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 : چکیده

زورخانه ها هر چند دیرزمانی است : ادبیات زورخانه با تاریخ کهن و معاصر ایران و ایرانیان عجین بوده است. مقدمه و هدف

چونان گذشته آن حال و هوای سابق خودشان را ندارند ، اما بسیاراند افرادی که اززورخانه ها و اشعار نغز و دلپذیرشان به 

 .در ایرانبودورزش و بررسی ادبیات زورخانه ای شعراز پژوهش حاضر هدف  .نیكی یاد می کنند

و اطالعات منثور و منظوم با انتخاب داده ها  پژوهش کتابخانه ایی،در این برای گردآوری داده های مور نیاز  روش شناسی:

را در بازه  ورزش و ادبیات زورخانه ای شعرمتون کهن و معاصر ادبی و فرهنگی از منابع مختلف فارسی در تالش بودیم  تا 

 زمانی گذشته تا عصر معاصر مورد توجه قرار دهیم.

نزد که قدمت آن است ، ورزشی « ورزش باستانی»همان »یا « ورزش زورخانه ایمروری بر ادبیات نشان می دهد که : نتایج

با این حال، در دوران پس از اسالم به رشد و توسعه خود ادامه به دوران قبل از اسالم و حتی دوران مادها می رسد. ایانیان 

ل اکرم )ص( و ثنای حضرت امام علی در میان اشعار زورخانه ای، اشعاری که مربوط به ستایش خداوند، ستایش رسو داد و

 .)ع( است، از جایگاه خاصی برخوردار است

به طور کلی با توجه به ادبیات غنی حماسی و ورزشی ایران چه در عصر باستان و چه در عصر نتیجه گیری و جمع بندی: 

 «ورزش باستانی»همان »یا « ای ورزش زورخانهمعاصر، می توان نتیجه گیری نمود که در ادبیات و فرهنگ ایرانی و اسالمی، 

همان »یا « ورزش زورخانه ایاز اهمیت باالیی برخوردار می باشد. به نظر می رسد مطالعات پیمایشی و میدانی در خصوص 

 باید مورد توجه پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم ورزشی باشد. «ورزش باستانی»

 .رشع ،ورزش، زورخانه ایی ادبیاتواژگان کلیدی: 

 
Abstract: 

Introduction and aim:Zoorkhanehliteratureinteracted withthe ancient and 

contemporaryhistory of the Iran andIranians. Althoughthe Zoorkhanehdo not have considered 

as thepast, but a lot ofpeople wishtoremember its poems as favorites. The purpose ofthis 

studywas to consider the Zoorkhaneh,poetry andsportsliterature. 

Methods: For data collecting, researcherswere selecteddataprose and verseancient textsand 

contemporaryPersianliteratureand culturefrom various sourcesabout therelationship 

betweenliterary cultureandZoorkhanehliteratureinIranin alongperiod oftime. 

Results: A review of theliteratureshows thatphysical activity in Zoorkhaneh"or" the same"old 

sport" dates backtopre-Islamic timesand evenMedes.However, in the aftermath 

ofcontinuedgrowth and developmentof Islamin theZoorkhanehpoems, poemstopraisetheLord, 

praise theProphet(PBUH) andImamAlihavespecialplaces. 

Conclusion: 

In general, according to the sport's epicliteratureis richinancientand inmoderntimes, it can be 

concluded thatin literature andIranian and Islamic culture, sports gymnasium"or" the 

same"old sport" have great importance. It seemsthat fieldstudies onZoorkhanehsportshould 

beof interest to researchersandexperts inthe field ofsports. 

Key Words: Zoorkhanehliterature, Physical education, poem. 
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این مقاله برخی از خوانندگان برای رابطه ای بین ورزش با ادب و هنر شاید  خصوصسخن گفتن در 

پیش خود بپرسند، چه رابطه ای بین ورزش با ادب و هنر وجود دارد؟ شاید بین ورزش جالب بوده باشد و 

و ادبیات یك ارتباط مستقیم وجود نداشته باشد، اما با کمی تأمل در بسیاری ابیات و عبارات ادبی به خوبی 

سئوال حال . دارندنزدیك و تنگاتنگی این نكته برایمان روشن می شود که ادبیات و ورزش با هم ارتباط 

بی تردید در اغلب آثار ادبی، به خصوص اشعار ردپایی از ورزش و  ؟این ارتباط چگونه استاینجاست که 

تحرك جسمانی به چشم می خورد که این خصوصیت در ادبیات حماسی به عینه قابل مشاهده است، یعنی 

به خوبی بسیاری از حرکات  آنجا که حكیم ابوالقاسم فردوسی رشته سخن را به میان میدان جنگ می برد،

ورزشی را به شكل حرکات جنگی به نمایش می گذارد و سر آخر به این نتیجه می رسد که عقل سالم در 

.استاد حكیم ابوالقاسم تن سالم است و از سستی و تنبلی به جز کژی و سستی چیزی به دست نمی آید

