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مطالعه  تغییرات چوب  چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوران سلجوقی و 
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 ١٢/٢/١٣٩۵: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٩/٧/١٣٩۵:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

علیـرغم پیشـینه اي دیـرین،     اسـت کـه  ورزش و بازي باستانی و منسوب بـه سـرزمین ایـران     ، یکچوگان

این مقاله با طرح این پرسش . وجود دارد، ادوات و پوشاك آن عات مکتوب اندکی پیرامون قوانین، ابزاراطال

، بـا اسـتفاده از   آن چه بـوده  دالیل که سیر تحول و تطور چوب چوگان در نگاره هاي سلجوقی و صفوي و

 پیشینه وسابقه پژوهش هاي مربوط را گردآوري کرده ودر ،ینترنتیا اي واسنادي از جمله منابع کتابخانه منابع

هن و نگاره هاي چوگانی و سپس پاالیش مجموعه به لحاظ اعتبار اسناد و جمع آوري متون ک با بعد، مرحلۀ

پس از گردآوري داده هاي حاصل، موارد  ،در نهایت .مورد مطالعه را گزینش کرده است داشتن تاریخ، موارد

در بـین آثـار شـعراي     ،پـژوهش  بر اساس یافته هـاي ایـن   .اوت را مورد تحلیل قرار داده استمشابه و متف

مــورد  3 و )معــرب چوگــان( صــولجان مــورد  30مــورد چوگــان، 456پژوهش صــفوي مــوردوســلجوقی 

، »ل«شبیه  ، چهار شکل چوب چوگان یافت شد و در نگاره هاي مورد پژوهش) پاي پیاده چوگان با(طبطاب

ظر می رسد که در دوره صفوي در نهایت چنین به ن .به دست آمد) با زاویۀ باز(»V«منحنی و » L « ،»T«شبیه

، شـاهد تغییـر و بهبـود    دنیاي غرب و پیشرفت علوم و فنون در مقایسه با دوره سلجوقی به جهت ارتباط با

 روش، ازنظـر  و کـاربردي  ،هـدف  ازنظـر  پـژوهش  ایـن . کیفیت شکل چوب چوگان در طی زمان بوده ایـم 

  .  است انجام پذیرفته اي کتابخانه روش به آن گردآوري اطالعات و بوده تحلیلی -توصیفی

  

  نسخ خطی سلجوقی و صفوي چوب چوگان، نگاره هاي چوگانی و :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

 و می رسد ایران در قبل سال 3000تا 2500 از بیشبه  آن قدمت که است ایرانی -فرهنگی سنت  ١چوگان

 که ورزشی ؛است) چوگان گوي( توپ و دروازه دارايبوده که  جهان تیم به تیم ورزش نخستین عنوان به

 بر نبرد بلکه نبوده، یکدیگر علیه ها انسان نبرد کهن، عهد در آنها پیدایش زمان هاي ورزش برعکس آن در

   ، چوگان کهن ترین بازي ورزشی جهان به شمار بر پایه شواهد و مدارك .است گرفته صورت سرِ گوي

، از قدیمی ترین اسناد کار و اسب در آن نقش برابر دارنداین بازي پر جنب و جوش که سوار. آیدمی 

چوگان  .ه بوده استمکتوب تا ترانه هاي مردمی و سروده هاي سخنوران بزرگ ایران زمین، بارها مورد اشار

بازي از چنان جایگاهی در زندگی مردم برخوردار بوده که کمتر هنرمند و سراینده اشعار ایرانی را می توان 

 برخی  ،همچنین. یافت که در آثارش اشاره اي به گوي و چوگان و اصطالحات این بازي نکرده باشد

 کشور چین، جمله از کشورهایی بارها گذشته هاي سال طی و دارند طمع چشم ایرانی چوگان به کشورها

 جهانی اجالس در و اند بوده خود نام به چوگان کردن جهانی مدعی قطر و فارس خلیج حاشیه هاي

 اسب با سنتی بازي »چووقان« نام با چوگان بازي شد، برگزار باکو در .ش.ه 1392 آذرماه در که ٢یونسکو

 ثبت آذربایجان جمهوري نام به خطر، معرض در)معنوي(ناملموس میراث عنوان به ٣باغ قره منطقه به متعلق

نی تبیین سابقه طوال تواند در اهمیت انجام پژوهش هایی از این دست می ،یاد شدهباتوجه به موارد . شد

 شاخصه چوب چوگان در دو دوره سلجوقی و صفوي مورد منظور، بدین. چوگان در ایران مفید واقع شود

 ادوار در ایرانی بازان چوگان ابزار کشف چگونگی تحول پژوهش این مساله واقع، رد. گرفت قرار بررسی

 .ادبیات غنی ایران و به ویژه شعراست ، تاریخ ودالیل آن از درون هنر آشکارسازي سلجوقی و صفوي و نیز

که از گذر این بررسی، می توان به مجموعۀ پژوهش هاي انجام یافته درباره چوگان غناي  است  بدیهی

در ادامۀ همین شیوه ها،  .اي را به دانش امروزي افزود بیشتري بخشید و زوایاي پنهان را گشود و مفاهیم تازه

ت، پوشاك و شیوه زندگی و معیش پیرامونمطالعه و بررسی نسخ خطی می تواند معرف اطالعات مهمی 

. گردد ابزار و ادوات آن روزگار باشد که در این مورد موضوع مورد مطالعه معطوف به چوب چوگان می

و مفاهیمی که مبناي کار  بوده هنر حوزه در چوگان ملی بازي مطالعه آغاز نقطه عنوان به پژوهش این انجام

  :پژوهش حاضر را تشکیل می دهند از این قرار است
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  ؛تاریخی دوران سلجوقی و صفوي نمود آن در کتب ادبی و گان وواژه شناسی چو .1

   ان در نگاره هاي سلجوقی وصفوي؛نمود چوگ .2

و ارائه  اجماع داده هاي موجود در منابع مکتوب و آثار هنري جهت رسیدن به نتایج متقن و موثق .3

  .آن در مجامع بین المللی

  :داد جاي کلی دستۀ سه را در چوگان مورد در شده انجام هاي پژوهش توان می کلی نگاه یک در

 تاریخی؛ -بررسی چوگان در متون ادبی .1

 بررسی چوگان در هنر؛  .2

  .بررسی چوگان در حوزه علوم ورزشی  .3

: شده است انجام کشور خارج و داخل در متعددي هاي پژوهش ،چوگان در متون تاریخی و ادبی زمینه در

 که در این رساله دوبارکلمه می کنداشاره  "خسرو و ریدك"آذرنوش در بازخوانی رساله پهلوي 

به خاستگاه و ظهور   ١شهابی و گوتمن .(Azarnouche,2013:85)آمده است ) چوگان("چوپیگان"

گنجوي و چگونگی  چوگان در ایران و نمود آن در ادبیات ایران و اشعار شاعرانی چون فردوسی و نظامی

متینی به  (chehabi  &  gu�mann,2002:385-390).انتشار آن در اقصی نقاط دنیا پرداخته اند

پرداخته و اشعاري را که در آنها  .)ق .ه 6و 5قرون(اثر ایرانشاه ابن ابی الخیر "مهکوش نا"بازیابی چوگان در 

طبق گفته متحدین که به بازیابی چوگان  ).190تا193:1377متینی،( معرفی کرده است ،از چوگان سخن رفته

حربه میدان  پرداخته، چوگان پیش از آنکه به صورت وسیله بازي درآید،.)ق. ه 7قرن( »بیتاریخ ابن بی «در 

چوب بلند محکمی را برمی گزیدند تا در برابر ضربه هاي سخت تاب بیاورد  ،به این منظور .نبرد بوده است

گردها و فوت و می بایست طریقه استفاده درست از آن را با ش ،چوگان باز نیز براي به کارگیري .و نشکند

 آن را به کار برد ،در حمله و گریزفن ها به دقت بیاموزد و با مهارت و چابکی بسیار 

کرمی چمه با اشاره به پیشینه چوگان در تاریخ ایران و معرفی این رشته و با اشاره ). 73تا80:1376متحدین،(

با موضوع چوگان  اشاره نموده و غزل از حافظ  16به متون تاریخی که در آنها از چوگان سخن رفته، به 

محمدي و فاضلی به واژه شناسی ). 459تا467:1391کرمی چمه،(معانی استعاري هر بیت را برشمرده است 

سیر تحول این ورزش، چگونگی بازي و هدف از اجراي آن بر اساس شاهنامه فردوسی و منابع  چوگان،
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خاطرنشان ساخته اند که  ،اثر ایرانشاه ابن ابی الخیر "بهمن نامه"دیگر پرداخته وهمچنین با اشاره به کتاب 

 "چوکه"معادل واحد زمانی امروزي(تاز تا هفت مرحله چوگان بازي وتاخت و ،طبق بیان صریح بهمن نامه

فرد می توانست گوي را از میدان به درکرده و بازي را به نفع خود به  ،ادامه می یافت و در مرحله آخر ])1[

نیز اشاره شده که نشان از حضور زنان دالور در بازي  "هماي"چنین به چوگان بازي هم. پایان رساند

آذرنوش نیز به تاریخ چوگان و خاستگاه آن اشاراتی ). 249تا262:1386محمدي و فاضلی،( چوگان دارد 

، بر چوگان در ایران پیش از اسالم ، شرحیهاي مختلف دنیا او واژه شناسی چوگان در زبان. دقیق دارد

ه ب ]2[چوگان ایران در عصر اسالمی، نخستین فَرَسنامه ها  ،افسانه اي و نیم تاریخی و تاریخیروایت هاي 

