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سال بیستودوم شماره  6405چهارشنبه  22دی 1395

بـــه همراه تعدادی از دوســـتان ورزشـــکار
خـــود در جهت حمایـــت از دکتر محمد
مصدق و مبارزههای ملی ،ابتدا در حزب
زحمتکشان ملت ایران و پس از کودتای
 28مـــرداد 1332و تحوالتی کـــه روی داد
در تشـــکیالت حزب سوسیالیست فعال
بود .کیفیت حضور تختی در این احزاب
چگونهبود؟
او در ایـــن احـــزاب فعالیـــت زیـــادی
نداشـــت و باالخـــره در آن هنـــگام ،گویا
بنـــا بـــر ایـــن بود کـــه هـــر کســـی در یک
حزبی عضویت داشته باشـــد .البته این
عضویـــت در معنـــای اینکـــه فعالیـــت
حزبی آنچنانـــی بکنند نبـــود! و احتماالً
بیشـــتر یک دلخوشـــی بـــرای صاحبان
آن احـــزاب بود! ولی به هر حال ایشـــان
بعدها جای خود را در جبهه ملی یافتند
و بـــا کمال عالقـــه هم عضویـــت جبهه
ملـــی را پذیرفته بودند و تقریباً ســـازمان
ورزشـــکاران جبهـــه ملی توســـط او اداره
میشـــد .در میتینگها و سخنرانیهای
دسته جمعی جبهه ملی هم ایشان اکثراً
حضور داشـــتند و حضورشـــان هم برای
جبهه ملی این فایده را داشـــت که کسی
از عمـــال حکومتی چندان متعرض این
جلســـات نمیشـــد .خود حضور تختی
در آن اجتماعـــات باعـــث عدم تعرض
دیگـــران بـــه مـــا میشـــد ،هم بـــه دلیل
محبوبیـــت تختی در میان مـــردم و هم
به دلیل پهلوانی و روحیـــه دالوری او که
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اصوالً مسأله خودکشی امری است که
توجه دیگـــران را به خود جلب میکند و
مردم از خود میپرسند که این خودکشی
بـــه چه جهت و چـــرا رخ داد .چطور یک
انســـان همچون تختی آنچنـــان به تنگ
میآید که خود را بکشد! همین خودکشی
عامل پیگیری مردم و پرسشهای آنان
بـــرای رســـیدن به علـــت مـــرگ تختی
اســـت .بعضی میگویند چون زن تختی
یک آدم روشـــنفکر مآب و از طبقه باالی
جامعـــه بـــود ،با تختـــی که بچـــه خانی
آباد بود و از طبقـــه دیگر جامعه جور در
نمیآمد.همچنینتختیازحکومتهم
راضی نبـــود و در تنگناهای مختلف بود.
گرچه همیشه هم صریحاً گفته نمیشد
کـــه علت مـــرگ تختی خودکشـــی بوده
است و همیشـــه این مسأله در هالهای از
ابهام بود.
ëëکسانی که بر کشته شـ ــدن تختی توسط
عوامل ناشناس تکیه میکنند گویا بر این
باورندکهدرپشتسرجنازهمرحومتختی
یکزخمکاریوجودداشتهکهگوییناشی
از ضربـ ــه یا صدمهای به جان اوسـ ــت .در
حالی که ظاهراً این زخم در جریان حمل
جسد تختی و توسـ ــط مأموری که مسئول
حمل قسـ ــمت باالی جسـ ــد او بود اتفاق
افتاد که در نتیجه ،این مأمور سنگینی وزن
مرحـ ــوم تختی را تحمل نکرد و جسـ ــد به
زمین افتاد و سـ ــر مرحوم تختی با صدای
مهیبیبهزمینخوردوآسیبدید؟

