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 چکیده

ترین موضوعات مطالعات توسعۀ روستایی و حال مهجورو در عین نیترهای روستایی یکی از مهمورزش

به عنوان - مردیورزش کشتی گیله یهاتی. هدف این مطالعه، شناسایی ظرفاستشناسی ورزش در ایران جامعه

و  است. روستاهای اشکیک در توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی -های روستایی ایرانورزش نیتریکی از مهم

مطالعه با رهیافت کیفی،  نیتحقیق انتخاب شدند. در ا ۀخاچکین از توابع استان گیالن به عنوان محدود آبادتازه

مورد  ۀرزش در جامعای در مورد جایگاه این ونظریه، سؤاالت اصلی تحقیق ضمن پاسخگویی بهتالش شد 

عالوه بر آن،  ،مصاحبه و بحث گروهی استفاده شده است از ی پژوهشهاداده یآورشود. برای جمع مطرحمطالعه 

دهد که های مطالعه نشان می. یافتهشد آباد خاچکین مشاهدهمردی در روستای تازهدوره مسابقات کشتی گیله یک

 نیا .مردی اتفاق افتاده استاجتماعی و فرهنگی ورزش کشتی گیلههای تغییرات زیادی در کارکردها و رویه

در « رسمیای، بیگانه و شبهحاشیه» یابه پدیده« وابسته به اقتصاد معیشتی»و « محلی»، «سنتی»ای ورزش از پدیده

مدرنیسم شبه»توان به ترین عوامل گسترش این روند میتبدیل شده است. از عمده ،روستایی مورد مطالعه ۀجامع

ساماندهی کشتی »، «کاهش نقش کشاورزان در اجرای کشتی»، «تغییر سبک اوقات فراغت روستاییان»، «روستایی

اشاره کرد. « از ورود نوجوانان به عرصۀ کشتیها ممانعت خانواده»و  «ییروستا رینهادهای غ به وسیلۀمردی گیله

، «یمردلهیای کشتی گهش رسوم و کارکردهای حاشیهکا»فوق، به  ۀدهد گسترش پدیدنشان می قینتایج تحق

کاهش تعداد »، «تقویت توریسم و صنایع خرد روستایی»، «های بومی و محلی خودگسست روستاییان از هویت»

 .شودیممنجر « کاهش مشارکت فعال روستاییان»و « تخریب محیط زیست»، «مسابقات

 

 .روستایی ورزش مبنایی، نظریۀ مردی،گیله کشتی روستایی، توسعۀ ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

و  نیترمهمقرن حاضر را باید قرن ورزش نامید، قرنی که در آن، ورزش به یکی از 

تأثیرگذارترین ساختارهای جامعه تبدیل شده است. ورزش در دنیایی جدید چنان بااهمیت و 

فراگیر شده است که همه جا هست، چاشنی فرهنگ ملی ماست و در زوایای گوناگون زندگی 

اجتماعی روزمرۀ ما جا گرفته است. از این منظر هیچ موضوع دیگری در علوم اجتماعی وجود 

هایی که در (. یکی از حوزه54: 1387بالنچارد، ) باشدورزش شایان توجه  ندارد که بیش از

تواند سهم ی ورزش در ایران میشناسجامعهی توسعۀ روستایی و شناسجامعهمباحث مربوط به 

ای که تاکنون در مباحث آکادمیک های روستایی است. حوزهبسزایی داشته باشد، حوزۀ ورزش

توان به دو انجام در روستاهای ایران را میحالهای درورزش .توجه چندانی به آن نشده است

های رسمی و استانداردی چون بوکس و فوتبال که از خارج دستۀ اول ورزش :دسته تقسیم کرد

، 2و قیقاج 1های سنتیهایی چون کشتیاند و دستۀ دوم ورزشروستا وارد جامعۀ روستایی شده

های اند. ورزشتایی به وجود آمده و تکامل یافتهبا معیشت و فرهنگ روس ارتباط درکه 

روستایی و بومی برگرفته از فرهنگ قومی مردم ماست و رابطۀ تنگاتنگ و نزدیکی با شیوۀ 

ای (. این ارتباط و نزدیکی به اندازه1393هنرور و دیگران، ) داردآنان  مناسباتزندگی، رفتار و 

روستایی و بومی در مراسم عروسی و اعیاد و های ی مناطق، ورزشبرخ درقوی است که هنوز 

 شود.مناسک جمعی، استفاده می

 ازشوند، بلکه های روستایی تنها در انجام برخی حرکات فیزیکی خالصه نمیورزش

کنند. مشارکت و افزایش مشارکت و سرمایۀ اجتماعی، مشارکت اجتماعی را تسهیل می قیطر

های توسعۀ محلی ه به نمادهای بومی و محلی، ظرفیتها و توجعالقۀ روستاییان به این ورزش

های فرهنگی کشور ما و رسوم و هویتهای روستایی بخشی از آداب کند. ورزشرا تقویت می

انگاری هویت تاریخی اقوام ها فراموشی و نادیدهدهند که غفلت از این ورزشرا تشکیل می

ورزش کشتی های و ظرفیت هاینمندتواشناسایی  مختلف ایرانی است. هدف مطالعۀ حاضر،

                                                           
ایتالم، « دستت زیتر دستبان»اصفهان، « کشتی کمربندی»آذربایجان،  ن ترکی آشیرماخیا به زبا« آشیرما»از  اندعبارتایران  یسنت یهایکشت .1

 و« ی یتزدلشکرکش»لرستان، کشتی « ژوران»کردستان، « زوران مچکه»فارس، « دست بغل»سیستان، « گج گردون»چهارمحال بختیاری، « مقلی»

 است.« یمردلهیگ»خراسان و « باچوخه»مازندران، « لوچوی»پرطرفدار و معروف ایران گلستان. نکته این که سه کشتی روستایی « گورش»

 .کندیمطراحی شده شلیک های از پیشورزش محبوب عشایر است، در این بازی فرد با اسلحه و سوار بر اسب به سوی نشانه 2.
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های روستایی در توسعۀ محلی و افزایش مشارکت هایبه عنوان یکی از ورزش 1مردیگیله

چه  مردیاز اینکه کشتی گیله اندعبارتاساسی مطالعۀ حاضر،  سؤاالت است.اجتماعی 

ناپذیری این هایی برای مشارکت اجتماعی و توسعۀ محلی دارد؟ و موانع مهم تحققتوانمندی

اند؟ اهمیت بررسی موضوع حاضر این است که امکان دستیابی به شناخت و ها کدامظرفیت

ریزی به منظور تا در فرایند برنامه کندیمدرک جدیدی از وضعیت روستایی معاصر را فراهم 

 نیل به توسعۀ روستایی و افزایش مشارکت مردمی به آن توجه شود.

 

 پیشینۀ تحقیق

بندی کرد؛ سه گونه توان به دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیماین حوزه را میهای پژوهش

مطالعات داخلی وجود دارد: دستۀ اول، مطالعات تاریخی که به کاوش در اسناد تاریخی 

های مختلف تاریخی اند. هدف این تحقیقات یافتن ردپایی از فعالیت ورزشی در دورهمشغول

شوند و ورزش سنتی، ، بین ورزش و بازی تفاوتی قائل نمیاین تحقیقاتایران است. بیشتر 

های مرتبط با فعالیت جسمی را در یک بومی، محلی، ورزش روستایی و به طور کل همۀ مقوله

دهند. گستردگی دامنۀ مطالعه، امکان کسب اطالعات عمیق از این نام ورزش قرار میحوزه به 

؛ 1390نژاد و دیگران، ؛ رمضانی1385رزایی، ؛ می1340کند )جاوید، تحقیقات را سلب می

(. دستۀ دوم: مطالعات 1385؛ نیکوبخت و دیگران، 1389؛ یزدی 1390سیاری و جمشیدی، 

                                                           
های از استان مازندران )نوشهر، چالوس، است که در قسمتمردی های روستایی پر قدمت و باسابقۀ کشور ما، کشتی گیلهیکی از ورزش .1

رسد، این ورزش دستمایۀ نقاط گیالن متداول است. قدمت این ورزش به سالیان قبل از حملۀ مغول به ایران می تنکابن، رامسر( و بیشتر

