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بررسی انسانشناختی کارکردهای اجتماعی-فرهنگی ورزش کشتی در بین
نونهاالن و نوجوانان  21-21ساله (مطالعۀ موردی :شهرستان ساری)
شهرام مالنیا جلودار
تاریخ دریافت89/4/11 :

تاریخ پذیرش89/11/11 :

چکیده
نگاه به ورزش در ایران بیشتر تحت تأثیر رویکرد آسیبشناختی به ورزش بهخصوص ورزش
فوتبال است .کشتی ورزشی سنتی در ایران است که رو بهسوی مدرنشدن دارد .بر اثر تغییرات
گستردهای که در مسائل اجتماعی-فرهنگی در جهان رخ داده و هویتبخشی ورزش کشتی که
در سطح ایران عموماً و استان مازندران خصوصاً ،مطالعۀ اجتماعی و انسانشناختی بیش از
پیش ضروری مینماید  .از طرفی ،میدان ورزش کشتی محیطی مناسب برای شناسایی فرهنگ،
جامعه و انسان در شهرستان ساری است؛ بنابراین هدف پژوهش کیفی حاضر مطالعۀ
کارکردهای اجتماعی-فرهنگی ورزش کشتی در شهرستان ساری است .مقالۀ حاضر به روش
کیفی انجام شده و در آن ،از نظریۀ کارکردگرایی و تکنیکهای مصاحبۀ عمیق ،گروه متمرکز و
مشاهده استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد ورزش کشتی از کارکردهای متنوع و عمیقی
در شهر ساری برخوردار است؛ بهطوریکه این ورزش ریشه در اعتقادات مذهبی این منطقه
دارد و عالوه بر جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ،دارای کارکردهایی از قبیل گذران اوقات
فراغت ،آمادگی جسمانی و نیز کانالی برای تخلیۀ انرژی و مسیری برای هدایت پرخاشگری در
شهر ساری است.
واژههای کلیدی :آمادگی جسمانی ،تخلیۀ انرژی ،کارکردهای اجتماعی-فرهنگی ،ورزش
کشتی.

 .1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیامنورsmollania@pnu.ac.ir ،
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مقدمه و طرح مسئله
ورزش بهتدریج در فرهنگ قرن بیستم جایگاه ویژهای کسب کرده است (دوفرانس.)1 :1891 ،
از آنجا که ورزش کشتی فعالیتی انسانی و فرهنگی است ،میتوان از جنبۀ علم انسانشناسی به
آن نگریست.
میتوان دربارۀ ورزش ،مانند بسیاری از پدیدههای دیگر که امروز بهمثابۀ پدیدههایی
جهانشمول و بدیهی ما را احاطه کردهاند ،تعریفی از دیدگاه جامعهشناسی و انسانشناسی ارائه
داد .این پدیدهها در فرایندی ساختهشده و شکلگرفته در یک ظرف زمانی-مکانی از سطح یا
سطوحی محلی به سطوح جهانی تعمیم یافتهاند؛ فرایندی که از قرن شانزدهم با رنسانس و
اومانیسم آغاز شده و با انقالبهای دینی و صنعتی و سیاسی و اطالعاتی تا امروز ادامه دارد
(فکوهی .)1881 ،کارکردهای ورزش در جوامع مدرن امروزی متنوع و متعدد است؛ بهطوریکه
بر اغلب ابعاد حیات اجتماعی تأثیر میگذارد؛ بنابراین شناخت و مطالعۀ این تأثیر و تأثرات در
حوزههای مختلف علوم انسانی از جمله انسانشناسی مورد نیاز است و بر آن تأکید میشود.
ورزش جایگاه ویژهای را در زندگی امروزی بشر پیدا کرده و به همین دلیل ،رویدادهای
ورزشی شور و هیجان زیادی با خود بههمراه آورده است؛ بهطوریکه حجم زیادی از
برنامههای رسانهها را به خود اختصاص میدهد .هوم ( )1111دریافت که رسانههای ژاپنی
برای جذب بیشتر مخاطب به ورزش روی آوردهاند.
تربیتبدنی در قبول مسئولیت برای پرورش و القای ارزشهای اجتماعی در افراد جامعه
خصوصاً دانش آموزان مدارس سهیم است و بهعنوان عاملی در جهت تقویت ارزشهای
اجتماعی و رفتارهای مطلوب انسانی مؤثر است (عزیزآبادی فراهانی.)11 :1838 ،
کردارشناسان و جامعهشناسان زیستی از جمله لورنز اعتقاد دارند پرخاشگری رفتار ذاتی
انسانهاست .آنها معتقدند که ازبینرفتن پرخاشگری و خشونت امکانپذیر نیست؛ بنابراین
باید آن را هدایت و کنترل کرد.
لورنز معتقد است که بازیهای المپیک ،مسابقات فضایی برای تسخیر کرات دیگر و
رقابتهای بینالمللی بهمثابۀ فرصتهایی برای هدایت رفتارهای پرخاشگرانۀ کشورها و
ملتها بهسوی فعالیتهای نسبتاً بیضرر است (کریمی.)111 :1881 ،
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در عصر کنونی با توجه به افزایش جمعیت شهری جامعۀ ایران ،رقابتها و اضطرابها
افزایش یافته است .در این اوضاع و احوال ،از کارکردهای ورزش کشتی میتوان تخلیۀ انرژی
و هیجانات هواداران را در جامعه ذکر کرد که آنها را به سالنهای ورزشی جذب میکند تا در
آنجا بتوانند رفتاری را بروز دهند که در بیرون از سالنهای ورزشی معمول و مجاز نیست.
همچنین بهدستآوردن هویت ،محبوبیت و منزلت اجتماعی ،و سالمت جسمی و روانی را
میتوان از دستاوردهای این ورزش رقابتی برشمرد.