 ).44تا182:1392آذرنوش،(جهان عرب را ارائه کرده است وهنر و ادبیات ایران  چوگان در ،زبان فارسی

او به چوگان ایران  .اشته استدیدگاه بسیار دقیق تري نسبت به دیگر پژوهشگران در حوزه چوگان د ١دیم

از دوره صفویه تا دوره قاجار اشاره کرده وبه شکل اجمالی به چوگان در نگاره ها و اشعار ایرانی پرداخته 

در انتها به مقررات بازي در قدیم و معرفی اَشکال چوب و گوي چوگان در کشورهاي مختلف، مدت . است

  .(Diem,1942:104-238)در هنگام بازي اشاره داردانواع موسیقی مورد استفاده  زمان مسابقه و

ابویی به امکان  .دنشو هنر می حوزههاي صورت گرفته مربوط به چوگان در از پژوهشدیگر گروهی  

آسیب هاي وارد شده  به میدان نقش جهان و مقایسه وضع موجود میدان با گذشته آن و  يسنجی احیا

همچنین طرح  پیشنهادي براي فضاي باز میدان و ایجاد یک زمین هاي درمان آن پرداخته و  و راهمیدان 

فاضلی و ریاضی نیز ). 386تا682:1377ابویی ،(منظوره از جمله چوگان را ارائه کرده است براي فعالیت چند

سروده عارفی هروي، شاعر دوره  "گوي و چوگان"به بررسی ویژگی هاي تصویري چهار نگاره مربوط به 

گوي و چوگان یکی از نسخه هاي مصور مثنوي مضمون این منظومه، شرح عشق و  .اندتیموري پرداخته 

دلدادگی درویشی ساده دل به شاهزاده اي می باشد که به هنرهاي بسیار از جمله سوارکاري و چوگان بازي 

اي نگاره ه ،در این پژوهش. شده است عالقه مند است و در آن صحنه هاي زیبایی از بازي شاهزاده تصویر

  ).83تا93:1389فاضلی وریاضی ،(چوگانی از لحاظ ساختار و ترکیب بندي آنالیز شده اند 

طبق گفته  .شود ها شامل بررسی این رشته ورزشی از دیدگاه علوم ورزشی می دسته دیگري از پژوهش

چوگان در بین گاوچران هاي آمریکا رواج زیادي داشته و بازي اصلی آنان بوده و با توجه به  ٢آموندسن

ویژگی هاي اقلیمی مناسب جنوب آمریکا جهت پرورش اسب و همچنین انتشار گسترده جغرافیایی چوگان 
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گوي " از مثنوياین بازي از استقبال زیادي برخوردار بوده و با اشاره به نگاره اي  ،در کل ایاالت متحده

: (22-3به خاستگاه ایرانی چوگان با اندکی تردید نگریسته است عارفی هروي،" وچوگان

Amundson,2009( .مثل سوارکاري و ورزش انجام تحقیقات تاریخی  :پیشنهاداتی چوننیز  محمودي

سوارکاري و تاثیرات آن بر چوگان، بررسی ایجاد مجدد سواره  ي، بررسی  زمینه هاي ارتقاهاي پهلوانی

فرهنگی  - تاریخینظام به شکل نمادین و یگان تشریفات در نیروي  نظامی در جهت حفظ هویت 

در  ١، بررسی و مطالعه زمینه هاي ایجاد مدارس چوگان و اهمیت گردشگري چوگانسوارکاري و چوگان

 :ایزدي و کوزه چیان مواردي چون) . 114تا149:1391محمودي،( توسعه این ورزش را ارائه کرده است

ون نقش جاري بازي چوگان در کاوش پیرام ،توسعه ورزش چوگان در تاریخ ایرانتشریح و تحلیل آغاز و 

انند چوگان در ادبیات و متون تاریخی م ریشه هاي تاریخی چوگان در ایران باستان و دوره اسالمی، ،جامعه

گوي و چوب چوگان مورد  ویژگی هاي قوانین مسابقه و وسایل ضروري چوگان باز، ،شاهنامه فردوسی

خواستار نیز مدیریت جدید و بازشناسی دوباره این رشته ورزشی را  استفاده در حال حاضر را برشمرده و

  ).317تا336:1386ایزدي و کوزه چیان،( و در نهایت دالیل انزواي این رشته ورزشی را بیان کرده اند  شده

 هاي از مطالعات و طرح بسیاري موضوع تاکنون ایران مختلف ادوار از مانده جاي به هاي نگاره مطالعه

. اند کرده نظر موضوع به ورزشی و هنري ، ادبی -تاریخی منظر از مطالعات این بیشتر بوده و پژوهشی

عرفانی ، تاریخی، ساختارگرایی، ادبی، مطالعات  :رویکردهاي آنها را می توان در دسته بندي هایی همچون

 این در رسد می نظر به اما. ، سبک شناسی و تربیت بدنی مورد مالحظه قرار داد، آنالیزهاي رنگی٢فرمالیسم

 تاریخی متون با آن تطبیق در آثار هنري و ایران چوگان ارابز آن، بررسی و شده واقع مغفول مسئله یک میان

 شناختی باستان هاي جنبهاستناد به  نیز گرفته صورت مطالعات در دیگر، سوي از. آن است دوره هم ادبی و

 یا و شده انگاشته نادیده -بسیار اهمیت علیرغم -چوگان ادوات ابزار و بررسی ومتون کهن جهت ها نگاره

 در مؤثر گامی و گفته پاسخ را بسیاري مسائل شده انجام مطالعات ،تردید بی .است شده توجهی کم آن به

 جاي ،دستمسائلی از این  و سیر تحول ابزار چوگان اما،. است بوده به دنیا ایرانی چوگان معرفی زمینۀ

 که جا آن از .دهد می نشان وضوح به ذکرشده ارزندة مطالعات میان در را قبیل این از هایی پژوهش خالی

 و از سوي دیگر، شد قائل ورزش هنر و ادبی، - تاریخی متون از مستقل، فارغ هویتی چوگان براي توان نمی

 رشته میان نوعی به آن، مطالعات لذا ،گیرد می بر در را ها رشته و علوم از وسیعی ورزشی طیف رشته این
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که بخش  -تاریخی متون با آن اجماع و چوگانی هاي مطالعۀ نگاره در پژوهش این بنابراین انجام .است اي

 توان، حد درتا  می کند تالش و می باشد الزامی منظر، ازاین -انکار ناپذیري از تاریخ چوگان ایران اند

 کالن، هاي گیري تصمیم در اصلی رکنی عنوان به را فرهنگی میراث و ورزشی مدیران و متخصصان دیدگاه

  .بخشد ارتقا

   روش شناسی پژوهش  

تاریخ "در حوزه  ١این پژوهش به شیوه تاریخ نگاري نوین و با اتکا به دیدگاه رابین جورج کالینگوود

انجام یافته که در آن منابع تصویري ، منابع مکتوب ادبی و تاریخی مورد استفاده  ٢به شیوه کیفی و "تحلیلی

هایی که بر زمینه هایی چون توسل به مدارك پایه ریزي شده،  به پرسش"  طوري کهبه  ؛قرار گرفته اند

امضاي  یا داراي تاریخ موثق واز بین آثار هنري  ،بر این اساس ).28:1385کالینگوود،("می دهدپاسخ 

 .است بررسی قرار گرفته اثر مربوط به دوره صفوي مورد پنج اثر مربوط به دوره سلجوقی و دو ،هنرمند

سفرنامه از  پنج و ٣دربار صفوي یک وزیرصفوي، شاعر 14،شاعرسلجوقی 14 ،ازبین آثارمکتوب همچنین

با مقایسه منابع . جهانگردان و سفراي اروپایی در دوره صفوي مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است

به لحاظ  ر کدام از منابع کهه فوق، ]وده و یا به صورت دستی جستجو شدهداراي نسخه دیجیتال ب[مکتوب 

همچنین جهت سهولت، مراجع بدین  .کرد، به عنوان مرجع برگزیده شد داده هاي بیشتري ارائه می ،کمی

و   L=، لغت نامه عالمه دهخدا G=، موتور جستجوي گنجور D= 3ُرج نرم افزارد: شکل کدگذاري شده اند

  .K=جستجوي کتابخانه اي

  پژوهشیافته هاي 

  : سلجوقی به شرح زیر استکتوب دوره چوگان در منابع م

پادشاهی حسام " با عنوان "تاریخ طبرستان"در بخشی از کتاب .) ق.ه 7و 6 مورخ قرن( محمد ابن اسفندیار

برشمردن ویژگی هاي ظاهري حسام  پس از "الدوله اردشیر ابن الحسن سی و چهار سال و هشت ماه بود

به وصف  ،]پسر ملکشاه سلجوقی.) ق.ه511-.ق.ه498.حک(معاصر با سلطان محمد[الدوله شهریار طبرستان 

اسب  150و اگر به نشاط گوي مشغول خواستی بود،" :ابن اسفندیار آورده است. می پردازد چوگان بازي او

بیاوردندي تا هرکه گوي بچوگان گیرد بر اسب او ]  اصطبل رئیس[چوگانی به میدان زین کرده با سرآخوران

                                                           
1 Collingwood  Robin George 
2 Qualitative Research 

٣
  قزوینی وحید طاهر محمد 
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با قدح شراب استاده بوده تا اگر ]  پیادگان یا سواران گروه[شرابدار بر موکبو بهر چهار حد میدان  نشیند،

و جامۀ گويِ اصفهبد بخالف دیگر جامه ها بودي،  یکی را تشنگی غالب شود آنجا گراید و شربت خورد،

