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 چکیده

اً به تاریخ ایران این پژوهش با هدف نیم نگاهی تاریخی بر حوزه جوانمردي در ایران انجام شده است، به نوعی که مستقیم

رویکرد ا زمین مراجعه و رویکرد جوانمردي و تفکر تربیتی آن در ورزش حاصل شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی ب

ایی، کدهاي اولیه، به کتب تاریخی ایران واکاوي در چهار دسته شناسایی واحدهاي معن تاریخی بود به طریقی که با مراجعه

گاه تاریخی تعریف جوانمردي در ایران حاصل شد. جوانمردي از ن –کدگذاري باز، محوري صورت گرفت و در نهایت مدل 

نگاه شناسی به  د که در بسترة نگاه شناسی به خداوند، نگاه شناسی به مردم وگرداي از صفات تلقی میایران، مجموعه

 خود است.

  
 يدیکل يهاواژه

 . اخالق، تاریخ، تربیت، جوانمردي، ورزش

                                                           
  me.razaghi@yahoo.com :Email                          09131960432یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
تاریخ، یعنی درس گرفتن از گذشتگان، گذشتگانی که رفتار و کردار آنها سمبل و نماد بوده، نمادهایی که 

رفتند آمدند و میهایی که می)، آدم1( هایی که بستره خوب و بد داشتندشدند و صفتبا صفات شناخته می

). صفت به طور کلی 2ماند (قی میبردند و تنها آثار آنها در قالب صفات باو هیچ چیز از این دنیا نمی

 1و کتل )؛ دو نظریه معروف که آیزنک2زیرساز رفتار به شیوه خاص در هر زمان و موقعیت معین است (

شوند، و در نهایت طرح کردند، بر این باور بود که این صفات به شیوه سلسله مراتبی سازماندهی می

هایی گوناگون هاي متفاوت آیزنگ و کتل و آدم)، شخصیت3تحقیقات آنها به مدلی از شخصیت منجر شد (

اي مطرح شده است، مساله و صفات گوناگون که سه حوزه روانشناسی، تاریخ و اخالق پیرامون یک مساله

هاي اخالقی کدام هستند؟ در حوزه روانشناسی نظریه آیزنک و کتل و در که به دنبال آن است که صفت

هاي تاریخی ایران را نشانه به نشانه حوزه اخالق انتخاب صفات خوب از بد و در حوزه تاریخ فراز و نشیب

اخالق ورزشی ایران با مفهوم جوانمردي همراه است،  تحت تأثیر قرار داده است، صحبت از اخالق، خصوصاً

مفهوم این حوزه از اخالق بر این اصل استوار است که رضاي خدا را مقدم بر منافع شخصی خود ترجیح 

هاي فراوان است، اما واکنش هر گروه از شاهان، ها و سختی). تاریخ ایران هر چند تاریخ جنگ2دهیم (

ها نیز قابل بررسی است، در چنین سرزمینی تمدن هخامنشیان با حمله ختیپهلوانان و مردم نسبت به س

-اسکندر مقدونی پایان یافت، بعد از اسکندر، اشکانیان و سپس ساسانیان به قدرت رسیدند، شرح داستان

هاي ادبیات تعلیمی مانند شاهنامه فردوسی پیرامون آن و سمک عیار در پیش از ورود اسالم به ایران نگاه 

اند )، هر چند در شاهنامه ذکر شده است که گاه پهلوانان شاهنامه لغزش داشته4-6هاي خوب است (سانان

اند، شرح تاریخ به آنجا کشیده شد تا اینکه ایران به دست اعراب افتاد، در و اوصاف نامناسب را دنبال کرده

هاي اسالمی در این نامه و شرحوتکردند، فتاي بر ایران حکومت میهاي منطقهقرن هفتم تا پانزهم دولت

دوره به دنبال انسانیت و ترویج آن بودند که گاه موفق و در اغلب اوقات ناموفق به نظر رسیدند. دورة 

). پس از افول صفویه نادرشاه خاك ایران را از 5صفویه دورة درخشان تاریخ ایران پس از اسالم است (

تان گسترش داد، پس از وي کریمخان زند در آبادي کشور اجانب پاك کرد و حدود ایران را تا هندوس

کوشید؛ اما پس از وي تمدن اصیل ایرانی به خواب عمیق رفت. دورة قاجار دورة تجزیه کشور بود و دوران 

). تربیت که بیشتر در 6هایی از درس را براي امروز قرار دادند (پهلوي شاهان با بخشش خاك ایران نگاه

                                                           
1 . Eysenck & Cattel 
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شد، ایرانیان باستان به دنبال این بودند ها انجام مید نظامی داشت معموال در همه دههتاریخ ایران رویکر

که جوانان را براي صلح و جنگ آماده کنند، در دوران هخامنشی بیشترین توسعه را در حوزه تربیتی 

زوا کشیده کوروش انجام داد، اما با حمله اسکندر همه چیز خراب شد و رویکردهاي تربیتی و اخالقی به ان

شد، در دوره ساسانیان  تربیت بدنی رشدي دوباره یافت و حتی معلمین تربیت بدنی به وجود آمدند، در 

قرن ششم گروه فتیان و عیاران در تربیت افراد تأثیر عمیقی گذاشتند، در قرن پانزدهم در سلسله صفویه 

هاي چوگان به خوبی در تاریخ یاد شده است و در آخر در بدنی رونقی بسیار یافت و نمونه ورزشتربیت

دوران پهلوي تربیت بدنی به شکلی غیراسالمی به وجود آمد و در زمان جمهوري اسالمی به شکل اسالمی 

). نتیجه همه این تاریخ در صفات است، به طوري که هر یک از پهلوانان با صفاتی به 1تغییر پیدا کرد (

 ،اعتقاد به معاد ،احترام به والدین ،خداپرستیبودند، پهلوانان شاهنامه با صفات این مرتبه دست یافته 

 ،راستگویی ،خرد ورزي ،تنومندي و برخورداري از قابلیت هاي باالي جسمانی ،شجاعت و اعتماد به نفس

و  )، پهلوانان داستان سمک عیار با صفات ترویج صلح7، 4غیره ( داد و دادخواهی و ،سخنوري ،هنرمندي

)، 8نوازي، عدالت و آزادي مخالفان، جوانمردي، رازداري و غیره (دوستی و برتري آن بر جنگ، مردم

گرایی و حماسی، افتادگی و جوانمردي، معتمد بودن، ملیاي با صفات هاي زورخانهپهلوانان حماسه

هلوانی و نفوذ ارزش گري اجتماعی، ساده زیستی، غیرتمداري، تلفیق با مذهب، تقابل قهرمانی و پحمایت

 ها و خانوادهشخصیت اشعار و مناسک، هنر معماري، ادوات زورخانه، نشانگان ورزش باستانی، هاي جدید،

)، در قابوس نامه صفات، راست شبیه به دروغ ممنوع، وفادار باش تا به تو وفاداري کنند، ارزش سخاوت، 9(

هاي ) در منظومه10و، دشمن توست (اجتناب از سودي که عاقبت آن ضرر است و دوست دشمن ت

اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار نیشابوري، وظایف اخالقی در منظر انسان نسبت به 

) در منظومه حافظ، 11خدا، وظیفه انسان نسبت به خود و دیگران، و وظیفه انسان نسبت به جامعه (

وابط انسانی، اخالق در عرصۀ ارزیابی دنیا، اخالق در عرصۀ اخالق در عرصۀ جهان بینی، اخالق در عرصۀ ر

ها، ترك مال اندوزي، تأکید بر ناپایداري عمر، توجه به قناعت، تأکید ) در اندرزنامه12خصلت هاي انسانی (

