. 22

سیاوش بدو گفت فرمان تو راست
تو راست                                                                                 سواران و میدان و چوگان

)1322:ب237، شاهنامه(
73؛سبز69؛سرخ67: 1393قاسمی گنابادي،: ك. ر(. 23

).زرد76؛آبی77و 74؛ سیاه
آینۀ (در نسخۀ مورد استفاده یول قلی، ذکر شده است. 24

).72: میراث
.35: 1394به نقل از اختیاري،. 25
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هدف چوگان-2- 2
وشدهانجام میتفریحبه قصداین ورزش هم

و آمادگی جسمانی در بدن پرورشمنظوربههم
در اشعار فارسی گاه همراه ،بنابراین.میدان رزم

با بزم، رامش، رود، می، باده، نبید، سیکی و 
وشکاروو گاه با نخچیر26استساغر آمده

ونیزهوکمانوتیروبا رزمهمچنینصید،
. 27تاسپیکان همراه شده

خصوصیات بازیکنان.3- 2
از ) ب. 28هاي سنی کودکان و جوانانرده) الف

این ورزش آشنا لحاظ جنسیتی، زن و مرد با
به شاه، خسرو، : طبقات اجتماعی) ج.29بودند

گوي، هنرجوي، امیر، کاردانان، حکمت
.استجهانجوي، آزادگان و درویشان اشاره شده

اهمیت چوگان.4- 2
هاي رزمی بوده و در نیاز آموزشزش پیشاین ور

شدهحقیقت نوعی آمادگی دفاعی محسوب می
سواري و زنی، چابکگیري و نشانهنشانه. است

هاي خم و راست شدن در حین تاخت از تمرین
زن در این ورزش نه تنها چوگان. تیراندازي است

زیرا اسب با ،بیندبلکه اسب وي نیز آموزش می
باز به اسب چوگانکند اماار میدیدن موانع فر

سمت مانع پیش رفته و خود را با شرایط سوارکار 
توان در میدان جنگ میبنابراین، . دهدتطبیق می

. به راحتی از آن استفاده کرد

اصطالحات ورزش چوگان. 5- 2
.31خم چوگان.30.2حکم در ورزش چوگان.1

.5. 33نحوة حرکت گوي.32.4زخم چوگان.3
.35کارتازه: نوزخمه.6. 34هارت در چوگانم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بزرگی و برخوردن از روزگار / می و رامش و زخم چوگان و کار. 26

)1475:ب752، ان رستم و اسفندیارتداس،شاهنامه(
چوگان و تیر و نبید و شکار                 /نیاسود لشکر زمانی ز کار . 27

)472:ب168، رزم کاووس با شله هاماوران،شاهنامه(
زه و تور از او دست بر سر گرفت / برگرفتکمانبیفگند چوگان، 

)622:ب638، ، پادشاهی لهراسبشاهنامه(
چهار چیز گزین بود خسروان را کار 

ارنشاط کردن چوگان و رزم و بزم شک
)1966:ب102، فرّخی(

ز چوگان و گوي اندر آمد نخست .28
که طفلی تو بازي به این کن درست                                                                                               

)7:ب160، شرفنامه(
نظامی در چوگان باختن خسرو با شیرین، دختران همراه .29

:کندشیرین را چنین توصیف می
به تیرانداختن رستم سواري/ به مردي هر یکی اسفندیاري

که گوي از چنبر گردون ربودند / به چوگان، خود چنان چاالك بودند
)2و1ابیات/103: خسرو و شیرین(

چون گویم در این میدان که / داريحکمبیا اي زلف چوگان .30
)28128/ 6:ب23،دیوان شمس(فکندي 
زنی در کف و گویی نمیحکم چوگان 

کنی                                                                                                   باز ظفر به دست و شکاري نمی
)2:ب347،حافظ(

جز تو فلک را خم چوگان که داد.31
دیگ جسد را نمک جان که داد                                                                                              

)12:ب7، االسرارمخزن(
:نچوگا) اثر، لطمه، جراحت، صدمه، ضرب(.32

زخم چوگان به رويکه آید همی / سرش زیرپاي اندر آمد چو گوي
)2303:ب531، ، داستان دوازده رخشاهنامه(

اي در خم چوگان قضا همچون گو                      . 33
هیچ مگو                                                                                                    بروخور و راست میچپ می

