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:چکیده
رویکرد امیک بررسی کیفی ورزش زورخانه با هدف پژوهش،در این 

هاي شهر کرمان در این کاران زورخانهنفر از باستانی15.  و تفسیري است
تحلیل اي براي ي زمینهشناسی کیفی نظریهروش.  تحقیق مشارکت نمودند

: این مقوالت عبارتند از.  مقوله بدست داد4استفاده شده است که ها داده
به طور کلی ها، و شخصیتادوات زورخانه، هنر و معماري، اشعار و مناسک

گیري هویت ورزش زورخانه تأثیر زیادي بر شکل: نشان دادها تحلیل یافته
ي آداب و رسوم، نوع در واقع هویت پهلوانی ساخته و پرداخته.  پهلوانی دارد

ي ابزار زورخانه که توأمان با ي اجراي حرکات به وسیلهحرکات ورزش و نحوه
در واقع ادوات زورخانه، نوع اشعاري که .  اشعاري حماسی و مذهبی است

هاي حماسی و مذهبی چه شود، معماري سنتی و وجود شخصیتقرائت می
این فرایند .  کهن و معاصر همانند پوریاي ولی یا تختی مکمل یکدیگر هستند

گیري شود و به شکلگیري هویت میباعث افزایش تأثیر زورخانه بر شکل
.انجامدیت پهلوانی میهویتی واحد تحت عنوان هو

ها ادوات زورخانه، معماري، مناسک، شخصیتزورخانه،هویت پهلوانی،:مفاهیم کلیدي
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مسألهیانبمقدمه و 
أکه منشایرانیان وجود داشته است،از گذشته در میانهویت پهلوانی و جوانمردي 

پهلوانی در میان يدر زمان اشکانیان روحیه.  جو کردوجستمهرآن را باید در آیین
در زمان اسالم با گسترش تصوف شاهد تلفیق خانقاه و زورخانه .عیاران گسترش پیدا کرد

عنوان بکههشت ویژگی براي کسی. هایی باشددر واقع پهلوان باید داراي ویژگی. هستیم
، یعنی دارا بودن قدرت بدنی؛ دوم اول زورمندي« : شود وجود داردپهلوان شناخته می

گاه خداوند را پهلوان هیچ،نیروي اعتقادسوم، مهارت و قدرت؛ ، به معناي چاالکیهنرمندي
گري و تدبیر است، یعنی عالوه بر چهارم چاره؛طلبدبرد و همیشه از او یاري میاز یاد نمی

پنجم عالقه ؛زوربازو نیرنگ نیز تا آنجا که دور از اصول جنگ و مردانگی نباشد عیب نیست
بتواند ،آوريششم زبان؛ عالوه بر زور بازو و نیرنگ و تدبیر اهل بزم نیز باشدو شعر،به بزم

هفتم وفاداري به حکومت وقت، این وفاداري ؛ با حاضر جوابی و زیبایی مطلب را بیان کند
هشتم جوانمردي و هاي گوناگون آزمایش شود؛در وي وجود داشته باشد و در عرصهباید 

اگر چه صفات پهلوانی در .)43: 1390اربابی،(»صل مرام پهلوانی استافتادگی است، که ا
را جوانمردي و افتادگی اما همچنان محور اصلی آناست،طول تاریخ دچار تغییراتی شده

در واقع . ورزشی جنگی و میدانی بوده استورزش براي ایرانیان باستان،.دهدتشکیل می
-170: 1383،گودرزي(لوانی و دالوري بوده است ها راهی براي رسیدن کمال پهورزش
ترین کار هر يترین کار روزانه، ضرودر نظر ایرانیان باستان ورزش پهلوانی اساسی. )149
نیرومندي افتخار به بار .جوانان بوده استسرافرازيترین عامل سربلندي وشایستهفرد و

و نوري(مورد افتخار و استقبال است گرددبر میآورد و کسی که از پیکاري خونین می
رادمردي و پهلوانی،يزیادي به روحیهيایرانیان عالقه). 137-154: 1383طاهري

. ها هستنداین ویژگیجوي کسب هویتی مطابق با وبه نوعی در جست.جوانمردي دارند
.  ین رابطه دیدتوان حتی در لغات گوناگون پارسی در امیعالقه به رادمردي و پهلوانی را

نیو،نامبردار،اردشیر،هژبر،رادمرد،آزادمرد، آزاد،جوانمرد،دالور،گو،گرد،قهرمان،:مانند
بسیاري از لغات دیگر دال بر این مدعاستو... شیرگرد وشیرمرد،پهلو،آریا،بهادر،نیوزاد،

ر شده کمتر مد نظر پهلوان با ویژگی ذکامروزه در ورزش باستانی. )15: 1349میرئی،(
یعنی زور و قدرت بر سلوك پهلوانی غلبه دارد، به همین دلیل بین اسامی پهلوانی،.است

االترین پهلوان فردي است که ب.فاحشی وجود داردپهلوان زورگر تفاوت،باشیپهلوان
در فنون کشتی.کسی که تمام مراحل زورخانه را طی کرده استدرجه را در زورخانه دارد

نسبت است و به معناي کسی که ) ي(باشی ي استادي رسیده است؛ اما در پهلوانبه درجه
میله خم گیر است، رکهبه معناي کسی که معپهلوان زورگر .سرپرست پهلوانان است

، کاري در آموزش آنهاستروش باستانی.  )1380نیکوبخت،(کندزنجیر پاره میو کندمی



69یابی آنزورخانه و منابع هویت

و آنها را در هر کاري به سمت شاهراه و کردار نیک گردیده است؛احساساتدر افراد منشأ
آسانی    به ساخته که افراد در آتیهآنها را مهیاي کاري میورهنمون شده است؛ترقی

و ملت خود انجام در قبال وطن وظایف خود را خدمات شایانی شده وأتوانستند منشمی
مذهبی و پهلوانی ،ي ملیي از سه جنبهکارباستانی).  1383، نوري و طاهري(دهند 

