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  چکیده

یرباز این از د .نوازي و خواندن آوازهاي حماسی در زورخانه است هنر ضرب مرشدي،

شده است اما امروزه فدراسیون پهلوانی و ورزش  سینه به هنرجویان منتقل  به هنر بومی سینه

نوازي طی سالیان طوالنی فشار بسیاري بر  ضرب. اي بر هنر مرشدي نظارت دارد زورخانه

این . چهار عضو بدن مرشدان در معرض ابتال به بیماري قرار دارند .آورد بدن وارد می

با بررسی و مطالعه . ها و پوست حنجره، کلیه، بخش شنوایی گوش: اند از عبارت نواحی

تجارب مرشدان دریافتیم با آموزش صحیح و اصولی، مراقبت و آمادگی الزم جسمی و 

هدف از .یابد هاي حنجره و کلیه را در این افراد کاهش می روحی تا حدود زیادي بیماري

هایی که مرشدان زورخانه بدان  رفی برخی بیماريپژوهش حاضر آن است تا عالوه بر مع

ها بر اساس دانش پزشکی  اطالعاتی در مورد پیشگیري و درمان این بیماري شوند، مبتال می

هاي مرشدان زورخانه صورت  تاکنون پژوهش مستقلی درباره بیماري. عامیانه ارائه شود

. شده است در میان آنان اشاره هاي پوستی  نگرفته و تنها در برخی منابع به بروز بیماري

هاي عمیق با مرشدان  هاي میدانی نگارنده و مصاحبه شده بر پایه پژوهش هاي ارائه  داده

کاران و  سازندگان اسباب و آالت ورزش باستانی، باستانی داران، پیشکسوت، زورخانه

  .مده استآ دست در استان تهران به 1397و  1396هاي  ها طی سال حضور در زورخانه

بیماري ،ورزش باستانی ،زورخانه ،مرشد:ي کلیديها واژه

                                               
  golfamsharifi@gmail.com. ، تهران، ایراناستادیار پژوهشی پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگري*
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  مقدمه

تاریخچه زورخانه در ایران قدمتی بس کهن دارد، برخی بناي زورخانه را مربوط به 

، )9-2: 1346کاظمینی، : و نیز 232-205: 1385بهار، (اند  ایران پیش از اسالم دانسته

دانند  اسالمی و اوایل سده هفتم هجري می برخی دیگر این محل را مربوط به دوره

از دیرباز مؤمنان ). 352-350: 1382پرتو بیضایی،: و نیز 78-45: 1362صدیق ایمانی، (

رفتند تا پس از عبادت و تزکیه نفس  ها می پس از گزاردن نماز در مساجد، به زورخانه

کاري  رانیان و شیرینامروزه زورخانه محل ورزش سنتی ای. هاي بدنی بپردازند به فعالیت

با تأسیس فدراسیون . ها محل کشتی بود درگذشته، گود زورخانه1.ورزشکاران است

  . ، کشتی از ورزش باستانی جدا شد و به روي تشک رفت1318ملی کشتی در سال 

اي  نامه اي، آئین هاي اخیر، با تأسیس فدراسیون پهلوانی و ورزش زورخانه در سال

مراتب ورزشکاران، اندازه و وزن هر یک از ادوات ورزش تدوین گردید و سلسله

اي در مورد اداره  شده هاي متمادي قانون نوشته باستانی در آن معین شد، لیکن سال

ها را اداره و مقررات ورزش  ها، زورخانه بزرگان محله. ها وجود نداشت زورخانه

گان نیز اصول این قانون شد و هم سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می به باستانی سینه

ها مشخص نیست و بسته به  تعداد ورزشکاران در زورخانه. کردند نانوشته را رعایت می

اما حضور مرشد در سردم و میاندار. ها نفر است فضاي گود زورخانه از دو تا ده
2

در 

این دو فرد نقش اصلی در اداره زورخانه و راهبري . میانه گود زورخانه الزامی است

مرشد در زورخانه شایسته  .ور ورزشکاران در طول مدت ورزش بر عهده دارندام

  . باالترین احترامات است

                                               
که جنبه آکرویاسی دارد نظیر پشتک و وارو  تناسب حرکات ورزشکار در چرخ و میل بازي و عملیاتی است-١

  )436: 1381جعفري، . (زدن در کف گود یا از لب گود به عمق گود

میاندار فردي است که از نظر سابقه و نوع کار بر سایرین مقدم است و دیگران به نسبت سابقه ورزشی پس از -٢

آیـد، سـایرین گـرد او     میاندار به وسط گود مـی زمانی که . کند گیرند و وي ورزشکاران را رهبري می او قرار می

  )440: 1381جعفري، . (کنند ایستند و حرکات ورزشی گروهی را با وي هماهنگ می می
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درگذشته، میانداري بر عهده یک نفر بوده است اما امروزه، میانداري زورخانه، در  

حرکات ورزشی میاندار با . شود هاي مختلف به افراد گوناگون واگذار می ها و مکان زمان

پیشکسوت، اند از مراتب اهل زورخانه عبارت سلسله. هماهنگ است ضرب مرشد

نشیند،  در زمان اجراي ورزش باستانی مرشد در سردم می. پهلوان، نوخاسته، نوچه

فردي به نام ). 320و  1381:319مختاري، (نوازد  خواند و ضرب می اشعاري می

1399شریفی، . (اردمشتمالچی یا خادم زورخانه نیز همواره در زورخانه حضور د

ورزش باستانی با سنگ گرفتن)).الف(
1

شود و تنها ورزشکاران نیرومند و  آغاز می

مرشد سنگ گرفتن ورزشکار را . آیند پهلوانان از عهده این حرکت دشوار ورزشی برمی

روند، آنگاه  سپس هر یک از ورزشکاران به گود می. شمارد مرتبه می 117یا  114

شود و میان گود روبروي  که پیشکسوت دیگران است، میاندار میها  ترین آن آزموده

ایستد و دیگر ورزشکاران از جهت تجربه، به ترتیب دورادور میاندار قرار  مرشد می

  .گیرند می

مرشد، پیش از آنکه ورزشکاران به شنو
2

روند، با خواندن اشعار پندآمیز، عشق 

ي روح پهلوانی را در ورزشکاران بیدار حق و ائمه اطهار، پرهیز از آلودگی و فداکار به

ایستد، رو به همه  دارد، در گود می شنوها را برمی در آغاز، میاندار یکی از تخته. کند می

طلبد و تخته شنو را  سپس از همه رخصت می. کند ورزشکاران میانداري را تعارف می

گذارند و  د میشنوها را جلوي خو در همان حال ورزشکاران تخته. گذارد میان گود می

. خواند تا ورزشکاران را به حضور قلب فراخواند مرشد یک رباعی می. روند به شنو می

  .است) ع(ها بیشتر در مدح موالي متقیان علی  رباعی

                                               
صـورت اسـت کـه     کار کردن بـا سـنگ بـدین   . اي است که شباهت بسیار به سپري سنگین دارد سنگ وسیله-١

. آورد ها را به حرکت درمـی  ه چپ و راست سنگگیرد و با غلتیدن ب ورزشکار به پشت روي خاك گود قرار می

  )434: 1381جعفري، . (گیرند و کار بسیار مشکلی است ها سنگ می کاران باتجربه و پیشکسوت باستانی

حرکت شنو حـدود معینـی نـدارد و    . کنند گذارند و شروع به شنو می شنوها را کف گود می ورزشکاران تخته-٢

  ).435: 1381جعفري، . (متفاوت است بسته به توانایی جسمانی ورزشکار
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  از عین علی دو عین ما بینا شد وز نام علی لسان ما گویا شد "

  "بینم از نور، محمد و علی پیدا شد در یاد علی نور خدا می

سپس . روند فرستند و باز به شنو می ز خواندن رباعی، ورزشکاران صلوات میپس ا

در شنوي دو شالقه. گویند می "علی علی"زند و صد مرتبه  مرشد به ضرب و زنگ می
1

رسد، شنوي تکی  زمانی که شنوي دو شالقه به پایان می. گیرد مرشد ضرب تندتري می

روند، اشعار حماسی  ران به شنو میکه ورزشکا همه مرشدها درحالی. شود شروع می

در . شود ازآن، پا زدن ورزشکاران آغاز و نرمش شروع می پس. خوانند شاهنامه را می

که  هنگامی. گیرند دارد و بقیه ورزشکارها نیز میل می همان زمان، میاندار میل را برمی