رمضانی نژاد  .) مطرح بودند13بر روابط دوستی، ترك حسد، دوري از کبر، دوري از شهرت طلبی و غیره (

) در پژوهش خود پیرامون صفات اخالقی در شاهنامه اشاره به استفاده از صفات، نمادها 1385(و همکاران 

 ،مبین روح غربی) پهلوانان ایلیاد و ادیسه 21و رفتارهاي مثبت در کارکرد فرهنگ ورزش داشته است (

در و  ار سازدتا پاسدار ارزشهایی باشد که در پرتو آنها زندگی چهره واقعی خود را آشک ندجنگمیآنها 

هاي یونانی هدف، زندگی رنگ باخته مادي است. قهرمانان ایلیاد در برابر خشمشان آنقدر ضعیف حماسه
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پیر دو کوبرتن براي ایجاد  .)14( فرستنداند که هزاران تن را بر سر آن به دیار نیستی میترسیم گشته

) 2اي همراستا با جوانمردي است (اژهنگرشی اخالقی و ایجاد المپیک مدرن از المپیزم بهره برد که و

) و در کشور فرانسه با ارائه 1فرهنگ جوانمردي در کشور چین در قالب ورزش ووشو بیان شده است (

کتاب سونگ اف رولند که یکی از شهرهاي ادبی آن کشور است فرهنگ جوانمردي در سرتاسر آن کشور 

دهد، صفاتی که در ادبیات حماسی تفاوت را نشان میهاي مصفات متفاوت، نگاه )1رواج پیدا کرده است (

و تعلیمی کشورها گوناگون و در مقاطع مختلف زمانی نیز گوناگون هستند، در حوزه جوانمردي در رأس 

گیرد. ها داستان سمک عیار از زندگی حماسی و آداب عیاري و جوانمردي ایرانیان سرچشمه میآن

اي آرمانی و عاري از اندیشهي برقراري برابري و عدالت و ساختن جامعهها همواره براقهرمانان این افسانه

ها خصوصاً هاي اهریمنی در تکاپو هستند که صفات خاص خود را داشتند و در منظر عیاري، فتوت نامه

هاي خاص خودشان است، وجود صفات متفاوت و عدم ها و ویژگیفتوت نامه سلطانی سرشار از آمیزه

هاي کیفی با تأکید بر و رسیدن به یک اشباع نظري در یک مدل نظري بر مبناي شیوه بندي آنهادسته

رسد با بررسی صفات فوق در مباحث ملی براي آیندگان یک سوال است، به طور خاص، به نظر می

توان به هاي مذکور در قالب بررسی تاریخی ایران از دوران مادها تا جمهوري اسالمی ایران میمنظومه

یافت که شخص ورزشکار، مربی، داور، مدیر و هرکس که با ورزش و اصول  اي در این رابطه دستریشه

 هایی باید داشته باشد. تواند از آن بهره ببرد، حال او چه صفتجوانمردي آن درگیر است می

 

 شناسیروش

ی است براي پژوهش حاضر از نوع کیفی با استراتژي تاریخی و روش تحلیل محتوا (کیفی) است، بدیه

شناسایی مفهوم جوانمردي از خواستگاه تمدن ایرانی استفاده شده است، نه این که پژوهشگر از اهالی 

در این حوزه مطرح 1هاي فرادست و برترند، بلکه تفکر پست مدرنیستی فرودست و دیگران ساکن تمدن

اجتماعی، تاریخی، زبانی، جغرافیایی، بوده است، این پژوهش با توجه به هویت ملی و ابعاد آن یعنی بعد 

سیاسی، دینی، فرهنگی متناسب و بومی بررسی شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر متشکل از متون 

اي تا دوران تاریخی ورزشی و غیر ورزشی دسته دوم و در بعضی موارد دسته سوم از دوران اسطوره

                                                           
هاي علوم انسانی بر مبناي علوم زیسته آن است، تفکرات پست مدرنی براي . انتخاب و تدوین رویکردهاي بنیادي پژوهش 1

 پاسخ به سواالت زیستی و بومی هر منطقه کاربرد دارد.
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-حسین رزمجو (دوران اسطورهاسی ایران نوشته جمهوري اسالمی ایران متشکل از کتب قلمرو ادبیات حم

)، داستان 17)، ایران در زمان ساسانیان نوشته کریستین سن (16)، تاریخ ماد نوشته دیاکانوف (15اي) (

)، 18سمک عیار نوشته فرامرز ابن خدادابن عبداهللا الکتاب االرجانی (دوران پیش از ورود اسالم به ایران) (

(دوران ورود  مالحسین واعظ کاشفی)، فتوت نامه سلطانی نوشته 19(  د رضینهج البالغه گردآوري سی

نمردي و عیاري نوشته علی اربابی (دوران صفویه تا ) ، آیین پهلوانی، جوا20اسالم تا دوران صفویه) (

شده است. نمونه حاضر این پژوهش براساس قلمرو انتخابی تحقیق و تشکیل  )4جمهوري اسالمی) (

هاي درجه اول تأثیرگذار در طول تاریخ ایران که تصویر پهلوانی، جوانمردي رویکرد صفات تمامی شخصیت

 20اي که در دوران اسطوره شده پهلوانی و جوانمردي انتخاب شدهو متون شناخته  و غیره را داشته

شخصیت (کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید، ضحاك، فریدون، منوچهرو آرش، گرشاسب، سام و زال، 

رستم، کیقباد، کیکاووس، سیاوش، کیخسرو، لهراسب، گشتاسب، اسفندیار، سهراب و افراسیاب) و اشعار 

شخصیت، ماد (دیاکو، فرورتیش و  10ی؛ در دوران مادها تا ظهور اسالم اخالقی در شاهنامه فردوس

هوخشتره)؛ هخامنشیان (کوروش)؛ سلوکیان (آریوبرزن)؛ اشکانیان (کوهدل، بیژن و سورنا)؛ ساسانیان 

 26(خسرو انوشیروان، هرمزان، ابولولو فیروز) و داستان سمک عیار؛ از ورود اسالم تا دوران صفویه 

یان (ابومسلم خراسانی، اسپهبد فیروز، استادسیس، یوسف برم، فضل بن سهل، بابک خرم شخصیت، عباس

دین، عبداهللا بن هارون، دري)؛ طاهریان (طاهر ذوالیمینین)؛ صفاریان(یعقوب صفارلیث)؛ علویان طبرستان 

د غزنوي)؛ (حسن بن زید علوي)؛ آل زیار و آل بویه (مردآویچ زیاري، عضدالدوله)؛ غزنویان (سلطان محمو

سلجوقیان (سلجوق بن دقاق)؛ خوارزمشاهیان (جالل الدین)؛ ایلخانان (حیدر قصاب، اوزون حسن، پوریاي 

ولی، عبدالرزاق سبزواري)؛ تیموریان (میرزا شاهرخ)؛ اوکتاي (محمد ابوسعید، محمد ماالنی، درویش 

ج البالغه و فتوت نامه سلطانی؛ هاي نهمحمد، مفرد قلندر، فیله همدانی) و متون اسالمی از قبیل خطبه

شخصیت، صفویه (شاه اسماعیل، میرباقر آجرپز)؛ افشاریه (نادرشاه)؛  15دوران صفویه تا دوران پهلوي 

زندیه (کریم خان، بیک قمري، میرزا بیک کاشی، لندره دوز، لطفعلی خان زند)؛ قاجاریه (شعبان سیاه، 

