
 

 

 101-39: 1999 بهار، 1، شمارۀ 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان، دورۀ 

فرهنگی ورزش کشتی در بین -ی کارکردهای اجتماعیشناخت انسانبررسی 

 )مطالعۀ موردی: شهرستان ساری( ساله 21-21نونهاالن و نوجوانان 

1شهرام مالنیا جلودار
 

 11/11/89پذیرش: تاریخ           11/4/89تاریخ دریافت: 

 چکیده
خصوص ورزش ی به ورزش بهشناخت بیآسرویکرد  ریتأثنگاه به ورزش در ایران بیشتر تحت 

شدن دارد. بر اثر تغییرات ی مدرنسو به. کشتی ورزشی سنتی در ایران است که رو استفوتبال 

تی که بخشی ورزش کشفرهنگی در جهان رخ داده و هویت-ی که در مسائل اجتماعیا گسترده

ی بیش از شناخت انسان، مطالعۀ اجتماعی و خصوصاًو استان مازندران  عموماًدر سطح ایران 

. از طرفی، میدان ورزش کشتی محیطی مناسب برای شناسایی فرهنگ، دینما یمپیش ضروری 

 ؛ بنابراین هدف پژوهش کیفی حاضر مطالعۀاستجامعه و انسان در شهرستان ساری 

هنگی ورزش کشتی در شهرستان ساری است. مقالۀ حاضر به روش فر-کارکردهای اجتماعی

ی مصاحبۀ عمیق، گروه متمرکز و ها کیفی انجام شده و در آن، از نظریۀ کارکردگرایی و تکنیک

ی متنوع و عمیقی از کارکردهاورزش کشتی  دهد یمنشان  ها افتهمشاهده استفاده شده است. ی

ورزش ریشه در اعتقادات مذهبی این منطقه  این که طوری در شهر ساری برخوردار است؛ به

اوقات  گذران ی اجتماعی، دارای کارکردهایی از قبیلها بیآسدارد و عالوه بر جلوگیری از 

فراغت، آمادگی جسمانی و نیز کانالی برای تخلیۀ انرژی و مسیری برای هدایت پرخاشگری در 

 .استشهر ساری 

 

فرهنگی، ورزش -تخلیۀ انرژی، کارکردهای اجتماعیآمادگی جسمانی، های کلیدی: واژه

 کشتی.
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 مسئلهمقدمه و طرح 

(. 1: 1891دوفرانس، است )ی کسب کرده ا ژهیوتدریج در فرهنگ قرن بیستم جایگاه  بهورزش 

ی به شناس انسانعلم  جنبۀاز  توان یمورزش کشتی فعالیتی انسانی و فرهنگی است،  آنجا کهاز 

 آن نگریست.

 ییها دهیپد ۀمثاب دیگر که امروز به یها دهیپد از بسیاری مانندورزش،  ۀدربار توان یم

ارائه  یشناس و انسان یشناس جامعهدیدگاه اند، تعریفی از  شمول و بدیهی ما را احاطه کرده جهان

 یا سطح از مکانی-گرفته در یک ظرف زمانیشده و شکلدر فرایندی ساخته ها دهیاین پد. داد

 و با رنسانس از قرن شانزدهم فرایندی که ؛اند افتهیتعمیم  جهانی سطوح به محلی سطوحی

 ادامه دارد امروز تا اطالعاتی و سیاسی و صنعتی و دینی یها انقالب با و شده آغاز اومانیسم

که  طوری متنوع و متعدد است؛ به کارکردهای ورزش در جوامع مدرن امروزی (.1881 فکوهی،)

و تأثرات در  ریتأث؛ بنابراین شناخت و مطالعۀ این گذارد یم ریتأثبر اغلب ابعاد حیات اجتماعی 

 .شود یم دیتأکی مورد نیاز است و بر آن شناس انسان جملهی مختلف علوم انسانی از ها حوزه

ی را در زندگی امروزی بشر پیدا کرده و به همین دلیل، رویدادهای ا ژهیوورزش جایگاه 

که حجم زیادی از  طوری آورده است؛ به همراهبهورزشی شور و هیجان زیادی با خود 

ی ژاپنی ها رسانه( دریافت که 1111هوم ). دهد یمرا به خود اختصاص  ها رسانهی ها برنامه

 .اند آوردهبرای جذب بیشتر مخاطب به ورزش روی 

ی اجتماعی در افراد جامعه ها ارزشی در قبول مسئولیت برای پرورش و القای بدن تیترب

ی ها ارزشعاملی در جهت تقویت  عنوان بهدانش آموزان مدارس سهیم است و  خصوصاً

 (.11: 1838عزیزآبادی فراهانی، است ) مؤثراجتماعی و رفتارهای مطلوب انسانی 

زیستی از جمله لورنز اعتقاد دارند پرخاشگری رفتار ذاتی شناسان کردارشناسان و جامعه

پذیر نیست؛ بنابراین رفتن پرخاشگری و خشونت امکانمعتقدند که ازبین ها آن. هاست انسان

 هدایت و کنترل کرد. آن راباید 

ی المپیک، مسابقات فضایی برای تسخیر کرات دیگر و ها یبازلورنز معتقد است که 

یی برای هدایت رفتارهای پرخاشگرانۀ کشورها و ها فرصتۀ مثاب بهی الملل نیبی ها رقابت

 (.111: 1881کریمی، است ) ضرربی نسبتاًی ها تیفعالی سو به ها ملت

http://anthropology.ir/
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 ها اضطرابو  ها رقابتدر عصر کنونی با توجه به افزایش جمعیت شهری جامعۀ ایران، 

تخلیۀ انرژی  توان یمهای ورزش کشتی افزایش یافته است. در این اوضاع و احوال، از کارکرد

کند تا در ی ورزشی جذب میها سالنرا به  ها آنو هیجانات هواداران را در جامعه ذکر کرد که 

ی ورزشی معمول و مجاز نیست. ها سالنآنجا بتوانند رفتاری را بروز دهند که در بیرون از 

المت جسمی و روانی را آوردن هویت، محبوبیت و منزلت اجتماعی، و سدستبههمچنین 

 .برشمرداز دستاوردهای این ورزش رقابتی  توان یم

ی ورزشی کسب موفقیت ها رقابتدر  شرکتهای مهم ورزشکاران برای یکی از انگیزه

دلیل برای رسیدن به موفقیت با  نیبه هم(. 41-81: 1893واعظ موسوی و مسیبی، است )

