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Introduction 

Research Background 

About the history of heroic wrestling, there are valuable books such 

as: History of ancient sports of Iran by Beyzaei - nicknamed Parto-; 

History and culture of Zourkhane by Ensafpour; Iran's history of 

wrestling by Abbasi; and Heroic ritual and Zourkhaneh custom by 

Aghayri, all of which provide valuable information about wrestling 

terms and techniques. In addition to these, several articles have been 

published about the wrestling, the most important of which are: "The 

history of wrestling in Iran" by Parviz, which discusses the oldest 

archaeological document about wrestling in Iran; "Wrestling and the 

archetype of the hero" by Khosravi et al., which, from the perspective 

of the theory of the collective unconscious, deals with the ritual of 

wrestling as the manifestation of the archetype of the hero's battle with 

the shadows (the battle of the protagonist with the antagonist); 

"Zoroastrian Sedre and Kosti and its reflection in Kormanji Wrestling 

and Ferdowsi's Shahnameh" by Bidaki, which refers to the influence 

of  wearing Sedre and Kosti in Zoroastrianism on the clothes and belts 

worn by wrestlers in the Kormanji Wrestling, as well as the reflection 

of this tradition in the Shahnameh.  
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So far as the ritual of wrestling and its laws are concerned, no research 

has been done on the scrolls, and this research is one of the first 

attempts. 

Goals, questions, and assumptions 

Although archaeological documents and ancient Persian historical and 

literary books provide valuable information about the wrestling in 

different periods of Iran's history, unfortunately, except for a few 

writings such as Soltani's Fotovvatnameh (by Waez Kashefi 

Sabzevari) (Kashefi Sabzevari, 1971, 312-306) and a book the 

manuscript of which belongs to the 9th century of the Hijri (Ra ten 

treatises on shooting and archery and warfare, 2018, 41-37), none of 

them, in particular, have dealt with the rituals, terms, laws, and 

techniques of wrestling. Accordingly, the only texts that provide 

valuable information in this regard, and they refer to the ritual of 

wrestling among wrestlers, are the narrative scrolls and late heroic 

poems; therefore, the purpose of this research is to provide a clear 

picture of wrestling and to show the rituals, terms, laws, and 

techniques of wrestling, what is neglected in many ancient texts. 

This article tries to answer these questions: What are the 

differences between ancient wrestling and new wrestling? What terms 

have been forgotten in new wrestling? What techniques can be added 

to the treasure of new wrestling? 

Main discussion 

In the narrative scrolls and late heroic poems, we are dealing with two 

types of wrestling: one, a wrestling for match, and the other, for battle. 

In the wrestling for match, two wrestlers, in the city square or in front 

of the soldiers, prove their strength, fight with each other. The one 

who knocks the other down is the winner. In the narrative scrolls and 

late heroic poems, we have few examples of this type, the most 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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important of which are: Rostam's wrestling with Afrasiab in Turan's 

capital square. In the narrative scrolls and late heroic poems, most of 

the wrestling are wrestling for battle, which sometimes changed the 

fate of a war and determined the winner of the battle. 

In the narrative scrolls and late heroic poems, we have rules of 

wrestling, which are considered errors today, but in the past, their use 

was free. In these wrestling, wrestlers either used combat uniforms or 

wore special clothes called Tonoke. In these wrestling, we encounter 

techniques that have been forgotten today and we only see their names 

in some scrolls or some Persian dictionary. 

Conclusion 

Although the sport of wrestling in Iran is several thousand years old, 

apart from the books and articles that have been published in the new 

era, and some books and short poems that are related to several 

centuries ago, written documents are not available about the ritual, the 

techniques and terms of wrestling. The narrative scrolls and late heroic 

poems are among the sources that can give us valuable information 

about the rules and terms of wrestling. These sources have discussed 

five laws about wrestling clearly and comprehensively, and some rare 

references are mentioned in this field. In addition, In the narrative 

scrolls and late heroic poems, we can see valuable information about 

the place and time of the wrestling, the clothes of the wrestlers, the 

types of rare techniques, and also some terms of the old wrestlers. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0410 مرداد و شهریور، 45، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.45.6.3 

 

 ها، اصطالحات، قوانین و فنون کُشتی پژوهشی پیرامونِ آیین

 های پهلوانی متأخّردر طومارهای نقالی و منظومه

 1* بهزاد اَتونی

 (01/10/0410پذیرش:  10/10/0410)دریافت: 

 چکیده

های رزمی/ ورزشی بشر بوده است که قدمت آن )با احتیاط و ترین فعالیتکشتی یکی از قدیم

تنها در بـین ایرانیـان   حدس( شاید به نخستین ایام پیدایش انسان بر روی زمین برسد. کشتی نه

همیـت بسـیاری بررـوردار بـوده     باستان، بلکه در میانِ بسیاری از اقوام کهن سابقه داشته و از ا

ــا ایرانیــان اســت و قــدیم  ــی م ــد، ورزش/ رزمِ ک،شــتی، ورزش مل ــرین اســناد اســت. هردن ت

گـردد، ولـی بـا کمـال     شنارتیِ ایران در این زمینه، به حدود سه هزار سال پیش باز مـی باستان

ۀ کوتـاه، و نیـز   هایی از دند رسالغیر از بخششگفتی، از دوران باستان تا اوارر عهد قاجار، به

یـ  از  دند منظومه و شعرِ مختصر )که همگی مربوط به عهد تیموری به بعد هستند(، در هیچ

، نامـه گرشاسـ  ، شاهنامهدون  ایهای پهلوانیآثار تاریخی، حماسی و عامیانه ــ حتّی منظومه

آن پردارته  و ... ــ به گستردگی و فراری، به آیین کشتی و اصطالحات و انواع فنون نامهبهمن

هـای پهلـوانی متـ رر ازجملـه منـابعی هسـتند کـه تـا         نشده است. طومارهای نقالی و منظومه

                                                                                                              
 )نویسندة مسئول(. آیت اهلل بروجردی، بروجرد، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه . 1

 *Behzad.atooni@abru.ac.ir 
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قیمتـی درمـورد قـوانین، اصـطالحات،     سازند و اطالعات ذیحدودی، این نقیصه را مرتفع می

ابع دهند. از آنجا که این منها و فنون کشتیِ رزمی و پهلوانی در ارتیارِ روانندگان قرار میسنت

روی، نگارنده بر آن اند، بدینارزشمند، تا به حال مورد توجه پژوهشگرانِ ورزش باستانی نبوده

 است تا در این جستار به این امر بپردازد.

قـوانین کشـتی، اصـطالحات     ،های پهلوانی مت رّرک،شتی، طومار نقالی، منظومه های کلیدی:واژه

 کشتی.

 . مقدمه1

های ورزشی است که نزد ملل مختلـ،، از دوران باسـتان، بـه    تهترین رشکشتی یکی از کهن

ها پیش از اسـالم و یـا بـه درازای تـاریب، نبـرد      قرن»شده است. اشکال گوناگون برگزار می

« گفتنـد تن یا گالویز شدنِ دو نفر با یکدیگر و فائق آمدن یکی بر دیگری را کشتی مـی بهتن

تی دیگر از ک،ستی یا ک،ستی ِ پهلوی است که همان ریخ (. واژة ک،شتی01، ص. 0711عباسی، )

 ــسالگی نب و از جنس پشم گوسپند، که زرتشتیان پس از پانزده 10کمربند یا بندی است با 

، ج. 0711بسـتند )در ایـن بـاره رپ: پـورداود،     سالگی ـــ بـر میـان مـی    و به عبارتی، هفت

، همـاوردان،  «نبـرد کشـتی  »ر (؛ و از آنجـا کـه د  040ـ045، صص. 0700؛ معین، 741/ص.0

گفتند. می« گیرک،ستی»یا « گیرکشتی»ان گرفتند، به آنبندِ یکدیگر را به قصد زورآزمایی میمیان

« گرفتنک،ستی »صورت و به« گرفتن»فردوسی همراه با فعلِ  شاهنامۀکلمۀ ک،ستی، دند بار در »

ۀ فلـورانس ـــ کـه یکـی از     است. این کلمه، در نسـخ « ورزش کشتی»آمده و منظور از آن، 

است ــ جـز در نبـرد بیـژن و هومـان، در بقیـۀ جاهـا        شاهنامههای موجود ترین نسخهکهن

، ک،ستی به معنای برهان قاطع(. در 011، ص. 0731ثبت شده است )بیدکی، « ک،ستی»صورت به

یابند، یل میدار به هم تبدنقطه و شینِ نقطهنیز آمده است و دون در فارسی، سینِ بی« کوفتن»

الدین ، ذیل ک،ستی؛ نیز ن : جمال0700بنا بر آن، ک،شتی نیز روانده شده است )برهان تبریزی، 

 (.0750انجو، 
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گیری، از نخستین دوران ظهـور انسـان بـر روی    رسد زورآزمایی و کشتینظر میبه

بیعـی و  ای طگونـه ها، و یا اوقات فراغت، بـه ها و نزاعزمین موردتوجه بوده و در جنگ