اولیۀ و پیدایش این کشتی استتاری بوده باشد گرفتن در مراحل های فردی دارد و شاید مسئلۀ کشتیرزمی و مقابله هایچشمگیری در زمینه

کارکرد آموزش نظامی و دفاعی داشته است. با گذشت سالیان و از و  برای تمرینات تدافعی و تهاجمی در برابر متجاوزان به منطقه و کشور

همراه با نیایش است که از اعتقادات مردی، این ورزش به مراسمی نمایشی و آیینی تبدیل شد. در آغاز بین رفتن کارکرد اولیۀ کشتی گیله

ملک محمدی، زدن )گیرد، رو سوی قبله آوردن، در جهت و جانب امام رضا شدن، دست بر خاک نهادن و بوسه به آن مذهبی سرچشمه می

کند و بعد از هر ش میطرف باال پر (، در چهار جهت میدان بهالسالملیهگیر پس از تعظیم در جهت قبله و حرم امام رضا )ع(. کشتی41: 1364

-بردن دست و یا بلندباالکند. تماشاگران نیز با شود با عالمت دست و تعظیم به تماشاگران احترام میهمراه میپرش که با تشویق تماشاگران 

با دیگر ارکان این مراسم  ارتباطی دوسویه گیر از زمان ورود به میدان تا پایان مسابقه دردهند. تمام حرکات کشتیگیر پاسخ میشدن به کشتی

تمام طول مسابقه موسیقی  در شود.ادبی و غرور تعبیر میگیر در ارتباط با این ارکان، بیکه تخطی کشتی خصوص تماشاگران قرار دارد و به

شد ولی اکنون میصورت زنده و به وسیلۀ سازهای محلی و نوازندگان محلی اجرا درگذشته این موسیقی به » .شودحماسی و محلی پخش می

مردی حتماً باید یک های بومی و محلی بخش خشکبیجار(. در کشتی گیلهپور، مسئول ورزش)حسین« شودفایر و بلندگو پخش میاز آمپلی

آید یرسد. برندۀ کشتی به همراه مربی خود به سمت جمعیت مگیر برنده باشد و کشتی با باال رفتن دست برنده توسط داور به اتمام میکشتی

نیز تعلق دارد که  ،صورت نقدی است، برمشود. به قهرمان کشتی عالوه به دوران که بهکردن دوران مشغول میدست، به جمعای بهو با کیسه

 .رسدیم تومان هممیلیون  6امروزه پول نقد است که گاهی به  های نقدی بود ودر گذشته معموالً گوسفند و پارچه و جایزه
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ترین مطالعات در زمینۀ ورزش روستایی به حساب اند. این دسته تحقیقات عمدهتوصیفی

ها و مناسک دارند و بیشتر به روش اجرای آیین شناختی مبهمیآیند و اصوالً مبانی روشمی

، معصومی، 1386؛ موسوی 1381، نظری ؛1376، پورحسناند )پرداخته هابرگزاری این ورزش

(. دستۀ سوم شامل مطالعات موردی است که هدف آنها بررسی موردی 1391؛ رضوانفر، 1389

شده در این زمینه، به ورزش امجانبۀ ورزش سنتی یا روستایی است. عمدۀ تحقیقات انجو همه

مردی دارد، هرچند که های زیاد با ورزش کشتی گیلهای معطوف است که شباهتزورخانه

 ؛1386؛ محمدی و فاضلی، 1381یکی در روستا و دیگری در شهر ریشه دارد )صابر و فراهانی،

تایی را به (. تحقیقاتی که پدیدۀ ورزش روس1388 ، محمدیان،1388؛ هوشمند، 1387، حسینی

های توانند در شناسایی این نوع از ورزش و حتی ورزشاند، میصورت موردی مطالعه کرده

اند، بسیار سودمند باشند. برای مثال، هم در دیگر که از لحاظ اجرا، قوانین و آیین به آن شبیه

ها و نماد مردی گیالن و هم در لوچوی مازندران،کشتی باچوخۀ خراسان و هم در کشتی گیله

های دینی حکایت های مذهبی فراوانی رواج دارد که از پیوند عمیق این مراسم با ارزشکنش

ها مردی، بیشتر به توصیف مناسک و آیینکشتی گیله دارد. برخی از مطالعات موردی راجع به

؛ جهانگیر 1364محمدی، ؛ ملک1293،نویراباند )ه. ل های اجتماعی آن، توجه کردهو نه جنبه

 (.1385؛ جهانگیر دانای، 1379نای، دا

مندان فراوانی دارند و بر خالف های سنتی و روستایی عالقهورزش در سایر نقاط دنیا نیز

ی روستایی شناسجامعهی و شناسانسانهای مختلف ورزشی، ایران، تحقیقات زیادی در حوزه

بنا بر تعریف ورزش نظر از اینکه ورزش مورد بررسی، وجود دارد. در این مقاله، صرف 

، ورزشی روستایی یا مدرن باشد که در جامعۀ روستایی رشد کرده است، تحقیقاتی 1روستایی

شده و در پی تبیین پدیده باشند و دوم، اند که اول، از سطح توصیف خارج نظر گرفته شدهدر 

جی، در زمینۀ دسته مطالعات خارشناختی داشته باشند، بنابراین، با دو مبنایی نظری و روش

رو هستیم. اول: تحقیقاتی که ورزش روستایی را ورزش سنتی ورزش در مناطق روستایی روبه 

اند )جی شاتلی وورد، دانند که در جامعۀ روستایی تشکیل شدهرایج در مناطق روستایی می

؛ رد وود و 2009؛ علی الومی و پارلباس، 2002زانگ،  ؛2000؛ لیو، 1995؛ میگیتو، 1972

دوم: تحقیقاتی که ورزش روستایی را نه دارای اصالت  و (2010؛ مارتین و رها، 2009دیگران، 

                                                           
اند و مراسم و مناسک آن در پیوند با عناصر فرهنگی و اجتماعی و معیشتی جامعۀ بومی که در نواحی روستایی شکل گرفتهی هاورزش. 1

 روستایی قرار دارند.
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؛ 2006کنند )دیویک اوقلو، ذاتی، بلکه برحسب مکان مورد اجرا، ورزش روستایی تلقی می

 (.2011؛ های و نیکالسون، 2010 تونز و آدرلی،

 

 1یچارچوب مفهوم

 ی،ورزش ریغ اهدافبه  دنیرس یبرا یالهیاستفاده از ورزش به عنوان وس یبرا ریاخ انیسال در

 اهدافی توان بهکه از جمله می (2010 ت،یو اسم ی)بلوکداشته است وجود  ایندهیفزا اقیاشت

)کالتر، ی کاریکاهش ب ،یافراد جامعه، مشارکت اجتماع یو روان یسالمت جسم افزایش مانند

 ۀ. بعد از دهاشاره کرد (2005، ینیو ک ینی)دل «یو فرهنگ یعاجتما یۀسرما شیافزا»و  (2005

ارکان  نیترمهماز  یکیرشد محور، مشارکت به  یکردهایروهای کاستیو آشکار شدن  1970

 یالمللنیو ب یمل ،یمحل یزیربرنامه کمترکه  یبه طور شد لیتبد یو محل ییتوسعۀ روستا

 ای)ازک نباشدمردم  یاجتماع زشیمشارکت و انگ ،مهم آن یهااز بخش یکیرد که اوجود د

 یهاتوان به دو بخش مشارکتیرا م رانیا ییروستا ۀدر جامع ی(. مشارکت اجتماع249: 1387

 ،ینییو آ یسنت یهاکتکرد. در مشار میتقس یو نهاد دیجد یهاو مشارکت ینییو آ یسنت

داوطلبانه  ،یها ارادنوع مشارکت نی. اردیپذیسنت و مناسک کهن انجام م یمشارکت از مجرا

 و نفوذ شبه یدر نوع دوم که با روند نوساز .(168: 1367 )طالب، بوده است ختهیو خودبرانگ

به  ی،و نوساز عهدولت به عنوان کارگزار توس ،همراه است رانیا ییروستا ۀدر جامع سمیمدرن

