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 چكيده

ورزش ايران در عصر صفوي است و محقق در پي و رور اجمالي بر نقش و اهميت جوانمردي، پهلواني مهدف از اين پژوهش، 
گيري حكومت صفويان و تثبيت و به اوج  يافتن نقش فتيان، عياران، پهلوانان ، قهرمانان و به عبارتي ورزشكاران در چگونگي شكل

تر شد نقش ورزش و  و اين كه چرا هر گاه حكومت صفويه قوي. تشكوه و اقتدار رسيدن ايران و افول و انقراض آن سلسله اس
تر  رنگ گرديدند جوانمردي و پهلواني و ورزش نيز نقشش كم شد و هر گاه كه صفويان ضعيف مي تر مي ورزشكار در آن بسيار پررنگ

 به او لقب شواليه دادند تا شاه حكمرانان اوليه صفوي از شاه اسماعيل اول گرفته كه مؤسس اين سلسله بود و اروپاييان. شد مي
و عباس اول صفوي كه اروپاييان به او لقب كبير دادند و ايران را به اوج شكوه و اقتدار و آباداني رساند همگي از دالوران و پهلوانان 

 و پهلواني در كشور  بودند و به تبع آنان زيردستان و ساير مردم نيز روي به پهلواني و ورزش آوردند وورزشقهرمانان و ورزشكاران
صفوي افراد ضعيف و ليكن پادشاهان پاياني سلسله پادشاهان . به صورت يك ارزش درآمد  و بسيار رشد و توسعه و ترقي پيدا كرد

النفس بودند و متاسفانه به تبع آنان پهلوانان و جوانمردان و ورزشكاران نيز نوعاً تبديل به افرادي سست عنصر گشتند و ورزش 
طبيعي است هرگاه الگوها و بزرگان و حاكمان كشور خود جوانمرد و قهرمان ورزشكار و ورزش .  نيز رو به افول گذاشتورزشكار

دوست باشند و از آن حمايت كنند و به آن اهتمام ورزند، پهلواني و قهرماني نيز توسعه خواهد يافت و هر گاه حكام و مديران 
 . گردد نزولي و معكوس مينيز ورزش جامعه سست و بي انگيزه باشند سير 
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 مقدمه

 ثبات و فرهنگ و تمدن ايران هميشه مرهون اعصاري بوده كه ملت شريف و نجيب و شجاع ايران در آن عصر طعم
و الطوايفي  فرسا و خانمانسوز عدم تمركز و ملوك تامنيت و آرامش و يكپارچگي را چشيده و دوران سخت و طاق

آشوب هاي داخلي بيگانگان خارجي را پشت سر نهاده اند و از درون ويرانه ها و خرابه هاي ناشي از عدم وحدت 
و يكپارچگي و ضعف پادشاهان و تهاجمات سياسي نظامي و اقتصادي و فرهنگي دشمنان سر برون كرده و دوباره 

صفويان با دالوري هاي ملت شجاع ايران دشمنان متجاوزي مثل روس و انگليس و . آزاد بنا كرده اندايراني آباد و 
جنوب كشور بحرين، شمال كشور (پرتغال را دفع و ايران را تقريباً به همان مرزهاي ايران قبل از اسالم رساندند 

ت شيعي و مقتدر بزرگ را در تاريخ و اولين حكوم) 21)(ماوراي قفقاز، غرب كشور بغداد و شرق كشور قندهار
 . ايران بعد از اسالم بنا نهادند

هاي مختلف  هاي ايران در عصر صفويان به سرعت مدارج رشد را پيموده و در عرصه عالوه بر اين موفقيت
 شگرف و  بسبسيار ترقي كرد و تحوالتي... ديني، مذهبي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخالقي، نظامي، ورزشي و 

هايشان از اصفهان اين  عظيم به وجود آورد و چشم جهانيان را خيره ساخت و سفرنامه نويسان فرنگي در كتاب
و يا ضرب المثل ) 11)(دهد نيمي از جهان اصفهان و نيمي ديگرش را بهشت تشكيل مي(اند  گونه ياد كرده

عصر ). 12(تنهايي به منزله نيمي از جهان است شهر اصفهان به (اند  اصفهان نصف جهان را اين گونه تفسير كرده
صفوي عصر شكوه علم و دانش نيز بوده و ايران در زمينه هاي مختلف علمي پيشرفت كرد و عرصه براي عرضه 
كردن علوم در رشته هاي گوناگون توسط دانشمنداني چون مقدس اردبيلي، شيخ بهايي، ميرداماد، مالصدرا، 

محمد تقي و محمدباقر مجلسي، مالمحسن فيض كاشاني، مال عباالرزاق الهيجي، صدراالحكما، مير فندرسكي، 
 . فراهم گرديد... قاضي سعيد قمي، محقق سبزواري و 

