ترانهبازیهای کودکان
ناهید جهازی
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چكيده 
ترانهها را براساس وزن و مضمون میتوان به سه دسته برشمردنیها ،ترانهبـازیهـا و داسـتانیهـا
تقسیم کرد .هدف اصلی اين مقاله ،طبقه بندی و شناخت انواع ترانهبازیهاست .روش پـژوهش در
اين مقاله ،مطالعه کتابخانهای بوده است .ابتدا کلیه ترانهبازیهای کودکان مطالعه شد سپس ضـمن
طبقه بندی ،هر مضمون و موضوع ترانهبازیها با ذکر نمونه ارائه گرديد .يافتههای اين جستار نشان
میدهد ترانهبازیها گونهای از ترانه های کودکان است که از تلفیق ترانه و بازی پديد آمدهاند و از
نظر مضمون انواعی دارند که عبارتند از .1 :ترانهبازیهای کار؛  .2ترانـهبـازیهـای نمايشـی؛ .3
ترانهبازیهای سرگرمی؛  .4ترانهبازیهای آئینی ـ مناسبتی و  .5ترانهبازیهـای لفظـی .مهـمتـرين
اثرات ترانهبازی ها ،تقويت قدرت کالمی ،شناخت موسیقی و ريتم ،و تمرکز و رشد هوش هیجانی
و هوش عاطفی است .بعضی از ترانهبازی ها انفرادی هستند و بعضی هم گروهی؛ امـا بیشـتر آنهـا
بدون ابزار ،بازی میشوند و حرکت در آنها به اندازه ديالوگ نیست.
کلیدواژهها :بازی سنتی ،ترانهبازی عامیانه ،ترانههای سرگرمی ،ترانههای عامیانه ،ترانههای
لفظی ،ترانههای مناسبتی ،ترانههای نمايشی

 .1کارشناسیارشد ادبیات نتایشی از دانش اه تهوان و پژوهش و فوهن

عامه .رایانامهnahid.jahazi@yahoo.com :
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واژه بازی در اصل زبان پهلوی واژیک و در متون پهلوی در کنار سـایو تفـویحهـای
عتومی و مجاز استفاده میشده اس  .در ایوان عصـو ساسـانی هـو تفـویح و شـادمانی
شایان توهه را عنوان بازی میدادند.
بازی را میتوان هو گونه فعالی
به منظور گذراندن وق

فیزیکی یا فکوی چه به صورت فـودی یـا هتعـی

آمادگی هأتی تقوی

حافظه و هو

اهوای مواسم آیینـی

نیایشی و رزمی بوای رسیدن به یک هدف دانأـ  .بأـیاری از روانشناسـان معتقدنـد
بازی اوداواسته ارادی و به ااطو اود

انجام میشود و هدفی ندارد.
را در اهتتـاعی کـودن و انتقـال

هامعهشناسان معتقدنـد بـازیهـا بزرگتـوی نقـ

ارز های اهتتاعی و فوهن ی به کودکان ایفا میکنند و اهتتاعی شـدن چیـزی نیأـ
هز ساز و کار ااذ هنجارها ارز ها و اعتقادات اهتتاعی.
یکی دی و از مفاهیتی که توسط بازیها تقویـ
شناا

مـیشـود گأـتو

دایـوه لغـات

واژههای متوادف و متضاد و آشنایی با حوف و اط و نقاشی اس .

ســایو اهــداف بــازی عبــارتانــد از« :افــزای
هنجارپذیوی تقوی
شادی افزای

روحیه استقاللطلبی افزای

روحیــه مأــئولی پــذیوی ایجــاد
تعاون و هتکـاری ایجـاد نشـاط و

بودباری و شـکیبایی نزدیکـی بـه طبیعـ

بزرگأاالن بوان یخت روحیه اعتتاد به نفـس پـوور

تـکثیوات متقابـل کودکـان و
االقیـ

و ایجـاد سـوگومی».

آنیزاده )86 :1387
بازیهای سنتی بو اساس نیازهای مختلف هامعه پدید آمدهاند .بعضی از آنهـا هنبـه
تفویحی و بعضی دی و هنبه آموزشی دارند و هو کدام به صورتی در پوور
هأم کود

و افزای

مهارتهای او نق

اندیشـه و

دارند .بأیاری از بازیهای سنتی در گذشته

در فضای باز و زمی های وسیع و اانههـای حیـاطدار اهـوا مـیشـدند امـا بعضـی از
بازیها بوای شبهای سود زمأتان که افواد اانواده و دوستان دور کوسی هتع بودنـد
طواحی شده بودند .اکرو ای بازیها بازیهای نتایشی بود و بازی وان و تتاشـاگوان را
سوگوم میکودند.
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در میان بازیهای سنتی و محلی ایوان بوای هو یک از گـووههـای سـنتی اودسـال
داتو و پأو و مود و زن به صورت مشتو

به بازی میپودازند و در بعضـی دی ـو بـه

واسره نوع و عوف و مهارت مختص به آن گووه ااصی شـوک

مـیکننـد .در بخـ

وسیعی از بازیهای سنتی و فولکلوریک کالم آهن ی و شعو نق

اصـلی را دارد ایـ

بازیها دارای نقاط مشتو فواوانی هأتند اما میتوان آنها را بوحأب موضوع و نحـوه
و محل اهوای آنها طبقهبندی کود.
قـدرت اسـتقام

بعضی از کارکودهای بـازیهـای سـنتی عبـارتانـد از« :تقویـ
سوع

انعرافپذیوی چابکی و زیوکی نظم و هتاهن ی حفظ تعادل شعو و عبارات

آهن ی

ساز و دهل و موسیقی حضور ذه و تتوکز حواس ».هتان)

یکی از مهتتوی عناصو بازیهای سنتی توانه اس .
ترانههايعاميانه 


در ادبیات عامیانه ایوان کودکان سهم بأزایی دارند تقویباً تتام قصهها و افأانههای
عامیانه متلها الالییها معتاها و چیأتانها گونههای بازی و قافیهپودازیهای عامیانه
بوای کودکان آفویده شدهاند بنابوای میتوان گف

ادبیات توده بیشتو به کودکـان تعلـ

دارد.
«ویژگی مشتو تتام انواع توانههای کودکان الالییها توانـههـای نـواز

کـود

توانههای بازی) عبارتاند از :وزن شـاد و مربـوع و ارلـب ریتتیـک بحوهـای کوتـاه
سادگی بیان و استفاده از واژهها اصرالحات و نامهای مـکنوس بـوای کـود  ».احتـد
پناهی ستنانی 228 :1383ـ)227
توانههای عامیانه گنجینهای سوشار از وزنهای متنوع و هذا

اس

کـه بـوای اهـل

هنو و بهاصوی سوایندگان شعو و آهن سازان منبـع الهـام بـوده اسـ  .پژوهشـ وان
فوهن

عامه معتقدند که وزنِ شعو عامیانه از زندگی عتلی گوفته شده اس  .یکی دی و

از ویژگیهای وزن در توانههای عامیانه کوتاهی و بلندی مصواعهاس .
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کود