سید علی حق شناس کمیاب، سید حسن رزاز،  سید محمد علی مسجد حوضی، ابراهیم حالج یزدي،

شخصیت، (محمد عبدل،  14ابوالقاسم قمی، اکبر خراسانی)؛ دوران پهلوي و جمهوري اسالمی ایران با 

ابوالقاسم قمی، اسداهللا عطائی، سید عباس طاهري، ماشااهللا یزدان پناه، ماشااهللا بیزوادي، محمد رنجبر، 

، احمد وفادار، غالمرضا تختی، یعقوب علی شرورزي، حسین دهقانی شاپور نعمت الهی، ابوالقاسم سخدري

هاي کیفی به صورت دورانی است، گیري پژوهشاند. از آنجا که شیوه نمونهو پرویز دهداري) انتخاب شده

http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8+%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C
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در ابتدا لیستی از اشخاص تأثیرگذار پهلوانی و جوانمردي ایران تهیه شده و کدگذاري اولیه صورت گرفت 

ظري اولیه حاصل شد اما به جهت اعتبار بیشتر اشعار شاهنامه فردوسی، داستان سمک عیار، و اشباع ن

کتاب فتوت نامه سلطانی تجزیه و تحلیل و به کدگذاري اولیه افزوده شد و در نهایت کد بیشتري نیز 

ام به شناسایی ها اقدافزوده نشد و اصطالحاً  پژوهش به اشباع نهایی رسید. در ابتداي تجزیه و تحلیل داده

گیري واحدهاي معنایی شد، پس از شناسایی واحدهاي معنایی، کدگذاري باز، کدگذاري محوري و شکل

ها درگیري خواستگاه جوانمردي صورت گرفت، جهت تعیین روایی این پژوهش براساس ادبیات یکی از راه

بود که خود باعث روا طوالنی مدت پژوهشگر با فضاي پژوهشی و مشاهدات مداوم در محیط پژوهش 

ها، تفاسیر سازي پژوهش شده است و در بعدي دیگر وجود داوران بیرونی با طرح سوال این که آیا یافته

شود یا خیر؟ که در پژوهش حاضر هر دو مورد یعنی درگیري پژوهشگر ها پشتیبانی میو نتایج توسط داده

هاي تحقیق حوزه تاریخ صورت گرفت و یافته نفر خبره در 5ها توسط با پژوهش و همچنین تفسیر داده

ها خصوصا کدگذاري اولیه توسط داراي روایی مناسب ارزیابی شد، به منظور پایایی این پژوهش کدگذاري

درصد تشابه  80ها به همراه نظر پژوهشگر روي عدد نفر آشنا با مساله پژوهش انجام شده و یافته 2

ز مناسب بدست آمده است، به منظور تفسیر و ارائه نتایج با خطاي کدگذاري توافق نظر رسید و پایایی نی

 صورت گرفت. 1افزار مکس کیو دي ايکمتر تمامی فعالیت پژوهش توسط نرم

 

 هایافته

ا جمهوري تها هاي این پژوهش به صورت خالصه به توصیف صفات اخالقی و جوانمردي از دوران مادیافته

حلیل کرده تهاي تاریخی تأثیرگذار را با صفات مذکور تجزیه و شخصیتاسالمی ایران پرداخته و تمامی 

 خالصه شده است. 1است که در جدول 

اي، دوران مادها تا ظهوراسالم، از ظهوراسالم به توصیف صفات اخالقی در دوران اسطوره 1هاي جدول یافته

کد یا صفت با شمارش کدهاي تکراري پرداخته است، این  67تا دوران صفویه، معاصر اولیه و معاصر در 

صفات در نهایت پس از کدگذاري اولیه و ثانویه نهایی شدند و شامل، صداقت، امانت داري، رازداري، 

دگشودگی، آداب سخن، نرم گویی، کم گویی، فداکاري، وفاي به عهد، نگهداشت زبان، راستی در گفتار، خو

مهربانی، تواضع، کمک به نیازمندان، بخشنده، سخاوت، دالوري، قدرت بدنی، دل نبستن به دنیا، پرهیز از 

                                                           
1 . MAXQDA 
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هواي نفس، پرهیز از دروغ، نداشتن طمع، نهی خود پسندي، نهی نژاد پرستی، خیرخواه، مروت، معرفت، 

میانه روي، چشم پوشی، حفظ چشم، تفکر در رفتار، مشورت، هوشیار، تدبیر، صبر، علم،  دفاع از حق،

بینی، همت داشتن، عزت داشتن، حسن ظاهري، فرو بردن خشم، دل نبستن به پندپذیري، کاردان، خوش

ی، صلح دنیا، تالش در راه خدا، شاکر بودن، خدا ترس، توکل، پرهیزکار، دیانت، ایمان و باور قوي، آزادمنش

ها، ادب، نوع دوستی، اقتدار، جسارت، از خود گذشته، غیرت، مردم داري، حرمت نان، جویی، برابري ملت

 12باشند. صفات مربوطه پس از بررسی در حرمت پیر، حرمت میهمان، حرمت استاد و حرمت سادات می

ار سلبی، شجاعت، پرستی، خداشناسی، خرد، پاکدامنی، دادگر، رفتمقوله شامل حرمت شناسی، وطن

نگاه به  لفهمؤ 3ها در ها و تمامی مقولهگذشت، تعقل در گفتار، راستی در کردار و سازگاري با دشواري

 است. مردم، نگاه به خداوند و نگاه به خود خالصه شده

 
هاي اخالقی در تاریخ ایران از دوران مادها تا جمهوري اسالمی اي بر صفات شخصیت. خالصه1جدول 

 انایر
 صفت  مقوله مؤلفه

 نگاه به خود

 راستی در کردار
 صداقت

 امانت داري

 تعقل در گفتار

 رازداري
 نگهداشت زبان
 راستی در گفتار
 خودگشودگی
 آداب سخن
 نرم گویی
 کم گویی

 گذشت

 فداکاري
 وفاي به عهد

 مهربانی
 تواضع

 کمک به نیازمندان
 بخشنده
 سخاوت 
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هاي اخالقی در تاریخ ایران از دوران مادها تا جمهوري اي بر صفات شخصیت. خالصه1جدول ادامۀ 
 اسالمی ایران

 صفت  مقوله مؤلفه

 نگاه به خود

 شجاعت
 دالوري

 قدرت بدنی

 رفتار سلبی

 دل نبستن به دنیا
 پرهیز از هواي نفس

 پرهیز از دروغ
 نداشتن طمع

خود پسندينهی   
 نهی نژاد پرستی

 دادگر

 خیرخواه
 مروت
 معرفت

 دفاع از حق
 میانه روي

 پاکدامنی
 چشم پوشی
 حفظ چشم

 خرد

 تفکر در رفتار
 مشورت
 هوشیار
 تدبیر
 صبر
 علم

 پندپذیري
 کاردان

 هاسازگاري با دشواري

 خوش بینی
 همت داشتن

داشتنعزت   
 حسن ظاهري
 فرو بردن خشم
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هاي اخالقی در تاریخ ایران از دوران مادها تا جمهوري اي بر صفات شخصیت. خالصه1جدول ادامۀ 
 اسالمی ایران

 صفت  مقوله مؤلفه

 خداشناسی نگاه به خداوند

 دل نبستن به دنیا

 تالش در راه خدا
 شاکر بودن
 خدا ترس

 توکل
 پرهیزکار
 دیانت

 ایمان و باور قوي

 نگاه به مردم

 پرستی وطن

 آزادمنشی
 صلح جویی
هابرابري ملت  

 ادب
 نوع دوستی

 اقتدار
 جسارت

 از خود گذشته
 غیرت

 مردم داري

 حرمت

 حرمت نان
 حرمت پیر

 حرمت میهمان
 حرمت استاد
 حرمت سادات
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 . مدل صفات اخالقی در آیین جوانمردي ایران1نمودار 