اثر ورزش باستانی آنقدر عمیق است که در .ثیر بگذاردأیابی افراد تهویتتواند بر فرایند می
با توجه .مشاهده استروند  قابلان افرادي که به سمت این ورزش میزمان کمی در می

ا از غرض و تعصب این سه جریان جد.به اینکه کشور ما در یک سه راهی هویتی قرار دارد
کسانی که مظاهر غیر اسالمی -2؛ کسانی که رنگ غیر ایرانی را قبول ندارند- 1: عبارتند از

هر .  )1383محبتی،(دانندنگ غرب را برتر میکسانی که غرب و فره-3؛ را قبول ندارند
بنظر .دهندرایه میسه جریان یاد شده هواخواهانی دارند و بر راستی گفتار خود دالیلی ا

. استضلع جریان هویتی ایران را بهم متصل کرده 3مثلثی است که رسد زورخانهمی
؛ همچنین حس بالندایران میگرایی که پیروان آن بهیعنی حس ناسیونالیستی و ملی

عالوه بر .و گرایش به اسالم و گرایش به اصول عام بشري را در خود گنجانده استمذهبی 
هاي پهلوان کند زیرا از آنجا که یکی از ویژگیرخانه نیز ارتباطی با سیاست برقرار میاین زو

.نیرنگ و تدبیر در عین حال حامی حکومت وقت بودن است
سی و ملی که است اشعار حماءگرایی در حد اعالملیيزورخانه محل تقویت روحیه

ي      ثیري عمیق بر روحیهأتانگیز مرشد همراه با نواي دلشوداز فردوسی خوانده می
و از سویی وجود انواع ذکرهاي مذهبی.گذاردگرایی در افراد حاضر در زورخانه میملی

انجام حرکات ورزشی به صورت .هویت مذهبی استيکنندهاشعار معنوي به نوعی تقویت
می در المللی شدن این ورزش موجب شده است افکار ایرانی و اسالاي همچنین بینحرفه

این ورزش بر اصول بشري موجب عالقه به این ياز سویی تکیه.جهان گسترش پیدا کند
ورزش در خارج از مرزها شده است تا جایی که فدراسیون این ورزش نیز در بعضی 

و    از سویی وجود اشعاري که ریشه در مذهب .سیس شده استأکشورهاي اروپایی ت
. کنندوانی را در باستانی کار تقویت میفردوسی، هویت پهلگرایی دارند همانند اشعار ملی
این عناصر از چند . اي وجود ندارداي از عناصري است که بدون آن زورخانهها زنجیرهاین

،روح.دهندثیر قرار میأاعتقادي و فعالیت بدنی هویت فرد را همواره تحت تبعد معنوي،
مطالعات مقدماتی نشان داد تحقیقات .ثر هستندأکاري همزمان متاستانیجسم در فرایند ب

یابی انجام نشده در جریان هویتنقش کلیدي این نهاد اجتماعیيدر خوري در زمینه
استفاده نکرده و اي زمینهياز تحقیقات انجام شده هیچکدام از روش کیفی نظریه.است
ي اصلی پژوهش این ئلهدر این راستا مس.شوداحساس میپژوهشی در این زمینه ءخال

شوند؟منابع هویتی پهلوانان در زورخانه کدامند و چگونه تفسیر و معنا میاست 
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ادبیات پژوهش 
زورخانه در طول تاریخ در يریگبه شکل،)1388(عسکري نوريو)1384(گودرزي 

همچنین تاریخچه و آداب این ورزش و؛اندتوجه کردهقالب یک نهاد سیاسی و اجتماعی
. اندجسمانی توصیف نمودهيهاتیاخالقی و فرهنگی را عالوه بر فعاليهایژگیوجود و
هاي اخالقی ورزش المپیک و ورزش ایران باستان ي بین ارزشبه مقایسه،)1380(کاشف

ها در ورزشعواملی را که موجب رفتار اخالقی و غیر اخالقیيوي ریشه. پرداخته است
پهلوانی از ورزش ياینکه چگونه ورزش باستانی و اندیشهواست؛ شود را بررسی نمودهمی

هم به ، )2011(کیانی.ایران وارد ورزش جهانی بخصوص آلمان و انگلیس شده است
عالوه .تاریخی آن را بررسی نموده استيتوصیف خود زورخانه پرداخته است و ریشه

از و به توصیف شرایط زورخانه؛ راردادهکید قمورد تأمذهبی زورخانه رابرآن مبناي فلسفی،
در یک کار پژوهشی به توصیف زورخانه و ، )1949(ماکر.کنون پرداخته استگذشته تا

این ورزش را داراي حالتی نمایشی در واقع .رسوم موجود در زورخانه پرداخته است
مورد بررسی قرار خی این ورزش را نیزیسیر تارکندر مقایسه میو آن را با تئاتداندمی
نیز تاریخ این ،)2002(ریچارد .دهددهد و تغییرات آن تاکنون را مورد توجه قرار میمی

همچنین خود ؛ هاي اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده استورزش همچنین ریشه
روند تغییرات .را بررسی نموده استدزورخانه و و ویژگی افرادي که در آن قرار دارن

در پژوهشی تحت عنوان ،)1391(امینی و دیگران.محور بررسی وي بوده استانهزورخ
سنتی هايبه بررسی مکانمذهبی ایرانهاي سنتی ودر نمایشطراحی فضا و مکان

ردازند و شباهت و تفاوت این پهاي باستانی میهمچنین به بررسی مکانوي .پردازندمی
در تحقیق خود به بررسی عوامل ،)1391(انفر و دیگرانپیم.کنندها را بیان میمکان

ثیر محیط زورخانه بر هوش معنوي أهمچنین بر تکاران،هوش معنوي باستانیاثرگذار بر 
آگاهی تولید معناي شخصی،تفکر انتقادي وجودي،يلفهؤچهار م.کاران پرداختندباستانی

این نتیجه رسیدند با تقویت یکی از این و به و توسعه حالت آگاهی مورد بررسی قرار دادند
به نوعی سطح روانی و معنوي یکدیگر را تقویت .پذیرندأثیر میابعاد سایر ابعاد هم ت