نوهوان هوان و بزرگأال بازیهای ااصی وهود دارد که در بأـیاری از آنهـا
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«گووهی از پژوهش وان وزن توانههای عامیانه را هجایی و هتانند شـعوهای ایوانـی
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پی

از اسالم و گووهی دی ـو آن را نیتـههجـایی نیتـهعووضـی و گـووه سـوم آن را

تکیهای و گووه چهارم آن را کتی و ضـوبی و گـووه پـنجم آن را عووضـی مـیداننـد».
محتدی و قایینی ج )41 :1384 1
یکی دی و از ویژگیهای توانههای کودکان مضامی متنوع اس  .مضـامی توانـههـا
بیان و اندیشهها و آرزوهای مـودم اسـ  .شـتودن مضـامی در توانـههـای عامـه کـار
دشواری اس

زیوا توانهها شامل تتامی هلوههای فوهن

مضامینی که با پدیدههای مادی سو و کار دارند هزو فوهن

مادی و معنوی مودم هأـتند.
مادی محأو

مضامینی که با معتقدات و باورهای مودم در ارتباط هأتند هز فوهنـ

میشوند و

معنـوی مـودم

بهشتار میروند.
توانهها را بواساس وزن و مضتون میتوان به سه نوع بوشتودنیها توانههـای بـازی
و داستانیها تقأیم کود؛ بوشتودنیها توانـه هـایی هأـتند کـه بـه طـور موتـب واژه یـا
واژههایی به مرلب اضافه میشوند و سپس با کلتات قبلی تکوار میشوند؛ ماننـد توانـه:
«اشتو به چواس

در بلندی» .توانههای داستانی توانههایی هأتند که یک متل یـا داسـتان

را بیان میکنند مانند «کک به تنور» .و اما توانههای بازی که سخ اصـلی ایـ هأـتار
اس

در ادامه به طور مفصل به آن پودااته میشود.
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توانههای بازی گونهای از توانههای کودکان اس

که از تلفیـ توانـه و بـازی پدیـد

آمدهاند توکیب ای دو بوای کود دلپذیو اس  .توانههای بازی هیجان و تحو بیشـتو
در کود

ایجاد میکنند .در بعضی از توانههای بازی عناصـو گونـاگونی ماننـد اسـامی

اشیا انأان حیوانات و پوندگان وهود دارند.
توانههای بازی عالوه بو زبانآموزی به کود

و تقوی

حافظه و حضور ذه او بـا

حوکات ورزشی باعث رها شـدن نیووهـای انباشـته و ذایـوه شـده در هأـم کـود
میشوند .پناهی ستنانی در کتا

توانه و توانهسوایی به ای موضـوع اشـاره مـیکنـد و
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میگوید« :در دستهای از توانهبازیها هو

و استعداد کود بوای در بواـی مأـائل

اوستابدو » از ای دسته اند که در آنهـا اعـداد و تألأـل و رابرـه بأـیار سـاده آنهـا
نامهای حیوانات و آواز و حوک

آنها مضتون توانه را تشکیل میدهند .در گونـههـایی

از آنها کودکان در اواندن توانه شوک
پوس

و پاسخ یا مناروه بی کودکان و اواننده توانه به اهوا درمیآید .توانههای «مـوغ

هتأایه» «گوگم و گله میبوم» و بخ
باف

داده میشوند و تتام یا قأتتی از آن به صورت
کوتاهی از «اتل متل» هـزو ایـ دسـتهانـد .در

بوای از ای توانهها قصههای کوتاه یا روایتی که رگـههـای داسـتان در آنهاسـ

دیده میشود ».احتد پناهی ستنانی  213 :1383ـ )212
بازیهای سنتی دارای نظم و قوانی مختص اود هأتند .ابتدا ای بازیها با انتخا
اعضا شووع میشوند .افواد ورزیده و چابـک بـه صـورت مأـاوی در دو گـووه بـازی
میشوند .پی

انتخا
توانه نق

از شووع بازی ابتدا دو موحله طی میشود که در هو دو موحله

مهتی دارد .ای دو موحله عبارتاند از1 :ـ فوااوان بوای بازی 2ـ یـارگیوی

و تعیی اوستا .مضتون ای توانهها آگاهی دادن به بازیکنانی اس

که در عوصـه بـازی

حضور ندارند و عدم حضور آنها توکیب بازیکنان را دچار نقص میسازد .در ای وضع
اس

که توانه فوااوان بازی اوانده میشود و نوعی تحویک و تهییو تـووم بـا اهبـار و

الزام بوای آنان به وهود میآورد هتان .)164 :1383 :در بازیهای بوشهو توانـهای کـه
بوای هتع شدن بچهها اوانده میشود از ایـ قـوار اسـ « :چـی چـی سـن

تـوازی

توازو) بچه ها هتع بشی بیایی به بازی» .یا شبهن ام تعدادی از بچهها و یک اوسـا
استاد) قبل از موعد مقور در میـدان محـل هتـع مـیشـوند و بـوای فوااوانـدن بقیـه
بازیکنان که در منزل ماندهاند چنی میاوانند« :اوسـا اسـتاد) :اومـی اومـی آمـدی
آمدی )
بچهها :کی نومی کی نیامد )
اوسا :اکبوو نومی .به عنوان مرال اکبوو نیامد)
بچهها :سن
اوسا :نتیرسه.

بزن.
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ساده به کار گوفته میشود .توانههای بوشتودنی و توانههـایی از نـوع «اوسـتابدو

زن
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بزن .صدا

بچهها :بن

بزن)
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اوسا :نتیرسه.
اوسا با مکث میگوید :هوو

بزن او را هو ک ).

بچهها با اشتیا هتله آاو اوسا هته با هم و یکصدا کشیده میگویند« :هوووووو».
ای کار باعث تشوی بچههایی میشود که در منزل ماندهاند تا هو چه زودتـو اودشـان
را به میدان بازی بوسانند .بوهاس )68 :1381
«در بازی ـ توانههای یارگیوی و انتخـا

2

اوسـتا بـه ویـژه بـازیهـای سـنتی بـوای

یارگیوی از رو هایی مانند پش  1یا پشک استفاده میکنند .پشک بـا انـداات سـکه
یعنی شیو یا اط گل یا پوچ و ریوه انجام میشود .یکی از ای بازیها «اره بوه» اسـ .
بچهها با هم میاوانند و یک نفو یارگیوی میکند:
اره بوهو داتو شاه کُبَوه کبوا)و هو ها میره مو نتیبوهو داتو کُورو ُ میبوهو ننه عنبـو
قوباو ماتیک و موباو واه واهو نشأتم سو سفوهو گوفتم دو تا لقتهو نه یکی نـه دوتـاو هـزار و
صد و بیأ

تاو موواری توی گوشمو آهان پلیس) زد تو گوشمو وای گوشمو وای گوشم.