نبشته بستی و » قل هواهللا و یس«هاي یشم قباي تنگ پوشیدي و کاله را سربند بستی و کمر مرصع با لوح

  . )121: 1366ابن اسفندیار،( "ن فارغ شدي از تماشاي میدان ،به گرمابه شدي و آن قبا و کاله ببخشیديچو

، از بین چهارده شاعري که در آثارشان به گرفته در آثار شعراي عهد  سلجوقیدر میان جستجوهاي صورت 

انی، فلکی شروانی، قوامی اشاره کرده اند، بابا افضل کاشانی، خاقانی شروچوگان و کلمات مرتبط با آن 

  : ، مجیرالدین بیلقانی و نظامی گنجوي  به مواردي دربارة جنس و شکل چوب چوگان اشاره داشته اندرازي

( اي ها  اشاره در دیوان اشعار خود در قسمت رباعیبابا افضل   3ُرج بنا بر داده هاي نرم افزار د .1

جستجو هاي صورت گرفته در دواوین مختلف به شکل چوب چوگان داشته است که  بنا بر ) نازیبا

رباعی مورد نظر یافت نشد و لذا از ذکر آن در این  ،ان و چاپ هاي متفاوتبابا افضل با مصحح

 .می گردد   پژوهش خودداري 

جالل الدین ابوالمظفر اخستان "خاقانی شروانی در دیوان اشعار خود در قصیده اي در مدح   .2

 : ین می گویداُم چن 18در بیت  "شروانشاه

خاقانی (چون در کفش هاللی چوگان تازه بینی/ خواهد سپهر کاندم خورشید گوي گردد 

   ).432:1338شروانی،

شروانشاه جالل الدین ابوالمظفر اخستان "همچنین  خاقانی در دیوان اشعار خود در قصیده اي در مدح 

  : اُم چنین می گوید 104در بیت  "ابن منوچهر

گرد بر گردون ز سیمین صولجان افشانده اند / نو گویی که از گوي زمین تا شب است و ماه 

  3).111:1338همان،(

در بیت  "شروانشاه منوچهر ابن فریدون"فلکی شروانی در دیوان اشعار خود در قصیده اي در مدح  .3

 : سوم چنین آورده است

فلکی (رسید چوگانزآن به شب عید ماه چون سر / بود به میدان عید پیکر خورشید گوي 

  4).30:1345شروانی،
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 : است، در بیت دوم چنین آورده ر خود در غزلی به مناسبت عید فطرقوامی رازي در دیوان اشعا .4

قوامی (قرار زان ز طرب همچو گوي خلق بود بی/ ماه شب عید هست  چون سر چوگان تو 

  ).50:1334رازي،

اي به شکل چوب  در دیوان اشعار خود اشاره  3ُرج مجیرالدین بیلقانی بنا بر داده هاي نرم افزار د .5

چوگان داشته است که  بنا بر جستجو هاي صورت گرفته در دواوین مختلف مجیر با مصححین و 

  .آن در این پژوهش خودداري می گرددچاپ هاي متفاوت ، بیت مورد نظر یافت نشد و لذا از ذکر 

چوگان باختن خسرو با "در ذیل عنوان  "خسرو و شیرین" ، بخشنظامی گنجوي در کلیات خمسه .6

 : اُم به نکته اي اشاره کرده و چنین می گوید 18در بیت  "شیرین

که  )203: 1344نظامی گنجوي،(بر ماه] 3[»بید صندل سوده« زمین زان/ ز چوگان گشته بیدستان همه راه

ین بیت اشاره به جنس چوب چوگان دارد که از درخت بید بوده است آذرنوش معتقد است که ا 

  .)58: 1392آذرنوش،(

 110در بیت " دیدن خسرو، شیرین را در چشمه سار"در بخش  "خسرو و شیرین" همچنین نظامی در

  :گوید اُم چنین می

در  .181: 1344نظامی گنجوي،(بلی رسم است چوگان کردن از بید/ خمیده بیدش از سوداي خورشید 

به ) نسبت به دیگر شعرا(مستقیم و واقعی ترينزدیک تر می نماید، نظامی اشارة این بیت که به واقعیت 

  ). 3و1نگاه کنید به جداول(جنس چوب چوگان و شکل کلی آن داشته است

 چوگان و نمود آن در آثار هنري دوره سلجوقی شامل دو مورد از آثار به جا مانده می شوند که هر دو از

زرین « ، بشقابی با لعاباولین اثر بر جاي مانده. شده اندجنس سفال بوده و با لعاب هاي مختلف نقاشی 

انگلستان قرار  ١است که در موزه ویکتوریا و آلبرت. ق.ه 604با نقش زنِ چوگان باز مربوط به سال» فام

گرداگرد شخصیت مصور  ظرف ودور کاسه  با گل هاي تکرار شونده آراسته شده و در داخل  دورتا .دارد

 ٢تصویر زن چوگان باز، یادآور مشخصه هاي  بارز. مرقوم شده است] احتماالً شعر[، متنی فارسی شده

زن در میان انبوهی  .نقاشی دوره سلجوقی است و مدل موها و هاله نور دور سر زن، مؤید این مطلب است

                                                           
1 Victoria and Albert Museum 
2 Typical 
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چوگان  ه که می تواند نشان دهندة همگامیحصور شداز شاخه ها و گل هاي اسلیمی و ختایی و پرندگان، م

نازك بوده و بلندي آن  ،ب چوگانی که در دست زن قرار دارداز سویی چو. و شکار در دورة سلجوقی باشد

  ). 1تصویر( است» ل«به شکل  آنشکل کلی بوده و تقریبا به اندازة چوب هاي چوگان امروزي 

  

  

  

  

  

ابراهیم (موزه ویکتوریا و آلبرت، ،.ق.ه604سال کاشان، بشقاب زرین فام با نقش زنِ چوگان باز، : 1تصویر

  )1392،14نژاد،

، احتماالً تکنیک لعاب در این ظرف .ش چوگان باز استبا نق اثر مربوط به پارچ سفالی لعابداردومین 

گرداگرد دهانه پارچ  .استفاده کرده استزیرلعابی بوده و هنرمند از طیف گسترده اي از لعاب ها در اثر خود 

         آراسته شده وبه احتمال زیاد داستان نگاره را شرح ) احتماالً کوفی(در داخل و خارج، با خطوطی 

  دورتادور گردن ظرف را آراسته اند که  ،سبزرنگ بشکل دوایر به هم پیوسته سپس زنجیره اي .می دهند

دو شخصیت مصور شده  با چهره و هاله دور سر که مشخصۀ بارز  .می تواند یادآور گوي چوگان باشد

از سویی در  .ترسیم شده اند و در پس زمینه اي با لعاب فیروزه اي رنگ قرار دارند نقاشی سلجوقی است،

پس زمینه اثر گل هاي اسلیمی مشاهده می شود که در فواصل مختلف داراي اشکالِ دایره شکلی هستند که 

چوب چوگانی که در دست .  تداعی کنندة جنب و جوش بازي چوگان و حرکت گوي چوگان می باشند

  ).2تصویر( است» ل«چوگان باز سمت راست است به شکل 

  

  

  

  

  

  )1392،17ابراهیم نژاد،(دوره سلجوقی ،ایران ،لعابدار با نقش چوگان بازي سفالیپارچ  :2تصویر
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، نسخ خطی، کتب تاریخی و سفرنامه هاي به شامل متون ادبینمود چوگان در منابع مکتوب دوره صفوي 

همچنین در جستجوهاي صورت گرفته جهت  .شوند که به ذکر چند نمونه پرداخته می شود میجاي مانده 

ان و نویسندگان دوره شاعر از میان یافتن متونی که به جنس و شکل چوب چوگان اشاره اي کرده اند،

شی وح محتشم کاشانی، ،د به کار برده اند، محمدطاهروحیدکه چوگان وصولجان را در آثار خو صفوي

   ).3و2نگاه کنید به جداول(ب چوگان اشاره کرده اندجنس یا تزیین چو ،بافقی و قاسمی گنابادي به فرم

  شاه تهماسب اول –الف

نب دولت ایتالیا به نمایندگی از جا. م 1540مامبره در سال  .بازي تهماسب را دیده است ١میشل مامبره  .1

روزي د که خود نقل می کن "ایران گزارش"در وي  .آمد و با شاه صفوي دیدار کردتبریز  ،به پایتخت ایران

هریک از دو برادر در یک . خود بازي می کرد ،شاه با برادر در آن روز .به تماشاي چوگان بازي شاه رفت

 .چوب وگوي شان از جنس چوب و گوي اندکی از تخم مرغ بزرگتر بود .گروه پنج نفري بازي می کردند

 ه تماشاي بازي آمده بودندب انبوه مردم نیز از پس دیوارهاي کوتاهی که پیرامون میدان را گرفته بود،

  ).78:1392آذرنوش،(

اُم   21در بیت  "والی گیالن جمشید زمان"محتشم کاشانی در دیوان اشعار خود در قصیده اي در مدح . 2

  : چنین می گوید

محتشم (روز میدان چون نهد بر دوش زرین صولجان / آورند از یک گریبان سر برون بدر و هالل 

  . )298:1391کاشانی،

  : آوردهاُم چنین  28وحشی بافقی در دیوان اشعار خود در ستایش شاه تهماسب در بیت  .4

  .)188:1339بافقی،(از مه عید صولجان باشد / چون غالمان به دوش ترك سپهر 

این انتساب نادرست  ["شاه اسماعیل نامه"در کتابش گوي و چوگان یا  )جنابادي(قاسمی گنابادي .5