پهلوانی،شجاعت،، فتوت،، در یک کار پژوهشی)121-136: 1390(یزدي .کنندمی
قهرمان و به ،پهلوان،صفوي بررسی نموده و به نقش فتیانقهرمانی و ورزش را در عصر 

ي متقابل میان سیاست و همچنین رابطهأکید کرده است؛ عبارتی ورزشکاران ت
داران زمانی حکومتنتیجه اینکهده است؛ صفوي را مورد توجه قرار دايکاري دورهباستانی

رو به صعود بوده و زمانی مورد اند ورزش عهد صفوي ورزش را مورد توجه قرار داده
نیز در ، )2008(امیرتاش و علی محمدي .ري واقع شده رو به نزول بوده استمهبی

؛پردازندهاي تاریخی آن میکنند و به بررسی ریشهزورخانه را توصیف میپژوهشی 
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کاري را بر اساس باستانی.کننددر میان مردم ایران بررسی میراهمچنین جایگاه زورخانه
: باشدمد نظر میي کهاهاهدف عمد.دهندمیوضیحفیزیک و مهارت تویژگی قدرت،3

دانش پایه براي ورزش يسوم ارایه،انهزورخياول معرفی زورخانه، دوم بررسی زمینه
.باستانی که تا حدودي در پژوهش محقق گشته است

هاي و ویژگیکند؛ ش ابتدا خود زورخانه را توصیف میدر پژوه،)2007(ردجین
. دهدتغییرات سلوك پهلوانی از گذشته تا به امروز را توضیح می.کندمیمعرفیزورخانه را 

دهد که سنت و مدرنیه مورد بررسی قرار میوي همچنین ورزش باستانی را در کشمکش 
هاي سنتی آن رو به ثیر قرار گرفته است و در عصر مدرنیته ارزشچگونه زورخانه تحت تأ

تصوف و .به بررسی آیین پهلوانی پرداخته است، )19-43: 1391(عروجنیا.افول گراییده
پذیري آن از اسالم را أثیرگیري این آیین در گذشته و تآیین جوانمردي و چگونگی شکل

به نوعی به معرفی آیین تصوف با توجه به خلقیات ابولحسن خرقانی .بررسی نموده است
.پرداخته است

پژوهششناسی روش
؛ لذا از قیق شناخت و تفسیر منابع هویتی زورخانه استبا توجه به اینکه هدف تح

در .براي انجام تحقیق استفاده شده استاي زمینهيشناسی کیفی و روش نظریهروش
کسانی است يدر بررسی و مطالعهينظریهاي به دنبال خلقزمینهيواقع محقق نظریه

نوعی افتداتفاق میسازي ظریهاي درگیرند آنچه در نکه در فرایند کنش یا تعامل مشابه
گیرد محقق قرار میيکه مورد توجهاستنتاج و انتزاع از یک فرایند معین و خاص است 

.)1998اشتراوس و کوربین،(

گیريکنندگان و نمونهمشارکت
. اندکاران شهر کرمان تشکیل دادهنفر از باستانی15کنندگان این تحقیق را مشارکت
آنها اطالعات کافی در این زمینه : اندانتخاب شدهگان به چند دلیلکننداین مشارکت

يهمچنین ناحیه؛کشور و آسیا بودندداشتند، تعدادي از آنها داراي سوابق قهرمانی جهان،
.باشدهاي کشور میکرمان در ورزش زورخانه یکی از قطب

در .شده استگیري هدفمند استفادهاز روش نمونهکنندگانبراي انتخاب مشارکت
ثر تنوع و گلوله گیري هدفمند یعنی حداککنندگان از دو راهبرد نمونهانتخاب مشارکت
، حداکثر تنوع یعنی انتخاب مواردي اندك اما با بیشترین تنوع-1.  شودبرفی استفاده می

گیري گلوله برفینمونه- 2آشکار شود؛ نوسانات و تفاوت در میدان يدامنهوسیله تا بدین
که ي بعديکنندهشود که مشارکتکنندگان پرسیده میاز مشارکتکه در این شیوه
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حسب بر.  )1387، فلیک(اطالع دارد چه کسی است پیرامون مقوله یا مفهوم مدنظر
کنندگان از تنوع زیادي برخوردارند آنها از مشارکتاکثر تنوع گیري بر اساس حدنمونه

، قهرمان قهرمان جهان، قهرمان کشورهمچنین از؛اندهاي گوناگون انتخاب شدهزورخانه
. گیري به عمل آمده استآسیا و سنین پایین همچنین افراد مسن نمونه

هاآوري و تجزیه و تحلیل دادهابزار گرد
کیفی يهاهاي تحلیل دادهکه یکی از روشاي زمینهيپژوهش حاضر از روش نظریه

توسط 1967اي در سال زمینهينظریه.ده استها استفاده شاست جهت تحلیل داده
و علمی معرفی شدياي به جامعهزمینهيگلیزر و اشتراوس با انتشار کتاب کشف نظریه

اقدام محقق کیفی در این روش معموالً. )1391ایمان،(مورد استقبال فراوان قرار گرفت
در میدان تحقیق ، هدر هر مصاحبهایی در حدود بیست الی شصت دقیقهبه مصاحبه

هاي اطالعاتی بنديها و دستهتا به اشباع رسیدن مقوله، چندین بار هامالقات. نمایدمی
رویدادها، واحدي از اطالعات است که متشکل ازيکنندهیک مقوله بیان.  انجام شود

آوري عمحقق همچنین باید به جم.  )1990، اشتراوس و کوربین(اند اتفاقات و موارد نمونه
يگونه اطالعات مورد استفادهایندر میدان بپردازد که غالباًو تحلیل مشاهدات و اسناد

آوري و تحلیل در یک فرایند زیگزاگیجمع.  )64: 2007، کرسول(گیرندکمتر قرار می
شوند و در خارج از آوري میاطالعات در میدان تحقیق جمع.  شودرفت و برگشت انجام می