)493:ر170: تاباباافضل، بی(
گوي آن داندپراکندةسعدیا حال 

استکه همه عمر به چوگان کسی افتاده
)3:ب428، سعدي(

تو گفتی سپهرش همی برکشید/ ز چوگان او گوي شد ناپدید. 34
)1341:ب238، شاهنامه(

تا برد آن گوي به چوگان خویش/ آدم نوزخمه درآمد به پیش. 35
)5:ب28، االسرارمخزن(
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انواع ورزش چوگان.6- 2
دو : بازي چوگان انواعی داشته از جمله

همچنین با توجه به سن آموزش . 36چوگان
هفت سالگی یا سه سالگی شاهنامهچوگان در

سهراب و استفاده از اسب در این ورزش، به نظر 
رسد نوع چوگان کودکان با جوانان متفاوت می

بوده؛ آنها، چوگان را به صورت پیاده و جوانان 
. دادندبه صورت سواره انجام می

چوگان«: استمدهآنامۀ دهخدالغتدر 
چوگانقدیمدر. استداشتهفرقامروزباقدیم

بتواندآنداخلگويکهداشتهکفچهصورت
هواازچوگانباراگويقدیمدرچهگیردقرار
-کردهمیپرتاببه هوابازسپسواندگرفتهمی

انحناکمییاچوگانچوبسرامروزاما. اند
به طوريدیگرکوتاهچوبآنکهیاودارد

شودمینصبچوگاندستۀچوبسربرمتقاطع
بایابغلطاندزمینرويازراگويبتواندکه

ذیل ،نامۀ دهخدالغت(.»کندپرتاببه هواضربه
:اما وحید دستگردي در توضیح بیت) چوگان

به هر گویی که بردي باد را بید
شکستی در گریبان گوي خورشید        

)16:ب103، خسرو و شیرین(
در این بیت ممکن است منظور «: نویسدمی

زیرا هنگام بردن .از خورشید، رخسارخوبان باشد
زن چندان گوي و زدنش به چوگان، سر چوگان

نش شود که گویی زنخداآید و خم میبه زیر می
نامۀ لغتکه توضیح .»استبه گریبان فرو رفته

. کندرا در مورد چوگان قدیم، نقض میدهخدا
:دکتر کزّازي نیز در توضیح بیت

سیاوش برانگیخت اسب نبرد                                            
...                                        چو گوي اندر آمد نهشتش به گرد

)1335:ب238، شاهنامه(
تازد سیاوش اسب در میدان می«: اندآورده

نهد که بر رسد، وا نمیو آنگاه که گوي به او می
کوبد و خاك بیفتد و همچنان در هوا آن را فرومی

دهد که گویی دیگر بعد از آن افراسیاب دستور می
به نظر )3/387: 1386کزّازي،. (»...دبه نزد او برن

رسد این بیان، تبحر سیاوش در این امر را می
. دهد نه نوع دیگري از این ورزش رانشان می

ارتباط چوگان و ترکان. 7- 2
اما سؤال اساسی اینجاست که با توجه به این 
همه شواهد شعري که به اصالت ایرانی بودن 

ا در برخی ابیات، ورزش چوگان اشاره دارد؛ چر
و در ! چوگان در کنار ترکان قرار گرفته است؟

حقیقت چه ارتباطی بین ترکان و چوگان وجود 
توان براي این دارد؟ با توجه به قراین موجود می

:سؤال، سه پاسخ در نظر گرفت
بدینبودندزیبانژادتركکنیزانوغالمان) الف

اربه کزیبارويمعشوقبه معنیتركمناسبت
37)معینچ،برهانحاشیۀ. (استرفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاید شعرا به همین . نوعی چوگان با دو شعبه: دو شاخ. 36

.انددلیل، زلف معشوق را به دوچوگان تشبیه کرده
از کف ترکی سیاه چشم پریروي. 37

فکانش چوگان قامت چون سرو و زل
زان می خوشبوي ساغري بستاند                                             

یاد کند روي شهریار سجستان                                                                                                   
)11و 10:ب54، رودکی(
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.38نظر استتاخت و تاز ترکان مورد) ب
البته فردوسی، در بازي سیاوش و افراسیاب ) ج

و این حقیقت که تورانیان نیز با قوانین این بازي 
آشنا بودند؛ نظر دکتر کزّازي در مورد ترکان را 

تورانیان که فرزندان تورند، به «: کندتداعی می
اند که در معنا برابر نامیده شده»تورگ«درستی، 

واژه آنگاه که از پهلوي به این . است با تورانی
اش را است، رسایی معناییپارسی دري رسیده