ترین اسناد مکتوبی که در آن از کشتی )البته نـه  شده است. یکی از قدیمغریزی اجرا می

النهرین بر میان رفته، الواحی است گِلی که از تمدن بیندر معنای تخصصی آن( سخن به

که موضوعِ آن، حماسۀ گیلگمش است ــ گیلگمش با  ــجای مانده است. در این الواح 

آنان، پنجه »گیرد: جوید و با او ک،شتی میو تنومند به نام انکیدو ستیز میپهلوانی زورمند 

گـاه،  بـه هـم درآمیختنـد ....آ، آن    0کـار در پنجه کردنـد و هموـون زورآزمایـانی کهـرده    

...« دنـان بـر رـاپ اسـتوار مانـد      گیلگمش، انکیدو را پشت، رم کرد، اما پای وی هم

تـرین سـند تـاریخی در ایـن     تان نیـز قـدیم  (. در ایـران باسـ  41، ص. 0710)گیلگمش، 

رصوص، مربوط به تبری مفرغی در لرستان است که قدمت آن به سه هزار سال پـیش  

 رسد. در این تبر، می

گیر در قسمت عقِ  لولـه نصـ  شـده اسـت کـه هـردو کـامال         مجسمۀ دو کشتی

انـد. یکـی   بنیه، برهنه و سالم هستند و سر و گردن همدیگر را در ارتیار گرفتهقوی

رسـد و بـا تـالش و جـدیت،     نظر میتر بهگیران در مقابل حری،، مصمماز کشتی

العمـلِ طـرم مقابـل، دنـدان     گردن حری، را گرفته است، ولی درعوض، عکـس 

 (.3، ص. 0711متعارم نیست )پرویز، 

                                     
 زار ساله در لرستانسه ه گیر بر روی تبری: مجسمۀ دو کشتی1تصویر 

Figure 1: The statue of two wrestlers on a three-thousand-year-old ax in 

Lorestan 
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ایِ دورة شنارتی، اسناد مت رّرتری دون بشـقا  نقـره  بر این سند مهم باستانعالوه

ساسانی و یا نقاشی دیواری متعلق به همین عصر از شمال افغانستان در دست است که 

گیر، درحالی که شلوارکی بـه پـا دارنـد و دسـت بـر کمـر یکـدیگر        ها، دو کشتیندر آ

نقـل از  بـه  047-040، صـص.  0711شـوند )ریاضـی و همکـاران،    اند، دیـده مـی  گرفته

 (.014، ص. 0411رسروی و همکاران، 

                                  

 به دورة ساسانیای متعلق گیر بر بشقاب نقره: تصویر دو کشتی2تصویر 

Figure 2: The picture of two wrestlers on a silver plate belonging to the Sasani era 

دند از ک،شتی در ایران باستان، اسناد اندکی در دست است ـــ و ما به بررـی از  هر

ها اشاره کردیم ــ ولی در عوض، در ایران پس از اسـالم، مـدارپ بیشـتری دربـارة     آن

گیران وجود دارد که این، رـود،  گیری و نام و القا  برری از کشتیآیین کشتی سنّت و

نشان از رواجِ کشتی در میانِ اقشاری از مردم بوده است. در ذکرِ حالِ معزالدّولۀ دیلمی 

کرد که در مند به کشتی بود و جوانان را به این فن تشویق میگونه عالقهاند، او آنآورده

گیـری ارتصـاص داده بـود و در روزی معـین،     ، میدانی را به کشتیقصر رود در بغداد

داد )رپ: ابـن  های دیبا به برندگان مـی های درهم و جامهکرد و کیسهمسابقه برگزار می

مندیِ حاکمان رطۀ شمال ایران به کشتی (. بعدها همین عالقه740، ص. 0751جوزی، 

بینیم؛ آنجـا کـه پادشـاهان و بزرگـان،     را، در قرن نهم و در دربار محلی امرای دیلم می
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، 0704نشسـتند )رپ: مرعشـی،   کردند و به تماشـای آن مـی  مسابقات کشتی برگزار می

بر رواج کشتی در شمال ایران، در منـاطق رراسـان، کرمـان و عـرا      (. عالوه713ص. 

ای که بررـی از سـربداران   گونهگیری در بین عامۀ مردم رواج داشت، بهعجم نیز کشتی

گیر بودند، و یا در زمان حکومـت آل مظفـر، در کرمـان، بـین     رراسان، پهلوان و کشتی

گیران کرمانی و رراسانی نزاعی واقع شـد کـه در آن نـزاع، والـدة پادشـاه .شـاه       کشتی

شجاعآ جان  کرمانی گرفت و پهلوان اسد بن طغانشاه جانـ  رراسـانی )رپ: کتبـی،    

ــز، معــروم (. در عــرا  عجــم و در زمــان33، ص. 0704 ــرین حکومــت مغــوین نی ت

گیر، پهلوان فیلۀ همدانی بود که اندامی تنومند و متناس  داشت و در برابرِ راقان کشتی

 (.017، ص. 0710گیران غلبه کرد )رپ: جوینی، مغول، بر تمام کشتی

حاکمان مغول که دند صـباحی را در رببـع مسـکون ـ و البتـه سـرزمین ایـران ـ           

ای گونهگیری داشتند؛ بهای وافر به کشتی و کشتیت کردند نیز عالقهتازی و حکومت،رپ

امرای لشکر باید که پسران را تیر اندارتن و اس  تـارتن  »اند که که از دنگیز نقل کرده

، 0717)همدانی، « گرفتن، نیکو درآموزند و ایشان را بدین کارها، آزمایش کنند و کشتی

عنی اگتای قاآن نیز به دیـدن رقابـت کشـتی میـان     (. پسر و جانشین دنگیز، ی515ص. 

انـدازان و  هـر شـبانگاه، تیرانـدازان و دـر     »ای کـه  گونـه پهلوانان، بسیار راغ  بود به

)همان، « گیران را در هم اندارتی و آن را که راجع آمدی، بنوارتی و عطاها دادیکشتی

به تماشای کشتی راغ  آمده است او  التواریبجامعو  جهانگشای تاریب(. در 010ص. 

بود و در اول، جماعت مغوین و قفواقان و رتائیان در ردمت او بودند. دون رراسان 

گیـران رراسـان و عـرا  پـیش او گفتنـد. ایلوـی بـه        مستخلص شد، حکایـت کشـتی  

فیلـه  گیر فرستند. یکی بود از همدان، پهلـوان جورماغون فرستاد و اشارت کرد تا کشتی

؛ دون به نزدی  قاآن رسید، منظـر و شـکل او از ضـخامت جوـه و     گفتندی، بفرستادند
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تناس  اطرام، وی را نی  روش آمد. با جماعتی دیگر که در پیش او بودند، فرمود تا 

، ص. 0717؛ همـدانی،  017، ص. 0710گرفت، بر تمامت غلبـه کـرد )جـوینی،     کشتی

033.) 

الـدین  ن دهم هجری توسط زیـن نیز، که در اوایل قر الوقایعبدایعدر گفتار نوزدهمِ 

نامِ پهلوان محمدابوسعید گیری بهمحمود واصفی به رشتۀ تحریر درآمده است، از کشتی

گذرانـد و هـیچ پهلـوانی    یاد شده است که در دربارِ سلطان حسین تیموری روزگار می

زانوی او را به زمین نرسانده بود. پهلوان محمد در فن کشتی، کتابی تصنی، کـرده بـود   

دیدند، زانوی عجز که هرگاه منشیانِ میدان فصاحت و سخنورانِ معرکۀ بالغت آن را می

 (.430-413، صص. 0743نهادند )واصفی، بر زمین می

یابـد و پهلوانـان و   تری میگیری رواج گستردهظاهرا  از عصر صفوی به بعد، کشتی

ای که مـوال  در  گونهه(؛ ب05، ص. 0747رسند )کاظمینی، زبردستانِ بیشتری به ظهور می

دارد ، نام بیش از صد تن از آنان آورده شده است و مؤل، اظهار میالتواریبرستمکتا  

اند که هریـ  بـه نیـروی سـرپنجه و     گیران بسیار بودهدر آن ایام، پهلوانان و کشتی»که 

پـاره  کندند و تابۀ آهـن را ماننـد مـوم از هـم     قوت بازو، دنار ده ساله را از زمین برمی

 (.  413، ص. 0741الحکما، )رستم« نمودندمی

شـنارتی و کتـ  تـاریخی و ادبـی کهـن پارسـی، اطالعـات        هردند اسناد باسـتان 

دهند، ولی مت سـفانه  دست میقیمتی از مسابقۀ کشتی در ادوار مختل، تاریب ایران بهذی

اری )کاشـفی  از واعظ کاشفی سـبزو  نامۀ سلطانیفتوتهایی دون غیر از اندپ نوشتهبه

گیـری و تیـ    تیراندازی و کشتی»ای که در ( و رساله700-710، صص. 0751سبزواری،

نوشته شده و نسخۀ رطی آن متعلق به قرن نهم « آ  دادن و جنگ کردن و اس  تارتن

، صـص.  0731، آوریداری و جنـگ ده رساله در تیراندازی و کمـان هجری است )رپ: 
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ها، اصطالحات، قـوانین و فنـون کشـتی،    به آیین ی  به شکلی تخصصی،(، هیچ71-40