اهل خانی آباد ولی این ناشـــی از ارادت
و اخـــاص و همکاری تختی با آنها نبود.
این یک رابطه دوســـتانه بود که به هیچ
وجه همبستگی فکری یا پیوند تشکیالتی
را نمیرساند.
ëëباتوجهبهاینکهتختیپیشازعضویت
در جبهه ملـــی نیز گرایشهای سیاســـی
داشته است ،از چه زمانی مورد نفرت شاه
و دســـتگاه حاکمه قرار گرفت و این نفرت
ناشیازچهبود؟
از ســـالهایی که او دیگـــر تمایلی به
شـــرکت در المپیـــک و ورزش نداشـــت،
از زمانـــی کـــه او از حالت یک ورزشـــکار
حرفهای بیـــرون آمده بود و بـــه پهلوان
آزادهای کـــه عالقـــه بـــه جبهـــه ملـــی و
دکتر مصدق داشـــت ،تبدیل شـــده بود
و حکومـــت از ایـــن آزادگی او خوشـــش
نمیآمد .من شـــنیده بودم که یکبار شاه
بـــه او گفته بـــود :تختی شـــنیدهام عضو
جبهـــه ملی شـــدهای؟ او هـــم گفته بود
بله! اعلیحضرت هم عضو جبهه ملت
هســـتند! حرفـــی زده بود که حتی شـــاه
هـــم درمانده بـــود! به هر حال دســـتگاه
حکومـــت با دکتر مصـــدق و جبهه ملی
مخالف بود و عالقه تختی را هم به آنها
بر نمیتابید .در نتیجه تختی مورد نفرت
دســـتگاه حاکمه بود .همچنین شـــنیده
بودم که یکبار در اســـتادیوم ورزشـــی که
شـــاپور غالمرضا پهلوی هـــم رفته بود،
مردم به حضور او اعتنایی نکرده بودند!

از خاک ُکشتی تا غبار سیاست
پژوهشگر تاریخ

بــا توجــه بــه اینکه بخــش مهمــی از حیــات جهــان پهلــوان تختی مربــوط به
فعالیتهای سیاســی اوســت و با عنایت بــه علقههایی که مرحــوم تختی به
دکتــر محمد مصدق و جبهه ملی ایران داشــت ،به دیدار اســتاد ادیب برومند
(از اعضــای جبهه ملی ایران) رفته و به مناســبت  17دی ،چهل و نهمین ســال
درگذشت تختی ،گفتوگویی با او ترتیب دادیم که در ذیل میخوانید.

توگودربارهغالمرضا
ëëازآنجاکهاینگف 
تختی و فعالیتهای سیاسی او در دوران
پهلوی است ،از نخســـتین آشناییتان با
مرحومتختیبگویید...
ایـــن آشـــنایی مربوط به خیلی ســـال
قبل بود ،به یاد دارم که ایشـــان با یکی از
دوستان مشترک به منزل ما آمده بودند
و دوســـت ما ،تختی را معرفی کرد .البته
پیشـــتر اسم آقا تختی را شـــنیده بودم .با
دیدار ایشان من بسیار خوشحال شدم و او
هم اظهار لطف و ارادت فراوان کرد ،بعد
از حدود یک یا دو ساعت که قصد داشتند
منزل ما را ترک کنند ،من بهعنوان یادگار،
یک کتاب گرشاســـبنامه اسدی طوسی را
که مناســـب حال و احوال پهلوانی چون
تختی بود بـــه او تقدیم کردم و از خانه ما
تشریف بردند .بعد از آن بکرات ایشان را

زیارت میکردم ،مخصوصـــاً که او اظهار
عالقه زیـــادی به جبهه ملی که در ســـال
 1328توســـط دکتـــر محمـــد مصـــدق و
سایر دوستان تأســـیس شده بود میکرد.
مرحـــوم تختی نیز تمایل داشـــتند که در
جبهه ملی وارد بشوند .ما با صحبتهایی
که با کادر مرکزی میکردیم ،همه از ورود
تختی به جبهه ملی اســـتقبال میکردند
و بعد هم به شـــورای مرکزی جبهه ملی
پیوســـتند .البته ایشـــان فروتنی بسیاری
میکردنـــد و اظهار میداشـــتند که برای
جبهه ملـــی و فعالیتهای سیاســـی و...
آمادگـــی زیـــادی ندارنـــد و بواقـــع برای
ورود به جبهه ملی لطـــف زیادی کردند.
در آن زمـــان تختـــی بیان میداشـــت که
برای جلوگیری از بهم ریختن جلســـهها
و میتینگهـــای جبهه ملی کـــه معموالً