از دست داده، با واژة ترك درآمیخته است و 
است؛ از آن پس تورانیان که یکی شمرده شده

اند، ترك یکی از سه شاخۀ و تیرة بنیادین آریایی
) 1386:1/346کزّازي،(.»اندانگاشته آمده

چوگانکاربردهاي ادبی. 8- 2
گوي گوي صفت،: ساخت ترکیبات تازه) الف

باز، زن، چوگان، گوي39نمايچوگانمثال و
گر، وار، چوگانزن، چوگانداري، چوگانچوگان

... . چوگانی و 
تشبیه، اسلوب : هاي ادبی گوناگونآرایه) ب

... . و 40معادله، تلمیح، حسن تعلیل
یه از کنا: 41گوي از آب برداشتن-: کنایه) ج

دستی و استادي بسیار در بازي چوگان چیره
زیرا رویۀ آب سخت و هموار نیست و ،است

. رودچوگان در آب فرو می
. شدنگرفتارواسیر:42افتادنچوگانبه-

. شدنقسمتنصیبوافتادندستبهمجازاً،
اسیر:43بودنچیزيیاکسیچوگانخمدر-

گرفتار. بودنچیزيیاکسیقدرتپنجۀسر
.بودنکسیقدرت

به رااو:44راکسیفکندنچوگاندرگوي-
. ساختنموفّقیتقرین. رساندنمراد

چیزي،درگرفتنسبقتازکنایه: 45بردنگوي-
.شدنپیروز

:46دریدنبه چوگانراچیزيیاکسیپوست-
.زدنمرگسرحدتاراچیزيیاکسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همی بردن گوي را خواستند/ چو ترکان به تندي بیاراستند. 38

)1348:ب238، شاهنامه(
من قصۀ خویشتن بدو چون گویم

ترك است و به چوگان بزند چون گویم                                   
)7:ر756، سعدي(

.استخو،  کنایه از بدخو آمدهنیز تركنامۀ دهخدالغتدر 
پاي ز سر ساخته و سر ز پاي                                                                   . 39

نماي                                                                                                                  ت گشته و چوگانصفگوي
)57:ب77، االسرارمخزن(

گردد                             از آن خورشید بر گرد جهان سرگشته می.40
وگان تو اندازد                                                                                                             که خود را در خم زلف چو چ

)3/3000:غ1458صائب،(
چو پیران و نستیهن جنگجوي . 41

چو هومان که برداشتی ز آب گوي                                                    
)1324:ب237، شاهنامه(

به چندین حیلت و حکمت که گوي از همگنان بردم                    . 42
به چوگانم نمی افتد چنین گوي زنخدانی                                                                             

)611بدایع؛ 3:ب711، سعدي(
اي گوي حسن برده ز خوبان روزگار                                 . 43

مسکین کسی که در خم چوگان چو گو بود                                                                                           
)259طیبات؛ 5:ب527، سعدي(

ملک را گوي در چوگان فکندند                                                     . 44
شگرفان شور در میدان فکندند                                                                                               

)14:ب103، خسرو وشیرین(
باز                                                                                               گوي برد از سپهر چوگان/ سالح و سواري و تک وتازدر. 45

)17:ب66، هفت پیکر(
بشارت                  ) کوس(خواست چنین روزدشمن که نمی. 46

یم                                                                                            همچون دهلش پوست به چوگان بدرید
)10:ب824، سعدي(
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. کنایه از نه فلک است: نه چوگان-
.کنایه از هفت آسمان است: هفت چوگان-

47بررسی جزئیات ورزش چوگان در هنر نمودن.3

سیاوش پیش افراسیاب
خت چوگانشنا.1- 3

این ورزش را گاهی براي تفریح انجام ) الف
:دادندمی

که با گوي و چوگان به میدان شویم                           
زمانی بتازیم و خندان شویم                                                                       

)1306:ب237، شاهنامه(
چوگان، صبح زود زمان برگزاري ورزش) ب

:است
شبی با سیاوش چنین گفت شاه                                    

...                                                                        که فردا بسازیم هر دو پگاه
)1305:ب237، شاهنامه(

به شبگیر گردان به میدان شدند 
48ازان و تازان و خندان شدندگر

)1312:ب237، شاهنامه(

قواعد ورزش چوگان.2- 3
مهارت در چوگان، به میزان پرتاب گوي .1

:باز، بستگی داردچوگان
ز هر کس شنیدم که چوگان تو                         

...                                                                       نبینند گردان به میدان تو 
)1307:ب237، شاهنامه(

