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 چکیده
در دوران پرفراز و انه جوانمردکردار ت و فتوّ نییآآداب و  جیو ترو بخشیآزاد یهاتضنه ی فکریزورخانه در رهبر

هنگی عیّاری فر –ی ایفاء کرده است. بنابراین، این مطالعه در پی تبیین فرایند اجتماعینقش مهمزمین رانیا خیتار بینش

، رویکرد این مطالعه کیفی است و شناسیوشی در ایران است. از حیث رازورخانهیا در واقع مکتب ورزش گیری و شکل

کنندگان این مطالعه )مطلعین است. مشارکت شدهاستفاده)رویکرد چارمز(  گرایانهساختهم ادیبنداده هیروش نظر از

نظر و باسابقه که هم از نظر عملی و هم نظری آشنا به فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم زورخانه و کلیدی(، پهلوانان صاحب

برفی انتخاب شدند و در گلولهگیری نمونهشگران دارای سابقه پژوهش در این حوزه بودند که به شیوه همچنین پژوه

. ندی کیفی یا هدفمند جذب شدریگنمونهای از طریق مجموع نوزده مطلع کلیدی و صاحب تجربه در ورزش زورخانه

. ی ادامه یافتاشباع نظرها تا حصول به مصاحبه ساختمند استفاده شده ونامه نیمهها از یک مصاحبهبرای گردآوری داده

ان در ایر زورخانهگیری مکتب فرهنگی عیاری و شکل-توان فرایندِ اجتماعیدهد که میهای این پژوهش نشان مییافته

های جاری در فضای ها و برهم کنشها، واکنشرا  در سه خوشه معنایی تبیین و تلخیص کرد: الف( پدیده محوری: کنش

 هاآنهای عیاری که بخشی از ها و برهم کنشها، واکنشای یا شرایط اثرگذار بر کنشرخانه؛ ب( عوامل زمینهزو

هم ها و برها، واکنشآیندها و آثار کنشهای مربوط به پیکننده و بخشی دیگر بازدارنده آن هستند و ج( مؤلفهتسهیل

عنوان یک محیط بینابین انه، فضای حاکم بر محیط ورزش بهها در فضای زورخانه که شامل فضای حاکم بر زورخکنش

 و جامعه به عنوان محیط کالن.
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 مقدمه

 ین نیرویناخوشی منسوب به اهریمن بوده و توسط ا ،تعالیم اوستا ایران باستان بنابر عقاید حاکم ودر 

این، بربنا .مبارزه با اهریمن بوده استدر عرف وظیفه هر ایرانی  ،از این رو است. شدهبدن میبیگانه وارد 

 دآموختنرا می ی پایههازشانواع ورشان مین سالمت به فرزندانأجان و ت ایرانیان برای پرورش جسم و

و سازان است ها و حماسهمملو از حماسه ادبیات ایران قبل و بعد از اسالمهمچنین،  (.1931)خالدین،

با انتساب خود به پهلوانان اساطیری برای خود مشروعیت به نحوی پادشاهان و پهلوانان سعی داشتند 

اخالقی -عوامل مذهبی و اجتماعی تأثیرای از آغاز تحت (. ورزش زورخانه1931)گودرزی،  کسب کنند

هایی از ها و ادیانی مانند آیین مهرپرستی و دین زرتشتی پیش از اسالم و جلوهقرار گرفته است. آیین

کردارهای اجتماعی و دینی مانند عرفان و تصوف، آیین فتوت و مذهب تشیع پس از اسالم، در 

 و مکتب فرهنگ و خیتار(. 1933اند )حیدری و دولتشاه، گذاشته رتأثیگیری این ورزش باستانی شکل

وت فت نییآ شاطران و و ارانیعپهلوانان و  یاجتماع یزندگ یادیبن یهایژگیآداب و رسوم و و ،زورخانه

 دهیهم معلول پد مل وهستند و جملگی هم عا کیتفکی در هم تنیده بوده و غیرقابل و جوانمرد

آن بوده  یاجتماع ییگرازورخانه آرمان زیانگشگفت یهایژگیاز و(. 1919پور،)انصاف باشندمیزورخانه 

تن  ییاناکه تو دنباور بود نیبرا ما اکانینرای مثال، ب .است راستوا یجوانمرد فتوت و نییاصول آ که بر

کند که میدرنده بدل  یبه جانور انسان را ی،و روان یمعنو یروهایجسم، بدون پرورش ن یو زورمند

؛ منتظرالقائم 1911است )موتاب،  گرانیدست د ریو اس عتیطب یمقهور قوا یزورمندقدرت و  نیع در

ی پایه بوده و هاورزشدر زمره  یپهلوان یکشت و یباستان یهاورزش ،باستان رانیدر ا(. 1931و حقی، 

زاده و همکاران، ایمان ؛1939کاربردهایی در سلحشوری و رزم نیز داشته است )طالب پور و ویسیان، 

و  جنگاوران بدیهی اتیخصوص در زمره یبه فنون کشت ییتن و آشنابهتن جنگکه (. بطوری6112

و د یکشت نبرد تن به تن و زیسرنوشت جنگ را نحتی در برخی مواقع، و رزمندگان قلمداد شده 

 و یمعنو یهاموزشبا آخود ها در تمام مراحل آموزش نیا(. 1933)میریی،  کردیم نییپهلوان تع

 لیاو هم به فّر فض یرومندیهم به شکوه ن یرانیبرومند و جنگاور ا ر،یهمراه بوده است تا مرد دل یاخالق

 یفتوت و جوانمرد نییآ از هدف(. 1933پور و همکاران، ؛ قاسم1919پور، )انصاف آراسته باشد یاخالق

و  یو باطن یظاهر یصفا ی، پرهیزکاری،فداکار ،باستان وادار ساختن شخص به گذشت رانیا در

(. سجایایی نظیر 1933؛ یاسینی، 1933)رضوی،  و زشت بوده است هین اجتناب از اعمال کریهمچن

بوده که افالطون  ی چشمگیرتا حد باستان انیرانیاصالت و منش ای، اخالق، کردار منزلت ،شکوه

ودکان ک سازند. آموزگاران، جوانان ویم هیبن یوکودکان را با ورزش ق ،ها با توجه کاملی: پارسسدینویم

 و روح کوشندمیاخالق آنان  بیدهند و در تهذیم زاندر یو درست یزرتشت به راست ماتیرا با تعل

 همچنین، (.1919پور، )انصاف دهندیپرورش م شانیرا در ا یو جنگاور ی، آزادگیمردانگ ،یدالور

: سدینویم یگرندبرای مثال، هردوت، گزنفون و استرابون به آن اذعان داشتند.  لیاز قب یونانی نیخمورّ

آن  رینظ ؛شودیباستان مالحظه م انیرانیدر ا یو محاسن اخالق ی، پاکیکه از نقطه نظر راست یصفات
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با  یباستان زندگ انیرانیا ،. چنانکهافتیتوان یمعاصر آنان نم یهااز ملت کی چیوجه در ه چیرا به ه

 یدو جوانمر یاز خصال معنو بهرهبیو قدرت  ی، توانگریزورمند و دانستندیرا محکوم م یضعف و زبون

رواج  رانیا دوران باستان دراز که  یفتوت و جوانمرد نییآ(. 1911)برزگر، شمردندیمذموم م زیرا ن

. افتی یشتریو عمق ب تیفی)ص( ک محمدحضرت  هیعال میدر پرتو تعال زیداشته، پس از ظهور اسالم ن

و  رانیحکومت ا گماردن حکام جور بر؛ با انیرانیرش اسالم توسط ایو پذ رانیا پس از تسلط اعراب بر