توان به یا مهدست مشارکت نیپردازد. از ایم یو جلب مشارکت مردم ینهادساز

و  ینییبا توجه به آ اشاره کرد. ییروستا یهاد یهاطرحبرای انجام شده  یهامشارکت

توان در قالب یرا م ییروستا ۀجامع زندگی حوزه از نیا ،ییروستا یهابودن ورزشیمناسک

ها، وجود ورزش نیا جمعی یکه برگزار یبه طور ؛کرد فیتعر ینییو آ یمشارکت سنت

به سمت قبله و حرم امام رضا  میتعظ مانند یمذهب یاستفاده از نمادها ،یمحل یقیموس

 نیا وندیکه از پ گریاز عناصر د یاریدوران، رخصت و بس مانند ییها(، وجود رسمالسالملیهع)

 یرسم یهاورزشحوزه را از  نیو ا حکایت داردمورد نظر  ۀبا جامع ییروستا یهادهینوع پد

 کند.یو استاندارد جدا م

                                                           
 قیتحق نیلذا در ا ،شودیخلق م قیبعد از انجام تحق هیوجود ندارد و نظر شیاز پ یاهیچون فرض یی،مبنا یۀبر نظر یمبتن قاتیدر تحق. 1

 استفاده شده است. یآنان از چارچوب مفهوم نیها و ارتباط بو مقوله میمفاه یغناو بودن ب راهگشابرحس
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 دیتشد ،یکشاورز آالتنیماشورود  ،یبا انجام اصالحات ارض ییاجتماعات روستادر 

روستا  یو اقتصاد یدر ساختار اجتماع ی،اشهر و روستا و گسترش پوشش رسانه ۀرابط

. در این خود را از دست داد تیاهم جیبه تدر یمشارکت سنت یهاکه گونه شدحاصل  یراتییتغ

دارند  ختهیبرانگ یخصلت یسنت ییکه بر خالف الگوها میشویم مواجه یاشکال مشارکت با ماجا 

 راتیی(. با بروز تغ1389 ی،نجف و )طالب شوندیم قیتزر ییروستا ۀبر جامع رونیو از ب

مشارکت، اجرا و  نیز از نظر ییروستا یهاورزش ،ییروستا ۀدر جامع یو اقتصاد یاجتماع

خود  ییعالوه بر شناسا ،راتییتغ نیتوجه به ا ،نداشده یادیز راتییخود دچار تغ یکارکردها

کمک  زین رانیا ییروستا ۀدر جامع مؤثر یهاسمیمکانروندها و  ییتواند به شناسایم ،دهیپد نیا

 یهاهینظر ی وبیترک یهاهیشده است بر اساس نظر یدر پژوهش حاضر سع کند. یانیشا

در ابتدا با  نیبنابرا ؛توجه شود یمردلهیگ یکشت یمشارکت هایبه توانمندی ،مربوط به مشارکت

 ی،مردلهیگ یکشت یهاتیظرف ،یمربوط به مشارکت اجتماع 1یشناختجامعه یهاهیتوجه به نظر

تحقق  ۀموانع عمد 2ییروستا یمشارکت یکردهایو رو هاهینظربا استفاده از  سپسو یی اساشن

 شد. مطالعه ییروستا ۀدر جامع هااین ظرفیت

 

 روش تحقیق

مردی در مطالعۀ حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریۀ مبنایی به مطالعۀ کشتی گیله

ای برای گونه فرضیههای کمی هیچگیالن پرداخته است. در نظریۀ مبنایی، بر خالف روش

ها نظریه ها و تجزیه و تحلیل دادهها، مشاهدهاثبات یا رد وجود ندارد و بعد از انجام مصاحبه

گرفته هایی کاربرد دارد که مطالعات کمی در آن انجام شود. این روش اصوالً در حوزهتولید می

(. 17: 1385باقری، آیند )ادیب حاجاست و موضوعات، ناشناخته و مبهم به حساب می

                                                           
به مک کله  توانیآن م ۀعمد پردازانهیکه از نظر یشناختجامعه دگاهیکرد: د میدسته تقس توان به دویمشارکت را م ۀدربار جیرا یهادگاهید .1

 ،یگفرهن یچندگانگ ،یارتباط جمع لیوسا گسترش ،ینیعوامل مؤثر بر مشارکت را شهرنش پردازانهینظر نیا. اشاره کرد گنیاورت ه و لند

نام برد که در  ... و لرنر گتون،یهانت پست،یتوان به لیآن م ۀعمد پردازانهیکه از نظرنیز  یروانشناخت دگاهیو د ؛دانندیسواد م ی وگروه ییایپو

 67: 1377 ،ی)عنبر یمذهب یهاها و نگرشسائقه ،یو روان یتیشخص یهاصهیخص ها،زهیاند از انگعوامل مؤثر بر مشارکت عبارت دگاهید نیا

 (.1388 گران،یبه نقل از طالب و د

 108: 1383 ی)رضوان شودمیتوجه  لهیوس ۀهم به منزل هدف و ۀمشارکت هم به منزل ۀمقولبه  یی،روستا ۀتوسع یو راهبردها هادگاهیدر د 2.

مشارکت به خان و چمبرز اشاره کرد که عبدهلل س،یمانند راجرز، فاستر و لو یتوان به افرادیمقوله م نی(. در ا1388 گرانیبه نقل از طالب و د

 یهایزیردر برنامه ینگرهندیو آ ییروستا ییرگرایو از لزوم توجه به فقر، تقد کنندمیتوجه  ییروستا ۀجامعۀ عوامل مفقود، به عنوان و توسعه

 .ندیگویمشارکت سخن م انیدر جر ییروستا ۀتوسع
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 3و مصاحبۀ تلفنی 2، بحث گروهی1اطالعات تحقیق حاضر از طریق مشاهده، مصاحبه

مردی دوره مسابقات کشتی گیلهروز یک 10عالوه بر مصاحبه، به مدت ی شده است. آورجمع

آباد خاچکین، به صورت میدانی مشاهده شد. مسابقات در روستایی تازه 1392در شهریورماه 

و قهرمانان بنامِ استان گیالن  شدبه علت همزمانی آن با ماه مبارک رمضان بعد از افطار برگزار 

ها، عالوه بر کردند. برای افزایش دقت در گردآوری دادهو مازندران در آن شرکت 

 عنوان منبع تکمیلی استفاده شد. گرفته و از آن به ی در محل، عکس و فیلمبردارادداشتی

ی نظری استفاده شده است. کدگذارها از روش در این مطالعه برای تحلیل و تفسیر داده

ها از اصول اساسی روش نظریۀ بنیانی م دادهگردآوری، تحلیل و تفسیر و مقایسۀ مداو یتوأمان

ها با سه رویۀ کدگذاری باز، محوری (. در این روش، تحلیل داده1384ایمانی جاجرمی، )است 

 وبرگشترفتگیرد و محقق در طی انجام تحقیق، به طور مداوم در حال و انتخابی صورت می

زاده، ی و فرضیروزآبادیفنیست )بین این سه مرحله است و ملزم به رعایت توالی بین آنها 

با  انجام شد، مصاحبه 92های مقدماتی که در اردیبهشت (. پس از مطالعات و مصاحبه1388

ها ضبط و بالفاصله به متن کسانی که در معرض این پدیده قرار داشتند، آغاز شد. مصاحبه

و مفهوم مرتبط که  یصورت جمله به جمله تحلیل و بررسشدند و هر متن با دقت و به تبدیل 

شد. پس از جرح و  ادداشتنمایندۀ آن جمله یا پاراگراف بود در بخش مفهوم همان برگه، ی

شد. در نهایت از و مفهوم نمایای آن جمله ذکر  ادداشتتعدیل، جمالت در جدول مادر ی

 مفهوم استخراج شدند. 128ها و برگۀ مشاهدات مصاحبه

ت اولیه به مقوالت اصلی تبدیل شدند و مقوالت در مرحلۀ کدگذاری محوری، مقوال

ای، پیامدی و کنشی قرار گرفتند. در این ای پارادایمی با شرایط علی، زمینهاصلی در رابطه

. در نهایت، شدای ترسیم جداگانه میپارادامرحله، شش مقولۀ اساسی کشف و برای هر کدام 

                                                           
 نیافراد از قهرمانان گذشته یا فعلی ا نیا ۀشدند، هم برای مصاحبه انتخاب یمردلهیدوازده نفر از قهرمانان و پیشکسوتان کنونی کشتی گ. 1