هو کس عبارت «وای گوشم» به او بوسد به عنوان یار کنار میرود یارگیوی تا آنجا
ادامه مییابد که آاوی نفو هم کنار بوود ».کیانیان )32 :1384
نتونه دی و توانههای بازی یارگیوی «اَدَ

مَدَ » اس .

ای بازی یک اوستا دارد .اوستا بچه ها را دور هم هتع کوده و آنها را مخاطب قوار
میدهد:
اد

مد و دور دورچیو شتع رَمع دَکُـورچیو میـل مَلِـک شـازادهو دف دوف

کنارهو کلیدُ وردار بغل بذارو کی سو بزارهو تو سو بزار.
را در دامان اوستا میگذارد و چشتان

را میبندد تـا دی ـوان پنهـان

کودکی سو

شوند .سپس هو کس را که بتواند پیدا کند با او هتدس

میشـود و بـا هـم بـه دنبـال

دی وان میروند.
1. pešg
2. pesk
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یکی دی و از اصوصیات توانـهبـازیهـا مهتـلسـوایی اسـ  .مهتـلسـوایی بـه معنـی
تصویو و رن

دارد و مهتل بودن آنها بـه علـ

بیشتو اهتی

عـدم وهـود موضـوعی

مشخص در توانههای بازی اس ؛ موضوعی کـه نیـاز بـه در و اندیشـه داشـته باشـد.
نتونهای از ای توانههای مهتل توانه انتخا

اوسـتا اسـ  .بـازیکنی کـه ایـ توانـه را

میاواند در حالی که در دایوه بازیکنان ایأتاده با هو سیال
اشاره می کند تا وقتی که معلوم شود آاوی سیال

آن به یکـی از بازیکنـان

به کی میافتد .آاوی بخ

آن بـه

هو کس بیافتد بیوون میرود .ای توانه در تهوان چنی اوانده مـیشـود :آنـی مـانی
دوسیو دوسی زده بوسیو ئو ئو آته بوو رن ی من ی رخ.
و در کومان ای توانه را چنی میاوانند :آنی اونی گفتانیو چنی چونی رفتانی
آتکو ماتکو فلیس دون  ».کیانیان )32 :1384
یکی دی و از اصوصیات توانههای بازی آشنایی بـا اعـداد اسـ  .در یکـی از ایـ
بازیها یکی از افواد بازی ام میشود و افواد دی و یکی یکی هفتک میزنند و از روی
او میپوند و در هتان حی توانهای را که با اعداد شووع میشود میاوانند:
اولی :اولی اول بهاره
دومی :دومی دو زلف یاره
سومی :سومی سو پِنجه شیوه
چهارمی :چهارمی چار پای گاوِه
پنجتی :پنجتی پنجه اورشید
ششتی :ششتی ااگینه بجوشه
هفتتی :هفتتی هف

محلف فووشه

هشتتی :هشتتی هش

در بهشته

نهتی :نهتی ماه زنونه
دهتی :دهتی ماه اوونه
یازدهتی :یازدهتی آب

روونه

دوازدهتی :دوازدهتی سال

تتومه
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مزاوفگویی نیأ  .در شعوهای مهتل که اای کودکان اودسال اسـ

موسـیقی و
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ای گفتههای دارای وزن و قافیه آیی های شتار

و مهتل بوای کودکـان در هتـه
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های دنیا آشنا هأتند« .اینها از یک سو بیان و نظم و توتیـب تفکـو کودکـان و از سـوی
دی و گأتودگی ارتباط ای آیی ها با فوایند اهتتاعی شدن اس  .کودکان معتوالً آنها را
هدی میگیوند وقتی کودکان قواعد شـتار
شص

ماننـد؛ ده بیأـ

سـی چهـل پنجـاه

هفتاد هشتاد نود صد را انجام میدهند اگو کـودکی بخواهـد تقلـب کنـد یـا

نقشی را که از طوی شتار

بوای او تعیی شده اسـ

هتأاالن مورد انتقاد قوار اواهد گوف
میدهد .یادگیوی رعای

رد کنـد بـه شـدت از سـوی

یادگیوی آیی ها کـود را محـوم اسـوار قـوار

آنها به کود میآموزد که چ ونه از قواعد اطاعـ

کنـد و از

دستورهای ااالقی پیووی نتاید» هیوز  .)184 :1384بعضی از توانهبـازیهـا انفـوادی
هأتند و بعضی دی و هم گووهی اما بیشتو آنها بدون ابزار بازی میشوند و حوکـ

در

آنها به اندازه دیالوگ نیأ  .توانهبازیهای آوازی اگو در بی بچههـا رایـو نبودنـد بـه
یقی تا به حال از بی رفته بودند.
بازيهايکودکانبراساسمضمون 
انواعترانه 


ترانهبازیهای کار
یکی از نتونههای ای توانههای بازی توانـههـای کودکـان قالیبـاف اسـ « .در ایـ
توانهها نقشهاوان پش

دست اه قالیباف مینشیند و اشعاری را مـیاوانـد و شـاگودان

قالیباف نیز با اواندن اشعاری به او پاسخ میدهند:
نقشهاوان :ناز دس

بچوکا ان ش

شص

بچوکا مواام که پاکی نخوریـد تختـه

الکی ببافید چی م کو چی تو.
شاگودها :چی ما رفته به مشهد چی ما آورده پشتک چی ما پشتک گوونه چی
ما ریز و هوهونه.
نقشهاوان :ناز دس

بچوکا ان ش

شص

بچوکا مواام که پاکی نخوریـد تختـه

الکی ببافید چی م کو چی تو ».آنیزاده )12 :1392
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نتونه دی و ای توانههای بازی توانه اوم کوبی اس  .در گذشته در ستنان بـوای
هو یک با یک دس

هتان چو

پایشان اود شود .در ای حی

مـیدواندنـد تـا گنـدمهـا زیـو

را میگوفتند و دور
ای شعو را میاواندند:

االه االه و هو هوو مادر م اانه شتاس
بوای م چأتک پخته و بله بلهو کجاس

و بله بلهو چی کار میکنه و نان میپـزدو

و زیو ال و آه ...مار سیاه نانم اورده.