نیم نگاه

در مقابل ظلم و ســـتم سکوت نمیکرد.
به هر حـــال عمـــال حکومتی بـــه دلیل
شخصیت کاریزماتیک تختی ،مالحظه
او را میکردند و در نتیجه کسی متعرض
ما و اجتماعات جبهه ملی نمیشد.
ëëدر بخشـــی از خاطرات سید محمد آل
حســـنی میخوانیم که او به همراه تختی
پس از زندانی شدن نواب صفوی به دیدار
و مالقـــات او در زندان قصـــر میروند ،آیا
تختی با گروههایی نظیر فداییان اســـام
رابطـــه و علقهای داشـــت؟ یا ایـــن دیدار
ناشیازیکرابطهدوستانهبود؟
تـــا جایی که مـــن می دانـــم تختی با
گروههایی نظیر فداییان اســـام چندان
رابطـــهای نداشـــت .البته آنهـــا باهم به
طور طبیعی و عادی ،رابطهای دوستانه
داشـــتند و بچه محل هـــم بودند و هر دو

عکس :امید طاری فرد

مجید بجنوردی

توسطحکومتپیگیریمیشد،اقداماتی
خواهد کرد .همچنین عقیده داشـــت که
عضویت در شورا برای او مناسبتی ندارد
و از مســـائل سیاســـی اظهـــار بیاطالعی
میکـــرد و گویی تنها قصـــدش کمک به
اعضـــای جبهـــه ملی بـــود .ما هـــم به او
میگفتیم که برای فعالیت در جبهه ملی
الزم نیست حتماً در مسائل سیاسی وارد
باشید و با خنده و شوخی به او میگفتیم
که ما هم زیاد در مســـائل سیاســـی وارد و
کاربلد نیستیم! به او یادآوری میکردیم
که حضـــورش در جبهه ملی ،هر چند که
سمبلیک هم باشـــد ،الزم و خوب است.
او هم بـــا فروتنی میگفت کـــه هر چه را
شـــما مصلحت میدانید من همانطور
عمل خواهم کـــرد و با این اوصاف در آن
زمـــان ،در چهاردهـــم دی مـــاه  1341که
نخســـتین کنگره جبهه ملی افتتاح شد و
در آن نمایندگان صنوف مختلف شرکت
کردنـــد ،از ســـوی ورزشـــکاران ،غالمرضا
تختی بـــا رأی حاضران در کنگره برگزیده
شد و ســـالها عضویت شـــورای مرکزی
جبهه ملی را داشت.
ëëگویا پیشـــتر از اینکه تختی به عضویت
جبهه ملی در آید ،در زمان پیش از کودتای
28مردادنیزفعالیتهاییدرسایراحزاب
داشـــت ،چنانچـــه بنابـــر گفته مســـعود
حجـــازی ،غالمرضا تختی از ســـال1330

ëëدر چهاردهم دی ماه  1341که نخســـتین کنگره جبهه ملی افتتاح شد
و در آن نمایندگان صنوف مختلف شرکت کردند ،از سوی ورزشکاران،
غالمرضـــا تختی بـــا رأی حاضـــران در کنگره برگزیده شـــد و ســـالها
عضویت شورای مرکزی جبهه ملی را داشت
ëëتختی روزهـ ــای آخر را احسـ ــاس می کرد چرا که چنـ ــد روز پیش از
مرگ ،مهندس کاظم حسیبی از اعضای برجسته جبهه ملی را وصی
خودش قرار داده بـ ــود .با توجه به اینکه مهندس حسـ ــیبی در جبهه
ملی مرد متدینی بود و ما او را بهعنوان یک فرد مذهبی میشناختیم
و چون تختی هم مذهبی و دیندار بود او را وصی خود قرار داده بود

ادیب برومند

بلـــه ولی این مســـأله مـــورد تصریح
عمومـــی قـــرار نگرفـــت و قاعدتـــاً در
مرگ پهلوانـــی همچون تختـــی ،مردم
سخنهای فراوان میگفتند .این طبیعی
بود که درباره مرگ تختی اسطورهپردازی
شـــود .حرف و نقل قول بســـیار است اما
شاید خود تختی روزهای آخر را احساس
می کرد چرا که چنـــد روز پیش از مرگ،
مهنـــدس کاظـــم حســـیبی از اعضـــای
برجســـته جبهه ملی را وصـــی خودش
قـــرار داده بود .با توجه به اینکه مهندس
حســـیبی در جبهـــه ملی مـــرد متدینی
بـــود و ما او را بهعنـــوان یک فرد مذهبی
میشناختیم و چون تختی هم مذهبی و
دیندار بـــود او را وصی خود قرار داده بود
و قیمومیت فرزندش بابک را نیز به این
عضو برجسته جبهه ملی سپرده بود.