قیمت اند. به عقیدة نگارنده تنها متونی که اطالعاتی ذیگونه که بایسته است، نپردارتهآن

گیری در بین پهلوانان دهند و اشاراتی دقیق به آیین کشتیدر این رصوص به دست می

ت. هردند این متون، برگرفته از اس های پهلوانی مت رّردارند، طومارهای نقالی و منظومه

هـا کـه بـه جزئیـات و دقـایقِ      اند، ولی بررالمِ آنو آثار کهن حماسی پارسی شاهنامه

اند ــ حتّـی  دست دادهاند و صرفا  اشاراتی کلی از این گونه رزم بهگیری نپردارتهکشتی

انـد و  دههـا و فنـون کشـتی توجـه کـر     ها، آیینترین شیوهشاهنامۀ فردوسی ــ به جزئی

توانـد  بررسی مجموِع این متون ــ آنوـه در ایـن جسـتار در صـدِد آن هسـتیم ـــ مـی       

 دست دهد.تصویری روشن از کشتیِ پهلوانی به

 . پیشینۀ تحقیق2

 تـاریب ورزش باسـتانی ایـران   در زمینۀ تاریب کشتی پهلوانی، کت  ارزشـمندی دـون:   

پـور؛  ( از غالمرضا انصـام 0757) تاریب و فرهنگ زوررانه( از حسین بیضایی؛ 0710)

 ایآیـین پهلـوانی و سـنت زوررانـه    ( از مهـدی عباسـی؛ و   0711) تاریب کشتی ایـران 

قیمتـی درمـورد   ( از رسرو آقایاری ت لی، شده است که همگـی، اطالعـات ذی  0730)

هـا، دنـد مقالـه نیـز درمـورد      بر ایندهند. عالوهاصطالحات و فنون کشتی به دست می

 ند از: اها عبارتترینِ آنرسیده است که مهم کشتی به داپ

تـرین  ( از احمد پرویز، که به بحث دربـارة قـدیم  0711« )سابقۀ کشتی در ایران» -

 پردازد.شنارتی ایران درمورد کشتی میسند باستان

( از زین  رسروی و همکاران، که از منظر 0411« )الگوی قهرمانکشتی و کهن» -

الگوی قهرمان با عنوان محلِ تجلی نبرد کهنی، به آیین کشتی بهنظریۀ نارودآگاهی جمع

 پردازد.ها )نبرد پروتاگونیست با آنتاگونیست( میسایه
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« سِدره و ک،ستی زرتشتی و انعکاس آن در کشتی کرمانجی و شـاهنامۀ فردوسـی  » -

ی بـر  بستن در دین زرتشتپوشی و ک،ستی( از هادی بیدکی که به ت ثیر آیین سِدره0731)

کنند و نیز انعکاسی که ایـن  لباس و کمربندی که پهلوانان در کشتی کرمانجی به تن می

 پردازد.داشته است، می شاهنامهسنت در 

حـال، هـیچ تحقیقـی بـر روی     دربارة آیین کشتی و قـوانین مربـوط بـه آن، تـا بـه     

ر، نخسـتین  های پهلوانی مت رّر صورت نپذیرفته و این جبستاطومارهای نقالی و منظومه

 پژوهش در این زمینه است. 

 . بحث و بررسی3

در طومارهای نقالی، با دو گونه کشتی سروکار داریم: یکی، کشتی به قصدِ زورآزمایی و 

دیگری، کشتیِ رزمی. در کشتی زورآزمایی، دو پهلوان، در میـدان شـهر و یـا در برابـر     

قصد آسی  رساندن ــ با ته نه بهدیدگان سپاهیان، برای اثبات زور و بازوی رود ــ و الب

آید. شمار میشوند و هرکدام، دیگری را بر زمین زد، پیروز میدان بههمدیگر سرشا  می

رو هستیم کـه ازجملـه   های کمی از این دست ک،شتی روبهدر طومارهای نقالی، با نمونه

وران اشـاره کـرد   توان به کشتیِ رستم با افراسیا  در میدان پایتختِ تها میترینِ آنمهم

 (.  0505ـ 0551، صص.0730، شاهنامۀ نقاین؛ 401ـ 407، صص.0733، طومار شاهنامه)

ها، از نوع کشـتی  های پهلوانی مت رّر، اما بیشترِ کشتیدر طومارهای نقالی و منظومه

در نبردهای کهن، فنون سپاهیگری که عبارت از شمشـیرزنی و جنـگ بـا    »رزمی است. 

گروهه بود، درنهایت به هنرِ اندازی و کمانکشی و زوبینازی و کمانگرز، و یا عموداند

توانسـت حریـ، رـود را بـه     شد ....آ و هرکس که میکشتی پهلوانی .رزمیآ رتم می

، ص. 0730)آقایـاری،  « کـرد نشست و کار او را تمـام مـی  اش میراپ اندازد، بر سینه
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داد و پیـروز نبـرد را   تغییـر مـی  ها، گاهی سرنوشت ی  جنگ را گونه کشتی(. این703

 کرد. مشخص می

 های پهلوانی متأخّر. قوانین کشتی در طومارهای نقالی و منظومه1ـ3

رساندن یـا کشـتن حریـ، بـود؛ دنـین      های رزمی، هدم، آسی  از آنجا که در کشتی

ایِ هـای مسـابقه  هایی، قوانین و قواعد راص رود را داشت که با قـوانینِ کشـتی  کشتی

تـوان  های پهلوانی مت رّر، میزی متفاوت بود. با بررسی طومارهای نقالی و منظومهامرو

 پنج قانون را درنظر گرفت: 

و فقط کمندی بـرای   کردندمیهای سنگین را از رود دور ح( هماوردان باید سال0

 آوردند: و رنجری برای کشتن به میدان می بستن

دور نموده، هری  رنجـری بـرای سـر    رستم و قهارشاهآ، اسلحۀ سنگین از رود ».

، ص. 0730، شـاهنامۀ نقـاین  « )بریدن و کمندِ کودکی جهت بستن حریـ، برداشـتند  

 (.0774و نیز ص.  7011

توانستند از فنون و اعمالی که امروزه بر اجرای فنون کشتی، می(. هماوردان عالوه0

و  کندن گوشت همدیگر ،مشت زدنآید، مانند: شمار میای رطا بههای مسابقهدر کشتی

 ، استفاده کنند: پیواندن گردن حری،یا حتی 

رستم و شبان مازندرانیآ رصمانه و مردانه، زدند کلّه به کلّۀ یکدیگر. ....آ گـاهی  ».

کوفتند؛ گهی دنـگ زده،  ها را گره کرده دون پت  آهنگران بر سر و اندام هم میمشت

؛ برای نمونۀ دیگر 0010، ص. 0730، اینشاهنامۀ نق« )کندندگوشت بدن همدیگر را می

 (.773، ص. 0733، طومار شاهنامهرپ: 

 بیامد تهمتن سوی دیوِ نر )= عفریت دیـو( 

 

ــر...    ــت او را کمـ ــت و بگرفـ ــزد دسـ  بـ
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ــر گــــردنش    ـتن بپیویــــد مــ  تهمـــ

 

ـنش      ــه رـــاپ انـــدر آورد تیـــره تــ  بـ

 

 (111، ص. 0737قبانامه، )زرین

گیران، کشتن یـا آسـی  رسـاندن بـه     صدِ کشتیها، از آنجا که قدر این گونه کشتی

کردنـد، جـایی   حری،ِ مقابل بود، گاهی اوقات وقتی حری، را بر روی دست بلند مـی 

کردنـد تـا   رفتنـد و او را بـه جانـ  آن هـدِم سـخت پرتـا  مـی       سخت را نشانه می

 گیرد و اوهایش درهم شکند؛ برای نمونه: وقتی رستم با سپهبد دینی کشتی میاستخوان

دهد تـا دنـان کمـرش را بـر     برد، ستونِ میانۀ ریمه را هدم قرار میرا بایی دست می

 (.337، نیز ص. 041، ص. 0733، طومار شاهنامهستون بزند که کمرش ر،رد شود )

رورد و قصدِ تسـلیم شـدن   ( اگر یکی از هماوردان، از هماورد دیگر شکست می7

 زد: بر شانۀ حری، می داشت، به نشانۀ اطاعت و تسلیم شدن، با دست

.سامآ قد و قامت تمرتاش را از زمین برکند، بر بایی سر برده که تمرتاش دستی بر 

، 0711لشـکر،  )هفت« ام تو را غالم حلقه در گوشمکت، سام زد که ای پهلوان! تا زنده

، ص. 0733، طومار شـاهنامه ؛ 017، ص. 0411، لشکرشاهنامۀ هفت؛ نیز 30-31صص. 

041.) 