است و کتاب در وصف چوگان بازي شاه تهماسب می باشد که شاعر در متن کتاب به نام 

وة ادبی شاه ،  به شیسروده .ق.ه947که به سال ])78:1392آذرنوش ، ( تهماسب تصریح کرده است

  :گنابادي در بیت شانزده چنین سروده است .وي را ستوده است تهماسب و چوگان بازي

  ) .282:1387قاسمی گنابادي،(به چوگان قوس قزح گوي مهر/ یدان برم بر فضاي سپهر ز م

                                                           
1 Membrè   Michele  
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در زمان شاه عباس اول چوگان به اوج شهرت و اعتبار رسید و یکی از بزرگترین و : شاه عباس اول -ب

  .به آن اختصاص یافت ]میدان نقش جهان[زیباترین میدان هاي جهان

 ٢و رابرت شرلی .)م1635–.م1565( ١آنتونی شرلی) شرلیبرادران (گزارش مربوط به سفرنامۀکهن ترین  .1

اول  .بعد از این تهیۀ مهمانی را فراهم آوردند": رابرت شرلی چنین نقل کرده است. ستا.) م1628- .م1581(

شاه از سر پاد بعد از ختم مجلس، .اسباب طرب به میان آمد و دو ساعت وقت خود را به عیش گذراندیم

در جلو خانه میدان قشنگ وسیعی بود که خوب  .آنتوان خواهش کرد که از پنجره تماشاي اسب دوانی کند

نفر  12جمعاً  .کرناها و طبل ها را نواختند پادشاه به آنجا رفته و وقتی سوار شد، .صاف و مسطح کرده بودند

ه قدر یک انگشت قطر داشت و در سرِ آن سوار با پادشاه که در دست خود چوب هاي درازي داشتند که ب

بعد از این که دو قسمت شده و روبرو  .چوب ها یک تکه چوب دیگر مانند سرِ چکش نصب کرده بودند

به کرات پادشاه به سمت سر ... یک نفر به میان آنها آمده و گویی از چوب  به باال می انداخت  آمدند،

  .)54:1378شرلی،("رسید که آیا خوشتان می آید؟آمده پ آنتوان که از پنجره تماشا می کرد،

سفرنامه  در بخشی از ،قزوین همراه شاه عباس بود هنگامی که در سفر ).م1652 -.م 1586( ٣والهپیترو دال.2

ضمن یک آهنگ خاص  یعنی تقریباً هر شب، وقتی شاه مایل باشد،" :چنین آورده" از قزوین"خود با عنوان 

شاه شخصاً عده اي را براي بازي  .بازي چوگان آشنایی دارند وارد میدان می شوند کسانی که به نقاره خانه،

صدا می کند و خود نیز چوگان به دست می گیرد و اسب می تازد و می توان گفت این بازي را خیلی بهتر 

دهند  ام میبا پاي پیاده انج  ٤چوگان تقریباً چیزي شبیه آن بازي است که مردم فلورانس .از دیگران می داند

هر سواري می کوشد تا خود را زودتر به گویی که از چوب بسیار سبک ... گویند  می] 4[و به آن کالچو

" .است از دست حریف خارج کندکجی برساند و آن را با چوگان که چوب بلند سر شده است،ساخته 

  ).295:1370دالواله،(

  شاه عباس دوم - ج

وارد  .)ق . ه1077-.ق.ه 1052. حک (  که در اواخر حکومت شاه عباس دوم.) م1689-. م1605( ٥تاورنیه.1

میدان " شهر اصفهان پایتخت کل ممالک پادشاه ایران" ایران شد در فصل پنجم از سفرنامۀ خود با عنوان

                                                           
1 Anthony Sherley 
2 Robert Sherley 
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 د،میدان بزرگ قریب هفتصد قدم طول و سیصد قدم عرض دار" :نقش جهان را چنین توصیف می کند

روبروي درگاه که به سمت بدنۀ ...عمارت دارد طول آن از جنوب به شمال واقع شده و در چهار سمت،

دور از یکدیگر دیده   دو پایۀ سنگ به ارتفاع پنج شش پا و به فاصلۀ هفت هشت پا چوبی میدان می رود،

د که از وسط آن دو نان بزننمی شود که براي چوگان بازي ساخته شده و باید گوي را در تاخت اسب چ

   .)391:1336تاورنیه،(" بگذرد

تاري آکنده از استعاره ستوده را در گف بازي شاه عباس دوم.) ق .ه1110 -.ق.؟ه( محمد طاهر وحید . 2

ماه تمام چون . ان آن خورشید درخشان قران داشتاز هالل نورانی چوگان  که با سرپنجۀ زرافش... " :است

 ، همقطار سیارگاناز صدمۀ چوگان آن ممتاز پادشاهانگوي  و...گردید حیرت میگوي غلتان سرگشتۀ وادي 

   .  )240:1329وحید قزوینی ،(»...، غازة رخسار آسمان بود و زمین از صدمۀ سم آهنین مرکبش

  شاه سلیمان - د

حاوي اطالعات ارزشمندي از چوگان در دوران شاه عباس .) م  1713 –. م1643( ١سفرنامه ژان شاردن. 1

شاردن درتوصیف میدان نقش جهان . است.) ق .ه1105 –. ق.ه1077. حک( دوم و شاه سلیمان صفوي

مسجد شیخ لطف اهللا و بازار  مسجد شاه، رشتۀ به هم پیوسته بناها توسط عالی قاپو،..." :چنین آورده است

. دوازده ورودي اصلی و تعداد زیادي ورودي فرعی دیگر وجود داشت .جدا شده بود از هم]قیصریه[شاهی

در  .در مرکز میدان، ستون بندي قرار داشت که در طرفین آن دو سکوي کوچک عالی ساخته شده بود

تیرك هاي مرمرینی نیز جهت بازي چوگان تعبیه شده بود که مشابه دروازه هاي دورة پارتیان  میدان،

 ،"ورزش ها و بازي هاي ایرانیان"سفرنامه خود با عنوان ِ شاردن در فصل دوازدهم .)103:1384یر،فر("بود

سرگرمی ها و ورزش هاي ایرانیان را به چهار بخش تقسیم کرده و چنین آورده است که جوانان ایرانی تا 

و از آن پس به  پردازند خواجگان به آموختن دانش و ادب میهجده و بیست سالگی در محضر استادان و 

سوارکاري و  شمشیربازي، تیراندازي با تیروکمان،: اند از این ورزش ها عبارت. ورزش رو می آورند

 چوگان بازي در میدان بزرگی که در هر یک از انتهاي مقابلش دو ستون،" :در ادامه چنین می گوید. چوگان

،گوي را در شروع بازيدر وقت  .انجام می گیرد روازه است،مقداري دور و برابر هم تعبیه شده و به جاي د

که چوگان به دست دارند براي زدنِ گوي به هر سو می تازند و  وسط میدان می اندازند و بازیکنان در حالی
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چون دستۀ چوگان کوتاه است باید بدن خود را به طرف زین خم کنند تا بتوانند گوي را به ضرب چوگان 

  . )783:1374شاردن،( "ندبه گردش در بیاور

چوگان و نمود آن در نگاره هاي دوره صفوي شامل پنج نگاره از نفیس ترین و ممتازترین نگاره ها می شود 

اولین اثر مربوط به شاهنامه تهماسبی با موضوع  . که به ترتیب تقدم زمانی از قدیم به جدید، مرتب شده اند

قاسم " .است "قاسم بن علی"هجري قمري و اثر 936 تا 926 ، به سال "هنر نمودن سیاوش نزد افراسیاب"

گویا در شیراز آموزش دیده و . نگارگر ایرانی فعال در نیمۀ نخست قرن دهم هجري قمري است "شیرازي

در چند تصویر شاهنامه تهماسبی  وسپس به تبریز رفته و به جمع هنرمندان دربار شاه تهماسب اول پیوسته 

  ). 383:1390پاکباز،( .ه استقدیمی همکاري داشتبا میر مصور و محمد 

در پیگیري اشعار نوشته شده  به خط نستعلیق که در باال و پایین نگاره نگاشته شده : داستان شناسی نگاره

می باشند و  "داستان سیاوش"اند، مشخص گردید که اشعار مربوط به شاهنامه فردوسی و بخش هشتم از 

همچنین از بین چهارده  .ده استکار بره تان سیاوش هشت بار چوگان بفردوسی تنها در این بخش از داس

به لحاظ کمی رتبۀ اول را  "داستان سیاوش"داستان از شاهنامه فردوسی که در آنها چوگان به کار رفته، 

داستان مربوط به چوگان  .کرده است بخشِ این داستان قید21مورد چوگان درتمامیِ 10داشته و فردوسی 

بازي سیاوش در حضور افراسیاب و نیرنگ و خدعه سپاهیان افراسیاب نسبت به اوست و فردوسی به 

در این ). 114تا107:1390فردوسی ،(تنهاییِ سیاوش در میدان و نحوة  چوگان بازي کردن او پرداخته است

پنج نفر نوازندة دهل و سرنا که که بر گردة شتر و اسب : اند از نفر حضور دارند که عبارت 28نگاره جمعاً 

سه نفر تماشاگر که هر سه بر  چهار نفر تماشاگر که به صورت پیاده در پشت تپه ها حضور دارند، سوارند،

تزیین کاله اش متفاوت بوده و در حال نوشیدن پیاله  اسب سوارند و یکی از آنها که داراي محاسن است و

دو  احتمال می رود که افراسیاب باشد، -ست دارد و از بقیه مسن تر به نظر می رسداي است که در د