به میدان باز مجدداًاطالعات، آوري بیشتر محقق براي جمع؛شوندل مییمیدان تحل
رجوع .  یابدشود و این فرایند ادامه میخارج میمجدداً، تربراي تحلیل عمیق.گرددمی

گیري نظري نامیده شود که نمونهکنندگان در قالب نظري انجام میمحقق به مشارکت
؛کندکیفی و عمیق اشاره میيبه سه رویکرد مصاحبهپاتن.  )1391ایمان، (شود می

رد راهنمـاي رویک-2؛1رسمیانی غیري گفتممصاحبه-1عبارتند ازپاتنهاي رویکرد
در مصاحبه ابتدا ). 110:1987، پاتن(3ي باز استانداردمصاحبه- 3و2عمومی مصاحبه

ي حاکم از حالت رسمی تا فضاشود میکننده کار شروعبصورت غیر رسمی با مشارکت
انجام ،در ادامه. خارج شود و مشارکت در بیان جزییات احساس راحتی بیشتري کند

در مصاحبه ؛یابد تا به عمق موضوع اشاره شودمصاحبه به صورت عمیق جریان می
.مشارکت آزاد است و قدرت مانور زیادي دارد

؛ کدگذاري باز-1: دارداي سه روش کدگذاري وجوداي زمینهشناسی نظریهدر روش
با ، ايزمینهيمحقق در تدوین نظریه.  کدگذاري گزینشی- 3وکدگذاري محوري-2

1 informal conversation interview
2 general interview guid
3 standardized open – ended interview
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ها را در ها و پدیدهاري باز به دنبال آن است که دادهکدگذ.کندکدگذاري باز شروع می
بندي دستههاي معنایی اس واحدها بر اسها یا گزارهعبارت.قالب مفاهیم عرضه نماید

واقع کدگذاري در . )1995، اشتروس کوربین(تا مفاهیم به آنها الصاق شوند ، شوندمی
این .شودتر را شامل میهاي اصلیهاي فرعی به مقولهمحوري فرایند مرتبط کردن مقوله

تفکر استقرایی و قیاسی است که طی چند مرحله انجام يعمل شامل فرایند پیچیده
د شبیه به کدگذاري باز از طریق انجام مقایسه و طرح پرسش انجام این فراین.گیردمی
ي کدگذاري است کدگذاري گزینشی که سومین مرحله. )1990، کوربین(شود می

گیري و پیونددهد؛ در این مرحله شکلتر ادامه میکدگذاري محوري را در سطحی انتزاعی
در این مرحله که بسیار ).  1387،فلیک(شود ها تشریح میبندي با سایر گروههر دسته

.ها ارتباط برقرار کندهبا دادحساس است محقق باید کامالً

قابلیت اعتماد
از )معدل اعتبار و روایی در تحقیقات کمی است(براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد 

:سه تکنیک متعارف و بسیار مرسوم استفاده به عمل آمده است
کنندگان که از مشارکتا همان تکنیک ساختار گذاري؛یبررسی توسط اعضا: اول

ها بازشناسی یید کنند یعنی بتوانند خود در این یافتهبررسی و تأرا هاخواسته شد یافته
بندي و مقایسه یا ساختهاي خام رجوع شدتحلیل یعنی به دادهيمقایسه: دومکنند؛

، چند متخصص بر روند کدگذارياستفاده از تکنیک ممیزي که : سوم؛نظریه صورت گرفت
.یید کردندأو فرایند و نتایج تحقیق را تي و استخراج مقوالت نظارت داشتند؛سازمفهوم

هایافته
یابی زورخانه چیست؟ که از منابع هویت: ال اصلی این بودؤدر تحقیق انجام شده س

ادوات : د ازعبارتن. گیري نظري و کدگذاري باز به چهار مقوله رسیدیمطریق نمونه
در زیر مقوالت یاد شده مطرح .هااشعار و مناسک و شخصیتهنر و معماري،زورخانه،

.شودگردیده و پس از توصیف شواهد الزم نیز ارایه می

ادوات زورخانه
مانند چرخ زدن برگرفته از ابزار و ، سنگ و حرکاتیادوات زورخانه مانند میل، کباده

کباده نماد کمان،در واقع میل نماد همان گرز،.  باشدمیدر جنگ هاي مبارزه تکنیک
ن استفاده از این بی.  به معناي توانایی حفظ تعادل در جنگ استسنگ نماد سپر و چرخ 

اي طراحی شده است به گونهزیرا این ابزارابزار ورزشی و احساس قدرت رابطه وجود دارد؛
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و اشعار همراه با ذکرهاي مذهبیشود و زمانی کهکه موجب افزایش قواي بدنی می
الگوهاي حماسی و مذهبی در باستانی و قرابت با حماسی شود موجب تقویت حس معنوي

تمام ابزار این ورزش چون از ادوات «:گویدکنندگان میمرشد از مشارکت.شودکار می
مادري ، ورزشکنیم این ورزش ملی ماستاول از همه احساس قدرت میجنگ بوده

.»افتمزنم یاد آرش کمانگیر میکباده میکهست زمانیما
فروتنی يدر ایجاد روحیههاي دیگر ورزش با سایر ورزشهاي ابزار این از جمله تفاوت

حماسی و ملی ،هاي مذهبیاز آنجا که حرکات ورزش باستانی با ذکر.و افتادگی است
جوانمردي، افتادگی و يیههمراه است به نوعی مانع از حس غرور بلکه موجب رشد روح

من خودم «:گویداره میبکنندکان در اینحجت از مشارکت.شودمیهویت پهلوانی
اما زدند درونشان حس غرور است؛دیدم وقتی افراد وزنه می.رفتمباشگاه بدنسازي می

نه ؛یعنی درون ورزش باستانی غرور کمتره.توي زورخانه حس همچنین چیزي نداري
به نوعی موجب اند با مذهب و اشعار حماسی در آمیختهاین حرکات چون .ه نیستاینک

.»شودفروتنی میيروحیه
رسد طراحی این ابزار ورزشی در هماهنگی با ادوات جنگی در گذشته و بنظر می