 شاهنامۀای دیگر است. در گونهبه شاهنامهزنهاررواهی و تسلیم شدن، اما در  رسمِ

رواهد سـر از تـنش   رواهی از سهرا   ــ که  میگاه که هجیر قصد زنهارفردوسی، آن

؛ کـه بنـا بـر نظـر پژوهشـگری، از آنجـا کـه        پیودبر دستِ راست میرا دارد،   ــ ببرد 

هورایی و مبارپ است، پس  پیویدن به راست، برابر در اساطیر ایرانی، نمادی ا« راست»

عنوان ، که تدریجا  به«فرار از بال و بدآمدِ کار»است با نوعی حالت تسلیم و رضامندی و 
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ای از لوازم زنهار رواستن درآمد )رپ: یاحقی، صورت رسمی از مراسم و یزمهتف ل، به

 (.  011، ص. 0711مینوی،  :؛ همونین ن 040-040، صص. 0711

شدنِ دو هماورد بود. از آنجا که ( قانون دهارم کشتی در طومارها، دربارة مساوی 4

های رزمی، به مانندِ مسابقات کشتیِ امروزی، زمانی محدود و رـاص نداشـت و   کشتی

شد، پس در صورتی که نبردِ دو همـاورد بـه درازا   امتیازی در حین کشتی شمارش نمی

دید بزرگان، دو هماورد از کرد، به تصمیم و صالحه نمیکشید و یکی بر دیگری غلبمی

شد. این شیوه، همان است که بـه آن، اصـطالح   شدند و رتم نبرد اعالم میهم جدا می

شـان بـه   گیر با هم برابر شوند که کشـتی اند؛ یعنی آنقدر دو کشتیرا داده« ماندن کشتی»

(. در یکـی از  703، ص. 0730، نتیجۀ نهایی رتم نشود و با هم مساوی شوند )آقایـاری 

ای که میان کوهکش .= فرامـرزآ و قهارشـاه .= جهـانگیرآ صـورت     طومارها، در کشتی

 ماند و برنده ندارد: پذیرد، کشتی، میمی

روز کلّه به کلّۀ هـم زدنـد ....آ. روز هفـتم از    جنگشان به زوران رسید. هفت شبانه

ها را از هم جـدا کردنـد و گفتنـد:    ه آنهردو اردو، دند نفر از بزرگان در میدان رفت

، شـاهنامۀ نقـاین  زورید ... )جنگ را بگذارید برای وقت دیگر؛ ده شما هر دو هم

 (.7100، ص. 0730

آمدند، عنان اس  گرفتن، از اس  رود به زیر می ( دو پهلوان، هرگاه برای کشتی5

 د و به دست دشمن نیفتد:بستند تا اس ، در میدانِ کارزار، یله نشورا به کمر رود می

.رستم و برزوآ دست بر یالِ مرکبان، به زیر آمدند و اسبان را بر کمـر بسـتند ....آ   » 

، ص. 0411، لشـکر شاهنامۀ هفـت « )گاه با هم برآویختند و بر کمر یکدیگر دسبیدندآن

401.) 

ـاپ    ستادند هر دو .رستم و برزوآ بـر آن روی ر

 

ــاپ .     ـیم، دـ ـته از بــ ــر دوان گشــ  ..دل هـ
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ــار  ـین آن روزگـــ ــود آیــــ ـین بـــ  دنــــ

 

ــارزار    ــه کـــ ــام رزم و گـــ ــه هنگـــ  بـــ

 

 نکردنـــــدی اســـــبان رـــــود را رهـــــا

 

ـیم بدانـــــدیش نـــــر اژدهـــــا      ز بــــ

 

ــر   ــدر کمــ ـتند انــ ـبان ببســـ ــو اســـ  دــ
 

ــدگر   ــازوی یکـــ ــس بـــ ــد پـــ  گرفتنـــ
 

 (045، ص. 0714، برزونامه)

ــر    ــه زی ــد ب ــاره آم ــرِ ب ــور از ب  تهم

 

ــر   ــر کمــر زد دــو ببــر دلی  عنــان ب

 

 دیــو بگرفــت تنــگ  کمربنــد آن 
 

 مر آن اهرمن نیـز یازیـد دنـگ ...    
 

 (104، ص. 0737قبانامه، )زرّین

های پهلوانی متأخّر درمورد . دو نکتۀ نادر و بدیع در طومارهای نقالی و منظومه2ـ3

 آیین کشتی

 گیریِ شاگردان، پیش از استاد. کشتی1ـ2ـ3

زنگبار به دربار پشنگ آمـد و  گیری از سرزمین در یکی از طومارها آمده است که کشتی

از پهلوانان توران، هماورد طلبید. پشنگ دستور داد تـا بارگـاهِ او را بـه میـدان آورده و     

راست کردند و تخت او را در میان آن میدان قرار دادند. روز دیگر تمام سرداران توران 

 کشـتی  یگربـا یکـد  گیـر آمـده،   کشتی شاگردانِآمدند و در آن بارگاه نشستند. اول، آن 

که داوطل  نبرد با او شده بود ــ به  ــگیر، با افراسیا  گرفتند و پس از آن، استادِ کشتی

 (.407-400، صص. 0730، طومار نقالی شاهنامهگرفتن برراست )کشتی

نـام بـرای   گونه انگاشت که اگـر پهلـوانی صـاح    توان اینبراساس این طومار، می

ها ــ یا حتّی شاید پهلوانان همـان منطقـه ـــ و    سرزمین گرفتن با پهلوانانِ دیگرکشتی 
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کـردنِ   گذاشت، ابتدا شاگردان آن پهلوان، برای گرماثبات برتری رود، قدم به میدان می

بازارِ رقابت، و یا شاید به رب  کشیدن فنونی که از استاد رود آمورتـه بودنـد، در برابـر    

راستند و بدین طریـق، جایگـاه اسـتاد    رمیدیدگانِ دیگر پهلوانان به کشتی با یکدیگر ب

هـای نمایشـی، نوبـت بـه     بردند و پس از اتمـام ایـن کشـتی   رود را نزد دیگران بای می

هـایی  رسید. این سنّت ازجملـه سـنّت  هنرنمایی استادِ آنان در رقابت با دیگر رقیبان می

می، سـخنی  است که در کت  و رسائل مربوط به کشتی و یا متون حماسی و عامیانۀ رز

گیـری  ای نادر در با  آیین و سـنّت کشـتی  از آن نرفته است و به عقیدة نگارنده، اشاره

 آید.شمار میبه

 ها. مُهر نمودن منشورنامۀ پهلوان، توسط پادشاهان و پهلوانانِ دیگر سرزمین2ـ2ـ3

 گیر زنگباری که در بای بدان اشاره کردیم، آمده است: در ابتدای داستانِ کشتی

ی  روز در بارگاه پشنگ، غوغایی تمام پیدا شد و پرسید رستم که این ده غوغای 

گیـر آمـده اسـت و    عام است؟ گفتند که از جان  مغر  از وییت زنگبـار، کشـتی  

گیر را به بارگاه آوردند. دون دارل رواهد؛ و پشنگ فرمود آن کشتیمنشورنامه می

ی باید با ما کشتی گیرد یا منشورنامۀ ما بارگاه شد ....آ بگفت: ای پادشاه توران! کس

را مبهر نماید. پشنگ گفت: ای پهلوان! فرود آمده؛ یا شخصی پیدا نموده که شما را 

 کشتی گیرد، یا منشورنامۀ شما مبهر نمایم )همان(.

ترین مبارزة کشـتی پهلـوانی،   آمده است، بزرگ تاریبِ کشتی ایرانگونه که در همان

وانِ پایتخت بود. در ایام بسیار کهن، در عید نـوروز و در حضـور   کشتی برای تعیین پهل

داد، شد و پهلوانی که همۀ مدعیانش را شکسـت مـی  ای برگزار میپادشاه، دنین مبارزه

عنوان پهلـوان اول کشـور   کرد و بهبازوبند پهلوانی را از دست سلطانِ وقت دریافت می

گیـر زنگبـاری کـه از    اسـتان کشـتی  (. در د001، ص. 0730شـد )آقایـاری،   شنارته می
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ای بـدیع و نـادر   طوماری بسیار کهن ــ مربوط به عهد صفوی ــ نقل کردیم، بـه نکتـه  

اشاره شده است که در حدّ تحقیقات نگارنده، در دیگر منابعِ مربـوط بـه تـاریب کشـتی     

آن  ای به همراه رود داشتند کهدیده نشد و آن، این است که برری پهلوانان، منشورنامه

رواسـتند  بردند و از پادشاه آن سرزمین میهای دیگر میرا ظاهرا  به کشورها و سرزمین

گیران آن منطقه داشته باشند، یا شاه و پهلوانان آنجـا، آن را  ای با بهترین کشتییا مبارزه

مبهر کنند تا احتمای  اذعان کنند که در سرزمینشان، هیچ پهلـوانی حریـ، آنـان نیسـت.     