یکی از انگیزههای مهم ورزشکاران برای شرکت در رقابتهای ورزشی کسب موفقیت
است (واعظ موسوی و مسیبی .)41-81 :1893 ،به همین دلیل برای رسیدن به موفقیت با
وجود رقابت سنگین ،استرس زیادی به کشتیگیران وارد میشود .بااینحال ورزش کشتی
دارای کارکردهای مثبت و مناسب نیز هست .این اثرات مخرب روانی و جسمانی استرس
توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و به همین علت ،پژوهشهای متعددی در
زمینههای مختلف برای بررسی جنبههای متفاوت این موضوع در محیطهای مختلف انجام شده
است (خدایاریفرد و پرند.)11-18 :1891 ،
ورزش را میتوان از جنبۀ اجتماعی بررسی کرد تا بعد از شناخت صحیح آن به مسائل و
آسیبهایش پی برد و از تهدیدها و فرصتهای این پدیده در جامعه آگاهی یافت .براساس این
شناخت میتوان راهکارها و پیشنهادهایی کاربردی برای این امر مهم اجتماعی ارائه کرد .مطالعۀ
علمی این پدیده نیازمند بررسی گذشتۀ آن است تا روند رشد و تغییراتش مشخص شود.
بخشی از ورزش در ایران در زورخانهها شکل گرفته است .بنا به قدمتی که کشتی در ایران
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
بهداشت روانی-عاطفی را تقویت میکند .از طرفی کشتی در اغلب مناطق مازندران نفوذ فراوان
داشته است .ورزشکاران کشتی محبوبیت فراوانی در جامعه دارند و در محافل گوناگون از
آنها صحبت به میان میآید .از طرفی رسانهها نیز در تقویت این روند نقش زیادی دارند .به
هرحال ،نصب مجسمه و تابلو در برخی از میدانها و نامگذاری بلوارهای شهری به اسم
کشتیگیران مازندرانی از جمله شاخصهای عینی نفوذ ورزش کشتی در شهرستان ساری
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است .کشتی در گذشته با ویژگیها و نامهای مختلفی در ایران رایج بود که همانها ریشۀ
کشتی حاضر را شکل میدهند.
کشتیهای محلی 1زمینهساز کشتی فعلی است که در زندگی و سنتهای ما ایرانیان
بهقدری ریشه دوانیده که به یک ورزش ملی تبدیل شده است .در سال  1813حمید محمودپور
که دارای تحصیالت عالی تربیتبدنی از دانشگاه ترکیه بود ،به تعلیم کشتی در ایران پرداخت.
وی اولین تشک کشتی از جنس اسفنج را در دانشسرای تربیتبدنی واقع در دروازهدولت تهران
پهن کرد و فنون کشتی آزاد و فرنگی را آموزش داد .در زمانهای گذشته تشک کشتی وجود
نداشت و بهجز گود زورخانه ،کشتی روی زمین و خاک نرمی که روی آن میپاشیدند انجام
میگرفت .محمودپور قبل از اینکه از تشک کشتی استفاده کند ،در ورزشگاه امجدیه روی چالۀ
پرش ارتفاع برزنت میانداخت و فنون کشتی کالسیک را آموزش میداد .در سال  ،1819اولین
دورۀ مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در ورزشگاه امجدیۀ تهران برگزار شد .نخستین
باشگاه کشتی ،باشگاه سلیمانخان در خیابان شاهپور سابق بود .اولین تیم کشتی خارجی ترکیه
بود که در سال  1811به ایران آمد .نخستین حضور بینالمللی کشتی ایران در المپیک 1849
بود که در آن ،منصور رئیسی به مقام چهارم رسید .با آشنایی بیشتر کشتیگیران با فنون کشتی،
افتخارات زیادی نصیب کشتی ایران شد و بسیاری از قهرمانان ایران بر سکوهای جهانی قرار
گرفتند .عبداهلل موحد ،غالمرضا تختی ،ابراهیم جوادی ،امامعلی حبیبی ،منصور مهدیزاده،
محمدابراهیم سیفپور ،رسول خادم و ...از قهرمانان بنام جهان کشتی بودند که افتخارات
فراوانی در مسابقات المپیک و جهانی برای ورزش ایران بهدست آوردند (وبگاه بیتوته).
کارکردهای انسانشناختی ورزش بهطور کل و کشتی بهطور خاص ،در جوامع سنتی و
مدرن متفاوت هستند .ورزش بهطور کل و کشتی بهطور خاص یکی از مهمترین راههای تخلیۀ

 .1برای نمونه ،کشتی لوچو ،کشتی با چوخه ،کشتی گیلهمردی ،کشتی زوران پاتوله در کردستتان ،کشتتی لتری در
لرستان ،کشتی جنگ یا زوران در منطقۀ الیگودرز ،کشتی بغلبهبغل در قتزوین ،کشتتی آشتیرما در آذربایجتان
شرقی ،کشتی گرش در مناطق ترکمننشین ،کشتی عربی در میان ایالت و عشایر خوزستان ،کشتی کمربنتدی
در اصفهان ،کشتی لشکرکشی در یتزد ،کشتتی کتجگتردان در سیستتان و بلوچستتان بتهویتژه در روستتاهای
شهرستان زابل و کشتی دسته بغل در استان فارس بهویژه منطقۀ ارسنجان.
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هیجانات خشونتآمیز و پرخاشگری ،یادگیری قوانین و اصول اجتماعی از طریق قواعد و
مقررات ورزشی و یکی از عوامل جامعهپذیری بهصورت همکاری-مسئولیتپذیری و تالش و
رقابت برای دستیابی به هدف در جامعه است .کشتی ورزش سنتی و پرطرفدار جامعۀ ایران
است و یادکردن از بزرگان کشتی مانند تختی ،حبیبی و دیگر پهلوانان موجب بهوجودآمدن
احساس خاصی در افراد جامعه میشود .از طرفی از آنجا که ورزش کشتی در ایران بهسمت
حرفهایشدن پیش میرود ،با دیگر نهادهای جامعه نظیر سیاست و اقتصاد ،و پدیدههای
فرهنگی-اجتماعی مانند هویت ،اوقات فراغت ،رفتارهای خشونتی و اجتماعیشدن اعضای
جامعه ارتباط پیچیدهای یافته است .به همین دلیل است که این پدیدۀ رایج در استان مازندران
بهویژه ساری ،محقق را بر آن داشته است که در این خصوص به کندوکاو و تحقیق بپردازد.

