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  اي ایرانمذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه تصوف، فتوت و هايجلوه
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        25/3/88تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                                                                                                         13/8/87تاریخ دریافت مقاله: 

  

  

  چکیده

اي و باستانی ایران بحث کرده است. ظاهراً این ورزش ورزش زورخانه هاياین مقاله در مورد سرچشمه

ها و اخالقی قرار گرفته است. آیین –باستانی از آغاز به صورت جدي تحت تأثیر مسائل مذهبی و اجتماعی 

اند. پس از اسالم ادیانی مانند آیین مهري و دین زردشتی پیش از اسالم، بر این ورزش باستانی تأثیر گذاشته

ایی از رفتارهاي اجتماعی و دینی مانند عرفان و تصوف، آیین فتوت و مذهب تشیع در آن نمود هنیز جلوه

پوشیدن، مکان ورزش، گفتار ورزشکاران ها هم در ظاهر این ورزش (شیوة لباسپیدا کرده است. این جلوه

  ست.خیزي و...) تأثیر گذاشته ادامنی، سحرو...) پیدا شده است و هم در کردار آنان (پاك

  خانه، فتوت، تصوف، تشیع.   ورزش باستانی، زور ها:واژهکلید
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  مقدمه 

نظـر  بـاز مـد  هاي دینی، فرهنگی و اجتماعی ورزش باستانی ایرانیان از دیربحث درباب خاستگاه و سرچشمه

 ايشناسان و پژوهشگران بوده است. تمام کسـانی کـه در مـورد ورزش باسـتانی و زورخانـه     محققان، جامعه

تـرین  اند. شاید یکی از مهـم اند به نوعی در مورد منشأ پیدایش این ورزش سخن گفتهپژوهش و تحقیق کرده

اي بهار در مقاله بودن این ورزش و وجود آداب و رسوم خاص در آن بوده است. مهرداددالیل این امر رازناك

کند و نظر کسانی را که منشأ رستی منتسب میپاي ایران را به آیین مهرعالمانه منشأ ورزش باستانی و زورخانه

جویند و آن کند: منشأ ورزش باستانی ایران را در آغاز دورة اسالمی میدانند رد میآن را در دوران متأخر می

هاي نبرد با کمان و سپر و جز آن بر ضد تازیان دوست در فراگرفتن شیوهرا پوششی بر کوشش ایرانیان میهن

هـا،  ندادن زنـان در آیـین  شدن مهر، شرکتبودن و برهنه متولدادامه مسائلی را از قبیل برهنه ) در10دانند (می

هاي مهري، برگزاري مراسم در غارهـا و در صـورت نبـودن    ها و جشنممنوعیت ورود جوانان نابالغ در آیین

عبد مشرف بود، کشتی غار، معابدي به شکل غار در زیرزمین بناکردن، حضور تماشاگران بر سکوهایی که بر م

دادن (دست راست) به خورشید بعد از غلبه بر او، وجود زنگ در معابد و...را گرفتن مهر با خورشید و دست

هـا تـأثیر   دانند که در آیین مهري وجود داشته و به نوعی بر ورزش باسـتانی و زورخانـه  از جمله مواردي می

  ). 10گذاشته است (

دادن به ایی نیز بین ورزش باستانی و دین زردشتی وجود دارد از جمله اهمیتهعالوه بر آیین مهري، شباهت

). در مینوي خرد چنین آمده است: روان دانش را برخود بیارایید و جامۀ اعتماد به نفس و 6قدرت بدنی (

 اطمینان بر تن کنید و سپر راستی و درستی در دست بگیرید و با گرز سپاس و کمان تدارك آماده به جنگ

است.  داده) که سنگ (تخته) در زورخانه به سپر، گرز به میل و کمان به کباده تغییر شکل 6بشتابید ( اهریمن

ها که هنوز هم متداول است که بدون شک تأثیر دین واژه کشتی (کمربند مخصوص زردشتیان) در زورخانه

  کند. زردشت را مسجل می

تفکرات و آداب و رسوم صوفیان و آیین تصوف و همچنین  با توجه به دالیل و شواهد فراوان، مکتب تشیع

اند یا بعضی از تأثیراتی اي ایران گذاشتهتري بر ورزش باستانی و زورخانهآیین فتوت تأثیر مشهودتر و عمیق

اند ما در این مقاله ... گرفته است تقویت و تثبیت کرده ري و دین زردشت وـن ورزش از آیین مهـرا که ای

  گوییم.ها سخن میبارة آنار دراختصبه

   

  هاي آیین تصوف در زورخانه و ورزش پهلوانیالف. جلوه

قبل از هرچیز الزم است توضیحی  مختصر در مورد تصوف آورده شود. ارائۀ تعریفی جامع و فراگیر از 

است، اما به اي داشته تصوف دشوار است، زیرا همواره در حال تطور و تحول بوده و در هر عصر جلوة ویژه

توان گفت: التّصوف هو التخلق باالخالق الهیه (تصوف عبارت است از اکتساب اخالق الهی).  طور مختصر می

نویسد: تصوف یا عرفان در نزد مسلمانان عبارت است از قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف در این مورد می
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وصول به حق منحصر بدان است و این وصول  طریقۀ مخلوطی از فلسفه و مذهب که به عقیدة پیروان آن، راه

شود و در نتیجه به به کمال و حق متوقف است بر سیر تفکر و مشاهداتی که مودي به وجد و حال ذوق می

). واژة صوفی ظاهراً از یکی از موارد ذیل مشتق شده 22کند (آمیزي انسان را به خدا متصل مینحو اسرار

چون اولین کسی بود که خود را وقف خدمت به خدا کرد. ». صوفه«به  ام غوث بن مر، معروفـن -1 است:

منسوب  به  -3شود. وسیله آن به سمت خدا کشیده میچون صوفی به» موي پشت گردن«صوفه الصفا  -2

(سکوي مسجد) افرادي در صدر » صفه«منسوب به  -4پوشیدند. صوف (پشم) چون صوفیه لباس پشمین می

  ). 2(نوعی گیاه) (» صوفانه«) برگرفته از 5ور بودند. اسالم به اهل صفه مشه

ها و آیین پهلوانی تأثیر گذاشته است هاي فکري که بر زورخانهترین جریانپس از ظهور اسالم یکی از مهم

ها و معابد با تزکیۀ نفس خود را براي مقابله با عرفان و تصوف اسالمی است. در حقیقت صوفیان در خانقاه