پهلوان تنها جهانگیران نهتوان گفت براساس این طومار کهن، برری کشتیمیدرحقیقت 

گیرانِ دیگر کشورها، و یـا  گرفتن با کشتیکشورِ رود بودند، بلکه سعی داشتند با کشتی

 فراسـرزمینی ای مبهر نمودن منشور پهلوانیشان توسط بزرگان و پهلوانان آن کشور، دهره

 ش بگذارند.از رود به نمای المللیبینو 

 . مکان و زمانِ کشتی3ـ3

هایی نرم، بـا ابعـادی معـین برگـزار     امروزه، تمرینات و مسابقات کشتی، بر روی تش 

گیر، انواعی از شود. براساس قوانین فدراسیون کشتی، با توجه به سن و سطح کشتیمی

هـای  شـ  ند از: تاگیرد که عبارتتش ِ کشتی با ابعادی مختل، مورد استفاده قرار می

هـای  های جهـانی. در تشـ   های تمرینی، و تش های دانشگاهی، تش مدارس، تش 

متـر و یـا    00در  00شود، تش ، ی  مربع جهانی که برای مسابقات رسمی استفاده می

آینـد  شـمار مـی  متر است و این ابعاد، ابعادی اسـتاندارد بـه   00ضلعی با قطر ی  هشت

ساس اطالعاتی که از طومارهای نقالی دربارة کشتی (. برا13-15، صص.0730)مرادپور، 

گونه اندازة معـیّن و  توان گفت، میدان و مکان کشتی، بسیار وسیع بوده و هیچداریم، می

استانداردی نداشته است و پهلوانان تا هر کجای میدانِ کشتی کـه راه داشـت، همـاورد    

برای نمونه، در کشتی رستم و کردند. راندند و فنون رود را اجرا میرود را به عق  می
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گذارد و او را قری  به سیصـد قـدم عقـ     سهرا ، سهرا ، سر به حقّۀ نامِ رستم می

( و در نبرد رستم با قهّارشاه، رستم، حری، 0140، ص. 0730دواند )شاهنامۀ نقاین، می

 (.7010-7011راند )همان، صص.را سیصد و شصت گام به عق  می

هایی از جـنس  گیران، هنگام کشتی آسی  نبینند، از تش تیکه کشامروزه برای این

شود، ولی در زمان قـدیم، پـیش از شـروع    اتیلن استفاده میهای نیتریل یا پلیپالستی 

دیدگی ریختند تا از آسی کشتی، در میدان مبارزه، راپ نرمِ سرندشده و بدون سنگ می

در طومارهای نقالی نیـز بارهـا    (.700، ص. 0730بدن پهلوان جلوگیری شود )آقایاری، 

به ریختن راپ نرم جهتِ کشتیِ پهلوانان اشاره شده است؛ ازجمله: در داسـتان کشـتی   

(، رستم با سام زنگی )همان، 0130، ص. 0730، شاهنامۀ نقاینسام با سهیل جهانسوز )

( و رسـتم بـا سـهرا  )همـان، ص.     0505(، رستم با افراسیا  )همان، ص. 0700ص. 

پاشـیدند  ظاهرا  هنگام ریختن راپ در میدان کشتی، کمی آ  بر روی راپ می (.0170

تا مانع برراستن گرد و راپ هنگام کشتی شود، ولی در یکی از طومارها، سـنّتی ذکـر   

در سـرزدنِ  »اسـت:   جـای آ  نماید، و آن، پاشیدن رون بهشده است که قابل ت مل می

)همـان،  « دند راویه رون روی آن پاشیدند جای آ ،آفتا  ....آ راپ نرم ریختند و به

 (.0175، 0700ص. 

نگارندة این جستار در حدّ تحقیقات رود، دنین رسـمی را در متـون حماسـی یـا     

توان حدس زد که احتمای  پاشیدنِ رون در میـدان کشـتی،   عامیانه ندیده است، ولی می

 ت بوده است.ای رونین و سخعملی نمادین به قصد ترغی  هماوردان به مبارزه

هـای امـروز کـه    های رزمی نیز باید گفت: بررالم کشـتی زمانِ کشتیدربارة مدت

ای(، دقیقـه  5تـر، دو نوبـت   ای؛ و قبـل دقیقـه  7زمانی معین دارند )امـروزه، دو نوبـت   

گونه محدودیتی نداشتند و از دند دقیقـه تـا   های رزمی، از لحاظ زمان نبرد، هیچکشتی

 جهانگیرنامـه روز )نجامید؛ موال  کشتی رستم با جهانگیر، سه شبانهادند روز به طول می



 0510مرداد و شهریور   ،54، شمـارة 01 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

 شـاهنامۀ روز )(؛ کشتی فرامرز با جهانگیر، هفـت شـبانه  071، ص. 0715، (طومار کهن)

روز )همـان،  ( و کشتی رستم با شبان مازندرانی، هفـده شـبانه  7100، ص. 0730، نقاین

دار بودنـد و همـاوردان،   و ادامـه ها گاهی ممتد ( طول کشید. کشتی0010-0011صص. 

گرفتند، تا درنهایت، یکی بر دیگری دیره روز کشتی میگونه استراحت، شبانهبدون هیچ

شود. برای نمونه، کشتی سام با ابرها دیو، که تا سفیدة صبح به طـول انجامیـد و وقتـی    

(. 003، ص. 0731، نامۀ نقاینرستمروا  غفلت، دیو را در ربود، سام بر او غلبه کرد )

ها، در دند دسـت )واحـد شـمارش کشـتی در متـون کهـن( صـورت        گاهی نیز کشتی

ها را در همان میدانِ نبـرد،  گرفتند و ش گیران، روزها را کشتی میپذیرفت و کشتیمی

کردنـد و طعـام و شـرا     گفتند استراحت میمی قلندریای کود  که به آن در ریمه

 (.0010 ،7011 ـ7011، صص.0730، نقاین ۀامشاهننوشیدند )روردند و میمی

 . جامۀ کشتی4ـ3

های پهلوانی مت رّر، شاهد دو نوع جامۀ کشتی هستیم: نخست، در متون نقالی و منظومه

پوشند و آن، عبارت است از همـان جامـۀ رزم. در   ای که بیشترِ پهلوانان بر تن میجامه

راسیا  بـرای رسـتم، جهـت شـرکت در     هایی که افیکی از طومارها، به ت  ت ِ لباس

 گونه اشاره شده است: هاست، اینفرستد و رستم ملزم به پوشیدن آنمسابقۀ کشتی می

از درم گـوزن کـه بـا     کمربندیتنه که با سیم طال و نقره بافته شده بود؛ نیم ایزره

ی هـا کـه دانـه   بنـدی سـینه طالیـی؛   بندساعدهای طال آن را زینت کرده بودند؛ تکّه

ها که از بهترین نقره زانوبندینوارت داشت؛ های ی یاقوت سر  و زرد به فاصله

زرین که با سه زمرّد، یکـی دـ ، دیگـری راسـت و      کالهخودیسارته شده بود؛ 

که ساقش تا زیر زانو اسـت،   دکمهکرد؛ ی  جفت آرری میانه، دشم را ریره می

 (.401، ص. 0733 ،طومار شاهنامهاز نقره ) مهمیزیها و پشت پاشنه

جامه این بود که پهلوان باید دامـنِ جامـه   گرفتن با رزم نکتۀ حائز اهمیت در کشتی

کرد که هنگـام  زد تا بتواند به دایکی کشتی بگیرد. او باید دقت مییا زره را به کمر می
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صورت، احتمال گیر کردنِ جامه در اش از کمر رها نشود، زیرا در اینکشتی، دامن جامه

 یر پا و افتادنش بسیار زیاد بود: ز

راند. دامن زرهِ فرامـرز از کمـرش   سرِ جهانگیر بر نام فرامرز بود و او را عق  می

اش بـه  آویخته شده بود. فرامرز پای راست را که رواست عق  گذارد، بغل دکمه

حلقۀ زره گیر کرد و پا ی  لحظه عق  نرفت، از پشتِ گـردن تـا پاشـنۀ پـا موـل      

 ( .010ـ015، صص. 0733، طومار شاهنامهشِ راپ میدان شد )شال ، نق

نوع دوم جامۀ کشتی که در طومارهای نقالی بدان اشاره شده است، ت،ن،کـۀ ورزشـی   

است. در کشتی رستم و افراسیا ، و کشتیِ رستم و شبان مازندرانی، که از نوع کشـتی  

رستم، برهنه و بـا یـ    » پوشد:شود و تنکۀ ورزشی میزورآزمایی بود، رستم، برهنه می

 (. 0011، ص. 0730، شاهنامۀ نقاین« )ت،ن،کۀ ورزشی رفت روی راپ نرم

رواست بـا لبـاس،   شاه .افراسیا آ ت،نکۀ ورزشی پوشیده، لباس از تن درآورد. رستم می

کشتی بگیرد. به او گفتند باید برهنه شوی، اما عذر آورد؛ تا باألرره وادارش کردنـد کـه   

 (.0505ت،نکۀ ورزش پوشیده، رفت در مقابل شاه )همان، ص. عریان گشته، 

 . برخی اصطالحات کشتی5ـ3

 سوار. کهنه1ـ5ـ3

« کشـتی گ،ل»، برای رواندن سوارانکهنهدو نفر از »در نبرد رستم با جهانگیر آمده است: 

کشـتی،  آمدند ....آ. آن دو قاضی کشتی، یکی ایرانی و آن دگر مغربی، برای رواندن گ،ل

 (.7011-7011)همان، صص. « از سخن نمودندآغ

شـد کـه   ای است و به کسی گفته مـی سوار، ازجمله اصطالحات زوررانهاصطالح کهنه

(. در وقـتِ تمـرین   013، ص. 0757پـور،  سرپرستی ورزشکاران را به عهده داشت )انصام

در این وقت  کرد.ها تمرین میآمد و گاهی رودش با نودهسوار به دارل گود میکشتی، کهنه

سواران رواند. در اوارر عصر قاجار که جایگاه کهنهنوده را برای مرور فنون به وسط گود می
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سـواران بـه نوازنـدگان موسـیقیِ     ها رو به زوال گذاشت، برری از وظای، کهنهدر زوررانه

« دمبرشـ »مسـمّای  گیران( سپرده شد و آنان را بـه نـامِ بـی   زوررانه )یا همان طبّاین و ضر 

و  گیران و تعلیم فنون به آنان نیز به پهلوانـانِ باتجربـه  رواندند. در این شرایط، تربیت کشتی

 (.704ـ707، صص. 0730ها محوّل شد )آقایاری، دارانِ زوررانهمیان

 درِ کشتی به روی هم باز کردن .2ـ5ـ3

بـه یکبـاره   ، طبل کشتی زده، هردو درِ کشتی به روی هم باز نمودهرستم و جهانگیرآ، ».