پرسشهای پژوهش
مطالعۀ حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر بوده است:
 .1ورزش کشتی در منطقۀ ساری چه کارکردهای اجتماعی-فرهنگی دارد؟
 .1چه شاخصهایی را میتوان برای توجه ویژه به ورزش کشتی در مازندران بهویژه ساری آورد؟
 .8مکانیسم انتقال کارکردهای اجتماعی-فرهنگی از طریق ورزش کشتی در این منطقه
چگونه است؟

مرور نظری
این پژوهش با استفاده از رویکرد کارکردگرایی رادکلیف براون ( )1811-1991و برانیسالو
مالینوفسکی ( )1841-1994انجام گرفته است .بدینترتیب ،ورزش کشتی در قالب ارتباطاتش
با قسمتی از نیازهای بشری پدیدههای اجتماعی با کارکردهای ضروریشان تشریح میشود.
همچنین در این تحقیق برای درک کارکردهای اجتماعی-فرهنگی ورزش کشتی از رهیافت
تاریخی بهره گرفته شد.
کارکردگرایی مانند اشاعهگرایی ،یکی از نظریاتی بود که در واکنش به تطورگرایی بهوجود
آمد و طبعاً در برابر روش تاریخی تطورگرایی ،مطالعۀ همزمان موضوع را پیشنهاد میکرد (این-
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کرایب .)38-43 :1838 ،از لحاظ تاریخی ،ریشههای کارکردگرایی را میتوان در نزد سه متفکر
بزرگ علوم اجتماعی یافت :آگوست کنت ،هربرت اسپنسر و امیل دورکیم .اما نظریهپردازان
اصلی این گرایش که توانستند آن را به یک ابزار در زمین تحقیق تبدیل کنند ،برونیسالو
مالینفسکی و رادکلیف براون بودند (فکوهی .)119 :1891 ،درواقع ظهور کارکردگرایی در
شکل امروزی آن بهشدت از مطالعات مردمشناسان تأثیر پذیرفت (گیدنز.)311 :1881 ،
کارکردگرایی در علوم اجتماعی وجود نهاد یا عمل خاصی را برحسب پیامدهای
سودمندشان برای کل نظام اجتماعی یا یکی از نظامهای مهم تابعۀ آن تبیین میکند .هدفش این
است که نشان دهد فالن عامل «در کل اجتماعی یا فرهنگی چه نقشی بازی میکند» (مرتون،
 .)31 :1813در این مشرب ،نظامهای اجتماعی را نظامهایی دینامیک میبینند که اجزایشان
نقش خدمتگزاری در آنها را دارند و هدف تحلیل کارکردی هم این است که خدمت خاص
هر نهاد یا عمل را بهدست آورد (لیتل .)111 :1899 ،پژوهش رادکلیف براون در باب ساکنان
جزایر آندومان ،مبتنی بر رویکرد کارکردگرایی است؛ هریک از رسوم و اعتقادات جامعۀ
ابتدایی نقش خاصی در حیات اجتماعی اهل آن دارد .همچنان که هریک از اعضای بدن زنده
نقشی در حیات ارگانیسم دارد (همان).
نظریۀ کارکردگرایی در مقام قیاس به بدن انسان توجه میکند :هر جزء از جمله قلب،
ریهها ،کلیهها ،پوست و مغز ،کار خاصی را انجام میدهند .اگر هریک از این اجزا کارش را
انجام ندهد ،بدن نمیتواند زنده و پابرجا بماند؛ بنابراین ،دیدگاهی که جامعه را نظامی
اجتماعی تلقی میکند ،در جستوجوی کارکردهای اجزای گوناگون آن است (ببی:1881 ،
 .)88نظریۀ کارکردگرایی برخالف نظریههای تعارضی که جامعه را متشکل از گروههای
گوناگون میدانند که پیوسته در تعارض با یکدیگر به سر میبرند ،جامعه را متشکل از
بخشهای بههمپیوستهای میداند که هریک از آنها در کارایی جامعه نقش دارد .از نگاه این
نظریه که در چارچوب نظریههای توازنی قرار میگیرد ،اگر دگرگونی اجتماعی یکی از بخشها
را از کار بیندازد ،جامعه تعادلش را از دست میدهد و بخشهای دیگر جامعه نیز دستخوش
دگرگونیهای دیگر میشوند .زمانی که همۀ بخشهای ترکیبکنندۀ جامعه بهتبع یکدیگر
دگرگون میشوند ،جامعه دوباره هماهنگی تازهای مییابد و بار دیگر توازن آن برقرار میشود
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(کوئن .)881-881 :1894 ،در دیدگاه کارکردگرایی ورزشی ،به ورزش بهعنوان یک نظام
اجتماعی با کارکردهای خاص توجه میشود که هدف آن حفظ تعادل و وضع موجود است
(قاسمی و کشکر.)91 :1888 ،
بوردیو تأثیر طبقات را بر استعدادها را بررسی ،و به سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی افراد اشاره میکند .او معتقد است طبقات محروم بدنشان را در اختیار جامعه و
ورزش قرار میدهند .سرمایۀ اقتصادیشان اندک است و سرمایههای فرهنگی و اجتماعی آنها
حداکثر در حد حمایت مردم خالصه میشود .در سوی دیگر ،افراد طبقۀ ثروتمند فکرشان را
در اختیار ورزش میگذارند و از ورزش استفادههای ابزاری میکنند .آنان ورزش را جایگاهی
برای برقراری ارتباط با افراد ردههای باال میدانند .کارکردگرایان متأخر معتقدند ورزش خوب
است و میتوان از آن بهرهبرداریهای سیاسی کرد .از آنجا که ورزش کارکرد مثبت دارد ،به
تعادل و وفاق جامعه کمک میکند و با تخلیۀ انرژیها ،فشار ناشی از مشکالت را کاهش
میدهد .آنها سعی میکنند در رسانهها ورزش را بزرگنمایی کنند .از طرفی نئومارکسیستها
معتقدند ورزش ازخودبیگانگی میآورد .در ورزش مافیای اقتصادی حاکم است؛ درصورتیکه
باید محل ایثار و جوانمردی باشد .آنها متأسفاند که افراد در ورزش حرفهای فقط به فکر
پیروزی هستند .کارکردگرایان معتقدند هرکس باید بهاندازۀ وسعش از ورزش استفاده کند.