 ریدر ز یطیشرا نیدر چن .ممنوع گشت انیرانیحمل هرگونه اسلحه بر ا کهطوریبهحکام  یستمگر

تقالل اس یهاکانون نیلزورخانه در سراسر مملکت، اوّ جادیبا ا رانیآزاد مردان ا ،گانهیستم بانواع فشار و 

ها، هها و لنگرگاخانهدر نهان هاآنی به تعدّ ییپاسخگو یبراتا  دشکل دادنرا استتار ورزش  رد یطلب

 بادهک گرز، وبه مثابه  لیسپر، م به مثابه سنگ ندمان ییو ابزارها یندروزگار گرد هم آ یاهویبه دور از ه

به  یورزش ابزارآالت نیو با ا دادندمورد استفاده قرار  یجنگ یسالح بدل صورتبه روکمانیتبه مثابه 

طبق  انیم نیاز ا گرفتند که شیپ یو جوانمرد یاریّپرداختند و راه ع شیپرورش تن و روان خو

   (.1939)گودرزی،  هستند مشهورتر گرانیبداران خراسان از درپهلوانان س شواهد تاریخی

در  یانحطاط اخالق آثار قاجارحکومت  لیاز اوا یاخالق پهلوان تیحاکمرواج و ها از قرن پس

زورخانه از  لیاص یهاگروه یدتیو عق یفکر یسواران راهبرکهنه نیآخر گریشد. د ها ظاهرزورخانه

 فتوت نییآ ،رور زمانه مها  افتاد. بها و خان، دولهاشراف دست بهها و امورات زورخانه کار رفت و انیم

 یکه اهداف اقتصاد ییتا جا، شد تررنگکم وروح ورزش زورخانه بود کم رنگ  که در واقع یو جوانمرد

ر ی دپس از انقالب صنعتو  به عهده گرفت یورزش نیادیرا در م یجوامع مدرن نقش اساسی اسیو س

و  اتیاخالق، نید، والرسکو  انهیگرایماد یهابا ظهور مکتب و در ایران و انقالب مشروطه اروپا

 ماکس وبر کهچنانرانده شد.  هیبه حاش یورزش نیادیدر م یحت یجوامع بشر دهیپسند یهاسنت

 یجامعه مدرن معرف یژگیو نیتررا مهم تینالعق شناس کالسیک آلمانی،جامعه ،(1323-1361)

 ،یآسمان عیبه شراها، نسبت به سنت یاعتمادیکه ب ی استتیمورد نظر وبر، عقالن تیعقالن. نموده است

 نیترعقل از مهم یو اعتقاد به نقش ابزار قلع خودبسندگیانسان، اعتقاد به  یاعتقاد به خود بسندگ

(. طبق نظر وبر، در یک جامعه عقالنی، طلسم، توهم 1331، 1)بیتهام شودیآن شمرده م هایویژگی

شود )مفهوم طبیعت از جامعه زدوده میو غبار دین، جادو، افسانه، ایمان و در واقع نیروهای ماورای 

های عقالنی منجر به کنش از جمله علم و ماکس وبر(، و جای خود را به نیروها و انگیزه 6زداییافسون

انتظار  ت،یعقالن یطوالنه دور کیپس از الوصف، (. مع6112، 9تکنولوژی بدهد )ویلسون و بروس

به  دیشد شیبرعکس گرا یکنار برود ول یاجتماع اتیعرصه ح زا عمومی اتیو اخالق نیرفت که دیم

 هاییزمان، به ویژه در شودمی دهید ی همچناندر جامعه مدرن امروز عمومی اتیو اخالق نیسمت د

؛ ویلسون 1931)برگر،  شودمیکه بشر از دستاوردهای عقالنیت علم  و تکنولوژی سرخورده و ناامید 
                                                           
1- Beetham 
2 -Disenchantment of society 
3 -Wilson, & Bruce 

https://blackwells.co.uk/bookshop/search/author/Bryan%20R%20%20Wilson
https://blackwells.co.uk/bookshop/search/author/Bryan%20R%20%20Wilson
https://blackwells.co.uk/bookshop/search/author/%20Steve%20Bruce
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و  نهادها ریمناسبات آن با سا، و اخالق نیارتباط با د مهم در موضوعاتاز  یکی (.6112و بروس، 

باورند که ورزش به  نیحوزه فلسفه ورزش بر ا شمندانیاند .استورزش نظیر  یاجتماع هایفعالیت

اران در ورزشک یپشتکار، مقاومت و خود انضباط ،یفداکار هیصفات ممتاز، روح جادیا یبرا یعنوان عامل

جامعه  در اتیاخالق توسعه واخالق  بیاهداف ورزش تهذ تریناساسیو  نیتراز مهم یکیو است

)فرامرز  شود نهیافراد نهاد یدر خلق و خو یکه اخالق ورزش کندیم هیام را ییباشد. ورزش فضایم

  (.1933ملکی، قره

 نییخواه آ؛ مینسبت ده ینییآ مکتب زورخانه را به هر زمان و یغنعقبه  فرهنگ وافزون بر این، 

 نییآن آ و رسندیافق به هم م کی در یتصّوف همگ عرفان و و یاریّ ع نییزرتشت، آ نیمهر، خواه د

کردن حرکات ورزشی با  تنیدن و مزیناین ورزش با در هم(. 6161ت )عزیزی، اس یجوانمرد فتّوت و

 ترینمهم های شیعی و پرورش قوای بدنی، در تاریخ ایران به عنوانآداب و سجایای اخالقی، آموزه

(. 1936)جعفری و قاسمی،  شودها و آداب و رسوم شیعی شناخته میورزش از لحاظ هماهنگی با آموزه

 چراکه کرد بارورتر عجوامدر را منش  نیا دیباکه  است ارانیع راه رسم پهلوانان وو  کنش یجوانمرد

 ازمندین یجوانمرد از هر زمان به فتّوت و شتریکند که بیم یزندگ خیاز تار یادوره در امروزانسان 

لحاظ  هی با رویکرد مکتبی و بو پهلوان یاورزش زورخانه تحلیل (. بنابراین، فهم و1939)کوربن،  است

ینی ی و دو اخالق یفرهنگ -ی و درهم تنیده اجتماعیغنفلسفه و جهان بینی خاص این ورزش و بافتار 

تدوین مدل و  دنبال به(. بر این اساس، در این مطالعه ما 1936زاده، آن بسیار ضروری است )امینی

 ی در ایرانازورخانهیا در واقع مکتب ورزش  گیریشکلفرهنگی عیّاری و  –تبیین فرایند اجتماعی

 هستیم.