اما با ورود تختی همه مردم از جایشـــان
بلند شـــده و بـــه تختی احترام گذاشـــته
بودند! خب همه اینها موجب میشـــد
که او نزد دستگاه حاکمه منفور باشد .به
هر حال تختی یک وجهه ملی داشت در
حالی که آنها نداشتند.در نتیجه دستگاه
حکومت وضعیت را تاب نمیآورد.
ëëمی توانیـــد بفرمایید چـــرا مرگ تختی
منشـــأ برخی افســـانه پردازیها شـــد؟ به
نظـــر میآیـــد از آنجـــا کـــه در جامعه ما
خودکشـــی یک امر مذموم اســـت ،برای
مردم خودکشی پهلوانی همچون تختی
قابـــل پذیرش نبود .هر چنـــد که واقعی و
درست باشد ،درنتیجه برخی نیز مرگ او
را مشکوک دانســـتند .نظر جبهه ملی هم
گویا بر این بود که تختی خودکشـــی کرده
است؟
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بارزتریـــن خصوصیت تختی مردمـــی و برای مردم
بودن ،بود .او فردی متدین و در کارهای خیرهمیشه
پیشـــقدم بود او پاتوقی با دوســـتان خود داشـــت که
بـــه خواســـتهها و نیازهای مـــردم ،از محـــل اعتباری
کـــه میان مـــردم از جمله خیرین داشـــت رســـیدگی
میکرد .اما هرگز برای خود چیزی نخواســـت .شاید
سید علی اکبر حیدری
بیان خاطرهای از وی خالی از لطف نباشـــد .مرحوم
پیشکسوت کشتی
تختی یک خودرو بنز داشـــت که از آلمان آورده بود
و همیشـــه به یک مکانیکی که تعمیـــرگاه بنز بود و تعمیـــرکاران آنجا به وی
و ورزش کشـــتی عالقهمند بودند میرفت.یک روز تعمیـــرکاران میبینند که
تختی بدون ماشـــین آمده اســـت از او پرســـیدند که پس ماشـــینتان کجاست
گفـــت از جلوی در خانه دزد برده و من هم جهت اطالع به پلیس خبر دادم.
تعمیرکاران از شـــدت عالقهای که به وی داشـــتند ماشین خود را برای مدتی
در اختیار او گذاشتند که برای رفت و آمد دچار مشکل نشود .یک هفته از این
موضوع گذشته بود که نامهای
بهدســـت او رســـید وقتی نامه
راخواند خندید ،از او پرسیدیم
چی تو نامه نوشته شده است،
گفت که ســـارقان نوشتهاند که
برای تحویل ماشین به آدرس
جـــاده قدیـــم کـــرج نزدیـــک
کارخانه شـــیر پاســـتوریزه بیا.
برای همین مـــن و چند نفر از
افـــراد تعمیرگاه بـــه همراه او
به محل تعیین شده در زمان
مقـــرر رفتیم و وقتـــی به محل
رسیدیم ماشـــین را دیدیم که
علی اکبر حیدری در کنار تختی
یک گوشـــه پارک شـــده است.
تختـــی وقتی از ماشـــین پیاده
شـــد و به سمت ماشـــینش رفت مثل ما خیلی متعجب شد .چون انگار برای
وی یک بنز نو گذاشته باشند ،چون ماشینش خیلی کهنه و خراب بود و چیزی
که ما دیدم شـــبیه یک بنز نو بود .ســـارقان خیرانی بودند که یک نامه خطاب
به تختی گذاشـــته ،ضمن معذرت خواهی نوشـــته بودند که :مـــا فکر کردیم
مناسب شما پهلوان یک کشور ،داشتن یک خودرو خوب است و برای همین
با جمعآوری پولهایمان توانستیم تا حدی ماشین شما را از کهنگی درآوریم
و باید ما را ببخشید.
بـــا دیـــدن آن نامه و خودرو نو شـــده تختی روبـــه من که عمو حیـــدر صدایم
مـــیزد کرد و گفت :در بازار تهران مکانی هســـت که برای کودکان یتیم لباس
میدوزنـــد آنجا برویم و معادل پولـــی که برای تعمیر خـــودرو دادهاند برای
کـــودکان لباس تهیه کنیم .درمورد فعالیت سیاســـی آن مرحـــوم ،باید گفت
در آن مقطـــع زمانـــی ،جبهه ملی مرحوم تختی را به ســـمت خود کشـــید .با
آنکه این دســـت کارها که از نـــگاه دربار چندان برای یک ورزشـــکار اقداماتی
خوشـــایند محسوب نمیشـــد اما باید گفت دربار با پهلوان تختی هرگز کاری
نداشـــت.در چند بـــار دیدار با شـــاه ،وی به طور مداوم از تختـــی و تمریناتش
ســـؤال میکرد تا کوتاهی و وقفهای صورت نگیرد .اما متأسفانه جبهه ملی از
این مرد بزرگ سوء اســـتفاده کرد.خاطرم هست که مسابقات سه جانبه بین
ایران – بلغارستان و شوروی بود و شاپور غالمرضا برای دیدن این بازی آمده
بود ،با ورود وی مردم شـــروع به دســـت زدن کردند ،اما جبهه ملی یکســـری
افراد را نیز بین تماشاچیان پراکنده بود که با ورود تختی به سالن تماشاچیان
را وادار کردنـــد تا نزدیک به  5دقیقه دســـت بزنند و شـــعار دهند .این اقدام
و اقداماتی از این دســـت باعث شـــد تا ســـاواک نیز وارد عمل شود و تا حدی
در کارهـــای تختی دخالت کند ،تا حدی که دیگـــر وقتی تختی برای انجام کار
دیگران اقدام میکرد ساواک با ورود غیر مستقیم مانع انجام کار وی میشد.
برخی افراد مرگ وی را گره خوردن با سیاست و برخی دیگر ناشی از اختالف
او با همسرش میدانند.
 17دی مـــاه ســـال  46بود که غالمرضـــا در اتاق 23هتـــل آتالنتیک تهران که
متعلق به یکی از دوستانش بود اقامت کرد و بعد دست به خودکشی زد .شب
حادثه از طریق دوستان با خبر شدم و روز بعد به همراه محمد و حسین عرب
که از همقطاران تختی بودند به غســـالخانه امامزاده عبداهلل رفتیم .بر خالف
خیلی از شـــایعاتی که در جامعـــه پیچیده بود که آثاری در بدن وی مشـــاهده
شـــده که حاکی از قتل وی اســـت به هیچ عنوان من چیزی ندیدم جز شکافی
روی سینه که برای کالبد شکافی انجام شده بود .خاطرم هست که جبهه ملی
در مراســـم تشـــییع مرحوم تختی برخی دانشجویان را به شـــعار دادن تحت
عنوان «خودکشی پهلوان شعار ننگین سال» تحریک کرده بودند .اما آنچه که
مسلم بود وی از زندگی به خواسته خودش دست کشیده بود.