ايران در عصر صفويه عالوه بر موفقيت در حوزه هاي ياد شده در زمينه فتوت و عياري، پهلواني، جوانمردي، 
اري، شنا، دو، چوگان، شكار و علي الخصوص ورزش باستاني و قهرماني و ورزش، تيراندازي، شمشيرزني، سوارك

زورخانه رشد بي نظيري داشت و پادشاهان و دولتمردان صفوي به جد ورزش و پهلواني را سرلوحه كار خود قرار 
داده بودند چون مي دانستند جهت رسيدن به اهدافشان بايد مردماني دالور و قهرمان و سالم و چست و چاالت و 
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را با هم آميختند و ) اسالم و تشيع و ايران(ك داشته باشند و بدين جهت سه عنصر دين و مذهب و مليت بي با
از ملت ايران پهلواناني ساختند كه به راستي عاشق اسالم و تشيع و ايران بودند و در دفاع و حمايت از ايران تا 

 . سر حد شهادت به پيش مي رفتند

 

 روش تحقيق 

هدف از .  تحقيقات تاريخي است كه شامل مطالعه، درك و شرح رويدادهاي گذشته استتحقيق حاضر از نوع
مطالعه تاريخي، رسيدن به نتايجي مربوط به علل، تاثيرات يا روند رويدادهاي گذشته است كه ممكن است به 

خي معموالً مراحل اجراي يك مطالعه تاري. وقايع آينده كمك نمايدبيني  روشن كردن رويدادهاي كنوني و پيش
يك مطالعه تاريخي همانند يك مطالعه تجربي بايد مبتني بر يك فرضيه باشند . مانند ساير انواع تحقيق است

 . محققين تاريخي بايد در جستجوي اطالعات موجود باشند). 5(

ند منابع اوليه شامل اطالعات دست اول مان. منابع موجود در اين تحقيق شامل منابع اوليه و ثانويه است
گزارش شاهدان عيني مانند منشيان و سفرنامه نويسان و اسناد اصلي و كتب قديمي هستند و منابع ثانويه شامل 
اطالعات دست دوم نظير توصيف يك واقعه توسط شخص ثالث به جاي شاهد عيني مي باشد مانند كتب جديد و 

ود بودن منابع ورزشي آن عنصر هم از در اين تحقيق با توجه به غني بودن منابع تاريخي دوره صفويه و محد
منابع محض تاريخي و هم از منابع ورزشي باستاني زورخانه و شكار و تيراندازي و سواركاري و شمشيرزني و 

 هاي ورزشي بهره برده است و با هم در آميختن منابع قديمي و جديد و كشتي و دويدن و چوگان و ساير رشته
 . گيري شده است ها بحث و نتيجه هارتباط دادن مطالب و تفسير يافت

 شجاعت و دالوري هاي شاه اسماعيل صفوي بنيانگذار حكومت صفويان و هم رزمانش 

هاي مقتدر و تازه نفس سربرآورده بودند كه تا آن زمان يا  مقارن با ظهور صفويان در همسايگي ايران، دولت
ها كه خود را   شرق ايران دولت بيابانگرد و خشن ازبكدر. وجود نداشتند و يا به اين درجه از قدرت نرسيده بودند

در . در غرب ايران عثماني ها كه داعيه خالقت و رهبري جهان اسالم را داشتنددانستند  جانشينان تيمور مي
 كه جزاير خليج فارس و شهر بندرعباس را در كبير يجنوب ايران استعمارگران اروپايي به سركردگي بريتانيا
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البته دولت گوركاني هند در قندهار و . در شمال ايران هم روس ها در قفقاز خودنمايي مي كردند. دست داشتند
هايي براي صفويان به وجود آورده بودند و اين همه تهديد حداقل در تاريخ ايران بعد از  اعراب در عمان چالش

 . اسالم بي سابقه بوده است

ي نظير به رهبري شاه اسماعيل صفوي كه خود از قهرمانان و هاي ب ايرانيان شجاع و جوانمرد با حماسه سازي
 . پهلوانان بود توانستند بناي يك حكومت مقتدر براساس وحدت ملي، ديني و مذهبي را بگذارند

اي كه در نبرد چالدران علي رغم اينكه  شاه اسماعيل صفوي خود جلودار و خط شكن در نبردها بود به گونه
ها هنوز به سالح گرم مجهز نبودند شكست خورد و ليكن يك  و ايراني استفاده كردندها از سالح گرم  عثماني

 . افتخار ملي ديني و قهرماني و شجاعت در تاريخ ايران و جهان از خود به يادگار گذاشت

 برخي از سروده هاي حماسي شاه اسماعيل صفوي 

د كه بيشتر سروده هايش در مدح اهل شاه اسماعيل صفوي دو ديوان شعر به زبان هاي فارسي و آذري دار
 : حاكي از شجاعت او مي باشد مانند اين شعر ست كه و اشعار حماسي ا) ع(بيت 