 
در منظر صفات اخالقی  1هاي جدول ها و مولفهها، مقولههمچنین به توصیف تمامی صفت 1نمودار 

در آیین جوانمردي ایران پرداخته است، این نمودار در سه بعد نگاه به خداوند، نگاه به مردم و نگاه به خود 

در آیین جوانمردي اشاره دارد، در بعد نگاه به خود صفت شجاعت، در بعد نگاه  در حوزه صفات اخالقی

پرستی، در مقوله حرمت کد یا صفت حرمت به میهمان، در مقوله وطن پرستی شناسی به مردم صفت وطن

هاي ایمان و باور قوي، پرهیزکاري، تالش در راه خدا، در مقوله داري، در مقوله خداشناسی کدکد مردم

د کدهاي علم، خرد، هوشیاري و تدبیر، در مقوله دادگري کد میانه روي در کارها، در مقوله رفتار سلبی، خر

خودپسندي، در مقوله شجاعت کد قدرت بدنی، در مقوله گذشت کد کمک به نیازمندان و بخشنده کد نهی

ر کد صداقت، در مقوله بودن، در مقوله تعقل در گفتار کدکم گویی و رازداري، در مقوله راستی در کردا

تر هاي بزرگها کد فروبردن خشم داراي فراوانی بیشتري بودند که در نمودار با فلشسازگاري با دشواري

هاي یکسان نشان داده شده اند. بر مبناي تمامی مقوالت مختلف صفات و بقیه کدهاي باقیمانده با فلش

شود، جوانمرد کسی است که با گونه تعریف می اخالقی بر مبناي جوانمردي در طول تاریخ  ایران این

ها و وطن پرستی) و نگاه تکیه بر اوصاف نگاه به خداوند (شناخت خداوند)، نگاه به مردم (نگهداشت حرمت

به خود (خرد، پاکدامنی، دادگر، رفتار سلبی، شجاعت، گذشت، تعقل در گفتار، راستی در کردار و سازگاري 

 وثر را داشته باشد. ها) رفتارهاي مبا دشواري
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 گیريبحث و نتیجه

این پژوهش براساس پرسش اصلی، ارائه مدل صفات اخالقی در آیین جوانمردي ایران در پنج بخش صفات 

اي، مادها تا ظهور اسالم، ظهور اسالم تا صفویه، صفیه تا پهلوي، پهلوي تا جمهوري هاي اسطورهشخصیت

توان به توصیف آنجا که رویکرد پژوهشی اکتشافی بوده، فقط میاسالمی ایران پرداخته شده است، از 

ها و صفت از شخصیت 29اي هاي این پژوهش داشت، در بخش اسطورههاي دیگر محققان بر یافتهیافته

اشعار اخالقی شاهنامه فردوسی حاصل شد، کیومرث با صفت عدالت، هوشنگ با صفت دانش و عدالت،  11

طلب، ناپاك و ظالم، فریدون جمشید با صفت زیبا و غرور، ضحاك با صفت جاهتهمورث با صفت هوشیار، 

با صفت عدالت، منوچهر و آرش با صفت گذشت، گرشاسب با صفت زورمند، سام و زال با صفت خدمتگزار، 

جویی، تدبیر، خردمندي و وفاداري، کیقباد با صفت مهربان و دادگر، رستم با صفت زورمند، ایمان، صلح

س با صفت بلند پرواز و سرکش، سیاوش با صفت دلیر، کیخسرو با صفت دلیر بودن، سازنده و کیکاوو

متحد، لهراسب با صفت دادگر، گشتاسب با صفت دنیا پرستی، حرص مال و سنگ دل، اسفندیار با صفت 

 شدند، درگر شناخته میپرهیزکار، سهراب با صفت قدرت بدنی، و افراسیاب با صفت بی باك و چپاول

 8) در مقایسه صفات اصلی پهلوانی در شاهنامه به 1385همین باب پژوهش رمضانی نژاد و همکاران (

اي، پهلوانی و اخالقی در سه دوره اسطوره-صفت عقلی 11پهلوانی،  -صفت رزمی 14صفت جسمانی، 

رداخته ) به بررسی تربیت بدنی در شاهنامه فردوسی پ1379). مردانی (22، 21تاریخی پرداخته است (

)، نتایج متفاوت در صفات شاید تحلیل با استفاده از 20صفت پهلوانی را نشان داد ( 71است، نتایج او 

ها شده هاي فوق به صورت غیر نرم افزاري کدگذاريافزار در این پژوهش بوده باشد، زیرا تمام پژوهشنرم

ر صورت گرفته است و اشباع نظري بودند و از بعدي دیگر از آنجا که کدگذاري این پژوهش توسط دو نف

) به 1385انجام شده شاید دلیلی بر این تفاوت در صفات باشد، از منظري دیگر رمضانی نژاد و همکاران (

کند، فردوسی این رفتارها را به کارکرد نظامی برخی از رفتارهاي نابخرادانه و غیر اخالقی پهلوانان اشاره می

) در کتاب آیین پهلوانی، جوانمردي و 1390)؛ هرچند اربابی (21ده (و سیاسی رفتار پهلوانان نسبت دا

کند، اما نگاه شاهنامه با توجه به داستان کیومرث که عیاري، پهلوانان را به دو دسته خوب و بد تقسیم می

نگاه شود نگاه فردوسی هابیلی و قابیلی نبوده، بلکه اولین پادشاه است و فرزندانی از خود دارد که اشاره می

رود، ها داشته، از بعدي دیگر انسان به واسطه نفس درون خود راه را اشتباه میهابیلی به تمام داستان

داد و توسط گناه را به مارها میهاي بیهرچند داستان ضحاك مار به دوش آن ناجوانمرد که مغز انسان
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رسد نگاه اخالقی رسد، به نظر مییشود، بلکه به قتل نمشود و در البرز کوه زندانی میفریدون اسیر می

ها را نمایش دهد، بلکه داستان و همواره همراه با داستان شاهنامه بوده، فردوسی نخواسته داستان قتل

دانیم و خطا کار، بوده است کتاب شاهنامه داستان انتخاب رفتارها توسط افرادي که همه آن را انسان می

وان سیرتطور ورزش باستانی و زورخانه در ایران در باب رفتار ) در پژوهشی با عن1385). گودرزي (4(

)، شاید انتخاب راه درست در 23داند (کند و وظیفه هر فرد را مبارزه با اهریمن میاشاره به اهریمن می

پرتو نپذیرفتن سخن غیر حق و تالش براي شکست اهریمن در قالب اوصاف خوب باشد. با توجه به توصیف 

شناسی یعنی انتخاب صفاتی که مبناي رفتاري و واقعی داشته جوانمردي در بستره اسطورهو تحلیل فوق 

و نه اوصافی که تنها روحیه بزم و خشونت را به همراه دارد، هرچند تمام تالش فردوسی در انسایت در 

هاي شاهنامه بوده و اگر نیز شخصیتی منجر به خطا شده است، آن نفس درونی او بوده که شخصیت

گیري وضعیت اهریمنش سبب رفتار غلط شده و آن فرد را فریب داده است. در ادامه به بحث و نتیجه

کوشی، پرطاقت، با ها با صفات سختپردازیم، به صورت کلی آریاییتاریخی ایران و سیر جوانمردي می

ردشت) بوده است. شدند و پایه مذهبی آنها پندار، گفتار و کردار نیک (زانضباط و درستکار شناخته می