ها با تقویت قواي جسمانی آمادة مبارزه با کردند و پهلوانان نیز در زورخانه(نفس) آماده میدشمن درونی 

ها به مسائل اخالقی و اسالمی بسیار که خواهیم گفت در زورخانهشدند (چناندشمن بیرونی و درونی می

  شود: شد). در اینجا براي نمونه بعضی از این تأثیرات بررسی میاهمیت داده می

  

  چرخکشتی و گُللگُ

شود که بیشتر اخالقی و حماسی است. این ها براي تهییج پهلوانان اشعاري از بزرگان خوانده میدر زورخانه

کشتی ها گلشد. بعضیاشعار از هرجهت شبیه به قول و غزلی است که در مجلس سماع صوفیان خوانده می

) اما به ظن 18فرستد (طلب کشتی به سوي پهلوان دیگر میاند که پهلوانی به کنایه از را به معنی گلی دانسته

، »کشتیقول«قوي و به اعتبار آنکه بیشتر مراسم زورخانه مأخوذ از اصول تصوف است، این اشعار و عبارات 

براي » قول«عنوان ها و بهوسیلۀ قوالطور که در مقدمۀ سماع صوفیان شعر و نثري بهبوده و همان» قول چرخ«

ها براي تشویق ورزشکاران رایج شده شد، در زورخانه هم این قولحساسات اهل سماع خوانده میتحریک ا

کشتی (یعنی گلی که فرستادن آن کنایه از طلب و درنهایت به مرور ایام و با سابقۀ ذهنی که اهل فن از گل

  ). 6) و (11است (چرخ گردیده کشتی و گلاند، قول کشتی و قول چرخ تبدیل به گلکشتی بوده) داشته

  

 ضرورت وجود مرشد در زورخانه و آیین تصوف

) وجود پیر را 30شاه به ده دلیل (علیهاي عرفانی وجود پیر براي سالک الزامی است.  مجذوبدر اکثر نحله

نامۀ سلطانی نیز ضرورت ). در فتوت30داند (کم بیست صفت پسندیده داشته باشد الزامی میکه باید دست

عنوان معلمی ). الزام وجود پیر به27). و شرایط او نیز بیان شده است (  27ر براي فتی تأکید شده (وجود پی

  فرماید:نیز ذکر شده است. حافظ می هاي عرفانی و دیوان شعراي عارف) در اکثر کتاب28صادق (

  )14مراهی (همرهی خضر مکن             ظلمات است بترس از خطر گقطع این مرحله بی          

  )14دلیل راه قدم               که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد (به کوي عشق منه بی          
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کسوت است در وسط گود مرسوم است که یک نفر که پیش» گرفتنمیل«یا » شنو رفتن«در زورخانه در هنگام 

در صورتی که از سادات در میان -ترین کس روي سردم زورخانه است. و درمقابل، برگیرد که روبهقرار می

اسب اشخاص برجسته و مهم در کنار او قرار ـگیرد و به تنیـقرار م -تـن باشد حق تقدم با اوسـحاضری

گیرند. حال اگر به هر دلیلی میاندار از ادامۀ ورزش منصرف گیرند. و در پشت میاندار افراد مبتدي قرار میمی

گیرد. به همین گیرد و نفر بعدي که کنار او است در مقابلش قرار میار را میشود، فرد مقابل جاي میاند

گیرد و این هم هست جاي او را می ترین کس به او که ارجحترتیب، اگر فرد مقابل منصرف شود نزدیک

 ). در آیین تصوف نیز اگر قطب بمیرد یکی از نقبا28شود (جایگزینی در سراسر حلقۀ پهلوانان رعایت می

). در آیین فتوت نیز که در 7آیند (شود و به ترتیب تا ابدال و اخیار یکی به مرحلۀ باالتر میجایگزین او می

مورد آن سخن خواهیم گفت یادکردن از پیران و استادان جزء اصول بوده است. این توجه به پیر و احترام به 

شود، امروز سایر ورزشکاران و ن مراعات میها و مراسم ورزش باستااو نه تنها با دقت تمام در زورخانه

کسوت را جزء وظایف خود هاي مختلف به تمرین اشتغال دارند احترام به استاد و پیشکسانی که در رشته

  ). 27دانند (می

  

  توجه به رباعی 

 هاي شعري به نوعی با بعضی از موضوعات اصلی و فرعیدر ادبیات فارسی، به مرور زمان، بعضی از قالب

که اند. مثالً غزل براي ادبیات غنایی، قطعه براي ادب تعلیمی، قصیده براي مدح و.... چنانشعر گره خورده

مشخص است رباعی نیز یک قالب شعري است که به مرور زمان براي بیان مفاهیم عرفانی در نظر گرفته شده 

گوید: در مورد عالقۀ وافر ا میها در برگیرندة مسائل عرفانی و فلسفی هستند. شمیساست. اغلب رباعی

صوفیه به رباعی در مطاوي کتب ادبی و عرفانی اشارات فراوانی است. آنان در مجالس سماع از ذوق رباعیات 

  ). 21اند (شدهملحون از خود به در می

انده وسیلۀ طبال و ورزشکاران سروده و خوچرخ یا بهکشتی، گلها نیز خیلی از اشعار که در گلدر زورخانه

  شود، درقالب رباعی است. در گل کشتی میرنجات چنین آمده است: می

  )6گر اسکندر شد (چون رباعیش به میدان فصاحت سر شد             خضر گویی که نصیحت

کسوتی با خواندن یک رباعی از حضار طلب یا هنگام چرخیدن یک ورزشکار در وسط گود، ورزشکار پیش 

 ها کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه ).11کرد (ختم صلوات می

)6( .  

  

  شباهت زورخانه و خانقاه

تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص اهل تصوف شبیهها به خانقاهسبک بناي کنونی زورخانه

هاي دوران باستان و خانه را به آتشکده). حتی بعضی گام را از این فراتر نهاده و سابقه و شباهت زور11(

ها به ها و خانقاهها به خانقاهها و تکیهها به تکیهگوید: شکل زورخانهپور میرسانند. انصافزردشتی می
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ساختند، احتماالً متأثر از ها می). شکل محرابی که در زورخانه6ماند (هاي دورة باستان ایران میآتشکده

توان ادعا کرد پیش از آنکه از محراب مساجد تأثیر گرفته باشد، متأثر از شکل ت، میمساجد عهد اسالمی اس

هاي مزین به نقوش ستارگان هاي دین مهري) است که به قول مهري باقري معموالً طاقها (عبادتگاهمهرابه

شکل خانقاه و ). با این همه، 8پرستان قرار دارد... (هایی براي نشستن مهرداشته و در دو طرف آن سکو

هاي زورخانه از نظر ظاهري و نحوة ورود افراد و... با هم شباهت بسیار دارند. به هر حال حتی اگر زورخانه

ها را با خانقاه (محل انجام توان شباهت ظاهري آناند، نمیهاي آیین مهري بودهقبل از اسالم متأثر از مهرابه

  مناسک صوفیان) نادیده گرفت.