روي افراسیاب در پشت تپه ها ایستاده اند و مشغول پذیرایی از میهمانان با نوشیدنی و ه نفرخادم که روب

ند و پنج نفر چوگان باز در سمت چپ و راست ِ میدان بر روي اسب به حالت آماده هست خوراکی هستند،

شکل سر چوب . چوگان بازي در میدان مشغول هستنددر کانون نگاره نه نفر به . در واقع بازیکن ذخیره اند

بوده و رنگ هاي مختلفی دارد که یا نقاش به جهت پرهیز از یکنواختی کار، آنها را » L«ها نیز به شکل

  ).3تصویر( رنگارنگ مصور نموده و یا رنگ هاي واقعی را که دیده، مصور کرده است
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  هجري قمري936- 926اثر قاسم بن علی،حدوداً  هنر نمودن سیاوش نزد افراسیاب ،شاهنامه تهماسبی،  :3تصویر

ferdowsi, 2009, 50)(  

 947از کتاب خمسه نظامی است که مربوط  به سال "چوگان بازي کردنِ خسرو و شیرین"دومین اثر نگارة 

  . نگهداري می شود ١هجري قمري است و در دانشگاه کمبریج 

با توجه به چوگان بازي زنان و مردان در این نگاره و ذکر این نکته که در میان داستان : داستان شناسی نگاره

هاي کهن ایران تنها  در داستان خسرو و شیرین از چوگان بازي میان زنان و مردان سخن رفته، مشخص 

اندرز و سوگند " و مربوط به بخش  تان مربوط به کتاب خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجويگردید که داس

این داستان منظوم  .نظامی تنها در این بخش پنج بار چوگان آورده است .باشد می" بانو شیرین را دادن مهین

  تقدم و  مردان با رفتار  چگونگی بانو مهین و شود می آغاز شیرین  به )مادرشیرین(بانو مهین اندرز و با پند

 براي و کنند می  مالقات  هم با وخسرو  شیرین  درادامه .می کند تاکید  شیرین  به را  عشقبازي بر  ازدواج

 ظاهر  چاالك و متبحر بسیار ،تصورخسرو  علیرغم  شا همراه  بانوان و  شیرین و شوند می  آماده  بازي  چوگان 

. )225تا221:1386گنجوي، نظامی(ازندپرد می شکار  به  انتها در و انگیزند برمی را  خسرو  تعجب و شوند می

دو چوگان دار مرد که در پشت تپه .دو چوگان بازِ ذخیرة زن بر روي اسب، به حالت آماده ایستاده اند

ان در مجموع چهار چوگان باز مرد وسه چوگان بازِ زن در مید. ایستاده اند و با یکدیگر گفتگو میکنند 

  ). 4تصویر( منحنی است»T«ي چوگان در این نگاره به شکل چوب هاسر. حضور دارند
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  قمري، هجري947چوگان بازي کردن خسرو و شیرین، خمسه نظامی، حدود

(www.joh.cam.ac.uk/library/specia  

، مربوط به "سلطان محمود او را تماشا می کند

  . ویر شده استهجري قمري تص

با توجه به اینکه به زعم صاحبنظران ارزش تاریخی داستان هاي مجالس العشاق 

عطار در . اره را از کتب شعراي دیگر بازگو می کنیم

غالم سلطان محمود  "ایاز"منطق الطیر در حکایتی منظوم به توصیف ماجراي ابراز عشق درویشی به 

در معناي تمثیلی و عرفانی چوگان 

کنند و  می) مناظره(داستان از این قرار است که درویش و سلطان محمود با هم گفتگو

    سلطان محمود  درویش را بخاطر  افالس و بی مایگی الیق ابراز عشق به ایاز نمی داند و او را محکوم 

خاطرنشان می سازد  ،ان و شرح دلدادگی خویش نسبت به ایاز

ساخته نیست و ) محمود  سلطان(تو

ر جداول باال و پایین متونی که د

 ه نظر می رسد داستان نگاره را شرح می دهند و در قسمت کتیبۀ ساختمان که

تصویر شده ) خم چوگان تو باد خسروا گوي فلک در

در این اثر فردي که در سمت چپ در باالي تصویر بر روي تخت نشسته و تاجی بر سر دارد که 

سلطان محمود است و با توجه به مطالبی که به شکل نثر در باال و پایین نگاره آمده ، چهار نفري که 

کدامیک از  "ایاز"مشخص کردن این نکته که 

نوع و فرم لباس در یک محدوده زیرا تمامی چوگان بازان از نظر 

١۵ 

چوگان بازي کردن خسرو و شیرین، خمسه نظامی، حدود :4تصویر

collection) (www.joh.cam.ac.uk/library/special

سلطان محمود او را تماشا می کند که ایاز چوگان بازي می کند درحالی"سومین نگاره با عنوان 

هجري قمري تص 988است که در سال   "مجالس العشاق گازرگاهی

با توجه به اینکه به زعم صاحبنظران ارزش تاریخی داستان هاي مجالس العشاق : 

اره را از کتب شعراي دیگر بازگو می کنیمنسبت به دیگر آثار تاریخی کمتر است، اصل داستان نگ

منطق الطیر در حکایتی منظوم به توصیف ماجراي ابراز عشق درویشی به 

چوگان  وگوي  اشقانه و عارفانۀ درویش از کلماتدر بیان حاالت ع

داستان از این قرار است که درویش و سلطان محمود با هم گفتگو. 

سلطان محمود  درویش را بخاطر  افالس و بی مایگی الیق ابراز عشق به ایاز نمی داند و او را محکوم 

ان و شرح دلدادگی خویش نسبت به ایازمی کند و درویش نیز پس از گفتگو با سلط

تو از  کاري که وجانفشانی است،  که شرط اصلی در عشقبازي، هجران

متونی که د).  280تا283:1390عطار نیشابوري ،(درویش همان دم جان می سپارد

ه نظر می رسد داستان نگاره را شرح می دهند و در قسمت کتیبۀ ساختمان که، نثر هستند و ب

خسروا گوي فلک در( ، مصرعی از حافظ  نوازندگان بر روي آن ایستاده ان

در این اثر فردي که در سمت چپ در باالي تصویر بر روي تخت نشسته و تاجی بر سر دارد که 

سلطان محمود است و با توجه به مطالبی که به شکل نثر در باال و پایین نگاره آمده ، چهار نفري که 

مشخص کردن این نکته که . در پشت تپه ها ایستاده اند از امراي دربار غزنوي می باشند

زیرا تمامی چوگان بازان از نظر  ،، بسیار مشکل است

 

  

  

  

  

  

  

تصویر

سومین نگاره با عنوان 

مجالس العشاق گازرگاهی"کتاب 

: داستان شناسی نگاره

نسبت به دیگر آثار تاریخی کمتر است، اصل داستان نگ

منطق الطیر در حکایتی منظوم به توصیف ماجراي ابراز عشق درویشی به 

در بیان حاالت ع پرداخته و

. بسیار بهره برده است

سلطان محمود  درویش را بخاطر  افالس و بی مایگی الیق ابراز عشق به ایاز نمی داند و او را محکوم 

می کند و درویش نیز پس از گفتگو با سلط

که شرط اصلی در عشقبازي، هجران

درویش همان دم جان می سپارد

، نثر هستند و بنگاره آمده

نوازندگان بر روي آن ایستاده ان

در این اثر فردي که در سمت چپ در باالي تصویر بر روي تخت نشسته و تاجی بر سر دارد که  .است

سلطان محمود است و با توجه به مطالبی که به شکل نثر در باال و پایین نگاره آمده ، چهار نفري که  احتماالً

در پشت تپه ها ایستاده اند از امراي دربار غزنوي می باشند

، بسیار مشکل استچوگان بازان می باشد
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با این وصف احتماالً بتوان چوگان باز سمت راست نگاره که با  . و نمی توان نظري قطعی ابراز کرد هستند

هاي  چوب. چوب در حال زدن ضربه و به لحاظ قرارگیري در روبروي سلطان قرار دارد را ایاز دانست

بوده و تماماً یک رنگ و یک شکل می باشند  منحنی» T«چوگان موجود در تصویر تقریباً به شکل

  ).5تصویر(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هجري 988ایاز چوگان بازي می کند درحالیکه سلطان محمود او را تماشا می کند،مجالس العشاق گازرگاهی،حدود :5تصویر 

  Uluc,2006, 204)(قمري، 

 991ود صحنه اي از چوگان بازي مربوط به دیوان حافظ و مکتب شیراز می باشد و در حد ،چهارمین نگاره

  . هجري قمري تصویر شده است

دیوان  390در باال و پایین نگاره ابیاتی از حافظ نوشته شده که مربوط به غزل شماره  :داستان شناسی نگاره

 پشنگ ابن اتابک جلوس یکتبر مناسبت در ظاهر به غزل این .)390:1392حافظ،(باشد می

 حافظ و شده سروده او تحریک منظور به واقع در و] از اتابکان فارس[ .)ق.ه792-.ق.ه757.حک(سلغُرشاه

 سلطان براي بتواند شاید تا برقرار نماید را اتابک پشنگ با ارتباط راه غزل این ارسال و سرودن با  خواسته

نه تنها تمامی چوگان بازانی که در این نگاره تصویر شده اند ). 2074:1379جاللیان،(بتراشد رقیبی روزي

چوب چوگان دیگري را از کمر خود آویزان کرده اند که همراه داشتن  بلکه ،چوب چوگانی در دست دارند



ب هاي چو. شودچوب چوگان یدکی و آویزان نمودن آن در ناحیۀ کمر تنها در این نگاره مشاهده می 