بزد همچنان تا به میدان رسید
...                                                 بر آن سان که از چشم شد ناپدید 

)1336:ب238، شاهنامه(

از آن پس به چوگان بر او کار کرد                                       
چنان شد که با ماه دیدار کرد

ز چوگان او گوي شد ناپدید                                           
...                تو گفتی سپهرش همی برکشید 

)1340-1:ب238، شاهنامه(
:میدان این ورزش، باید وسیع و مسطّح باشد.2

چو هستم سزاوار و یار توام
بر این پهن میدان سوار توام

)1317:ب237، شاهنامه(
ها و سطح انتخاب حریف، مطابق با توانایی.3

:مهارت آنان بود
اووس گفت                                 ـاه کـبه جان و سر ش

که با من تو باشی هماورد و جفت
)1319:ب237، شاهنامه(

اشاره به رسم و آیین یارکشی و انتخاب .4
:همراه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این رشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به . 47
ي شاهان معروف است در عین حال به عنوان دانش و هنر، باز

:استشدهاز آن نام برده
دـواران پدیـو پیش سـن تـر کـهن

د گزید                                                                              ـو بـد کـا نگوینـدان تـب
)1320:ب237، داستان سیاوش،شاهنامه(

انـم سنـیر و به چوگان و زخبه ت
رد کرده عنان                                                                                              ـی گـر دانشـه هـب
)601:ب637، ، لهراسبشاهنامه(

همان زخم چوگان و تیر و کمان
از بد بدگمان                                                                                             هنرجوي را دور

)102:ب776، ، پادشاهی هماي چهرزادشاهنامه(
هاي دیگري نیز هاي متفاوت به صورتاین بیت در نسخه. 48

.استآمده
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همه یار شاهند تنها منم
49منمنگهبان چوگان اینها 

گر ایدون که فرمان دهد شهریار                               
بیارم از ایران به میدان، سوار  

مرا یار باشند در زخم گوي
بر آن سان که آیین بود بر دو روي                                                                      

)1328-30:ابیات237، شاهنامه(
انتخاب هفت نفر از سوي سیاوش با خود او، .5

نشان دهندة این است که تعداد بازیگران هشت 
:50نفر بوده

سیاوش از ایرانیان هفت مرد                                     
گزین کرد شایسته اندر نبرد                                                                      

)1332:ب237، هنامهشا(
ت اسب در این ورزش که باید تیزرو، اهمی. 6

:51نفس باشدراهوار و تازه
سیاوش برانگیخت اسب نبرد

...                                                                      چو گوي اندر آمد نهشتش به گرد 
)1335:ب238، شاهنامه(

ب دگر برنشستسیاوش به اس
بینداخت آن گوي خسرو به دست                                                                       

)1339:ب238، شاهنامه(
اشاره به رسم بوسیدن زمین یا وسایل ورزشی .7

:به منظور احترام به آن
سیاوش بر آن گوي برداد بوس

برآمد خروشیدن ناي و کوس        
)1338:ب238، شاهنامه(

موسیقی در ورزشتأثیرآگاهی از .3- 3
ز میدان بخاست52خروش تبیره

همی خاك با آسمان گشت راست

54و دم کرّناي53ز آواي سنج

د میدان ز جايتو گفتی بجنبی
)1333-4:ابیات237، شاهنامه(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بازان همواره باید گوي را نگهبان باشند و واننهند چوگان. 49

)  3/1386: 1386کزّازي، (.که به دست هماورد بیفتد
جمله سوار هشت بیش نباید که تو بر «: استآمدهقابوسنامهدر . 50

دان به پاي و یکی دیگر بر آخر میدان و شش کس در یک سر می
هر گاه که گوي به سوي تو آید؛ تو . زنندمیانۀ میدان تا گوي همی

ران اما اندر کرّ و فر بازگردان و اسب را به تقریب همیگوي همی
. مباش تا از صدمت ایمن باشی و نیز مقصود تو به حاصل شود

)97: 1387عنصرالمعالی، (. »طریق چوگان زدن محتشمان این است
دوران طالیی ورزش چوگان قبل از اسالم، در زمان هخامنشیان . 51

و اشکانیان و ساسانیان بوده و بعد از اسالم در دورة صفویه، چوگان 
نقش «میدان . ها و تفریحات مورد عالقۀ شاهان و مردم بوداز بازي