«یکی از توانههای کار کشاورزی کودکان بابلأو مشـارک

آنهـا در موحلـه داشـ

کشاورزی اس  .به ای توتیب که در فصل تابأتان در وسط هالیزهای بابلأو و اطـواف
آن آالچیقــی مــیســااتند و بــا پوشــال روی آن را مــیپوشــاندند و کودکــان بــویژه
داتوبچهها روی آالچی مینشأتند و با کوبیدن بو روی تش
توانههایی میاواندند و پوندگان را از هالیز دوربا

مأی یا پی های اـالی

مـیدادنـد و ایـ گونـه محصـول

هالیز را از آسیب و نو زدن پوندگان مصـون مـیداشـتند .ایـ توانـه زبـان و لحنـی
کودکانه دارد و کودکان در ای توانه به ستای

پوندگان میپودازند و بأان مادری بـوای

پوندگان الالیی میاوانند و با تصد آنهـا از پونـدگان مـیاواهنـد کـه از هـالیز دور
شوند و در آشیانهها آرام گیوند و مرتئناً آنچه در ای میان عاید کودکان میشود حـس
روور و بزرگی و مشارک در کار گووهی اس  ».محتدی و قایینی ج )41 :1384 1
«در مازندران پاسداری از مزرعه در قبال هجوم کالغها معتوالً با کودکان اس  .هو
دسته سه تا چهار نفوی از کودکان که از سه تا ده سال بیشتو ندارند از سپیدهدمان پس
از صوف لقتهای نان و پیالهای چای گوده نانی به سفوه پیچیده به مزرعه میرونـد و تـا
روو آفتا به حفار مزرعه و تارانـدن کـالغهـا مـیپودازنـد .آنـان بـاالی نفارهـا
مینشینند و چون دسته کالغها هویدا شد با چو بـه حلبـیهـای نفتـی کـه بـا اـود
آوردهاند میکوبند و گاه با حنجوههای کودکانه اوی به هتأوایی توانهای میپودازنـد
که پدیدآورنده آن مشخص نیأ :
هو آالال هو آالال
هو آالال هو آالال
امه باره لو هکودی
هو آالال! هو هکودی
ته اسه افتویه گوه!
هو آالال هویه گوه!
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کوبیدن اوم

بچههای محل هتع میشدند و چوبی را وسط گندمها قوار مـیدادنـد و
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امه باروه تو نک لو
هو آالال هان گوه!
هو آالال پی تو نوو
اما اوامبی بوریم سوه!
هو آالال هو آالال
هو آالال! هوکودی
هوآالال هو) ی توا قوبان!
باغ موا پامال مک
هوآالال هان توا قوبان
هوآالال هلوتو میا
ما میاواهیم بوویم به اانهمان

امه دل ره تو نک او
اما اامبی بوریم سوه!
االن بورو فودا بوو
هو آالال هان گوه!
هو آالال هو آالال
باغ موا پامال کودی
مشوبه دس توا قوبان!
دل موا آ مک
ما می اواهیم بوویم به اانهمان
اکنون بوو و فودا بیا
هوآالال هان توا قوبان»

پیتان  142 :1342ـ )139
توانهبازی گندم گل گندم هم هزو توانههای کار محأو
کش

و کار و روی

مختلف کش

گندم اس

میشـود .پایـه ایـ بـازی

که اورا اصلی مودم ایوان بوده« .ای بازی مواحـل

گندم را نشان میدهد و هذابی

آن بأت ی زیادی به هنو بـازی و اصـلی

دارد» محتدی  .)22 :1382بخشی از مت توانه به قوار ذیل اس :
گندم گل گندم گل گندم گل گندمو
گندم گل گندم گل گندم گل گندمو
زمین

مال م

آب

مال مودم گل گندمو

گندم گل گندم گل گندم گل گندمو
شخت

میزنند هتچی و هتچون گل گندمو

گندم گل گندم گل گندم گل گندم
تخت

میپاشند هتچی و هتچون گل گندم و ...ههازی  11 :1392ـ )14

بازيهايکودکان10
ترانه 


ترانهبازیهای نمايشی
با زندگی و کن های آن آشنا میشود .محتدهادی محتدی و زهوه قائینی توانـه بـازی را
گونهای از توانههای کودکانه میدانند که هن ام بازی کودکان شـکل نتایشـی یافتـه اسـ .
«ای توانهها از درونتایه ای نتایشـی بواوردارنـد و کـود بـا اوانـدن و شـنیدن آنهـا
زندگی و کن های آن را تجوبه میکند ».محتدی و قایینی ج )31 :1384 1
اهتیـ

در بازی های نتایشی کودکان از میان دو عنصو بازی و نتای

را بایـد بـه

عنصو بازی داد .بأیاری از بازیهای کودکان دارای عنصو نتایشی هأـتند .در ذیـل بـه
چند نتونه از آنها پودااته میشود.
مادر و خالهگرگه :بازیکنان کأی را که از هته قویتو اسـ
دی و را که او هم نأبتاً قوی اس
هته بزرگتو اس

پش

به نام گوگ انتخا

دام مادر را به دس

بـه نـام مـادر و یکـی

میکنند سپس یکی از آنها که از

میگیود و هتانجا میایأتد .دی ـوان نیـز

به توتیب قد پش

سو یکدی و بـه ردیـف مـیایأـتند و دامـ یکـدی و را مـیگیونـد

شخصی که پش

سو مادر قوار گوفته به زبـان محلـی «لکلـه » نـام دارد سـپس گـوگ

1

روبهروی مادر قوار میگیود و ای اشعار در بی گوگ و مادر رد و بدل میشود.

گوگ :آقا گفته لکله بده آقا گفته لکله رو بده)
مادر :لکله ندارم چه کنم
گوگ :پس اینها هته چیزنه پس اینها چی هأتند )
مادر :کور و کچل کنیزته هتهشان کور و کچل و کنیز هأتند)
گوگ :کلید دس
مادر :دس

کی

بابا .

گوگ :قبول

دارم.

مادر :کلید

ندارم.

گوگ :بابا

در کجاس
1. lakalle
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گونهای دی و از توانههای بازی شکل نتایشی دارد و کود با اواندن و شنیدن آنهـا
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مادر :در شهو شیواز.
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گوگ :چند روزه میآد
مادر :دو روزه میآد .بعد هته با هم باآهن
دو روز

رف

و نیومد سه روزی

مخصوی میاوانند:

دراومد دو روز رف

و نیامـد سـو سـه روز

گوگ آمد)
و در حالی که هته با هم شعو را تکوار میکنند گـوگ سـعی مـیکنـد یکـی یکـی
بچهها را از انتهای صف بدزدد و مادر سـعی مـیکنـد ن ـذارد» کیانیـان -137 :1384
 .)136زمان پیدای

ای بازی به روزگار شبانی و گلهداری میرسد هن امی کـه نیاکـان

ما از سوزمی های سود با گلههای گاو و گوسفند اود راه دش های گومتو فالت ایـوان
را پی

گوفتند.

خواستگاری (واسونک) :در ای بازی بچهها به دو گووه نزدیکـان دامـاد کـه بـوای
اواست اری آمدهانـد و نزدیکـان عـووس تقأـیم مـیشـوند .دو گـووه روبـووی هـم
مینشینند و بازی توسط نزدیکان داماد شووع میشود.
نزدیکان داماد :دی
نزدیکان عووس :دی

حلقهدار آوردیم داتو شتا رو بودیم.
حلقهدار ارزونی شتا داتومونو نتیدیم به شتا.

نزدیکان داماد :او کوهدار آوردیم داتو شتا رو بودیم.
نزدیکان عووس :او کوهدار ارزونی شتا داتومونو نتیدیم به شتا.
نزدیکان داماد :می
نزدیکان عووس :می

بوهدار آوردیم داتو شتا رو بودیم.
بوهدار ارزونی شتا داتومونو نتیدیم به شتا.