و... « آرش کمانگیر»، «سیاوش»، «اسفندیار»، «سهراب»، «رستم»فردوسی با شرح قهرمانی های افرادی چون 

و... را به « سوارکاری»، «تیراندازی»، «کشتی»به خوبی انواع و اقسام ورزش های متداول آن زمان چون 

نمایش می گذارد. جالب آن که این توجه کردن به ورزش و حرکات ورزشی در اغلب آثار ادبیات فارسی 

سعدی شیرازی، به بهانه پند و اندرز دادن به مخاطب سراغ ورزش می به خوبی نمایان است، به عنوان مثال 

 :رود و چنین می گوید
 

 چو پرورده باشد بر در شكارنترسد چون پیش آیدش کارزار

 به کشتی ونخجیر و آماج و گویدالور شود مرد پرخاش جوی

 مترس از جوانان شمشیرزنحذر کن زپیران بسیار فن

 

ت به میان آمد، چه خوب است به سراغ یكی از کهن ترین ورزش حال که سخن از ورزش و ادبیا

برویم، ورزشی که قدمت آن به دوران قبل « ورزش باستانی»همان »یا « ورزش زورخانه ای»هایایرانی، یعنی 

از اسالم و حتی دوران مادها می رسد. چرا که ایرانیان از دیرباز به ضرورت دفاع نظامی توجه داشته اند و 

فراغت خویش از جنگ، برای آماده نگهداشتن جسم و روح خویش برای مقابله با حمله دشمنان از در زمان 

تفریحاتی که از جنگ و نبرد نشأت می گرفت، استفاده می کردند. پس ایشان در دوران باستان با ساختن 

ورزش هایی چون که به نوعی الهام گرفته شده از میادین جنگ بود، به اجرای « چرتا»قطعه زمینی با نام 

می پرداختند و رفته رفته این میادین کوچك « انواع کشتی»و « شمشیرزنی»، «پرتاب نیزه»، «اسب دوانی»

 .ورزش های رزمی به حالت گرد درآمد و سرآخر ورزش زورخانه ای از آن پدیدار شد

« میل»مثالً  درست است در ورزش باستانی، اداوات کاربردی، الهام گرفته شده از ادوات جنگی است،

طبل »است و « سپر»همان « سنگ زورخانه»است، « کمان»همان « کباده»صورت تغییر یافته گرز است، 

یادآور طبل جنگی یا همان کوس است و گود زورخونه محلی برای پرورش تن و روح اما در این « زورخانه
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ا کرده است با این تفاوت که میان خواندن اشعار هم حكم همان رجزخوانی میادین جنگی را به خوبی ایف

در اشعار رجزخوانی هدف ترساندن حریف و غلبه بر او بوده، اما در اشعار زورخانه ها هدف القای توان و 

نیرو به ورزش کاران است که در این میان اشعار مورد نظر را با چاشنی پند و اندرز در مسیر غلبه بر نفس 

 .در نظر گرفتند

فی یا عارفی را دارد که با خواندن اشعاری حماسی هدفش القای توان و نیروی مرشد در زورخانه حكم صو

ورزش است. مرشدان که بیشتر بعد از صفویه در زورخانه ها نمایان شدند و تا اوایل قاجاریه از آنها تحت 

 یاد می شد، باید در کنار داشتن صدای خوب و رسا، توانایی هماهنگ کردن شعر،« کهنه سواران»عنوان 

ریتم و هنر آواز را هم داشته باشند. زیرا اشعار خوانده شده در زورخانه، اشعار حماسی است که ریتم آنها 

استفاده می شود. این « شاهنامه فردوسی»یعنی وزن اشعار « بحر متقارب»ضرباهنگ خاصی دارد و اغلب در 

خوانده می شود، « گل چرخ»و  «گل کشتی»اشعار رزمی که با صدای باالئی و بیشتر با آهنگ های ضربی، 

است. جالب این که در کنار خواندن « دعای ختم ورزش»و « رخصت طلبی»، «حق خوانی»بیشتر شامل 

آنچه در زورخانه ها به عنوان شعر استفاده می شود اشعار « فردوسی»اشعار مختلف از شاعرانی چون 

است. این اشعار ضمن ستایش بزرگ « یپوریای ول»، یا همان «پـهلوان محمود»شاعری پهلوان به اسم 

 .مردی، ورزشكاران را دعوت به ترك تعلقات دنیوی و پیوستن به معنویات می کند

 

 آنم که دل از کون و مكان برکندموز خوان جهان به لقمه ای خرسندم

 کندم زسرکوی قناعت سنگیآوردم و بر رخنه آز افكندم

 :و یا آن رباعی بسیار معروف

 ود امیری مردیگر بر دگری خرده نگیری مردیگر بر سر نفس خ

 مردی نبود فتاده را پای زدنگر دست فتاده ای بگیری مردی

اما نكته جالب راجع اشعار زورخانه ها آن است که اغلب این اشعار از میان ورزش های مختلف به ورزش 

ار برده است. به عنوان کشتی توجه نشان داده و فنون این ورزش را به خوبی در میان ابیات مختلف به ک