    

  ي آیین فتوت در زورخانه و ورزش پهلوانی هاب. جلوه

فتوت در لغت به معنی جوانمردي است. اما در اصطالح بنابر آنچه پرتو بیضایی آورده است لفظی است براي 

نشده و متصف به صفات ملکی بوده و به نهایت کمال هاي بشري آلودهکسی که به دواعی طبیعی و کدورت

کنار است و باالخره فتوت یعنی اتّصاف به صفات حمیده و تخلق به ررسیده و از صفات و عادات بهیمی ب

گوید فتی جوانمردي است و جوانمرد شخصی بود در فضایل خلقی کامل ). کاشانی می11اخالق پسندیده (

دانند که روزي ). مأخذ و مبدأ این جریان را مربوط به ماجرایی می24و از دنیا و رذایل نفسانی مجتنب (

خدمت پیامبر (ص) آمد و گفت دو نفر را در حالت زنا دیده و در را بر روي آنان بسته است.... شخصی به 

شدن مطلب حضرت علی (ع) را آنجا فرستاد. حضرت علی (ع) در را گشود و پیامبر (ص) براي روشن

(ص)  چشمان مبارك را بست و به خدمت پیامبر (ص) برگشت و گفت کسی را در آنجا ندیدم. پیامبر اکرم

). 23» (یا علی انت فتی هذه االمه«که بر کار حضرت علی (ع) آگاهی داشت در مورد حضرت علی فرمود 

ال «دانند که حضرت جبرئیل در وصف حضرت علی گفت: بعضی نیز فتی را مربوط به جنگ بدر یا احد می

فتوت نوري دانسته  –و هشتم  متعلق به قرن هفتم -نامۀ منظوم در فتوت». فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

شده است که خداوند آن را از عالم باال به پیامبر (ص) بخشیده است. وقتی پیامبر (ص) به معراج رفتند در 

  عرش قندیلی را مشاهده کردند و از جبرئیل کیفیت آن را پرسیدند:

  گفت اي جبریل این قندیل چیست           وین چنین دولت بگو از بهر کیست؟

بار این             گفت اي جبریل هستی تو امین                                                               : پرسیدم ز حق یکگفت

  )4این بود نور فتوت در جهان                      خود نصیب مهتر آخر زمان (

و رئیس خود را » جد«یا » اب«داران را ، سابقه»ابن«مراتب خاصی داشتند: مبتدیان را فتیان (جوانمردان) سلسله

هایی مانند داشی، لوطی (در معنی مثبت)، عیار، شطار و کلو نیز هاي متأخر واژهخواندند. در دورهمی» اخی«

گیري، تیراندازي و شد. اهل فتوت تشریفات و آیین و رسوم خاصی داشتند. در کشتیبر اهل فتوت اطالق می

داشتند. آیین فتوت ترجیح دادن دیگران بر خود، گذشتن از لغزش دیگران، بخشندگی،  بازي مهارتشمشیر

حفظ شرف و ناموس، اظهار غیرت، دستگیري از مستمندان، حمایت از یاران و... بود. آیین فتوت بعدها به 
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هاي ر جنبهها کم گردید و بدالیل فراوان به دو شاخه تقسیم شد و به مرور زمان وجوه اشتراك و شباهت آن

اند و گروهی دیگر اهل حرفه ها افزوده گشت. افشاري معتقد است گروهی سپاهی و عیارپیشه بودهافتراق آن

هاي اسالمی ). در آموزه4اند (نامیده شده» قولی«(اهل شمشیر) و گروه دوم » سیفی«و زهدپیشه. گروه نخست 

عنوان المحجوب از شمشیر همراه با علم و فقر بهفکه در کشنیز شمشیر با معنویات توأمان بوده است. چنان

گوید یکی از مدعیان علم درویشی را میراثی از حضرت پیامبر (ص) یاد شده است. هجویري در این مورد می

سه چیز بماند: یکی فقر و دیگر علم و  –السالم علیه -از پیامبر«گفت: » این کبود چرا پوشیدي؟«گفت 

کار بستند، و علم، علما اختیار کردند و به آموختن انان یافتند و نه در جاي آن بهسدیگر شمشیر، شمشیر سلط

تنها بسنده کردند و فقر فقرا اختیار کردند و آن را آلت غنا ساختند. من بر مصیبت این سه گروه کبود 

  ).29ام (پوشیده

  بندي آمده است:نامه موالنا ناصري در مورد این تقسیمدر فتوت

  ب فتوت اي رفیق                        بر دو گونه آمده است اندر طریقجمله اربا

  )4آن یکی سیفی و دیگر قولی است                     هر دوشان را معرفت مستولی است (

فتوت به احتمال قریب به یقین به صورت عیاران و شطاران نمود پیدا کرده است که به » سیفی«شاخۀ      

هاي انسانی و اخالقی صورت اطن براي نیتـچند در بهر -ال از جمله راهزنیـضی از اعمان بعـمرور زم

که به صورت عرفان و تصوف نمایان شده جدا کرد. ما مدعی نیستیم که » قولی«ها را از شاخۀ آن -گرفتمی

ه نوعی متمایل اند، بمنشأ عرفان آیین فتوت بوده است، بلکه کسانی که در سلک فتوت (شاخۀ قولی) درآمده

نامۀ که واعظ کاشفی در مقدمۀ فتوتاند. چنانلباس آنان شدهسلک و همبه عرفان و تصوف شده و هم

ها نیز فتیان را گروهی از شیعیان ). بعضی24اي از علم تصوف خوانده است (سلطانی علم فتوت را شعبه

اند. وت را یکی از منازل یا مقامات عرفان دانستههاي عرفانی نیز فت). در بعضی از کتاب4اند غالی کوفه دانسته

  ). 5مثالً در کتاب صد میدان خواجه عبداهللا انصاري میدان (منزل) چهارم از صد میدان میدان فتوت است (

ترین تفکراتی که از لحاظ گوناگون بر زورخانه عالوه بر آیین مهري، دین زردشتی و تصوف، یکی از مهم