ورزش کشتی  حال ن. باایشود یمگیران وارد وجود رقابت سنگین، استرس زیادی به کشتی

دارای کارکردهای مثبت و مناسب نیز هست. این اثرات مخرب روانی و جسمانی استرس 

ی متعددی در ها پژوهشتوجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و به همین علت، 

مختلف انجام شده  یها طیمحی متفاوت این موضوع در ها جنبهی مختلف برای بررسی ها نهیزم

 (.11-18: 1891فرد و پرند، خدایاریاست )

از جنبۀ اجتماعی بررسی کرد تا بعد از شناخت صحیح آن به مسائل و  توان یمورزش را 

ی این پدیده در جامعه آگاهی یافت. براساس این ها فرصتپی برد و از تهدیدها و  شیها بیآس

ربردی برای این امر مهم اجتماعی ارائه کرد. مطالعۀ یی کاها شنهادیپتوان راهکارها و  یمشناخت 

 علمی این پدیده نیازمند بررسی گذشتۀ آن است تا روند رشد و تغییراتش مشخص شود.

شکل گرفته است. بنا به قدمتی که کشتی در ایران  ها زورخانهبخشی از ورزش در ایران در 

دارد، در طول تاریخ مسیری تکاملی را طی کرده و نقش مهمی در ارتقای قابلیت جسمانی و 

حرکتی ایفا کرده است. همچنین کشتی عالوه بر پرکردن اوقات فراغت، قدرت تعقل و 

مناطق مازندران نفوذ فراوان  کند. از طرفی کشتی در اغلبعاطفی را تقویت می-بهداشت روانی

داشته است. ورزشکاران کشتی محبوبیت فراوانی در جامعه دارند و در محافل گوناگون از 

 نیز در تقویت این روند نقش زیادی دارند. به ها رسانهاز طرفی  .دیآ یمصحبت به میان  ها آن

ای شهری به اسم گذاری بلوارهها و نامهرحال، نصب مجسمه و تابلو در برخی از میدان

ی عینی نفوذ ورزش کشتی در شهرستان ساری ها شاخص جملهگیران مازندرانی از کشتی
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 شۀیر ها همانی مختلفی در ایران رایج بود که ها نامو  ها یژگیواست. کشتی در گذشته با 

 .دهند یمکشتی حاضر را شکل 

ای ما ایرانیان ه است که در زندگی و سنت کشتی فعلیساز  زمینه 1یمحل یها یکشت 

حمید محمودپور  1813ریشه دوانیده که به یک ورزش ملی تبدیل شده است. در سال  یقدر به

به تعلیم کشتی در ایران پرداخت.  ،از دانشگاه ترکیه بود یبدن تیکه دارای تحصیالت عالی ترب

دولت تهران واقع در دروازه یبدن تیوی اولین تشک کشتی از جنس اسفنج را در دانشسرای ترب

 وجود کشتی تشک گذشته های زمان در د و فنون کشتی آزاد و فرنگی را آموزش داد.کرپهن 

 انجام پاشیدند می آن روی که نرمی خاک و زمین روی یکشت زورخانه، گودجز  به و نداشت

 ۀر ورزشگاه امجدیه روی چالد کند، استفاده کشتی تشک از اینکه از قبل محمودپور. گرفت می

اولین  ،1819داد. در سال  انداخت و فنون کشتی کالسیک را آموزش می ارتفاع برزنت میپرش 

تهران برگزار شد. نخستین  ۀمسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در ورزشگاه امجدی ۀدور

اولین تیم کشتی خارجی ترکیه  خیابان شاهپور سابق بود. درخان باشگاه کشتی، باشگاه سلیمان

 1849کشتی ایران در المپیک  یالملل نیبه ایران آمد. نخستین حضور ب 1811بود که در سال 

گیران با فنون کشتی،  منصور رئیسی به مقام چهارم رسید. با آشنایی بیشتر کشتیدر آن، بود که 

افتخارات زیادی نصیب کشتی ایران شد و بسیاری از قهرمانان ایران بر سکوهای جهانی قرار 

موحد، غالمرضا تختی، ابراهیم جوادی، امامعلی حبیبی، منصور مهدیزاده، گرفتند. عبداهلل 

که افتخارات  پور، رسول خادم و... از قهرمانان بنام جهان کشتی بودند سیف میمحمدابراه

  )وبگاه بیتوته(. دست آوردندفراوانی در مسابقات المپیک و جهانی برای ورزش ایران به

خاص، در جوامع سنتی و  طور بهو کشتی  کل طور بهی ورزش شناخت انسانکارکردهای 

ی تخلیۀ ها راه نیتر مهمخاص یکی از  طور بهو کشتی  کل طور بهمدرن متفاوت هستند. ورزش 

                                                           
در  یلتر  یزوران پاتوله در کردستتان، کشتت   یکشت ،مردیلهیگ یبا چوخه، کشت یلوچو، کشت یکشت. برای نمونه، 1

 جتان یدر آذربا رمایآشت  یکشتت  ن،یبغل در قتزو  به بغل یکشت گودرز،یال ۀزوران در منطق ایجنگ  یلرستان، کشت

 یکمربنتد  یکشتخوزستان،  ریو عشا التیا انیدر م یعرب یکشت ن،نشیگرش در مناطق ترکمن یکشت ،یشرق

 یدر روستتاها  ژهیت و و بلوچستتان بته   ستتان یگتردان در س کتج  یکشتت  زد،یت در  یلشکرکش یدر اصفهان، کشت

 .ارسنجان ۀمنطق ژهویدسته بغل در استان فارس به یشهرستان زابل و کشت
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و  قواعدو پرخاشگری، یادگیری قوانین و اصول اجتماعی از طریق  زیآم خشونتهیجانات 

ی و تالش و ریپذ تیمسئول-ریهمکا صورت بهی ریپذ جامعهمقررات ورزشی و یکی از عوامل 

جامعۀ ایران  پرطرفداررقابت برای دستیابی به هدف در جامعه است. کشتی ورزش سنتی و 

آمدن وجودبهاست و یادکردن از بزرگان کشتی مانند تختی، حبیبی و دیگر پهلوانان موجب 

سمت بهورزش کشتی در ایران  آنجا که. از طرفی از شود یماحساس خاصی در افراد جامعه 

ی ها دهیپد، با دیگر نهادهای جامعه نظیر سیاست و اقتصاد، و رود یمشدن پیش یا حرفه

شدن اعضای اجتماعی مانند هویت، اوقات فراغت، رفتارهای خشونتی و اجتماعی-فرهنگی

ی یافته است. به همین دلیل است که این پدیدۀ رایج در استان مازندران ا دهیچیپجامعه ارتباط 