نزدیکان داماد :شتو با بار آوردیم داتو شتا رو بودیم.
نزدیکان عووس :شتو با بار ارزونی شتا داتومونو نتیدیم به شتا.
نزدیکان داماد :تفن
نزدیکان عووس :تفن

و قرار آوردیم داتو شتا رو بودیم.
و قرار ارزونی شتا داتومونو نتیدیم به شتا.

در ای بازی کود با وسایل مختلف سـنتی و مواسـم اواسـت اری و ازدواج آشـنا
میشود.

بازيهايکودکان11
ترانه 


ننه پیرزالو :در ای بازی یکی از بچهها چـوبی دسـ

یک پیوزن را میگیود .بقیه بچهها هم شادیکنان دور و بو او مـیپونـد و

میاوانند.
بچهها :ننه پیوزالو
ننه :هونم ننه
بچهها :از کجا میای
ننه :از دورمنه از دامنه)
بچهها :چی بار داری
ننه :کندلو بنه باروبنه)
بچهها :ور کی میبوی
ننه :ور آمنه
بچهها :چی میدت
ننه :قات بنه
بچهها :نون میاوری
ننه :دندون ندارم
بچهها :قلیون میکشی
ننه :نفس ندارم
بچهها :هارو میکشی
ننه :کتو ندارم
بچهها :عووس میشی
ننه :ااتیار داری ااتیار داری
ای بازی طنزآمیز هجو زنان پیوِ زندهدل اس

و بازی با شادی و انده فـواوان بچـههـا بـه

پایان میرسد.
سایو بازیهای نتایشی عبارتاند از:
پهلوانبازی؛ باباصفو؛ گوگم به هوا؛ باهی باهی هون؛ آسیا
موغ زرد پا کوتاه؛ بیبی گلو اواست اری).

بچوخ؛ بز نتیتونـه راه ره؛
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میکند و نق

مـیگیـود و کتـو

را اـم
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ترانهبازیهای سرگرمی
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ای توانهبازیها بوای سوگوم کودن نوزادان و کودکان بـازی مـیشـوند .بلوکباشـی در
ای زمینه به بازی «اوستا بدو

زناوستا نـدو » اشـاره مـیکنـد و مـیگویـد «یکـی از

بازیهایی که بوای سوگوم کودن کودکان بازی و
بازی اوستا بدو

در اـانوادههـای تهـوان رواج داشـ

بود .ای بازی به ای صورت بود که :یکی از بانوان اانـه کودکـان را

فوامیاواند و آنها را حلقهوار روبووی اود مینشاند .زن استاد میشد و بازی را ای گونه
نشانه ابهام) اود را در میان دایوهای که از طـوز نشأـت

آراز میکود که نخأ

ان ش

اود و کودکان درس

شده میگذارد سپس ان ش

را بـه سـوی اـود دو بـار بـو روی

زمی میکشد .در بار اول کودکان نیز از او پیووی میکنند و هته با هم هتواه بـا کشـیدن
ان شتان نشانهشان بو زمی میگویند :اوستا بدو و در بار دوم استاد بـا کشـیدن ان شـ
اود بو روی زمی میگوید :زن اوستا ندو » .بلوکباشی )184 :1342
نتونه دی وی از بازیهای سوگومی که بلوکباشی به آنها اشاره میکند «ب و دس کی
باالس» ب و دس
میگوید دس

کی باالس

کی باالس

بچهای که چشت

بأته اس

) نام دارد .اوستا چشم یکی از بچهها را میبندد و به او
در هتان حال یکی از بچهها دست
توانأ

دوباره آراز میشود و اگو نتوانأ
پش

را بـاال مـیبـود .اگـو

نام او را ندیده ب ویـد بـازی پایـان مـییابـد و
درس

ب وید استاد و کودکان باز با کف دس

بـو

او میکوبند و با هم چنی میاوانند :رفـتم دوکـون انـاری ات وات واتو رفـتم

دوکون بقالی ب و ب و ب و رفتم دوکون زرگوی زر و زر و زرو رفتم دوکون بـزازی
بز و بز و بزو رفتم به باریو دیدم کالریو سو

بویدهو اـون

چکیـدهو کالرـه می ـه

قارقارو بقچه قلم کار کارو ابو ندی به مادرمو گل میچینـه بـوادرمو سـوار ایـ اسـب
نتیشمو سوار اون اسب نتیشمو سوار سیاره میشمو تا دم دروازه میشمو دروازه ن ی
دارهو قلف امبوی دارهو اوروسه می ه :قی قیو و قی قیوو زنبوره می ه هیلیـز و ویلیـز».
بلوکباشی )181 :1342
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یکی دی و از بازیهای سوگومی بازی «آسیا نشی » اس  .آسیا نشـی از بـازیهـای
میکنند و دایوهوار میایأتند .یکی از آنها اوستا میشود و با صدای بلند میاوانند:
آسیا بشین:
بچهها :میشینم
اوستا :آسیا پاشو
بچهها :پا نتیشم
اوستا :هون عتههون
بچهها :پا نتیشم
اوستا :قفل و کلیدون
بچهها :پا میشم
اوستا :آسیا میز بأاز
بچهها :بفوما پاهایشان را به حال

میز درمیآورند)

اوستا :صندلی بأاز
بچهها :بفوما پاهایشان را ام کوده به شکل صندلی درمیآورند)
اوستا :آسیا بخوا
بچهها :میاوابم دستشان را زیو سو بوده و به حال

اوابیده درمیآیند)

اوستا :آسیا بخند
بچهها :میاندم .هه هه هه هو هو هو
اوستا :قلیون بک .
بچهها :میکشم .قور قور قور قور قور قور
بازی دی و «کوچول موچول» نام دارد« .در ای بازی دو نفو روبووی هم مینشـینند.
یکی دس

دی وی را میگیود و از ان ش

کوچک او شـووع بـه گفـت ایـ هتـالت

میکند:
ای کوچولو موچوله ان ش
ای مادر مچوله ان ش

کوچک را میاواباند)

بعدی را میاواباند)
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ای عبا بلنده ان ش

وسری را میاواباند)

ای دعاکننده ان ش

اشاره را میاواباند)

ای شپ کشنده ان ش

شأ

را میاواباند)

ای گف

بویم به صحوا اشاره به ان ش

ای گف

چی بیاریم اشاره به ان ش

ان شتوی)

ای گف

گون بیاریم اشاره به ان ش

وسری)

ای گف

گوگه اونجاس

ای کله گنده گف

کوچک)

اشاره به ان ش

اشاره به ان ش

اشاره)

شأ )

هأتم شتا را هتواه از کی دی ه میتوسید »
در بازیهای ان شتی مادر کود را به صحب
توانههایی که مادر بوای کودک

کودن تشوی میکند.