 پژوهش شناسیروش

از  یهامطالعه و کشف جنبه تیقابل ی،فیپژوهش ک نکهیبا توجه به ارویکرد و روش پژوهش: 

 و یفیک کردیپژوهش از رو نیدر ا ،رو نیرا دارد که قبالً کمتر مورد توجه بوده است، از ا هاموضوع

برای توسعه مدلی به منظور تبیین فرایند  )رویکرد چامزی( 1گرایانهساختهم ادیبنداده هیروش نظر

 کردیروی در ایران استفاده شده است. این اورزش زورخانهگیری فرهنگی عیّاری و شکل –اجتماعی

توسعه داده شده است،  (6161-1393) چارمزکه توسط  ادیبنداده هیروش نظربه گرایانه ساختهم

دارد تا  دیافراد تأک یهایدئولوژیها و افرضشیاحساسات، پ رها،ها، باوها، ارزشدگاهیبر د شتریب

به فهم و تفسیر ارتباط هم کنشی  این روش همچنین. اعمال فیو توص، کدگذاری اهیتواقع یگردآور

ی مدل نظری برای توصیف چگونگی رویداد مفهومی یا به بیان دیگر، توسعه هایطبقهها یا میان ایده

 (.6161، 6؛ چارمز و ثورنبرگ6113)چارمز، پردازدشرایط و ساختارهای اجتماعی می

                                                           
1 Constructivist Grounded Theory Methodology 
2 Charmaz, & Thornberg 

https://www.tandfonline.com/author/Thornberg%2C+Robert
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 گرددبرمیگرایی اجتماعی گرایی نمادین و برساختمکتب تعاملبه  آن و فلسفی نظری هاییهپا

را و گگرا، ذهنینسبی یشناختی به ترتیب موضعشناختی و روششناختی، معرفتو از منظر هستی

بر این باورند که درک فرد از یک موقعیت با تسهیم واقعیت  گرایان اجتماعیساختهم. تفسیرگرا دارد

ود شساخته میخاص  یفرهنگبستر بسته به زمان، مکان و های اجتماعی ها و تجربهکنشیاز طریق هم

 (.  6116؛ گاردنر و همکاران، 6113)چارمز، 

 محیط پژوهش و انتخاب و جذب مشارکت کنندگان

ها دهبه تبیین و توصیف پدیگرایانه ساختداده بنیاد هم کیفی با رویکرد نظریهمطالعه محقق در 

اصلی )ا. م. ح.(  پس از اخذ مجوزهای پژوهشی  محقق. بر این اساس، پردازدطبیعی می /عرصهدر محیط

 د()هدفمن احتمالیگیری غیربا استفاده از راهبردهای نمونهو اخالقی الزم برای ورود به محیط پژوهش، 

اشد قادر ب کهاینرا به شیوه گلوله برفی انتخاب و جذب کرد. تیم مطالعه برای  کنندگانمشارکت

ها را شروع کند، معیارهایی برای ورود آوری کرده و فرایند تحلیل دادهاطالعات غنی و مبسوطی جمع

کنندگان به مطالعه در نظر گرفتند که شامل دارا بودن اطالعات غنی، تجربیات زیسته و مشارکت

شرکت داوطلبانه و فعاالنه، ورزش زورخانه و عیاری، تمایل به  های خود در زمینهتجربهتوانایی بیان 

د. بو دارا بودن زمان کافی برای شرکت در مصاحبهو  بازاندیشی دارا بودن قدرت بحث نظری، تأمل/

کنندگان این مطالعه شامل آن دسته از پهلوانان صاحب نظر و باسابقه ای تر مشارکتمشخص طوربه

ب و رسوم زورخانه و عیّاری آشنایی کامل بودند که هم از نظر عملی و هم نظری با فرهنگ، تاریخ، آدا

داشتند و یا پژوهشگران و صاحب نظرانی بودند که دارای سابقه پژوهش درباره ورزش زورخانه و 

با  ییبا مصاحبه ابتدا ،کنندگانمشارکت، فرایند انتخاب و جذب پژوهش نیدر افرهنگ عیّاری بودند. 

 یکه ممکن است برا یشد که افراد خواسته شانای شد و سپس از آغاز ی صاحب زنگدیکل مطلع کی

تداوم  یو زمان ییتا جابه شیوه گلوله برفی  یریگو نمونه کند یمصاحبه مناسب باشند را به ما معرف

 دیرس یها به اشباع نظرداده پانزدهمبرسد. بعد از انجام مصاحبه  یکه پژوهش به اشباع نظر افتی

 صصمتخ با چند قیمدل تحق تاًی. نهاولی برای اطمینان و استحکام بیشتر تا مصاحبه نوزدهم ادامه یافت

 یهایژگینوزده مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد. و ،شد. در مجموعو اعتبارسنجی مرور 

 .است شدهارائه 1دول در این مطالعه ج کنندگانمشارکتجمیعت شناختی -اجتماعی
 کنندگان در این مطالعهجمعیت شناختی مشارکت-های اجتماعیویژگی .0جدول 

 
 نام مستعار

سابقه ورزش 

 پهلوانی سال(
 شغل سن تحصیالت

محل اقامت 

 )شهر(

آسیدمرتضی  1

 پهلوان
 اجتهاد 11

33 
 اصفهان روحانی

 تبریز بازنشسته 39 سیکل 21 باقر پهلوان 6

 تبریز بازنشسته 31 کلیس 21 پهلوان حبیب 9



24 رانیا در یازورخانه ورزش یریگ شکل و یاریع یفرهنگ-یاجتماع ندیفرا نییتب: فرهنگ تا مکتب از 
  

 قم شغل آزاد 33 کلیس 21 یداله پهلوان 3

 قم بازنشسته 31 دیپلم 11 پهلوان عبداهلل 1

 سقز بازنشسته 19 پلمید 11 پهلوان مسعود  2

 کردستان بازنشسته 16 پلمید 11 پهلوان عبدالرحمان 1

 تهران روحانی 23 اجتهاد 11 عبدالصمد 3

 کردستان بازنشسته 31 دیپلم 21 آسید عبدالرحیم 3

 تهران بازنشسته 11 سانسیفوق ل 11 عبدالکریم 11

 تبریز شغل آزاد 21 سانسیفوق ل 11 محمد 11

 تبریز شغل آزاد 93 سانسیفوق ل 61 صمد 16

 مشهد شغل آزاد 11 سانسیفوق ل 91 حمید 19

 مازندران شغل آزاد 92 فوق لیسانس 61 رسول 13

 لرستان شغل آزاد 91 سانسیفوق ل 66 صادق 11

 تهران یعلم تیه 39 دکتری 61 امیر 12

 زیتبر یعلم تیه 31 دکتری 61 وحید 11

 زیتبر یعلم تیه 93 دکتری 61 جواد 13

 تبریز هیت علمی 91 دکتری 61 مصطفی 13

 

مند برای ساخت: در این مطالعه از یک مصاحبه نامه کیفی نیمههاآنها و نحوه گردآوری داده

به شکل  کهآن یبه جا قیدر ابتدا سواالت تحقها استفاده شد. بدین ترتیب که گردآوری داده

 سؤاالتها روند مصاحبه شرفتیمطرح شدند و با پ یمطرح شوند، به صورت کل خاصی هاهیفرض

چهار دهه تجربه  کمدستاصلی )ا. م. ح.( که خود  مطالعه محقق نیا در. تر طرح شدقیتر و دقیجزئ

 نینمود. اتخاذ ا تیها را هدامصاحبه یتمام و پهلوانی دارد یازورخانهو در ورزش زیسته و کندوکا

به کار  یبعد یهارا در مصاحبه نیشیپ یهامصاحبه بتواند اطالعات حاصل ازاو باعث شد تا  هیرو

زورخانه بود.  ورزشها و ابعاد مختلف یگدیچیپ نییها فهم و تبهدف از انجام مصاحبه چراکه، ببندد

نجام ا شوندگانمصاحبهالزم با  یهایهماهنگ ی یا ایمیلیتماس تلفن قیاز انجام مصاحبه، از طر شیپ

در  و داده شد بیافراد ترت منزلدر به زبان فارسی و ترکی آذربایجانی ها مصاحبهر شتیگرفت. بیم

ه ها بمصاحبه زمان شتریببه صورت کامل ضبط شد. ی افراد با اجازه قبل یهامصاحبه صحبتحین 

 و پهلواناندار رک رسوم و و و فرهنگ، آداب خیخاستگاه، تار زورخانه، یمفهوم و ابعاد کل ییشناسا