با اشعار مذهبی و حماسی به دو منظور پرورش روحی و بودن حرکات ورزشی مانأتو
استفاده از ادوات زورخانه را نه براي ،کنندگانبرخی از مشارکت. ستجسمی انجام گرفته ا

یکی از   .کنندهاي درونی تفسیر میمبارزه با خواستيونی بلکه برابیريمبارزه
کنی کمان و گرز دست گرفتی و در زمان ورزش احساس می«:گویدکنندگان میمشارکت

باید اینجا نفس خودت رو .بلکه مبارزه با نفساما نه مبارزه با افرادآمدي مبارزه کنی؛
ود و به افراد موفق شهاي خاص دیده میرزشپهلوان و پهلوانی در یک مجموعه و.  »بکشی

ترین چون بهترین یا فنیهاییشود؛ براي مثال در فوتبال لقبها اطالق نمیدر سایر ورزش
پهلوان بازوبند و بهپهلوان است؛ ته،اما در ورزش باستانی لقب برجس. شودبازیکن داده می

یکی از  .در واقع هویت پهلوانی متعلق به ورزش باستانی است.دهندپهلوانی می
کنید وقت یک فوتبالیست را صدا نمیشما هیچ«:گویدباره میکنندگان در اینمشارکت

گوید کار میباستانیگیر وگوید پهلوان سالم اما به کشتیهم نمیپهلوان و به استاد کاراته
نگاه . و این هم علتش چیزي نیست جز همین حرکاتی که در ورزش باستانی وجود دارد

ابزار این . »ها بیشتر حرف از حماسی بودن و مذهب استبینی در این ورزشهم کنی می
در واقع طراحی .نشدنی هستنداجزا جدا،خواندورزش و ضرب مرشد و اشعاري که می

از لحاظ ساخت فیزیکی ابزار ورزشی و همچنین موسیقی زنده که مرشد ارایه این دو 
تر أثیر ورزش باستانی عمیقشود تهمین امر موجب می.اهنگ هستندبا هم همکند می

زند عالوه بر آن زیبایی گیریم و مرشد ضرب میزمانی میل می« :گویداحسان می. شود
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کند تا اینکه در باشگاه بدنسازي پرسخیلی فرق میکه دارد از نظر روحی و معنوي هم 
رسد پرورش جسم بنظر می. »روحی استيبین حرکات و ضرب مرشد رابطهسینه بزنی؛ 

در واقع هدف از پرورش و .در این ورزش در راستاي پرورش روحی و درونی قرار دارد
من «:گان معتقد استکنندیکی از مشارکت.ورزدیدگی بدنی در اهداف درونی نهفته است

اتوانی را توانی دست یک نخودت را قوي کنی بزنم که اگر یک روزي به این نیت میل می
خواهم میاصالًموس یکی دفاع کنی مگر اینکه براي گردن کلفتی باشهبتوانی از نابگیري

.»هیچ بازویی قوي نشه

هنر و معماري
کند که پیروي میدر طراحی از الگوییشود مکانی که ورزش باستانی در آن انجام می

تر از جایگاه مهمانان نگود زورخانه پایی.مذهبی استيروحیهمناسب هویت پهلوانی و
از کند جایگاه من تأکید دارد، که بیان میهمین به نوعی برافتادگی باستانی کار. است

هنگام بطوري که.همچنین در ورودي زورخانه کوتاه استتر است؛شما مهمانان پایین
این حالت نمادي از احترام و افتادگی . و حالت تعظیم پیدا کندورود فرد باید خم شود

و سردمدهینشانتر از سایرین این گود یعنی خودت را کوچک«:گویداحسان می.است
کوتاه نیز یعنی با قامت شکسته وارد بشوي و دست به سینه بیایی و خم ) در ورودي(

در بیرون . کار به این حرکات عادت کندباستانیشودتکرار این حرکات موجب می»شوي
ها همه در رفتار این«:گویدکنندگان مییکی از مشارکت.زورخانه نیز این رفتار تداوم یابد

تر هستی و حتی رفتار رامآتر و مهربانوقتی میري بیرون از زورخانه.ثر استفرد مؤ
شکل گود برگرفته از شکل هندسی شش و.  »ثیر مرام زورخانه استحت تأات نیز تروزمره

) ع(و نیابت از امام رضا)ع(امام حسینيگوشه6هشت ضلعی است که به نیابت از قبر 
این «:گویدمرشد می.کردهند این ورزش را با مذهب مشاهدتوان پیوبه نوعی می.است

یا به نیابت از )ع(ضلع است بخاطر قبر امام حسین روید داخل شش یا هشت گود را که می
.»است زورخانه مثل مسجد گنبدم دارد)ع(امام رضا

و هم در ابزار ادوات و ساختمان زورخانه حرکات هنر و زیباشناسی در زورخانه هم با 
هاي انواع حرکت،خوشنویسی، نواختن ضربهنرها مثل خواندن شعر،.عجین شده است

در واقع هنري که در زورخانه .باشدن زورخانه میو موزون و شکل ساختماورزشی زیبا 
و هنر اي ورزش باستانی به گونه. کاري استاهنگ با روحیات باستانیجاري است هم

هاي هنري جلوهحتی هنرمند و معماري که به طراحی . موجود در آن مکمل هم هستند
اینجا « :گویدعلی می.ی با این ورزش داردپردازد خود نیز ارتباط عمیقدر زورخانه می

کاري و موزون ت ورزشی چه در حرکات شیرینچه در حرکا.محل پرورش استعداد است
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. این ورزش تمام آن هنر است«:گویدباره میینمرشد در ا.»استکار هنرخود انجام این
ها اینشکل است؛هنر انجام حرکات، خود ساختمان و سقف اینجا گنبدي،هنر مرشدي

ها را این سنگ«:مجید. »خواند خودش هنر استنر است؛ شعر و ادبیاتی که مرشد میه
که هم علییک آقایی است بنام سید. ها کشیده شدههایی روي اینبینی اینجا نقشکه می

تا بتواند خاصی داشته باشد با زورخانه يباید یک رابطهآدم می.  مرشده و هم ورزشکار
کار ها ساختمان بیاورد یعنی باید اینکاره باشی، باستانیروي این سنگقوش راذکر و ن