یکی پیادهروی کند و دیگری به پیست اسکی برود.
ورزش بخشی از زندگی اجتماعی فرد است؛ بهطوریکه مربی میتواند کارخانۀ انسانساز
باشد .بااینحال ،هنوز شاهد پرخاشگریها و کینهتوزی در ورزشگاهها هستیم .برای
فرهنگسازی و ازمیانرفتن اینگونه رفتارها باید از سنین کودکی ،در خانواده و در مراحل
مختلف تکوین شخصیت فرد ،به او آموزش داده شود.
کارکرد مهم دیگر ورزش در این زمانه این است که حاال که رایانه ،اینترنت و رسانهها
خانوادهها را از هم میگسلد ،انسجام اجتماعی بهوجود آورد .ورزش خردهفرهنگ را وارد بطن
جامعه میکند ،وفاداری و احساسات ملی مردم را برمیانگیزاند و حتی میتواند در بخشهای
اجتماعی عاملی برای هویتیابی باشد .از نظر جامعهشناسی ورزش ،ورزش میتواند یک
منشور همبستگی برای کشورهای اسالمی باشد (همان).
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ورزش بخش مهمی از اوقات فراغت است .اوقات فراغت را جدایی از اجبارهای شغلی،
خانوادگی و اجتماعی و گذران وقت آزاد به شیوۀ دلخواه تعریف کردهاند .ورزش نیازهای
روانی نظیر انبساط خاطر ،شادی و نشاط را در جامعه برطرف میکند و استرسها و فشارهای
روحی ناشی از زندگی شهری را کاهش میدهد (پورموسوی .)18 :1881 ،ورزش نیز مانند
سینما ،سیاست یا کسبوکار ،کارکردهای نمادین دارد و تصویرهایی از گروه عضویت،
برتریهای فردی و موفقیت تولید میکند .با درخشش روی صحنههای ورزشی ،چهرههای
قهرمانان در اذهان عمومی به نماد موفقیت انسانی ،شغلی ،جنسی و زیباشناختی مبدل میشوند
(دوفرانس.)81 :1891 ،

تکنیک تحقیق (روش و ابزار گردآوری دادهها)
مالینوفسکی بر آن بود که محقق باید خود جزئی از واقعیت مورد بررسی خود شود .زبان مردم
را بیاموزد و به آنها نزدیک شود؛ به صورتی که دیگر وجود او را احساس نکنند و
رفتارهایشان را به طبیعیترین شکل ممکن انجام دهند (فکوهی .)131 :1891 ،از آنجا که
محقق بهطور مستقیم و مشارکتآمیز در بین نمونههای تحقیق شرکت داشت ،روش مورد نظر
مالینوفسکی را به همین صورت بهکار گرفت و اصولش را رعایت کرد.
دادههای این پژوهش براساس روشهای کیفی مانند مشاهده ،مصاحبه ،پاسخهای مکتوب
از ورزشکاران ،فیلمهای ضبطشده از کشتیگیران و در برخی موارد ،تحلیل محتوای مجالت و
روزنامههای ورزش تخصصی کشتی است .روش تحقیق کیفی ،در مطالعات اکتشافی و درک
پدیدههای پیچیده و بدیع کاربرد دارد؛ زیرا به پژوهشگر اجازه میدهد بهصورت همدالنه وارد
زندگی روزمرۀ افراد و گروههای مورد مطالعه شود و درمورد ارزشها ،نگرشها و رفتارهای
آنان اطالعات گردآوری کند (فلیک.)111 :1893 ،
در این پژوهش ،با توجه به موضوع و محیط تحقیق از نظریۀ زمینهای استفاده شد .نظریۀ
زمینهای روشی استقرایی است که در آن ،نظریه از اطالعات یا زمینهای ساخته میشود که
اطالعات در آن وجود ندارد .بهعالوه ،مفهومسازی و عملیاتیکردن دادهها همزمان با گردآوری
داده و تحلیل اولیۀ دادهها اتفاق میافتد (نیومن .)98 :1111 ،در نظریۀ زمینهای ،هنگام
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گردآوری داده میتوان از روشهای مختلفی مانند مصاحبه ،مشاهده و اسناد نوشتاری استفاده
کرد (رینتاال ،پاریلینن ،کورکی و پیری.)14 :1114 ،
در این تحقیق ،از چهار تکنیک اصلی بهره گرفته شد که بهترتیب بیان میشود .1 :پژوهش
اسنادی :ابتدا مطالب نوشتهشده در خصوص ورزش کشتی بررسی شدند .در این بررسی ،به
میزان اعتبار این منابع اسنادی توجه صورت گرفت .1 .مصاحبه :مصاحبه بین مصاحبهگر
(محقق) و مصاحبهشوندگان (کشتیگیر ،مربی ،دستاندرکار محیط کشتی و طرفدار کشتی)
انجام شد .8 .تحلیل گفتوگو :ابتدا گفتوگوها ضبط و سپس برای تحلیل به نوشتار تبدیل
شدند .تحلیل گفتوگو ،یعنی مطالعۀ چگونگی انجامدادن گفتوگو در محیط زندگی واقعی.
 .4یادداشتهای روزانه :فعالیت لحظهبهلحظۀ کشتیگیران در سالن ورزشی دنبال شد و در
برخی از موارد از یادداشتبرداری روزانه استفاده شد.