فرهنگلوطیگریوپهلوانیدرآیینهتاریخاجتماعی

پهلواناننمیمیرند!
حامد سرلکی
روزنامه نگار

عکس :سایت فرادید

حضور فـــراوان اســـطوره در تاریخ ،فرصت
جوانمردان
مغتنمـــی را برای ســـربر آوردن
ِ
ایرانی در اختیار گذاشـــت« .اهل فتوت» ،یا
همـــان «جوانمردان» کـــه در عصر معاصر
بـــا نام «پهلوانان» از آنان یاد میشـــد از این
قبیـــل بودنـــد .آنـــان در ابتـــدا گروهی نیمه
سری و شـــکل گرفته از مردانی بودند که راه
و رسم دســـتگیری ،ادب ،درایت ،شجاعت،
وطن دوســـتی و حفظ کیان ملی و دینی را از
عصر مهرپرســـتی و مزداپرســـتی آغاز کرده
و تا اعصار قاجاریه ،پهلـــوی و پس از آن نیز
ادامه دادند .در پیدایش اولیه جریان فتوت
و «فتیان» کمتر سند مشـــترکی وجود دارد،
بعضـــاً گروهـــی آن را به قـــرن دوم هجری
قمری رســـاندهاند و گروهی هم آن را ریشه
در پهلوانان و اســـطورههای آیینهای کهن
ایرانی میدانند .البته ســـخنی که به گونهای
مشخصه رفتاری اهل فتوت بوده است ،وجه
ملی و دینی آنها اســـت .پیش از ورود اسالم
بـــه ایران ،فتـــوت خالصه در برخـــی امثال،
داســـتانها و نقلهای تاریخـــی از قهرمانان
و اســـاطیر ملی ســـرزمین ایران و جنگها و
جوانمردیهایآنانبادیگرسرزمینهابود.
ëëاصول و قیود
عضـــو جدیـــد الـــورود در بین اهـــل فتوت و

