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 چکیده

. طبق اسناد  بر می گردد بر اساس داستانهای اساطیری به دوران کیانیان از و سرمنشاء پیدایش این ورزشآغ

اس تحقیقات و بر اس .سال قبل از میالد مسیح تا کنون دارای قدمت می باشد ۵۲۵تاریخی این ورزش از 

نام چوگان نیز از آن دوران به یادگار  مهد و زادگاه این ورزش ایران باستان می باشد و ،مطالعات انجام شده

 بازی های صحنه خود های نگاره و مینیاتورها در ایرانی، بزرگ نقاشان و هنرمندان از بسیاری .مانده است

این ورزش نشاط انگیز از همان ابتدای شکل گیری حکومت ساسانیان در  اند. کشیده تصویر به را چوگان

در ورزش چوگان مهارت داشتند. شاهان این   ایران رواج عام داشته و نه تنها بزرگساالن، بلکه کودکان نیز

سلسله اغلب چوگان بازی می کردند و در مسابقاتی که برای این ورزش ترتیب می یافت، جوایز هنگفتی به 

سرآمدان این ورزش اعطا می کردند. این ورزش وسیلۀ سرگرمی و تفریح بزرگان بود و مردمان بیشماری 

دند، برای همین اغلب میدانها و مکانهای مشخصی برای بازی نیز همواره برای تماشای آن جمع می ش

 چوگان در نظر گرفته می شد. 

 : ورزش، چوگان، مسابقه ورزشی، حکومت ساسانیان.واژگان کلیدی

 

Sport of Polo during the Reign of the Sassanian 

Abstract 
The beginning and the origins of the polo based on mythological stories goes back to the era the Kayanids. 

According to historical documents, this sport was known in Iran on f 525 years before Christ. According to 

research and studies, Iran is the cradle and the birthplace of this sport. and the name of the ancient gates of 

that era remained and the name of polo reminded of that era.  Many artists and painters of Iran, in theirs 

miniatures and paintings have depicted scenes polo game. This exercise bracing spread in Iran from the 

beginning of the formation of the Sasanian government , and not only adults, but children also had a  skills 

in sport of polo. Kings of this dynasty were often polo and at polo games, prizes were awarded large sums 
to the elite of this sport. This exercise was a means  for entertainment of nobles and Countless people 

always gathered to watch it, For this reason, most of the stadiums and certain areas were considered to play 

polo. 
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 مقدمه 

مردمان ایران باستان با الهام از اندیشه های زرتشتی اهمیت ویزه ای به انواع ورزشها می دادند. هدف نهایی 

این ورزشها تربیت بدن و آمادگی جسمانی از طرفی تقویت روحیه رقابت بین ایرانیان بود. از جمله 

نی بود، ورزش چوگان می باشد، که ورزشهایی که بسیار مورد عالقۀ ایرانیان بود و برگزفته از سنت های ایرا

منابع تاریخی به وجود و اهمیت این ورزش از دوران اردشیر اول بنیانگزار حکومت ساسانیان اشاره دارند 

(. بدون تردید وقتی در این دوره به بازی چوگان اشاره شده است، نشان می دهد که 07: 4631)دینوری 
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، اگرچه به علت قلت منابع تاریخی پژوهش در مورد آن بسیار سابقۀ آن بسیار فراتر از دورۀ ساسانی است

(. این ورزش نه تنها مستلزم ورزیدگی بسیار در اسب سواری بود، بلکه می 33: 4613سخت است )بهروز: 

بایست ورزشکار قدرت کنترل باالیی داشته و با مانورهای پیاپی گوی چوگان را هدایت می کرد. ورزشهای 

ان از جمله چوگام نفش ویزه ای در بازشناسی فرهنگ و آداب و سنن ایرانی دارند. غیر از ملی و باستانی ایر

نوشتۀ ذبیح بهروز هیچ پژوهش مستقل و قابل توجه در مورد سابقۀ بازی « گوی و چوگان در ایران»مقالۀ 

اکتفا نموده و  چوگان در ایران انجام نگرفته است. مقالۀ فوق نیز تنها به بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی

چشم انداز روشنی از این بازی در دورۀ ساسانیان ارائه نداده است. بنابراین اهمیت پژوهش در این حوزه 

مشخص می گردد. در پژوهش حاضر در پی سنجش و ارزیابی این فرضیه هستیم: چوگان از بازی اهی ملی 

هان این سلسله اهتمام ویژه ای به برگزاری ایرانیان بوده و در دورۀ ساسانیان نه تنها مردم عادی بلکه شا

 مسایقات چوگان داشتند و جوایز هنگفتی میان ورزشکاران این رشته تقسیم می کردند.