که همۀ این است هاي بازي چوگان ذکر شدهاصفهان از مکان»جهان
موارد رابطۀ تنگاتنگی با اسب دارد چون در دوران یادشدة قبل از 

ت خاصی برخوردار بوده؛ دورة هخامنشی را از اهمیاسالم، اسب
در تخت . پروري و سوارکاري دانستتوان روزگار زرین اسبمی

هیأت از اقوام 23، )صفۀ جنوبی(جمشید بر روي پلکان شرقی آپادانا
هیأت از آنها 9آورند و اند که براي شاه بزرگ خراج میهتابع را نمود

هاي گذار آیینعهد اشکانی را پایه. اندارمغانشان آوردهءاسب جز
ساسانیان، اسب را برترین جانوران . انددانسته) گريشوالیه(اَشواري

محل (دانتر از همه، نام شهر اصفهان، به معنی اسپدانستند و مهممی
اسب و «شاپور، شهبازي، علیرضا: با تلخیص(.است) نپرورش اسبا

.11سال .شناسی و تاریخمجلّۀ باستان.»سوارکاري در ایران باستان
).76و بهار و تابستان 75یز و زمستان یپا.2و 1شمارة 

).برهان. (معنی تبیر است که دهل و کوس و طبل و نقاره باشدبه. 52
). برهان()آنندراج. (ائره را گویندجالجل دف و د) ا] (س/ سِ[. 53

یکی از آالت موسیقی است مخفّف سرنج و آن چیزي باشد به 
اي دارد، بندي بر آن تر و در میان قبهبسیاري از جالجل دائره بزرگ

ها با نقاره و دهل نوازند به این ها و بازیگاهقبه نصب کنند و در جشن
دو طبق کوچک از روئین ) برهان. (فتح اول نیز آمده است ه معنی ب

که با هم زنند و این مفرس و مبدل جهنج است که لفظ هندي باشد 
).غیاثبه نقل ازنامۀ دهخدالغت. (را جهانج گویندو آن
54 .]نوازند و این مبدل به خرناي است و ناي بزرگ که آن را می] ك

. شیپور). آنندراج. (خر، به معنی بزرگ و کالن بسیار مستعمل است
آلتی است بادي و بلند که صداي ). شاهنامهلغت . (بوق جنگی. بوق

رو آن بم است و چون سوراخ ندارد با انگشتان نواخته نشود و از این
یکی از ) فرهنگ فارسی معین. (رودفقط براي دم دادن به کار می

به هیئت شاخ نفیر ساخته شده است و در اسباب موسیقی می باشد و
نامۀ دهخدالغت. (شودن جنگ و غیره نواخته میعیدها و زمان اعال

).از قاموس کتاب مقدس



1394زمستان ، 13پیاپی ،اول، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«124

توجه به اصول روانشناسی در ورزش.4- 3
:که از آن جمله آراستگی و نظم در آن است

چو ترکان به تندي بیاراستند 
همی بردن گوي را خواستند 

)1348:ب238، شاهنامه(
اشاره به اخالق در ورزش. 5- 3

:عتواض) الف
سیاوش چنین گفت با شهریار                                  

که کی باشدم دست و چوگان به کار
برابر نیارم زدن با تو گوي                                        

به میدان هماورد دیگر بجوي                                                                       
)1315-16ابیات: 237، شاهنامه(

:رعایت حق میزبانی) ب
اوش بدو گفت فرمان تو راست                            ـسی

سواران و میدان و چوگان تو راست
)1322:ب237، شاهنامه(

به همین علّت ابتدا گوي در دست 
اندازد و افراسیاب است و آن را به میدان می

:دزنسیاوش بدان ضربه می
زد                                        ــاال بـو را ز بـدار گـهـسپ

به ابر اندر آمد چنان چون سزد
)3/1340:ب،نامۀ باستان(

از تورانیان، : پاسداشت حرمت بزرگان) ج
افکند افراسیاب به عنوان مهتر، گوي را به میدان می

ن کنندة بازي است و ایو سیاوش از ایرانیان شروع
. به خصلت نیک احترام به بزرگان، اشاره دارد

زمانی که : تکیه بر اصل جوانمردي در ورزش) د
کند که با زبان فارسی با یارانش صحبت می

:گوي را به ترکان نیز بسپارند

سیاوش غمی گشت از ایرانیان                                
...                سخن گفت بر پهلوانی زبان 