وت است. در آیین فتوت نیز رفتار و اعمالی وجود دارد که با ورزش باستانی شباهت تأثیر گذاشته مذهب فت

بودن اعمال و... بر رفتار و کردار بودن، پهلوانیتوان ادعا کرد رفتارهایی از قبیل جوانمردي، اخالقیدارد می

به زمان ساسانیان  کمابقۀ آیین فتوت دستـول افشاري سـاي تأثیر گذاشته است. به قورزشکاران زورخانه

)، اما تأثیراتی که زورخانه از این آیین پذیرفته، بیشتر مربوط به زمانی است که آیین فتوت خود از 4رسد (می

خانه از عرفان و اسالم سیراب گشته است. پرتو بیضایی معتقد است غالب آداب و مراسم و اصطالحات زور

خورد، آیین فتوت از همان آغاز با زورخانه گره می). 11فتوت و فتوت از تصوف سرچشمه گرفته است (

شدن براي هاي جسمانی و آمادهزیرا گرویدن به آیین فتوت مستلزم داشتن نیروي کافی و پرداختن به  ورزش

  ).27جنگ و مبارزه است (

  شود:ي این آیین با زورخانه اشاره میهادر اینجا به صورت موردي به بعضی از شباهت
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  زنان و نوجوانان در زورخانه   حضور نداشتن

(جوانمردي) مشخص است، زنان در این آیین و مناسک مربوط به آن حضور  » فتوت«که از خود واژة چنان

توانستند در ). و حتی مردان زمانی می4توانند حضور داشته باشند (اند. در زورخانه نیز فقط مردان مینداشته

). فتوت نیز مربوط به زمانی است که مدعی آن 11رسیده باشند (زورخانه حضور یابند که به سن بلوغ 

قدر ریش داشته باشند که توانند به زورخانه بروند که آنحداقل به سن جوانی رسیده باشد. جوانان زمانی می

شانه به ریش آنان بند شود. نقل است که جوانی خواست وارد زورخانه شود چون ریش نداشت یا به اندازة 

) 11ود نگذاشتند وارد گود شود. جوان شانه از جیب بیرون آورد و به گوشت صورت خود فرو برد (کافی نب

). در آیین فتوت بند کمر، که همان کشتی زردشتی است، حتی از دوران ایران باستان فقط به کمر 10و (

ی را در دین زردشت به ). البته مري بویس معتقد است کُشت10شد (ترها بسته میمردان و جوانان بالغ و بزرگ

اي است، فقط بر کمر افراد مردان بالغ گونه). در زورخانه نیز لنگ و تنکه که کشتی9بستند (کمر زن و مرد می

شدن شود. زنان و کودکان از بستن لنگ در زورخانه محذورند، زیرا بستن لنگ مجازاً به معنی آمادهبسته می

  آید.  ط از عهدة مردان برمیبراي مبارزه است که در باور فتیان فق

  

  بودن پهلوانانبرهنه

ها عالوه بر شباهتی که با آیین بودن پهلوانان زورخانه (جز پوشیدن لنگ) در زورخانهمواردي از قبیل برهنه

رفتند مهري دارد شاید متأثر از آیین عیاران و شطاران (شاخۀ سیفی فتوت) است که با بدن برهنه به جنگ می

ها لباس نیز، به باوري، به دلیل عالقۀ شدید آنان به حضرت حمزة سیدالشهداء بوده که در جنگ و این عمل

اندازي، که تا ). تعدادي از محققان برعکس بعضی از اعمال شطاران و عیاران را از قبیل شلنگ6پوشید (نمی

انه ـته،  متأثر از زورخها مرسوم بوده است و در اعمال شطاران نیز وجود داشها پیش در زورخانهالـس

ها وجود دارد، از (آیین ). بعید نیست این رسم، که در بین عیاران و شطاران و در زورخانه11اند (دانسته

  مهري) سرچشمه گرفته باشد.

  

  دامنیپاك

ل آن ـدان وصف کنند، اصـدار را بوتـاول چیزي که فت«ترین اصول فتوت است. دامنی یکی از مهمپاك

). چون درِ فتوت باز کنند 4دار را به کار است، شلوار است (اولین چیزي که فتوت«). و 4» (ی باشددامنپاك

چیز که بسته باشد، یکی بند شلوار، چیز باید که باشد از او سه بسته و سه گشاده؛ اما آناول مقدمه او شش

ها عوام براي اثبات ها و به تبع آننههنوز هم در زورخا .)4» (گفتن و...دوم چشم از نامحرم، سوم زبان از بد

پوشیدن که مطابق آیین و رسمی خاص گویند: هنوز بند شلوارم به حرامی باز نشده است. شلواردامنی میپاك

این سنت بعدها نیز  .)11) و (24) به فضیلت عفاف اشاره داشته است (4گرفت (در آیین تصوف صورت می

است » ازار پوشیدن جوانمردان«پوشیدن پهلوانان در اصل متأثر از تنکهجزء اصول  زورخانه شد. درحقیقت 

جوانمردان » سروال فتوت«ها جامهشد و احتماالً این پاي). به لنگ پهلوانان تنبان نطعی نیز گفته می11(
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توان به  ها بارها به سراویل فتیان اشاره شده است. براي اطالع بیشتر مینامه). در فتوت4نخستین بوده است (

  ).27حقیقت سراویل فتیان در حکم خرقۀ صوفیان است (). در27نامۀ سلطانی مراجعه کرد (مقدمۀ فتوت

بعدها  اما )، 10بودن پهلوانان متأثر از آیین مهري است (ها، مطابق آنچه بهار معتقد است، برهنهدر زورخانه

ها نیز بنیادي شده است. پوشیدن لنگ به باور بعضیتنه رعایت میبودن باالپوشیدن لنگ اجباري و فقط برهنه

شود که به حضرت آدم  نسبت داده می» نامۀ دالکانفتوت«دینی و فراتر از آیین مهري دارد. مثالً این سنت در 

). در 4در بهشت با خوردن میوة ممنوعه عریان شد و براي پوشش، برگ درخت انجیري بر خود پوشید ( 

شد مجبور رفت، تا جایی که اگر کسی برهنه نمیتنه در زورخانه نیز تأکیدات فراوانی میبودن باالمورد برهنه

بودن گریبان) نیز به نوعی در کردار و رفتار صوفیه هاي پیراهن را باز بگذارد، این عمل (بازکم دکمهبود دست