 داشته است که در این خصوص به کندوکاو و تحقیق بپردازد. بر آنویژه ساری، محقق را  به

 ی پژوهشها پرسش
 ی زیر بوده است:ها پرسشمطالعۀ حاضر در پی پاسخگویی به 

 فرهنگی دارد؟-. ورزش کشتی در منطقۀ ساری چه کارکردهای اجتماعی1

 ویژه ساری آورد؟ بهکشتی در مازندران  توان برای توجه ویژه به ورزشیی را میها شاخص. چه 1

فرهنگی از طریق ورزش کشتی در این منطقه -کارکردهای اجتماعی . مکانیسم انتقال8

 چگونه است؟

 مرور نظری
( و برانیسالو 1811-1991) براوناین پژوهش با استفاده از رویکرد کارکردگرایی رادکلیف 

ترتیب، ورزش کشتی در قالب ارتباطاتش ن. بدیاست( انجام گرفته 1841-1994مالینوفسکی )

. شود یمتشریح  شان یضروری اجتماعی با کارکردهای ها دهیپدبا قسمتی از نیازهای بشری 

فرهنگی ورزش کشتی از رهیافت -همچنین در این تحقیق برای درک کارکردهای اجتماعی

 تاریخی بهره گرفته شد.

وجود نظریاتی بود که در واکنش به تطورگرایی بهگرایی، یکی از کارکردگرایی مانند اشاعه

-اینکرد ) یمروش تاریخی تطورگرایی، مطالعۀ همزمان موضوع را پیشنهاد  در برابر طبعاًآمد و 
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در نزد سه متفکر  توان یمی کارکردگرایی را ها شهیر(. از لحاظ تاریخی، 38-43: 1838کرایب، 

 پردازان هینظر. اما میدورکاسپنسر و امیل  کنت، هربرت آگوستبزرگ علوم اجتماعی یافت: 

به یک ابزار در زمین تحقیق تبدیل کنند، برونیسالو  آن رااصلی این گرایش که توانستند 

ظهور کارکردگرایی در درواقع (. 119: 1891فکوهی، بودند )مالینفسکی و رادکلیف براون 

 (.311: 1881گیدنز، ) ترفیپذشناسان تأثیر از مطالعات مردم شدت بهشکل امروزی آن 

پیامدهای  برحسبکارکردگرایی در علوم اجتماعی وجود نهاد یا عمل خاصی را 

کند. هدفش این آن تبیین می تابعۀهای مهم سودمندشان برای کل نظام اجتماعی یا یکی از نظام

)مرتون، « کند یمدر کل اجتماعی یا فرهنگی چه نقشی بازی »عامل است که نشان دهد فالن 

که اجزایشان  نندیب یمهایی دینامیک های اجتماعی را نظام(. در این مشرب، نظام31: 1813

را دارند و هدف تحلیل کارکردی هم این است که خدمت خاص  ها آننقش خدمتگزاری در 

(. پژوهش رادکلیف براون در باب ساکنان 111: 1899لیتل، آورد )دست هر نهاد یا عمل را به

 جامعۀمبتنی بر رویکرد کارکردگرایی است؛ هریک از رسوم و اعتقادات جزایر آندومان، 

ابتدایی نقش خاصی در حیات اجتماعی اهل آن دارد. همچنان که هریک از اعضای بدن زنده 

 همان(.دارد )نقشی در حیات ارگانیسم 

: هر جزء از جمله قلب، کند یمکارکردگرایی در مقام قیاس به بدن انسان توجه  ۀینظر

. اگر هریک از این اجزا کارش را دهند یم، پوست و مغز، کار خاصی را انجام ها هیکل، ها هیر

بماند؛ بنابراین، دیدگاهی که جامعه را نظامی  پابرجازنده و  تواند ینمانجام ندهد، بدن 

: 1881ببی، است )کارکردهای اجزای گوناگون آن  یجووجست، در کند یماجتماعی تلقی 

ی ها گروهی تعارضی که جامعه را متشکل از ها هینظر(. نظریۀ کارکردگرایی برخالف 88

، جامعه را متشکل از برند یمکه پیوسته در تعارض با یکدیگر به سر  دانند یمگوناگون 

یی جامعه نقش دارد. از نگاه این کارادر  ها آنکه هریک از  داند یمی ا وستهیپهمی بهها بخش

 ها بخش، اگر دگرگونی اجتماعی یکی از ردیگ یمی توازنی قرار ها هینظرچوب نظریه که در چار

ی دیگر جامعه نیز دستخوش ها بخشو  دده یمرا از کار بیندازد، جامعه تعادلش را از دست 

یکدیگر  تبع بهۀ جامعه کنند بیترکی ها بخش همۀ. زمانی که شوند یمی دیگر ها یدگرگون

شود  یمو بار دیگر توازن آن برقرار  ابدی یمی ا تازهه هماهنگی ، جامعه دوبارشوند یمدگرگون 
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یک نظام  عنوان به(. در دیدگاه کارکردگرایی ورزشی، به ورزش 881-881: 1894کوئن، )

است که هدف آن حفظ تعادل و وضع موجود  شود یماجتماعی با کارکردهای خاص توجه 

 (.91: 1888قاسمی و کشکر، )

اقتصادی، فرهنگی و  یها هیو به سرما ،بر استعدادها را بررسی را طبقات تأثیربوردیو 

جامعه و  اری. او معتقد است طبقات محروم بدنشان را در اختکند یاجتماعی افراد اشاره م

ها  فرهنگی و اجتماعی آن یها هیاست و سرما اندک شان یاقتصاد ۀ. سرمایدهند یورزش قرار م

ثروتمند فکرشان را  ۀافراد طبق ،گرید یدر سو .شود یحداکثر در حد حمایت مردم خالصه م

را جایگاهی  ان ورزش. آنکنند یابزاری م یها و از ورزش استفاده گذارند یورزش م اریدر اخت