)1350:ب238، شاهنامه(

شناسی ورزشاستفاده از جامعه.6- 3
شناسی دهندة جامعهگروهی بودن چوگان، نشان

ورزش و فرآیندهاي اجتماعی آن است مانند 
اجتماعی شدن، رقابت، همکاري، ستیز، 

عی که در قشربندي اجتماعی و دگرگونی اجتما
عالوه بر آن، در . دهندارتباط با ورزش رخ می

رویایی سیاوش با تورانیان وي به فرآیندهاي 
اجتماعی و عناصر آن ) سازگاري(همسازي 

:تسامح و مدارا) الف: توجه دارد، از جمله
که میدان بازي است یا کارزار... 

برین بخشش و گردش روزگار
دان سر آمد بتابید رويـو میـچ
رکان سپارید یکباره گويـه تبـ

)1351-2:ب238، شاهنامه(
آموزد که رقیب دشمن او او به یارانش می

نیست و میدان ورزش باید حداقل در زمان 
دیدار ورزشی از هر گونه اختالف عقیدتی، 

. اي دور باشدنژادي و طایفه
بیان مهارت و برتري : رقابت و برتري) ب

:وگانایرانیان بر ترکان در ورزش چ
ربودند ایرانیان گوي پیش

بماندند ترکان ز کردار خویش                                                                       
)1349:ب238، شاهنامه(

است که براي ها نشان دادهنتایج بررسی
هاي همکاري به عنوان یک یادگیري مهارت
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ها در تتعامل اجتماعی، بهتر است این مهار
این ،بنابراین. آمیز انجام شودفضایی رقابت

ترین عنصر، جوهرة اصلی ورزش و یکی از مهم
. دهدهاي اجتماعی آن را تشکیل میمؤلّفه

)131: 1384عبدلی، (

گیرينتیجهبحث و 
وي واژة ـی لغـان معنـن بیـژوهش ضمـن پـای
ن واژه در شعر ـرد ایـاربـه کـوگان، بـچ

ور خاص بررسی بخشی از فارسی و به ط
که نتایج ذیل در این زمینه، پرداختهشاهنامه

:حاصل شد
در شعر فارسی به وسایل و ابزار ورزش . 1

چوگان، گوي، اسب، میدان و : چوگان از جمله
اثردودر. استلباس مخصوص آن اشاره شده

وگناباديقاسمیگوي و چوگان، کارنامۀویژة
اسب، به ن توصیفضمهرويعارفینامۀحال

لباسرنگحتیوبازچوگانآراستگی اسب و
. استشدهاشارهنیزاو
شاعران، براي بیان مفاهیم مجازي و عاشقانه . 2

براي مثال با استفاده از .انداز این ابزار بهره برده
آرایۀ تشبیه، چوگان را با سه دیدگاه متفاوت در 

ه مثبت دیدگا) الف: اندشعر خود به کار گرفته
) ب... . چوگان ظفر، فضل، سعادت و : مانند

... . چوگان طعنه و مالمت و : دیدگاه منفی مثل
چوگان خدمت، حوادث : دیدگاه بینابین مانند) ج
همچنین انواع گوي را در شعر فارسی ... . و 
- گونه طبقهبندي خاصی، اینتوان با تقسیممی

و دل گوي سر : توجه به عاشق)الف: بندي نمود
گوي خال : ه به معشوقتوج) ب. و اشک عاشق

: گوهاي مجازي)ج. و زنخدان و غبغب معشوق
وري بهره)د... . گوي قدر و تدبیر و کفایت و 

گوي ستاره، زهره و خورشید : از عناصر آسمانی
... . و 
شاعران اهداف چوگان را، تفریح و آمادگی . 3

. اندبراي رزم بیان کرده
هاي سنّی ین ورزش، در ردهبازیکنان ا. 4

کودکان و بزرگساالن بوده و از لحاظ جنسیتی، 
هم مردان و هم زنان بدین ورزش پرداخته و از 
نظر طبقات اجتماعی به شاه، خسرو، کاردان، 

اشاره شده که همه از اقشار مثبت ... هنرجو و 
جامعه هستند و از موقعیت و منزلت اجتماعی 

.باالیی برخوردارند
شاعران به دلیل آشنایی مردم با این ورزش، .5

در اشعارشان از اصطالحات مخصوص آن، 
خم چوگان، زخم : اند، از جملهاستفاده کرده

هاي گوي و همچنین واژه...  چوگان، نوزخمه و 
هاي ادبی نظیر تشبیه و کنایه، چوگان در آرایه