 كه بوسه بر لب شمشير آب دار دهد  عروس ملك كسي در كنار گيرد تنگ 

 : و هم چنين 

 نه ياراي دست و نه پرواي سر   شكسته سالح و گسسته كمر 

 : و يا 

 بازدارند چرخ را ز مدار    بانند گر عنان ظفر بجن

 : و نيز 

 شادي مكن كه بر تو همين ماجرا رود  اي دوست بر جنازه دشمن چو بگذري 

 : و همين طور 

 )4(شده عرصه اين زمين الله گون    گرفته همه روي آفاق خون 
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ي او براي همگان نشان مي داد كه دالوري ها و بي باكي هااز خود شجاعت چنان در نبردها ل شاه اسماعي
 . درس بود و يارانش نيز به او چنان تأسي مي كردند كه گويا در ميان اين سربازان وطن ترس جاي ندارد

 م وقتي وارد بغداد شد به محلي رسيد كه در آن مكان بيشه 1508/  ق .ه 914شاه اسماعيل در سال 

 شاه اسماعيل شخصاً يكه و تنها به سراغ آن شير شيري بود كه به مردم آن محل آزار و اذيت فراوان رسانده بود و
 در ساروقيه در دهكده اي با خرسي درنده 1499/  ق .ه 905او همچنين در سال ). 9(رفت و او را هالك كرد 

م هژبري بود زآن حضرت در ميدان ر"). 10(جنگيد و با اين كه نوجواني بيش نبود خرسي را از پا درآورد 
 ). 21 ("م ابري بود گوهرنثارخنجرگذار و در مجلس بز

اي تيز پا و سواركاري بسيار چست و چاالك  شاه اسماعيل صفوي شمشير زني ماهر و تيراندازي قهار و دونده
بود او هم از قواي جسمي بااليي برخوردار بود و هم از روحي بسيار باال و شجاع و اعتماد به نفس عالي داشت و 

 . زيردستانش هم همين طور بودند

اصوالً در دوران صفويه از شاه اسماعيل اول تا شاه سلطان حسين خصوصاً در دوره شاه اسماعيل بنيانگذار 
صفويه و شاه طهماسب كسي كه صفويان را تثبيت كرد و شاه عباس كسي كه صفويان را به اوج شكوه و اقتدار 

هاي حماسي، جنگاوري،  شتر به جنبهرساند رويكرد اصلي ورزش عالوه به تفريح و تفرج و سرگرمي و مسابقه بي
 . شجاعت و دالوري و آمادگي جسماني و روحاني براي دفاع از حريم ايران و اسالم و مكتب تشيع بوده است

 اكثر پادشاهان صفوي همچون شاه اسماعيل يكم به توسعه پهلواني و جوانمردي و ورزش اهتمام ويژه 
د به عنوان يك ورزشكار زبده براي جوانان ايراني الگو و سرمشق بوده اند و در اين ميان شاه عباس كبير خو داشته
 . است

 ،ماهر بود و داراي صفات پهلوانيشاه عباس كبير خود بسيار شجاع و قوي و تيرانداز و سواركار و شمشيرزني 
لواني و هاي زيادي بنا مي شود و ورزش در هر دو شكل په زورخانهبود و در عصر  تواضع و عياري ،جوانمردي

 . كند پيدا ميفراوان قهرماني رواج 

هاي ساده به  در جمع اميران خود لباس(شاه عباس هم بسيار متواضع و ساده در ميان مردم ظاهر مي شود 
شاه عباس كبير در تيراندازي با تير و كمان چنان ماهر بود كه روي نوك پا از محل خود بدون نياز ). تن مي كرد
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در شجاعت  و جنگاوري شاه عباس سفرنامه نويسان مطالب زيادي نوشته ). 7(ازي مي كرد به تكيه گاهي تيراند
شاه عباس فارس و جنگ آور و سلحشور و بهادر و جسور و در استعمال آالت حرب از تير و تفنگ و چابك : اند

 ). 13(سواري در ميان همگنان معروف و مشهور بود 

 ورزش در عصر صفوي 

ها، مينياتورها،  ها و چه در ساير آثار هنري مانند نقاشي ده عصر صفوي چه در كتاباز آثار به جاي مان
ها  قها، نقوش و معر ها خصوصاً جلد كتاب ها، فلزكاري ها، كتاب سازي ها، كاشي كاري ها، سفال سازي معماري

هاي  رماني و انواع رشتههمه و همه به اين نكته مي توان پي برد كه در عصر صفوي پهلواني، جوانمردي، حماسه، قه
 ). 11(بساير حائز اهميت بوده ... اي و  هاي زورخانه ورزشي دويدن يا شاطري، كشتي و ورزش