 و شودیدر ورزشکار خالصه نم زیچهمه یمردلهیکه در میدان کشتی گ آنجا اند و ازو موضوع مورد مطالعه را به خوبی درک کرده اندورزش

 نی، پنج نفر از ااست یرگذاری( نیز دارای اهمیت و تأثاستمحلی  ۀمسابقات که عموماً از کسب ۀعناصری مانند تماشاگر و مجری )برگزارکنند

 اند.شده دو گروه نیز انتخاب

مردی و های در مورد کشتی گیلهخصوص در جریان برگزاری مسابقات، بحثخانۀ روستا( به قهوه)ور های عمومی روستاهای مذک. در مکان2

 گرفت که با رضایت اهالی روستا، صدای آنان ضبط و تحلیل شد.وقایع در حال انجام آن شکل می

 طرح به که آمدوجود می کدگذاری نقاط مبهمی به . اول: در مواقعی که در جریانشدتلفنی به دو طریق استفاده  ۀمصاحباز  ،تحقیق نیدر ا. 3

دیگر  یرزم هایرشته و آزاد کشتی قهرمانان از نفر 4 با مفهومی غنای افزایش و تکمیل برای: دوم و نیاز داشت شوندهمصاحبه از سؤال دوبارۀ

 به صورت تلفنی مصاحبه انجام گرفت. ،ها نیز دارای عنوان و رتبه بودنددر سایر رشته یمردلهیکه عالوه بر کشتی گ
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بیرونی و  ،اساسی تحقیق ترسیم شد و نظریۀ حاشیه میپارادادر مرحلۀ کدگذاری انتخابی، 

 ی کشف و به عنوان مقولۀ نهایی تحقیق معرفی شد.مردلهیگشدن کشتی رسمیشبه

 

 تحقیقهای یافته

آباد خاچکین و اشکیک از دهستان چوکام از توابع های اولیه، روستاهای تازهدر بررسی

شدند. محدودۀ حاضر در نزدیکی یکدیگر و عنوان محدودۀ تحقیق انتخاب شهرستان رشت به 

 اند.شده انزلی واقع -بین شهرهای رشت و انزلی، در کنار بزرگراه رشت 

« شدنرسمیای، بیرونی و شبهحاشیه»شده در این تحقیق ۀ اصلی و محوری مشخصمؤلف

د تمامی توانها تکرار شده و میهای مختلف در دادهمردی است. این مقوله به شکلکشتی گیله

 و شبه شدنشدن، بیرونیایهای تحقیق را پوشش دهد. پدیدۀ فوق از سه مؤلفۀ حاشیهمقوله

 شود.پرداخته می هامؤلفهادامه به تشریح این  شدن تشکیل شده است. دررسمی

کشتی در جامعۀ روستایی در  1ی سنتیکارکردها رییتغو  را باید، تقلیل «شدنایحاشیه»

یک پدیدۀ  شدنفراموشرفتن و یا بینشدن به معنای ازایرو حاشیه نظر گرفت. از این

توان به می 2«پاچوب»های روستایی مانند اجتماعی نیست، این مفهوم را در مورد برخی ورزش

 د، قواعد آن فراموشها در جامعۀ مورد مطالعه وجود ندارنکار برد چون در واقعیت این پدیده

رفتن کناربه رفته است. این مفهوم، از نیب ازشده و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن 

 دهد.تدریجی کشتی از بطن روابط فرهنگی و اجتماعی روستاهای مورد مطالعه خبر می

است: اول، حرکت از فضای محلی به  تیرؤوضوح قابل در این تحقیق چند روند به 

توان حرکت کشتی از ورزشی محصورشده در یک یا چند ای. این روند را میفضایی منطقه

                                                           
داشت، عالوه بر آن  ییسزابه ریو در پرکردن اوقات فراغت کشاورزان تأث شدیفصل داشت و برداشت برگزار م نیدر ب یکشت ،در گذشته. 1

 یمردلهیگ یکشت یسنت یکارکردها گریاز د .شدیکار سخت برداشت برنج م یشدن آنان براکشاورزان و آماده یجسمان یقوا تیباعث تقو

 یکیرو نبودند، روبه یبا مانع یمردلهیگ یتماشاکردن کشت یگذشته زنان برا اشاره کرد، در ییدر امر ازدواج در مناطق روستا لیتوان به تسهیم

و  ییامر باعث آشنا نیکه همبود  ییاندام خود به زنان روستا یدگیدادن ورزو نشان یینماقدرت یمردلهیگ یآوردن مردان به کشت رو لیاز دال

 .شدیامر ازدواج م رد لیتسه

 ییروستا طیو مح ییدر ارتباط فرد روستا دیورزش را با نیا ۀشیاست. ر النیگ ییروستا یبدن یهاتیفعال نیتریمیاز قد یکی« پاچوب». 2

از مناطق روستا، از دو  یاریعبور از بس یبرا انییروستا ز،ییرود به خصوص اواخر پا انیو طغ ادیز یبارندگ لیصورت که به دل نیبه ا ،دانست

، استفاده از کردندیبود عبور م ریکه آبگ یمناطق ایرود  یو از رو ستادندیایدو چوب م یبر روبه عبارت دیگر  یعنی، کردندیاستفاده م وبچ

 یدر روستاها« چوب پا». در حال حاضر، آمدیبه حساب م زین حیو تفر یباز ۀلیعبور و مرور در روستا به عنوان وس دو چوب عالوه بر ابزار

 منسوخ شده است. النیگ
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تواند چند بخش را نیز شامل شود، دانست. که گاه می ای وسیعروستا، به ورزشی که در منطقه

عداد تماشاگر و و وسعت کم مسابقات چه از حیث ت چهره بهسادگی، روابط خاص و چهره 

ای، با وسعت زیاد و چه از نظر زمین و امکانات برگزاری، جای خود را به مسابقاتی منطقه

افزایش »و  «گسترش روابط عام و رسمی»، «شدنایجشنواره»روابط رسمی داده است. 

شوندگان های محوری بودند که بارها تحت مفاهیم مختلف توسط مصاحبهمقوله« تماشاگران

که وجود طوری  شده است. در جریان مشاهدات نیز این مؤلفه کامالً نمایان بود بهبیان 

در جریان مسابقات، گسترش این مسابقات « یمحل ریغمجریان »و « ییروستا ریغتماشاگران »

 ریغدهد. دوم: حرکت از ورزشی سنتی و ای را نشان میاز ورزشی محلی به ورزشی منطقه

به  1شدن. این روند چه در اجرا و چه در قوانینمدرنحال  در رسمیبه ورزشی شبه مدرن

است. ورزش مدرن با استانداردسازی بر پایۀ نظام اخالقی بازی منصفانه  تیرؤوضوح قابل 

استوار است. تعداد بازیکنان، شرایط بازی، قوانین و داوری و حتی وزن بازیکنان در 

آید نیز باید یکسان و عادالنه باشد. حساب میهایی که وزن، عامل اساسی پیروزی به ورزش

های روستایی به دلیل اینکه قوانین آن نه در جامعۀ مدرن بلکه در جامعۀ پیشامدرن ورزش

اند. برای مثال ، بلکه ضدمدرنمدرن ریغتنها  ها نهاند، در بسیاری حوزهتثبیت و تکوین شده

توان از رسم چگال )گرفتن نام برد، یا میطلبی صورت حریفتوان از شرایط مبارزه به می

 نام برد. (وقت استراحت در زمان مسابقه

روستاییان »مردی دانست. شدن روستاییان با کشتی گیلهتوان بیگانهرا می «شدنبیرونی»

اند، شده منفعل تبدیل« تماشاگرانی»و بیشتر به  در کشتی دارند« مشارکت افقی و فعال کمتری

شده است و نهادهای برای اجرای کشتی از دست روستاییان خارج  مشارکت ریزی وبرنامه

قدرتی ناشی از حضور غیر فعال را اند. بیروستا مسئول تنظیم و برگزارکنندۀ آن خارج از

جایی و این مفهوم دانست. اگر در گذشته، کشتی، ورزشی همههای عمدۀ توان از شاخصهمی

ست در ساختار و نظام ورزشی و هنجاری آن نقش داشته تواندر دسترس بود که هرکس می

آنها مشارکت فعال و  گیر و داور که ویژگی تمامکننده، کشتیهماهنگ مانندهایی باشد )نقش