.یابدنمود می
، در اشعار فارسی، انواعی براي این ورزش. 6

دوچوگان و تفاوت : توان یافت از جملهمی
.ورزش کودکان و جوانان

اگر چه در برخی از اشعار در کنار چوگان، . 7
از واژة ترکان استفاده شده اما ایرانی بودن این 

برد زیرا در این موارد، ورزش را زیر سؤال نمی
تاز ایشان و تحول تاخت وزیبایی ترکان و

.د نظر استاي در طول زمان مواژه
نماي اخالق از آنجا که شعر فارسی، آینۀ تمام. 8

اسالمی است؛ شاعران براي بیان مفاهیم -ایرانی
.انداخالقی از گوي و چوگان بهره برده
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چه توصیف کامل این ورزش، در جایی اگر. 9
در شاهنامهنشد اما تنها با بررسی بخشی از دیده

مالحظه ،»هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب«
شود فردوسی، تصویر دقیقی از این ورزش را می

: ترین موارد، مانندبه نمایش گذاشته که از جزئی
زمان و هدف بازي، قواعد آنکه شامل 
توضیحاتی راجع به مهارت، وسعت و اندازة 
میدان، آیین یارکشی و انتخاب همراه، تعداد 
بازیکنان، رسم بوسیدن گوي به منظور 

ترین مفاهیم  تا عالی... رام و بزرگداشت و احت
موسیقی در تأثیرآگاهی از : این ورزش، مثل

ورزش، توجه به اصول روانشناسی، نظر ویژه به 
شناسی ورزش چون تسامح، مدارا و جامعه

تواضع، : رقابت، اشاره به اخالق ورزشی، از قبیل
رعایت حقّ میزبانی، پاسداشت حرمت بزرگان و 

. گیردرا دربرمیتکیه بر اصل جوانمردي
توان با با توجه به نتایج به دست آمده می

کمک اشعار غنی فارسی، تنها با تکیه بر مسابقۀ 
ن و توران، ضمن روشن ساختن چوگان ایرا

ت این ورزش در ایران و آشنایی کامل اهمی
ایرانیان با تمام اصول و قواعد چوگان، برخی 

را نیز ابهامات در مورد ارتباط چوگان با ترکان
.برطرف کرد

منابع
-نوشتهوآثارروشنِسایه«). 1390(زهرااختیاري،

.زبانوادبنشریۀ. »گناباديقاسمیهاي
شمارة.جدیددورة.کرمانباهنرشهیددانشگاه

.47-77ص. زمستان. )27پیاپی(. 30

وگويتصحیحبرنقدي«). 1394(ــــــــــ 
ادبشناسیمتنۀنشری.»گناباديقاسمیچوگان
. 4شمارة.جدیددورة.اصفهاندانشگاهفارسی

.25- 40ص.زمستان.)28پیاپی(
مقدمه، .کلیات دیوان امیرمعزّي). 1385(معزّيامیر

تهران.رضا قنبريدتصحیح و تعلیقات محم :
.انتشارات زوار
الدین دیوان حکیم افضل). تابی(بابا افضل کاشانی

بررسی و مقابله .)باباافضل(انیمحمد مرقی کاش
و تصحیح از مصطفی فیضی، حسن عاطفی، 

انتشارات : کاشان.عباس بهنیا و علی شریف
.ادارة فرهنگ و هنر کاشان

نظرزیر.آنندراجفرهنگ). 1335(محمدپادشاه
.خیام: تهران.دبیرسیاقیمحمد

تبریزي، محمدبن خلف تبریزي متخلّص به برهان
.به اهتمام محمد معین.رهان قاطعب). 1362(

.انتشارات امیرکبیر: تهران
از .دیوان حافظ). 1372(الدین محمد ، شمسحافظ

روي نسخۀ غنی و قزوینی با مقدمۀ دکتر سید 
چاپ : تهران.چاپ دوم.محمدرضا جاللی نائینی

.مهتاب
برگزیدة اشعار رودکی و ). 1377(حاکمی، اسماعلیل 

.انتشارات اساطیر:تهران. مچاپ شش.منوچهري
: تهران.نامۀ دهخدالغت).1377(اکبردهخدا، علی