اصطالحات « گل کشتی»در مثنوی به نام « میر نجات اصفهانی»مثال از شاعران دوره صفوی، شاعری چون 

« تخته شلنگ زدن»فنون کشتی را برای خواندن مرشدان به زیبایی سروده است. مثالً یكی از فنون زورخانه، 

 :ن در سروده ای تعبیه شدهجستن و پا افشاندن کشتی گیران است که چنی»به معنی 

 چنین گر بر در مردم شلنگ تخته خواهی زدترقی گر کنی آخر تو کشتی گیر خواهی شد

از رسم پهلوانان داخل گود بوده که چون می خواستند با حریف مبارزه کنند به « دست فرو کوفتن»و یا 

 :نشانه او دست می زدند

 .و کوبد پشتش به زمین باشدگردون به زبر دستی برخیزد اگر با منتا دست فر

 :از فنون کشتی است« روی دست»و هم چنین 
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 .می توان پیش زبردستان نهادن پشت دستروی دست از زیر دست خویش خوردن مشكل است»

در ادامه این نوشتار باید گفت؛ در میان اشعار زورخانه ای، اشعاری که مربوط به ستایش خداوند، ستایش 

ضرت امام علی )ع( است، از جایگاه خاصی برخوردار است اشعاری که اغلب رسول اکرم )ص( و ثنای ح

 .اثر باذل مشهدی انتخاب شده است« خاوران نامه»از میان آثار حماسی چون 

هر چند دیرزمانی است زورخانه ها چونان گذشته آن حال و هوای سابق خودشان را ندارند و به جای 

و... در اغلب محالت وجود « بوکس»، «باشگاه های بدن سازی»ایشان مراکز ورزش های وارداتی چون 

و... خاطراتی به یاد « صلواتی ها»دارند، اما بسیاراند افرادی که از هنگامه گلریزان مرشدان و صلوات گرفتن 

 .دارند و هماره از زورخانه ها و اشعار نغز و دلپذیرشان به نیكی یاد می کنند

و با انتخاب داده ها  پژوهش کتابخانه ایی،در این های مور نیاز  برای گردآوری داده روش شناسی:

اطالعات منثور و منظوم متون کهن و معاصر ادبی و فرهنگی از منابع مختلف فارسی در تالش بودیم  تا 

 را در بازه زمانی گذشته تا عصر معاصر مورد توجه قرار دهیم. ورزش و ادبیات زورخانه ای شعر

است ، ورزشی « ورزش باستانی»همان »یا « ورزش زورخانه ایدبیات نشان می دهد که مروری بر ا: نتایج

با این حال، در دوران پس از به دوران قبل از اسالم و حتی دوران مادها می رسد. نزد ایانیان که قدمت آن 

ایش خداوند، در میان اشعار زورخانه ای، اشعاری که مربوط به ست اسالم به رشد و توسعه خود ادامه داد و

 .ستایش رسول اکرم )ص( و ثنای حضرت امام علی )ع( است، از جایگاه خاصی برخوردار است

به طور کلی با توجه به ادبیات غنی حماسی و ورزشی ایران چه در عصر باستان نتیجه گیری و جمع بندی: 

ورزش اسالمی،  و چه در عصر معاصر، می توان نتیجه گیری نمود که در ادبیات و فرهنگ ایرانی و

از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. به نظر می رسد مطالعات  «ورزش باستانی»همان »یا « زورخانه ای

باید مورد توجه  «ورزش باستانی»همان »یا « ورزش زورخانه ایپیمایشی و میدانی در خصوص 

 پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم ورزشی باشد.

 منابع
، ؛هنر زنده بودن و زیستن: ورزش ها و بازی های سنتی، نمادی از زندگی اجتماعی نگاهی به دو کتابعباسی،هوشنگ -1

 . 81تا  22 صفحه  از -128شماره  - 1831آذر « کتاب ماه هنر مجله: 

 1812انتشارات نوید شیراز   رستگار فساییمنصور ،انواع شعر فارسی، -2

 1838تهران  -بنیاد انتشارات –زندگی و مرگ پهلوانان ، اسالمی ندوشنمحمدعلی -8

 1828 تهران  -مهر غزال روان های روشن،انتشارات، یوسفی غالمحسین  -4
 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/41982/%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%86%da%af_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/41982/%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%86%da%af_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/189/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/28713

	Key Words: Zoorkhanehliterature, Physical education, poem.
	1- عباسی،هوشنگ؛هنر زنده بودن و زیستن: ورزش ها و بازی های سنتی، نمادی از زندگی اجتماعی نگاهی به دو کتاب، مجله: کتاب ماه هنر » آذر 1387 - شماره 123- از صفحه  26 تا 31 .
	2- رستگار فساییمنصور ،انواع شعر فارسی،  انتشارات نوید شیراز ۱۳۷۲
	3- اسلامي ندوشنمحمدعلي، زندگي و مرگ پهلوانان – انتشارات بنیاد- تهران 1383
	4- يوسفي غلامحسين ، روان هاي روشن،انتشارات مهر غزال- تهران  1363