شاهان صفوي حاكماني بودند كه از هر حيث خصوصاً از نظر حماسي و نظامي آمادگي كامل براي مقابله با 
كه نيروهاي طرفدارشان از نظر روحي و جسمي متجاوزان خارجي داشتند و اين موضوع برايشان بسيار مهم بود 

به چست و چاالت و قوي و شجاع و هميشه جان بر كف آماده باشند لذا از رخوت و سستي بي زاري مي جستند 
تيراندازي، سواركاري و "و دالور و وفادار بودن ارج مي نهادند و عمده تعليمات نيروهاي قزلباش شامل 

اش عالوه بر تيراندازي و سواركاري و شمشيرزني به دويدن، شنا، كشتي، زوبين نيروهاي  قزلب. "شمشيرزني بود
 .  اي نيز مي پرداختند هاي زورخانه ، چوگان و ورزشيافكن

دادند راجع به شيخ حيدر پدر شاه اسماعيل  حكام صفوي خود هم ورزشكار بودند و هم به ورزش اهميت مي
گفته شده است كه . و بي باك بود و به فنون رزمي وقوف كامل داشتاند كه او در جواني دلير  اول صفوي آورده

 ). 1(او هزار نيزه و شمشير و سپر شخصاً ساخته است 

شاه اسماعيل چون غزاالن : يكي از تجار ونيزي كه در زمان شاه اسماعيل اول در تبريز بوده است مي گويد 
ازي چنان مهارت دارد كه از ده سيب، شش عدد را فرو از تمام امراي خود قوي تر است در تيراند... چابك است 

 ). 20(افكند  مي
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 نوروز و مسابقات ورزشي در عصر صفويان 

در ايام نوروز در سرتاسر . گرديد هاي نوروزي در عهد صفوي در ايران بسيار با شكوه و پررونق برگزار مي جشن
هاي نورزي  راسان تا بغداد مردم در حين برگزاري جشنايران آن روز از ماوراي قفقاز گرفته تا خليج فارس و از خ

از سراسر ايران براي مسابقات نهايي و قهرماني و و شدند   مسابقات ورزشي شهر و ديار خود برگزيده ميدر
دادند و  آمدند و بيش از هفت شبانه روز در ميدان نقش جهان مقابل عالي قاپو مسابقه مي پهلواني به اصفهان مي

در عهد ). 10(پرداختند  بردست و ماهر نيز چند روزي در زاينده رود و استخرها به مسابقات شنا ميشناگران ز
 . پرداختند بازي و قپق اندازي نيز مي صفويان سواركاران چابك و تيراندازان ماهر به مسابقات چوگان

ند زوبين افكني، دويدن و پرداخت هاي ورزشي كه ورزشكاران به مبارزه با يكديگر مي در نوروز  بيشتر رشته
اي بود اگر مسابقات ورزشي نوروز را در عصر صفوي به نام المپياد ورزشي بخوانيم  هاي باستاني و زورخانه ورزش

شدند و نام شهر و قهرمانان و   كه قهرمانان و پهلوانان كشور انتخاب مي بوداينجاو دور از واقعيت نيست 
هايي كه  از جشن. ندگرفت  جايزه ميندآورد  در حد مقامي كه مياند و ورزشكارافتا ميها  پهلوانانشان بر سر زبان

ي را چترين و پرطرفدارترين و بيشترين تماشا در نوروز در اصفهان برگزار مي شد مسابقات ورزشي از جذاب
 اشا ميداشت و شاه و بزرگان كشوري و لشگري مستقيماً با عشق و عالقه و شور اين مسابقات را از نزديك تم

كردند و به آن رونق مي بخشيدند و اين حضور شاه و حاكمان صفوي موجب آن مي شد كه مردم به ورزش و 
 . قهرماني و پهلواني بيشتر روي آورند

 ورزش باستاني و زورخانه در عصر صفوي 

 مردم و تشيع به هم آميختند و در بين) ع(صفويان چون روح ملي گرايي و وطن دوستي را با عشق به علي
دادند در همين راستا به ورزش باستاني و زورخانه به خوبي پرداختند و در اين عصر بود كه زورخانه توسعه رواج 

كردند و زورخانه معني علي دوستي و عشق به علي و   اقتدا مي)ع(پيدا كرد و در زورخانه ورزشكاران همه به علي
گفتند  اري داشت و صفويان به لحجه شيرين آذري ميپهلواني و جوانمردي و توضع ودرست كرداري و مردم د

هاي بسيار  زورخانه در عصر صفوي از مكان. مانده) ع(دستگيري از علي  "دن گاليب) ع(ل توت ماق علي اَ"
دانستند و ورزشكاران از متن مردم جوشيده  رفت و مردم زورخانه را جاي پاكان و نيكان مي مقدس بشمار مي
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. شدند مي رفتند يعني باطن پاك وارد زورخانه مي) مسجد(داب و رسومي كه به خانه خدا پيوسته با آو بودند 
 ). 16(كردند  هاي مردم در آن جا شمع روشن مي حتي تقدس زورخانه به جايي رسيد كه توده