که به دلیل سادگی  جاییداوطلبانه بود(، اکنون چنین امکانی وجود ندارد؛ مشارکت افقی و همه

پذیر بود، ابط خاص و چهره به چهره امکانبودن آن در رومسابقات، وسعت کم و محصور

                                                           
و در سالن  دارد مدرن نیکه قوان لمایبه نام گ ی،بیترک یرسد، کشتیبه گوش م یمردلهیگ یکشت یبرا راهنیپ یطراح یبرا ییهازمزمه. 1

 اقتباس شده است. یمردلهیگ یشود از کشتیبرگزار م
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داده است که در آن بیشتر « ایشدهمشارکتی عمودی، غیر فعال و کانالیزه»به جای خود را 

تغییر نقش « بودنتماشاگر»به « ۀ فعالکنندمشارکت»خصوص کشاورزان از  روستاییان و به

ای جدا و بیگانه از ی به پدیدهبنابراین کشتی وجهی بیرونی پیدا کرده است، یعن ؛اندداده

توسط  یسامانده»، «یبودن کشتیفصل» ،«ییروستا سمیمدرنشبه» روستاییان تبدیل شده است.

 رییتغ»و « توسط فرزندانشان یکشت ۀها از انتخاب رشتخانواده لیتما عدم» ،«یمحل ریغ ینهادها

ای، بیرونی حاشیه»ظهور پدیدۀ اند که سبب هاییعامل از جمله «انییسبک اوقات فراغت روستا

اند. امروزه با مردی در روستاهای مورد مطالعه شدهورزش کشتی گیله« شدنرسمیو شبه

های ارتباطی، افزایش نفوذ گسترش و بهبود راه و پرورش، آموزش عالی،گسترش آموزش 

ر دولت و حضو ای و کشوریهای توریسم منطقهخصوص تلویزیون، افزایش ظرفیت رسانه به

ای در جامعۀ روستایی هستیم. تغییراتی که عنوان کارگزار مدرنیزاسیون شاهد تغییرات عمده به

مردی کند. کارکرد کشتی گیلههای شهری نزدیک میروستاها را هرچه بیشتر به شهرها و ارزش

ن هرچه مدرن کنونی بسیار کمتر از گذشته است، بنابرایعنوان ورزشی آیینی در روستای شبهبه 

کشتی  مانندهای گرایی حرکت کنیم پدیدهگرایی به عامفردگرایی و از خاص گرایی بهاز جمع

 شود.ای بدل میمردی از مرکز روابط روستایی خارج و به عنصری حاشیهگیله

 ونیمانند فدراس یمحل ریغ یهانقش سازمان دهدیحاضر نشان م قیتحق یهاافتهی

 میاجرا و تنظی، زیراستان در برنامه یمردلهیگ یکشت ئتیو ه یریعشا ییروستا یهاورزش

ورزش  یایو اح یبا هدف سامانده یمحل ریغ یمهم است. دخالت نهادها اریبس نیقوان

-و شبه یاهیحاش ،یرونیب»ۀ دیاز علل پد یکی دیمطالعه را با دمور ۀجامعدر  ییروستا

عالوه بر  ،یبوم ریغ ینهادهابه وسیلۀ مسابقات  یدانست. اجرا یمردلهیگ یکشت «شدنیرسم

به برگزارکنندگان  انییاعتماد روستا کاهشباعث  ک،یروند بوروکرات شیبودن و افزانهیپرهز

 گری. از دکندیمنفعل بدل م یفعال به تماشاگران یگانکنندچرا که آنان را از مشارکت شودیم

 اشاره کرد. انییروستا« اغتسبک اوقات فر رییتغ»به  توانیفوق م ۀدیبروز پد لیدال

اول:  .مشاهده شد انییدر مورد اوقات فراغت روستا یۀدر پژوهش حاضر دو رو

. ییروستا ۀدر جامع یاوقات فراغت شهر یالگوها ۀو دوم: رخن «یو توتو زن ینیخانه نشقهوه»

طور که  اکنون اوقات فراغت روستاییان به ساکنان شهر شبیه شده است. به عنوان مثال، همان

 ی، در روستااند «توتو زدن»مشغول  یاریبس یو بازار گمرک انزل رشت یشهردار ۀدر بازارچ

مانند  به نکهیا یجا به آنها اند.ییاروپا یهاگیل یهایباز ینیبشیجوانان مشغول پ زین کیاشک
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 رنیاصحبت در مورد میزان شانس برد تیم فوتبال ب یباشند، در پ یتدارک کشت یگذشته در پ

 .ندتیم فوتبال دورتموند مقابلدر  مونیخ

 
 

 1 ی(مردلهیگشدن کشتی رسمیپارادایم نهایی )حاشیه، بیگانه و شبه .1شکل 
 

توان به طور را هم می« اهش رونق کشاورزی و تضعیف نقش کشاورزان در کشتیک»

تغییر سبک  مانندهایی و هم نقش آن را در مقوله مستقیم با پدیدۀ اصلی در ارتباط دانست

مردی ارتباط در کشتی گیله« تضعیف نقش کشاورزان»فراغت بررسی کرد؛ به این معنی که با 

شدن این پدیده شدن و بیرونیایشود و این امر باعث حاشیهبین کشاورزی و کشتی کمتر می

 وطلبانهدا داند و از مشارکتشود. کشاورز، دیگر کشتی را متعلق به خود و فرهنگ خود نمیمی

 خردورزد. کاهش نقش کشاورزان در کشتی باعث افزایش نقش صنایع در آن اجتناب می

شود، حال آنکه نوع مشارکت و اهداف مشارکت دو قشر در برگزاری کشتی نیز می 2ییروستا

گرایانه و در با هم متفاوت است. افزایش نقش صنایع خرد روستایی به افزایش روابط مادی

                                                           
مدل نهایی این مطالعه و  ،مدل فوق .هفت مدل یا پارادایم ترسیم شد شده،اری محوری، با توجه به تعداد مقوالت استخراجذکدگۀ در مرحل. 1

 یبودن کشتینییآ» اصلی یهاهای هفتگانه این تحقیق حول مقوله. مدلاستگانه شش یهاانتخابی است که ماحصل مدل یحاصل کدگذار

، «عدم حضور بانوان» ،«یبه مکمل اقتصاد خدمات یشتیاز مکمل اقتصاد مع یکشت رییتغ» ،«یمردلهیگ یشتبودن کیفصل» ،«یمردلهیگ

 .ندترسیم شد «یکاهش تعداد کشت» و «انییروستا یمشارکت عمود شیو افزا یکاهش مشارکت افق» ،«یشدن کشتیاجشنواره»

 .تیو سو الیو یداراجاره ،یحمل و نقل خصوص ،یدست عیوپرمارکت، صناس ی،پزمانند کلوچه یعیصنا. 2
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انجامد. بر عکس، کشاورزان شرکت در کشتی را برای عالقه و شدن کشتی میرسمینتیجه شبه

دهند و مشارکت آنان را باید در الگوهای سنتی تعامل اجتماعی روستایی سرگرمی انجام می

مالحظه کرد. این در حالی است که بسیاری از صنایع خرد، برای منافع مالی و اجتماعی آن به 

ی، پایگاه مردلهیگ. با تضعیف نقش و ارتباط کشاورزی و کشتی کنندبرگزاری کشتی کمک می

ها مانند شود. از طرف دیگر، در سایر گروهاین ورزش در جامعۀ روستایی تضعیف می

شود ی با مقاومت رو به رو میمردلهیگگردشگران فصلی و فعاالن صنایع خرد روستایی، کشتی 

ی فرزندان خود مانع حضور آنان دگیدبیآسمکان ها به دلیل خشونت و او بسیاری از خانواده

های دیگر ها و سرگرمیو گسترش ورزش« هاخانوادهممانعت »شوند. با در این مسابقات می

 دهد.ی پایگاه مردمی و اجتماعی خود را بیشتر از دست میمردلهیگدر جامعۀ، کشتی 

 گرشرایط مداخله

اند که کنشگران، اعم از افراد و کنندۀ راهبردهاییمحدودکننده یا گر، تسهیلشرایط مداخله