در روش نظریۀ زمینهای ،بعد از نمونهگیری ،تجزیه و تحلیل اطالعات انجام گرفت.
نخستین مرحله کدگذاری باز است .کدگذاری باز در نظریهپردازی دادهمحور فرایندی تحلیلی
است که طی آن ،مفاهیم شناسایی ،و براساس خصائص و ابعادشان بسط داده میشوند .روند
تحلیلی اصلی که این مراحل براساس آن انجام میگیرد ،عبارت است از طرح پرسش دربارۀ
دادهها و مقایسۀ وقایع ،رویدادها و سایر پدیدهها براساس مشابهتها و تفاوتهایشان .به
رویدادها و حوادث مشابه عنوانی مشترک داده میشود و در یک مقوله قرار میگیرد (استراوس
و کوربین .)34 :1881 ،مرحلۀ بعد ،کدگذاری محوری 1است .کدگذاری محوری ،فرایند
مرتبطکردن مقولههای فرعی به مقولههای اصلی است .این عمل شامل فرایند پیچیدۀ تفکر
استقرایی و قیاسی است .البته در کدگذاری محوری استفاده از این روشها متمرکزتر است و
مقولهها براساس الگوی پارادایمی ایجاد و کشف شدهاند (همان .)114 :در کدگذاری محوری،
آن دسته از مقولهها را که با پرسش تحقیق بیشترین ارتباط را دارند ،از میان کدها و
یادداشتهای مربوط به کدها انتخاب میکنند .پس از انتخاب این مقولهها و کدها ،براساس
سؤالهایی از میان متن و عبارتها به جستوجوی شواهد و قرائن برای آنها میگردند
(فلیک.)881-881 :1893 ،
1. Axial coding
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نمونۀ آماری مطالعۀ حاضر شامل مصاحبه با گروه متمرکز ،مربی سالن ،پدران کشتیگیران،
استادان ورزش ،کشتیگیران و مربیان آنها در شهر ساری است .طی مراحل تحقیق ،چهل
مصاحبۀ متمرکز با هر چهار گروه صورت گرفت .میدان مطالعه باشگاههای کشتی شهر ساری
(تختی ،دالوران ،برق ،امینی ،میالد نور ،ماچک پشت ،آریوبرزن ،طبرستان ،جوان و دخانیات)
است .بااینحال نقطۀ تمرکز پژوهش حاضر باشگاه میالد نور و تختی بوده است که هرکدام
حدود  31کشتیگیر نونهال و نوجوان دارند.

شرایط علی توجه به ورزش کشتی در جامعه
از چند دهۀ پیش ،ورزش کشتی در ایران وسعت بیشتری پیدا کرده و رقابتهای این ورزش
بهطور مداوم و مستمر رو به افزایش بوده است .از سوی دیگر ،طرفداران و تماشاگران ورزش
کشتی در مجامع و سالنهای ورزشی ،از حرارت و حساسیت خاصی برخوردارند .به همین
دلیل ،رقابتهای جام باشگاهها ،جام جهانی و رقابتهای المپیک بهصورت زنده پخش می-
شود .همین امر موجب توجه بخش زیادی از جمعیت جامعۀ ایران به ورزش کشتی میشود .از
طرفی شرایط جامعه این ورزش را در مازندران به یک ورزش حماسی تبدیل میسازد.
سه عامل در تولید چهرههای حماسی ورزشی اصیل و واقعی شرکت دارند :نمایش استعداد
از گذر اجراهای بدنی که ابعاد فضایی و نیرومندیشان آنها را بهوضوح از اقدامات بزرگ
سیاسی یا از تولیدات بزرگ ادبی متمایز میکند .رسانهایشدن ورزشها ،خیلی زود و شدید،
با رزومۀ مصور ،رادیو (سالهای سی) و تلویزیون (سالهای شصت در فرانسه) و خوانندگان،
شنوندگان و بینندگان انبوه و مردمی که بازتابهای یک واقعۀ ورزشی مهم را بسیار گستردهتر
از وقایع سیاسی یا فرهنگی تکثیر میکنند (دوفرانس.)81 :1891 ،
بخشی از اظهارات مصاحبهشوندگان در پی میآید:
«گزارش فینال حسن یزدانی با حریف روس (انور گودیف) در مسابقۀ
المپیک  1111برزیل ریو ،توسط گزارشگر رادیو (کاظمی) و تلویزیون (هادی
عامل) همیشه در گوش من است» (کشتیگیر نوجوان باشگاه میالد نور).
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«شروع مسابقۀ کشتی المپیک  1111ریو ،هیجانی در کشور و منطقۀ
مازندران ایجاد میکند که بسیاری از مسائل جامعه را تحت تأثیر خودش قرار
میدهد» (مربی باشگاه میالد نور).
«ورزش کشتی در مازندران با گوشت و خون مردم عجین شده .همین
ارزش ریشهدار در آنها باعث پیگیری این ورزش در زندگیشان میشود»
(جامعهشناس ورزشی).
«دیدن کشتیگیران بزرگ و پهلوانان موجب تقویت آرزویم برای فرستادن
و تشویق فرزندم بهسمت این ورزش شده است» (پدر ورزشکار نوجوان
باشگاه تختی).
«اگر حمایت خانواده از ورزشکار نباشد ،احتمال انحراف از مسیر درست
زیاد است» (پدر ورزشکار کشتیگیر باشگاه ساری).
«موفقیتهای کشتیگیران در ورزش تخصصیشان باعث دستیابی آنها به
موفقیت مالی و اجتماعیشان در جامعه میشود» (مربی باشگاه میالد نور).
«ورزش کشتی عالوه بر باالبردن اعتمادبهنفس افراد بهدلیل توانایی جسمانی
و روانی ،تأثیر بسیار زیادی در کاهش افسردگی و کمرویی میتواند داشته
باشد» (روانشناس ورزشی).