.  »کار هنري کندتوي زورخانه آدم باید پاك باشد تا بتواند ،باشی که بتوانی انجام بدي
بینی روي در و دیوار این ذکرهایی که می« :گویدباره میي دیگري در اینکنندهمشارکت

.»م یک هنري است توي زورخانههتعلیق است این خوشنویسیاست با خط نس

اشعار و مناسک
اشعار مذهبی بیشتر با حال و .در زورخانه اشعار رنگ و بوي حماسی و مذهبی دارند

است حالتی ) ع(از انجا که این اشعار در مورد ائمه .هواي روحی انسان سروکار دارد
چنین شرایطی منجر به تقویت هویت مذهبی .کندمعنوي بر فضاي زورخانه ایجاد می

بینی آخه ما که شیعه این اشعار مذهبی که می«:گویداحسان می.شودکاران میباستانی
))   ع(مکان بریدن سر امام حسین(گیریم و یاد گود قتلگاه أثیر قرار میهستیم تحت ت

حمید در مورد اشعار .  »شودمندي ما به اشعار هم میاین اشعار موجب عالقه. افتیممی
.دهیک حالت معنوي بهت دست میکالً.شوداین اشعار که خوانده می«:گویدمذهبی می

گریه ءافراد بدون استثنا.حالتی مثل حالت روضه دارد)ع(بردن ذکر امام حسینمثالً
.»چون این اشعار با احساس مذهبی سروکار دارند.دکننمی

این اشعار .شودگرایی مییز در زورخانه موجب ایجاد و تقویت ملیاشعار حماسی ن
.شودمحدود به سن خاصی نمیگذارد که در افراد بر جاي میايالعادهأثیر فوقحماسی ت

، شما انرژي وجدآوره،اشعار حماسی مثل شاهنامه«:گویدکنندگان مییکی از مشارکت
طور با انرژي راه همینکار را در خیابان ببینید؛ییک پیرمرد باستانشما مثالً.گیریدمی
پرستی و غرور ملی باعث تقویت حس وطنحجت معتقد است اشعار حماسی،.  »رودمی
غرور در کندشعر حماسی بعد غرور و آن افتخار و بالیدن را در شما زنده می«:شودمی

اشعار « :نیز معتقد استرشدم.  »ن غرور منفی فرق دارد، این غرور با آپرستیمورد میهن
ثیر بپذیرد و أافراد تيشود روحیه؛ باعث میحماسی هستندحماسی دالورانه است اکثراً

.»بیرون گود و زورخانه هم همین رفتار را داشته باشد
بخشندگی را ادب وایثار،احترام،نظم،آداب و رسوم زورخانه به افراد افتادگی،

هاي معمولی در زورخانه است که با تکرار و تمرین در کنشرفتارها و.دهدآموزش می
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کار در بیرون رفتار باستانیقدر عمیق است که به ثیرگذاري آنأاین ت.شودافراد نهادینه می
کار الگوي رفتاري پهلوانی را به طوري که باستانی.دهدمردم شکل میاز زورخانه و میان

لنگ ،رخصت گرفتنبراي مثال آدابی از قبیل .بندددر جامعه در میان مردم به کار می
یکی از .  و دعا کردن از جمله مواردي است که در زورخانه رایج استن زانو زدانداختن،
.گرفتن اجازه استاینجا رخصت گرفتن رعایت ادب است؛در« :گویدکنندگان میمشارکت

جورایی توي کترها این یام به بزرگدر واقع احتر.کندهمین یک جورایی فرد را افتاده می
گیرند توي پنجاه درصد افرادي که ادبی را که اینجا یاد می.گذاردفرد اثر میيروحیه

. »دهدرفتار درست را به افراد آموزش میزورخانه .کنندجامعه میان مردم رعایت می
:گویداد سخن میثیرگذاري آن بر شخصیت و هویت افرأاحسان هم به مناسک زورخانه و ت

جشن گلریزان یادت مثالً.دهددهد بخشندگی یادت میزورخانه نظم احترام یادت می« 
که توي اخالق و رفتارت جا باز هاست دهد یک تیکه نان هم داشتی تنها نخوري اینمی
گیرم از شما که بزرگی تا ترم دارم اجازه مییعنی من کوچکدزننهمین زانو میکند؛می

تی بینی نماد ایثاره جاي مرشد نرفاین مرشد می«:گویدحجت می.  »ورزش کنمبرم 
جلوي این ضربش یک بخاري برقی حرارت باال است تا پوست گرم شود تا صدا بشینی 

هاي واقعی همشون دیسک مرشد.حاال فرض کن ماه رمضان یا تابستان.ضرب در بیاد
.  فشار میاره حتی مشکل کلیه هم دارنوسنگیه،ضرب از سفالهين چون بدنهکمر دار

.»کنه بقیه ورزش باستانی کننددارد با جون خودش بازي می؛جوانمردي و ایثار یعنی این

هاشخصیت
کاران یابی باستانیاي در فرایند هویتها در ورزش باستانی نقش برجستهشخصیت

لوانی و الگوهاي تاریخی همزمان با پهکاران با نمادهاي پنداري باستانیهمذات.آفرینندمی
حضرت علی :عبارتند ازکاريهاي پرنفوذ باستانی؛ شخصیتگیردتمرین روزانه انجام می

ها و بانیان زورخانه هاي بعدي پیشکسوتدر رده.پوریاي ولی، تختی و یعقوب لیث) ع(
زش باستانی ر ورد«.  کنندن یک مدل نقش براي جوانان عمل میقرار دارند که بعنوا

حضرت یوسف ابراهیم، : ي دارند از گذشته تاکنون در جوانمرديزیادایرانیان الگوهاي
گیران سنتی، پوریا ولی از کشتی، 9یعقوب لیث از عیاران قرن ، )ع(امام علی، فرزند یعقوب

).119: 2005پورگیو، (»ستارخان و تختی
توت است و او را شاه مردان س مراتب فأر)ع(علی«کندکوب نیز اشاره میزرین