میاواند نیـز از هتلـه توانـهبـازیهـای سـوگومی

هأتند .در بعضی از ای توانهبازیها مادر ویژگیهـای کـودک
مورد ستای

را بومـیشـتود و او را

قوار می دهد یا در بازی دی وی مادر دو پای بچه را روی دو پای اـود

میگذارد و قدم بومیدارد و میاواند:
وچم بلبل باره
وچم وچه کالره
وچم میوزا فتحاهلل
و هتی طور راه میرود و بوای کودک

توانـه مـیاوانـد .مضـتون بعضـی از ایـ

توانه ها حضور پدر و مادر و دی و اعضای اانواده اس

و هتی طور احأاس ایتنـی از

بودن اعضای اانواده کنار هم« .در بوای بازیها کود از االل اشعار با اشیایی که در
زندگی روزموه مورد استفاده قوار میگیونـد یـا بواـی هـانوران و اصـوات آنهـا آشـنا
میشود .بازی «تاپ تاپ اتیو» و «کالغ پو» از هتله ای بازیها هأـتند؛ یـا در بـازی
«اوگوشک» دوستی با حیوانات مضتون مورد تککید مـادر اسـ  .در بواـی بـازیهـا
کود از طوی اشعار با کارهایی که معتوالً در زندگی روستایی انجـام مـیگیـود آشـنا
میش ود؛ مانند :آ

کشیدن آرد الک کـودن اتیـو کـودن نـان پخـت

در ایـ چنـی

بازی هایی مضتون ای اشعار با حوکات نتادی نتایشـی هتـواه مـیشـوند» ناصـوی
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 .)162 :1382در بازی «اونه قاضی» مادر دس

اود را مش

مـیکنـد و روی دسـ

بچه میگوید :باالتو.
کجاس

مادر میپوسد :اونه اواهو
بچه میگوید :باالتو.
مادر میگوید :اونه پدر
مش ها باال میرود تا به نو

کجاس

و هتی طور اسم بقیه فامیـل را مـیبـود و از

بوج می رسد .در ای بازی کود بـا اعضـای اـانواده و

اویشاوندان آشنا میشود .در ای بازی میتوان اسامی انأانها یا حیوانات را به هـای
اسامی پدر و مادر و اویشاوندان قوار داد و بازی را با تنوع بیشتوی اهوا کود و ازانـه
واژگان کود

را گأتو

داد« .بوای از ای بازیها هنبه تتوینی و کنشی دارنـد و بـه

منظور ایجاد ال وهای گوناگون حوکتی در کود
سو گودن تنه دس
رفت

به کار گوفته میشوند .در ای بازیها

و پا به کار گوفته میشوند تا فعالی هایی نظیو نشأت

ایأتادن دویدن پویدن باال رفت

عنوان مرال هن امی که مادر دو دس
میاواند :دس دسی بابا

پوتا

سینهایـز

کودن و ...بهتـدریو شـکل ب یونـد بـه

بچـه را مـیگیـود و آنهـا را بـه هـم مـیکوبـد و

می یاد ...انجام دهد ای کار موهب تقوی

عضالت دسـ

کود میشود یا در توانهبازی «هم هتک بوگ ازون» که مـادر دو مشـ

کـود را

و حوکـ

دادن آنهـا

روی هم حوک

می دهد هتع کودن ان شتان به صـورت مشـ

روی یکدی و یکی از مهارتهای حوکتی اس

که در کود ایجاد میشود یـا در بـازی

«کشا مشا» مادر دس های کود را می گیود و به هلو و عقب و چپ و راس
می دهد و شعوی بوای

می اواند .مادر هن ام بازی بـا نـوم

حوک

دادن عضـالت حوکتـی

کود نوعی هتاهن ی ماهیچهای را در او به وهود میآورد ».هتان)166 :
ترانهبازیهای آئینی ـ مناسبتی
بأیاری از بازیهای سنتی بیواسره نشاندهنده یک آیـی اسـرورهای یـا هـادویی
هأتند .بعضی از توانهبازیها آن قـدر دیوینـه و ژرفانـد کـه بـا آیـی هـای نتایشـی ـ
اساطیوی پیوند مییابند .مهمتوی عناصو در بـازیهـای آیینـی ایـوان عبـارتانـد از.1 :
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بچه میگذارد و از او میپوسد :اونه قاضی کجاس
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موسیقی ضوباهن

ریتم) .2 .رن

پوش

و چهوهها .3 .حوک

و رفتار .4 .شـوای و
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شن ی طنز)« .در مواسم آیینی رسیدن به اندیشهای واحد باعث شور و هیجان میشـود
و ای حوکات را دی و نتیتوان رقص نامید؛ بلکه به آنها بازیهای آیینی میگویند .ای
آیی ها هم چنی دارای نظم هأتند .پای بوداشت

کف زدن دویدن سـینه زدن بـاال و

پایی پویدن در یک دوره زمانی مشخص انجام میشود .در آیی ها سه وحـدت وهـود
دارد .1 .وحدت مکان :چونان شیون اه عیدگاه حجلهگاه مأجد مصلی میدانگـاه.2 .
وحدت زمان :ساع

اای روز اای .3 .وحدت حضور :مالقـات اروا انأـانی در

نقرهای مشتو » هاوید  .)142 :1382بازی عتو زنجیوباف یکی از ایـ بـازیهاسـ
که آن را به آئی نوروز ارتباط میدهند« .در ای توانهبـازی عتـو زنجیوبـاف نتـادی از
شخصی

عتو نوروز یا هتان ایزد باران اس

باز میکند و پش
اس

که زنجیو زمأتان و سوما را از دسـ هـا

کوه سیاه میاندازد آنجا که های اه دیوان اس  .بابا نتـادی از بهـار

که با اود فواوانی و زندگی میآورد آوای هانوران نیز نشانی از بیداری طبیعـ

و موهودات آن اس

که یک به یک به پیشواز بهار میروند» محتدی و قـایینی ج 1

 .)39 :1384روایتی از توانهبازی عتو زنجیوباف به قوار ذیل اس :
«بچهها :عتو زنجیوباف و اوستا :بلهو بچهها :زنجیو ما رو بافتی و اوستا :بلهو بچهها:
کوه اندااتی و اوستا :بلهو بچهها :یه عووس دارم از کدوم دروازه و اوستا :از ایـ

پش

دروازهو بچهها :شپ

دارهو اوستا :از ای دروازهو بچهها :کک دارهو اوستا :از ای دروازهو

بچهها :ساس دارهو بچهها :از ای دروازه ».کیانیان )227 :1384
درونتایه اساطیو توانه های بـازی نیایشـی نشـان قـدم

آنهاسـ  .ایـ توانـههـا را

کودکان میاوانند و کودکان آنها را بـه صـورت آیـی هـای نتایشـی انجـام مـیدهنـد.
نتونهای از ای توانههای بازی نیایشی که هـزو توانـهبـازیهـای آئینـی هـم محأـو
میشوند توانههای بازی «طلب آمدن باران» یا «بند آمدن باران» اس  .آیی باراناواهی
معتوالً در فصل پاییز انجام میگیود یعنی زمانی که گندم دیتی بـه بـاران نیـاز دارد .در
ای زمان اگو بار