هاي  دهمرشدها بیشتر سرو. شود گیرند، ضرب تند نواخته می همگی میل را سر مچ می

این اشعار در شروع . خوانند منسوب به پوریاي ولی را از رباعی، غزل و مثنوي می

  :ورزش همراه با چنین تذکراتی است

  که نژاد از کی و ساسان داري که عنوان داري یا آن خوشدل نشوي از آن"

  "بایست برهنه همچو شمشیر شوي تا جوهر خویش را نمایان داري

  "خواند که اثري نیکو و آموزنده در ورزشکار داشته باشدهمچنین مرشد اشعاري می

  بلند است پریاي ولی گفت که صیدم به کمند است از همت داوود نبی بخت"

  "افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

گاهی مرشد در چرخ ورزشکاران یک رباعی و گاه ابیاتی منسوب به پهلوان   

در طول . خواند طهماسب را می و پهلوان بیک قمري مربوط به دوره شاه مذاقی عراقی

ها، از  اجراي مراسم ورزش باستانی، مرشد تنها در دعاي پایانی و فاصله بین ورزش

گیرهاي زبده گُل کشتی درگذشته مرشد براي کشتی. ایستد گیري بازمی ضرب
2

خواند  می

                                               
جعفري، . (شود یکی از شنوهاي زورخانه است که در هر مرتبه دومرتبه صورت ورزشکار به زمین نزدیک می-١

1381 :435(.  

گیـران را   گل کشتی اشعاري است که کشـتی . شد خوانده می "گل کشتی "درگذشته، به هنگام کشتی گرفتن -٢

  .)439: 1381جعفري، . (کند منشی و افتادگی می زرگاندیشی، ب تشویق به نیک
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: 1381مختاري،  (روده خود مرشدها بود این اشعار بیشتر س. کرد و آنان را تشویق می

باید توجه ).198-187و  127- 95: 1386انصاف پور، : و نیز 312و  311و  303و  302

داشت ورزش باستانی بدون حضور ورزشکار و ورزشکار بدون استفاده از اسباب و 

کشی از الزامات ورزش  البته سنگ گرفتن و کباده. آالت ورزش باستانی معنا ندارد

مرشد نیز . دهند باستانی نیست و ورزشکاران بر اساس عالقه شخصی آن را انجام می

تواند نواهاي آهنگین تولید کند و همراه  بدون ضرب سفالین و پوست ضرب نمی

تاکنون در هیچ منبعی از هنرمند سفالگر سازنده و دباغ پوست . گیري آواز بخواند ضرب

تفصیل درباره سازندگان اسباب و  مستقل بهنگارنده در پژوهشی .ضرب یاد نشده است

آالت ورزش باستانی، سازنده ضرب، سنگ، زنگ و کباده، میل باستانی و تخته شنو، 

دوزنده شلوار باستانی، جلیقه مرشدي و تزئین کننده وسایل زورخانه صحبت کرده و به 

پرهیز از در اینجا به دلیل  .نحوه ساخت هر یک از این اسباب و آالت پرداخته است

  )).ب(1399شریفی، (کنیم  اطاله کالم از آن پرهیز می

نماز در محراب را دارد و تا زمانی که در زورخانه حضور  مرشد حکم پیش  

وي چون مدیر زورخانه در  .شوند یک از ورزشکاران وارد گود نمی نداشته نباشد، هیچ

گیري  با ضرب. عهده داردنشیند و مسئولیت برقراري نظم در زورخانه را بر  سردم می

مصاحبه مرشد پرویز نوکار، (کنند  او، ورزشکاران در زورخانه شروع به ورزش می

گردي است که تنها مرشد اجازه نشستن  سردم محل متبرك و به شکل صفه نیم). 1396

این مکان با کف زورخانه، حدود یک تا یک و نیم متر فاصله دارد و . در آن را دارد

هاي چسبیده به راهرو یا نزدیک پلکان ورودي زورخانه ساخته  یکی از غرفه معموالً در

ورسوم  راحتی آداب برخی بر این باورند مرشد با نشستن در چنین مکانی به. شود می

زورخانه را در حق واردین
1

-49: 1362صدیق ایمانی، (کند  شوندگان ادا می و خارج

  ). 75و  50

                                               
آداب وارد کردن شامل احترام به پهلوانان هنگام ورود به زورخانه و عبارت است از زدن ضرب و زنگ، اداي -١

  .)442: 1381جعفري، . (صلوات و خوشامد گفتن
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کاران  تانی خود را با خلقیات گوناگون باستانیمرشد در طول اجراي ورزش باس 

 -با هر رتبه و مقامی -اند، اگر فردي زمانی که ورزشکاران در گود ایستاده. دهد وفق می

مصاحبه مرشد (. احترام و خوشامدگویی آن شخص با مرشد است وارد زورخانه شود،

دیگر وظایف مرشد از ). 352-344: 1381مختاري، : و نیز 1397محمدباقر مافی راد، 

هماهنگ  -گیري یا به شنو رفتن میل–زمان حضور میاندار در گود  آن است که در مدت

میاندار اگر ضرب مرشد را بشناسد، مرشد بهتر . وقفه بر ضرب بنوازد با حرکات او بی

فرستد و  رسد، وي صلوات می که میل گرفتن میاندار به پایان می هنگامی. گیرد ضرب می

دیگر  عبارت به .کند تا اختیار ورزش به دست مرشد بیفتد تی مرشد دعا میبراي سالم

مصاحبه محمد شهیدي صدر، (بخشند  مرشد و میاندار، هر یک به دیگري نیرو می

  ).38و  37: 1391کیان،  طلوع: و نیز: 1396

ورزشکاران به  .ورزش باستانی بدون ادوات ورزشی مانند تفنگ بدون تیر است 

در واقع نمادي از  ضرب مرشد، .روند به گود زورخانه می) ع(ي متقیان علی عشق موال

طبل جنگ است تا در حرکات ورزشی نظم و هماهنگی ایجاد شود، ورزشکاران 

باك شوند، ترس از وجودشان رخت بربندد و آماده حضور در میادین  جنگجو و بی

ن ورزشکاران را در گود تقویت مرشد انگیزه، نیرو و ایما .جنگ و دفاع از میهن شوند

به همین دلیل کیفیت مواد ضرب، ساخت ). 1396یاد رضا مدنی،  مصاحبه زنده(کند  می

اي در ورزش باستانی  ضرب و نحوه صحیح در دست گرفتن آن از اهمیت ویژه

ویژه نواختن  توجه به این مسئله ضروري است که نواختن ضرب به. برخوردار است

بنابراین وي باید توان . کند شار بسیاري به بدن مرشد وارد میقوي ضرب زورخانه ف

گیري و آوازخوانی در محیط  هاي متمادي ضرب ساعت. جسمی باالیی داشته باشد

برقی در فصل زمستان، عدم  مدت در برابر بخاري بسته زورخانه، قرار گرفتن طوالنی

اندازه کافی، مرشدها  به ها و عدم آشامیدن آب استراحت کافی در فواصل اجراي برنامه

  .دهد هاي جسمانی قرار می ها و آسیب را در برابر انواع بیماري
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شوند،  هایی که مرشدان زورخانه بدان مبتال می ترین بیماري در این پژوهش به مهم

ها بر اساس دانش  کنیم و اطالعاتی در مورد پیشگیري و درمان این بیماري اشاره می

خوشبختانه با پیگیري افراد متعهد در فدراسیون ورزش . دهیم پزشکی عامیانه ارائه می

اي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه هنرمندان، مرشدان  پهلوانی و زورخانه

.اند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته ،1390زورخانه از سال 

  