كه دادند و هر كس  شد چابك سواران و تيراندازان آن را هدف قرار مي قپق كه به آن قاپوق نيز گفته مي
ها در  پهلوانان زورخانه. داشت انداخت جايزه دريافت مي ي را از فراز قپق حين سواري و تاخت و تاز به زير ميگو

خوردند به طوري كه كساني كه به زيارت مكه و عتبات و  عصر صفوي امين مردم بودند و مردم روي آنها قسم مي
سپرند و پهلوانان   و اموال خود را به آنها مي)موسنا(مشهد و يا براي تجارت به هندوستان مي رفتند زن و فرزند 

حتي بعضي از مردم به ويژه متمولين و متمكنين در . كردند دركمال صداقت و جوانمردي از آنان نگهداري مي
 . هاي خود پهلوانان را قيم بازماندگان صغير خود معرفي مي كردند وصيت نامه

وان بيك قمري، پهلوان ميرباقر آجر پز، پهلوان جالل يزدي و توان از پهل از  پهلوانان نامي عصر صفوي مي
شاه طهماسب و شاه عباس كبير به ورزش خاصه زورخانه و كشتي و انجام مسابقات . نام برد... پهلوان حيدر و 

دادند و مشوق بزرگي براي پيشرفت ورزش زورخانه و كشتي بودند و از پهلوانان حمايت  ورزشي بسيار اهميت مي
ترين اين پهلوانان در دربار شاه طهماسب اول  كردند و در دربار خود نيز پهلوانان فراواني داشتند كه معروف مي

 ). 3(صفوي پهلوان مذاقي عراقي بود 

و مردمي بود و ساختمان آن شباهت با تكايا و ها همانند مسجد يك نهاد مقدس  زورخانه در عصر صفوي
ن از سطح زمين شباهت به محراب مساجد داشت كه گود بود و شايد پايين بودن سطح آ. ها داشت خانقاه

هاي  ها و خانقاه ها، تكيه ها، گرمابه حكايت از فروتني افتادگي و تواضع باشد و سقف هاللي زورخانه شبيه سردابه
ه به اند ك و اينها وسايل كمك آموزشي نظامي بودهبود آالت ورزشي زورخانه رزمي و حماسي . قديمي بوده است

 رفتن اشده است و همين طور شن جاي گرز از ميل و به جاي كمان از كباده و به جاي سپر از سنگ استفاده مي
ها بسيار  كند و براي ورزيدگي در جنگ هاي دريايي و يا عبور از زورخانه بازوان و كتف ها را قوي و محكم مي

 كه پهلوانان در بين چند نفر دشمن به محاصره اي نيز براي موقعي بوده است مؤثر بوده است و چرخ زورخانه
اخالق پدرساالرانه زورخانه در عصر صفوي حاكي از . افتاده است و با آن طريق مي تواند از چنگشان بگريزد

ها عالوه بر زدن ضرب با  نيز در زورخانهمرشدها . احترام به نياكان و پدران و بزرگان و پيشكسوتان بوده است
و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم ) ع(اختن زنگ زورخانه براي بزرگان اشعاري در مدح علي ريتم حماسي و نو



 فتوت، شجاعت، پهلواني، قهرماني و ورزش در ايران عصر صفوي 

 

129

السالم و حماسي رزمي مي خوانند كه در عصر صفوي از ديوان شاه اسماعيل اول صفوي اشعاري كه در مدح 
 : بود بيشتر خوانده مي شد ) ع(و اهل بيت ) ع(و علي ) ص... (رسول ا

 : مانند 

 با آل علي هر كه در افتاد، بر افتاد  ديم در اين دير مكافات بس تجربه كر

 : و يا 

 غالم شاه مردان است اسماعيل بن حيدر بود مهر علي و آل او چون جان مرا در بر 

 : و نيز 

 هر دو جهان بسته فتراك اوست   احمد مرسل كه خرد خاك اوست 

 : همچنين 

 )4( او ما را تمام است علي و آل  ز مشرق تا به مغرب گر امام است 

عمده هدف ورزش باستاني و زورخانه و كشتي در عصر صفوي عالوه بر رويين تن شدن و نيرومند شدن و 
چست و چاالك شدن و آموزش هاي رزمي و حماسي كسب سجاياي اخالقي، پهلواني، فتوت و جوانمردي و 