 (.  0744، ص. 0730)شاهنامۀ نقاین، « کوفتندفرو

اصطالحی اسـت بـرای شـروع کـردن     »درِ کشتی گشودن یا به روی هم باز کردن، 

 (.050، ص. 0757پور، )انصام« کشتی

 . فروکوفتن3ـ5ـ3

رستم و سهرا آ روی راپ نرم، پاها را د  و راست نموده، درِ کشتی به روی هـم  ».

-0177، صـص.  0730، شـاهنامۀ نقـاین  « )فروکوفتنـد ..آ. هردو به یکبـاره  باز کردند ..

0174.) 

گیر با هردو دست به روش مصـافحه  دست دادنِ دو کشتی»در اصطالح کشتیِ پهلوانی، 

گیر، پـس از درآوردنِ  دو کشتیروانند. هر "فروکوبیدن"شدن را در شروعِ کشتی و یا قاطی 

کوبنـد، دنانکـه از   هایشان را محکم بـه هـم مـی   تهردو دستِ رود از دست هم، ک، دس

 (.  017، ص. 0757پور، )انصام« جهدهای هردو طرم، صدا میبررورد دست

 . طبلِ کشتی زدن4ـ5ـ3

ای رواند و دست رستم و .دستورِآ دیوانـه را در دسـت هـم نهـاد. پـس      گودرز رطبه»

 (.7744. ، ص0730، شاهنامۀ نقاین« )، فروکوفتندطبل کشتی زدههردو، 
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طبلِ کشتی، یعنی در وقـت  »گوید: مرشد عباس زریری در توضیح این اصطالح می

رسـد  نظر می(. به7443)همان، ص. « گرفتن، دست بر دست زنند؛ مول ک، زدنکشتی 

بردند، زیرا از برروردِ دست پهلوانـان  کار میروی این اصطالح را به گیران از آنکشتی

کـه بخشـی از    نامۀ سـلطانی فتوتراست. در ون طبل برمیبا یکدیگر، صدای بلندی د

گیری ارتصاص دارد، این صدای فروکوفتنِ دستِ پهلوانان با یکدیگر، بـه  آن، به کشتی

 مانند شده است:  صدای نقارة جنگ

اگر پرسند زبان کشتی کدام است؟ بگوی دست. تا دست فرو نکوبند، برنوسـفند.  

که در اول کشتی دسـت  است، بگو دو: اول آناگر پرسند که دست فروکوفتن دند 

 (.700، ص. 0751فرو کوبند و آن را نقارة جنگ گویند ... )کاشفی سبزواری، 

 . توشاخ5ـ5ـ3

شاهنامۀ « )قبض او را گرفتو با دست دیگر، پیش توشا ی  دست رفت در میان »

 (.7010، ص. 0730، نقاین

(؛ و 7457مرشـد زریـری، ص.   توشا ، به معنای دولنگ است )همان، توضـیحات  

 گوید: کشتیِ معروم رود، دنین میمفتون همدانی در گ،ل

 «پـیش قـبض  »دست بینـداز  « توی شا »از 
 

 دسـت دگـر ببــر ز میـان دسـت وی بتــا      
 

 (711، ص. 0704)مفتون همدانی، 

 بازی. گُربه1ـ5ـ3

به میزانِ نیروی  و افراسیا  کامال  نمودبازی میگ،ربهروز با افراسیا  رستم ی  نیم»

طومار کهن « )گرفتنِ رود پشیمان گشته بودیشگرم تاجر ایرانی آگاه شده و از کشت

 (. 01، ص. 0735، فردوسی ۀشاهنام



 0510مرداد و شهریور   ،54، شمـارة 01 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

114 

 

های لغت و رسائل و کت  کشتی نیامده، ولی جمشید هردند این اصطالح در فرهنگ

ربوط به کشتیِ باستان بازی، اصطالحی مگربه»نویسِ طومار نوشته است: نژاد در پاصداقت

زند که )همان(. نگارندة این مقاله با توجه به فحوایِ متن طومار حدس می« ایران بوده است

دربید، ولی به قصدِ گیران بر حریفش بسیار میهرگاه در میدان کشتی، زورِ یکی از کشتی

رقابت را به  زودی او را مغلو  کند و زمانِرواست بهسرگرمی یا مراعاتِ حالِ حری،، نمی

 کند.می« بازیگربه»گفتند با حریفش کشاند، میدرازا می

 .  لِنگ از سر به در رفتن1ـ5ـ3

گفتند. قهّار، عق  عق  رفته، با ک،ِ دست زد در پیشانی وی که آن را ک، گرگابی می»

شاهنامۀ « )لِنگ از سرش به در رفترواست رودداری کند، نتوانست. به کالته نشست، 

رسد این اصطالح را وقتی نظر می(. با توجه به متن، به7010، 7011، ص. 0730 ،نقاین

افتـاد، و بـدین واسـطه،    رورد و به زمین مـی بردند که تعادل حری، برهم میکار میبه

 گرفت و پاها رو به بای.بایتنۀ او بر زمین قرار می

 . کَلّه به کَلّه زدن1ـ5ـ3

تا آفتا  سـر   کلّه به کلّه زدندتالشِ کشتی درآمدند،  رستم و ک  کوهزادآ عاقبت به». 

، 0711، لشکرهفتهای دیگر رپ. ؛ برای نمونه077، ص. 0731، نور نقالی شاهنامه« )زد

 (.411، ص. 0733، طومار شاهنامه؛ 730، 011،711ص. 

این اصالح، یکی از پرکاربردترین اصطالحاتِ رزمِ ک،شتی در طومارهای نقالی اسـت     

 رود.کار میشدنِ دو هماورد به به معنای دست و پنجه نرم کردن و سرشا که 

 . برخی فنون کشتی1ـ3

رسـد، ولـی جـای شـگفتی     هردند قدمت کشتی در ایران به دندین هزار سال پیش می

ها در برری منابع ندرت از فنون کشتی ــ که تعداد آناست که در متون کهن پارسی، به
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( 011، ص. 0737، قبانامـه زرّین) 700دیگر، ( و در برری 51، ص. 0715)سعدی،  701

، شاهنامهمیان آمده است، حتی در متون پهلوانیِ اصیلی دون ذکر شده است ــ سخن به

ترین اثری که دربارة معرفی شاید بتوان گفت قدیم. نامهکوشو  نامهبهمن، نامهگرشاس 

وط به )احتمای ( قرن نهم هجـری،  ای است مرببرری فنون کشتی در دست است، رساله

پـردازد  ها به زبان ترکی است ــ میفن کشتی ــ که برری از آن 41که به ذکر مختصرِ 

ــاوری )رپ.  ــداری و جنگ ــدازی و کمان ــاله در تیران ــ 71، صــص.0731، ده رس (. 40ـ

از میرنجات اصـفهانی، شـاعر عصـر     کشتیگ،لای موسوم به براین اثر، در منظومهعالوه

، 0704بنـد از مفتـون همـدانی )مفتـون همـدانی،      تا(، و دو ترجیعی)میرنجات، بیصفو

 ( نیز به ذکر نامِ انواعی از فنون کشتی پردارته شده است.710ـ 711صص.