قرار دادن مصاحبه ، هامصاحبه تیریمدانجام و در  یدیکل فیاز وظا یکی. افتیاختصاص  عیّاران

در  قیتحقباره موضوع خود را در و بینش و گرایش بود که بتوانند آزادانه دانش یطیشوندگان در شرا

که امکان داشت بالفاصله  ییشد تا جایم یسع هادادهدر فرایند گردآوری محقق قرار دهند.  اریاخت

 ندیفرآصورت گرفته و کدگذاری و استخراج مضامین انجام شود.  یسازپیاده هامصاحبهپس از اتمام 
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ه گون چیه گریکرد که د دایادامه پ یها تا زمانداده و ازسرگیرانه همزمان لیتحل و هیتجز و یگردآور

 د.ها متوقف شداده یآورجمعروند نهایتاً  و )حصول اشباع( نشد دایپ یدیمقوله جد ایداده 

 اعتبار و استحکام نتایج

 یراکنندگان بو ارتباط با مشارکت یمشارکت عمل ،ینظر تیحساس شیجهت افزادر این مطالعه، 

به دست آمده  یاطالعات و کدها وارسی مکرر و همچنینمحقق صورت گرفت  یهابرداشتی بایارز

 شنهادیبنا بر پ .صورت گرفت انتوسط محقق هاآناز صحت  نانیو اطم یریاز سوگ یریشگیبه جهت پ

رای ارزیابی ب 1"تکاءا تیقابل"از معیار تضمین کیفیت  (،6161( و چارمز و ثورنبرگ )6113چارمز )

از انتخاب  نانیتالش در اطم قیرشد و از طاستفاده  قیتحق یروش اجرا نتایج و ها ودادهاستحکام 

حاصل از منابع چندگانه،  یهاداده انیم و مداوم مندنظام سهیمقا ل،یتحل ستهیشا یهاداده

 قیتحق یی و دقّتایاز پا نانیاطم ی. برادیها انجام گردو مفصل داده قیو گزارش دق یمستندساز

دو  یبا روش توافق درون موضوع ییایمحاسبه پا یبرا .استفاده شد زیحاضر از فرمول درصد توافقات ن

 قیتحق یبه عنوان همکار در کدگذار تا درخواست شد یفیفرد آگاه درخصوص روش ک کیکدگذار، از 

-توافق درون درصد ه وکرد یها را کدگذارشرکت کند. سپس به عنوان نمونه، سه مورد از مصاحبه

 .دیدرصد محاسبه گرد 31 یوعموض

 ها و استخراج مضامینآنالیز داده
یا فاز است:  شامل دو مرحلهچارمز دست کم  گرایانهساخترویکرد همی طبق کدگذار روش

 یراب ینظر یریگنمونهیا  یاز کدگذار کردیرو نیدر ا ،نیمتمرکز. همچن یذارو کدگ هیاول یکدگذار

 و یلیچارچوب تحلی کدگذارشود. در واقع، فرایند یمتمرکز استفاده م یبه کدها دنیفرم بخش

 یاهها و مضمونمسائل، موضوعات، دغدغه و کندیها را فراهم مداده لیو تحل هیتجز یبرا یبنداسکلت

گیری نظری در تمامی رویکردهای نظریه نمونه (.6113)چارمز،  سازدیمهم مورد مطالعه را برجسته م

چارمز یک روش یا فرایند محوری است که به محقق اجازه  گرایانهساختهمداده بنیاد از جمله رویکرد 

به  گیری نظرینمونه، شناسایی و پیگیری کند. شودیمهایی که در حین تحلیل ظاهر دهد سرنخمی

دی های کلیبرای شرح دقیق و تلطیف/پاالیش طبقه های مناسبآوری دادهمعنی فرآیند کاوش و جمع

 تغییرپذیری آن و دامنه طبقه هایدهند و برای بسط دادن به ویژگیرا شکل میمدل نظری است که 

ی آورهای جدید در خالل جمعای با ویژگیاشباع نظری یا زمانی که طبقهرسیدن به شود تا انجام می

 گیریدرگیری در نمونه یابد. به بیان دیگر،ادامه می پژوهشسراسر فرآیند  ها خلق نشود، درداده

های های مورد نیاز را برای تکمیل طبقهتواند دادهدارد که کجا و چطور مینظری، محقق را وا می

 (.6113های تحلیل جستجو کند )چارمز، شکاف پر کردنی آن و نیز هاویژگی/ابعادمفهومی در 

                                                           
1. Creditability  
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 و هاشروع شد. این یافته های مفهومی اولیهگیری نظری بر اساس طبقهنمونه در این مطالعه،

-مضامین به دفعات با نظر تیم پژوهش بازآزمایی و ویرایش شد و تعدیل و تغییر یافت. سپس، نمونه

یل آوری و تحلهای مفهومی اولیه و کدهای متمرکز طی فرایند جمعتر طبقهگیری نظری با ظهور بیش

به منظور رعایت نوزدهم ادامه یافت.  مهم تا پایان مصاحبه یهاطبقه یرزها و ا بر اساس طبقههداده

انی با کنندگپذیری در طول فرایند پژوهش، مشارکتتغییر یترین تنوع و دامنهگیری با بیشنمونه

زبان مادری و  محل سکونت، و نیز متفاوت از نظر سن،زورخانه و عیاری،  درباره های متفاوتدیدگاه

  . خاب شدندانت در محیط پژوهشی ایران زمین حصیالتو ت شغل قومیت،

 هاآنپژوهش و تفسیر  هاییافته

 لیو تحل هیمورد تجز چارمز کردیبا روبنیاد داده هینظر یبدست آمده، به روش کدگذار یهاداده

ها و بررسی متون مصاحبهاز منابع  شدهاستخراج یدینکات کلای از نمونه ،6ول قرار گرفته است. جد

 .نشان داده است را
 هانمونه استخراج نکات کلیدی از مصاحبه .2جدول 

 نشانگان هانکات کلیدی داده

 KhB-2/ SO-6 عامل تشکیل زورخانه مبارزه با اعراب غاصب

 SM-7 غاصبان وعامل اصلی مبارزه با اشغالگران 

 DO/MH-1 نظامی و یاسیزورخانه پس از تسلط اعراب به لحاظ س تأسیس

 DO/TM-2 زمان پس از تسلط اعراب ینهاد زورخانه به مقتض شیدایپ

 DO/TM-1 تجاوزگر مغوالن ومقابله با اعراب  یزورخانه برا تأسیس

 DO/BF-1 شد لیتشک هازیرزمیندر  ییهاگاه یزورخانه بصورت مخف

 DO/AG-1 برضد اعراب یعمدسته ج هاینهضت

 -DO/SA-2  با اعراب جوانان جهت مبارزه یداریب میجنبش عظ

پشت پرده استتار و  محرمانه در زورخانه جهت مبارزه با دشمنان التیتشک

 زورخانه

DO-8/SA-1/ SM-7 

 DO/AG/ ShS-9 نسربدارا ینیحکومت پهلوان عبدالرزاق باشت تأسیس

 DO/AG/ MM-1 مغوالننهضت سربداران درزمان استیالی 

 DO/SA بعد از حمله مغول تشکیالت مخصوص جهت مبارزه در تمام نقاط کشور

 ShS-9/ DO/MA-1 دادگرانیب راه وطن و در کاریپ دشمنان و مقابل در میهن ازحراست 

 ShS-9/ DO/PH-1 جنگ و مقاومت یبرا نیزورخانه محل تمر ن ورایا انیاز ک پاسداری

 kHb-2/ ShS-9/ SO-6 بخشرهایی هایجنبش گیریشکلمحل 

 AS-8 /MM-1 ستم ومقابله با سالطین جور 

پژوهشگر با مرور مجموعه  شودیم دهینام هیاول یکه کدگذار یمرحله کدگذار نینخست در

 ق،یتحق مرحله از نیمستتر در آن را باز شناسد. در ا میکه مفاه کندیمش شده تال یگردآور یهاداده