 . تقوي و نظم و انظباط بوده است

 ورخانه در عصر صفوي برخي از اصطالحات رايج در ز

مرشد در قبل از دوره صفوي به كهنه سوار اطالق مي شد و در عصر صفوي به موعظه گر و : مرشد  .1
راهنما و پنددهنده و يا به استاد طريقت و اخالق و امروز به ضرب گير زورخانه نيز مرشد گفته مي 

 . شود

اش محمود، داش حسين، داش داش مخفف قارداش آذري به معني برادر كه در آن عصر د: داش  .2
كرده است و يا همان صيغه اخوت و  شده است و ايجاد حس برادري مي زياد به كار برده مي... علي و 
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كردند با همديگر با صفا و مهربان و يكرنگ بودند و به  كساني كه همديگر را با نام داش صدا مي
 . كردند يكديگر خيانت نمي

 .  است كه در عصر صفوي وارد زورخانه نيز شدليوغپاتوق كلمه تركي م: پاتوق  .3

د يگرد مشدي مخفف كلمه مشهدي است و به افراد خوش سيرت و درست كردار اطالق مي: مشدي  .4
و علت آن هم وجود مركز جوانمردي در شهر مقدس مشهد بوده است و فتيان مشهد الگو و معيار 

 ). 18(اند  جوانمردي بوده

 . رفت اوتمند و هم به معناي بزن بهادر به كار ميلوطي هم به معناي سخ: لوطي  .5

سادات جمع سيد است و به معني آقايان، ولي در عصر صفوي به علويان نسبت داده شده : سادات  .6
است و در ايران پس از ورود اسالم همواره سادات مورد احترام خاص و عام بوده اندو اين جمله در 

سادات را دوست داشته باشيد و گرامي بداريد و احياناً شد كه  عصر صفوي بعضاً به كار برده مي
البته در حد رفت و آمدهاي كوچك و معمولي نه موضوعات (بدانشان را به احترام خوبانشان ببخشيد 

 ). بزرگ و جدي و انساني

شد يعني خيلي بزرگ و  رفت اگر به كسي ساالر گفته مي ساالر به معني بزرگ به كار مي: ساالر  .7
 . رگ منش بودمنظور بز

قرق لفظ تركي مغولي است و در اصل به معني منع و بازداشتن، جلوگيري از ورود اشخاص به : قرق  .8
 ). 19(جايي است 

 نسبت به سرپرست پهلوانان در دوره "ي"باشي سر وبا لفظ . پهلوان باشي آذري است: پهلوان باشي  .9
 . شد صفوي اطالق مي

گفتند و بنابر اعتقادات مذهبي روي بدن  ي كبودي زدن ميخالكوبي را در عصر صفو: كبودي زدن  .10
 ). 3(كردند  هايي را خالكوبي مي خود نقش
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. 5امن؛ . 4تواضع؛ . 3سخا؛ . 2توبه؛ . 1: پهلوانان و جوانمردان و فتيان براي خود اصولي داشتند بدين شرح 
 ). 4(نصحيت و وفا . 7هدايت؛ . 6صدق؛ 

 : هلوانان و اساتيد كشتي در آن عصر داشتند بدين شرح هاي بسيار خوبي پ آداب و ويژگي

اول آن كه با خود پاك و بي علت بود، . اگر پرسند كه آداب پهلواني و استادان كشتي چند است بگو دوازده
دويم شاگرداني كه به پاكي ارشاد كند، سيم بخيل نباشد و چيزي از شاگردان دريغ ندارد، چهارم مشفق 

پنجم طامع نبودن به مال ايشان، ششم هر يك را به قدر قابليت ايشان تعليم دهد، هفتم باشد بر شاگردان، 
دورويي و ريا نكند، هشتم به شاگردان خود بد نخواهد، نهم اگر كسي كشتي بد گيرد نگويد بد گرفتي بلكه 

م بايد از علم به نرمي سخن گويد، دهم اگر تعليم گويد در معركه پوشيده گويد كه خصم واقف نگردد، يازده
 ).17(كشتي با خبر باشد، دوازدهم در هيچ معركه ذكر پير و استاد خود را فراموش نكند 

بودند و ) ع(پيرو علي ) ال فتي اال علي ال سيف اال ذوالفقار(فتيان و جوانمردان به مصداق حديث گران سنگ 
 : اين سالكان هفت خصلت بارز داشتند 

بايد عاقل (عقل .4؛ )بايد بالغ باشد(بلوغ . 3؛ )بايد مرد باشد(كوريت ذ. 2؛) بايد مسلمان باشد(دين  .1
حيا . 7؛ )با مروت و با انصاف باشد(مروت . 6؛ )از نظر بدني سالم و بدون نقص باشد(صحت . 5؛ )باشد

 )با حيا باشد(

لت عفاف و چنان چه سالك اين خصلت ها را دارا بود به او شلوار جوانمردي مي پوشانند كه اشاره به فضي
سپس كمر او را با پارچه و يا كمربندي مي . منع نفس از شهوات است كه آن را سراويل پوشيدن مي گفتند