نیز یکی دیگر از معدود منابعی است  های پهلوانی مت رّرطومارهای نقالی و منظومه

ها شاهد هستیم. در این متـون پهلـوانیِ   آنای از انواع فنونِ کهن کشتی را در که گنجینه

 عامیانه، به دو گونه، به فنون کشتی اشاره شده است: 

 ها آورده شده است. فنونی که نام آن1ـ1ـ3

 .کَلّه زنگی1ـ1ـ1ـ3

ــت از دســت او دــون ســزد  ــرون رف  ب
 

 بــه رســتم بــزد   کلّــه زنگــی یکــی  
 

 (111، ص. 0737، قبانامهزرّین)

اند کـه شـیوة   ، در مقدمۀ کتا  ذکر کردهقبانامهزرینمۀ هردند مصحح محترم منظو

(، ولی در یکـی  10اند )رپ. همان، ص. های لغت درنیافتهاجرایِ این فن را در فرهنگ

اسـت و مربـوط بـه قـرن نهـم      « گیریتیراندازی و کشتی»های کهن که دربارة از رساله

تر از که احتمای  صورتی کهننام برده شده است « گلّه رنگی»هجری است، از فنی به نام 

که دست راست در زیر بغـل  ، آنگلّه رنگ»است. در این رساله آمده است: « کلّه زنگی»
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ده رسـاله در  « )او کند و به دست د ، بغل او را بگیرد و پا بر زانوی او زنـد، بینـدازد  

 (.73، ص. 0731، تیراندازی و کمانداری و جنگاوری

الدین محمود واصفی، نبردِ روز با ش  را در قال  ا که زین، اما آنجالوقایعبدایعدر 

آید کـه ظـاهرا    میان میبه« کلّه زنگی»کند، سخن از فن تصویر کشتیِ دو پهلوان ذکر می

کردنـد:  گونه بوده که حری، را از زمین برداشته و به عق  پرتا  میشیوة اجرایش این

، به فن کلّۀ زنگی از راکـدانِ دهـرش   و هر وقت صبحدم در زمینِ او .= شامآ درآمده»

 (.431/ص.0، ج. 0743)واصفی، ...« اندازد برداشته، بر قفا می

 . مقراضک2ـ1ـ1ـ3

 آورد رســتم بــه بنــد   مقراضــ بــه 
 

ــد     ــو بن ــد آن دی ــرون ش ــد بی  از آن بن
 

 (111، ص. 0737، قبانامهزرّین)

یـ، بنـد کـرده،    نام فنی از کشتی است و آن، هردو پای رود در گردن یا کمر حر»

، ذیلِ مقراض (. مفتون همدانی در 0707)محمدپادشاه، « هموون مقراض پیویدن است

 گوید: بندی میترجیع

 رصم تو گر به راپ فکنـدت مـده صـداع   
 

 تو هسـت تـو را بهتـرین دفـاع    « مقراض » 
 

 (717، ص. 0704)مفتون همدانی، 

 . شتر غَلت3ـ1ـ1ـ3

ــودشــتر غلــت  ــدی ز کشــتی ب  بن
 

ــار   گردیــــد آن تیــــره دد گرفتــ
 

 (111، ص. 0737، قبانامهزرّین)

را متصل به « بند»اند و ، ظاهرا  بیت را اشتباه قرائت کردهقبانامهزرّینمصححِ منظومۀ 

انـد )رپ. همـان، مقدمـۀ    تصـوّر کـرده  « بنـد شتر غلـط »و آن فن را  روانده« شتر غلت»

، درنـگ  «شتر غلـط »پس از  که یزم بود در روانش مصراع،(، درحالی10مصحح، ص. 
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« گیری استحیله و فن کشتی»، به معنیِ «بند»گذاشتند(؛ و از آنجا که کردند)کاما میمی

شود: شتر غلط/غلت، یکی ، ذیلِ بند(، پس معنی مصراع دنین می0700)برهان تبریزی، 

 از فنون کشتی است. 

فقط نام یکـی   های لغت و کت  مربوط به فنون کشتی،شتر غلط/ غلت، در فرهنگ

از فنون کشتی ذکر شده و توضیحی دربـارة آن داده نشـده اسـت. میرنجـات اصـفهانی      

 گوید: دربارة این فن می

 زادة جهـازه سـوار  هموو معشـو  عـر   
 

 درسـتی و بغـل گیـری بـار    « شـترغلت »ی   
 

 ،  (01تا، برگ)میرنجات، بی

 . تَنگ شکر4ـ1ـ1ـ3
ــت   ــر ره بجس ــتم، دگ ــاد رس  بیفت

 

 دیـو را کـرد پسـت    شـکر تهنگ به  
 

 (111، ص. 0737قبانامه، )زرّین

نام فنی از کشتی و آن دنان است که دو پای حری، تنگ گرفتـه، زور بـر سـر و    »

شـکر؛ نیـز نـ . بهـار،     ، ذیـلِ تنـگ  0707)محمدپادشـاه،  « اش آورده بر زمین زنندسینه

0711  .) 

 . بُزآویز5ـ1ـ1ـ3

ــز ــزین  ببزآویـ ــر گـ ــردش دلیـ  کـ
 

 روانــد صـد آفــرین سـلیمان بـدو    
 

 (111، ص. 0737قبانامه، )زرّین

های لغت و کت  مربوط بـه فنـون کشـتی،    یکی از فنون کشتی است که در فرهنگ

 توضیحی دربارة آن داده نشده است.

 گرگی(گرگابی )کف. کف1ـ1ـ1ـ3

.رستمآ، هیکل ک  را عق  برده، فرو کشید. هردو زانوی ک  مانند شتری کـه در  

 ک، گرگابیشود، رسید به بایی زمین. رواست حرکت کند که رستم با  زیر بار تهه
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، ص. 0730، شـاهنامۀ نقـاین  به پیشانی او زده، دند گامی عق  رفته، در غلطیـد ) 

0700.) 

دانـم دـرا مرشـد زریـری، آن را     اسـت، ولـی نمـی   « گرگـی کـ، »اصلِ ایـن فـن،   

پهلوانی است که در آن، بـا   ذکر کرده است! این فن، ازجمله فنون کشتی« گرگابیک،»

 زدند تا تعادلش را از دست بدهد.ک، دست، به پیشانی حری، می

 

                                    
 از مجموعه تابلوهای سرکیس واسپور -گرگی زدن در هنگام کشتی:   کف3تصویر 

Figure 3:  Kaf- gorgi in wrestle - from Serkis Vospur's collection of paintings 

 رواندند، آمده است: کشتی میهایی که در گ،لدر یکی از رباعی

ــتِّ ــا نمــا و کــ،یــ  ف ــزنگرگــیپ  اش ب
 

 اش به دنـگ دون قد علم نمود، تو برداری 
 

 (505، ص. 0730)آقایاری، 

 . لنگر انداختن1ـ1ـ1ـ3

ـ » ه دو ک،نـدة زانـو   سام دیور، تمرتاش را به عق  دوانید و فروکشید بسان شترِ باردار ب

شـاهنامۀ  « )، سـاعتی او را نگـاه داشـت   لنگـر پهلـوانی بـر سـرش افکنـد     درآمد. سـام  

 (.017، ص. 0411، لشکرهفت
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تا نفسـش منقطـع و    لنگر پهلوانی افکندقدر رستم ررا  شد روی هیکل او و آن»

 (.7011، 30-31، صص. 0730، شاهنامۀ نقاین« )هایش از کمر رستم رها شددست

های لغت و کت  مربوط به فنون کشتیِ پهلوانی، دنین فنـی ذکـر نشـده    هنگدر فر

توان حدس زد فنی بوده است که در آن، پهلوان، است، ولی با توجه به محتوای متن می

 افکنده است.حری، می رود را بر قامت تمام وزنِ

 ها آورده نشده است. فنونی که نحوة انجامش ذکر شده، ولی نام آن2ـ1ـ3

 . هُل دادن حریف و فرو کشیدنِ او1ـ2ـ1ـ3

، که نره دیو بـه  کشیدبه عق  دوانیده و فرو میسام نریمان، هر مرتبه او .ابرها دیوآ را »

؛ بـرای نمونـۀ دیگـر رپ: شـاهنامۀ     003، ص. 0731نامۀ نقـاین،  )رستم« دو زانو درآمد

 (.0141، ص. 0730نقاین، 

 ردن و کندنِ او از زمین. دست در میان دو پایِ حریف ک2ـ2ـ1ـ3
 بـرون کـرد دسـت از میـان دو پـای     .سامآ 

 

ــد     ــرو درآمـ ــه نیـ ــای بـ ــدش ز جـ  بکنـ
 

 (007، ص. 0731نامه، )سام

 

 . گرفتنِ یک دست و یک پایِ حریف و بلند کردن او از زمین3ـ2ـ1ـ3

 آن ژنـده پیـل   ی  دست و ی  پای 0به

 

 دو بگرفت و جوشید دـون رود نیـل ...   

 

 پهلـــوانو جهـــانبگفـــت و بـــه نیـــر
 

 ز جــــا کــــوه تیــــره روان ربــــودش 
 

 (450)همان، ص. 
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. با یک دست، پایِ حریف، و با دستِ دیگر، کمرِ حریـف را گـرفتن و از   4ـ2ـ1ـ3

 زمین کندن

ــر بــال .رســتمآ  ــه یــ  دســت پــای هزب  ب

 

 گرفــــت و رروشــــید دــــون اژدهــــا 

 

ــد اوی    ــر کمربنـ ــر بـ ــت دگـ ــه دسـ  بـ
 

 گرفــــت آن ســـــپهدار پرراشـــــجوی  
 

 

ــد ــی  بکنـ ــو بـ ــا آن گـ ــالش ز جـ  همـ
 

  

 در آن دم دنین گفـت: کـای ذوالجـالل ...   
 