 حدود مرتبط یرغو  یبعد از حذف موارد تکرار ها،شده از مصاحبه یسازادهیجمله پ 1611از حدود 
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 نکهیا بعد از. شد استخراج هیکد اول 16ها به دست آمد که در قالب داده نیاز ا یدینکته کل 121

 یمتمرکز درباره کدها یالزم به وجود آمد، آنگاه کدگذار یلیتحل یرهایانجام شد و مس هیاول یکدگذار

کامل و نافذ، معنا  یها دارند، به صورتداده یبندکه مقوله ییهالیو به تحل ردیگیم میتصم هیاول

کد متمرکز تبدیل شد که لیست  2 به یبه دست آمده در مرحله قبل هایمرحله مقوله نی. در ادهدیم

 ارائه شده است. 9در جدول  هاآن

 متمرکز یکدگذارنتایج مربوط به  .3جدول 
 هامقوله کد متمرکز شده

 کنندهتسهیل ایزمینهعوامل 

 گرایی و دشمن ستیزیملی

 عقبه فرهنگی و مهرآیینی

 نفوذ مکتب تشیع

 افزایش تناسب و قدرتمندی جسمانی

 مقبولیت اجتماعی

 هازیرساختوجود امکانات و 

 ای بازدارندهعوامل زمینه

 تسلط نااهالن

 از فرهنگ ناب زورخانهدوری 

 عدم تبلیغ مناسب

 پدیده محوری

 مکتب زورخانه

 آیین فتوت

 آیین ظلم ستیز

 آیین مهرورزی

 آیین معنوی و مذهبی

 آیین تربیتی

 اصحاب زورخانه

 آراستگی اخالقی

 داریمردم

 صاحب روح و جسم متعالی

 محیط ورزش

 اخالقیمبارزه با بی

 فرهنگ پهلوانی

 جوانمردی

 جامعه

 دوستینوع

 های اخالقیاشاعه اصول و ارزش

 ن فرهنگ زورخانه در جامعهیتبی

 مرجعیت پهلوان 

 اشاعه فتوت و جوانمردی در جامعه

 پایگاه اجتماعی و تربیتی 
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 و عیاری ورزش زورخانه  گیریی تبیین فرایند شکلبرا نهایی مدل. 0شکل 

 گیریبحث و نتیجه
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های زیر را در توان مؤلفهتوجه به کدگذاری نظری و مضامین استخراج شده در این مطالعه میبا 

ایران  ی درازورخانهمکتب ورزش گیری فرهنگی عیّاری و شکل –توسعه مدل و تبیین فرایند اجتماعی

فضای های جاری در ها و برهم کنشها، واکنششناسایی و تحلیل کرد: الف( پدیده محوری: )کنش

ها که بخشی از ها و برهم کنشها، واکنشای یا شرایط اثرگذار بر کنشزورخانه(؛ ب( عوامل زمینه

هم ها و برها، واکنشآیندها و آثار کنشکننده و بخشی دیگر بازدارنده هستند؛ و ج( پیتسهیل هاآن

اکم بر محیط ورزش ها در فضای زورخانه و عیاری که شامل؛ فضای حاکم بر زورخانه، فضای حکنش

 عنوان یک محیط بینابین و جامعه به عنوان محیط کالن است. به

 ها ها و برهم کنشها، واکنشکنش مؤثرای عوامل زمینه

کننده ای تسهیلعوامل زمینه کننده:ای/ بافتاری تسهیلهای مربوط به عوامل زمینهالف( مولفه

 در موارد زیر خالصه کرد:  توانیمعیاری و ورزش زورخانه در ایران را 

های عقیدتی و بنیان فکری و ترین زیرساختعنوان اصلی بخش که بههای رهاییجنبش -1

بینی ایرانیان در دوران باستان و فلسفه مبارزه حق علیه باطل )نور و ظلمت( که در جهان

بعد از ظهور داد و قالب اهورامزدا و اهریمن دو قطب این فلسفه جهان بینی را تشکیل می

امان با متجاوزین نمود یافت. بطوریکه، اسالم در کسوت آیین فتوّت و جوانمردی و مبارزه بی

های حاصل از سیاست خلفای اموی پس از تسلط اعراب بر ایران و اعمال فشار و محدویت

برای حضور رسمی جوانان ایران در میدان سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و شکار؛ 

ترین محل تمرینات مردان جنگی برای آمادگی جسمانی برای مقابله با ه اصلیزورخان

 در میدان جنگ بود. متجاوزان

های آیین مهرپرستی نیز قابل ورزش زورخانه در ریشه منشأ: عقبه فرهنگی و مهرآیینی -6

هایی نیز بین ورزش زورخانه و دین زردشت مهری، شباهت یینبر آاست و عالوه  مشاهده

وجود دارد از جمله اهمیت دادن به قدرت بدنی، واژه کشتی )شال بند مقدس زردشتیان( 

زورخانه در ذهن تاریخی  یلبه دلبیانگر جایگاه بی  وهنوز هم متداول است  هازورخانهدر که 

 باشد. میایرانیان 

حضرت  یظاهر و یالهام ،ی،کرداریتام فکر تیر خاص مرجعبطو و عّیتش نفوذ مکتب -9

؛ منتظرالقائم 1936: مذهب تشیّع در زورخانه حلول نموده است )جعفری و قاسمی، )ع( یعل

 ههای مربوطنییها و آبر زورخانه عیّمذهب تش ریتأث ،از موارد ارییدر بس(. 1931و حقی، 

 .  استدر دیوار زورخانه قابل مشاهده  تااصطالحها و حتی رفتار، شکل و شمایل پهلوانان، نام

افزایش تناسب و قدرتمندی جسمانی: یکی از عوامل اثرگذار در گرایش به ورزش زورخانه  -3

قدرت مادرزادی و برخوداری از فیزیک مناسب جسمانی است. در جامعه امروزی هم بحث 

 شناختی مورد توجه است.تندرستی و هم زیبایی لحاظتناسب اندام هم به 
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مقبولیّت اجتماعی محیط زورخانه و روابط حاکم برآن که حول محور اعتماد شکل  -1

. به تبع آن برای انجامدیمگیرد و این حس اعتماد نسبت به پهلوان به مرید و مرادی می

مقبول درگاه خداست.  بودند و متعقدند دعای پهلوان قائلپهلوان جایگاه واالی معنوی 

و انجام  یو جوانمردهای فتوّت محبوبیت و مقبولیت پهلوان حاصلِ رعایت اصول و آیین

 کارها برای رضای خداست.

به عنوان  یو پهلوان یاورزش زورخانه جیتروهای الزم برای وجود امکانات و زیرساخت -2

ن به ای .است یمکتب اخالق کیورزش باشد  نکهیاز ا شتریب اسالمی -یرانیا تینماد هو

از خارج  ی درحتو  کشور ساخت زورخانه از طرف دولت در 1911دلیل، پس از انقالب 

 کشور از نظر کمّی رشد قابل قبولی داشته است.  