ایرانیان تازه (ی که با موالخوانند و این به این دلیل بوده او اولین کسی بوده استمی
احساس همدردي و همدلی  وران بودند پیشهيدر آن زمان از طبقهکه) مسلمان شده

ند این کاران داراي الگوهاي زیادي هستزورخانه.)348: 1369کوب،زرین(»کرده استمی
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)ع(رسد که آنها بیشتر ارادت به علی مد هستند اما بنظر میآها در پهلوانی و ورزش سرالگو
مرشد معتقد .دانندحتی سایر الگوها را پیرو خط او می،داننددارند و او را سردمدار می

راه کنن همه سعی می،راه علی رو میرن،پوریا ولی، ورزشکاران بزرگی چون تختی«:است
)ع(کارها علی باستانی،در این ورزش«:گویددیگري میيکنندهمشارکت.  »لی رو برنع

ها در ورزش دن پیشکسوتالگو بو.»گیرنددهند و از او الگو میرا الگوي خودشان قرار می
یگر جوانان در داز طرف .زیرا آنها الگوي جوانان در زورخانه هستندباستانی مهم است؛

يموجب تقویت روحیهثیر مناسب بپذیرنداز پیشکسوت تأجواناناگر.هستندجامعه الگو 
ثیري که أدر واقع این الگوپذیري از زورخانه در بعد اخالقی و ت.شوندپهلوانی در جامعه می

زیرا،از لحاظ اخالقی و هویتی قابل مالحظه استگذاردبروي افراد و جامعه می
اصلی مبارزه با نفس است يمبارزه،ل خویشتن را باید اصالح کردکاران معتقدند اوباستانی

:کندنقل میمرشد.بعد از اصالح خود تالش در جهت خوب بودن دیگران داشته باشیم
الگو بودن براي یک ،اینجا پیشکسوت باید مراعات کند جوانان باید ازش الگو بگیرن«

ورزشکار باستانی باید است؛) ع(علیکار مرید حضرتباستانی. اي واجب استزورخانه
الگوگیري الزم . ما باید الگو بگیریم براي کسب آن منش پهلوانیالگوي دیگران باشد و

گیري که در زورخانه ضرورت دارد منظور آن پهلوان و جوانمرد است و نه البته الگو.  »است
لوان الگو بگیره نه از االن آدم باید از په«:در این زمینه معتقد استعامر.قهرمان
.»قهرمان

ها کمتر است و یکی از البته گرایش مردم به سمت این ورزش نسبت به سایر ورزش
با این عوامل آن عدم آگاهی با این ورزش و همذات پنداري نامناسب به دلیل عدم آشنایی

عث باکاري ورزش قدیمی است که لزوماً، برداشت مردم این است که باستانیورزش است
ها نیز از دالیل عدم استقبال شود و قیاس زورخانه با سایر ورزشتقویت قواي بدنی نمی

اي اي زنجیرهآنچه از این مقوله استخراج شد این است که یک رابطه.مردم از آن است
تختی و در نهایت ، پوریاي ولی، )ع(میان الگوپذیري وجود دارد براي مثال علی 

یابی هستند، در واقع نقش این فرایند هویتيواسطهي بیحلقهپیشکسوتان که 
ل پهلوانی است که در بستر آهایی ایدهمدليو بزرگان زورخانه ارائهپیشکسوت، مرشد

کاران را شکل هویت باستانی،اشعار و مناسک مختلفزورخانه و به کمک هنر و معماري،
.دهدمی

گیري نتیجهبحث و 
کاري در زورخانه یابی باستانیدهد منابع هویتش نشان میهاي پژوهبطور کلی یافته

.شودابزار ادوات زورخانه میها شامل هنر و معماري،چند گانه است که عالوه بر شخصیت
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هایی است که از معدود ورزش.م با ادوات خاص این ورزش استأانجام ورزش باستانی تو
سنگ و غیره در یک جلسه ورزش انجام ،کبادهدر آن چند نوع ابزار ورزشی مانند میل،

. اي است که متناسب با مذهب و سنت ایرانی استطراحی این ادوات به گونه.شودمی
کار در هنگام انجام ورزش عالوه بر درك احساس قدرت و نیرومندي از لحاظ باستانی

ورزشی و نواي همزمانی انجام حرکات .کندروحی و روانی با این ابزار ارتباط برقرار می
بنظر .شودپهلوانی و جوانمردي در کنار تقویت بعد جسمانی میيمرشد به تقویت روحیه

اي متناسب حاالت طراحی این ابزار هم متناسب با ادوات جنگ است هم بگونهرسدمی
دو بعد روحی و جسمانی در واقع تناسب میان آنها موجب تقویت.معنوي و حماسی است

کار باستانیمتفاوت از یک فرد غیر،کار به کبادهمثال دیدگاه یک باستانیعنوان باست؛
که نوعی احساس غرور داندزیرا ورزشکار باستانی کباده را نماد کمان آرش میاست؛ 

ملی همذات پنداري يبا یک چهره،وي عالوه بر تقویت قواي جسمانی.بالندگی دارد
لفقار ابر احساس قدرت یادآور شمشیر ذوگیرد عالوهیا تخته شنا را در دست می.کندمی

که گوید لوازمی تبیینی وجود داردمیهبارطور که گافمن در اینهمان.باشدبراي او می
.نقش با خودش در محیط اجراي نقش همرا داشته باشديایفاکنندهمخاطبان انتظار دارند

نیست بلکه در جامعه هنگام ایفاي نقش او هویت فرد از قبل ساخته و پرداختهيبه عقیده
زورخانه بعنوان مکانی که ورزش باستانی در آن انجام .  )1389ریتزر،(گیرد شکل می

معماري زورخانه .باشداي طراحی شده که مناسب با روحیات پهلوانی میبه گونهشود می
در ورودي ل طراحی سربراي مثارعایت کند؛ که اصول پهلوانی راکندورزشکار را ملزم می