پیامدهای ورزش کشتی در شهر ساری
ورزش کشتی بخش عمدهای از زندگی اجتماعی تعدادی از ورزشکاران شهر ساری را تشکیل
داده و بخش زیادی از زمان آنها را پر میکند و گروههای اجتماعیای که آنها عضوی از آن
هستند برایشان مهم و مرجع واقع شده است .این ورزش بهدلیل خصوصیت ذاتیاش ،در عین
برخورداری از روحیۀ پهلوانی و ازخودگذشتگی ،نمادی از خشونت و رقابت شدید است.
کشتی به ابزارهای زیادی احتیاج ندارد و از قواعد ساده اما پایدار برخوردار است .عالوه بر
اینکه کشتیگیر درگیر وضعیت این ورزش است ،تماشاچیان را نیز درگیر هیجانات خودش
میکند .این تماشاچیان که از قشرهای مختلف جامعۀ ساری هستند ،چهرۀ مردمشناختی این
شهر را نشان میدهند.
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هویت ملی-منطقهای بخشی از افراد جامعه معموالً در قالب نهاد ورزشی بروز مییابد؛
درصورتیکه توان جذب عمومی افراد را در پی داشته باشد .جذب افراد چه بهعنوان کشتیگیر
و چه بهعنوان طرفداران آن موجب شکلبخشی نوعی هویت به آنها میشود.
ورزش پهلوانی کشتی توانسته است واسطۀ بالقوهای برای پیوندهای ملی ،قومی و بومی در
جامعۀ ایران باشد .حمایت از یک تیم باشگاهی و مهمتر از آن تیم ملی ،نوعی «حس غرور
شهرستانی» را بهصورت نمادین برای طرفدارانش به بار میآورد .حال میخواهد این امر
بهصورت حضور در سالنهای ورزشی باشد یا بهصورت دیدن مسابقات از طریق برنامههای
زندۀ تلویزیونی و گفتوگو در مجامع مختلف .مشابه این تأثیر ورزش را در دیگر ورزشهای
رو به رشد فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و ...نیز میتوان در جامعه مشاهده و درک کرد:
«با دیدن برندهشدن کشتیگیران مازندران در مسابقات کشور و بینالمللی،
به من احساس غرور و سربلندی دست میدهد» (کشتیگیر نوجوان باشگاه
تختی).
«ورزش کشتی باعث میشود نوجوانان و جوانان بهسمت اعتیاد نروند»
(مربی سالن باشگاه میالد).
«احساس میکنم با پیشرفت در ورزش کشتی ،در درسهای مدرسه
موفقتر هستم» (کشتیگیر نوجوان باشگاه میالد نور).
«با ورزش کشتی احساس میکنم که بر بسیاری از مسائل جسمی و روحی
مسلط میشوم» (کشتیگیر نوجوان باشگاه تختی).
«ورزش کشتی موجب میشود که اعتمادبهنفسم در برخورد با دیگران
باالتر برود» (کشتیگیر نونهال باشگاه تختی).
«ورزش کشتی باعث میشود که انرژی فرزندم در جهت و کانال درستی
تخلیه شود و بدینوسیله پسرم دیگر باعث آزار و اذیت دیگر اعضای خانواده
(خواهر و مادرش) نشود» (پدر ورزشکار نوجوان باشگاه میالد نور).
«ورزش کشتی ابزار خوبی برای پرکردن اوقات فراغت فرزندم در جهت
مناسبی است» (پدر ورزشکار نونهال باشگاه تختی).
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«ورزش کشتی باعث میشود آمادگی جسمانی ورزشکاران در انجام
کارهای روزمرهشان باال برود» (مربی باشگاه میالد نور)
ورزش کشتی بهدلیل قدمتش بهخصوص در استان مازندران ،آمادگی جسمی بخش مهمی از
جمعیت آن را افزایش داده و بهدلیل سادگی ،ارزان و دردسترسبودنش ،اوقات فراغت مردم این
منطقه را پر کرده است .همچنین با وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان همخوانی داشته است .جامعۀ
شهری امروزی در کنار تسهیالت شهرنشینی ،استرسها و اضطرابهای متعددی را برای ساکنان به
بار آورده است .ورزش پرطرفدار کشتی در استان مازندران و بهخصوص شهر ساری بهعنوان یکی
از عوامل و سوپاپهای تخلیۀ انرژی و هیجانات افراد ایفای نقش میکند .در سالنهای کشتی شاهد
رفتارهای غیرمعمول و هیجانی هستیم که بروز آنها در جامعه ناپسند تلقی میشود.
ویژگی مهم تأثیر ورزش کشتی در سطح استان مازندران را به این صورت میتوان بیان کرد که
طرفداران یک تیم کشتی یکدیگر را نمیشناسند ،ولی در زمان و مکان واحدی گرد هم میآیند و
برای تشویق تیم خودشان از همۀ توان خود استفاده میکنند .با این تجمع در سالنهای ورزشی،
طرفداران به یک حس مشترک دست مییابند و برندهشدن تیم خودی موجب بهوجودآمدن حس
غرور و افتخار و بازندهشدن آن موجب بروز خشم لحظهای و گاهی بیاعتنایی به ورزش میشود.
ورزش کشتی در منطقۀ ساری ،درعینحال که نشاط و شادابی کوتاهمدتی را برای طرفداران ورزش
کشتی به بار میآورد ،موجب وحدت و انسجام عمومی مردم میشود.
رویکرد کشتیگیران در سنین پایین (نونهالی زیر  18سالگی) به ورزش کشتی یک تفریح و
سرگرمی در زندگی است و سپس بهمرور زمان به عشق و عالقه تبدیل میشود .در طول زمان
با دیدن قهرمانان و همچنین رسانهها بهتدریج ورزش کشتی برایشان از عالقۀ ساده به هدف
خاص (ارزشی) تغییر وضعیت میدهد؛ بهطوریکه دیگر برنامههای زندگی مانند مهمانیها،
تفریحات و کارهای روزانۀ زندگیشان تحتالشعاع کشتی قرار میگیرد.