ای بازدارنده پدیده عوامل زمینهای/بافتاری بازدارنده: های مربوط به عوامل زمینهب( مؤلفه

 توان در موارد زیر خالصه کرد: ایران را میعیّاری و ورزش زورخانه در 

ها در ورزش زورخانه: رخنه حضور و استیالی نااهالن، نامحرمان و غیرمتخصص -1

دار کردن قداست نگری به زورخانه و خدشهنمایی و سطحیگری و ظاهرسازی، پهلوانلوطی

انحطاط در ورزش زورخانه ظاهر شد و آخرین  قاجار آثارحکومت ناصرالدین شاه  اواخر از .آن

 از اهای اصیل اجتماعی زورخانه رکهنه سواران و رادمردان فکری و عقیدتی یعنی؛ گروه

، تا زورخانه به جای پروراندن پهلوان، جوانمرد و اهل فتوّت؛ غول بدکار و داشتیبرممیان 

 به را خود جای نامدار پهلوانانخوار، اوباش، لوطی، بزن بهادر پرورش دهد. در واقع جیره

 ضد اعمال با مواقعی در و دادند کشیدند،می یدک را جاهل عنوان ها کهاوباش گروهی از

ای و زورخانه ورزش قداست دار کردنخدشهبدنامی و  ناامنی، باعث خود اجتماعی ارزش

 شدند. پهلوانی

 اینکه شالوده ورزش مدرندوری از فرهنگ ناب زورخانه در ساحت ورزش مدرن: نظر به  -6

 یآورو مدال یپروربر اساس قهرمانبلکه  یپهلوان پرورایران نیز نه بر اساس  ینظام ورزش در

ال دهیا ای( و یزچهمه ی)برد به معنا حاکم بودن فلسفه بردبه اتوجه . باست شدهیطراح

ی و ساز هرماننگرش ق نیا تیغا ،شودیم شیبرنده ستا میت ورزشکار و در آنکه  یافالطون

 یاولیماک استیراه همانند س یندر ا. استبرنده  میشدن است و اصالت با ورزشکار و تقهرمان 

 فلسفه برد و اصالت یاز جمله اخالق قربان زیهمه چ کندیم هیرا توج لهیهدف وس کهیهنگام

واالی انسانی و منش پهلوانی در آن  یهاارزشالجرم، حاکمیت آداب و  ت خواهد شد.فعمن

که امروزه به صنعت  یاحرفه و یمدل ورزش قهرمانتشکیالت دور از انتظار خواهد بود. 

 ترشیب سود منفعت وه ب اصالت را ،مرکانتیلیسم است همانند مکتب هشد لیورزش تبد

 شودسبب می که و بردگرایی از موانع مهمی است ییسودجوگرایی، ه. بنابراین ماددهدیم

های اجتماعی و اخالقی مانند سالمتی، حس مشارکت، نظم، رهایی از فشارهای روانی، ارزش
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ک کمرنگ شوند. آنچه در المپی ورزشدر ایثار، اعتماد به نفس، همبستگی، دوستی و یکرنگی 

 گذاری اولیه احیا آن شاهدش هستیم.رغم هدفنوین علی

های نوین و بر ورزش هاآنای و تمرکز عدم تبلیغ مناسب و حتی تبلیغ ناثواب رسانه -9

را از  ایدن شند،یاندیم شوند،یمتولد م یارسانه یها در معرض نهادهاامروزه، انسان ساز:پول

 لم،یبرگرفته از کتاب، مجله، روزنامه، ف یخود را بر اساس الگوهااعمال و  نندیبیمنظر م نیا

 یتو ح غیتبل ق،یتشو ب،یها با ترغ. رسانهدهندیسامان م نترنتیو ا ویراد ون،یزیماهواره، تلو

تا به قواعد دلخواه صاحبان رسانه  دارندیمخاطبان را وا م عمیق یرگذاریتأث و نفوذ و ارعاب

ی نوین و سهم عمده پخش هااز ورزش بسیاری یغاتیتبل یهاهذباج. کنند دایاعتقاد پ

 نیو ب کرده از دایره توجه عمومی خارج ای و پهلوانی، ورزش زورخانههاآنای رسانه

  .استکرده  جادیاگسست  نیزمرانیو فرزندان ا یرانیا یهاورزش

 های جاری در فضای زورخانه(ها و برهم کنشها، واکنشهایِ پدیده محوری )کنشمؤلفه

توان مکتبِ زورخانه استخراج شده، پدیده محوری این مطالعه را میطبق کدها و مضامین 

است و مطابق کدهای  رفتاری-ارزشی مکتب( نام برد که دارای نظام منسجم  ی)زورخانه به مثابه

آیین  -9آیین ظلم ستیز،  -6آیین فتوت،  -1استوار است که مشتمل بر؛  1حاصل بر پنج ضلع آیینی

هر آیینی نسبت  را به یازورخانه نییآآیین تربیتی است.  -1وی و مذهبی و آیین معن -3ساز، انسان

بدهیم؛ خواه آیین مهرپرستی، آیین زرتشتی، آیین عیاری، آیین عرفانی و تشیع، همگی به یک افق 

رسند و آن آیین فتوّت و جوانمردی است. مکتب فتوت و جوانمردی عشق، کنش، منش مشترک می

ده است. از جمله گذاشته ش هعدیوها به انسانو رفتار فردی و اجتماعی پهلوانان است که در فطرت 

ین است، عمل به آی شدهگذاشتهتکالیفی که بنا بر محبت و به فرمان عشق اجرای آن بر عهده انسان 

 یمکان زورآزمای یبه معنا یزورخانه از نظر لغو(. 1333و1939، 6کوربینفتوّت و جوانمردی است )

، یعد معنوبٌا در امّکنند. که ورزشکاران و پهلوانان خود را با آالت مشابه جنگی برای رزم آماده می است

ود است. خ روانیپ یبرا یمعنو تیو ترب یاخالق یواال یهایآموزش ویژگ یبرا یتیترب یمکتبزورخانه 

و  یمذهب تیبلکه سالمت روح و روان و ترب هتقویت و سالمت جسم مطرح نبودصرفاً در این ورزش 

(. 1931است )خالدیان، مورد توجه ویژه  زین یعرفان یکوش و سخت یبه شعار مذهب یو آراستگ یاخالق

 بدیکال هاینشانه و عالئم از برگرفته پهلوانی صفات از برخی دهد،می نشان هاعالوه بر این، بررسی

 و نظیر تواضع سجایا و صفاتی ،و گودیِ گود مقدس زورخانهبرای مثال، کوتاهی درب . است زورخانه

(. عالوه بر این، طبل و زنگ 1931کند )افسریان، می اصحاب زورخانه و عیاران ایجاد در فروتنی را

                                                           

1 -Ritual 

2
 -Corbin 
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 پرستی، شجاعتطبل رزم؛ حس وطن کنندهیتداعهمراه دعا، نیایش و اذکار با اشعار حماسی و عرفانی 

و معنویت را در ورزشکاران تقویت کرده و نقوش لباس پهلوانان )بوته( نماد درخت مقاوم سرو است 

کند. جایگاه افراد در زورخانه نیز تابعی از که منش ایستادگی را در ورزشکاران باستانی تقویت می

. گیردیمتر )سردم( از دیگران قرار سنت احترام به بزرگان و پیشکسوتان است. مرشد باالتر در ارتفاع باال

ترین فرد از میان ورزشکاران در پای گیرد. سپس سالمندمیاندار در میان گود روبه روی مرشد قرار می

ی دو ساحت درهم تنیده بیرونی )جسمانی( و درونی است. زورخانه گیرد. زورخانه داراسردم قرار می

جنگی دوران باستان جسم ورزشکاران  آالتدین شبیه از آن جهت جسمانی است که با ابزارهای نما

های جوانمردانه است و این بعد ورزش . در مقابل درونی است چون معطوف به کنشدهدیمرا پرورش 