. انتشارات دانشگاه تهران
واصطالحاتفرهنگ). 1393(جعفر،سجادي

.کتابخانۀ طهوري: تهران. عرفانیتعبیرات
حیح محمدعلی صت.کلّیات سعدي). 1373(سعدي

.انتشارات نگاه: تهران.چاپ دوم.فروغی
اسب و «).1375-1376(شهبازي، علیرضاشاپور

شناسی مجلّۀ باستان.»سوارکاري در ایران باستان



127عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی/ براهیمی کوهبنانیان اجمر،... ر فارسی با تکیه بر هنر چوگان در اشعایتحلیلبررسی 

پائیز و .شمارة اول و دوم.سال یازدهم.و تاریخ
.76و بهار و تابستان 75زمستان 

به کوشش .دیوان اشعار). 1366(صائب تبریزي
شرکت : تهران.جلد سوم.محمد قهرمان

.هنگیانتشارات علمی فر
بهمشهورعارفینامۀحال«). 2012(هرويعارفی

زهراوگرامیبهرامکوششبه.»چوگانوگوي
.3و2شمارة.27سال.نامهایران.)یوسفی(مجیدي 

اجتماعی -مبانی روانی). 1384(عبدلی، بهروز
انتشارات بامداد : تهران.تربیت بدنی و ورزش

.کتاب
ه کوشش دالرام ب.دیوان اشعار). 1388(عراقی

.شر گلسارن: رشت.پورنعمتی
به اهتمام و .قابوسنامه). 1387(عنصرالمعالی

. شانزدهماپچ. تصحیح غالمحسین یوسفی
.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

به کوشش .دیوان اشعار). 1371(فرّخی سیستانی
.چاپ گلشن.چاپ چهارم.محمد دبیرسیاقی

مطابق چاپ مسکو نشر .هشاهنام). 1378(فردوسی
.انتشارات پیوند معاصر: تهران.قطره

مبانی آموزش و پرورش در «).1389(فلّاح، مرتضی
دانشگاه شهید .نشریۀ ادب و زبان.»شاهنامه

.زمستان.)25پیاپی(.28شماره .باهنر کرمان
ضمیمۀ.»گوي و چوگان«). 1393(قاسمی گنابادي
.34شماره .دوازدهمسال .میراثآینۀدوفصلنامۀ

.61پیاپی 
نمود چوگان در «). 1391(کرمی چمه، یوسف

.بهار.15شماره.پیام بهارستان. »غزلیات حافظ
ویرایش (نامۀ باستان). 1386(الدینکزّازي، میرجالل

جلد سوم، چاپ ). و گزارش شاهنامه فردوسی
.سمت: سوم، تهران

یش و گزارش ویرا(نامۀ باستان). 1387(ـــــــــــ 
. سمت: تهران.جلد نهم). شاهنامه فردوسی

ویرایش و (نامۀ باستان). 1386(ــــــــــــ 
چاپ .جلد اول). گزارش شاهنامه فردوسی

.متس: تهران.ششم
بررسی و تحلیل ). 1390(وردي، محمدجعفرگل

دانشگاه آزاد .نقش ورزش در شاهنامۀ فردوسی
.اسالمی واحد انار

چاپ .جلد6.فرهنگ معین). 1386(مدمعین، مح
.امیرکبیر: تهران. بیست و چهارم

کلّیات شمس یا ). 1363(الدین محمدمولوي، جالل
الزّمان با تصحیحات و حواشی بدیع.دیوان کبیر

.چاپخانۀ سپهر: تهران.چاپ سوم.فروزانفر
با تصحیح و .االسرارمخزن). 1376(ايگنجهنظامی

حید دستگردي و به کوشش حواشی حسن و
.نشر قطره: سعید حمیدیان، تهران

تصحیح بهروز .االسرارمخزن). 1376(ــــــــــــ 
.چاپخانۀ سپهر: تهران.چاپ دوم.ثروتیان

وتصحیحبا.شیرینوخسرو). 1388(ــــــــــــ 
.چاپ دوم.دستگرديوحیدحسنحواشی

.انتشارات زوار:  تهران
با تصحیح و .هفت پیکر). 1388(ــــــــــــ 

حواشی حسن وحید دستگردي و به کوشش  
.نشر قطره:  چاپ هشتم، تهران.سعید حمیدیان

با تصحیح و .نامهشرف). 1376(ــــــــــــ 
حواشی حسن وحید دستگردي و به کوشش 

.نشر قطره: تهران.سعید حمیدیان
www.irannamaye.ir
www.magiran.com
www.iranpolo.org