 خوب ورزش معتقدند متأخر کارکردگرایان .دانند یباال م یها برای برقراری ارتباط با افراد رده

 به دارد، مثبت کارکرد ورزش از آنجا که. کرد سیاسی یها یبردار بهره آن از توان یم و است

 کاهش را مشکالت از ناشی فشار ،ها یانرژ تخلیۀ با و کند یم کمک جامعه وفاق و تعادل

ها کنند. از طرفی نئومارکسیست یینما ها ورزش را بزرگ در رسانه کنند یم سعیها  . آندهد یم

 که یدرصورت ؛مافیای اقتصادی حاکم است . در ورزشآورد یم یگانگیمعتقدند ورزش ازخودب

فقط به فکر  یا در ورزش حرفه افراد اند که ها متأسف باید محل ایثار و جوانمردی باشد. آن

وسعش از ورزش استفاده کند.  ۀانداز کس باید بههر معتقدند . کارکردگرایانپیروزی هستند

 .کند و دیگری به پیست اسکی برود یرو ادهییکی پ

ساز  انسان ۀکارخان تواند یمربی م که یطور به ؛از زندگی اجتماعی فرد است ورزش بخشی

هستیم. برای  ها ورزشگاه در یتوز نهیک و ها یپرخاشگر شاهد هنوز حال،بااین باشد.

رفتارها باید از سنین کودکی، در خانواده و در مراحل  گونه نیرفتن او ازمیان یساز فرهنگ

 او آموزش داده شود. مختلف تکوین شخصیت فرد، به

ها  رایانه، اینترنت و رسانه حاال که کارکرد مهم دیگر ورزش در این زمانه این است که

فرهنگ را وارد بطن  وجود آورد. ورزش خرده، انسجام اجتماعی بهگسلد یم ها را از هم خانواده

 یها در بخش تواند یحتی م و زاندیانگ ی، وفاداری و احساسات ملی مردم را برمکند یجامعه م

یک  تواند یورزش، ورزش م یشناس باشد. از نظر جامعه یابی تیاجتماعی عاملی برای هو

 همان(.منشور همبستگی برای کشورهای اسالمی باشد )
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ورزش بخش مهمی از اوقات فراغت است. اوقات فراغت را جدایی از اجبارهای شغلی، 

اند. ورزش نیازهای ۀ دلخواه تعریف کردهخانوادگی و اجتماعی و گذران وقت آزاد به شیو

و فشارهای  ها استرسو  کند یمروانی نظیر انبساط خاطر، شادی و نشاط را در جامعه برطرف 

(. ورزش نیز مانند 18: 1881پورموسوی، دهد ) یمروحی ناشی از زندگی شهری را کاهش 

از گروه عضویت، ، کارکردهای نمادین دارد و تصویرهایی وکار کسبسینما، سیاست یا 

ی ها چهرهی ورزشی، ها صحنه. با درخشش روی کند یمی فردی و موفقیت تولید ها یبرتر

شوند  یمقهرمانان در اذهان عمومی به نماد موفقیت انسانی، شغلی، جنسی و زیباشناختی مبدل 

 (.81: 1891دوفرانس، )

 (ها دادهروش و ابزار گردآوری ) قیتحقتکنیک 
مالینوفسکی بر آن بود که محقق باید خود جزئی از واقعیت مورد بررسی خود شود. زبان مردم 

نزدیک شود؛ به صورتی که دیگر وجود او را احساس نکنند و  ها آنرا بیاموزد و به 

(. از آنجا که 131: 1891فکوهی، دهند )شکل ممکن انجام  نیتر یعیطبرفتارهایشان را به 

ی تحقیق شرکت داشت، روش مورد نظر ها نمونهآمیز در بین و مشارکت مستقیم طور بهمحقق 

 کار گرفت و اصولش را رعایت کرد.مالینوفسکی را به همین صورت به

ی مکتوب ها پاسخی کیفی مانند مشاهده، مصاحبه، ها روشی این پژوهش براساس ها داده

ارد، تحلیل محتوای مجالت و گیران و در برخی مواز کشتی شده ضبطی ها لمیفاز ورزشکاران، 

تحقیق کیفی، در مطالعات اکتشافی و درک  روش. استی ورزش تخصصی کشتی ها روزنامه

همدالنه وارد  صورت به دهد یمی پیچیده و بدیع کاربرد دارد؛ زیرا به پژوهشگر اجازه ها دهیپد

و رفتارهای  ها نگرش، ها ارزشی مورد مطالعه شود و درمورد ها گروهزندگی روزمرۀ افراد و 

 (.111: 1893فلیک، کند )آنان اطالعات گردآوری 

 ۀینظری استفاده شد. ا نهیزم ۀینظردر این پژوهش، با توجه به موضوع و محیط تحقیق از 

که  شود یمی ساخته ا نهیزمی روشی استقرایی است که در آن، نظریه از اطالعات یا ا نهیزم

همزمان با گردآوری  ها دادهکردن ی و عملیاتیساز مفهوم، عالوه بهاطالعات در آن وجود ندارد. 

ی، هنگام ا نهیزم ۀینظر(. در 98: 1111نیومن، ) افتد یماتفاق  ها داده ۀیاولداده و تحلیل 



 91    ...فرهنگی ورزش کشتی در بین نونهاالن و نوجوانان -ی کارکردهای اجتماعیشناخت انسانبررسی 

 

ی مختلفی مانند مصاحبه، مشاهده و اسناد نوشتاری استفاده ها روشاز  توان یم گردآوری داده

 (.14: 1114ی، رینتاال، پاریلینن، کورکی و پیرکرد )

. پژوهش 1 شود: یمترتیب بیان در این تحقیق، از چهار تکنیک اصلی بهره گرفته شد که به 

شده در خصوص ورزش کشتی بررسی شدند. در این بررسی، به اسنادی: ابتدا مطالب نوشته

 گر مصاحبه. مصاحبه: مصاحبه بین 1میزان اعتبار این منابع اسنادی توجه صورت گرفت. 

ی( کشتمحیط کشتی و طرفدار  اندرکار دست، مربی، ریگ یکشتگان )شوند مصاحبه( و محقق)

وگوها ضبط و سپس برای تحلیل به نوشتار تبدیل وگو: ابتدا گفت. تحلیل گفت8انجام شد. 