اولین قوم رایج در ایران مادها بودند که سه پادشاه دیاکو، فرورتیش و هوخشتره در روند این حکومت تأثیر 

هاي شناختند و در باب آموزشداشتند، از صفات اخالقی موجود فقط در دیاکو یافت شد، که او را عادل می

ان همراه با حکومت نوة آخرین پادشاه ماد همراه شده است. دوره هخامنشیتربیتی بیشتر توجه به اسب 

بود، کوروش پادشاه ماندگار ایران که با صفات احترام، مهربانی، عزم، خرد، راستگویی، پرهیز از دروغ، حق 

هاي اصلی او احترام به ادیان و عدم بی احترامی به شناسی و آزاد منشی شناخته شده است. از ویژگی

هاي ها به ویژگی) در بررسی سیاست دینی هخامنشیان براساس کتیبه1389مردم بود. قائم مقامی (

اخالقی و دینی هخامنشیان اشاره دارد که راستگویی و پرهیز از دروغ، عدل و انصاف، حق شناسی، 

). هرچند اگر باور داشته 24آزادمنشی بر دوام و بقاي مشروعیت مقام این پادشاهی تأثیر داشته است (

) در بررسی 1385متی با این اقتدار نباید سقوط کرده باشد، پژوهش پور عزت و طاهري (باشیم که حکو

هایی مانند، ضعف در تحقق دالیل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان اشاره دارد که علل

عدالت، پاسخگویی، آزادي و هویت ملی و عواملی چون استبداد، خودشیفتگی و تبعیض، موجب تسریع 

). در این دوران، در زمان داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشیان 25شی این تمدن اشاره دارد (فروپا

وضعیت این حکومت بسیار نامناسب بوده به نوعی که اختالفات داخلی، تن پروري و سستی بر هخامنشیان 

کیان با صفت غالب شده و زمینه حمله اسکندر فراهم شده است. آریو برزن با حمله اسکندر در دوره سلو
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ایستد. در دوران اشکانیان که مرگ به شجاعت شناخته شده است که در مقابل اسکندر به مقابله می

ترین افراد پا به عرصه گذاشتند که آنها را ترین و قويشد، شجاعآور تلقی میصورت طبیعی امري شرم

هلوانی بوده است، این داستان شامل نامیدند. داستان سمک عیار نمونه بارز بر این صفت یعنی پپهلوان می

صفات دوستی، پاك دامنی، کم گویی، نیک نامی، راستی در گفتار، راستی در کردار، پایبندي به سوگند، 

رازداري، حفظ امانت، شجاعت، حرمت نان، حرمت میهمان، مردم دوستی، حرمت پیر، همت داشتن، علم 

ید بر ادب، حق خواهی، بخشندگی در مال، پرهیز از تنبلی، داشتن، وفاداري، دین داري، پرهیز از غرور، تأک

جدیت در کار، نهی تفکر اگوئیسم(خود پسندي)، تقویت دین، تالش در راه خدا، نهی تفکر راسیزم (نژاد 

ها برابر و برادرند) است، پژوهش نوروزي پرستی) و تاکید  انترنالیسم و کاسموپولیتانیسم (همه ملت

ها و آرزوهاي بشر پیوند خورده است. قصه تخیلی نامیده که با آرمان-را پهلوانی) سبک این قصه 1384(

هاي دیگر عیاري مانند داراب نامه بیغمی، ابومسلم نامه و اسکندرنامه گویی این داستان نسبت به داستان

نیان به ) پس از سلوکیان، اشکا26هاي عیاري تأکید بیشتري داشته است (متفاوت است، این اثر بر ویژگی

هاي تأثیرگذار آن دوران بودند. کوهدل با صفت متواضع حکومت رسیدند کوهدل، بیژن و سورنا از شخصیت

اند. پس از اشکانیان، ساسانیان و فروتن، بیژن با صفت قدرت بدنی و سورنا با صفت شجاعت شناخته شده

ین دوره انوشیروان با صفت با پادشاهی اردشیربابکان به حکومت دست یافتند، سه شخص تأثیرگذار ا

شدند. در این رابطه عدالت، هرمزان با صفت حق طلب و هوشیار و ابولولو فیروز با صفت مهربانی شناخته 

) در باب نحوه پرداختن مردم ایران به ورزش و تربیت بدنی با توجه به تحوالت 1385نیکوبخت و همکاران (

سلطنت پهلوي اشاره به دوران پیش از اسالم داشته و بر مدیریتی از آغاز سلطنت هخامنشیان تا پایان 

این نتیجه دست یافته که در پیش از اسالم هدف نظامی و تربیت بدنی از اهداف تفریحی، سرگرمی، 

) که با نتایج تحقیق حاضر 27تر است (بهداشتی و سالمت، پاسخگویی به معتقدات مذهبی و غیره پررنگ

دي این مورد خوبی مشاهده شده است. دوران اسالمی و جوانمردي پیرامون مبنی بر صفات اخالق و جوانمر

آن وابسته تفکرات بهترین و بزرگترین جوانمرد دنیا حضرت علی (ع) بود، حاصل تفکرات او در نهج البالغه 

صفت اخالقی از متون استخراج شده اند، این صفات شامل: پرهیز  27خالصه شده است، در این مجموعه 

اي نفس، معرفت و حکمت، عدالت و انصاف، حقیقت گویی و پرهیز از دروغ، تعقل در گفتار، عفت و از  هو

پاکدامنی، شجاعت، راستی و درستی، باور به خداوند و راه راست، خود گشودگی، یاري به نیازمندان، پند 

، حسن ظاهري، عزت پذیر، تفکر در رفتار، مهربانی، مردم مداري، ترس از خداوند، خوش بینی، نوع دوستی

نفس، کنترل خشم، دفاع از حق، رعایت منافع عمومی، شاکر نعمات، گذشت و بخشش، صبر و امانتداري 
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) در پژوهشی به نسبت دین 1394باشند. در این راستا خصوصاً مبحث دین پارسا مهر و رسولی نژاد (می

ر نتایج خود این مساله اشاره دارند اند که دو ورزش و بررسی رابطه دینداري و مشارکت ورزشی پرداخته

)، که در راستاي پژوهش حاضر 28که در بین ابعاد دینداري و مشارکت ورزشی رابطه قوي وجود دارد (

هاي دینی مانند حضرت علی (ع) یک نمونه خواهند بود، در هاي دینی و ورزشی و شخصیتوجود بخش

دهند، در این مورد پژوهش شتر اثر را امروزه نشان میها بیباب حضرت علی (ع) با تفکرات ورزش، زورخانه

اي هاي تصوف، فتوت و مذهب در ورزش باستانی و زورخانه) به بررسی جلوه1391حیدري و دولتشاه (

ها هم به صورت ظاهر این ورزش (شیوه لباس پوشیدن، مکان ورزشی، دهد، این جلوهایران را نشان می

هاي ) که با صفت29اند (در کردار آنان (پاکدامنی، سحرخیزي و ...) بیان شدهگفتار ورزشکاران و ...) و هم 

هاي تاریخی از ورود اسالم تا دوران صفویه در اکتشاف شده در این پژوهش یکسان است. صفات شخصیت

ایران در یازده بخش عباسیان، طاهریان، صفاریان، علویان، آل زیار و آل بویه، غزنویان، سلجوقیان، 

پردازد. در این دوران ابومسلم سردار ایرانی توانست رزمشاهیان، ایلخانان، تیموریان و اوکتاي میخوا

هایی که به او نسبت داده شده حکومت بنی امیه را سرنگون و عباسیان را به قدرت برساند و از ویژگی

عنوان ابومسلم ) در پژوهشی با 1390همان خداترس بودن، بخشنده بودن و شجاع بودن است. عباسی (