 

 شناسی تحقیق  روش

در این پژوهش جایگاه چوگان به عنوان ورزش ملی ایران در دورۀ حکومت ساسانیان مورد بررسی قرار می 

تحلیلی خواهد بود. یعنی  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی گیرد.. با توجه به ماهیت موضوع،

پژوهشگر می کوشد ابتدا موضوع مورد بحث را توصیف و تشریح و سرانجام ابعاد و زوایای ورزش 

چوگان در دورۀ ساسانیان و اهتمام شاهان آن سلسله به این ورزش را تحلیل می کند. بدیهی است که روش 

 ژوهش عمدتاً کتابخانه ای و اسنادی است.گردآوری اطالعات در این پ

 ها  یافته

(. 446: 463۵بازی چوگان در ایران حدأقل از دورۀ کیانیان و هخامنشیان مرسوم بوده است )ثعالبی، 

ساسانیان خود را میراث دار سنن ملی ایران قلمداد می کردند، بنابراین به احیای سنن هخامنشی پرداختند. از 

سانیان به نحو بارز و برجسته ای به حمایت از این ورزش پرداختند. شاهان این جمه ورزشهایی که سا

سلسله خود نیز به بازی چوگان می پرداختند و در مسابقاتی که در حضور شاهنشاه ترتیب می یافت، وجوه 

هنگفتی را صرف دادن جایزه به ورزشکاران این رشته اختصاص می دادند. از طرفی یکی از برنامه های 

ربیتی کودکان خانواده های بزرگان در این دوره آموزش در رشته های مختلف ورزشی از جمله چوگان ت

 (.۵13: 4633بود )کریستن سن، 

 

 بحث و نتیجه گیری 

طبق اسوره های ایرانی که در شاهنامۀ ثعالبی بازتاب یافته، بازی با گوی و چوگان از زمان پادشاهان 

(. پس از آن در دورۀ هخامنشیان نیز اطالعات 446: 463۵بود )ثعالبی،  اساطیری کیانی در ایران مرسوم

مبسوطی از بازی چوگان در ایران وجود دارد، و داریوش سوم هخامنشی گوی و چوگانی را به اسکندر 
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(. در دورۀ ساسانیان به ویزه از دورۀ 410: 4، ج4634؛ جوزجانی،  134: ۲،ج4603مقدونی فرستاد )طبری، 

یانگزار این سلسله بازی چوگان در ایران مرسوم بود و حتی کودکان کم سن و سال نیز چوگان اردشیر بن

(. این مسئله نشانۀ عمومیت یافتن ورزش چوگان در بین مردم ایران در عصر 07بازی می کردند )دینوری،: 

(. یکی از ۵13: 4633ساسانیان است و بیانگر تعلیمات کودکان ایرانی در این ورزش است )کریستن سن، 

عوامل پیشرفت این ورزش در دورۀ ساسانیان حمایت شاهان آن سلسله از بازی چوگان است. برای نمونه 

خسرپروزی از مقتدرترین شاهان آن سلسله در میدانی که مخصوص چوگان بود، مرزبانان کشور را دستور 

گان در این ورزش خوشش آمد و دستور داد تا با یکدیگر مسابقۀ فوتبال دهند. شاه ایران از بازی کی از بزر

(. این مسئله نشانۀ 464: 4631هزار درهم به او بپردازند )دینوری،  177داد تا مجایزۀ هنگفتی به مبلغ 

 پیشرفت ورزش چوگان در آن دوره وو جود میدانهایی مخصوص برای بازی چوگان بود. 
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