وگو در محیط زندگی واقعی. دادن گفتوگو، یعنی مطالعۀ چگونگی انجامشدند. تحلیل گفت

گیران در سالن ورزشی دنبال شد و در ۀ کشتیلحظ به لحظهی روزانه: فعالیت ها ادداشت. ی4

 .دی روزانه استفاده شبردار ادداشتبرخی از موارد از ی

ی، تجزیه و تحلیل اطالعات انجام گرفت. ریگ نمونهی، بعد از ا نهیزمدر روش نظریۀ 

محور فرایندی تحلیلی دهی داپرداز هینظرنخستین مرحله کدگذاری باز است. کدگذاری باز در 

. روند شوند یماست که طی آن، مفاهیم شناسایی، و براساس خصائص و ابعادشان بسط داده 

 دربارۀ، عبارت است از طرح پرسش ردیگ یمتحلیلی اصلی که این مراحل براساس آن انجام 

. به شانیاه تفاوتو  ها مشابهتبراساس  ها دهیپدو مقایسۀ وقایع، رویدادها و سایر  ها داده

استراوس ) ردیگ یمو در یک مقوله قرار  شود یمرویدادها و حوادث مشابه عنوانی مشترک داده 

است. کدگذاری محوری، فرایند  1یمحورمرحلۀ بعد، کدگذاری  (.34: 1881و کوربین، 

ی است. این عمل شامل فرایند پیچیدۀ تفکر اصلهای های فرعی به مقولهکردن مقولهمرتبط

متمرکزتر است و  ها روشاستقرایی و قیاسی است. البته در کدگذاری محوری استفاده از این 

(. در کدگذاری محوری، 114همان: ند )ادهشها براساس الگوی پارادایمی ایجاد و کشف مقوله

اط را دارند، از میان کدها و ارتب نیشتریبها را که با پرسش تحقیق آن دسته از مقوله

ها و کدها، براساس . پس از انتخاب این مقولهکنند یمی مربوط به کدها انتخاب ها ادداشتی

گردند  یم ها آنی شواهد و قرائن برای وجو جستبه  ها عبارتیی از میان متن و ها سؤال

 (.881-881: 1893فلیک، )

                                                           
1. Axial coding 
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ان، ریگ یکشتمتمرکز، مربی سالن، پدران  نمونۀ آماری مطالعۀ حاضر شامل مصاحبه با گروه

در شهر ساری است. طی مراحل تحقیق، چهل  ها آنگیران و مربیان یکشت استادان ورزش،

ی کشتی شهر ساری ها باشگاهمصاحبۀ متمرکز با هر چهار گروه صورت گرفت. میدان مطالعه 

تختی، دالوران، برق، امینی، میالد نور، ماچک پشت، آریوبرزن، طبرستان، جوان و دخانیات( )

 هرکدامنقطۀ تمرکز پژوهش حاضر باشگاه میالد نور و تختی بوده است که  حال نیباااست. 

 نوجوان دارند. نونهال و ریگ یکشت 31 حدود

 شرایط علی توجه به ورزش کشتی در جامعه
ی این ورزش ها رقابتورزش کشتی در ایران وسعت بیشتری پیدا کرده و از چند دهۀ پیش، 

مداوم و مستمر رو به افزایش بوده است. از سوی دیگر، طرفداران و تماشاگران ورزش  طور به

ی ورزشی، از حرارت و حساسیت خاصی برخوردارند. به همین ها سالنکشتی در مجامع و 

-زنده پخش می صورت بهی المپیک ها رقابتهانی و ، جام جها باشگاهی جام ها رقابتدلیل، 

. از شود یمشود. همین امر موجب توجه بخش زیادی از جمعیت جامعۀ ایران به ورزش کشتی 

 .دساز یمطرفی شرایط جامعه این ورزش را در مازندران به یک ورزش حماسی تبدیل 

د: نمایش استعداد ی حماسی ورزشی اصیل و واقعی شرکت دارنها چهرهسه عامل در تولید 

از اقدامات بزرگ  وضوح بهرا  ها آن شان یرومندیناز گذر اجراهای بدنی که ابعاد فضایی و 

، خیلی زود و شدید، ها ورزششدن یا رسانه. کند یمسیاسی یا از تولیدات بزرگ ادبی متمایز 

ی شصت در فرانسه( و خوانندگان، ها )سال ونیزیتلوی سی( و ها )سال ویرادبا رزومۀ مصور، 

 تر گستردهی یک واقعۀ ورزشی مهم را بسیار ها بازتابشنوندگان و بینندگان انبوه و مردمی که 

 (.81: 1891دوفرانس، کنند ) یماز وقایع سیاسی یا فرهنگی تکثیر 

 آید:شوندگان در پی میبخشی از اظهارات مصاحبه

)انور گودیف( در مسابقۀ  گزارش فینال حسن یزدانی با حریف روس»

کاظمی( و تلویزیون )هادی ) ویرادبرزیل ریو، توسط گزارشگر  1111المپیک 

 نوجوان باشگاه میالد نور(. ریگ یکشت« )عامل( همیشه در گوش من است
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ریو، هیجانی در کشور و منطقۀ  1111شروع مسابقۀ کشتی المپیک »

عه را تحت تأثیر خودش قرار که بسیاری از مسائل جام کند یممازندران ایجاد 

 )مربی باشگاه میالد نور(.« دهد یم

ورزش کشتی در مازندران با گوشت و خون مردم عجین شده. همین »

« شود یم شان یزندگباعث پیگیری این ورزش در  ها آندر  دار شهیرارزش 

 ورزشی(. شناس جامعه)

فرستادن  گیران بزرگ و پهلوانان موجب تقویت آرزویم برایدیدن کشتی»

پدر ورزشکار نوجوان )« سمت این ورزش شده استو تشویق فرزندم به

 باشگاه تختی(.