برند، او در خراسانی و دالیل عناد او با داعیان عباسی به این مساله اشاره دارد، او را فردي باهوش نام می

شود، خیلی از عباسیان او را مهم نشمردند و ما شود و تقدیم به امام عباسی میزمان نوجوانی خریده می

) در شرح خصال 1377). همچنین صفا (30قیام کرد (با جنبشی به نام سردار سیاه جامگان بر علیه حق 

او نوشته: او مردي سهمناك، صاحب عقل، شجاع، محتاط و جوانمرد است. اسپهبد فیرزو با صفت فداکاري، 

پرستی، یوسف برم با صفت شجاع و از خودگذشته با حکومت عباسیان مخالفت استاذسیس با صفت وطن

دوران عباسی مانند بابک خرم دین با صفت مهمان نواز، عبداهللا  کردند، در این میان اشخاص دیگري در

). نقش ورزش در دوران عباسیان همراه 31با صفت وطن پرست و دري با صفت فداکار اهمیت داشتند (

ها آموختند و در زورخانهبا جوانمردي و اصول و آداب فتوت بود، جوانمردان در شهرها به افراد تیراندازي می

). در ادامه بعد از حمله اعراب به ایران و استقرار امپراطوري اسالم، 4پرداختند (شمشیرزنی میبه تمرین 

شاهد ظهور سلسلۀ چون طاهریان، صفاریان، علویان، آل زیار و آل بویه هستیم. حکومت طاهریان با طاهر 

آیین اسالم، فتوت و هاي این دوران گسترش ذوالیمینین و با کمک عیاران آغاز به کار کرد و از ویژگی

توان به ورزش پهلوانی، کشتی، اسب سواري، تیراندازي، کمند هاي این دوران میعیاري است و از ورزش

) در کتاب تاریخ تربیت بدنی ذکر کرده که طاهریان به هنر 1387اند. صباغ لنگرودي (افکنی مرسوم بوده
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کومت صفاریان در سیستان بود، او در شجاعت اند. یعقوب بن لیث بنیان گذار حچوگان بازي مسلط بوده

و کاردانی زبانزد بود، وحامی ضعفاء و بینوایان بود، یعقوب به گفتۀ خود از سر عیاري و شیرمردي پادشاهی 

) در پژوهشی با عنوان زادخان عیار در عالم آراي نادري، منشا صفاریان 1383)، ذکاوتی (6را بدست آورد (

دانند. در حوزه علویان طبرستان این نکته قابل توجه است که آنها در برابر می و افشاریان را از عیاري

یورش اعراب ایستادگی کردند و چون حسن رفتار، اخالق پسندیده و سلوك انسانی داشتند سبب گسترش 

هاي آن دوران بود که وي اسالم در این منطقه یعنی مازندران شدند، حسن بن زید علوي، یکی از شاخص

شناسند، با سقوط طبرستان به دست آل زیار، با اصفات شجاع، عالم، دادگر و حامی طبقه محروم میرا 

-حکومت علویان طبرستان منقرض شد. مردآویچ پسر زیار که خود را از نژاد پادشاهان قدیم گیالن می

و دالور بود شمرد، با تصرف طبرستان، گرگان و اصفهان حکومت آل زیار را تأسیس کرد، او فردي شجاع 

و در شمشیرزنی مهارت باال داشت، همچنین عضدالدوله نمونه اقتدار آن زمان بود. با تأسیس حکومت آل 

). حکومت غزنویان توسط البتکین ایجاد شد و در 32بویه نفوذ حکومت آل زیار به تدریج کاسته شد (

د، او را فردي شجاع در تاریخ نهایت به سلطان محمود غزنوي رسید، نگاه او به حمله به هندوستان بو

سلجوق هاي آن دوران بود و ترین و پایدارترین دولتشناسند. دولت ترکمانان سلجوقی یکی از وسیعمی

هاي وي شجاعت وي مطرح است، در گوشه کنار شود که از ویژگیپایه آن حکومت محسوب می اقبن دق

اي به نام اسماعیلیه وجود داشت که به سبب شیعه بودن مشهور شد و در آداب حکومت سلجوقیان فرقه

ت دانستند. بعد از حکومت سلجوقیان، دولورزش این گروه ورزش را مانند نماز و روزه واجب می

خوارزمشاهیان ظهور کرد و از افراد تأثیرگذار این دوران جالل الدین بود که به سبب چابکی و کاردانی او 

شناختند؛ او در شمشیرزنی، سرعت و چابک سواري مهارت باالیی داشت، را زبانزد خوارزمشاهیان می

ب از آب گذشت و خود حکایت است زمانی که در محاصره بود در برابر چشمان حیرت زده حاضرین با اس

را به سمت رود رساند، چنگیز انگشت حیرت به دندان گزیده بود! به فرزندان و فرماندهان حاضر گفت: اي 

). دوران ایلخانان همراه با ظهور ناجوانمردي چون چنگیز 4کاش شما نیز مانند او دالور و جسور بودید (

کردند، از اشخاص تأثیر گذار آن دوران حیدر  بود، او و پس از آن پیروانش یک قرن بر ایران حکومت

قصاب با صفت مهمان نوازي، اوزون حسن با صفت کاردانی، پوریاي ولی با صفت گذشت و عبدالرزاق 

) در پژوهشی با عنوان زورخانه و منابع 1393سبزواري با صفت وطن پرستی بودند؛ امینی زاده و بوستانی (

ی و تختی اشاره داشته و هویت پهلوانی را به نوعی به آنها نسبت داده هویت یابی آن به الگوهاي پوریاي ول

) در سیري تاریخی بر کالس پهلوانی و درسی اخالقی از منظر استاد 1392) ، رزاقی و همکاران (9است (

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%82
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اي را محمود قتالی خوارزمی اشاره بر این داشت که این شخص با گذشتش در برابر پهلوان هندي دریچه

)، 33ود گشوده است که با صفت حاصل از این پژوهش یعنی گذشت پوریاي ولی یکسان است (به روي خ

همانطور که زورخانه در دوران بنی امیه و بنی عباس مورد توجه بودند، در دوران مغول نیز رونق و وسعت 

م گروهی دیگر ها بودند، در اوایل قرن هشتیافت، زیرا تنها مکان به علت کشتارهاي مغوالن همان زورخانه

جهت مقابله با مغوالن به نام سربداران شکل گرفتند و مهمترین فرد مبارز در این دوره عبدالرزاق سبزواري 

هاي سربداران را روح فتوت و جوانمردي ) در کتاب قیام شیعی سربداران، تمام انگیزه1362بود، آژند (

ن داستان به پایان نرسید، بلکه شخصی به نام ). با پایان گرفتن حکومت مغوالن در ایرا34دانسته است (

تیمور متوجه ایران شد، او سلسله حکومت تیموریان را راه اندازي کرد، تیمور مردي سنگدل، نیرنگ باز و 

غارتگر بود، در دوران تیموریان تنها میرزا شاهرخ حکومتی عدالت محور را ایجاد کرد، همچنین از 

رش باقیمانده مسجد گوهر شاد است. در دهه اوتکاي پهلوانی چون یادگارهاي آن دوران که توسط همس

محمد ابو سعید، محمد ماالنی، درویش محمد، مفرد قلندر و فیله همدانی وجود داشتند که توصیفی از 

نامند، در دوران صفوي شاه دادند. دوران صفویه تا پهلوي را معاصر اولیه میمیفداکاري و گذشت را نشان 

ل شهر تبریز را تصرف کرد و دولت صفوي را بنیاد نهاد، وي مردي شجاع و بی باك بود. یزدي اسماعیل او