پهلوانان با رســـم «شـــرب قـــدح فتوت» که
همان آب و نمک بود خود را به سر سپردگی
اهل فتـــوت در مـــیآورد و به گونـــهای خود
را نمـــک گیر ُمراد خود میکـــرد .دیگر دلیل
انتخابنمکبهعنوان«عنصرجوانمردی»،
بیارزش بـــودن در صورت و داشـــتن ظاهر
زیبا اســـت .یعنی آنکه جوانمرد باید ظاهر
خویـــش را بـــر مردم و دوســـتان چـــون بلور
نمک درخشـــان نشان دهد اما نباید بر خود
و کـــرده خـــود مغـــرور گـــردد و از این جهت
مانند نمـــک که فـــراوان و بیارزش اســـت.
همچنین «قاضی شهاب الدین» در «تاریخ
مظفری» در باب رسم آب و نمک نوشیدن
جوانمـــردان و رمز آن گوید« :نوشـــیدن آب
بدان جهت اســـت کـــه آب اصـــل زندگی و
مایه قوام و استحکام آن است و نیز آب همه
نجاستها و پلیدیها را پاک میکند در باب
علت آمیختن نمـــک به آب نیز گوید نمک
هـــر چیزی را از فســـاد حفظ میکنـــد و آن را
از دگرگونـــی و تغییر پذیرفتـــن دور میدارد
پس خـــوردن نمـــک رمـــزی اســـت از دوام
حال و ثبـــات قدم جوانمرد در آیین خویش
و بازنگشـــتن از آن» .دیگر احکام تشـــرف به
جوانمردی ،پوشـــیدن کاله نمدی (نشـــانه
تاج بندگی) ،شـــلوار (ســـروال) و بستن شال
و روشن کردن پنج شـــعله است .در نهایت
بـــا تعلیمات حکمی و قرآنـــی ،جوانمردان
جدید الورود ســـعی بـــرآن میکردند که در
کوچکترین آداب زندگی خود بر معیارهای
جوانمـــردی قـــدم گـــذارده و در حفظ کیان
مملکتیودینیسعیکنند.

ëëنام آشنایان پهلوان
پهلوانان و لوطیان اعصار گذشته به گونهای
مأمـــن و تکیـــه گاهـــی مردمی در ســـاختار
اجتماعی محسوب میشدند؛ از این روی با
تورقـــی در احواالت برخی از آنان با مشـــی و
سلوک این گروه از نخبگان اجتماعی بیشتر
آشنا خواهیم شد .نخستین خیزش پهلوانی
در عصر حکومت مغوالن بر سرزمین ایران
آغاز گشت و با توسعه جوامع ایالتی و ملوک
الطوایفی این وضعیت پیشـــرفت بیشتری
یافت ،ساخت مکانهایی به نام «زورخانه»
و پیشـــرفت روز به روز ورزشـــی چون کشتی
و رســـومات در برگیرنـــده آن ،افـــرادی چون
«پهلوان فیله همدانی» را در میان پهلوانان
و جوانمردان عصـــر خود معرفی کرد .فیله
همدانـــی یکـــی از آن دســـت پهلوانـــان نام
آشـــنای عصر «اوگتـــای خان» فرزند ســـوم
«چنگیزخـــان» بـــود کـــه به پیشـــنهاد وی با
کشـــتی گیر برتر مغولی دست در پنجه شد.
پس از شکســـت پهلوان مغولی به دســـت
پهلوان جوانمرد
فیله همدانی به وی لقب
ِ
داده و اوگتـــای خـــان نیـــز پانصـــد اســـب و
پانصد بالش پر از سکه طال به وی پیشکش
کرد .این اتفاق در ســـال  600ه.ق نخســـتین
برخـــورد پهلوانان با حکومتهـــای وقت را
نشـــان میدهد .پس از آن و با رشـــد جوامع
طایفهای و حکومتهای ایالتـــی در ایران و
نیزبهقدرترسیدنحکومتقاجاریهمردی
به نام پهلوان «موسی خمیس گرزدین وند»
از طایفـــه «ملکشـــاهی ها» به دســـتگیری و
قدرت بدن و معنویت مشهور گشت .وی را