اگر حمایت خانواده از ورزشکار نباشد، احتمال انحراف از مسیر درست »

 باشگاه ساری(. ریگ یکشت)پدر ورزشکار « زیاد است

به  ها آنباعث دستیابی  شان یتخصصگیران در ورزش ی کشتیها تیموفق»

 )مربی باشگاه میالد نور(.« شود یمدر جامعه  شان یاجتماعموفقیت مالی و 

دلیل توانایی جسمانی افراد به نفس اعتمادبهورزش کشتی عالوه بر باالبردن »

داشته  تواند یمبسیار زیادی در کاهش افسردگی و کمرویی  ریتأثو روانی، 

 ورزشی(. شناس روان« )باشد

 ساری پیامدهای ورزش کشتی در شهر

ی از زندگی اجتماعی تعدادی از ورزشکاران شهر ساری را تشکیل ا عمدهورزش کشتی بخش 

عضوی از آن  ها آنای که ی اجتماعیها گروهو  دکن یمرا پر  ها آنداده و بخش زیادی از زمان 

، در عین اش یذاتدلیل خصوصیت هستند برایشان مهم و مرجع واقع شده است. این ورزش به

ی، نمادی از خشونت و رقابت شدید است. ازخودگذشتگپهلوانی و  ۀیروحبرخورداری از 

ساده اما پایدار برخوردار است. عالوه بر  قواعدکشتی به ابزارهای زیادی احتیاج ندارد و از 

درگیر وضعیت این ورزش است، تماشاچیان را نیز درگیر هیجانات خودش  ریگ یکشتاینکه 

شناختی این مردم چهرۀین تماشاچیان که از قشرهای مختلف جامعۀ ساری هستند، . اندک یم

 .دهند یمنشان  را شهر
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؛ دیاب یمدر قالب نهاد ورزشی بروز  معموالًی بخشی از افراد جامعه ا منطقه-هویت ملی

 ریگ یکشت عنوان بهتوان جذب عمومی افراد را در پی داشته باشد. جذب افراد چه  که یدرصورت

 .دشو یم ها آنبخشی نوعی هویت به طرفداران آن موجب شکل عنوان بهچه  و

ی برای پیوندهای ملی، قومی و بومی در ا بالقوه واسطۀورزش پهلوانی کشتی توانسته است 

حس غرور »از آن تیم ملی، نوعی  تر مهمجامعۀ ایران باشد. حمایت از یک تیم باشگاهی و 

این امر  خواهد یم. حال آورد یمای طرفدارانش به بار نمادین بر صورت بهرا « شهرستانی

ی ها برنامهدیدن مسابقات از طریق  صورت بهی ورزشی باشد یا ها سالنحضور در  صورت به

ی ها ورزشورزش را در دیگر  ریتأثوگو در مجامع مختلف. مشابه این زندۀ تلویزیونی و گفت

 در جامعه مشاهده و درک کرد: توان یمرو به رشد فوتبال، والیبال، بسکتبال و... نیز 

ی، الملل نیبگیران مازندران در مسابقات کشور و شدن کشتیبا دیدن برنده»

نوجوان باشگاه  ریگ یکشت« )دهد یمبه من احساس غرور و سربلندی دست 

 تختی(.

« سمت اعتیاد نروندنوجوانان و جوانان به شود یمورزش کشتی باعث »

 میالد(.)مربی سالن باشگاه 

ی مدرسه ها درسبا پیشرفت در ورزش کشتی، در  کنم یماحساس »

 نوجوان باشگاه میالد نور(. ریگ یکشت« )هستم تر موفق

که بر بسیاری از مسائل جسمی و روحی  کنم یمبا ورزش کشتی احساس »

 نوجوان باشگاه تختی(. ریگ یکشت« )شوم یممسلط 

در برخورد با دیگران  نفسم اعتمادبهکه  شود یمورزش کشتی موجب »

 نونهال باشگاه تختی(. ریگ یکشت« )باالتر برود

که انرژی فرزندم در جهت و کانال درستی  شود یمورزش کشتی باعث »

خانواده پسرم دیگر باعث آزار و اذیت دیگر اعضای  لهیوس نیبدتخلیه شود و 

 میالد نور(.)پدر ورزشکار نوجوان باشگاه « خواهر و مادرش( نشود)

ورزش کشتی ابزار خوبی برای پرکردن اوقات فراغت فرزندم در جهت »

 )پدر ورزشکار نونهال باشگاه تختی(.« مناسبی است
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آمادگی جسمانی ورزشکاران در انجام  شود یمورزش کشتی باعث »

 )مربی باشگاه میالد نور(« باال برود شان روزمرهکارهای 

وص در استان مازندران، آمادگی جسمی بخش مهمی از خصدلیل قدمتش بهورزش کشتی به

بودنش، اوقات فراغت مردم این دلیل سادگی، ارزان و دردسترسجمعیت آن را افزایش داده و به

اجتماعی آنان همخوانی داشته است. جامعۀ -منطقه را پر کرده است. همچنین با وضعیت اقتصادی

ی متعددی را برای ساکنان به ها اضطرابو  ها رساستتسهیالت شهرنشینی،  در کنارشهری امروزی 

یکی  عنوان بهخصوص شهر ساری بار آورده است. ورزش پرطرفدار کشتی در استان مازندران و به

ی کشتی شاهد ها سالنکند. در های تخلیۀ انرژی و هیجانات افراد ایفای نقش میاز عوامل و سوپاپ

 شود.ها در جامعه ناپسند تلقی میز آنرفتارهای غیرمعمول و هیجانی هستیم که برو

بیان کرد که  توان یم صورت نیاورزش کشتی در سطح استان مازندران را به  ریتأثویژگی مهم 

آیند و ، ولی در زمان و مکان واحدی گرد هم میشناسند ینمطرفداران یک تیم کشتی یکدیگر را 

ی ورزشی، ها سالن. با این تجمع در نندک یمتوان خود استفاده  برای تشویق تیم خودشان از همۀ

وجودآمدن حس شدن تیم خودی موجب بهیابند و برندهطرفداران به یک حس مشترک دست می

. شود یم اعتنایی به ورزش یبی و گاهی ا لحظهشدن آن موجب بروز خشم غرور و افتخار و بازنده

ی را برای طرفداران ورزش مدت هکوتاکه نشاط و شادابی  حال نیدرعورزش کشتی در منطقۀ ساری، 

 شود.، موجب وحدت و انسجام عمومی مردم میآورد یمکشتی به بار 

ورزش کشتی یک تفریح و  سالگی( به 18نونهالی زیر ) نییپاگیران در سنین  رویکرد کشتی

. در طول زمان شود یمه تبدیل عالقزمان به عشق و  مرور بهی است و سپس زندگسرگرمی در 

ساده به هدف  عالقۀورزش کشتی برایشان از  جیتدر به ها رسانهبا دیدن قهرمانان و همچنین 

، ها یمهمانی زندگی مانند ها برنامهکه دیگر  طوری ؛ بهدهد یمخاص )ارزشی( تغییر وضعیت 

 .ردیگ یمکشتی قرار  الشعاع تحت شان یزندگتفریحات و کارهای روزانۀ 

ی جامعه دورند. نه اینکه ها یناهنجاراز  پردازند یم، کسانی که به ورزش کشتی از بعد تربیتی

ی ناهنجاری وجود ندارد، بلکه در این عرصه ناهنجاردر این عرصه و فضای حاکم بر کشتی 

دیگر،  به عبارتکمتر است و ورزشکاران و دیگر افراد جامعه چنین انتظاری از خودشان دارند. 