فرهنگ ساخته ساز و خردهبدل کرده و در واقع از آن مکتبی انسان فرا ورزشزورخانه آن را به ورزشی 

 زورخانه در که است مؤید این مذهبی و اخالقی شعایر و اشعار با زورخانه ورزشی حرکات است. آمیزش

 انیعرف سلوک و سیر نوعی و روان و روح تعالی اصلی بلکه هدف صرفاً هدف پرورش جسمانی نیست

 همین است. انسان و پرورش انسانی عیّار بیرونی و درونی خوردن صیقل خلوص و برای معنوی و

 مقدس و خاص بدل کرده است.  مکانی و مذهبی رکنی به را زورخانه ،ویژگی

های ظرفیت بدنی و قدرت از بودن بر برخوردار پهلوانان در مکتب و گود مقدس زورخانه عالوه

کنند که در واالی انسانی و منش پهلوانی را چنان در خود نهادینه و درونی می یهاارزشمعنوی، 

 هاییژگیوهای الهی خود را نبازد. از دیگر های زندگی مقاوم و در آزمایشها و سختیبحران

گرایی اجتماعی و نوع دوستی استوار زورخانه، آیین مهرورزی است که بر نوعی آرمان یزانگشگفت

داری و احسان از اصول اساسی زندگی پهلوانان و عیاران بوده االیام سفرهمونه، از قدیماست. برای ن

امتیازات صاحبان بازوبند پهلوانی بوده است. همچنین، در عید  ینترمهماست و حق سفره در زمره 

کی کردند. یکنار مراسم گلریزان پهلوانان و ورزشکاران در زورخانه عقد اخوت جاری می غدیرخم در

از هر دو نوع مادی و معنوی است )برای  یدارامانتهای بارز پهلوانی و عیّاری از دیگر سجایا و خصیصه

مثال، از بعد مادی سپردن اشیاء گران قیمت و از جنبه معنوی سپردن خانواده و ناموس بسیار رایج 

دیگر عیاران  هاییژگیوبوده است(. وحدت در سلوک و عدم وجود شکاف در اخالق نظری و عملی از 

سوار به مثابه مرید و مرادی است و پیوستگی و ها به کهنهو اصحاب زورخانه است. نسبت نوچه

های متعالی به پذیری و انتقال ارزشیکپارچگی چشمگیری در اخالق نظری و عملی و فرایند جامعه

های تربیتی مکتب زورخانه، ها و آیین(. طبق ارزش1933زورخانه وجود دارد )یاسینی،  ترجواناصحاب 

شاگردان از دیدگاه پهلوانان یک فریضه  ها وحساسیت و عاملیت پهلوانان پیشکسوت در تربیت نوچه

سواران تالشی خسته ناپذیر در انجام رسالت اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و به تبع آن کهنه هبود

 (.1911ها داشتند )موتاب، و فرهنگی و سجایای اخالقی نوچه
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ها در فضای زورخانه، ها و بر هم کنشها، واکنشآیندها و آثار کنشهای مربوط به پیمؤلفه

 ورزش و جامعه 

در سه محیط ویا فضای  توانیمآیندها ورزش زورخانه را مطابق کدهای استخراج شده، پی

 خانه، ورزش و جامعه تلخیص و توصیف کرد. زور

 یاثربخشارها مرسوم در ورزش زورخانه و در میان ورزشکاران آن و ها و کردآیند، آییناز حیث پی

آن در ارتقاء و تقویت ابعاد روحی و جسمی اصحاب آن، زورخانه را از یک مکان صرفاٌ ورزشی فراتر 

ای بر این باورند که اگر مسجد خانه خداست، برده و به یک مکتب بدل کرده است، بطوری که عده

های اجرایی زورخانه های تربیتی و رزمی در آیینعلی )ع( است. آموزهپس زورخانه خانه حضرت 

)اذکار، دعا و نیایش، اشعار حماسی و عرفانی، آیین گلریزان و دستگیری از ضعفا و فقرا( در زورخانه 

ها زورخانه را در پیوستاری از مکتب تا یک و جملگی این ویژگی شودیمنهادینه شده و بازتولید 

در  و مختص های معمولکنشکند. کردارها و بندی میممتاز و منحصر به فرد صورتفرهنگ خرده

نش، ماست که به  قیآنقدر عم رگذارییتأث نیاو  شودیم نهیدر افراد نهاد نیزورخانه با تکرار و تمر

 .بخشدیمخاصی  و رنگ شکلنیز مردم  انیو م اجتماعدر بینش و روش عیّاران و ورزشکاران زورخانه 

است  یتیمنبع هو کی حتی بلکه ی استورزش یتیو فعال ی برای ورزشزورخانه نه تنها مکاننتیجه،  در

(، 1936زاده، )امینی پردازدیم یپهلوان تیّبه خلق هو گریکدیبا  یهای مختلف آن در هماهنگکه بخش

علق و تو انسجام  رییگدستگری، یاری لیاز قباجتماعی متنوعی که برای جامعه کارکردهای  یتیّهو

به گروه مرجع )مدل نقشی( و داشتن احساس  شدنیلتبدتواند به ارمغان بیاورد. را می یاجتماع

 خوشایند )خوداثربخشی( از سوی اصحاب زورخانه که با کردارهای مبتنی بر آیین فتّوت و جوانمردی

پهلوانان بطور بالقوه گروه مرجعی  کند.را ایجاد می پهلوانانزمینه الگوپذیری جوانان از شود، حاصل می

 توانندمید بلکه نداررا  یاخالق یهایجامعه از ناهنجار یسازدر سالم مؤثرنه تنها نقش هستند که 

ی انسانی را در میان جوانان جامعه هاو ارزش ینیو توجه به اعتقادات د یپرستو حس وطن یتفاخر مل

  گسترش دهند.

درمان فساد،  تواند منبعی برای مدیریت وورزشی زورخانه می در سطح ورزش و در میان اهالی

انصافی در ورزش باشد چون زورخانه بیش و پیش از هر چیز دیگری مبتنی بر منش اخالقی و بیبی

 است. و ادب صفا عدالت، فروتنی، پرهیزکاری، پهلوانی و آیین فتوّت و جوانمردی از جمله گذشت،

به عنوان رسوم خاص خود بوده و  و آداب دارای دیگر هایورزش برخالف ایزورخانه ورزش جهت بدین

 در ورزشکاران یخود انضباطپشتکار، مقاومت و  ،یفداکار هیصفات ممتاز، روح جادیا یبرا یعامل

-متصمیـ بوده و در گذاراثر هاآنتواند بر اقدامات و تصمیمات  فردی و اجتماعی باشد و میمی ایحرفه

نقش اساسی  شانروزمره زنـدگی کاربردی هایدر موقعیـت هاآناخـالقی  هایو مخمصه هاقضاوتها، 

تواند منبعی برای فهم، مدیریت و برخورد با فساد، وندالسیم همچنین، مکتب زورخانه می را داشته باشد.

زشی از جمله های ورو اغتشاش در ورزش، پیشگیری از انحراف از ارزش خشونت)آشوب و خرابکاری(، 
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-ضیعتب ،ینژادپرست ،شکنیقانونناجوانمردانه،  یباز ،یخواردر ورزش، رشوه بیخشونت، فر نگ،یدوپ

-و ارزش هایتغاو در جهت اشاعه  بوده یطیمحستیز لئو مسا یتیجنسهای اجتماعی و و مضیقه ها

 های المپیک باشد. 