) در پژوهش خود با عنوان فتوت، شجاعت، پهلوانی، قهرمانی و ورزش در ایران عصر صفوي، شاه 1390(

هش آمده کند، در این پژواسماعیل را موسس این سلسله که اروپاییان به او لقب شوالیه دادند ذکر می

تر شده و هرگاه صفویان تر شده نقش ورزش و ورزشکار در آن بسیار پررنگهرگاه این حکومت قوي

). از دیگر اشخاص 13تر شده است (تر شده جوانمردي و پهلوانی و ورزش نیز نقشش کم رنگضعیف

کند و نگاهی ک میتأثیرگذار این دوره پهلوان میرباقر آجرپز است که او در داستانی که به یک طلبه کم

) در کتاب آینه پهلوان نما ذکر کرده 1349کند مطرح است، میري (به یاري رساندن به محرومان اقدام می

اش را وقف مردم و کمک به خلق اهللا کرده و هیچگونه ضعفی نداشته و هیچ خالفی از که این مرد زندگی

ق. بهانه خوبی به دست مدعیان داخلی و  1135او سر نزده است. سقوط پایتخت صفویه اصفهان در سال 

شناختند اي سربر آوردند. نادر نیز بر سلطنت نشست، او را با صفت شجاع میخارجی داد تا هر یک از گوشه

)، اما نادر در یک اشتباه فرزند خودش را کور کرد و سرانجام او نیز به دست جمعی به قتل رسید. 35(

گذاري کرد، کریم خان زند با صفت قدرت رسید و سلسله زندیه را پایهکریم خان زند بعد از نادرشاه به 

شجاعت، بیک قمري، میرزابیک کاشی و لندره دوز با صفت وفاداري نیز وصف شده اند، ورزش آن روز 

). از دیگر پهلوانان آن عصر لطفعلی خان زند است، او نیز با صفت دالوري 36ورزش کشتی پهلوانی بود (
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گیر ماهري است، او در بیست سالگی پشت بسیاري از پهلوانان هم عصر خود را به وکشتی مشهور، پهلوان

هاي فوق العاده نیرومندي داشت. پس از حکومت شاه عباس اول، قاجار ها و پنجهرساند، وي دستخاك 

خواهی قرار گرفت، شعبان سیاه با صفت قدرت، سید محمد علی مسجد حوضی با در راستاي سلطنت

شناس قدرتمند و بخشنده، ابراهیم حالج یزدي با صفت قدرت و احترام به سادات، سید علی حق صفت

کمیاب با صفت کمک به مظلومان، سید حسن رزاز با صفت شجاعت، مردانگی و دیانت، ابراهیم قمی با 

خص آن صفت پرهیزکار، احترام به سادات و اکبر خراسانی با صفت یاري از محرومان از جمله افراد شا

خان دوباره ورزش دوران بودند. ورزش در زمان آغا محمد خان قاجار به انزوا رفت، پس از قتل آغا محمد

و خصوصاً ورزش باستانی رونق گرفت، اما به وجود آمدن بازوبند پهلوانی و پهلوان پایتخت نگاه متفاوتی 

لوان عسکر یزدي به منظور برآورد ) آمده است که په1353را در ورزش پهلوانی ایجاد کرد، انصاف پور (

نیروي حریفی به نام پهلوان حسین نعلبند که قرار بود در تهران و در حضور شاه با او کشتی بگیرد به 

رود و با کسان دیگري براي رسیدن به مرتبه پهلوانی پایتخت و از میدان بدر کردن پهلوان قزوین می

ریزند. با روي کار آمدن سلسلۀ پهلوي شم او زرنیخ میعسکر دسیسه کرده ناجوانمردانه در حمام در چ

هاي نوین توجه مردم )، به علت وجود ورزش37اي به تدریج رنگ دیگري به خود گرفت (کشتی زورخانه

ها به شکل سنتی کاسته شد، از طرفی رضاخان براي سرکوب مخالفان از پهلوانان استفاده به این ورزش

وانی با کالنتر محالت ادغام شده بودند. قانون اجباري کردن ورزش در کرد، به نوعی ورزش و پهلمی

مدارس، اولین انجمن ملی تربیت بدنی و غیره از دستاوردهاي این دوران ذکر شده است، در این عصر 

گیري و سایر عملیات پهلوانی در میادین شهرها از جمله میدان ارگ در هاي ورزشی به ویژه کشتیرقابت

گرفت، همانطور که ذکر شد، معنویت در این دوران محدود شد و تماشاچیان انجام می حضور شاه و

زورخانه که محل پاکان بود متغیر شد و در دوران جمهوري اسالمی ایران با رفتن محمد رضا (شاه) و 

ها جهت آمادگی نظامی و به صورت جنگ ایران و عراق ورزش تغییرات زیادي داشت و صرفاً فعالیت

هاي جدید ها به عنوان ورزش صبحگاهی یاد شده است، پس از آن با ورود ورزشهاي دیرینه خانهسنت

هایی چون محمد هاي سنتی مشاهده شده است. در این دوران شخصیتکم توجهی جوانان به ورزش

یاري عبدل با صفات شجاعت و ایمان قوي، ابوالقاسم قمی با صفت باور و ایمان، اسد اهللا عطایی با صفت 

از فقرا، سید عباس طاهري با صفت باور و ایمان قوي، ماشااهللا یزدان پناه با صفت کمک به نیازمندان، 

ماشااهللا بیزوادي با صفت قدرتمند، محمد رنجبر با صفت گذشت، شاپور نعمت الهی با صفت مهربان با 

المرضا تختی با صفت مردم مردم، ابوالقاسم سخدري با صفت دانا، احمد وفادار با صفت مهمان نواز، غ
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داري، ایمان به خداوند، یعقوب علی شرورزي با صفت فروتنی، حسین دهقانی با صفت شجاعت و پرویز 

اي، شروع مادها تا جمهوري شدند. در جمع بندي در دوران اسطورهدهداري با صفت بخشنده شناخته می

صداقت، امانت داري، رازداري، نگهداشت کد یا صفت اشاره داشت، صفات  67توان به اسالمی ایران می

زبان، راستی در گفتار، خودگشودگی، آداب سخن، نرم گویی، کم گویی، فداکاري، وفاي به عهد، مهربانی، 

تواضع، کمک به نیازمندان، بخشنده، سخاوت، دالوري، قدرت بدنی، دل نبستن به دنیا، پرهیز از هواي 

خود پسندي، نهی نژاد پرستی، خیرخواه، مروت، معرفت، دفاع نفس، پرهیز از دروغ، نداشتن طمع، نهی 

از حق، میانه روي، چشم پوشی، حفظ چشم، تفکر در رفتار، مشورت، هوشیار، تدبیر، صبر، علم، پندپذیري، 

بینی، همت داشتن، عزت داشتن، حسن ظاهري، فرو بردن خشم، دل نبستن به دنیا، تالش کاردان، خوش

ن، خدا ترس، توکل، پرهیزکار، دیانت، ایمان و باور قوي، آزادمنشی، صلح جویی، در راه خدا، شاکر بود

ها، ادب، نوع دوستی، اقتدار، جسارت، از خود گذشته، غیرت، مردم داري، حرمت نان، حرمت برابري ملت

هاي پژوهشی یوسفی پیر، حرمت میهمان، حرمت استاد و حرمت سادات به اشباع نظري رسیدند، یافته

) بعنوان عشق پهلوان، حمایت از دادگري و خرد و مردمی و آزادگی است و راستی و نیکوکاري و 1371(

). در کتاب قلمرو و ادبیات حماسی ایران، صفات 1377، رزمجو ()38( وطن دوستی را معرفی کرده است