رواج سایر »، «کاهش زمین بایر»گیرند. در این مطالعه می کار بهبرای تعامل با پدیده  هاسازمان

، «موقعیت جغرافیایی روستا» ،«در سطح روستا یکشاورز ریغگسترش مشاغل »، «هاورزش

های ملی و مردی در رسانهگاه ضعیف کشتی گیلهجای»و « های مالی برای شرکتنوع مشوق»

که هر یک از آنها بر برخی راهبردها تأثیر  گر شناخته شدندعنوان شرایط مداخله به« محلی

های بایر روستایی که محلی برای ورزش و برگزاری ها، زمینوسازساختگذارد. با افزایش می

تبدیل شده است. کاهش تعداد و اندازۀ  مردی بود، به ویال و مغازهمراسمی چون کشتی گیله

ۀ پدیدۀ مرکزی به شمار آورد. به گفتۀ رضایی، کنندتیتقوهای بایر روستایی را باید عامل زمین

دیگه زمینی برای برگزاری کشتی وجود نداره، قبالً همه »ی اشکیک، مردلهیگاز پیشکسوتان 

خصوص ها به ا رواج سایر ورزشب«. روستا پر از زمین بود االن دیگه همه دیوار کشیدن

یابد. از طرف دیگر، با رواج ی روستایی کاهش میهاورزشمندان به فوتبال، تعداد عالقه

ها و روندهای ورزش های مدرن، فرهنگ مدرن ورزشی که گاه در تضاد با آیینورزش

مدرن  چیز با معیارهای ورزشکند و همهروستایی است در جامعۀ روستایی گسترش پیدا می

به ویژه مشاغل مرتبط با توریسم را باید خاص قشر « یکشاورز ریغمشاغل » شود.سنجیده می

ی، زبان رایج آنان محل ریغهای نوظهور روستایی دانست. به علت ارتباط این قشر با توریست

کنند. با توجه به منافع برخالف کشاورزان که فارسی را به سختی صحبت می -فارسی است

صورت رسمی، وسیع و  مردی بهاجتماعی که این قشر در جریان برگزاری کشتی گیله مالی و
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گرایانه در گرایانه و مادیتوانند کسب کنند، آنان را باید از مروجان تفکر عامای میجشنواره

 مردی دانست.برگزاری کشتی گیله

« یایی روستاموقعیت مکانی و جغراف»گذاری در هر مسابقه، به وسعت و میزان سرمایه

بستگی دارد. برای مثال، درخواست میزبانی برگزاری مسابقات از جانب مقامات روستای 

گرفتن در نزدیکی منطقۀ آباد خاچکین، به دلیل نزدیکی به دو شهرستان و یک بخش و قرارتازه

، به طور معمول مورد مساعدت نهادهای متولی قرار 1تفریحی کاسپین و سواحل حاجی بکنده

که از جادۀ اصلی فاصلۀ زیادی دارند، جمعیت کمی  گیرد. حال آنکه اگر روستاهای دیگرمی

مردی برای برگزارکنندگان آن فراهم نباشد، دارند و امکان کسب درآمد از طریق کشتی گیله

چندان  ربطیذ ی درخواستی داشته باشد، احتماالً مسئوالنمردلهیگ یکشتبرای برگزاری 

بر نه فقط « های مالینوع و میزان مشوق». 2ی آن نشان نخواهند دادمساعدتی برای اجرا

های ورزشی مردی، بلکه بر روندها و مکانیسمکشتی گیله «شدنرسمیای، بیرونی و شبهحاشیه»

ها نیز مؤثر است. تردیدی نیست که آرزوی رسیدن به درآمدهای و اجتماعی سایر ورزش

و نبود آیندۀ مالی روشن، بسیاری را از  کشاندفوتبال میسوی میلیونی افراد بسیاری را به 

 دارد.مردی دور نگاه میکشتی گیله

دهی به افکار، آمال و نوع گذران وقت بدیلی را در جهترسانه در دنیایی کنونی نقش بی

های خصوص رسانه ها بهکند. با توجه به گسترش رسانهو حتی نوع انتخاب ورزش ایفا می

های توان به راحتی از نقش رسانه در تسهیل و یا تحدید مقولهجامعۀ روستایی، نمیدیداری در 

گذشت. در شبکۀ استانی سیمای گیالن،  «شدنیرسمشبهای، بیرونی و حاشیه»مرتبط با پدیدۀ 

شوند های ورزشی حول دو تیم فوتبال ملوان و داماش ساخته و پخش میعمدۀ اخبار و برنامه

روز مشاهده، هیچ دوربین رسمی از سوی  10آباد خاچکین در طول و در جریان مسابقات تازه

حلی نیز صادق است. تنها های ملی و مصدا و سیما حضور نداشت. این قضیه در مورد روزنامه

مردی را توان از نشریۀ رسمی فدراسیون روستایی و عشایری نام برد که اخبار مسابقات گیلهمی

های روستایی، انزوای ای ورزشدهد. عدم پوشش رسانهآن هم به صورت محدود پوشش می

وجه به و با ت ی خواهد داشتپ درهای مدرن ها را در میان انبوه ورزشاین گونه ورزش

                                                           
 .النیاز سواحل معروف گ یک. ی1

کل  ۀادار یی وروستا یهاورزش ۀتیبا کم یحضور پزشک، هماهنگ یبرا یانجام هماهنگ ،یانتظام یرویکسب مجوز ن ،یکشت یبرگزار یبرا. 2

 است. یورزش و جوانان استان ضرور
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شدن این ورزش دارد، بیم آن وجود دارد که کشتی ایکه نشان از منطقه های این تحقیقیافته

و از طرف  بدهد دست ازپایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را در میان اقشار مختلف روستایی 

 نابود شود. درازمدتگذاری، در ای و فقدان سرمایهدیگر، در شرایط انزوای کامل رسانه

 ردهاراهب

ای، حاشیه»توان یکی از راهبردهایی است که می« ایانجام کشتی در مقیاس وسیع و منطقه»

را در آن مشاهده کرد. برگزاری مسابقۀ کشتی در سطح محلی و با « شدنرسمیبیرونی و شبه

اخیر،  سال چندوسعت محدود، رو به زوال است، برای مثال در روستاهای مورد مطالعه در 

کشتی با وسعت کم برگزار نشده است. منظور از وسعت کم؛ برگزاری کشتی بین هیچ نوع 

بود.  افراد یک روستا و یا حداکثر روستاهای یک دهستان است که در گذشته بسیار رایج

ی را توجیه محل ریغ، ساماندهی کشتی به وسیلۀ نهادهای رسمی «ای کشتیبرگزاری منطقه»

کند؛ در نتیجه روستاییان از ی این ورزش روستایی بدل میکند و آنان را به کنشگران اصلمی

ای کشتی حذف و به تماشاگرانی منفعل تبدیل جریان مشارکت و انتفاع کارکردهای حاشیه

کشتی، چه برگزارکنندگان و چه  کارگزاران رفتار« افزایش تعداد تماشاگران»شوند. با می

تر شده است. افزایش مجریان غیر گرایانهمتر و به بیان بهتر عاتماشاگران روستایی، رسمی

کنند، از جمله فروشی و برگزارکنندگانی که تماشاگران را برای نشستن هدایت میبومی، بلیت

افزایش »مردی است. روابط در مسابقات کشتی گیله« شدنترتر و عامرسمی»نمادهای 

که کنشگران درگیر در این از راهبردهایی است « در جریان کشتی ییروستا ریغ گرانتماشا

کوشند. دعوت از افراد بانفوذ منطقه، همانند رؤسای ادارات و میدان اجتماعی در تقویت آن می

شدن کشتی ایای و جشنوارهکند. منطقهافراد ثروتمند منطقه به وضوح این راهبرد را اثبات می

حال آنکه در گذشته، کشتی  کند،مردی، راه را برای ورود افراد غریبه به این مراسم باز میگیله

ها یک فرد غریبه در جریان برگزاری کشتی، نگاه تیرؤمردی در روستا محصور بود و گاه گیله

بودن وسعت کشتی و تعداد اندک با کوچک مؤلفهکرد که این سوی خود جلب میرا به 

 تماشاچی قابل تبیین بود.