  پیشینه پژوهش

ین ورزش، معماري زورخانه و تاکنون درباره تاریخچه ورزش باستانی، روش اجراي ا

پرتو بیضایی : نک به(شده است  مراتب ورزشکاران مطالب بسیاري نوشته  سلسله

و صدیق ایمانی، 1346؛ کاظمینی،1381؛ مختاري، 1386؛ انصاف پور، 1382کاشانی، 

شده است  اما درباره مرشدان و فعالیت آنان در زورخانه مطالب اندکی نوشته ). 1362

هاي  یکی از انگیزه).1391و تمولی و صغیر؛  1370؛ نجفی تهرانی، 1381مختاري،(

هایی است که مرشدان به  انجام پژوهش حاضر، فقدان پیشینه پژوهش درباره بیماري

به همین دلیل نگارنده درصدد برآمد تا . شوند دلیل پرداختن به این حرفه بدان مبتال می

رد، با بسیاري از مرشدان و پیشکسوتان صورت گسترده به پژوهش میدانی روي آو به

هاي عمیق بپردازد  زورخانه، همچنین سازندگان ابزار و آالت ورزش باستانی به مصاحبه

هاي مرشدهاي  و از حاصل تجربیات سالیان دراز آنان در پیشگیري و درمان بیماري

دي بن صورت روشمند گردآوري و طبقه سپس این اطالعات را به. زورخانه مطلع شود

هاي صوتی  ها و پیاده کردن فایل بنابراین زمان زیادي صرف انجام مصاحبه. نماید

اما جهت تکمیل اطالعات شفاهی از برخی اسناد و منابع مکتوب نیز سود . گذشت

در منابع یاد ).1391و تمولی و صغیر؛  1370؛ نجفی تهرانی، 1381مختاري،. (جستیم

ه شده و درباره بیماري مرشدها تنها به بیماري شده در مورد حرفه مرشدي مطالبی آورد

شده  اختصار اشاره  پوستی مرشدان در ناحیه دست و روش درمان و پیشگیري آن به
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یک از منابع مربوط به ورزش  هاي مرشدان در هیچ اما در مورد دیگر بیماري. است

  پهلوانی مطلبی یافت نشد

  

  روش

شناسی دارد و به مطالعه  ی مردمپژوهش حاضر در زمینه پزشکی عامیانه، نگاه

هاي شایع در میان مرشدان زورخانه بر پایه دانش  هاي پیشگیري و درمان بیماري روش

مرشد در طول اجراي ورزش باستانی در زورخانه، تنها نوازنده ضرب .پردازد بومی می

ازآنجاکه ورزش باستانی سنگین و خشن است، . و خواننده اشعار حماسی است

اما . رود سختی سی بار به شنو می باستانی بدون شنیدن صداي ضرب گاه بهورزشکار 

کند و با صداي ضرب و اشعار  نشین و ضرب مرشد ورزش را تلطیف می آواز دل

گردد و در زورخانه دفعات بیشتري شنو  مرشد، دشواري ورزش بر ورزشکار آسان می

  .گیرد رود و سنگ می می

هاي مرشدان نخست از طریق مشاهده مستقیم در  براي دریافت اطالعات از بیماري

هاي ساخت اسباب و آالت ورزش باستانی، در میدان پژوهش  ها و کارگاه زورخانه

ها و حضور  اما پس از چند هفته متوجه شدیم که محیط مردانه زورخانه. حضور یافتیم

مشکالت پژوهشگر زن در اجتماعی که به مردان اختصاص دارد و جلب اعتماد آنان با 

ها اغلب  گرفتند و پاسخ هاي نگارنده را جدي نمی این افراد پرسش. فراوانی همراه است

هاي  گاه نیز پاسخ. "باشه دیگه وقت نداریم"، "خانم دیگه کاري ندارید؟": چنین بود

 "خب میگن بسه دیگه باید بریم، دیگه وقت نداریم":دادند صورت جمع می منفی را به

شود و در  شناس ایرانی و محیط زورخانه بسنده نمی به بانوان مردم البته این مشکالت

  ).Milhé, 2011(شناسی است  هاي انسان غرب نیز برخی از این مشکالت سد راه پژوهش

از سوي دیگر به دلیل شرایط اعتقادي و مذهبی جامعه، مشاهده مشارکتی و  

بنابراین همراهی یک .ستهمراهی یک زن با ورزشکاران در گود زورخانه پذیرفتنی نی
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هاي میدانی و  در پژوهش. رسید ها ضروري به نظر می مرد در محیط مردانه زورخانه

ترین همراهی دریغ  همسر نگارنده از کوچک داران و مرشدان، مصاحبه با زورخانه

هاي تهران هاي طوالنی با حضور در زورخانه ساعت ها، در این مکان. نورزید
1

یا محل 

رشدان در حسینیه اول مظلوماجتماع م
2

د ، با این افرا-1396شنبه سال  آخرین پنج –

که به همسرم چشم  شوندگان درحالی جالب آنکه مصاحبه. ارتباط برقرار کردیم

  .دادند هاي من پاسخ می دوختند، به پرسش می

همچنین ازآنجاکه امکان شرکت در ورزش باستانی در کنار دیگر ورزشکاران   

پوشاند و  ه میسر نبود، نگارنده بر تن پسر خود پیراهن و شلوار باستانی میبراي نگارند

کرد و بارها به گود زورخانه  گاه برخی از اسباب ورزش باستانی را از آنان خریداري می

باید توجه داشت که در .فرستاد تا بیشتر در میان ورزشکاران باستانی پذیرفته شود می

ویژه  داران و مرشدان به هاي زورخانه گفته صورت عدم ضبط و ثبت اطالعات و

پژوهش خش اساسی اطالعات ب.کهنساالن این دانش به فراموشی سپرده خواهد شد

هاي عمیق با مرشدان پیشکسوت،  حاضر، بر اساس مستندات شفاهی و مصاحبه

، ))ب(1399شریفی، (داران، سازندگان اسباب و آالت ورزش باستانی  زورخانه

، در استان 1397و  1396هاي  ها طی سال ها حضور در زورخانه اعتورزشکاران و س

برداري  ابزارهاي پژوهش میدانی دستگاه ضبط صدا، دوربین عکس. تهران به دست آمد

.برداري بود و فیلم

                                               
، )کلعباسعلی(لی، فرحزاد، پهلوان پور بانک م: هاي مورد بازدید نگارنده در تهران عبارت بود از برخی زورخانه-١

  .موزه قصر، باشگاه دخانیات و زورخانه سالمت واقع در دروازه غار شهید فهمیده، شهید عراقی، باغ

تـرین اجتمـاع مرشـدان     شـده و مهـم   این حسینیه روبروي خانقاه صفی علیشاه، نزدیک میدان بهارستان واقـع -٢

در طبقه دوم ایـن محـل،   . شود شنبه آخر سال برگزار می ین محل در پنجهاي تهران به همت خیرین در ا زورخانه

هـاي   یاد مرشد محمد برجی نبود، هرگز موفق به مصـاحبه  اگر محبت زنده. موزه ورزش باستانی قرارگرفته است

بـه علـت ابـتال بـه بیمـاري کرونـا        1399متأسفانه مرشد برجی در مهر . شدم عمیق با مرشدان در این محل نمی

  .روحش شاد و یادش گرامی باد. گذشتدر
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کار و سازنده ضرب زورخانه، حاج  اطالعات شفاهی از احمد پردیک باستانی 

و سازنده پوست ضرب، مجید رحیمی  معروف به عباس نطنزي، دباغ -عباس رحیمی

کار و سازنده  فرزند حاج عباس رحیمی، فروشنده پوست ضرب، رضا قدیانی باستانی

هاي سنگ، علی شهیدي  یاد رضا مدنی و فرزند وي محمدرضا مدنی سازنده کباده، زنده

زم کار و تزئین کننده لوا کار و سازنده میل باستانی، محمد شهیدي صدر باستانی باستانی