 بر اساس این خودانگاره است. شود یمگیران در این جامعه  بازتعریفی که از کشتی
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ان از ریگ یکشتگیران دارند؛ زیرا  ی به درون فضای کشتیتر مناسبافراد جامعه دید بهتر و 

ی اساسی ورزش ها ارزش، ولی افراد جامعه اصول و نندیب یمرا  ها یناهنجاردرون مسائل و 

گیران داشته باشند.  ی به کشتیا متواضعانه. مردم تمایل دارند دید مثبت و نگرند یمکشتی را 

مسلک باشند؛ برای مثال، سیگار در دست نداشته گیران پهلوان آنان دوست دارند که کشتی

گیران از خودشان و  سمت انحرافات اخالقی نروند؛ بنابراین بازتعریفی که کشتیباشند و به

 .کند یمپذیرد و عمل می ریتأثاین فضا رفتارشان دارند از 

ی محافل گوناگون، سرفصل ها بحثورزش بخش مهمی از فرهنگ ملل در جهان معاصر است. 

ی رادیویی و تلویزیونی جایگاه آن را روشن ساخته است. اعالم موفقیت در ها برنامهو  ها روزنامه

مردم را غمگین و خشمگین  ها برنامهنفر را شاد، و شکست در  ها ونیلیمی الملل نیبمسابقات ملی و 

، تبلیغات تجاری در کنار و خالل مسابقات، ها ورزشگاهتماشاچی به  ها ونیلیم. جلب سازد یم

 ارائۀی مورد عالقه در کمک به تقویت استعدادها و ها میتحمایت تماشاگران و استقبال آنان از 

 (.113: 1891کوشافر، است )ی ورزشی مؤثر ها تیفعالو  ها حرکتمطلوب و موزون 

. انسان بیکار فرصت پیدا سازد یمی و دلتنگی حوصلگ یبفراغت همیشگی انسان را گرفتار 

که خاطرات گذشته را تجدید کند و در غم و اندوه گرفتار شود یا به آینده فکر کند و دچار  کند یم

رض سهیم است و عامل مؤثری برای مبارزه با ی در رفع این عوابدن تیتربدلهره و اضطراب شود. 

 (.11-11: 1838ی فراهانی، زآبادی)عز رودشمار میی و پرکردن اوقات فراغت فرد بهحوصلگ یب

مطرح شهرستان ساری  ریگ یکشتبه نام سید رسول حسینی  سالن بزرگ ورزشی )دولتی(

ی مازندران و شهر ساری است که مسابقۀ کشتی جهانی نیز در آن ها سالن نیتر بزرگیکی از 

های ساروی( نیز یکی از نشانه ریگ یکشتگذاری بلوار عسکری محمدیان ). نامشود یمبرگزار 

 توجه عموم به ورزش کشتی است.

 یریگ جهینتبحث و 
کنش  مشاهدۀ، ها آنگیران و مربیان  گیران، کشتی محقق با مصاحبه با مربی سالن، اولیای کشتی

و واکنش ورزشکاران و اسناد نوشتاری درخصوص ورزش کشتی، پاسخگوی سه پرسش این 

فرهنگی ورزش -. کارکردهای اجتماعی1ها را در سه عنوان توان آنکه می استپژوهش 
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. 8ی و شهر سار ژهیو در مازندران به یبه ورزش کشت ژهیتوجه و یها . شاخص1کشتی، 

 ی ارائه کرد.ورزش کشت قیاز طر یفرهنگ-یاجتماع یانتقال کارکردها سمیمکان

 فرهنگی ورزش کشتی-. کارکردهای اجتماعی2

فرهنگی -ۀ کارکردهای اجتماعی دهند نشانی ورزش کشتی در شهر ساری شناخت انسانبررسی 

 :استزیر 

 افزایش قدرت بدنی و آمادگی جسمانی؛ -

گیران و هم برای طرفداران این  هم برای کشتیتقویت شور و هیجان فردی و جمعی،  -

 ورزش سنتی؛

یی مناسب از اوقات فراغت هم در انجام ورزش و هم در جو بهرهگذران تفریح سالم و  -

 تماشای مسابقات کشتی؛

 بخصوص طبقات متوسط و پایین جامعه(؛)بودن برای همه بودن و دردسترسنهیهز کم -

 در جامعه؛ ماندن از انحرافات موجودمصون -

 انرژی و مسیری برای هدایت پرخاشگری؛ ۀیتخلبرای  خطر یبزمینه و بستری  -

دلیل توجه و ان بهریگ یکشتدولتی؛ -ی سیاسیها پستی خوب شغلی و ها تیموقعدستیابی به  -

 به منافع شغلی و اقتصادی مختلفی دست یابند. اند توانستهکشوری -نیازهای مسئوالن سیاسی

 همچنین:

در دیگر  که یدرحالعنوان شاخصی برای پهلوانی شناخته شده است؛ ورزش کشتی به -

 شود.این ویژگی دیده نمی ها ورزش

کردن، بیشتر است، مانند وزن کم ها ورزشاز دیگر  ها یسختدر ورزش کشتی تحمل  -

. کند یم، اما تحمل شود یمو خسته  ردیگ یمسرگیجه  ریگ یکشتبدن و... .  وساز سوختتنظیم 

ی است، یعنی در چند ثانیه ضربان قلب و فشار جسمی و عصبی به هواز یبکشتی یک ورزش 

 .رسد یمباالترین حد خود 

 ویژه شهر ساری  بهی توجه ویژه به ورزش کشتی در مازندران ها شاخص. 1

 (؛8و  1، 1ی ها شهر )عکسگیران مطرح  ی بزرگ دولتی ورزشی به اسم کشتیها سالنگذاری نام -
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 (؛1میدان کشتی جویبار )عکس  -