نامۀ ). در فتوت2کردند (وجود داشته است. ابن جوزي معتقد است بعضی از صوفیان پیراهنشان را چاك می

). در حال حاضر، بازبودن گریبان براي مردان 4بودن فتیان عملی مستحبی دانسته شده است (سلطانی برهنه

شود. این مورد به دلیل اینکه با مسائل (بدون اینکه اهل زورخانه باشند) نوعی ادعا و الف محسوب می

عی در تضاد است، تا حدود زیادي کمرنگ شده است و از اخالقی (پوشیدن بدن از نامحرم) به نو –اسالمی 

  شود.  تنه یا بازگذاشتن گریبان جز در محیط زورخانه هنجار اجتماعی تلقی نمیبودن باالنظر مردم برهنه

  

  خیزي سحر

ها نیز پهلوان باید طاهر و سحرخیزي نیز از اصول اولیۀ آیین فتوت است. طبق نظر مهرداد بهار در زورخانه

ها بعد از نماز صبح یا حتی قبل از آن به زورخانه ها فقط صبح). پهلوانان تا قرن10نظر باشد (سحرخیز و پاك

). به طور 6خالف سنت دیرین ورزش شبانه را هم دایر کرد (اکبر خراسانی بر). بعدها پهلوان6رفتند (می

خوردار اي  برگاهی از اهمیت ویژهبحخیزي و دعاي صکلی، هم در آیین فتوت و هم در آیین تصوف، سحر

» من اخلَص هللاِِ اَربعینَ صباحاً ظَهرت ینابِعِ الحکمه من قَلبِه علی لسانه«بوده است. زیرا مطابق حدیث مشهور 

اي حکمت از قلبش بر زبانش جاري ـهدا خالص کند چشمهـراي خـ). (هرکس خود را چهل صبح ب23(

ها روها و به تبع آندادند. هنوز در بین زورخانهزي و نیایش در صبح اهمیت فراوان میخیشود)، به سحرمی

  ام).  گویند: هنوز آفتاب بر رختخواب من نتابیده است (قبل از طلوع آفتاب بیدار شدهمردم، با افتخار می

  

   گرفتنکُشتی

). سـعدي  27دانسـتند ( اخالق ذمیمه میگرفتن را نماد نوعی مبارزه بین صفات حمیده و در آیین فتوت کشتی

اي ندارند، خرده گرفتـه  در حکایتی زیبا در گلستان به کسانی که قدرت بدنی دارند، اما از اخالق حمیده بهره

هم برآمده و کف بر دهان آورده. گفـت: ایـن را چـه حالـت     آزمایی را دید بهدالن زوریکی از صاحب«است: 

  آورد.دارد و طاقت سخنی نمیمیمن سنگ برگفت: این فرومایه هزار است؟ گفتند: فالن دشنام دادش،

  الف سرپنجگی و دعوي مردي بگذار        عاجز نفس فرومایه چه مردي چه زنی

                                                                                              )20(  
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). کشتی بندي سفید 27مزدا و جنگ با اهریمن است (بستن براي یاوري اهوراکشتیحتی در ایران باستان نیز  

سالگی از شود. هر زردشتی، پس از هفتو باریک و بلند است که از هفتادوپنج پشم سفید گوسفند بافته می

ون ـان مصـ). با بستن کشتی کالبد از نفوذ شیط12ن کشتی که بند بندگی خداوند است ناگزیر است (ـبست

 شده است). توجه به بستن کشتی آن اندازه اهمیت داشته است که نبستن آن گناه محسوب می12ماند ( می

). زیرا شجاعت از اصول اولیۀ آیین 24بستن اشارت است به فضیلت شجاعت (). در آیین فتوت میان12(

ت شجاعت است که تا حدود ویژه براي جوانان) براي کسب یا تقویها (بهفتوت است و رفتن به زورخانه

  زیادي در گرو قدرت بدنی است. 

  

  سایر وجوه شباهت 

که در آیین تصوف مراحل مختلفی وجود دارد که آخرین آن فقر و فنا است، در زورخانه نیز اگر پهلوانی چنان

گاه ی اینکه هیچبستند به معناي به زانو میبه باالترین درجه از قدرت بدنی، پس از دریافت کاسه و آینه (آینه

). حتی گاهی اوقات اوصافی که 11)، (6شود (می» کاله فقر«آیند) برسد، مفتخر به در مبارزه به زانو در نمی

خواهد براي پهلوانان ذکر شده است تا حدي مطابق رفتار و کردار صوفیان است. مثالً زمانی که پهلوانی می

اي ن او خرقهـه یا بر تـاالتر پذیرفتـاي بسالکی را به مرتبه را بپذیرد، شبیه زمانی است که پیره "اينوچه"

جاي آورده است و دست ارادت در دامن شجاعت آثار پهلوان و لوازم فقر و درویشی به). «...30پوشاند (می

ن شعار پهلوان نظر کاشانی سپرد و مومی الیه او را تنباالیه او را به پیر ارشادش شجاعتمحمدیزدي زد و مشار

). در آیین فتوت نیز پوشیدن 11» (بند انعام... فرمودنطعی [شبیه خرقه ارادت در مراسم صوفیان] و کاسه

عبا روشن تن آلفتیله (به تبرّك پنجگرفت. مثالً شمع پنجراویل فتوت همراه با آیینی خاص  صورت میـس

). این کار به 27کردند (ده امام را ذکر میخواندند و سپس نام مبارك دوازکردند)؛ دوازده کلمه بر مرید میمی

اهللا خلیفۀ عباسی به دست شیخ لدینگرفت. مثالً واعظ کاشفی معتقد است که الناصردست پیر انجام می

هاي مطهر و مقدسی صورت ). حتی گاهی اوقات این عمل در مکان27عبدالجبار سراویل فتوت پوشید ( 

رود و در کنار ضریح نورانی شیدن سراویل فتوت از بغداد به نجف میگرفت. مثالً مستنصرباهللا براي پومی

  ).      27پوشد (حضرت علی (ع) سراویل فتوت می

گود زورخانه به صورت بسیار محسوسی از سنت دراویش خاکساریه تبعیت کرده است. مواردي از قبیل 

رزشکار نسبت به دیگران در کردن براي دوري از نخوت و غرور، که وشدن؛ در جاي پست ورزشدرخاك

ا وجود اینکه در میدان مبارزة ـل کشتی؛ هنوز بـپاشیدن در مح)، خاك6گیرد (یـتري قرار مجاي پست