چوگانی که در این نگاره دیده می شود تماماً یک رنگ بوده که نشان دهندة یکسان بودن جنسِ آنهاست و 

  ) 1383،200ریشار،(قمري

این  .است  "شاهنامه قوام بن محمد شیرازي

هجري قمري تصـویر شـده اسـت و در مـوزه رضـا عباسـی تهـران        

هـاي شـاهنامه    در عنوان تصویر قید نگردیده که این نگاره مربوط به کدام یک از داستان

پسـر  (ولی با پیگیري اشعار مشخص گردید که نگاره مربـوط بـه چوگـان بـازي گشتاسـب      

با پیگیري اشعار موجود در باال و پایین نگاره مشخص 

میـدان   شاهنامه است و داستان دربارة به

رفتن گشتاسب و هنرنمایی او براي چوگان بازي با چابک سواران دربار قیصـر روم اسـت و وقتـی رومیـان     

او را به نبرد نیز دعوت می کنند و گشتاسب نیـز  

١٧ 

چوب چوگان یدکی و آویزان نمودن آن در ناحیۀ کمر تنها در این نگاره مشاهده می 

چوگانی که در این نگاره دیده می شود تماماً یک رنگ بوده که نشان دهندة یکسان بودن جنسِ آنهاست و 

  .)6تصویر( است با زاویه باز

  

  

قمري هجري991حدد شیراز، صحنه چوگان بازي،دیوان حافظ، مکتب

شاهنامه قوام بن محمد شیرازي"از شاهنامه فردوسی معروف به  "بازي چوگان

هجري قمري تصـویر شـده اسـت و در مـوزه رضـا عباسـی تهـران         1008اثر مجلس بیستم بوده و به سال 

در عنوان تصویر قید نگردیده که این نگاره مربوط به کدام یک از داستان

ولی با پیگیري اشعار مشخص گردید که نگاره مربـوط بـه چوگـان بـازي گشتاسـب      

با پیگیري اشعار موجود در باال و پایین نگاره مشخص . ک سواران دربار قیصر روم می باشد

شاهنامه است و داستان دربارة به "پادشاهی لهراسب" گردید که داستان مربوط به بخش دوازدهم از

رفتن گشتاسب و هنرنمایی او براي چوگان بازي با چابک سواران دربار قیصـر روم اسـت و وقتـی رومیـان     

او را به نبرد نیز دعوت می کنند و گشتاسب نیـز   ،شتاسب را در بازي چوگان می بینند

 

چوب چوگان یدکی و آویزان نمودن آن در ناحیۀ کمر تنها در این نگاره مشاهده می 

چوگانی که در این نگاره دیده می شود تماماً یک رنگ بوده که نشان دهندة یکسان بودن جنسِ آنهاست و 

با زاویه باز»V«به شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صحنه چوگان بازي،دیوان حافظ، مکتب :6تصویر

بازي چوگان" پنجمین نگاره

اثر مجلس بیستم بوده و به سال 

در عنوان تصویر قید نگردیده که این نگاره مربوط به کدام یک از داستان. شود نگهداري می

ولی با پیگیري اشعار مشخص گردید که نگاره مربـوط بـه چوگـان بـازي گشتاسـب       ،تفردوسی اس

ک سواران دربار قیصر روم می باشدوچاب) لهراسب

گردید که داستان مربوط به بخش دوازدهم از

رفتن گشتاسب و هنرنمایی او براي چوگان بازي با چابک سواران دربار قیصـر روم اسـت و وقتـی رومیـان     

شتاسب را در بازي چوگان می بینندهنرنمایی و مهارت گ



کـه بسـیار   تصـویر شـده   نفـر   40ره 

شلوغ است و با توجه به اینکه مسابقۀ چوگان بین ایران و روم بوده و از حساسیت زیادي برخـوردار بـوده،   

به احتمـال زیـاد   (با حجابی کامل ) 

و پـنج نفـر   ) اسـت  دختر قیصر که در عین حـال همسـر گشتاسـب نیـز مـی باشـد،      

چوگاندار که بسیار جوان هستند به همراه یک نفر که به لحاظ سنی از آنها بزرگتر است و محاسن و عمامـه  

ده نفـر  . دارد و به نظر می رسد رئیس و هدایت کننده چوگانداران اسـت در تصـویر مشـاهده مـی شـوند      

با زاویۀ بـاز  » V«شکل سر چوب هاي چوگان در این نگاره به شکل 

هجري 1008بازي چوگان،شاهنامه فردوسی معروف به شاهنامه قوام بن محمدشیرازي ،مجلس بیستم،حدود

  عکس از استاد محمدرضا ریاضی

در تحلیل شکل و رنگ  چوب چوگان در هفت نگارة مورد بررسی، فرض بر این گرفته شده که نگارگران 

ترسیم نموده و  در رسم نگاره نهایت دقت و ظرافت را به خرج داده و هر چیزي را همانطور که دیده اند،

اره هاي مورد بررسی در این همچنین با بررسی هاي دقیق نگ

دالیل اختالف در نگاره ها  اختالف فرم و رنگ ابزار چوگان جلب نظر می کند که سبب پیگیري

نتایج موثق و متون تاریخی و ادبی همزمان با آنها، به 

١٨ 

ره در این نگا). 273تا272:1390فردوسی ،(از نبرد سرافراز بیرون می آید 

شلوغ است و با توجه به اینکه مسابقۀ چوگان بین ایران و روم بوده و از حساسیت زیادي برخـوردار بـوده،   

) بالکن(دو نفر زن از باالخانه . ن دلیل شلوغی نگاره را توجیه کرد

دختر قیصر که در عین حـال همسـر گشتاسـب نیـز مـی باشـد،       

چوگاندار که بسیار جوان هستند به همراه یک نفر که به لحاظ سنی از آنها بزرگتر است و محاسن و عمامـه  

دارد و به نظر می رسد رئیس و هدایت کننده چوگانداران اسـت در تصـویر مشـاهده مـی شـوند      

شکل سر چوب هاي چوگان در این نگاره به شکل . ز هم در میدان حضور دارند

  ).7تصویر( هستندبوده و تمامی سر چوب ها یکرنگ 

بازي چوگان،شاهنامه فردوسی معروف به شاهنامه قوام بن محمدشیرازي ،مجلس بیستم،حدود

عکس از استاد محمدرضا ریاضی(اسی،قمري،موزه رضا عب

  

   ي پژوهش

در تحلیل شکل و رنگ  چوب چوگان در هفت نگارة مورد بررسی، فرض بر این گرفته شده که نگارگران 

در رسم نگاره نهایت دقت و ظرافت را به خرج داده و هر چیزي را همانطور که دیده اند،

همچنین با بررسی هاي دقیق نگ .هاي متقدم تر نکرده اند

اختالف فرم و رنگ ابزار چوگان جلب نظر می کند که سبب پیگیري

متون تاریخی و ادبی همزمان با آنها، به  کنار هم قرار دادن نگاره ها و انطباق آنها با

  

 

از نبرد سرافراز بیرون می آید 

شلوغ است و با توجه به اینکه مسابقۀ چوگان بین ایران و روم بوده و از حساسیت زیادي برخـوردار بـوده،   

ن دلیل شلوغی نگاره را توجیه کردتوا می

 "کتایون"یکی از آنان 

چوگاندار که بسیار جوان هستند به همراه یک نفر که به لحاظ سنی از آنها بزرگتر است و محاسن و عمامـه  

دارد و به نظر می رسد رئیس و هدایت کننده چوگانداران اسـت در تصـویر مشـاهده مـی شـوند      

ز هم در میدان حضور دارندچوگان با

بوده و تمامی سر چوب ها یکرنگ 

  

  

  

  

  

  

  

بازي چوگان،شاهنامه فردوسی معروف به شاهنامه قوام بن محمدشیرازي ،مجلس بیستم،حدود :7تصویر

ي پژوهشتحلیل یافته ها

در تحلیل شکل و رنگ  چوب چوگان در هفت نگارة مورد بررسی، فرض بر این گرفته شده که نگارگران 

در رسم نگاره نهایت دقت و ظرافت را به خرج داده و هر چیزي را همانطور که دیده اند،

هاي متقدم تر نکرده انداز نگاره تقلیدي 

اختالف فرم و رنگ ابزار چوگان جلب نظر می کند که سبب پیگیري ،پژوهش

کنار هم قرار دادن نگاره ها و انطباق آنها با -گردید

  :شدقابل قبولی منتج 
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 اول و دوم، مصادف با دوره سلجوقینگاره  .1

می باشد کـه  » ل«شکل سرچوب هاي چوگان به شکل  ،در این دو نگاره که متعلق به دوره سلجوقی هستند

با سروده هاي خاقانی شروانی و فلکی شروانی و قوامی رازي مبنی بر هاللی بـودن و سـروده هـاي نظـامی     

همچنین نظامی به جنس چوب چوگـان هـم    .می کندگنجوي مبنی بر خمیده بودن  چوب چوگان مطابقت 

  .چوب اشاره کرده است )احتماال تزیین(به سیمین بودنکه از جنس بید بوده و خاقانی شروانی هم 

  ،مصادف با حکومت تهماسب اول.ق.ه10نگاره سوم،اوایل قرن  .2

دلیـل پرهیـز از   ه هاي مختلف ترسیم کرده که یا ب شکل بوده و نقاش آنها را در رنگ» L«شکل سرچوب ها

ررسی هاي انجام شده در ایـن  ر بهمچنین د .یکنواختی بوده و یا به جهت اختالف در جنس آنها بوده است