باران کم شود یا باران نبارد بچهها در ابتدای شب هتع مـیشـوند

و یک نفو را به شکل دلقک یا به زبان محلی «هل هل کوسه» درمیآورند و لباس پاره و
رن ارن

به او میپوشانند و چو

بلندی در حدود یک متو در وسـط دو پـای او قـوار
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میدهند و با طنا

میبندند به گونهای که هل هل کوسه سوار بو اسب مجأم شود .سپس هل هـل

کوسه به سوع

به هلوی هتاع

کودکان حوک

میکند بچهها به دنبال او ای اشعار

را میاوانند:
هل هل هلونه

hal hal haluna

امو ادا بارونه

amre xodâ bâruna

آمدن باران به امو اداس
hal hal kusa čalâke

هل هل کوسه چاالکه
هل هل کوسه چاال اس
گنتا و زیو ااکه

ganemâ ve zire xâka

گندمها به زیو اا اس
هل هل کوسه بدوشه

hal hala kusa beduša

هل هل کوسه عصبانی اس
شاا

مث دروشه

شاا

مرل درف

sâxeš mese derowša

تیز و بونده اس

آنیزاده )86 :1387
بازی آیینی «کوسه و رول» یکی دی و از شنااته شدهتوی آیی های نتایشـی اسـ
که در بخ هایی از ایوان هتچنان بوگزار مـیشـود و کودکـان باهیجـان در آن شـوک
می کنند« .در روستاهای رش

رول هوان نیوومند و بلندباالیی اسـ

سیاه می کنند و به های دم هارو یا دستهای کلو
شکلی دی و آرای

به پشت

کـه چهـوها

را

می بندند .کوسه را هم بـه

می کنند .رول و کوسه دلبأته داتوی هأتند کـه بـوای بـه دسـ

آوردن او با هم میهن ند .رول دنبال کوسه راه میافتد .از کن

و درگیـوی میـان آنهـا

کوچک و بزرگ میاندند و شادی میکننـد .در ایـ میـان کودکـان بـا هتـدی و آواز
میاوانند :ای رولک شیوازی
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چو

چو

را محکم میبندند و چند عدد زن وله پو سووصدا به دو سـو
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یک دور تو بوکون بازی
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ارول چه هور روله
تا کتو بیجیو چوله
رولها یا رولک ها نتـاد سـیاهی زمأـتان یـا دیـو سـوما) از آن رو بـوای کودکـان
دوس داشتنی هأتند که دیوهای قصهها را به یاد میآورند .شخصی

کوسه نیـز ریشـه

در آیی های که ایوانی دارد ».محتدی )27 :1382
توانههای بازی مناسبتی نیز هزو توانـهبـازیهـای آیینـی محأـو
توانههای بازی گونهای از توانههاس

مـیشـوند .ایـ

که در زمانهـای ویـژه ماننـد هشـ هـا و عیـدها

اوانده میشوند .بوای نتونه توانه «شالی نو مالی نو» از توانههای بازی مناسـبتی اسـ
که کودکان در شبهای پایانی سال آن را میاوانند .ای توانهها متک اس
اهوای نتای

یا بدون اهوای نتای

هتـواه بـا

باشند.

«بازیهای آیینی هت ی موسیقاییاند یا با کف زدن و آواز هتواهند یـا بـا سـازهای
بادی بزرگ و کوبهای دو پوس

و یا کوبهای ساده به هتواه حوکات هتواهی میشـوند

یا در کنار سازها آوازهای هتعی یا تکنفوه اوانده می شود .در هته های ایوان شـو
رو

شتال و هنو

در ای بازیها ضوباهن

ریتم) مهمتوی نق

را بـوای مواسـم

بازی ایفا میکنند» هاوید  .)21 :1382در بازیهای آیینی سعی میشـود بـا توسـل بـه
نیووهای ماورا الربیعه شجاع

و دالوری را به دس

آورند .بازیهای آیینـی نتایشـی

تقابل بی ایو و شو هأتند.
ترانهبازیهای لفظی
در گوی های بعضی از مناط که در آنها بوای از توانههای بازی هنبه بازی لفظی
دارند ای هور توانهها بو تکوار یک حوف یا قوینهسازی و تکوار یک واژه یـا اسـم در
سااتار کلته یا هتله بنا میشوند .نتونه ای توانه بازی «اتلک بی اتی تتلک» اسـ  .در
ای بازی بچهها روی زمی مینشینند و پاهای اود را دراز مـیکننـد .یـک نفـو شـعو
میاواند و با ضوبه به نوب

به پای بچهها میزند .با آاوی ضو

اود را هتع میکند و بازی ادامه پیدا میکند تا یک پا باقی بتاند.

شعو آن فـود پـای
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ـ اتلک تی تتلک
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ـ پنجه پشیتان شکو
ـ عباس کجاس
ـ تو بارچه
ـ چی میچینه
ـ آلوچه
ـ ور داتوا تو اونه
ـ ور پأوا تو کوچه
ـ آلوچه سه گودو
ـ ابو داده به اردو
ـ اردو قلندر شده
ـ دستال شا سواته
ـآ

طال ریخته شده

ـ آره بَوه یکی

بزن

ـ بِدِره بینام )131 :1342
«نتونه دی وی از توانههای لفظی بازی «گوگم به هوا» اس  .در ای بـازی بچـههـا
دایوهوار میایأتند و دس های یکدی و را میگیوند .یکی از آنها مـیگویـد :گـوگم بـه
هواو هوا زمینهو هو که نشینهو گوگه زمینهو در ای حال هته باید بیدرن
کأی ننشأ

بازنده اس

بنشینند .اگـو

و ای بار عکس آن گفته میشود :گوگم به هواو هوا زمینـهو

هو که بنشینهو گوگه زمینه .بیدرن

هته باید بایأتند .ای هتالت بایـد ایلـی سـویع

تکوار شود تا بوندهها و بازندهها مشخص شوند کیانیان  .)48 :1384واژههـایی کـه در
ای بازیها آورده میشوند رالباً بهتنهایی و در توکیب شعو معنای درسـتی ندارنـد امـا
ای شعوها با واژههای بیمعناشان در سااتار بازی نقـ

مهتـی دارنـد .محتـد احتـد

پناهی ستنانی در ای باره شعو را هانتایه بازی میداند که شور و حوک
بازی را از حال

سکون بیوون می آورد و حوک

اس « .اگو شعوها معنا داشتند ااصی

مـیآفوینـد و

هیجان و هاذبـه بـازی بـو عهـده آن

هادویی و تکثیوگذاریشـان کـاه

مـییافـ .
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فقدان معنا و ارتباط منرقی موهب می شود تا ذهـ کـود یـا بـازیک
شماره  74زمستان 9315