 (771، ص. 0731نامه، منظومۀ کوه دماوند، )تهمتن

 

 . کَندنِ حریف از زمین و به دورِ سر گرداندن او5ـ2ـ1ـ3

پورِ دیور پور را از زمین برکهند و بر دورِ سرش گردانید؛ که شاهیسام نریمان، شاهی»

طومار جامع « )ام، غالم تواهمهزار جانم فدای تو باد! ای نامدار! تا زنده نعره کشید که

 (.11، ص. 0731، نقالی شاهنامه

 . نتیجه4

های پهلوانی و رزمی جهـان اسـت کـه قـدمت آن بـه      ترین ورزشکشتی یکی از قدیم

ترین سند مکتو ِ تاریخی درمورد رزم کشـتی،  گردد. قدیمدوران بسیار کهن بشر بازمی

تـرین  گردد. در ایـران نیـز، قـدیم   النهرین بازمیبه حماسۀ گیلگمش مربوط به تمدن بین

شده در لرستان است کـه بـر روی آن،   شنارتی در این رصوص، تبری یافتهسند باستان

گیر نقش بسته شده است. هردند ورزش کشتی در ایران، قدمتی دنـد  تصویر دو کشتی

انـد، و  ت  و مقایتی که در عصر جدید به داپ رسیدهغیر از ک هزار ساله دارد، ولی به

روشنی، دند رساله و شعر کوتاه که مربوط به دند قرن پیش هستند، اسناد مکتوبی که به
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به آیین، فنون و اصطالحات کشتی بپردازند در دست نیست؛ اگر هم در متون تـاریخی  

سرشا  شدنِ دو مبـارز در  یا حماسی کهن، سخنی از کشتی به میان آمده، صرفا  در حدِّ 

 میدان رزم )بدون ذکر جزئیات، اصطالحات و فنون کشتی( و توصی، نبرد آنان است.

تواننـد  ازجمله منابعی هستند که مـی  های پهلوانی مت رّرطومارهای نقالی و منظومه

قیمتی درمورد قوانین و اصطالحات کشتی بـه مـا بدهنـد. در ایـن منـابع،      اطالعات ذی

گستردگی به پنج قانون کشتی و برری اشارات نادر در این زمینـه پردارتـه    روشنی وبه

تـوان  هـای پهلـوانی متـ رّر، مـی    برآن، در طومارهای نقالی و منظومـه شده است. عالوه

گیران، انـواع فنـون نـادری کـه     قیمتی از مکان و مدت کشتی، جامۀ کشتیاطالعات ذی

 گیران قدیم را مشاهده کرد.کشتیشد، و نیز برری اصطالحات کار برده میبه

 هانوشتپی

 کار: مجرّ ، کاربلد، جلد.. کرده0

، پیش از مفعول است که در «به»های دستوریِ برری متون کهن، آوردن حرم اضافه . یکی از ویژگی0

 رود.کار میی مفعولی به«را»معنای 

 منابع

 هران: نیستان.. تایآیین پهلوانی و سنّت زوررانه(. 0730آقایاری،  . )

المعـارم  . حیـدرآباد: دایـره  0. ج المنتظم فی تـاریب الملـوپ و ایمـم   (. 0751ابن جوزی، ا. )

 عومانیه.

. تهران: انتشـارات وزارت فرهنـگ و هنـر    تاریب و فرهنگ زوررانه(. 0757پور، غ.ر. )انصام

 شناسی ایران.مرکز مردم

شـش ع. محمـدی. همـدان: انتشـارات     (. منسو  به عطاء بن یعقـو . بـه کو  0714) برزونامه

 دانشگاه بوعلی سینا.
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 . تهران: امیرکبیر.7. به اهتمام م. معین. ج برهان قاطع (.0700برهان تبریزی، م.ح. )

 . تصحیح پ. ذزفولیان. تهران: طالیه.بهار عجم(. 0711بهار، ل. )

رمـانجی و  (. سِدره و ک،سـتی در کـیش زرتشـتی و انعکـاس آن در کشـتی ک     0731بیدکی، ه. )

 .034ـ 015، 03، فرهنگ و ادبیات عامهشاهنامۀ فردوسی. 

 . تهران: زوّار.تاریب ورزش باستانی ایران(. 0710بیضایی، ح. )

 .00ـ 3، 0، پژوهیباستان(. سابقۀ کشتی در ایران. 0711پرویز، ا. )

 . تهران: اساطیر.0. ج یشتها(. 0711پورداود، ا. )

تحقیق ر. غفـوری. تهـران: انتشـارات دکتـر محمـود افشـار بـا        (. تصحیح و 0731) نامهتهمتن

 همکاری انتشارات سخن.

. مشـهد: دانشـگاه   0. ویراستۀ ر. عفیفـی، ج  فرهنگ جهانگیری(. 0750الدین انجو، ح. )جمال

 فردوسی.

 . تهران: دنیای کتا .0. تصحیح م. قزوینی. ج تاریب جهانگشای جوینی(. 0710جوینی، م. )

 نژاد. تهران: نیما.(. به کوشش ج. صداقت0715) (طومار کهن)جهانگیرنامه 

الگـوی  (. کشـتی و کهـن  0411زاده، پ.، و برغمـدی، م. ) رسروی، ز.، افخمـی،  .، حـاجی  

 .034ـ 003، 71، فرهنگ و ادبیات عامهقهرمان. 

(. مقدمه و تصـحیح م. افشـاری و م.   0731) داری و جنگاوریده رساله در تیراندازی و کمان

 وجی. تهران: دشمه.مر

 وان. تهران: سخن.(. تصحیح م.ج. یاحقی و م. ماه0731) نامۀ نقاینرستم

 . به اهتمام م. مشیری. تهران: تابان.التواریبرستم(. 0741الحکما، م.ه. )رستم

(. 0711زاد، پ. )ریاضی، م.ر.، پوراسدی، م.، حسینی، ا.، دهباشی، ل.، صـیرفی، ه.، و مهـدی  

 . تهران: کمیتۀ المپی  جمهوری اسالمی ایران.های ورزشی ایرانفرهنگ نگاره

 (. تصحیح س. آیدنلو. تهران: سخن.0737) قبانامهزرّین

 (. تصحیح و. رویانی. تهران: میراث مکتو .0731) نامهسام
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 . تصحیح م.ع. فروغی. تهران: هرمس.کلیات سعدی(. 0715سعدی، م. )

ج. تهـران:   5زریری اصفهانی. ویـرایش ج. دوسـتخواه.   (. مرشد عباس 0733) شاهنامۀ نقاین

 ققنوس.

(. تصـحیح و توضـیحات م. جعفـری )قنـواتی( و ز. محمدحسـنی      0411) لشکرشاهنامۀ هفت

 صغیری. تهران: راموش.

 نشر.(. به قلمِ م.ش. نایگلی. تصحیح م. قائمی. مشهد: به0731) طومار جامع نقالی شاهنامه

 نژاد. تهران: دنیای کتا .(. نوشتۀ ج. صداقت0735) طومار کهن شاهنامۀ فردوسی

 (. ویرایش س. آیدنلو. تهران: به نگار.0730) طومار نقالی شاهنامه

 نگار.ج. تهران: روش 0(. به کوشش س.م. سعیدی. 0733) طومار شاهنامه

 . تهران: مجید.0. ج تاریب کشتی ایران(. 0711عباسی، م. )

. به اهتمام م.ج. محجو . تهـران: انتشـارات   نامۀ سلطانیتوتف(. 0751کاشفی سبزواری، ح. )

 بنیاد فرهنگ ایران.

 . تهران: داپخانۀ بان  ملی ایران.نقش پهلوانی و نهضت عیّاری(. 0747کاظمینی، پ. )

 . به اهتمام ع. نوائی. تهران: امیرکبیر.تاریب آل مظفر(. 0704کتبی، م. )

 ران: دشمه.(. برگردان ا. شاملو. ته0710) گیلگمش

 . زیر نظر م. دبیرسیاقی. تهران: کتابفروشی.فرهنگ جامع فارسی آنندراج(. 0707محمد پادشاه )

 . تهران: سخنوران پارسه.قوانین کشتی(. 0730مرادپور، ح. )

 . تصحیح م. ستوده. تهران: اطالعات.تاریب گیالن و دیلمیان(. 0704مرعشی، س.ظ. )

 . تهران: دانشگاه تهران.ثیر آن در ادبیات پارسیمزدیسنا و ت (. 0700معین، م. )

 . به کوشش ر. مفتون. تهران: زوار.دیوان اشعار(. 0704مفتون همدانی )

 .07004. نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ش کشتیگ،لتا(. میرنجات اصفهانی )بی

 . تهران: زوار.داستان رستم و سهرا (. 0711مینوی، م. ) 

 (. مقدمه، تصحیح و توضیح ر. غفوری. تهران: آرون.0731) مهنور نقالی شاهنا
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 ج. تهران: داپخانۀ زر.0. تصحیح ا. بلدروم. بدایع الوقایع(. 0743واصفی، ز. )

 . تصحیح م. روشن و م. موسوی. تهران: البرز.التواریبجامع(. 0717همدانی، ر. )

ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (. تصحیح م. افشاری و م. مداینی. تهران: پ0711) لشکرهفت

  فرهنگی.

 تهران: سخن. (. از پاژ تا دروازة رزان.0711یاحقی، م.ج. )
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