های مرتبط با دستی و سایر فعالیتیع بانوان روستایی گیالن در جریان کشاورزی، صنا

مردی کشتی گیله« شدنرسمیای، بیرونی و شبهحاشیه»حوزۀ عمومی روستا نقش مهمی دارند. 
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شده است. در جریان مشاهدات از مسابقات  1«مردیحذف بانوان از جریان کشتی گیله»باعث 

 حضور ،تماشاگربه عنوان  اییزن روستایی و غیر روست آباد خاچکین هیچمردی تازهکشتی گیله

نداشت؛ فقط چند نفر در خودروهایی که بیرون از میدان مسابقه پارک بود به همراه 

خصوص مفاهیم ها به در مصاحبه کهی است حال در. این داشتندهای خود حضور خانواده

است.  شده دیتأکبانوان در مسابقات  حضور برگیران، های نسل اول کشتیبرآمده از مصاحبه

متولی، ساعات نامناسب  هایهای ایدئولوژیک و جنسیتی سازمانسیاست مانندعواملی 

 د را باید از علل مهم عدم حضور بانوان برشمرد.استاندار ریغبرگزاری و مکان 

 پیامدها

از جمله موسیقی سنتی، نیایش و رجزخوانی را باید از « کاهش رسوم سنتی در ارتباط با کشتی»

پدیده دانست. دوران، دیگر جایگاهی در کشتی ندارد و بیشتر تماشاگران دوران  پیامدهای این

کند و اشعار سنتی اصیل گیالنی جای خود را به دهند. مجری با زبان فارسی صحبت مینمی

شود و خبری از گروه فایر پخش میموسیقی پاپ فارسی داده است. موسیقی از طریق آمپلی

هایی برای تغییر پرداختند. زمزمهده به اجرای موسیقی میموسیقی نیست که به صورت زن

ای کشتی و قطع ارتباط کشتی با این رسوم بنابراین، کاهش رسوم حاشیه ؛وجود دارد 2السپاره

هایش قطع ارتباط خود با ریشه»سمت این پدیده دانست. کشتی به را باید از پیامدهای عمدۀ 

با رشد صنعت توریسم و گردشگری « شدنرسمیو شبهای، بیرونی حاشیه» «.رودبه پیش می

که بسیاری از تماشاگران مسابقات مورد روستایی و ورزشی در گیالن مرتبط است، به طوری 

مشاهده در پژوهش حاضر از شهرهای رشت و الهیجان و حتی تهران بودند. پالک 

 ؛بومی حکایت داشت حضور تماشاگران غیر از هامسابقهخودروهای حاضر در محل برگزاری 

ای توانسته است تا حدودی به تقویت توریسم بنابراین، برگزاری کشتی به صورت منطقه

روستایی و رشد خدمات مربوط به آن یعنی صنایع خرد روستایی بینجامد. تغییر حامیان کشتی 

 مردی از کشاورزان به مشاغل صنایع خرد روستایی را باید در منافع مستتر در حضورگیله

شدن، امکان جذب ایمالحظه کرد. با منطقه جمعیت و افزایش منافع این قشر روستایی

                                                           
. کنندیم یریجلوگ یکشت دانیراهبرد را دنبال کرده و از ورود بانوان به م نیبه وضوح ای، بوم ریچون برگزارکنندگان غ یکنشگران رسم. 1

و  آمدندیها هم مزن م،یگرفتیم یگفت: قبالً که کشت دیاامدهیمسابقات ن دنیچرا با خانواده به د کهپاسخ این سؤال از تماشاگران در  یکی

 .«شهیاآلن نم م،یبود لیقبالً همه فام ست،یها نخانم یبرا یشده و مکان مناسب ادیز بهیشه، خب، غریاآلن نم یول دندیدیم

 یمردلهیگ یلباس کشت. 2
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و این  ابدییمافزایش  کنندگانشرکتگذاری، تبلیغات و تسهیل امکانات رفاهی برای سرمایه

 بینجامد. تواند به گسترش پدیدۀ گردشگری در مناطق روستاییامر می

ی محل ریغای است که در مصاحبۀ مسئوالن رسمی و مقوله« کاهش تعداد مسابقات»

مردی و تماشاگران، اشاره و بر آن تأکید شد. با افزایش تعداد جمعیت و افزایش کشتی گیله

این مسابقات، کار بسیار دشوار و  ریزیروند بوروکراتیک اجرای کشتی، هماهنگی و برنامه

بنابراین، بدیهی است که شاهد کاهش تعداد کشتی و مسابقات  ؛سدرای به نظر میپیچیده

های در میان ورزش مردی باشیم، چون این رشته، از جامعۀ روستایی خارج شده وکشتی گیله

ای شدن، شدن و جشنوارهایرسمی و تشکیالتی کشور جایگاهی پیدا نکرده است. با منطقه

شود و از روستاهای اطراف و گاه منحصر نمیمردی فقط به روستاییان منطقه کشتی گیله

افزایش جمعیت »آیند. ها به محل برگزاری مسابقات میشهرهای نزدیک برای دیدن رقابت

مردی در نزد روستاییان در نظر گرفت. بسیاری عنوان رواج کشتی گیلهرا نباید به « تماشاگران

ها مناطق شهری برای دیدن رقابتاز  آیند روستایی نیستند واز کسانی که برای دیدن کشتی می

« افزایش جمعیت»است. پیامد  مؤثردر این ازدحام جمعیت  آمده بودند. حضور گردشگران نیز

روستاییان در نظر گرفت. روستاییان به « کاهش مشارکت افقی و فعال»را باید همراه با پیامد 

پردازند و ی کشتی میخصوص روستاییان نسل سوم و تا حدودی نسل دوم فقط به تماشا

گیرشدن ندارند. یکی از جوانان حاضر در مسابقات اشتیاق چندانی برای کشتی گرفتن و کشتی

، کاری مییآیماز روی بیکاری »کند: انگیزۀ خود را برای حضور در مسابقات چنین بیان می

اش تمرین، ارتباط باید بین مشارکت فعال که الزمه«. بینیمکشتی هم می تا چندآییم نداریم، می

گیران و حضور غیر فعال و منفعل تفاوت قائل شد. نسل اول کشتی و گاه دانش است

مردی، به قوانین و نحوه برگزاری کشتی احاطه کاملی داشتند، چون کشتی بخشی از گیله

جای کشتی اگر به  آید کهبنابراین، چنین به نظر می ؛دادزندگی اجتماعی آنان را تشکیل می

و یا بوکس در روستا برگزار شود باز این ازدحام  فوتبال مانندمردی هر ورزش دیگری هگیل

 ی است.نیبشیپجمعیت قابل 

اشاره کرد. « زیستتخریب محیط »توان به از دیگر پیامدهای پدیدۀ مورد مطالعه می

ا خود به محلی شدن را بکه افزایش جمعیت و فرا« شدنرسمی ای، بیرونی و شبهحاشیه»پدیدۀ 

چه ) های روستاییآورد، باعث افزایش عبور و مرور، دخل و تصرف فیزیکی در زمینهمراه می

مردی باید شود. کشتی گیلهمی (نبرای برگزاری ورزش و چه برای استفاده از منافع اقتصادی آ
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ند برای چ 1در یک زمین بایر که در حاشیۀ روستا قرار دارد، برگزار شود و امکانات فیزیکی

ها در هزار نفر به مدت چندین روز مهیا شود. بعد از برگزاری مسابقات، انبوهی از زباله

ی با صدنفر ندنفر به یک روستای چ هزار چندشود. به عالوه، ورود محوطۀ اطراف یافت می

آورد که با خدمات، منابع محیطی و ارتباطی محدود، ترافیک، آلودگی و شلوغی را به همراه می