ضوباهن

بالواسـره بـه

شعو و تکثیو آن در بازی بازگودد ».احتد پناهی ستناهی )34 :1383

جمعبندي 


کود

از طوی بازی به رشد عاطفی عزت نفس کشف محـیط و اشـیای پیوامـون

اود دس

مییابد .بازیهای کودکان باعث رشد هأتی آنها شده و احأـاس آزادی و

روحیه کار را در آنها تقوی

میکند و شوایری مناسب بوای ابواز آرا و ررب هـای آنهـا

فواهم میآورد« .بوای از مهمتوی کارکودهای بازیها را میتوان چنی شـتود :کـارکود
ساماندهی روانی کارکود سوگوم کننـده کـارکود پیوندسـازی کـارکود زبـانی کـارکود
ورزشی کارکود نتایشی کارکود پـوور

فکـوی کـارکود هنأـی» محتـدی :1382
حس دفاع از میه  .2آموز

 .)17اثوات بازیهای محلی عبارتاند از .1 :تقوی

و توتیب  .3تأویع قدرت تصتیمگیوی و اراده  .4تقوی

نظـم

حس دینی  .1ارزان و راحـ

بودن بازیهای محلی  .6اشتواکات محلی .کود با رشد هأـتی ـ روانـی بـازیهـای
تقلیدی را پش

سو میگذارد و مهارتهای بیشتوی در حوکات پیـدا مـیکنـد .در ایـ

موحله بازیهای کود نتادی میشود .کود تتام آرزوهای اـود را از طویـ بـازی
کـود از انجـام آن بیشـتو لـذت

نتایان می کند .زمانی که بازی با توانـه هتـواه اسـ

میبود .توانههای کودکان دارای مضامی متنوعی هأتند .متکـ اسـ

یـک توانـهبـازی

مضتون ااصی نداشته باشد و توصیفی از یک حیوان یا شیئی باشد؛ یا تتریلی ااالقـی
یا آموز

مهارتی یا طو چیأتانی باشد .گاهی مواقع یک توانهبازی شامل دو یـا چنـد

مضتون اس  .در عی حال که سوگومکننده اس

و باعـث تفـویح بازیکنـان مـیشـود

نکات ااالقی و مهارتهای رفتاری را به آنها آموز

میدهـد و بـه پـوور

فکوی آنها میپودازد .مهمتوی ویژگی توانههای بازی تقوی
موسیقی و ریتم و تقوی

ذهنـی و

قـدرت کالمـی شـناا

قوه االقه کودکان اس  .در ای توانهها قافیـهسـازی اهتیـ

ویژهای دارد .قافیه توانههای بازی باید گو

را بنوازد.

بازيهايکودکان11
ترانه 


کودکان در بازیهای اود قافیهسازی میکنند و نام آن را بازی میگذارند .توانههای
توانهبازی را توانهبازی «ان شتان دس » دانأ

که مـادر ان شـتان طفـل را یکـی یکـی

میاواباند و بوای هو یک از آنها کاری و شغلی میتواشد« .در اشعار مادران کود

بـا

مفاهیتی از قبیل اانواده حیوانات اشیای محیری پیوامون کـن هـایی کـه در زنـدگی
و ...آشنا می شود .ارایه تتامی ای مفاهیم به کـود کتـک

روزموه هویان دارد طبیع

می کند تا دنیایی را که در آن زندگی مـیک نـد بشناسـد .البتـه تـا قبـل از یـک سـال ی
تجوبههای آوایی کالم نق

بوهأتهای دارند در حالی که تجوبههـای معنـایی کـالم در

حدود یک تا سه سـال ی گأـتو
ویژگیهای توانهبازی ها تقوی

مـییابنـد» ناصـوی  .)172 :1382یکـی دی ـو از
زیـوا در ایـ

گفتار و زبان و تتوکز در کودکـان اسـ

بازیها که گفت و بی شخصی ها بوقوار میشود ای گفت وها باعـث تقویـ

گفتـار و

زبان و تتوکز در کودکان میشود.
توانههای بازی با رشد کود
عاطفی هو

پیچیدهتو میشود و باعث رشد هو

موسیقی و حتی هو

هیجانی هو

ریاضـی او مـیشـود .بـا گأـتو

زندگی آپارتتانی مؤسأات فوهن ی و مهـدهای کـود

شهونشـینی و

بـا بوپـایی دورههـای فشـوده

بازیهای محلی کودکان سعی در احیای ای بازیها و توانههایشان دارند.
منابع 

احتدپناهی ستنانی محتد « .)1381تحلیلی بو بازیهای سنتی .گفت و بـا محتـد ـ
احتد پناهی ستنانی» کتاب ماه هنر

 43فووردی صص  31ـ .32

احتــدپناهی ســتنانی محتــد  .)1383توانــه و توانــهســوایی در ایــوان ســیوی در
توانههای ملی ایوان) تهوان :سوو .
آنیزاده علی  .)1392آیی های کودکی و سبک زندگی گزارش پژوهشی تهـوان
موکز تحقیقات صدا و سیتا.
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بازی کودکان بعد از الالییها و ابتدا مادر آنها را به کـود مـیآمـوزد .شـاید نخأـتی
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آنیزاده علی « .)1387درآمدی بو عناصو سازنده بازیهای سنتی» فرهنـگ مـردم
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ايران

 12بهار صص 126ـ.81

بوهاس استاعیل  .)1381بازیهای محلی استان بوشهر بوشهو :شووع.
بلوکباشی علی « .)1342ن اهی به چند بازی دیوی ایوانـی» کتاب هفتـه

11

صص  129ـ .121
بینام  .)1342کتاب هفته

 1صص  131ـ .129

پیتان ع « .)1342هواالال» کتاب هفته

 .13زیو نظو دکتو محأـ هشـتوودی

سازمان چاپ و انتشارات کیهان.
هاوید هوشن

« .)1381بازیهای آیینـی» ماهنامه انجمن نمـايش دوره هدیـد

 13س .1
هاوید هوشن

« )1382بازیهای آیینـی در کاشـتو» پـل فیـروزه س 3

9

صص  148ـ .139
ههازی ناهید  .)1392بازیهای نمايشی در ايران تهوان :فواز.
کیانیان داوود  .)1384نمايش کودک تهوان :مؤسأه فوهن ی منادی توبی .
محتدی محتد هادی « .)1382ریشهها و بنیادهای تاریخی بازیهای سنتی ایـوان»
پل فیروزه س 3

 9صص  36ـ .11

محتدی محتد هادی قاینی زهـوه  .)1384تاريخ ادبیات کودکان ايران ج  1چ
 1تهوان :نشو چیأتا.
ناصوی مأعود « .)1382افأون کالم موسیقی و حوکـ
سنتی در دوره اول کودکی)» پل فیروزه س 3

ن ـاهی بـه بـازیهـای

 9صص  176ـ .149

هیوز فوگاس پیتو  .)1384روانشناسی بازی (کودکان ،بـازی و رشـد) توهتـه
کاموان گنجی تهوان :رشد.