ی و دهش، آرزم و شرم داشتن، اعتدال و میانه روي در کارها، امیدواري به خداوند و آینده، بخشندگ

بردباري و شکیبایی، بشردوستی و شفقت درهمنوع، بی آزاري و مردمی، بی رشکی و حسادت نداشتن، 

پاکی گوهر و نژادگی، پند پذیري و حکمت نیوشی، پرهیزکاري و تقوا، خاموشی و کم گویی، خدمت به 

به تعلقات مادي،  خلق و فریاد رسی مظلوم، خرسندي و رضاي به قسمت، دانش اندوزي دائمی، دل نبستن

دلیري و شجاعت، راز پوشی و سرنگهداري، راستی و درستی در کارها، رایزنی و مشورت به دانایان، 

سازگاري با دشواریهاي جهان، سپاسگزاري و حق شناسی، عاقبت اندیشی و آینده نگري، فروبردن خشم 

کاهلی، نیکنامی و هنروري را  و کظم غیط، فروتنی و تواضع، گفتار نیکو و سخن زیبا، کوشندگی و ترك

مقایسه صفات اصلی پهلوانی در شاهنامه،  ) در پژوهش1385. رمضانی نژاد و همکاران ()15( ارائه نمود

، پناهی  )21( صفات راستگویی، جوانمردي، پرهیز از ریاضت، خردمندي، و پارسایی را مبنا قرار داد

هاي آن در متون عرفانی پرداخته و  ندیدن و مولفه ها) در پژوهشی با عنوان جوانمردي، مترادف1388(

خود، انصاف دادن و انصاف نخواستن، بخشش و بخشندگی، امانتداري، پاکدامنی و و وفاي به عهد، عیب 

، شجیع و )39( پوشی، نگه داشتن حرمت سالمندان و حرمت مهمان را به عنوان اصل قرار داده است

اي فوتبال ایران، صفات ن بررسی منش پهلوانی بازیکنان حرفه) در پژوهشی با عنوا1392همکاران (
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). جعفرپور و علوي مقدم 40گذشت، راستی، معنویت، تواضع، مردم داري را مورد سنجش قرار دادند (

هاي القایی آن در حماسه-هاي تعلیمی) در پژوهشی با عنوان مضمون عیاري و جوانمردي و آموزه1392(

ب نامه و فیروزشاه نامه) به صفاتی و رویکردهایی چون، کوشش در کسب نام و منثور (سمک عیار، دارا

پرهیز از ننگ، راستی در گفتار و کردار، پایبندي به پیمان و سوگند، رازداري و حفظ امانت، نجابت در 

رفتار، شجاعت، سخاوت، اکرام مهمان و پاس داشت حرمت هم سفرگی، مردم دوستی، همت خواستن، 

) صفات و کدهاي 2010، انجمن ورزش و تفریحات نیوزیلند ( )41( ، ارتباطی و عملی داشتندمهارت ذهنی

اي، ایمنی و سالمت، امانت داري، هاي حرفهاحترام به حقوق افراد، الگوي مثبت براي ورزشکاران، مسئولیت

اخالقی و رفتاري  ) کدهاي2010صبوري، سوء استفاده نکردم از ورزشکاران را مطرح کرده اند. برایان مک (

مربیان ورزش را در ده مورد ارائه کردند که شامل انسانیت، ارتباطات، همکاري کردن، تعهد، درستی، 

که نتایج کدگذاري ) 42( داندرازداري، تبلیغ کردن، سوء استفاده از امتیاز مربیگري، ایمنی و شایستگی می

ها بوده که علوم ادبیات، ورزش، تاریخ، هشاین پژوهش در برگیرنده جمع بندي بر بخش عظیمی از پژو

مقوله شامل حرمت  12جامعه شناسی، روانشناسی را در برگرفته است. صفات مربوطه پس از بررسی در 

پرستی، خداشناسی، خرد، پاکدامنی، دادگر، رفتار سلبی، شجاعت، گذشت، تعقل در گفتار، شناسی، وطن

نگاه به مردم، نگاه به خداوند و نگاه  مولفه 3ها در و تمامی مقولهها راستی در کردار و سازگاري با دشواري

است. در بعد نگاه به خود صفت شجاعت بیشترین تکرار را در بین صفات داشت،  به خود خالصه شده

)، 1390)، یزدي (1391)، صدقی، صدرقاینی و درنیانی (1392هاي  پژوهش جعفرپور و علوي مقدم (یافته

) همگی اشاره به صفت شجاعت در کار، شجاعت در جنگ، شجاعت در 1377، رزمجو ()1390اربابی (

رسد شخصی که شجاع نباشد، )، به نظر می44 ،38،34، 15، 4گیري و غیره را تاکید کرده بودند(تصمیم

پرستی، در مقوله جایگاهی در بستره جوانمردان نخواهد داشت. در بعد نگاه شناسی به مردم صفت وطن

-اند، یافتهداري فراوانی بیشتري داشتهصفت حرمت به میهمان، در مقوله وطن پرستی صفت مردمحرمت 

اند ) وطن پرستی و حرمت میهمان را در اولویت جوانمردي قرار داده1388) و پناهی (1371هاي یوسفی (

یزکاري، تالش در هاي ایمان و باور قوي، پره) در مقوله خداشناسی کد39، 38اند (و بر آن تاکید داشته

)، رهبر و ملک زاده 1387هاي دانایی فرد و مومنی (راه خدا بیشتر تکرار شده بودند که این مقوله با یافته

)، در مقوله خرد کدهاي علم، 45، 44، 8) در نگاه به خداوند و منش نسبت به او همراستا بود (1389(

)، نسبت به داشتن 1385مضانی نژاد و همکاران () و ر1377هاي رزمجو (خرد، هوشیاري و تدبیر با یافته

). در مقوله دادگري صفت میانه روي در کارها، در مقوله 22، 15خرد در مقوله جوانمردي همراستا بود (
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، 15) تکرار شده بود (1379)، مردانی (1377هاي رزمجو (خودپسندي با یافتهرفتار سلبی، صفت نهی

) 1391هاي صدقی و همکاران (یازمندان و بخشنده بودن، یافته)، در مقوله گذشت صفت کمک به ن20

) 41() 1392هاي جعفرپور و علوي مقدم (در مقوله تعقل در گفتار، صفت کم گویی و رازداري یافته )46(

ها در مقوله سازگاري با دشواري )38( )1351در مقوله راستی در کردار صفت صداقت، یافته یوسفی (

ها تکرار شده بود و با پژوهش حاضر همراستا در پژوهش )14(  )1377فته رزمجو (صفت فروبردن خشم یا

بود. بنابراین، جوانمرد کسی است که با تکیه بر اوصاف نگاه به خداوند (شناخت خداوند)، نگاه به مردم 

گذشت، ها و وطن پرستی) و نگاه به خود (خرد، پاکدامنی، دادگر، رفتار سلبی، شجاعت، (نگهداشت حرمت

 ها) رفتارهاي موثر را داشته باشد.تعقل در گفتار، راستی در کردار و سازگاري با دشواري
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Abstract 
The aim of this study was to have a semi-historical look at the chivalry in 

Iran, that is to say the history of Iran was directly referred to, and its 

chivalrous approach and educational thinking in sport were achieved. The 

method of this study was qualitative with a historical approach; historical 

books of Iran were studied in four categories: identifying semantic units, 

initial codes, open and axial coding; finally the model - the definition of 

chivalry in Iran was obtained. From the historical perspective in Iran, 

chivalry is a collection of attributes that is a revelation of the people and a 

self-image in the context of the glorification of God. 
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