کردن، در خاك نشستن و... متأثر از این سنت ها و عباراتی مانند خاكگیران خاکی وجود ندارد، واژهکشتی

جا ریخته شده و... نیز ناظر بر همین خاك کشتی ما فالنها و کنایاتی از قبیل المثلدیرین است. ضرب

کنندگان از آن بایستی که عبورطوريساختند، بهها را بسیار کوتاه میمضمون است. از طرف دیگر، درِ زورخانه
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به اجبار خم شوند. به عقیدة ورزشکاران این نشانۀ فروتنی و تواضع جبري براي کسی است که وارد زورخانه 

  ).24اند ( ). در آیین تصوف نیز غایت تواضع را اساس شجاعت دانسته6) و (11( شودمی

جعفر محجوب گروهه (که شباهت با کبادة زورخانه دارد) از عادات فتیان بوده است. محمداستفاده از کمان

به عیاران گفتن او نـود که سخـگرفتند یکی این بیـگوید: از ایراداتی که بر مستکفی، خلیفۀ عباسی ممی

  ).27کرد (گروهه تیراندازي میرسیدن با کمانخالفتمانست و قبل از بهیـم

  

  هاي مذهب شیعه در زورخانه و ورزش پهلوانیج. جلوه

سخن شوند و بر گروه یاران نیز اطالق شیعه در لغت به معنی پیرو، طرفدار و گروهی است که بر امري یک

کار کردن است. شیعه در قرآن مجید در همین معنی بهبه معنی پیروي» تمشایع«شود. ریشۀ کلمۀ شیعه از می

) و در اصطالح به معنی پیروان و دوستداران 15؛ قصص/ 83(صافات/ » و إنَّ من شیعته لأبراهیم«رفته است. 

 بیت(ع) است. گروهی از مسلمانان که معتقدند پس از رحلت پیامبر اسالم(ص) حضرت علی(ع) جانشیناهل

). 15حق نبودند (رگزیدند برـر را به عنوان خلیفه بـساعده ابوبکۀ بنیـی که در سقیفـبرحق اوست و کسان

گوید: شیعه در عرف فقیهان خَلَف و سلَف بر پیروان و اتباع علی و پسران او خلدون نیز در مورد شیعه میابن

)، اما به مرور 26شد (دیگري نیز اطالق می). شیعه در صدر اسالم به پیروان کسان 28و  3شود (اطالق می

زمان خاص پیروان اهل بیت شده است. مذهب شیعه بعدها به دالیل مختلف به فرق متعددي منشعب شد 

امامی) است که در این پژوهش نیز امامی (اثناعشري= دوازدهترین فرقۀ تشیع شیعۀ دوازده). مهم2و  16(

   بیشتر همین فرقه مدنظر است.      

دانند و بعضی از ائمه(ع)، از گفتنی است که بسیاري از محققان آیین تصوف را منشعب از مذهب شیعه می

اند العابدین (ع)، امام جعفر صادق (ع) و امام رضا(ع) را از پیشوایان اولیۀ متصوفه معرفی کردهجمله امام زین

ي تشیع و تصوف و الصله بین التّصوف و ها). مصطفی الشیبی دو کتاب مشهور در همین زمینه به نام26(

  آورده است.التّشیع به رشتۀ تحریر در

ویژه هاي مربوط به آن کامالً نمایان است. بهها و آییندر بسیاري از موارد تأثیر مذهب تشیع بر زورخانه

سک زورخانه تر حضرت علی(ع) و امام حسین (ع) مبناي بسیاري از مناارادت به ائمه اطهار و از همه مهم

گردیده است. این تأثیر در دوران صفویه، که اوج مذهب تشیع است نمود بیشتري پیدا کرده است. پرتو 

در قرن یازدهم ورزش پهلوانی به نهایت ترقی رسیده و امر ورزش با اختالط با مذهب  بیضایی معتقد است:

ه در زورخانه رواج یافته است صورت دیگري یافته است. مظاهر و مراسم تشیع در زمان سالطین صفوی

ه و شعائر آن همزاد و همراه بوده است ... این ورزش با تمامی ـب شیعـ). زورخانه همواره با مذه11(

داران پیش رفته، تحت تعالیم و شعائر هاي شیعی علویان، شعوبیان، عیاران، شطاران، اسماعیلیان و سربهنهضت

اي که ظاهراً متأثر از شود زورخانهاي شواهد در ورزش اشاره میه پاره). در ادامه ب6ها بالنده شده است (آن

  مکتب تشیع است. 
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کرد سایرین با صداي حق حق و علی علی او را جواب وقتی میاندار براي هر ورزشی شمارشی شروع می -

  ).11دادند (می

رخانه در هر کاري اولویت دارند، طبقه سادات که اوالد پیشواي عالم امیرالمؤمنین علی (ع) هستند، در زو« -

» پاي سردم«ها نیایند جاي آنولو مبتدي باشند و روز اول ورودشان به گود باشد و اگر از عهدة میانداري بر

روي او و بهشد و ارجمندترین فرد بعد از او رو). در قدیم مشهورترین شخصیت میاندار گود می11» (است

گرفت. در موقع ها در پشت میاندار قرار میترین آنشد و مبتديمی پشت به سردم زورخانه مشغول ورزش

  ). 11ترین است (کسوتکردن میل نیز حق تقدم در درجۀ اول با سادات و بعد با پیشبلند

کند و باعث تحسین سایرین شود، مرشد براي تشویق و تحریک او کاري هرگاه ورزشکار در گود شیرین -

 ).11کند (بیهش میهاشم تشبه جوانان بنی

راند کلماتی را به زبان می» چرخگل«در هنگام چرخیدن یکی از ورزشکاران پس از خواندن چند بیت براي  -

 ).11گویند (و... که حضار آمین می "برش ذوالفقار"از قبیل  حق پیر، مزد استاد، 

علی (ع) را در صحراي بنناند گودي زورخانه براي آن است که گودال قتلگاه حسیبعضی تصور کرده  -

ساختند به تبعیت از قبر گوشه میی گود زورخانه را ششـاهـ). و از اینکه گ6کربال به ذهن متبادر کند (

  ).6حسین (ع) بوده است (گوشۀ امامشش

عبا یا نام حضرت علی (ع) حک تن آلهاي بازوبند پهلوانان آیاتی از قرآن یا نام پنجروي عقیق یا عقیق  -

  ). 6شد ( می

ها عدد دوازده وجود دارد که عالوه بر تقدس یادآور در بسیاري از الفاظ و مسائل مربوط به زورخانه  -

خواند بستن بر شاگرد میگوید: اگر پرسند کلماتی را که استاد در وقت میانامام است. واعظ کاشفی میدوازده

ینی از قبیل عدل کردن، تبري از دشمنان خدا، نهی از چند است؟ بگوي دوازده. اکثر این مفاهیم مذهبی و د

). اگر 27چیز بستنی است... (منکر و... است. یا اگر پرسند بستنی چند است و گشادنی چند، بگوي دوازده

پرسند آداب استادان کشتی چند است؟ بگوي دوازده. اگر پرسند آداب شاگردان چند است؟ بگوي دوازده. 