در واقع هنر و معماري مورد .براي فرد یادآور افتادگی و جوانمردي استیا گود زورخانه
هنر،.اصول پهلوانی دارد، نمادهاي ایران باستان واستفاده در زورخانه ریشه در مذهب

ت نجام حرکازیباشناسی و سنت ورزش باستانی هم در طراحی ادوات و ساختمان هم در ا
توان بخش عظیمی از «: گویدگونه که والتر بنیامین میهمانورزشی حضور جدي دارند؛

همتا و منحصر به فرد اي بیآبژهزیباشناختی اثر هنري سنتی ریشه در جایگاه آن بعنوان
همتایی اشاره اقتدار و بی، کند تا به ترکیب اصالتاست بنیامین از اصطالح هاله استفاده می

تاریخی ياصلی این هاله در بستر سنت فرهنگی قرار دارد و ریشهأر وي منشکند به نظ
بنابراین قداست هنر ریشه در قداست دین ؛این سنت فرهنگی در مناسک دینی قرار دارد

.)225:1973، بنیامین(»دارد 
اشعار ملی و حماسی در .شودهمرا با حرکات ورزشی اشعار ملی و مذهبی خوانده می

در حالی که اشعار مذهبی بیشتر احساسات، عواطف ان و پهلوانان ایرانی است؛ وصف ایر
اشعار ملی و حماسی بیشتر ریشه در شاهنامه دارد و.شودمدح ائمه را شامل میدینی و

حس ناسونالیستی اشعار حماسی غرور ملی،.شودکاران میموجب ایجاد انرژي در باستانی
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در .شودکند و منجر به برجستگی هویت ملی آنها میتقویت میکارو انگیزه را در باستانی
گونه که بک همان.گردد و پیشامدرن استهر دو نوع اشعار به سنت بر میيواقع ریشه

یعنی که گذشته نفوذي بسیار شدید دارد؛چنانسنت تمایل به گذشته دارد؛ « :گویدمی
در سنت به صورتی .داشته باشدر حال و عمیق بتا نفوذي شدیدشده است گذشته ساخته 

،بک(»شودهاي مسلم بعنوان راهی براي سازماندهی آینده استفاده میاز شیوهآشکار 
کار باستانیهاي عاطفینوع اشعار با احساسات و جنبهاز آنجایی که هر دو. )92: 1994

معموالً« :معتقد استگونه که بک همان.ثیر عمیقی بر هویت فرد دارندتأکار دارندوسر
گذاري غیر مستقیم چند دین سرمایههر.گذاري عاطفی عمیق در سنت وجود داردسرمایه

به اخالق و ،ي سنتیرسوم مانند دیگر عملکردهااعتقادات مذهبی و آداب و. است
توانیم زهد مذهبی و کیفیت آن را طور که به راحتی میهمان. احساسات تمایل دارند

اعتقاد و یا مانند،نها ثابت مییشه در حال تغییرند اما شاخه از آها همسنت.مدرك کنی
.)69: همان(» کنندسنت یکپارچگی و تداومی دارد که در برابر تغییر مقاومت می

رسوم موجود در زورخانه نیز موجب تقویت روحیه و هویت پهلوانی در فرد آیین و
.شودهاي زورخانه محسوب میاز سنتزکردن وپاباگلریزان،مراسمی مانند.شودمی

در « :پردازدر با توجه به گذشته و سنت به بازاندیشی هویتی خود میکاباستانی
يبخاطر اینکه تجربهها ارزش دارند؛ نماد.هاي سنتی گذشته مورد احترام استفرهنگ

ش با سازماندهی زمانی و هاي بازاندیشی کنهسنت یکی از شیو.گیردها را در بر مینسل
ي خاص را کان است و هر فعالیت یا تجربهمبرخورد با زمان و يسنت وسیله.مکانی است

.گیردتداوم نیز به نوبه خود با عملکردهاي اجتماعی تکرار شونده ساختار میيدر رشته
تمدن پیش از در .اي باید اختراع شودساختار یکسره ایستا نیست؛ زیرا براي هر نسل تازه

چناچه .زیادي محدود به باز تفسیر و توضیح سنت بوديمدرن بازاندیشی هنوز به اندازه
.)46: 1377گیدنز،(» ه استآینديتر از کفهگذشته بسیار سنگینيدر ترازوي زمان کفه

.ریشه در ایران باستان و مذهب دارندهاي مطرح در زورخانه الگوهاي و شخصیت
تقویت قواي بدنی در غیره الگوي رفتار پهلوانی و و)ع(علی د پوریاي ولی،کسانی مانن

هاي زنجیره،کندسازي خلق میان هستند یک زنجیره وابستگی هویتکارمیان باستانی
وابستگی وجود يدو نوع زنجیره« :گویدنوربرت الیاس در این مورد می.کوتاه و طوالنی

پذیرند و نوع ثیر میأکمی به آن متکی بوده و از آن تسبتاًکوتاه که که افراد نیدارد یک
در تعریف ؛پذیرندثیر میأوابستگی طوالنی است که افراد زیادي از آن تيهدوم زنجیر

که فرد به آنها زنجیره روابطی هست که نه تنها شامل آن مردمی است :گویدزنجیره هم می
هاي وابستگی طوالنی زنجیره.فرد هم استبلکه شامل وابستگی افراد به آنوابسته است 

به این معنا هستند که در صورت ایجاد یک رفتار نامطلوب یا خوب شمار زیادي از افراد که 
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در .  )220:138، ریتزر(»پذیرندثیر میأدر مسیر این زنجیره قرار دارند از آن مطلع و ت
بطور کلی .تري هستندثیر طوالنیأتيهاي باستانی و مذهبی کهن داراي زنجیرهواقع الگو

لکه یک بگیري کرد که زورخانه نه تنها یک مکان و فعالیت ورزش شود نتیجهگونه میاین
ي مختلف آن در هماهنگی با یکدیگر به خلق هویت پهلوانی هاکه بخشمنبع هویتی است

تگیري و دس،گرياز قبیل حمایتپردازد هویتی که براي جامعه کارکردهاي مختلفیمی
.انسجام اجتماعی است
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