سپس . گفتند و آن را ميان بستن مياست بستند كه به معناي كمر همت بستن براي انجام كارهاي نيك و خوب به خلق 
 عدالت است جاي خوراندن نمك نوشيدن آن نمك از خوراندند كه به معناي وفاي به عهد و مي به اوكمي نمك 

 ). 16(جام فتوت موسوم به كاس الفتوت نيز آمده است 

 آمد و دونده پر رفت وو جوانمرد باكي  بيدر عصر صفوي عياري و شاطري آميخته به هم بود شاطر و عيار عالوه بر 
 . بودند
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يي بود و براي انتخاب بهترين شاطرها مسابقات و در دوره صفويان عياري و شاطري داراي رونق و اعتبار واال
دادند و از ميان برترين دوندگان كه چون غزاالن تيز پا و سبك مسيرهاي بسيار  هاي جالبي ترتيب مي آزمايش

 شاطران در مواقع خاص در چارپارخانه. كردند دويدند برترين شاطران را انتخاب مي طوالني را در كمتر زمان مي
 ). 2(گرفتند   مورد استفاده قرار ميها نيز بعضاً

شاه اسماعيل صفوي عالوه بر اين كه از پهلوانان و عياران بود از شاطران تيز پاي آن دوران نيز بود و در 
 89ها  نقل است كه او در يك مورد از راهپيمايي. هاي طوالني در كمترين زمان شهره بود پيمودن مسافت

 فرسنگي كوهستان هاي لرستان تا 50 ساعت پيمود و هم چنين فاصله 29دت فرسنگ را از شيراز تا يزد به م
 ). 8( ساعته طي كرد 24بروجرد را 

 جايگاه ورزش بانوان در عصر صفوي 

گر چه پادشاهان صفوي هم به لحاظ مسلمان بودن و هم به لحاظ شيعي و هم به لحاظ ترك بودنشان 
ي آنان در عرصه روزگار داشتند و حاضر نبودند زنانشان از تعصب شديدي روي بانوان خصوصاً عدم حضور علن

و ليكن ... ديد و  اند آن پري رويان را آفتاب رويشان را نمي پس پرده درآيند و سفرنامه نويسان اورپايي هم نوشته
 . اند بوده و بسيار اغراق و كم لطفي نسبت به زنان عصر صفوي روا داشتهنبه اين غليظي هم 

ه اي بود كه زن ايراني همانند مرد ايراني دوره تحول و تكامل را سپري كرده و تا حدود عصر صفوي دور
بسياري از امور مملكتي چه در زيادي در عرصه هاي اجتماعي شركت داشته و به گونه اي كه در برخي از موارد 

پاي مردان در صحنه نبرد ها پا به  اند و در بعضي از جنگ در مسائل داخلي و چه در مسائل خارجي دخالت داشته
هايي كه در عصر صفوي  آموزش. اند شركت داشته و حتي  بعضي از بانوان زخمي و يا اسير و يا  حتي كشته شده

 ... . سواركاري، تيراندازي، شمشيرزني، راهپيمايي، دويدن، شكار و : ديدند بيشتر عبارت بود از  بانوان مي

كي بسيار اهميت مي دادند آنان عالوه بر اين كه پرتحرك بودند به زنان عصر صفوي به تناسب اندام و چاال
دادند و رعايت اصول تغذيه و تحرك و ورزش مانع از چاق  پرداختند به غذا نيز اهميت فراواني مي ورزش نيز مي
  نه آن كه___ ز كم خوري كم شود رنج مرد: گرديد و شعار معروف زن و مرد صفوي اين بود كه  شدن آنان مي

 .بسيار ماند بسيار خورد 
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شاهزاده خانم هاي . در سه رشته سواركاري، تيراندازي و شمشيرزني بيشتر مهارت داشتندبانوان صفوي 
ايراني حق داشتند دو شمشير، يكي به راست و يكي به چپ كمر خود ببندند و اين امتيازات مخصوص دربار 

 ). 2(سالطين آن عصر بود 

ل شمشير نوعاً همانند شوهرانشان بسيار چست و چاالك بودند و بعضاً در كنار زنان سرداران و مردان اه
 با دشمن مي جنگيدند چنان كه در نبرد چالدران بسياري از زنان ايراني نيز مانند مردان به ميدان مردانشان

اي نيز جنگ رفتند تا در سرنوشت شوهران خود شريك شوند و در اين جنگ گروهي از آنان اسير شده و عده 
علت اصلي اين كه بانوان عصر صفوي حضور فيزيكي در جامعه داشتند و به راحتي مي ). 15(كشته شدند 

توانستند در سطح شهر رفت و آمد كنند امنيت بااليي بود كه وجود داشت و احترام خاصي بود كه در آن عصر به 
 . بانوان مي گذاشتند