هاي حمید صفی یاري، محمدباقر مافی  هاي تهران به نام زورخانه و ده مرشد زورخانه

هیکل، سیروان نوروزي، سید مهدي موسوي، پرویز  حسن پناهی، حاج قاسم خوش راد،

مرشدها . یادها محمد برجی و حاج جعفر توسلی به دست آمد نوکار، علی نعیمی و زنده

. ساله انتخاب شدند 94ساله تا کهنساالن  36انان هاي سنی متفاوت از جو در گروه

ترین و  کاران یکی از جوان داران و باستانی مرشد سیروان نوروزي به گفته زورخانه

هیکل و حاج جعفر  ترین مرشدهاي ایران است و مرشد حاج قاسم خوش بااخالق

توسلی
1

  .از مرشدان پیشکسوت بودند

شناس به  انسان. ب مخالف قرار داردشناس با پزشک در دو قط روش کار انسان

هاي درمانی نیست بلکه مهم این است که مردم در مورد تأثیر بیماري و  دنبال روش

وجود جهت تکمیل اطالعات از دو  بااین). Fainzang, 2000(درمان چه تصوري دارند

و متخصص پوست،  -دکتر سید علیرضا شریفی –پزشک متخصص کلیه و مجاري ادرار

نیز پرسیدیم آیا در میان بیماران خود مرشد زورخانه  -دکتر شهرام رزاقی –باییمو و زی

ها اشاره  مراجعه کرده است یا خیر و مطالب موجزي از ایشان دریافت کردیم که بدان

.خواهد شد

  

                                               
هشت ماه پس از مالقات نگارنده، ایشان در هنگام نواختن ضرب در زورخانه توسلی دچار حمله قلبی شد و -١

  .روحش شاد .دار فانی را وداع گفت
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  ضرب زورخانه

کنند و سادات احترام واالیی  اقتدا می) ع(قشر ورزشکار باستانی و مرشدان به موال علی 

ها را اداره  وران امور زورخانه هاي معروف و پیشه درگذشته کاسب. زورخانه دارند در

کردند نظیر پهلوان حاج محمدصادق بلورفروش و پهلوان سید حسن رزاز  می

داران و ورزشکاران بیشتر از طبقه کارمندان  اما امروزه مرشدان، زورخانه). فروش برنج(

تحصیالت عالی نظیر پزشک، کارشناس ارشد  در میان آنان افرادي با. دولت هستند

هاي  مشاهدات میدانی نگارنده در زورخانه(شود  بدنی و مهندس نیز دیده می تربیت

  ).1397و  1396تهران، 

مرشدان از افراد زحمتکش . کار اصلی مرشد در سردم زورخانه با ضرب است 

ورزشکار  .آورند وجد میها را تشویق و پهلوانان را در گود به  جامعه هستند که نوچه

مصاحبه مرشد حمید صفی . (رود چرخد و به شنو می نوازي مرشد می باستانی با ضرب

اگر میل، سنگ و کباده در زورخانه نباشد، شاید بتوان ورزش دیگري را ) 1396یاري، 

در زورخانه جایگزین کرد، اما بدون ضرب، ورزش باستانی معناي خود را از دست 

  ).1396مصاحبه احمد پردیک،(انه باید تعطیل شود دهد و زورخ می

سفالگرها در شهرهاي ایران بسیارند، اما ازآنجاکه ساخت ضرب نیاز به تخصص 

ترین سازندگان  درگذشته برجسته. شمارند هاي ضرب زورخانه انگشت سازنده دارد،

 (-روحشان شاد -.ضرب، استادان سفالگر حسن بلور و حاج حسن کمالی بودند

ضرب زورخانه از یک ظرف سفالی و ). 1396مصاحبه مرشد حمید صفی یاري، 

براي تهیه گل مناسب، باید پنجاه ظرف گل را با . شده است پوست رویی آن تشکیل 

این گیاه خاصیت چسبندگی دارد و براي ساخت سنتی ضرب . سه نی لوئی مخلوط کرد

مرشد، پوست ضرب را از ). 1396مصاحبه احمد پردیک، (رود  زورخانه به کار می

معروف به  –در تهران استادي سالخورده به نام حاج عباس رحیمی . کند دباغ تهیه می
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پوست بز و گوساله. کند ، پوست ضرب زورخانه را دباغی می-نطنزي
1

پس از دباغی 

پوست بز خشک است، حالت . روند سنتی براي ساخت ضرب به کار می

هر چه پوست ضرب . تر است براي ساخت ضرب مناسب ناپذیري دارد و انعطاف

یابد هاي پوستی کاهش می شود و آسیب تر باشد، فشار کمتري به دست وارد می نازك
2

  ). 1396مصاحبه مرشد سیروان نوروزي، (

صورت وارونه  شود، ضرب به ازآنکه پوست با سریش روي ضرب کشیده می پس

زمان کوتاهی، پوست  شود تا پس از مدت می روي موزاییک یا پارچه مستعمل قرار داده

. سریش باید از بهترین نوع به رنگ زرد متمایل به نخودي باشد. روي ضرب جمع شود

شده سنتی، نرم است و نیازي به وارد آوردن  مرشدها بر این باورند پوست دباغی 

راحتی از آن بلند  ضربات محکم بر آن نیست و با ضربات آرام دست نیز صدا به

هاي صنعتی چنین ویژگی ندارد و مرشد باید انرژي بیشتري صرف  اما پوست. شود می

در نتیجه فشار ناشی از وارد آوردن ضربات سنگین . کند تا صدا از پوست تولید شود

  .شود هایی در مرشدان می موجب بروز بیماري

در مورد جنس و شرایط نگهداري پوست ضرب باید گفت هر چه پوست   

اما اگر . میزتر و بدون شکستگی باشد، از کیفیت باالتري برخوردار استتر، ت صاف

پوست . شود اطراف پوست کرك انداخته باشد، با واردکردن ضربه، پوست پاره می

براي پیشگیري از پارگی پوست ضرب، اطراف . توان مرمت کرد ضرب پاره را نمی

رب به استفاده صحیح در نهایت دوام پوست ض. کشند ضرب یک تکه چوب یا نوار می

اگر پوست ضرب در برابر حرارت قرار گیرد و ضربات . مرشد از آن بستگی دارد

ضرب را نباید در  پس از کشیدن پوست،. بیند محکم بر آن وارد شود، آسیب می

پوست باید آزادانه روي . گاه با آن ضرب گرفت به اي رها کرد، بلکه باید گاه گوشه

                                               
  ).144: 1370نجفی تهرانی،(ترین پوست براي ضرب زورخانه، پوست کهنه بز سیاه است  مرغوب-١

). 143: 1370نجفی تهرانـی،  (شد  بار پوست آهو به دلیل استحکام فراوان بر روي ضرب کشیده مینخستین -٢

  )1396یاد مرشد محمد برجی،  مصاحبه زنده. (ها برتري دارد، اما نایاب است پوست گردن اسب بر دیگر پوست
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. یط مناسب، به دور از موریانه و هواي معتدل نگهداري شودضرب قرار گیرد و در شرا

مرشدهاي . کنند شده را گاه باواسطه و گاه مستقیمًا تهیه می هاي دباغی  مرشدها پوست

کشند، اما در صورت عدم مهارت مرشد،  کارآزموده با مهارت پوست را روي ضرب می

؛ 1396رحیمی نطنزي، مصاحبه حاج عباس (کشد  استاد دباغ پوست را روي ضرب می

: نک به براي اطالع بیشتر از نحوه صحیح کشیدن پوست بر روي ضرب زورخانه،

استاد حاج ). 51و  50: 1391و نیز تمولی و صغیر،  146و  145: 1370نجفی تهرانی، 

کند که از وي  یاد احمد جذاب یاد می عباس دباغ از مرشدان برجسته از جمله، زنده

حال مرشد احمد جذاب،  براي اطالع بیشتر از شرح(رده است ک پوست خریداري می

  ).442-439: 1381نک به مختاري، 

جاي پوست در ساخت ضرب  هاي اخیر، استفاده از پالستیک به متأسفانه در سال 

مصاحبه حاج عباس رحیمی نطنزي و پسر ایشان مجید رحیمی،  (متداول شده است 

هاي دور  از گذشته. ضرب، مضرات فراوان دارد جاي پوست کاربرد پالستیک به). 1396

مرشدان بر این باورند انعکاس صدا بر . شده است تاکنون، ضرب از گل ساخته می 

شده براي تندرستی و سالمت روان  روي این ماده طبیعی و نیز بر روي پوست دباغی 

نفدراسیو. تر از انعکاس صدا بر روي پالستیک است بخش مفید و بسیار آرامش
1

جاي  اي به مرشدان سفارش کرد که در ساخت ضرب به اي در دوره ورزش زورخانه

رو  تر باشد اما با استقبال آنان روبه صرفه تر و به پوست از پالستیک استفاده کنند تا سبک