  .یافت نشد ،ده و در آن کلمه چوگان آمده باشدبو. ق.ه10، اثر ادبی اي که مقارن با اوایل قرن مقاله

  ، اواخر حکومت تهماسب اول.ق.ه10 اواسط قرن نگاره چهارم، .3

چـوب  رسـد بـه جهـت سـهولت اسـتفاده از       نظر مـی ه منحنی تغییر شکل داده وب» T«به چوب هاشکل سر

همچنین وقتی این نگاره را با نوشته  .این تغییر ایجاد شده باشد چوگان در هنگام برخورد سرچوب با زمین،

منحنـی قرابـت   » T«که از توصیفات اوسـت بـا    »ن«می بینیم که شکل هاي قاسمی گنابادي تطبیق می دهیم،

ده و بـو . ق.ه10مقارن با اواسط قـرن  ، اثر ادبی اي که ررسی هاي انجام شده در این مقالههمچنین در ب. دارد

  .یافت نشد ،در آن کلمه چوگان آمده باشد

حدفاصل پایان حکومت تهماسب اول و آغاز حکومت عباس  ،.ق.ه10اواخر قرن  نگاره پنجم، .4

  لاو

 منحنی بوده ووقتی این نگاره را با نوشته هاي شـرلی کـه چـوب   »  T«ها کماکان به صورت  شکل سرچوب

منطبق می کنیم، نشان از هماهنگی نگـاره و توصـیفات شـرلی     چکشی شکل توصیف کرده،هاي چوگان را 

اشـعار  همچنین از بین آثار ادبی اي که تقریباً مصادف با این نگاره سروده شده اند می توان بـه دیـوان    .دارد

، قاسـمی  نمـورد صـولجا  11مورد چوگان و  18ا ، دیوان اشعار محتشم کاشانی بمیرداماد با نه مورد چوگان

مورد اسـت و در ایـن    47مورد چوگان اشاره کرد که جمعاً  1مورد چوگان و محمد فضولی با  8گنابادي با 

داشته و قاسمی گنابادي چـوب چوگـان   ) احتماالً تزیین(بین محتشم کاشانی اشاراتی به زرین بودن چوگان 



٢٠ 
 

نس چوب چوگان را چوبی توصـیف  تشبیه کرده و مامبره نیز ج) هاللی شکل(تهماسب اول را به قوس قزح

  .کرده است 

هماسب اول و آغاز حکومت عباس حدفاصل پایان حکومت ت ،.ق.ه10نگاره ششم، اواخر قرن   .5

  اول

با زاویۀ باز تغییرشکل داده و از بین آثار ادبی اي که تقریباً مصادف با این » V«به صورت  چوب هاشکل سر

مورد چوگـان و دو مـورد صـولجان و     13شعارنظیري نیشابوري با نگاره سروده شده اند می توان به دیوان ا

 شـیرین و دیـوان اشـعار وحشـی     و دیوان اشعار عرفی شیرازي با دو مورد چوگان و آثار خلد برین، فرهـاد 

است و تنهـا وحشـی بـافقی     مورد 35هفت مورد صولجان اشاره کرد  که جمعاً  مورد چوگان و 11بافقی با  

  .به هالل ماه تشبیه کرده استشکل چوب چوگان را 

  ، اوایل حکومت عباس اول.ق.ه11رن نگاره هفتم، اوایل ق .6

قهـوه اي آنهـا در   با زاویۀ باز بوده وجنس آنها با توجه بـه رنـگ   » V«کماکان به صورت چوب ها شکل سر

. هماهنگ است "اندکی خمیده بودن ِچوب چوگان"، چوب می باشد که با توصیفات دالواله  مبنی بر نگاره

قصـاید   تـوان بـه    همچنین از بین آثار ادبی اي که تقریباً مصادف و یا پس از این نگاره سروده شده اند می

ار صائب ، دیوان اشعسیداي نسفی با ده مورد چوگان ، دیوان اشعارالدین آرتیمانی با یک مورد چوگانرضی 

ار کلـیم کاشـانی بـا یـک     ، دیوان اشعرد چوگانمو12 ، غزلیات فیض کاشانی با مورد چوگان141تبریزي با 

، دیوان اشعار واعظ قزوینی با پنج مورد چوگان و غزلیات بیدل دهلـوي بـا نـه مـورد چوگـان      مورد چوگان

ـ    امی ترکیبات چوگانِ مورد اسـتفاده اشاره کرد که در این بین تم صـورت  ه ، در معنـایی غیـر از چوگـان و ب

مقایسه  فواصل زمانی پنج نگارة صفوي مورد بررسی در مقاله حاضر،  همچنین با. استعاري و عرفانی هستند

و اوایل حکومت عباس اول به بعد، شاهد شـکوفایی روزافـزون چوگـان     .ق.ه 11محدوده زمانی اوایل قرن 

جمعـاً  (، افـزایش چشـمگیري داشـته    وده هاي شاعران نیز در باب چوگـان چراکه به لحاظ کمی سر ،هستیم

  .مورد چوگان در دیوان اشعار صائب تبریزي گواه این مدعاست 141ین میان و در ا) مورد179



  

  ، صولجان و طبطاب در آثار ادبی و نسخ خطی دوران  سلجوقی و صفوي

  مقایسۀ شکل ظاهري سرِچوب چوگان در نگاره ها و نسخ خطی  دوره صفوي

با استناد به 

(  

با (چوب چوگانجنس 

 ،استناد به کتب ادبی

  )تاریخی و نسخ خطی

  »ل 

  

  

  بید صندل سوده*

  )نظامی گنجوي(

  

  تزیین سیمین*

  )خاقانی شروانی ( 

«  

  

  

  

  

  

  چوب*

سلجوقیان

صفویان

٢١ 

، صولجان و طبطاب در آثار ادبی و نسخ خطی دوران  سلجوقی و صفويکاربرد  چوگان

مقایسۀ شکل ظاهري سرِچوب چوگان در نگاره ها و نسخ خطی  دوره صفوي :

  

  الگو

  

  نگاره

  

  فرم

با استناد به (

)نگاره ها

    

  

  1تصویر

  

  

  

  

  

  

ل « شبیه 

  

  

  2 تصویر

  

  3تصویر

  

  

  

»L « شبیه

  

  

  

  4تصویر

  

  

طبطابصولجانچوگان



  منحنی

  )مامبره شرلی ، دالواله،( 

  

  

  

  تزیین زرین*

  )محتشم کاشانی( 

  

  با زاویه باز

مهمترین اسناد مکتوب و سپس نگاره هاي این دوره که نمایشی 

 میزان حقیقی از نماي آن عهد هستند و نیز ارجاع به مطالعات مربوط به ورزش چوگان مشخص گردید که

 ادوار آثار با مقایسه در آثار، تنوع

 هاي درگیري دالیل به که چرا، است

 ایران در نسبی آرامش نبود و دوره 

 مجال و نداشته وجود چوگان توسعۀ

 به پرداختن براي الزم فرصت ،نتیجه

 صفوي دوره در آنچه همانند -سلجوق

 و سامانی نظیر خود از متقدم تر هاي

 خود به را )نفر14( تعداد بیشترین

 ،مورد 108 با نیشابوري عطار فریدالدین

 و ادیبان سوي دیگر، از. است چوگان

 مدنظر نیز را مخاطبان دغدغه باید

       عاجز ادبی اثر فهم از ، بی تردید،

نظامی گنجوي تنها شاعري است که به جنس و شکل چوب چوگان به وضوح اشاره 
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مهمترین اسناد مکتوب و سپس نگاره هاي این دوره که نمایشی پس از بررسی آثار تاریخی و ادبی به عنوان 

حقیقی از نماي آن عهد هستند و نیز ارجاع به مطالعات مربوط به ورزش چوگان مشخص گردید که

تنوع لحاظ به چه و تعداد لحاظ به چه سلجوقی دوره

است بوده برخوردار کمتري تنوع و تعداد از صفوي

 این در کشور سیاسی ثبات عدم  و سلجوقی ترکان 

توسعۀ و رونق براي مناسبی فضاي سیاسی، و اجتماعی

نتیجه در .است کرده می سلب تا اندازه اي حاکمان از 

سلجوق درباریان میان در چوگان نظیر جمعی هاي ورزش

هاي دوره با مقایسه در سلجوقی دوره. است نبوده

بیشترین اند، کرده اشاره چوگان به که نویسندگانی و شعرا

فریدالدین شیخ به مربوط فراوانی بیشترین ،بین این

چوگان به روزگار آن شعراي و مردم از وسیعی طیف توجه

باید ناچار دادند، می قرار خویش اثر اصلی موضوع را

، بی تردید،نبودند آگاه بازي خود هاي کاري ظرافت از آنها

نظامی گنجوي تنها شاعري است که به جنس و شکل چوب چوگان به وضوح اشاره 
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 چوب ةخمید فرم به آن در و داشته استعاره و تشبیه از دور به و گرایانه واقع اي اشاره او .کرده است

 نیز دیگر بیتی در و است مرسوم بید درخت ازچوگان  کردن درست که افزاید می و کرده اشاره چوگان

 خوشبو اند مالیده آن بر که صندل چوب با که بیدي[ "سوده صندل بید" جنس از چوگان چوب که آورده

 جنس از هایی چوگان اشاره او به و بید از چوگان ساخت مورد در نظامی اشعار به توجه با. است ]شده

"وزن  و بید  درخت هاي ساقه بودن انعطاف قابل و سست هاي ویژگی و همچنین "سوده صندل بید 

 گرما، از و سردردهاي ناشی درد کمر تسکین جمله از صندل چوب دارویی خواص و آن ینیپا مخصوص

