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در ایرانو ورزش  ادبیرابطه فرهنگ   

 1مریم فزونی سرقین

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،  مریم فزونی سرقین -1

 : چکیده کوتاه فارسی

ادبیات غنی و دیرپای ایران اسالمی سرشار از آثار درخشان ادبی، با محتوای فرهنگی، مقدمه و هدف: 

معنوی و اخالقی است. بخصوص در زمینه تربیت بدنی، حفظ تندرستی و سالمت جسم و روح و 

ارزش دادن به توانایی های انسان و به خدمت گرفتن آن در جهت حفظ صیانت انسان دارای نشانه ها، 

 در اینروش شناسی:  الگوها، حكایت ها، روایت ها و اشعار و ابیات بسیار آموزنده و دلنشین است.

. در اینجا پژوهشگر با بوددر ایران و ورزش  ادبیرابطه فرهنگ هدف بررسی  پژوهش کتابخانه ایی،

و اطالعات منثور و منظوم متون کهن و معاصر ادبی و فرهنگی از منابع مختلف فارسی انتخاب داده ها 

درباره م را و اطالعات منثور و منظو( داده ها Cross Sectionalروش مقطعی ) در تالش بود تا به

نتایج: مروری بر  طوالنی مورد توجه قرار دهد.زمانی  بازهدر یک  در ایرانو ورزش  ادبیرابطه فرهنگ 

ادبیات نشان می دهد که گرچه ادبیات ایرانی ظاهراً با ورزش و فعالیت بدنی ارتباط نزدیكی ندارد، با 

این حال، یافته ها حاکی از آن است که شعرا، نویسندگان و دانشمندان ادبی ایران نقش ورزش و 

گ دیده و آنان را به امر ورزش و فعالیت بدنی را در زندگی فردی و اجتماعی آحاد مختلف مردم پررن

فعالیت بدنی توصیه نموده اند. نتیجه گیری:  با توجه به موارد مذکور می توان نتیجه گیری نمود که در 

ادبیات و فرهنگ ایرانی و اسالمی، ورزش و فعالیت بدنی جزو الینفک زندگی اقشار مختلف مردم  اعم 

و این موضوع از طریق آثار کهن و معاصر جلوه می نماید. از زن، مرد، پیر، جوان و حتی کودکان بوده 

به نظر می رسد مطالعات پیمایشی و میدانی در خصوص بازیهای محلی و بومی نیز از اهمیت باالیی 

 برخوردار است که باید مورد توجه پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم ورزشی باشد.

 .یاتاشعار و اب ،تربیت بدنیادبیات، واژگان کلیدی: 

 
Abastract: 

 Introduction and aim: Rich and longstanding Iranian literature is full of brilliant literary 

works with cultural content, spiritual and moral. Especially in the field of physical education, 

maintaining health and well-being of body and spirit and values of human capabilities in 

order to protect and serve the people with signs, patterns, stories, narratives and poems and 

verses is very informative and pleasant. 

Methods: In this study, business library, to investigate the relationship between literary 

culture and sport in Iran. The researchers selected data prose and verse ancient texts and 

contemporary Persian literature and culture from various sources was trying to cross (Cross 

Sectional) data prose and verse about the relationship between literary culture and sport in 

Iran in a long period of consideration. 

Results: Although Persian literature review of the literature indicates that exercise seems to 

have a close relationship, however, the findings suggest that poets, writers and literary 
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scholars of the role of exercise in personal and social life of all highlighting the variety of 

people and have advised them to exercise. 

Conclusion: In light of the above it can be concluded that the Iranian and Islamic literature 

and culture, sports and physical activity an integral part of the lives of different groups of 

people including men, women, young, old and even children, and this issue through the old 

books the contemporary. It seems studies and field surveys of local games are also very 

important that should be of interest to researchers and specialists in the field of sport science. 

Key Words: Literature, Physical education, Narratives and poems. 

 

 مقدمه 

معنوی و اخالقی ادبیات غنی و دیرپای ایران اسالمی سرشار از آثار درخشان ادبی، با محتوای فرهنگی، 

است. بخصوص در زمینه تربیت بدنی، حفظ تندرستی و سالمت جسم و روح و ارزش دادن به توانایی 

های انسان و به خدمت گرفتن آن در جهت حفظ صیانت انسان دارای نشانه ها، الگوها، حكایت ها، روایت 

 .وه آهنگر در شاهنامه فردوسیها و اشعار و ابیات بسیار آموزنده و دلنشین است. مثل حرکت حماسی کا

فردوسی در شرح این حرکت حماسی به عنوان نخستین جنبش و حرکت مستضعفان بر علیه مستكبران و 

زورمندان عالوه بر بازوی فراخ و سینه ستبر مردی و مردانگی، پاکی ذات و نهاد و مزایای اخالقی و انسانی 