باید نخستین پهلوان شناخته شده در عصر
قاجاریه دانست ،او از «فتحعلی شاه قاجار»
نشانپهلوانیستاند.
با مطالعه دقیقتر در عصر پهلوانان قاجاری
میتـــوان ایـــن دوران را بـــه دوران طالیـــی
پهلوانی ،کهنه سواری و رشـــد اهل فتوت در
میان مردم نامگذاری کرد .پس از «حاج رضا
قلی»نخستینپهلوانعصرناصرالدینشاه،
فردی به نام «شـــعبان» ملقب به شـــعبان
ســـیاه یا همـــان «پهلوان شـــعبان ســـیاه»،
توانســـت با خاک رســـاندن بیســـت پهلوان
دیگر و نیز شکســـت حاج رضا قلی ،پهلوان
نخســـت دربار قاجـــاری گـــردد .وی در طول
عمر خود با پهلوانانی از کشورهای همسایه
نیز دســـت در پنجه شـــده و بیشتر موجبات
فرح و ســـرور ناصرالدین شـــاه را فراهم کرد.
اما مهمترین و شـــناخته شـــدهترین پهلوان

عصر معاصر یعنی «ابراهیم حالج یزدی»
ملقب به «پهلوان یزدی بـــزرگ» بود که به
لقبپهلوانباشیونیز«قاپوچیگری»دربار
ناصرالدینشاهیدرآمد.اویکیازمهمترین
افراداینگروهازطبقهنخبهجامعهمحسوب
میگردید .وی در ســـال  1208ه.ش در شـــهر
تفت متولد گشـــته و پـــس از طـــی دو دهه از
عمر خود به تهران کوچ و توانست شانههای
پهلوان شـــعبان ســـیاه را به خاک بمالد .در
تمامـــی اســـناد باقـــی مانـــده از آن دوران به
اجماعچنینآمدهاستکهشانههایپهلوان
یزدی را کسی نتوانست به خاک بمالد .وی از
معتمدین شهر تهران شد و نزد ناصرالدین
شـــاه دارای عزت و مقام واالیی بود .درشتی
انـــدام و نیـــروی او چنان مثال زدنـــی بود که
در یکـــی از روایتهای تاریخـــی چنین آمده
اســـت که دو پهلوان تهرانی نتوانستند چوب

دســـتی روزگاران پیـــری وی را بـــا ســـعی و
تالش بســـیار از زیر دستش بیرون بکشانند.
اما نقش پهلوان یزدی در ســـن  50ســـالگی
به بعد و بـــا ورود یکی از نامداران ســـرزمین
خراســـان یعنی «پهلـــوان اکبر خراســـانی»
فرزند «پهلوان سلیم خراســـانی» به تهران
کمرنگ شـــد .پهلـــوان اکبـــر در نبـــردی 45
دقیقهای با پهلوان یزدی نتوانست شانههای
او را به خاک بمالد .ناصرالدین شاه به خاطر
محاسن سفید پهلوان یزدی به او نیز بازوبند
پهلوانی را داد با آن شـــرط که پهلـــوان اولی
ایران را به اکبر خراسانی بسپارد .پهلوان اکبر
خراســـانی از یالن و نامـــداران روزگار قاجار و
نیز یکی از بخشـــندهترین مـــردم زمان خود
بود .او در طاعون وبای عصر ناصری تمامی
امـــوال پـــدری خـــود را وقف بیمـــاران وبایی
کرد و ســـرانجام به دلیل سرایت بیماری وبا
درگذشـــت .پهلوان «علی میرزای همدانی»
از دیگر پهلوانان عصر قاجار اسـ ــت .پهلوانی
صاحب بازوبند و دالوری بود در زورخانههای
اوالنـ ــج و بنه بازار و شیشـ ــه گران ،که پسـ ــوند
میرزا را به علت سـ ــوادی که داشت به نامش
افزوده بودند ،در سـ ــال  ١٢٠۵ه.ش به روایتی
در قریه حصار ،مجاور همدان یا خود همدان
به دنیا آمد .در دوران نوجوانی اش تا آنجا که
نوشـ ــتهاند به کار زراعت و کشـ ــاورزی گذشت
و سـ ــپس به بازار روی آورد .علی میرزا با قد و
قامتی رشـ ــید و بلند و مردانه ،سینهای ستبر
با پیشانی بلند و محاسنی در چهره و اندامی
درشـ ــت و پر ابهت بود بهطـ ــوری که در میان
پهلوانـ ــان گود زورخانه آن روزگاران همیشـ ــه