ر را بيشتر به حرمسرا و اندرون خلوت نسبت داده اند اما به سياحان اروپايي علي رغم اين كه زنان آن عص
 . اين نكته نيز اقرار داشته اند كه بانوان را مي ديديم كه در سطح شهر آزادانه به رفت و آمد مشغول هستند

 بانوان آن قدر حرمت داشتند كه موذنين مساجد اجازه نداشتند از مناره ها اذان بگويند تا مبادا خداي ناكرده
 . چشمشان به اندرون خانه هاي ديگران بيفتند

فضاي جامعه صفوي فضاي شور و حركت بود فضاي سستي و نخوت نبود لذا تيزي و چاالكي و سالم بودن و 
قوي بودن و نشاط داشتن عرف جامعه آن روز بود به همين جهت زنان نيز در اين مقوله از مردانشان عقب نمي 

سواري و كمنداندازي و تيراندازي و  اسببا داشتند بانوان حرم نيز   را باال نگه ميماندند و با ورزش روحيه خود
 ). 10(دادند و بسيار ورزيده بودند  شمشيرزني و شكار خاطر خويش را تسلي مي

 

 نتيجه گيري بحث و 

ين و اكثر مورخ. عصر صفوي يكي از باشكوه ترين و بي نظيرترين ادوار تاريخي ايران بعد از اسالم است
اند و برخي از  مستشرقين و سفرنامه نويسان و نويسندگان داخلي و خارجي از دوران صفويان به نيكي ياد كرده

 . اند هاي مثبت آن زمان پرداخته به ويژگي) تجديد عظمت ايران(آنان با عنوان 
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 و مليت )تشيع( و مذهب )اسالم(يكي از رموز موفقيت حمكرانان صفوي به هم آميختن سه عنصر دين 
 .  با تعصب و هميت و غيرت و ايمان و شجاعت و پهلواني و جوانمردي و عياري و فتوت و قهرماني بود)ايران(

پرداختند و در راه  ايران در آن عصر جوانمردانه به دفاع از كشور خود مي) ع(مردم شجاع و عاشق اهل بيت 
 . جستند  مليت از يكديگر سبقت ميوطن سر از پا نشناخته و براي شهادت در راه دين و مذهب و

و مردم بودند بر همين اساس و در اين راستا يكي از مواردي كه شاهان و بزرگان صفوي خود به آن پايبند 
نيز به تأسي از آنان مسئله پهلواني و قهرماني بود و سالم بودن و قوي بودن و روحيه دالوري و جوانمردي داشتن 

به همين خاطر در عصر صفوي به خوبي به ورزش پرداخته شد و ورزش با . ز بودهاي مهم جامعه آن رو از روش
 . سرعت تمام و با كيفيت و كميتي بسيار باال سير تكاملي خود را طي كرده و توسعه نيز پيدا كرد

در آن زمان زورخانه و ورزش باستاني ورزش اول كشور محسوب مي گرديد و سرمايه گذاري مادي و معنوي 
زورخانه در آن عصر هم مكان بسيار مقدسي بود و هم محلي براي قوي كردن روح و تن و هم . اشتندبر آن د

قوي شدن كتف و بازوان براي شنا كردن (شنو ) سپر(سنگ ) كمان(كباده ) گرز(آموزش هاي نظامي مانند ميل 
 . بود... در زورخانه و 

در محله ها و خانه ها در بين جوانان و نوجوانان و كشتي نيز ورزش رايج كشور بود كه عالوه بر زورخانه ها 
در عصر صفوي عالوه بر ورزش باستاني و زورخانه و كشتي، سواركاري، تيراندازي، . حتي كودكان انجام مي شد

ورزش ها به از ورزش هاي رايج بود و در جشن ها و مسابقات و سرگرمي ها به اين ... شمشيرزني، شنا، دويدن، چوگان و 
 .  جدي مي پرداختندصورت

 ورزش نيز نكته مهم و آخر اين كه در عصر صفوي هرگاه حكومت اقتدار پيدا كرده و حكمرانان صفوي قوي بودند
رشد بسيار پيدا كرده و هر گاه چون زمان شاه سلطان حسين صفوي حكومت ضعيف شده بود ورزش نيز افت 

 . به ظلم و بيدادگري داده بودپيدا كرده و فتوت و پهلواني و جوانمردي جاي خود را 

وجود فضاي دوران صفوي جوي بود كه باعث توسعه ورزش و پهلواني و قهرماني در كشور شده در مجموع 
 به نفع ورزش كشور بود و عرصه براي فتوت و  وبود و شجاعت و پهلواني و فتوت نيز رواج چشمگيري داشت

 . هلواني و قهرماني بسيار مناسب بودجوانمردي و عياري و شاطري و دالوري و شجاعت و پ
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