 یبرا یبه عنوان عاملهای واالی انسانی همراه با ارزشورزش (، فه ورزشاز منظر فلسفی )فلس

پشتکار، مقاومت و  ،یفداکار هیروحانسانی و اخالقی از جمله  ممتازو سجایای صفات و تقویت  جادیا

)نظم اخالقی  جامعه در عمومی اتیاخالقترویج  وورزشکاران  اخالق بیتهذ چراکهاست  یخود انضباط

و  اهداف نیتریو اساس نیترمهمشناس کالسیک فرانسوی( در زمره به تعبیر امیل دورکیم جامعه

ای و مدرن تا حد چشمگیری از مسائل، های حرفه. در شرایطی که ورزشاستورزش  یهاارزش

 یورزش یهاحوزهو  سطوحی تمام درهای اخالقی از جمله دوپینگ و بازی ناجوانمردانه ها و خالءبحران

میادین ورزشی( رنج می برد، ورزش زورخانه، ، یجهان یهاونی، فدارسکیالمپ یمل تهیکمبرای مثال، )

در  یورزشو انصاف که اخالق کند هایی صحبت میو بستر و ارزش افضبطور مشخص، از برپایی 

  .شود نهینهادورزشکاران  یخووخلق

ن جامعه هم و در نهایت، با عنایت به کدهای استخراج شده، ورزش زورخانه آثاری در سطح کال

آن بر اشاعه اخالقیات  یرتأثبه  توانیمآیندهای مکتب زورخانه بر جامعه( که آن جمله دارد )پی

عمومی و امنیت اجتماعی اشاره کرد. عدم وجود شکاف در اخالق نظری و عملی در مکتب و خرده 

تواند اهمیت این مکتب را در احیاء و ترمیم شکاف بین اخالق نظری و عملی در فرهنگ زورخانه می

داری مورد تصریح در مانتجامعه کنونی ایران نشان دهد. همچنین تجدید پیمان دوستی و اخوت و ا

های اجتماعی از جمله در جلب اعتماد به اشکال مختلف در ارتقاء سرمایه تواندیمفرهنگ عیاری 

یافته و مشارکت مردم و تقویت احساس مسئولیت و تعلق اجتماعی و پاسخگویی در اجتماعی تعمیم

ه کاماًل مردمی بوده ک زورخانهیری گبرابر مردم مؤثر باشد. از منظر دیگر، ماهیت و نیروی اصلی شکل

در آن وظیفه اصلی پهلوانان و عیّاران حمایت از مظلوم، جلوگیری از ستم ستمگران و تأمین امنیت 

ه وران حمایت مالی از زورخانه بودوران و پیلهو شهرها بوده و در مقابل وظیفه تجاّر، پیشه هامحله

و رسوم و منش پهلوانی که مبتنی بر آیین  ه، آداب. بر اساس همین حاکمیت مردمی بر زورخاناست

گاه قابل هداری، مظهر احقاق حق، سنگ صبور قشر ضعیف، تکیهفتوّت و جوانمردی )شجاعت، سفر

مقابله باستم و ستمگر( بود، بین عامه مردم و اجتماع عمدتاً  و گی در برابرظلماعتماد مردم، ایستاد

 و «جوانمردی» و «فداکاری» خصلت به پهلوانی آمیخته یافت. ورزشبصورت خودجوش گسترش می

 رزهایم به باطنی سفر و خودبینی خودخواهی، از پرهیز و خودشکنی فروتنی، صفا، و صدق بر مشتمل

های فردی و اجتماعی پیوسته در متن زندگی این آموزه و است طلبی حق و ییجوحق پرستی،حق

 (.1911؛ موتاب، 1919پور، )انصاف بوده استپهلوانان در جامعه جاری و ساری 

من حیث المجموع، قرار گرفتن ورزش زورخانه در صراط مستقیم و مدیریت آن توسط اصحاب 

 یهاارزشسجایای اخالقی و  گسترشراستای بسط و حرکت در واقعی، کاردان، متعهد و اهل آن و 
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تمامی عناصر و سطوح و مناسبات ی و عّیاری و تفهیم و برگردان آن به داب پهلوانآو  یانسان یواال

فرهنگی عیّاری و  –مستلزم تبیین درست از تبیین فرایند اجتماعی نظام ورزش کشورموجود در 

در ایران است که در واقع این مطالعه تالشی بود در این  زورخانهو خرده فرهنگ ورزش گیری شکل

 بندی آن.راستا و توسعه مدلی برای فهم و صورت

-توان گفت که به رغم تجربههایی که در انجام تحقیق حاضر وجود داشت، میمحدودیتدر باب 

غرافیایی توزیع ج به علتکنندگان؛ زیسته و آشنایی محقق اصلی )ا.م.ح.( با مطلعین کلیدی و مشارکت

بر بود. همچنین، مشکل و زمان هاآندسترسی به  عمالً زمین کنندگان در اقصی نقاط ایرانمشارکت

ولی طبق شواهد تاریخی، زنان به رغم  بوده استکنندگان این مطالعه بر مردان متمرکز شارکتم

گیری و توسعه ورزش زورخانه بندی، شکلها حضور نداشتند ولی آنان نیز در صورتکه در زورخانهاین

(. 1933الدینی؛؛ رضازاد عموزین 1929؛ طاهرزاده بهزاد، 1921اند )ناهید،زمین سهیم بودهدر ایران

برای نمونه، در قیام مردم آذربایجان در انقالب مشروطه، جنگاوران زن با لباس مبدل حضور داشتند. 

( زنان شهری و روستایی در ارتش 3131ـ  3131در جنگ داخلی تبریز ) »: 1به نوشته ژانت آفاری

دریای خزر را یونانیان  بود، جنگیدند. آذربایجان و نواحی غربی یستأسمقاومت آن دیار، که تازه 

دانستند و تبریز، گویی در تعبیر این افسانه، شاهد ای زنان آمازون میباستان سرزمین قبیله افسانه

 (. 619: 1913)آفاری،  «قیام جنگاوران زن با لباس مبدل در صفوف مقاومت شد.

 منابع 
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From School to culture: Explaining the socio-cultural process of 

chivalry and the configuration of zurkhaneh sport in Iran 

 
Ahmad Mootab 1, Vajiheh Javani 2, AbouAli Vedadhir 3 

 
Abstract 

Zurkhaneh has played an important role in the intellectual leadership of liberation 

movements and the promotion of the rites and rituals of fatwa and chivalrous deeds during 

the ups and downs of the history of Iran. Therefore, this study seeks to explain the socio-

cultural process of chivalry and the configuration of sports or in fact the Zurkhaneh school 

in Iran. The methodological approach of this research is the constructivist grounded theory 

developed by Kathy Charmaz. Participants in this study (key informants), were well-

known and experienced heroes who were both practically and theoretically familiar with 

the culture, history, customs of Zurkhaneh, as well as the experienced researchers in this 

who were selected by the snowball sampling method. A total of nineteen key informants 

and experts in Zurkhaneh sports were recruited through qualitative or purposeful sampling. 

A semi-structured interview was used to collect data and the interviews were continued 

until theoretical saturation was reached. The findings of this study show that the socio-

cultural process of Ayari and the formation of the Zurkhaneh school in Iran can be 

explained and summarized in three semantic clusters: a) Axial phenomenon: current 

actions, reactions and interactions in Zurkhaneh space; (B) The underlying factors or 

conditions affecting the actions, reactions, and interactions of the chivalry which some of 

them are facilitators or deter of it; And c) components related to the consequences and 

effects of actions, reactions and interactions in the Zurkhaneh space, which include the 

space governing the Zurkhaneh, the space governing the sports environment as an 

intermediate environment, and society as a macro environment.  

Key words: Chivalry, Rite of Death, Zurkhaneh and the ancient sports, Pahlavan, School, 

Culture. 
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