از بعد تربیتی ،کسانی که به ورزش کشتی میپردازند از ناهنجاریهای جامعه دورند .نه اینکه
در این عرصه و فضای حاکم بر کشتی ناهنجاری وجود ندارد ،بلکه در این عرصه ناهنجاری
کمتر است و ورزشکاران و دیگر افراد جامعه چنین انتظاری از خودشان دارند .به عبارت دیگر،
بازتعریفی که از کشتیگیران در این جامعه میشود بر اساس این خودانگاره است.
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افراد جامعه دید بهتر و مناسبتری به درون فضای کشتیگیران دارند؛ زیرا کشتیگیران از
درون مسائل و ناهنجاریها را میبینند ،ولی افراد جامعه اصول و ارزشهای اساسی ورزش
کشتی را مینگرند .مردم تمایل دارند دید مثبت و متواضعانهای به کشتیگیران داشته باشند.
آنان دوست دارند که کشتیگیران پهلوانمسلک باشند؛ برای مثال ،سیگار در دست نداشته
باشند و بهسمت انحرافات اخالقی نروند؛ بنابراین بازتعریفی که کشتیگیران از خودشان و
رفتارشان دارند از این فضا تأثیر میپذیرد و عمل میکند.
ورزش بخش مهمی از فرهنگ ملل در جهان معاصر است .بحثهای محافل گوناگون ،سرفصل
روزنامهها و برنامههای رادیویی و تلویزیونی جایگاه آن را روشن ساخته است .اعالم موفقیت در
مسابقات ملی و بینالمللی میلیونها نفر را شاد ،و شکست در برنامهها مردم را غمگین و خشمگین
میسازد .جلب میلیونها تماشاچی به ورزشگاهها ،تبلیغات تجاری در کنار و خالل مسابقات،
حمایت تماشاگران و استقبال آنان از تیمهای مورد عالقه در کمک به تقویت استعدادها و ارائۀ
مطلوب و موزون حرکتها و فعالیتهای ورزشی مؤثر است (کوشافر.)113 :1891 ،
فراغت همیشگی انسان را گرفتار بیحوصلگی و دلتنگی میسازد .انسان بیکار فرصت پیدا
میکند که خاطرات گذشته را تجدید کند و در غم و اندوه گرفتار شود یا به آینده فکر کند و دچار
دلهره و اضطراب شود .تربیتبدنی در رفع این عوارض سهیم است و عامل مؤثری برای مبارزه با
بیحوصلگی و پرکردن اوقات فراغت فرد بهشمار میرود (عزیزآبادی فراهانی.)11-11 :1838 ،
سالن بزرگ ورزشی (دولتی) به نام سید رسول حسینی کشتیگیر مطرح شهرستان ساری
یکی از بزرگترین سالنهای مازندران و شهر ساری است که مسابقۀ کشتی جهانی نیز در آن
برگزار میشود .نامگذاری بلوار عسکری محمدیان (کشتیگیر ساروی) نیز یکی از نشانههای
توجه عموم به ورزش کشتی است.

بحث و نتیجهگیری
محقق با مصاحبه با مربی سالن ،اولیای کشتیگیران ،کشتیگیران و مربیان آنها ،مشاهدۀ کنش
و واکنش ورزشکاران و اسناد نوشتاری درخصوص ورزش کشتی ،پاسخگوی سه پرسش این
پژوهش است که میتوان آنها را در سه عنوان  .1کارکردهای اجتماعی-فرهنگی ورزش
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کشتی .1 ،شاخصهای توجه ویژه به ورزش کشتی در مازندران بهویژه شهر ساری و .8
مکانیسم انتقال کارکردهای اجتماعی-فرهنگی از طریق ورزش کشتی ارائه کرد.
 .2کارکردهای اجتماعی-فرهنگی ورزش کشتی
بررسی انسانشناختی ورزش کشتی در شهر ساری نشاندهندۀ کارکردهای اجتماعی -فرهنگی
زیر است:
 افزایش قدرت بدنی و آمادگی جسمانی؛ تقویت شور و هیجان فردی و جمعی ،هم برای کشتیگیران و هم برای طرفداران اینورزش سنتی؛
 گذران تفریح سالم و بهرهجویی مناسب از اوقات فراغت هم در انجام ورزش و هم درتماشای مسابقات کشتی؛
 کمهزینهبودن و دردسترسبودن برای همه (بخصوص طبقات متوسط و پایین جامعه)؛ مصونماندن از انحرافات موجود در جامعه؛ زمینه و بستری بیخطر برای تخلیۀ انرژی و مسیری برای هدایت پرخاشگری؛ دستیابی به موقعیتهای خوب شغلی و پستهای سیاسی-دولتی؛ کشتیگیران بهدلیل توجه ونیازهای مسئوالن سیاسی-کشوری توانستهاند به منافع شغلی و اقتصادی مختلفی دست یابند.
همچنین:
 ورزش کشتی بهعنوان شاخصی برای پهلوانی شناخته شده است؛ درحالیکه در دیگرورزشها این ویژگی دیده نمیشود.
 در ورزش کشتی تحمل سختیها از دیگر ورزشها بیشتر است ،مانند وزن کمکردن،تنظیم سوختوساز بدن و . ...کشتیگیر سرگیجه میگیرد و خسته میشود ،اما تحمل میکند.
کشتی یک ورزش بیهوازی است ،یعنی در چند ثانیه ضربان قلب و فشار جسمی و عصبی به
باالترین حد خود میرسد.