وجود  عالوه به(، 4مطرح شهر ساری )عکس  ریگ یکشتبلوار عسکری محمدیان به اسم  -

گیران قدیم  ی آن با نام کشتیها کوچهو  ها ابانیخساری که تمام  ۀیجوادی در کوی ا محله

-و...( عنوانرنگرز، دلیر ) دیجدگیران  )امامعلی حبیبی، جوادی، رمضان خدر و...( و کشتی

 گذاری شده است؛

 (؛3و  1ی مازندرانی به ورزش کشتی )عکس ها خانوادهی زیاد مند عالقه -

 وستۀیپعضویت ) یکشتگیران و تماشاچیان به هنگام مسابقات  زیادبودن تعداد کشتی -

ی مختلف ها گروهنفر در ده بیش از چهار نفر مازندرانی در تیم ملی کشتی از مجموع 

 وانان و بزرگساالن(؛نوجوانان، ج

 و... . ها یمهمان، اعیاد، ها یعروسهای مختلف مانند برگزاری مسابقات سنتی کشتی در مراسم -

مانند والیبال،  ها ورزش همۀموارد و تماشاچیان در  همۀبرگزاری مسابقات ورزشی در  هرچند

سنتی،  طور بهخصوص شهر ساری زیاد است، همچنان فوتبال، تکواندو و... در مازندران و به

 در میان مردم مازندران و شهر ساری دارد. ها ورزشاول را در میان دیگر  رتبۀورزش کشتی 

 فرهنگی از طریق ورزش کشتی-کارکردهای اجتماعی . مکانیسم انتقال3

ین ارزش ا که یطور بهدر منطقۀ مازندران، ورزش سنتی کشتی به ارزش تبدیل شده است؛ 

عمیق در فکر و ذهن اهالی آن جایگاه خاصی یافته است.  طور بهقدمتی دیرینه دارد؛ بنابراین 

و  ها ینینش شبها و اعیاد، های گوناگون مانند عروسی، جشندر مراسم ها خانوادهدر گذشته 

و  دندکر یمگرفتن تشویق ی، نونهاالن و نوجوانان را به کشتیکشاورزی ها نیزمهمچنین در 

ترتیب شدند. بدین، دوستان و بستگان مواجه میها خانوادهنیز با تشویق و ترغیب  ها برنده

کنند و برای رسیدن به که چگونه این افراد به ورزش کشتی رغبت پیدا می شود یممشاهده 

با  عالوه به. کنند یمی دوستان، بستگان و شهر و دیارشان تالش ها گروهی در ا رتبهجایگاه و 

و  اند دهیبخشی خارجی به این ورزش رسمیت ها میتای مسابقات پیاپی داخلی و دعوت از اجر

ی ها ، عالوه بر دریافت پاداشندک یمیی کسب ها تیموفقترتیب کسی که در این عرصه بدین

 .ابدی یممادی به پایگاه اجتماعی باالیی دست 

خطر برای ذاتی در مردان وجود دارد و یکی از مسیرهای سالم و کم طور بهیی نما قدرترقابت و 
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اجتماعی استان مازندران که -اجرای این خصلت بشری، ورزش کشتی است که با شرایط اقتصادی

است که به وسایل  نهیهز کم، تا حدود زیادی همخوانی دارد؛ زیرا کشتی ورزشی ندبیشتر کشاورز هست

دلیل شرایط اقلیمی، یکی از رد و قابلیت دسترسی برای همگان را دارد. بهو ابزارهای زیادی نیاز ندا

همچنان کشاورزی است. ورزش کشتی همخوانی زیادی با شرایط  ی مهم این منطقهها شغل

 اجتماعی اکثریت مردم دارد که از شرایط اقتصادی مساعدی برخوردار نیستند.-اقتصادی

 شان یزندگیگاه اجتماعی خاصی در منطقۀ گیران )پهلوانان(، از جا از طرفی کشتی

برخوردارند. همین جایگاه مطلوبیت زیادی برای دیگر افراد جامعه داشته است؛ بنابراین در این 

ویژه شهر ساری به مکانیسمی قوی سنتی، در ذهن مردم مازندران به طور بهمنطقه، ارزش پهلوانی 

تبدیل شده است. به  ریگ یکشتو هنجاری برای بسیاری از رفتارها و کنش و واکنش ورزشکاران 

-در این جامعه به ریگ یکشتقبولی برای ورزشکاران عبارت دیگر، به همان نسبت که حقوق قابل

 م ایجاد شده است.در اذهان مرد ها آنوجود آمده است، انتظارات و تعهدات خاصی از 

را  ها آنرادکلیف معتقد است برای فهم رفتار اعضای یک جامعه باید فرهنگ و نهادهای 

بشناسیم؛ بنابراین برای فهم و درک ورزش کشتی در این منطقه نیاز است تا فهم کاملی از دیگر 

م حاکم بر این پدیدۀ اجتماعی از جمله نهادهای مذهبی و رسو مؤثرعناصر اجتماعی مرتبط و 

وجود آید. از آنجا که غالب مردم مازندران مسلمان هستند و در بر منطقۀ مازندران به

ع( را به حسن )ع( و امام ) نیحسی مذهبی مسلمانان آمده است که پیامبر اسالم امام ها داستان

(، همین امر در 444-445 قمری: 1411د )سلیم بن قیس،فرمو یمگرفتن ترغیب و تشویق کشتی

-و مراسم ها ینینش شبدر  که یطور بهن مردم منطقۀ مازندران جایگاه خاصی داشته است؛ اذها

ترتیب، ورزش کشتی . بدینکردند یمگرفتن ، نونهاالن و نوجوانان را تشویق به کشتیها آنهای 

 .دهد یماز مذهب تأثیر پذیرفته است و در عادات و رسوم مردم خود را نشان 

کارکرد مثبت داشته باشد و به تعادل و وفاق جامعه  تواند یمکارکردگرایان معتقدند ورزش 

ی مختلف مناطق شهر ها گروهکمک کند. ورزش کشتی در بسیاری از مواقع موجب نزدیکی 

. دکن یمو بین افراد بومی در برابر ورزشکاران خارج از شهر ساری اتحاد ایجاد  شود یمساری 

 مسابقۀر مواقع مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مشاهده شده که از سوی دیگر، د

 شده است. ها آنو کاهش فشار وارد بر  ها یانرژی زیادی سبب تخلیۀ ها گروهکشتی با جذب 
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