 -سازنده سنگ -یاد استاد رضا مدنی از زبان زنده ).1396مصاحبه رضا قدیانی، (نشد 

خوابیده است تا با صداي  بام خانه می گود زورخانه یا پشتشنیدیم که وي در سردر 

  ).1396مصاحبه رضا مدنی، (ضرب زورخانه آرامش یابد 

هر . تر است بنا بر نظر استادان موسیقی، ضرب زورخانه از ضرب موسیقی گسترده

چرا که ضرب موسیقی . تواند ضرب زورخانه را بنوازد راحتی نمی زن موسیقی به ضرب

                                               
  .اي نیز ساخت ضرب از فلز را پیشنهاد کردند که از آن استقبال نشد در دوره-١



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   234

  

ها،  اما براي نواختن ضرب زورخانه، مچ و تمام دست، انگشت. کند کار میبا انگشت 

گیري باید با توان باال، با کف  مرشد، هنگام ضرب. اندرکار هستند بازو و کتف دست

بیشتر مرشدها از تمام کتف براي  .دست ضربه بزند تا صداي کامل از ضرب خارج شود

فرامرز نجفی (گیرند  ها با مچ ضرب میکنند، اما برخی مرشد گیري استفاده می ضرب

به همین دلیل بیماري آرتروز کمر و درد مچ ). 469: 1381تهرانی به نقل از مختاري،

 1396مصاحبه مرشد سیروان نوروزي، . (دست در میان مرشدهاي زورخانه شایع است

گیري هنر آسانی نیست و فشار  هرحال ضرب به). 112- 105: 1390مفیدي، : و نیز

: 1381مختاري،: و نیز 1396مصاحبه مرشد حسن پناهی، . (آورد ادي بر بدن وارد میزی

کند  گاه دشواري کار به حدي است که مرشد بر اثر فشار ضرب تب می). 423

  ).445: 1381مختاري،(

هاي اصلی مرشدان زورخانه در چهار عضو حنجره، کلیه، بخش شنوایی  بیماري

  .پردازیم ها می تفصیل بدان کند که به بروز می ها گوش و پوست در ناحیه دست

  

  هاي مرشدان زورخانه بیماري

  هاي حنجره بیماري -الف

هاي  اي قوي و آواز خوش دارند و با ردیف صورت مادرزادي حنجره بیشتر مرشدها، به

هیکل و مرشد حسن پناهی،  مصاحبه مرشد حاج قاسم خوش(اند  موسیقی آشنا شده

خی مرشدها که صداي موزون و آواز خوش داشتند، به حنجره طال درگذشته بر). 1396

مرشد با اشعار گوناگون حماسی، اندرزي و ). 346: 1381مختاري،(مشهور بودند 

تدریج بر اثر آواز  اما به. خواند گیرد و آواز می سرایی ائمه اطهار ضرب می مدیحه

و ممکن است به یابد  خواندن بسیار و افزایش سن، قدرت صداي وي کاهش می

  ).1396مصاحبه مرشد حمید صفی یاري، (هاي حنجره مبتال گردد  بیماري



  

  

  

  

235   |، شریفی  ... هاي شایع در میان مرشدان پیشگیري و درمان بیماري

بنا بر باور برخی مرشدها، فرد باید حنجره و تارهاي صوتی خود را بشناسد و بر 

از سوي دیگر وي باید از حنجره . اساس این شناخت، صداي خویش را زیروبم کند

دنی یا چاي داغ بیاشامد، بالفاصله از آب سرد طور مثال اگر نوشی به. خود مراقبت کند

عدم . آب سرد نیاشامد استفاده نکند یا اگر بدن او در حال فعالیت است و گرم شده،

عالوه بر این، اگر مرشد بر . ها ممکن است موجب گرفتگی صدا شود رعایت این نکته

حنجره و گیري خسته شود و در آن حال شروع به آواز خواندن کند، به  اثر ضرب

  ).1396یاد مرشد محمد برجی،  مصاحبه زنده(آورد  تارهاي صوتی وي فشار وارد می

خواد بره  جا می که یک اي، یک عمِر خواننده هستن، موقعی خوانندگان حرفه"

اي اجرا کنه، از یک ماه جلوترش دستگاه رو میذارند، شصت بار تست  برنامه

ولی مرشد مثل من، . کنند تنظیم می هاشون رو بارها این دستگاه. دهند صدا می

خیال اینم که ساعت  اصالً بی. ام ساعت هشت برنامه دارم امروز زورخونه

همین . کنم نه دستم رو نه صدام رو گرم می. خوام برم زورخونه هشت می

-".رسونه خُب معلومه اینا به من آسیب می. نشینم اون باال جوري میرم می

  ).1396حمد برجی، یاد مرشد م مصاحبه زنده(

تدریج با شرایط جدید خو  خوانند، به تارهاي صوتی افرادي که هر روز آواز می 

مخلوطی از چند  -تا سه دهه پیش، مرشدها پیش از آواز خواندن چاي هربِزان .گیرد می

کردند تا صداي بهتري داشته باشند، اما امروزه دمنوش آویشن  مصرف می -گیاه دارویی

درگذشته، . کنند در مواردي نیز، ناشتا از نشاسته استفاده می. نوشند پونه میشیرازي یا 

مرشد ضرب خود را حدود نیم . بست سردم، اجاقی زغالی بود روي سکو زیر چوب

کرد تا صداي  می -داران کوك  در اصطالح زورخانه - ساعت با حرارت اجاق گرم 

کرد و  ي و فعالیت شدید، عرق میگیر وي پس از چند ساعت ضرب. رساتري از آن برآید

هنگام خروج از زورخانه و قرار گرفتن در معرض هواي سرد، به سرماخوردگی و تنگی 

تعریق شدید بدن و قرار گرفتن در برابر حرارت باالي بخاري، کار . گردید نفس مبتال می

ستان با توجه به چنین شرایطی، سختی کار مرشدان در تاب. کند فرسا می مرشد را طاقت

  ).1396یاد حاج جعفر توسلی و مرشد پرویز نوکار،  مصاحبه زنده (یابد  افزایش می
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حرارت . ها شده است هاي زغالی در زورخانه برقی جایگزین اجاق امروزه بخاري

در نتیجه به مخاط . شود برقی نیز موجب خشک شدن هوا و تعریق زیاد می بخاري

برخی  .اندازد و سالمتی مرشدها را به خطر میرساند  دهان، بینی و حنجره آسیب می

هاي حنجره، به توصیه پزشکان مرشدها جهت پیشگیري از ناراحتی
1

در میان اجراي 

برخی ). 1396مصاحبه مرشد سیروان نوروزي، . (نوشند ورزش باستانی آب فراوان می

استفاده  دانه و قدومه دیگر نیز براي برطرف شدن گرفتگی صدا و صاف شدن سینه از به

  ).1396مصاحبه مرشد حسن پناهی، (کنند  می

  

  بیمارهاي کلیه -ب

عوامل محیطی نظیر صداي شدید و ارتعاش بر سیستم فیزیولوژیک افراد تأثیر 

هاي محیطی موجب  اند که مواجهه حاد با صدا و ارتعاش گذارد و پزشکان پی برده می

شود که در معرض صداي  رادي میافزایش غلظت هورمون متانفرین و نورمتانفرین در اف

ها بر سیستم غدد  در نهایت افزایش غلظت این هورمون. شدید و ارتعاش قرار دارند

جعفري و (گردد  هاي کلیوي می گذارد و این مسئله سبب بروز بیماري ریز تأثیر می درون

بیشتر مرشدان زورخانه به علت تعریق زیاد، عدم آشامیدن ).332-323: 1399دیگران، 

مدت در برابر صدا و  نوازي و قرار گرفتن طوالنی اندازه کافی در هنگام ضرب آب به

گردند و  هاي کلیوي مبتال می ارتعاشات ضرب زورخانه، به بیمارهاي فشارخون و آسیب

هاي فوق به اورولوگ و نفرولوگ مراجعه  شمار زیادي از آنان به دلیل بروز بیماري

که ضرب سمت چپ مرشد آنجااز).1397ا شریفی، مصاحبه دکتر سیدعلیرض(کنند  می

مرشدهایی چون . دهند هاي چپ خود را از دست می گیرد، بیشتر مرشدها کلیه قرار می

                                               
مرشـدها بـاوجود   . این توصیه برخی پزشکان متخصص صوت و حنجره بـه مرشـدهاي بیمـار بـوده اسـت     -١