یک سر و گردن از هم عصران خویش بلندتر
مینمود .ورزش را در زورخانههای اوالنج بنه
بازار ،شیشـ ــه گران به همـ ــراه نامدارانی چون
«پهلوان فتحعلی» و «پهلوان شـ ــیر علی» و
«پهلوانعبدالعلیبکتاش»شروعکرد.پیران
زورخانـ ــه نقل آوردهاند در یکی از شـ ــب های
بسیار سرد و پر برف همدان علی میرزا که در
خاتمـ ــه ورزش از زورخانه به خانه خویش به
طرف حصار همدان میرفته ،دو گرگ تنومند
وگرسنهبهپهلوانحملهمیآورند،علیمیرزا
گردن دو گـ ــرگ را در پنجههای نیرومند خود
گرفته و سرهایشان را چنان بهم میکوبد که
مغزشان متالشـ ــی میگردد و صبح روز بعد
جسـ ــد گرگ های وحشـ ــی تماشـ ــاگه مردان
و زنان حصار و شـ ــهر قرار میگیـ ــرد و قدرت
علی میرزا مورد تحسـ ــین همشـ ــهریان قرار
میگیـ ــرد .پهلوان علی میرزا پـ ــس از عمری
دراز در سـ ــال  ١٣١٠دارفانـ ــی را وداع گفـ ــت و
او را در گورسـ ــتان مجـ ــاور آرامگاه «باباطاهر»
به خاک سـ ــپردند .این نامدار در سـ ــن تقریباً
شصت سـ ــالگی پهلوان ایران شد و تا هشتاد
سـ ــالگی کشـ ــتی هم میگرفت و تا سـ ــن ٩۵
سالگی ورزش باسـ ــتانی را ترک نکرد و بیش
از یکصد سـ ــال زندگانی کـ ــرد .از دیگر پهلوان
عصـ ــر قاجاریه میتوان بـ ــه «پهلوان محمد
صادق (ممصادق) بلور فروش» اشـ ــاره کرد.
ازویبهعنوانپهلوانعصرمشروطهوابتدای
پهلوی نام بردهاند .وی در یکی از کشتیهای
خود با حریف روسـ ــی ،او را به زمین خوابانید
و جوایز آن مبارزه را به کشتی گیر روسی داد تا
به قول خودش در «مملکت غریب ،بیپول

نباشد» .اما مهمترین شاگرد پهلوان محمد
صادق بلور فروش« ،پهلوان سـ ــید علی حق
شناس کمیاب» ملقب به پهلوان سید علی
بود ،او را بواسـ ــطه نیرو و مهارتش در کشتی و
نیز دستگیری از بیبضاعتان و حل مشکالت
مردم میشناسند .وی در سال 1285ه.ش در
تهران به دنیا آمد ،پدرش از مدرسـ ــین حوزه
بود .او در سـ ــن 34سالگی پهلوان زمان خود،
یعنی «پهلوان کاظم دوالبـ ــی» را زمین زد و
تا سال  1330کشتی گیر اول تهران بود .قهوه
خانه او در خیابان سعدی و نیز زورخانه سید
علـ ــی در خیابان مولوی ،یکـ ــی از آثار به جای
مانـ ــده از عصر پهلوانی وی اسـ ــت .تشـ ــکیل
هیأتی جهت حال مشکالت توده مردم و نیز
وقف تمامـ ــی اموال در ماههـ ــای پایانی عمر
یکی از ثمرات خداپسندانه در طول عمرش
بود .او را مربی و مراد «جهان پهلوان تختی»
دانسـ ــته ،تا جایی که شـ ــادروان تختی پس از
کسببازوبندپهلوانیکشورهمراهبا«شعبان
همادیان» نزد پهلوان سـ ــیدعلی آمد و پس
از عـ ــرض ارادت بازوبند خـ ــود را به او تقدیم
کرد .پهلوان سیدعلی پیشانی تختی را بوسید
و بازوبنـ ــد را به او باز گردانـ ــد .در عصر حاضر
نیـ ــز اگر از تقاطع خیابان سـ ــعدی شـ ــمالی و
منوچهری عبـ ــور کنیم تابلوی سـ ــر در بانک
صادرات را خواهیم دید که با نام شعبه «سید
علی» مزین شـ ــده اسـ ــت ،زیرا پیشـ ــتر به آن
مکان «چهارراه سـ ــید علی» میگفتند .او در
سـ ــال  1340و در  67سالگی به عمر پر برکت
خود بدرود گفت و رهسپار سرای باقی شد.
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