دانی (کباده) دوازده و چند است؟ بگوي دوازده صفت. همچنین براي آداب کمان اگر پرسند آداب پهلوان

  ). 11کردن نیز دوازده شرط ذکر شده است (آداب چراغ روشن

قبله از سنگ مرمر بهکردند و محرابی رومتر طراحی میمتر در دوازدهها را دوازدهحتی طول و عرض زورخانه

ضرب آن دوازده است). حتی زمانی که عرض سه ذرع بود (حاصلساختند که به طول چهار ذرع و می

شود، با خطی سبز (که نشانۀ سادات زمینی با خصوصیات باال میاي در زیرپوریاي ولی وارد گود زورخانه

باید ی که مراد تو حاصل شود میـر خواهـاست) در محراب نوشته شده بود که اي پهلوان محمود، اگ

  ).11خانه به سر بري (بادتسال در این عدوازده
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  تأثیر مراسم امام حسین (ع) بر سردم زورخانه 

هـاي  است، که براساس پژوهش پرتو بیضـایی متـأثر از عـزاداري   » سردم«هاي زورخانه یکی از ارکان و مکان

پولی  ها،شیعیان در ایام محرم است. وجود منقل و چراغ در جلو درب ورودي تکایا، و به تبع آن در زورخانه

اند، دقیقـاً  طلبیدند و بعدها به طور مطلق آن  را پول چراغ گفتهعنوان چراغ سردم میکه اهل سردم از مردم به

نـام داشـت.    "پول چـراغ "شد یـی که از حضار وصول مـها نیز پولا است. زیرا در زورخانهـهشبیه زورخانه

آیین زردشتی است، زیرا در این آیین براي آتش ارج  ها متأثر ازتوان بر آن بود که وجود آتش در زورخانهمی

) آتش در آیـین  25تر از سایر عناصر بوده است... (و ارزش واالیی قائل بودند و آتش در این آیین خیلی مهم

کـه نقـل شـد،    ). اما چنان25اند (بندي کردهقدر مورد توجه بوده که آن را به انواع گوناگونی دستهزردشت آن

ها از مراسم عزاداري حضرت امام حسین (ع) و مکتب تشیع نیز متـأثر شـده اسـت. در    ر زورخانهآتش و... د

دادند. آیین فتوت نیز براي شمع و چراغ ارزش واالیی قائل بودند و آن را به نحوي به مکتب تشیع نسبت می

فتیان  نیز دوازده کلمـه  ). هنگام بستن کمر 27معنی چراغ در نظر فتیان روشنایی باطن و آشنایی ظاهر است (

عبـا)  تـن آل فتیله (بـه اعتبـار پـنج   کردند و براي تبرك چراغی پنجخواندند و از دوازده امام یاد میبر مرید می

  ).27کردند (روشن می

  

  زنگ در زورخانه 

ویـژه هنگـام ورود   ال زنگی وجود دارد کـه در مـواقعی بـه   ـها و کنار طبکه مشخص است، در زورخانهچنان

بستند که بعـدها بـه   شود. ضمن اینکه بسیاري از پهلوانان زنگ شجاعت را به بازو میکسوتان نواخته مییشپ

نام و عنوان زنگ حیدري (حضرت علی (ع)) مرسوم شد، چیزي شبیه به زنگ در کنار آتش در آیین زردشت 

نماد تاج بود با زنجیري از زر  اي کهنیز وجود داشته است. در آیین زردشتی بر فراز این اورنگ [آتش] زرینه

). اما این مورد بعدها تحت تأثیر تفکرات شیعی قرار گرفته، یا متأخرین بـه ایـن   13از گنبد آویخته شده بود (

  اند.اند، تا جایی که به آن زنگ حیدري (لقب حضرت علی (ع)) گفتهبوي شیعی دادهومناسک رنگ

  

     گرفتنسنگ

کم وبی است که از دو قطعه تخته وزین تشکیل شده است. هر لنگه سنگ دستسنگ امروزه دو لنگه وزنۀ چ

شده است. کیلو وزن دارد. قراین زیادي در دست است که قبالً این ابزار از سنگ ساخته می 40و حداکثر  20

  ).6اند (بعضی سابقۀ آن را به برداشتن درِ خیبر به دست حضرت علی (ع) نسبت داده

رسد، بگو افکنی به که میگرفتن چنین آمده است: اگر گویند سنگان در مورد سابقۀ سنگبراي تعلیم نوآموز

کرد، از منجنیق سنگی به سپاه اسالم افکندند که به شاه والیت (ع) که در محلی در قلعه سالسل جنگ می

  ).6حضرت علی آن را به سوي قلعه افکند و ویران کرد (
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  رفتکار میفتن بهگرهایی که براي شمارش سنگواژه

گرفتن اند، در شمارش سنگگرفتن را نیز به حضرت علی (ع) نسبت دادهعالوه بر اینکه فلسفۀ وجودي سنگ

شود که ناشی از باورهاي هایی دیده میشود، الفاظ و ترکیبکه با نوایی موزون توسط دیگران قرائت می

گوشۀ جاي عدد شش ششۀ خیبرگشاي علی، بهجاي عدد پنج پنجشیعی و مقدسات آنان است. از جمله به

رضا جاي عدد هشت قبلۀ هشتم یا امامجاي عدد هفت امام هفتم محبوب ملک بغداد، بهقبر حسین(ع)، به

جاي دوازده جمال فرزند برحقش، بهجاي عدد یازده علی و یازدهکرم از علی ولی اهللا، به 10جاي عدد (ع)، به

بردند که اشاره جاي هفده هفده کمربستۀ موال را نام میمعصوم پاك، بهچهارده جاي چهاردهقائم صلوات، به

وسیلۀ حضرت علی (ع) بسته شده است (پس از آنکه دارد به هفده نفري که در واقعۀ غدیرخم کمرشان به