وری کشاورزی و افزایش روح روستا و فرهنگ روستایی در تضاد است. با کاهش بهره

های اصلی قرار دارند، مشاغل خصوص در مورد روستاهای که در حاشیۀ جاده ، به1سمیتور

تواند در می« شدنرسمیای، بیرونی و شبهحاشیه»کنند. پدیدۀ ترش پیدا میی گسکشاورز ریغ

های تجارت خرد و کار خدماتی مفید باشد و در صورت وجود مکانیسم ی بهبخشرونق

مردی و توسعۀ توان به ارتباط کشتی گیلهارتباط توریست و کشاورز، می کنندۀتسهیل

های این تحقیق ارتباط چندانی بین توسعۀ ر یافتهکشاورزی روستایی نیز توجه کرد؛ ولی د

گذاری و فروش مردی یافت نشده است و شاید دلیل آن، سیستم قیمتکشاورزی و کشتی گیله

برنج در استان گیالن باشد که متفاوت از فروش در بخش خدمات است. به این معنی که در 

های کارگاه ،گذاراستیسسمی و ، نوع کشت روستا، نهادهای رکشاورز برفروش برنج، عالوه 

مردی اگر چه ند و وجود یا عدم وجود کشتی گیلهمؤثرهای دیگر ی و بسیاری از عاملکوببرنج

یی داشته باشد، ولی در مورد کشاورزان چندان سزاهب ریتأثدار تواند بر فروش برنج یک مغازهمی

ای و در برگزاری منطقهقابل اعتنا نیست. بر عکس کشاورزان، صنایع خرد روستایی، 

 .انجامدیموری این مشاغل این امر به افزایش بهره های کشتی منفعت زیادی دارند کهجشنواره

 

 یریگجهینتبحث و 

، مشارکت مردم در روند توسعه از چنان اعتباری برخوردار است که توسعه نظرانصاحبنزد 

: 1389طالب، ) اندکردهرا معادل مشارکت دانسته و یا مشارکت را وسیله و هدف توسعه ذکر 

(. بدون مشارکت، روستاییان از جریان توسعه حذف و به کنشگرانی منفعل تبدیل 123

ی توسعۀ روستایی را با مشکالت زیادی رو به رو هاحطرشوند؛ عدم همراهی آنان، انجام می

شدن آن با نمادهای های روستایی به علت تعلق آنها به جامعۀ روستایی و عجینورزش کند.می

تواند نقش مهمی در توسعۀ محلی، ایفا کند. این فرهنگی و تاریخی جامعۀ روستایی، می

                                                           
 .ژهیو نیمدعو یبرا یمکان جادیو ا انیمجر ینصب داربست، نصب سکو ،یاهیحاش ۀمانند معبر عبور و خروج، بازارچ یامکانات. 1
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ی اهیحاش کارکردهای آن برو عالوه  شوندها ارزان، دسته جمعی و مفرح برگزار میورزش

یی با آشنا مفیدی چون تقویت توریسم، افزایش سرمایۀ اجتماعی، ایجاد مشاغل روستایی،

که  رسوم ملی و محلی خود، سالمتی جسم و روان و کار گروهی و تعاونی دارند، کارکردهایی

سهیل و به تداوم های توسعۀ محلی را تتواند محیط روستا را شادتر، رسیدن به شاخصمی

مردی در ابعاد و مردی نیز کمک شایانی بکند. وضعیت کشتی گیلهورزش کشتی گیله

های اقتصادی و اجتماعی و نحوۀ برگزاری این مسابقات دچار تغییراتی شده است. ظرفیت

باری به »ها، بلکه قصد احیای این ورزش به شدهیزیربرنامهشده و تغییراتی که نه هدایت

نه اینی و نه »و بدون پشتوانۀ علمی و نظری است. این تغییرات به وضعیت « گونههرجهت 

وسعت و مردی کنونی نه آن مراسم، محلی، مشارکتی، کممنجر شده است. کشتی گیله« آنی

گری و شدۀ مبتنی بر محاسبهمرتبط با اقتصاد معیشتی است و نه یک ورزش مدرن عقالنی

رسد وضعیت اط با بازار و سرمایه قابل تبیین باشد. به نظر میکارایی که همۀ عناصر در ارتب

 پدیدۀ حاشیه»مردی به طور خاص، با توجه به های روستایی و کشتی گیلهکنونی ورزش

 علت های اجتماعی مفید واقع شود؛تواند برای تحقق مشارکتنمی« شدنرسمیبیرونی و شبه

 ی دانست.ریگمیتصمماندن روستاییان از جریان و بیرون« توسعه از باال»این امر را باید نگاه 

مردی را کشف کرده است بلکه، ادعای این تحقیق این نیست که الگوی عام کشتی گیله

ای، گر و شرایط زمینهگوید که در صورت تداخل با شرایط مداخلهاز وجود عواملی سخن می

گذاشت. « شدنرسمیحاشیه، بیگانه و شبه»توان نام آن را شود که میمنجر می ایبه پدیده

ای که در صورت بروز آن، روستاییان از جریان کشتی حذف و به تماشاگرانی منفعل پدیده

شوند و ورزشی که در طول صدها سال در جامعۀ روستایی و برای جامعۀ روستایی تبدیل می

شود. ای بیگانه با روستاییان تبدیل میروستایی خارج و به پدیدهکارکرد داشته است از جامعۀ 

دلیل عدم  نیترمهمی را باید مردلهیگی برای کشتی ریگمیتصمحذف روستاییان از جریان 

ای این ی حاشیهکارکردهاهای مشارکتی این ورزش دانست. با حذف روستاییان تحقق ظرفیت

منفعلی مانند  کنندگانمصرفل ندارد بلکه آنان را به ای به دنباورزش برای روستاییان فایده

 .کندیمهمنوعان شهری خود تبدیل 

تضعیف قدرت خطۀ  ،«شدنرسمیای، بیگانه و شبهحاشیه» یکی از پیامدهای فرعی پدیدۀ

مردی و قدرت شمال در ورزش مدرن کشتی است، دلیل قدرت کشتی گیالن را باید در گیله

های روستایی، در لوچو مشاهده کرد، با تضعیف جایگاه این ورزش کشتی مازندران را باید
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های توجه به ورزش دهد.ورزش کشتی پایگاه اجتماعی و هویتی خود را از دست می

تواند های فراوان در ابعاد مشارکتی، سرگرمی و اقتصادی میروستایی، به دلیل داشتن ظرفیت

ی باشد به شرط آنکه مردم و نهادهای بومی جامعۀ یکی از ابزار نیل به توسعه در جوامع روستای

 حذف نشوند. هاورزشی و اجرای این زیربرنامهی، ریگمیتصمروستایی از جریان 
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 . تهران: نشر چشمه.میراث پهلوانی .(1381صابر، هدی )

. دورۀ جدید، م اجتماعیعلونامۀ ی همیاری در جامعۀ روستایی ایران. هاوهیش .(1367طالب، مهدی )

 .1شمارۀ 

رویکردهای توسعه در شعارهای انتخاباتی هشتمین انتخابات مجلس  .(1390طالب، مهدی و دیگران )

 .38، شمارۀ یشناختجامعهمجلۀ مطالعات اسالمی شهر تهران، 



 1394 تابستان و بهار ،1 شمارۀ هفتم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  78 

 

های مجلۀ پژوهشاز روند مشارکت روستایی در ایران،  یهاآموزه(. 1388) زهره نجفیطالب، مهدی و 
 .، شمارۀ دومروستایی

 دانشگاه تهران: انتشارات دانشگاه تهران. و تهران. در ایران روستایی مدیریت .(1389طالب، مهدی )

 مجله(. عوامل کاهش فعالیت کشاورزی زنان روستایی. 1388زاده، )فرضی زهرافیروزآبادی، احمد و 
 .1اول شمارۀ  ۀدور ،توسعه روستایی

 تهران: نشر رهنما.. ای مردم شناختی در آیین پهلوانیچوخه گزاره کشتی با(. 1388محمدیان، زهره )

 های بومی و محلی مازندران.ها و ورزش(. بازی1389معصومی، حسن و دیگران )

ملّی  تهیکمتهران: انتشارات  .سنتی، بومی و محلی یهاورزش(. 1364ملک محمدی، غالمحسین، )

 .المپیک

 ا.. رشت: انتشارات فرهنگ ایلیهای سنتی گیالنها و بازینمایش(. 1386موسوی، هاشم )

ی بومی و محلی. هایبازو  هاورزش ارتقاءو  جیترو ی احیا،هاوهیش .(1393) گرانیدهنرور، افشار و 
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