مصاحبه مرشد سیروان (اند  برقی براي قرار دادن در سردم نیافته هاي فراوان، تاکنون جایگزینی براي بخاري پیگیري

  ).1396نوروزي، 



  

  

  

  

237   |، شریفی  ... هاي شایع در میان مرشدان پیشگیري و درمان بیماري

یاد سید اکبر شیرازي معروف به شریف شهیدي و سید محمد میر کاشانی زنده
1

معروف 

دست  چپ البته اگر مرشد. هاي چپ خود را از دست دادند به سید محمد عشقی کلیه

  .باشد، ممکن است کلیه راست وي آسیب ببیند

هاي کلیوي، نباید ضربات شدید و پیاپی در  مرشد براي پیشگیري از بیماري 

البته ). 1396مصاحبه مرشد حمید صفی یاري،  (زمان طوالنی بر ضرب وارد کند  مدت

را سمت  باید ضرب دست باشد، فرد حتی اگر چپ مرشدان پیشکسوت تأکید داشتند،

چپ خود قرار دهد تا دست راست وي آزاد باشد و با تمرین و ممارست، با دست 

اما مرشدهاي نوگرا بر ). 1396مصاحبه مرشد حاج جعفر توسلی، (راست ضرب بگیرد 

این باورند ورزش باستانی، داراي ریتم، وزن و ملودي است و آهنگ زورخانه باید 

گیري  ضرب بدین ترتیب در . آور نگردد لنویسی شود تا شنیدن صداي ضرب مال نت

  ).470: 1381فرامرز نجفی تهرانی به نقل از مختاري، (استفاده از هر دو دست الزم است 

  :گیري از زبان مرشد زورخانه بانک ملی دشواري ضرب 

زنم تا  من دارم می .به شما بگم خانم تمام کار مرشدي مضراته و دیگه هیچ"

مصاحبه مرشد حمید (".سوزیم ایم و داریم می ما شمع. نداین پهلوونا سالم بش

  ).1396صفی یاري، 

برقی قرار  اغلب مرشدها در هواي سرد زمستان، در سردم برابر حرارت بخاري  

از. آورند هاي سنگین به خود فشار می گیرند و با وارد کردن ضربات پیاپی به ضرب می

مرشد باید زمینه را  انی برخوردار است،که جنبه حماسی ورزش از اهمیت فراوآنجا

دو شالقی، مرشد باید  هاي  در سبک. براي ورزشی پرشور براي ورزشکاران مهیا کند

                                               
بر ناراحتی کلیه، چهار دفعه دچار سکته قلبی شده  ، عالوه1307یاد مرشد سید محمد میر کاشانی متولد  زنده-١

: حال این مرشـد پیشکسـوت نـک بـه     براي اطالع بیشتر از شرح. توانست ضرب بگیرد بود و در اواخر عمر نمی

هیکل نزد ایـن مرشـد در زورخانـه بازارچـه کلعباسـعلی       مرشد حاج قاسم خوش). 451-450: 1381مختاري،(

مصـاحبه مرشـد حـاج    (نوازد  ل حاضر پسر وي سید علی میر کاشانی، ضرب میدر حا. نوازي را آموخت ضرب

  ).1396هیکل،  قاسم خوش



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   238

  

ویژه عضالت کلیه منقبض  در این حالت عضالت بدن مرشد به. محکم بر ضرب بکوبد

  ).1396مصاحبه مرشد سیروان نوروزي،  (گردد  می

هاي  ک ورزشکاران در چرخ و ورزشت گاهی اوقات مرشد براي تک  

چرخ برخی . گیرد زمان طوالنی ضرب می گیري در مدت جمعی، مانند شنو و میل دسته

در پایان کار، گاه مرشد با بدن گرم شده، در . ورزشکاران نیز پیاپی و سنگین است

هاي کلیه و  شود و همین امر موجب بروز بیماري هواي سرد از زورخانه خارج می

هاي  گونه عوارض، ضرب امروزه جهت پیشگیري ازاین .شود مجاري ادرار می خونریزي

تري سبک
1

تري به ضرب وارد کنند تا  کوشند ضربات آرام شود و مرشدها می ساخته می

هاي پیشگیري آن است که مرشد  یکی از راه. هاي کلیوي دچار نشوند به ناراحتی

هواي سرد، پهلوها را کامالً با پارچه یا لنگی  ویژه در آید، به که از سردم پایین می هنگامی

  ).1396و استاد علی شهیدي،  1397مصاحبه مرشد محمدباقر مافی راد، (بپوشاند 

نشست و ضرب را روي  درگذشته، مرشد حاج نصراله دو زانو روي زمین می

داد تا ضرب  گذاشت و یک لنگ لوله شده را طرف دیگر ضرب قرار می زانوي خود می

پس از رواج چهارپایه و صندلی، مرشد روي چهارپایه و صندلی نشست و . شود مهار

مرشد حاج کاظم جباري در زورخانه بانک ملی از نخستین . ضرب را در دامن گرفت

هرحال،  به). 469-468: 1381مختاري،(نوگراها بود که به این روش ضرب گرفت 

هاي  اي در پیشگیري از بیماري نحوه در برگرفتن ضرب و نشستن مرشد از اهمیت ویژه

اگر مرشد با بدن خسته شروع به .کلیوي و حفظ سالمتی وي برخوردار است

اش  تجربه باشد و عضالت بدن را منقبض نگه دارد، عضالت کلیه گیري کند یا کم ضرب

مصاحبه مرشد سیروان  (شود و امکان خونریزي کلیه وجود دارد  نیز منقبض می

  ).1396مهدي موسوي، نوروزي و مرشد سید 

                                               
مصـاحبه اسـتاد علـی شـهیدي،     (شد  هایی با دو برابر وزن امروزي ساخته می تا حدود سی سال پیش، ضرب-١

حدود پانزده کیلوگرم هاي امروزي  اما وزن ضرب. وپنج کیلوگرم است وزن ضرب زورخانه از ده تا بیست). 1396

  ).1396مصاحبه مرشد پرویز نوکار، (است 



  

  

  

  

239   |، شریفی  ... هاي شایع در میان مرشدان پیشگیري و درمان بیماري

یکی دیگر از علل خونریزي کلیه در میان مرشدها، رواج برخی باورها در سنت 

درگذشته، ورزشکاران به احترام ساحت مقدس گود زورخانه. پهلوانی بوده است
1

آب 

نوشید چنان مورد  کرد و آب می آشامیدند و اگر کسی برخالف این سنت رفتار می نمی

از دیگر باورهاي عامیانه آنکه .اش را شکسته باشد ه گویی روزهگرفت ک سرزنش قرار می

آمد و ازآنجاکه امام حسین  به شمار می) ع(گود زورخانه نمادي از قتلگاه امام حسین 

زیرا . نوشیدند تشنه شهید شد، ورزشکاران نیز هنگام ورزش در زورخانه، آب نمی) ع(

ورزش و کشتی پهلوانی
2

ده و هریک از ادوات ورزش نمادي از رزم با دشمن بو 

میل نماد گرز، سنگ نماد سپر، تخته شنو نماد . باستانی نماد یکی از آالت جنگ است

به همین دلیل ورزشکاران در میان ورزش که نمادي از . شمشیر و کباده نماد تیر و کمان

  .نوشیدند صحنه نبرد است، آالت جنگ را رها نکرده و آب نمی

هاي متوالی  نوازي طی ساعت این بحث اشاره شد ضربطور که در ابتداي  همان

شود، در اغلب موارد  در برابر حرارت بخاري، موجب تعریق زیاد و کاهش آب بدن می

گیري متوجه تغییر رنگ ادرار و وجود خون در ادرار  تجربه، پس از ضرب مرشدهاي کم

شود و مرشد  ته میبنابراین امروزه در کنار گود زورخانه، یک پارچ آب گذاش. شوند می

رفته بدن وي جبران شود نوشد تا آب ازدست گیري آب می در میان ضرب
3

مصاحبه (

و مصاحبه مرشدها سیروان نوروزي و پرویز نوکار،  1397مرشد محمدباقر مافی راد، 

1396.(  

                                               
تر از سطح زمین قرار دارند،  بنابراین افرادي که پایین. دانند امروزه نیز گود را مقدس و محل عبادت و ذکر می-١