 وقتی و دارند مستقیم رابطۀ سوارکاري و بازي چوگان با موارد این تمامی -چشم دید تقویت آوري و فرح

 و بازان چوگان مندي بهره و میدان فضاي در خوش بوي تولید سبب شود مالیده چوگان چوب به صندل

 دست در که را آنچه واقع به. ق.ه ششم قرن در گنجوي نظامی که گفت توان می - گردد می تماشاگران

    در آثار مورد بررسی در دوره سلجوقی، جمعاً . است نموده روایت کاست و کم بی دیده، بازان چوگان

با توجه به تقدم دوره سلجوقی آثار . شدمورد طبطاب یافت  3مورد صولجان و 10، مورد چوگان215

رسد که توجه به رسوم و  و چنین به نظر میاظهار نظر قطعی دشوار است  و لذا کمتري به یادگار مانده

 -همانند آنچه در دوره صفوي دیده شد -و احیاي آن تبلور آن در هنر و) مثل چوگان(هاي ایرانی سنت

هاي پیشین کوشیده اند و  چندان مورد توجه دربار سلجوقی نبوده وآنان بیشتر در تداوم سنت هاي دولت

یک شکل ود فرم چوب چوگان صورت نپذیرفته و تنها با توجه به موارد مورد بررسی، تغییر شکل و یا بهب

دوره سلجوقی از  جنس چوب چوگان در ،و بنا بر گفته نظامی گنجويمشاهده شده » ل«خمیده به فرم 

 این در حالی. استاشاره کرده  )احتماال تزیین(چوب درخت بید بوده و خاقانی شروانی هم به سیمین بودن

مدارس  و توسعهتوجه به علوم و فنون نشان دهنده چوگان در متون دوره سلجوقی پررنگ حضور  کهست ا

ان در این دوره گواه این مدعاست و حجم و تعدد شاعران و فزونی آثار با محوریت چوگبوده  در این دوره

است سطحی تقریبا در یک آثار مکتوب چوگانی در دو دوره سلجوقی و صفوي به لحاظ کم .  

در نگاره هاي صفوي شاهد طیف بیشتري از شکل سرچوب چوگان  ،بنابر مقایسه هاي صورت گرفته

با توجه به تعداد نگاره هاي بر  دالل کرد کهلذا با توجه به تمامی مطالب یاد شده چنین می توان است. هستیم

ه با دوره چوگان در دوره صفوي در مقایسجاي مانده و تنوع شکل ابزار و ادوات ترسیم شده در آنها، 

که این می تواند حاکی از استقبال بزرگان و امرا و پادشاهان   برخوردار بوده سلجوقی از اهمیت باالتري

چرا که به دالیل رونق اقتصادي و ثبات سیاسی کشور در دوره صفوي  ،وقت از این ورزش مفرح باشد

به لحاظ اجتماعی و سیاسی فضاي مناسبی براي ، کم در ایران به خصوص در این دورهوآرامش نسبی حا
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فرصت الزم براي پرداختن به تفریحات و یا ورزش هاي  ،در نتیجه .رونق و توسعۀ آن وجود داشته است

نگاره هاي مورد در  از سوي دیگر، .ر طیف وسیعی از درباریان صفوي مهیا بوده استجمعی نظیر چوگان د

وسپس در دوره شاه "L"که در اوایل دوره صفوي فرم  وره صفوي سه نوع سرچوب مشاهده شددبررسی 

رسد که به  نظر میه چنین ب. با زاویه باز تغییر شکل داده است "V"منحنی وسپس"T"عباس اول به دو فرم 

لوگیري از فرسودگی و یل سهولت استفاده از چوب چوگان در هنگام برخورد سرچوب با زمین و جدل

د و سازندگان آن  فرم هاي مختلفی را می آزمودند و در اختیار ن، این تغییرات ایجاد شده باشاستهالك آن

مشهود  چوب هادر نگاره هاي صفوي بررسی شده  نیز تنوع شکل  ؛ چنان کهدادند چوگان بازها قرار می

است و بیشترین تغییرات چوب چوگان در زمان شاه عباس اول اعمال شده که به دلیل استقبال او از چوگان 

همچنین  .گذارد بوده و ساخت میدان نقش جهان بنا به دستور او نیز بر حمایت هاي او از چوگان صحه می

و محتشم کاشانی هم به بوده  یچوب در دوره صفوي، چوب چوگان، شرلی و دالواله ،بنابر گفته هاي مامبره

اشاره کرده است و احتماال منظورشاعر بیشتر آن نوع از چوب چوگان که ) احتماال تزیین(زرین بودن چوب

یا گرز کاربرد داشته و مزین به زر و سیم و سنگ هاي گرانبها بوده و جنبه آیینی پیدا کرده  ١به عنوان دبوس

ی کوچک است و احتمال دوم اینکه چوب هاي چوگان مورد استفادة اعیان داراي تزیینات و نماد قدرت بوده

در نهایت چنین به نظر می رسد که در دوره صفوي  به جهت ارتباط با  .از جنس زر و سیم بوده است

انگیزه الزم در جهت  دنیاي غرب و پیشرفت علوم و فنون و استقبال گسترده پادشاهان صفوي از چوگان،

مشاهده  دوره صفويبهبود شکل چوب چوگان ایجاد شده و تغییر و بهبود کیفیت شکل چوب چوگان در 

بر اساس یافته هاي این پژوهش چهارده شاعر شهیر صفوي به چوگان اشاره کرده اند که . شده است

 ،ز امراا و مؤیدي بر مدلول توجه طیف وسیعیاست مورد  141بیشترین فراوانی مربوط به صائب تبریزي با 

به . به شمار می آید مردم آن روزگار به چوگان و از همین رو بوجود آمدن تنوع در شکل چوب آن شعرا و

، شاهد تنوع شکل کنار رونق و توجه به ورزش چوگان هر حال بررسی ها نشان داد که در دورة صفوي در

مورد 20مورد چوگان و 241، جمعاً در آثار مورد بررسی در دوره صفویه. ابزار و ادوات چوگان نیز هستیم

  . صولجان یافت شد

  

  

  

                                                           
1
  Mace 
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  پی نوشت 

 این البته. شود می تقسیم ،باشد می دقیقه 7 کدام هر که) چوکه( زمانی دوره 6 به چوگان بازي :چوکه .1

 قسمت هشت به زمان مدت این آمریکا و آرژانتین در ولی ،باشد می انگلستان کشور به مربوط استاندارد

 .شود می گرفته نظر در دقیقه 5 نیمه دو بین و دقیقه 3معادل استراحتی چوکه هر بین و شده تقسیم

 .، اندام و انواع آن بحث کنداب هایی با محوریت اسب که از اسبکت یا اسب نامه :فَرَسنامه ها .2

که تنه اي نسبتاً قطور . می رسدمتر  30تا  25باشد که ارتفاع آن به  درخت بید داراي قامتی متوسط می .3

اي دارد که  هاي کم و بیش آویخته شاخه. بسته به شرایط محیطی گاهی راست و گاهی خمیده است

که به معناي نزدیک  Salix alba، سفید نام علمی درخت بید. باشند باریک، سست و قابل انعطاف می

از چوب این . باشد هاي روان می هاي مختلف آن در کنار آب و مرتبط با رویش گونه  به آب اقتباس شده

باشند، در تهیه و تولید سازه هاي  ینی مییدرختان که بسیار سبک هستند و داراي وزن مخصوص پا

 شود استفاده می  سازي جعبه ي وساز کاغذسازي، کبریت ،)ها ساخت سقف خانه(سبک 

sadva.ir).www.(سفید که با نام انگلیسی صندل Santalum album متعلق به کشور هند        

داراي  صندل سفید .، درختچه صندل کوچک استSantalaceae گیاهى است از خانواده، می باشد

ازخواص دارویی این  .وخیلی مطبوع است) ترکیبی از بوهاي گل سرخ ، لیمو و مشک(اسانس معطر

 ) .گیاه می توان به  کاهش درد کمر و سردردهاي ناشی از گرما و تقویت دید چشم اشاره کرد

www.boalii.ir)   

4. : calcio کالچو در زبان ایتالیایی به معناي فوتبال است. 
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The Polo is an ancient game and sport belonging to Iran and despite its long 
history, there is only little written and recorded information about its principles, 
rules, equipment and clothes. Based on this question that how to be changed the 
polo stick in the Safavid and Seljuk miniatures and what is the basis of these 
evolutions, this paper has gathered the previous related research works using the 
library, documental and internet resources and in the next stage, it has selected 
the case studies gathering the old texts and illustrated pages related to the polo 
game and refining them in terms of the validity of documents and containing the 
date .Finally, after collecting data, the differences and similarities between them 
have been analyzed. According to the results of this research, based on the 
findings of the Safavid and Seljuk poets that have been studied ,456 cases of 
''čawgān'' , 30 cases of ''sawlajān'' and 3 cases of "tabtāb"(Polo without horses) 
found and based on the finding of the Safavid and Seljuk miniatures that have 
been studied, four forms of polo mallet has been similar to curved cane= “ل” 
,“L”, curved “T” ,“V”form (with an open angle)  found. Finally, it seems that In 
the Safavid era compared with the Seljuk era, there is an evolution in the quality 
of polo stick in the passage of time, based on the relationship with the west and 
developments of science and technology. Based on this research in terms of 
purpose is functional and in terms of   method is descriptive-analytical using the 
library technique has been carried out. 

Key Words: Polo Stick, Miniatures Containing Polo (Motives), Safavid and 
Seljuk Manuscripts Containing Polo (word) 

 