 .1شاخصهای توجه ویژه به ورزش کشتی در مازندران بهویژه شهر ساری
 -نامگذاری سالنهای بزرگ دولتی ورزشی به اسم کشتیگیران مطرح شهر (عکسهای  1 ،1و )8؛

 94مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1999

 میدان کشتی جویبار (عکس )1؛ بلوار عسکری محمدیان به اسم کشتیگیر مطرح شهر ساری (عکس  ،)4بهعالوه وجودمحلهای در کوی جوادیۀ ساری که تمام خیابانها و کوچههای آن با نام کشتیگیران قدیم
(امامعلی حبیبی ،جوادی ،رمضان خدر و )...و کشتیگیران جدید (رنگرز ،دلیر و )...عنوان-
گذاری شده است؛
 عالقهمندی زیاد خانوادههای مازندرانی به ورزش کشتی (عکس  1و )3؛ زیادبودن تعداد کشتیگیران و تماشاچیان به هنگام مسابقات کشتی (عضویت پیوستۀبیش از چهار نفر مازندرانی در تیم ملی کشتی از مجموع ده نفر در گروههای مختلف
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن)؛
 برگزاری مسابقات سنتی کشتی در مراسمهای مختلف مانند عروسیها ،اعیاد ،مهمانیها و. ...هرچند برگزاری مسابقات ورزشی در همۀ موارد و تماشاچیان در همۀ ورزشها مانند والیبال،
فوتبال ،تکواندو و ...در مازندران و بهخصوص شهر ساری زیاد است ،همچنان بهطور سنتی،
ورزش کشتی رتبۀ اول را در میان دیگر ورزشها در میان مردم مازندران و شهر ساری دارد.
 .3مکانیسم انتقال کارکردهای اجتماعی-فرهنگی از طریق ورزش کشتی
در منطقۀ مازندران ،ورزش سنتی کشتی به ارزش تبدیل شده است؛ بهطوریکه این ارزش
قدمتی دیرینه دارد؛ بنابراین بهطور عمیق در فکر و ذهن اهالی آن جایگاه خاصی یافته است.
در گذشته خانوادهها در مراسمهای گوناگون مانند عروسی ،جشنها و اعیاد ،شبنشینیها و
همچنین در زمینهای کشاورزی ،نونهاالن و نوجوانان را به کشتیگرفتن تشویق میکردند و
برندهها نیز با تشویق و ترغیب خانوادهها ،دوستان و بستگان مواجه میشدند .بدینترتیب
مشاهده میشود که چگونه این افراد به ورزش کشتی رغبت پیدا میکنند و برای رسیدن به
جایگاه و رتبهای در گروههای دوستان ،بستگان و شهر و دیارشان تالش میکنند .بهعالوه با
اجرای مسابقات پیاپی داخلی و دعوت از تیمهای خارجی به این ورزش رسمیت بخشیدهاند و
بدینترتیب کسی که در این عرصه موفقیتهایی کسب میکند ،عالوه بر دریافت پاداشهای
مادی به پایگاه اجتماعی باالیی دست مییابد.
رقابت و قدرتنمایی بهطور ذاتی در مردان وجود دارد و یکی از مسیرهای سالم و کمخطر برای
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اجرای این خصلت بشری ،ورزش کشتی است که با شرایط اقتصادی-اجتماعی استان مازندران که
بیشتر کشاورز هستند ،تا حدود زیادی همخوانی دارد؛ زیرا کشتی ورزشی کمهزینه است که به وسایل
و ابزارهای زیادی نیاز ندارد و قابلیت دسترسی برای همگان را دارد .بهدلیل شرایط اقلیمی ،یکی از
شغلهای مهم این منطقه همچنان کشاورزی است .ورزش کشتی همخوانی زیادی با شرایط
اقتصادی-اجتماعی اکثریت مردم دارد که از شرایط اقتصادی مساعدی برخوردار نیستند.
از طرفی کشتیگیران (پهلوانان) ،از جایگاه اجتماعی خاصی در منطقۀ زندگیشان
برخوردارند .همین جایگاه مطلوبیت زیادی برای دیگر افراد جامعه داشته است؛ بنابراین در این
منطقه ،ارزش پهلوانی بهطور سنتی ،در ذهن مردم مازندران بهویژه شهر ساری به مکانیسمی قوی
و هنجاری برای بسیاری از رفتارها و کنش و واکنش ورزشکاران کشتیگیر تبدیل شده است .به
عبارت دیگر ،به همان نسبت که حقوق قابلقبولی برای ورزشکاران کشتیگیر در این جامعه به-
وجود آمده است ،انتظارات و تعهدات خاصی از آنها در اذهان مردم ایجاد شده است.
رادکلیف معتقد است برای فهم رفتار اعضای یک جامعه باید فرهنگ و نهادهای آنها را
بشناسیم؛ بنابراین برای فهم و درک ورزش کشتی در این منطقه نیاز است تا فهم کاملی از دیگر
عناصر اجتماعی مرتبط و مؤثر بر این پدیدۀ اجتماعی از جمله نهادهای مذهبی و رسوم حاکم
بر منطقۀ مازندران بهوجود آید .از آنجا که غالب مردم مازندران مسلمان هستند و در
داستانهای مذهبی مسلمانان آمده است که پیامبر اسالم امام حسین (ع) و امام حسن (ع) را به
کشتیگرفتن ترغیب و تشویق میفرمود (سلیم بن قیس 1411،قمری ،)445-444 :همین امر در
اذهان مردم منطقۀ مازندران جایگاه خاصی داشته است؛ بهطوریکه در شبنشینیها و مراسم-
های آنها ،نونهاالن و نوجوانان را تشویق به کشتیگرفتن میکردند .بدینترتیب ،ورزش کشتی
از مذهب تأثیر پذیرفته است و در عادات و رسوم مردم خود را نشان میدهد.
کارکردگرایان معتقدند ورزش میتواند کارکرد مثبت داشته باشد و به تعادل و وفاق جامعه
کمک کند .ورزش کشتی در بسیاری از مواقع موجب نزدیکی گروههای مختلف مناطق شهر
ساری میشود و بین افراد بومی در برابر ورزشکاران خارج از شهر ساری اتحاد ایجاد میکند.
از سوی دیگر ،در مواقع مشکالت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...مشاهده شده که مسابقۀ
کشتی با جذب گروههای زیادی سبب تخلیۀ انرژیها و کاهش فشار وارد بر آنها شده است.
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