هـر  . آشـامند  به همین دلیـل ورزشـکاران در گـود آب نمـی    . اند هاي نفسانی در حال فروتنی و مبارزه با خواهش

  ).1396مصاحبه مرشد حسن پناهی، (شخصی که تشنه باشد باید از گود خارج شود و آب بنوشد 

کشتی پهلوانی، قوانینی جدا از کشتی آزاد و فرنگی دارد و در بسیاري موارد، نام فنون کشتی پهلوانی با دیگر -٢

  ).438: 1381جعفري، (ها فرق دارد  کشتی

در زمان تشـنگی، در حـال ضـرب     ی به نگارنده متذکر شد از دیرباز تاکنون،یاد مرشد حاج جعفر توسل زنده-٣

  .نوشیده است گرفتن آب می
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گیري افراط کند و در حال خستگی و تعریق زیاد در برابر  اگر مرشد در ضرب

شود و بر عملکرد  آواز بخواند، بر عروق بدن وي فشار وارد میبخاري، ضرب بگیرد و 

 گیري، برخی مرشدها بر این باورند، باوجود دشوار بودن ضرب. گذارد کلیه تأثیر می

زند، بلکه آنچه موجب  چند ساعت ضرب گرفتن روزانه در زورخانه به بدن لطمه نمی

داشتن تجربه کافی، عدم شود، آموزش نادرست، ن هاي کلیه در مرشدها می بیماري

ها  بنابراین ساعت. گیري است آمادگی جسمی و روحی و عدم رعایت فنون ضرب

کوبیدن ناشیانه بر روي ضرب و فشار زیاد بر بدن موجب ناراحتی کلیه و وجود خون 

کنند که مرشد باید  کسوت به نوآموزان سفارش می مرشدان پیش. شود در ادرار می

. ر دست گیرد و با دقت اصول یادگیري را پیش برَدصورت صحیح د ضرب را به

گیري با آموزش درست و روش دقیق و اصولی انجام شود، به اعضاي  چنانچه ضرب

براي یادگیري هنر مرشدي، باید اصول و قواعد . آورد ها فشار نمی ویژه کلیه بدن، به

ید محکم مرشد پس از کسب تجربه، ضرب را نبا. خاص آن را آموخت و به کار بست

بگیرد و محل آن را در دستان خود پیدا کند تا به عضالت بدن وي فشار وارد نشود 

هیکل، حسن پناهی، محمد  مصاحبه مرشدها حاج جعفر توسلی، حاج قاسم خوش(

  ).1396برجی، سیروان نوروزي و مرشد سید مهدي موسوي، 

اره نباشند امکان داره خیلی افراد باشند که این ک... نه من قبول ندارم "

چون من خودم هم زورخونه . شون درد بگیره، ربطی به این مسئله نداره کلیه

ناراحتی کلیه . دارم، هم ضرب گرفتم، هم مرتب ورزش کردم

).1396مصاحبه مرشد حسن پناهی، (".نداشتم

اما اگر فرد در حال خستگی و تعریق زیاد در برابر بخاري، ضرب بگیرد و آواز  

گذارد  شود و بر عملکرد کلیه تأثیر می ق بدن وي فشار وارد میبخواند، بر عرو

  ).1396یاد مرشد محمد برجی،  مصاحبه زنده(

تموم . من ساعت هشت صبح تو ونک، ژاندارمري، اونجا ضرب گرفته بودم"

من از .... دو جا ضرب گرفته بودم. شد میومدم نیروي هوایی محل خدمتم می
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. رسونه به کلیه اینا صدمه می. گرفتم ب میصبح تا غروب پنج تا شش جا ضر

یاد مرشد محمد  مصاحبه زنده(".....ببین هر کاري افراط و زیادیش خوب نیس

  ).1396برجی،

نوازي  گیري، برخی مرشدها طی سالیان دراز ضرب بنابراین با رعایت اصول ضرب

یاد  زنده. دندبر هاي کلیه گرفتار نشده و در سالمت کامل به سر می هرگز به ناراحتی

بدون آنکه احساس پیري یا از کار افتادگی  حاج جعفر توسلی به نگارنده یادآور شد،

  .گیرد کند، ضرب می

  

  شنوایی  کم -ج

اثر صدا و ارتعاش مداوم بر از دست دادن سالمت انسان به اثبات رسیده و کاهش 

سروصدا در محل اگر این . ترین اختالل شنوایی است شنوایی بعد از پیرگوشی، شایع

. توان شنوایی را بازیابی کرد کار باشد، کاهش شنوایی شغلی نام دارد و دیگر نمی

در پی کاهش شنوایی، . هاي شغلی است ترین بیماري شنوایی شغلی یکی از شایع کم

توان به نوازندگان  از میان مشاغل پر سروصدا می. آید دشواري در درك گفتار پدید می

ازحد هر منبع صوتی  قرار گرفتن در معرض سطح بیش. اره کرداي اش سازهاي کوبه

اي با گذشت زمان موجب تحریک  مانند ضربات وارد شونده بر سازهاي کوبه

شود و با آسیب دائمی و مرگ سلول، شنوایی کاهش  هاي ظریف شنوایی می سلول

  ).332-323: 1399جعفري، (یابد  می

شنوایی در میان آنان شایع  هستند که کممرشدهاي زورخانه از جمله نوازندگانی 

مدت در جوار صداي بلندگو، زنگ و ضربات  است و به دلیل قرار گرفتن طوالنی

منظور پیشگیري از  به .شوند شنوایی و گاه ناشنوایی می شالقی بر روي ضرب، دچار کم

ز سردم شنوایی پیشنهاد مرشدان این است که بلندگو در فاصله مناسب ا هاي کم ناراحتی

با این حال ضربات واردشونده به ). 1396مصاحبه مرشد صفی یاري،  (قرار گیرد 



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   242

  

ضرب موجب سروصدا و ارتعاشات باال و در نتیجه آسیب شنوایی در این افراد 

  .شود می

  

  هاي پوستی در ناحیه دست بیماري -د

استفاده افراد بسیاري نظیر بنایان، بانوان آرایشگر و نوازندگان ضرب که از دست 

زده دارند و به همین علت به پزشکان متخصص پوست  هاي پینه کنند، دست ابزاري می

نوازي  ها تنها ابزار ضرب دست).1397مصاحبه دکتر شهرام رزاقی، (کنند  مراجعه می

 -انگشتان دست مرشدها . هستند و باید در فاصله ده سانتیمتري ضرب قرار بگیرند

نوازي  بر اثر ضرب -گیرند  حیح ضرب میصورت ص حتی مرشدهایی که به

بنابراین مرشد مدت زمانی پیش از . شود زند و زخمی می مدت پینه می طوالنی

  .ها را اندکی چرب کند تا پوست دست نرم شود گیري باید انگشتان دست ضرب

هاي مهمی که مرشد باید ببیند این است که پیش از فشار آوردن به  یکی از آموزش

ها باید با  هاي انگشت دست ها و استخوان ها، تاندون ، مفاصل، ماهیچهانگشتان دست

اصطالح گرم شوند و آمادگی الزم براي اجرا  هاي مختلف ماساژ داده شوند تا به نرمش

شود تا نواي خوش ساز به  ها، موجب می عالوه بر این، آمادگی دست. داشته باشند

گیري کند،  با شتاب شروع به ضرباگر بدون رعایت این اصول، مرشد  .گوش برسد

سازي انگشتان دست پیش از  بنابراین گرم کردن و آماده. بیند ها آسیب می پوست دست

مصاحبه (هاي پوستی دست دارد  آسیب گیري، تأثیر بسزایی در پیشگیري از  ضرب

  ).50و  48: 1391تمولی و صغیر، : و نیز 1396یاد مرشد محمد برجی،  زنده

ها  حس شدن دست تدریج موجب بی به است استفاده ابزاري از دست،الزم به ذکر 

داشتن پینه دست اهمیت دارد و بر کیفیت کار تأثیر . شود زدن انگشتان می و پینه

 گیري پینه نداشته باشد، پوست دست نازك شده، اگر دست مرشد در ضرب. گذارد می

یاد مرشد حاج جعفر توسلی و  همصاحبه زند(تواند ضرب بگیرد  آسانی نمی ترکد و به می

  ).1397و مصاحبه محمدباقر مافی راد،  1396مرشد حسن پناهی، 
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توانستیم  ترکید، ضرب نمی ده بیست سی سال می. ایناها پینه شده از قدیم"