ر مقابل یكدیگر قرار می دهد و نور و ظلمت را در برابر آنان را می ستاید. در هر ماجرا نیكی و بدی را د

هم و این نور و روشنایی طلیعه های شكوفایی انسان و حق عدالت است که تجلی می یابد و ظلمت را فرو 

 .(1)می ریزد

کاوه ورزشكار نیست اما ورزیده است ورزیدگی را از حرکت مداوم چكش و سندان به دست آورده 

یزه و سالح های دیگر جنگ را می سازد. اما خود زخمی عمیق تر از زخم شمشیر بر است. او شمشیر و ن

جان دارد، چرا که هفده پسرش را ضحاك ماردوش در قربانگاه بیداد خویش به هالکت و مرافكنده و می 

ر خواهد هیجدهمین فرزند او را به قربانگاه بكشاند. اینجاست که کاوه آهنگر می خروشد که من آهنگری پی

و جوانی بر باد داده ام و فرزندانم را تو به هالکت افكندی ... هفت کشور از آن توست و رنج از آن ما. 

وقتی است که حسابت را برسیم. ضحاك نیرومند از خروش او به هراس می افتد و دستور می دهد که 

او جمع می شوند، گروهی  آخرین پسر او را آزاد کنند. کاوه از بارگاه ضحاك بیرون می آید. مردم به دور

دادخواه و آزادی جو تشكیل می دهند و کاوه لباس چرمین آهنگریش را به عنوان درفشی برافراشته می 

 .سازد

فردوسی، سیاوش و آرش کمانگیر را نیز در صف قهرمانان حماسی خود دارد و با نقل دالوری های آنان، 

می دمد، با این حكایت از بوستان سعدی که بر  زندگی توأم با توانمندی را در جان خوانندگان خود

 :خصلت جوانمردان اشاره دارد
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جوانمردی را در جنگ تاتار، جراحتی بر دل رسید، کسی گفت: فالن بازرگان نوش دارو دارد اگر بخواهی 

که دریغ ندارد. جوانمرد می گوید: اگر خواهم دهد یا ندهد. اگر دهد منفعت کند یا نكند، گویند که آن 

 .بازرگان به بخل معروف است. پس خواستن از او زهری کشنده است

    در تن افزودی و از جان کاستی                                  هر چه از دونان به منت خواستی                  

رایت و و یا سروده های بعدی در بوستان که شاهكار گلستان ادب ایران است که همه پند و اندرز و درس د

  .تدبیر است

 نترسد چون پیش آیدش کارزار                                    چو پرورده باشد بر در شكار     

 دالور شود مرد پرخاشجوی                                   نه کشتی و نخجیر و آماج و گوی

مورد بحث و نظر صاحبنظران است  "سازگار اجتماعی "که این سخن در روانشناسی امروزین زیر عنوان 

رفتار اجتماعی شایسته، اغلب با مشخصه هایی مانند جوانمردی، رعایت حقوق دیگران،  "که می گویند:

خوبی، داشتن دید نسبتاً اجتماعی، درك دیگران، توانایی فرونشاندن خشم، دشمنی و بدخواهی مشخص می 

 :شود یا

 حذر کن زپیران بسیار فن              مترس از جوانان شمشیر زن

 ندانند دستان روباه پیر جوانان پیل افكن شیرگیر    

 که بسیار گرم آزمودست و سرد  خردمند باشد جهاندیده مرد           

 زگفتار پیران نپیچند سر                    جوانان شایسته بخت ور

شیم به حكایت پهلوان پوریای ولی نیز و برای اینكه دور از حوصله کالم در این بخش حرفی نداشته با

یا پهلوان محمود خوارزمی، که در دنیای شعر و عرفان به ختایی معروف است  "پوریا  :اشاره ای کنیم که

شجاعی است عارف، عارفی است دالور و پاکباخته، درباره پوریا حكایت ها و افسانه های بسیار گفته اند 

مرد مردانه، در برابر پیرزنی است که آرزوی توفیق جوان نوخاسته  که معروف ترین آن گذشت و ایثار این

خود را دارد. می گویند پوریا هرچند یكبار برای مبارزه با دالوری به شهرها و والیات مختلف می رفت و 

در سفری به یكی از والیات، درست روزی که قرار است با جوان نوخاسته ای مصاف دهد در سجده هنگام 

سته نیایش پیرزنی را می شنود که از درگاه خداوند متعال مهربانی و بخشایش او را در مورد نماز ناخوا

فرزندش می خواهد و آرزو می کند فرزندش در مصاف با پوریا به پیروزی دست پیدا کند. پوریا نیایش را 

ه با جوان می شنود و چون شاگرد علی)ع( است و گذشت و مردانگی را از علی آموخته در جریان مبارز