  ). 11، 6، 27پیامبر(ص) کمر حضرت علی (ع) را بست) (

  

  زدنچرخ

زدن یا چرخیدن است. ها، که یادآور سماع اهل تصوف است، چرخانهیکی از اعمال مشهور و دلنشین  زورخ

کوب از افراد زدن از طرفی متأثر از آیین تصوف و بنا به روایتی یادگاري از افتخارات تشیع است. زرینچرخ

زدن و سماع صوفیان براي آن است تا خودي کند و معتقد است چرخزن یاد میزن به درویشان چرخچرخ

زدن را اشارت به شهود حق در جمیع جهات، جهیدن را اشارت به غلبۀ شوق به کوب کنند. چرخلگد خود را

نامۀ سلطانی آمده است ). در فتوت19داند (کردن نفس اماره نیز میکوفتن را اشارت به پامالعالم علوي و پاي

است از او بباید جست و پناه  زدن) پرسیدند، بگو معنی آن است که نفس خانگیاگر از معنی جهندگی (چرخ

آمده است. حتی گاهی در ها از تمرینات جنگی به حساب میخانهزدن در زور). چرخ27به خدا باید برد (

). چرخیدن 6شده است (ها براي دفع دشمن و... از چرخیدن  به شیوة پهلوانان زورخانه استفاده میجنگ

ها ترشد و به بزرگها شروع میترزدن از کوچکته است. چرخانواعی مانند چرخ تیز، چکشی، چمنی و... داش

ها خواهند که اجازه دهند تا آنزدن پهلوانان با التماس از دیگري مییافت. به همین دلیل موقع چرخخاتمه می

. بودن دیگري را اثبات کنندبودن خود و بزرگخواهند بالکنایه کوچکها با این کار میبچرخند. درحقیقت آن

کنند: اگر گویند جهندگی از که ماند؟ بگو از شاه اهل زورخانه چرخیدن را به حضرت علی (ع) منسوب می

  ). 27والیت که روز حرب خیبر دامن به میان زد و از خندق چنبر گذشت (

  

  پیشنهادها

شی و از هاي مختلف ورزشدن رشتهها و تخصصیهاي تربیت بدنی در دانشگاهبودن رشتهبا توجه به دایر

اي در کنار هـهاي ورزشی، ضرورت دارد چنین رشتهـهاي مختلف در رشتود فدراسیونـتر وجهمه مهم

ها آموزش کم نحوة داوري و اصول آن مانند سایر رشتهها تدریس شود یا دستهاي دیگر در دانشکدهرشته

شکاران ایرانی، سپس در بین سایر داده شود تا این ورزش در وهلۀ اول جاي خود را در بین ایرانیان و ورز

را در صورت ـز اهمیت است. زیـر از جهات گوناگون حائـن امـکه بایسته است، پیدا کند. ایملل، چنان
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شدن آن بسیاري از باورهاي ناب دینی و اخالقی ما، که در درون این ورزش حل شده است، هم براي محقق

ها که هیچ گردد. از طرف دیگر، بعضی از ورزشلل منتقل میشود و هم  به سایر مجوانان ایرانی احیا می

اند و همراه خود باورهاي دینی سنخیتی با فرهنگ و دین ما ندارند به صورت رسمی در ایران جایگاهی یافته

هاي مذهبی و اخالقی ما هم در تضاد باشند، اند که شاید با آیینو اخالقی ملل دیگر را به ارمغان آورده

  شود.که لزوم احیاء و اهمیت دادن بیش از پیش به این رشتۀ ورزشی احساس می مشخص است

  

  نتیجه

گردد. این ورزش میکه از نام آن پیداست، به دوران قبل از اسالم برقدمت و منشأ ورزش باستانی ایران، چنان

بسیاري از باورها و تأثیرات فراوانی از تفکرات دینی قبل از اسالم (آیین مهري و دین زردشتی) گرفته و 

مناسک آن ادیان در این ورزش نمایان شده است. این موارد حتی بعد از اینکه آن ادیان در ایران از بین رفته 

اند. پس از ظهور اسالم، این ورزش از اند، در این ورزش تقریباً به قوت خود باقی ماندهرنگ شدهیا بسیار کم

گرفتن و ساختمان تأثیر پذیرفته است. بعضی از موارد مانند کشتی عرفان و تصوف، آیین فتوت و مکتب تشیع

ظاهري زورخانه به نحوي هم با ادیان قبل از اسالم شباهت دارند و هم با موارد بعد از اسالم (تصوف، فتوت 

هاي قبل از کند که شاید همۀ این موارد متأثر از آیینو مذهب تشیع). این مطلب این حدس را  تقویت می

وسیلۀ تصوف، آیین  فتوت و مذهب شیعه تقویت یا ماندگار شده باشند. از آنجا ها بهالم بوده یا آن شباهتاس

اند و احیاناً یکی از دیگري منشعب شده که خود تصوف و فتوت و مذهب شیعه به نوعی بر هم تأثیر گذاشته

وت را مربوط به حضرت علی(ع) دانسته اند) یا فتکه گفتیم منشأ تصوف را ائمۀ اطهار(ع) دانستهاست (چنان

هاي فتوت (قولی) به نام تصوف تغییر اسم داده اند یا یکی از شاخهاي از تصوف دانستهیا حتی آن را شاخه

زمان ریشه در تواند همزدن، توجه به مرشد و... میاست، بعضی از اعمال و گفتار اهل زورخانه مانند چرخ

  تر است؛شیع داشته باشد. اما، تأثیر این موارد محسوسباورهاي فتوت، تصوف و مذهب ت

کشتی، ضرورت وجود مرشد، توجه به رباعی و شباهت ظاهري چرخ، گلمواردي از قبیل گُل -1

  ساختمان زورخانه متأثر از تصوف است.

دامنی پهلوانان، سحرخیزي و اكـبودن پهلوانان، پرهنهـمواردي از قبیل حضور نداشتن زنان، ب -2

  رفتن پهلوانان متأثر از آیین فتوت است.گکشتی

مواردي از قبیل توجه به سادات و احترام ویژه براي آنان، توجه به عدد دوازده، وجود زنگی به نام  -3

هاي بسیار از مقدسات شیعه مانند اسم ائمه(ع)، محل کار بردن واژهزنگ حیدري (لقب حضرت علی(ع))، به

ها رود ورزشکاران به زورخانه، وجود سردم و چراغ سردم در زورخانهشهادت آنان و... در هنگام ورزش و و

 متأثر از باورها و مناسک مذهب تشیع است. 
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