آدم هفتاد هشتاد سال ضرب بزنه آهن . برد شب تا صبح خوابمون نمی. بگیریم

یاد مرشد حاج جعفر توسلی،  صاحبه زندهم(". ایم االن ما ضد ضربه. میشه دیگه

1396.(  

ها، باید کمی پیش از نواختن ضرب،  مرشد براي پیشگیري از ترك انگشتان دست 

ها را با کرِم، وازلین یا مخلوط گلیسیرین و آبلیمو مالش دهد تا جذب پوست  دست

بکشد و  پا ها را به آرامی سنگ بهتر است پیش از چرب کردن انگشتان، روي ترك. شود

درگذشته، براي پیشگیري از  .در آب گرم بگذارد تا پوست دست مرطوب و نازك گردد

هاي پوستی هنگام نواختن ضرب، مرشدان دور انگشتان دست را با پوست قلوه  آسیب

مصاحبه (بندند  امروزه دور انگشتان دست را با چسب یا باند می. پوشاندند گوسفند می

هیکل، حسن پناهی، علی  وسلی و مرشدها حاج قاسم خوشیاد مرشد حاج جعفر ت زنده

و مصاحبه  1396نعیمی، حمید صفی یاري، پرویز نوکار و استاد علی شهیدي، 

باید توجه داشت مرشد نباید با دست چرب و کرم مالیده، . )1397محمدباقر مافی، 

گذارد، به  یگیري اثر م این مسئله عالوه بر آنکه بر کیفیت ضرب. بالفاصله ضرب بگیرد

زند و مرشد مجبور خواهد شد، پوست ضرب را بشوید و با  پوست ضرب نیز لطمه می

اي مرطوب تمیز  ضرب تنها باید با حوله. رود این عمل اساس کوك ضرب از بین می

کند و از ترك خوردن و میخک  هاي مرشد کمک می این کار به بهداشت دست. شود

  ). 185: 1370نجفی تهرانی، (د درآوردن انگشتان جلوگیري خواهد کر

هاي پوستی دست این است که  هاي مهم در پیشگیري از ترك یکی دیگر از روش

ها،  شستن دست. گیري، دستان خود را با آب و صابون بشوید مرشد پیش از ضرب

توصیه دیگر آن است که پوست ضرب پیش . رساند هاي پوستی را به حداقل می آسیب

ضدعفونی شود و مرشدها، پس از اجرا و پیش از خواب،  نوازي با الکل از ضرب

انگشتان دست خود را با وازلین چرب کنند یا با مخلوطی از نشاسته و گلیسیرین، 

این کار از ایجاد پینه دست . ها شود ماساژ دهند تا این مواد جذب پوست دست
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مصاحبه (گردد  میهاي پوستی  توجهی مانع ایجاد ترك طور قابل کند، اما به پیشگیري نمی

شود پس از چرب کردن،  در پزشکی عامیانه پیشنهاد می).1396مرشد سیروان نوروزي،  

:Jozani, 1994(ها را با دستکش پوشاند تا چربی جذب پوست شود دست 79-149.(  

  

  گیري بحث و نتیجه

گیري و خواندن آوازهاي مذهبی و  فعالیت اصلی مرشدان در سردم زورخانه، ضرب

شود و  در طول اجراي ورزش باستانی، مرشد هرگز وارد گود نمی. اسی استحم

نوازند و  و ائمه اطهار می) ع(همه مرشدان به عشق موالي متقیان علی . کند ورزش نمی

در باور آنان زورخانه محل عبادت، گود زورخانه نمادي از محل . خوانند آواز می

. الت ورزشی نمادي از ابزار رزم استو هر یک از اسباب و آ) ع(شهادت امام حسین 

اي از  شناسی نمادین گنجاند که دنباله توان در تعریف انسان این معانی را می

مرشدان از فیزیولوژي بدن خود ). 256-248: 1381فکوهی، (شناسی دینی است  انسان

 هاي هاي مربوط به این حرفه آگاهی کامل دارند، اما نسبت به درد و بیماري و بیماري

هاي فرهنگی است  زمینه دهند و این مسئله ناشی از پس خود واکنش چندانی نشان نمی

صورت واحدي با درد مواجه  هاي فرهنگی و اجتماعی به همه گروه که بر اساس آن

بنا بر آنچه از ) 114-75: 1398شمسی؛ ودادهیر؛ فرخ اسالملو و انواري، . (شوند نمی

باورهاي مذهبی و ارادت به ائمه اطهار، ساحت گود را هاي آنان دریافتیم، به دلیل  گفته

. گیرند هاي شغلی را چندان جدي نمی دانند و بیماري مقدس و محل سردم را متبرك می

ها چیزي نیست یا آنکه  این پینه": شان چنین بود بیشتر توضیحات آنان در مورد بیماري

  ".خون در ادرار مهم نیست براي همه مرشدها پیش میاد

این . این پژوهش چهار بیماري اصلی مرشدهاي زورخانه معرفی گردید در

. هاي مربوط به حنجره، کلیه، شنوایی و پوست ها عبارت بودند از بیماري بیماري

گیري طی  ها به دلیل دشوار بودن ضرب طور که اشاره شد بیشتر مرشدان زورخانه همان
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ها  آن. شوند حنجره و کلیه دچار می هاي هاي متوالی در سالیان متمادي به بیماري ساعت

بر این باورند مراقبت از تارهاي صوتی و قرار نگرفتن در هواي سرد بالفاصله پس از 

خروج از زورخانه، آموزش صحیح و اصولی، کسب تجربه، درست نشستن و کسب 

هاي حنجره و  گیري تا حدود زیادي بیماري آمادگی الزم جسمی و روحی براي ضرب

شود و در  تدریج در مرشدان ایجاد می شنوایی به کم.دهد ر این افراد کاهش میکلیه را د

از آنان شنیدیم که قرار گرفتن بلندگو در . خورد مرشدان سالخورده بیشتر به چشم می

  .کند فاصله مناسب از سردم براي محافظت از شنوایی آنان کفایت می

محافظتی شنوایی، مرشدان از  هاي پیشنهاد نگارنده این است که با آموزش برنامه 

این . گیرهاي نوازندگان استفاده کنند هاي استاندارد یا گوش ابزارهایی نظیر هدفون

گرچه به احتمال . دهند ابزارهاي ساده و کاربردي تا حدود زیادي سروصدا را کاهش می

 آسانی یقین، مقوله سنت در برابر مدرنیته مقاومت خواهد کرد و مرشدان به به قریب

  .استفاده از این ابزارها را نخواهند پذیرفت

ها بر  آن. زدن و ترك انگشتان دست است بیماري پوستی مرشدان نیز شامل پینه  

هاي انگشتان  این باورند با چرب کردن پوست دست تا حدود زیادي از ایجاد ترك

ها مدتی پیش از  برخی مرشدها بر این باورند دست. شود دست جلوگیري می

ها را پس از اجرا و پیش از خواب با  وازي باید چرب شود و برخی دیگر دستن ضرب

آنچه مسلم است توجه به هنر مرشدي و . کنند وازلین یا گلیسیرین و آبلیمو چرب می

اي و حمایت از ورزش  توجه جوانان به ورزش زورخانه سالمت مرشدان در جلب

  .باستانی تا حدود زیادي مؤثر خواهد بود
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