نوخاسته در اوج پیروزی خود را به خاك می کشد و شكست خود را با خوشحالی یک پیرزن فرتوت 

 :همین پوریاست که در کنزاالحقایق می سراید .معاوضه می کند

 چرا بیرون زخود می جویی ای دوست                   بهشت و دوزخت با توست در پوست             
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در آثار پرارزش و گنجینه های پربار ادبی، تاریخی و فرهنگی خود پیام های این چنین  همچنان که دیگران

 .بسیار دارند

 فردوسی

 گر به دگری خرده نگیری مردی                      گر به سر نفس خود امیری مردی

 گر دست فتاده ای بگیری مردی مردی نبود فتاده را پای زدن

 ختایی

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است                  اگر طالب فیضیافتادگی آموز       

فراوان دیده شده که شعر شاعران تنها در مورد ورزش، خواص آن، فوایدش و گاه به صورت نقد و 

  : در خصوص تاثیر تن سالم و بدن آماده می گویداستاد ملک الشعرای بهار می باشد. طنز 

 که ورزندگی مایه زندگی است               تن زنده واال به ورزندگی است

 که فرجام سستی سرافکندگی است                    به ورزش گرای و سرافراز باش

 

 که بنیاد گیتی به کوشندگی است             ز ورزش میاسای و کوشنده باش 

 ورزش و بدن چون ژاله است و گل، مَثَل                  ورزش مفرّح جان است و روح و تن

 بر سینۀ غم خود دست رد بزن          تا رخنه کرد رخوت و سستی، به سینه ات

 

 بی ورزش آدمی به نسیمی است سرنگون                 ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون

 اینگونه هم برون تو زیباست هم درون              ورزش جال و صیقل روح است و جسم تو

خصوص اثرات فعالیت بدنی و نقش به سزای آن در مورد کودکان و حتی نونهاالن به سروده  همچنین در

  های زیادی در ادبیات و فرهنگ غنی ایرانی بر می خوریم که شعر زیر یكی از نمونه های آن است:

 با دو بشین پاشو ،با یک                       با دو بشین پاشو ،یک

 با دو دستها باال ،با یک                     با دو دستها باال ،با یک

 با دو دستها جلو ،با یک                     با دو ستها پائین ،با یک

 با دو مثل پروانه                        با دو زود باش بدو ،با یک

 یک و دو سه و چهار                          دست و پا باز و بسته

 پاشته پنجه ،حاال پاشنه پنجه                     تهیک وقت نشی تو خس

 پاشته پنجه ،حاال پاشنه پنجه                پاشته پنجه ،حاال پاشنه پنجه

 چهار ،سه، دو ،یک                   بچه ها خسته شدید ؟ نخیر

 

 شناسی تحقیق  روش
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. در اینجا پژوهشگر با در ایران بودو ورزش  ادبیرابطه فرهنگ هدف بررسی  پژوهش کتابخانه ایی،در این 

و اطالعات منثور و منظوم متون کهن و معاصر ادبی و فرهنگی از منابع مختلف فارسی در انتخاب داده ها 

رابطه درباره و اطالعات منثور و منظوم را ( داده ها Cross Sectionalروش مقطعی ) تالش بود تا به

 طوالنی مورد توجه قرار دهد.زمانی  بازهیک در  در ایرانو ورزش  ادبیفرهنگ 

 

 ها یافته

مروری بر ادبیات نشان می دهد که گرچه ادبیات ایرانی ظاهراً با ورزش و فعالیت بدنی ارتباط نزدیكی 

ندارد، با این حال، یافته ها حاکی از آن است که شعرا، نویسندگان و دانشمندان ادبی ایران نقش ورزش و 

ر زندگی فردی و اجتماعی آحاد مختلف مردم پررنگ دیده و آنان را به امر ورزش و فعالیت بدنی را د

فعالیت بدنی توصیه نموده اند. این باور برخالف تصوری است که اعتقاد دارد که ادبیات ایرانی، به طور عام 

به ارمغان و فرهنگ شعر و شاعری و عرفان، به طور خاص، گوشه گیری و انزوا و در نهایت فقر حرکتی را 

 می آورد. 

 بحث و نتیجه گیری

به طور کلی با توجه به ادبیات غنی حماسی و ورزشی ایران چه در عصر باستان و چه در عصر معاصر، می 

توان نتیجه گیری نمود که در ادبیات و فرهنگ ایرانی و اسالمی، ورزش و فعالیت بدنی جزو الینفک 

، پیر، جوان و حتی کودکان بوده و این موضوع از طریق آثار زندگی اقشار مختلف مردم  اعم از زن، مرد

کهن و معاصر جلوه می نماید. به نظر می رسد مطالعات پیمایشی و میدانی در خصوص بازیهای محلی و 

بومی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که باید مورد توجه پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم ورزشی 

 باشد.
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