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 :چکیده

از این تحقیق مشخص نمودن حدود و مرز زمانی مابین فعالیت بدنی و ورزش جمعی غیر ارادی بشر  هدف

 و فعالیت های بدنی ورزش جمعی  و ارادی بشر برای تکمیل تاریخ تربیت بدنی درایران است.

ریخی است ودر مورد موضوعی معین که در گذشته و دریک مقطع زمانی عمر بشری و روش تحقیق تا

 انسانی درایران  اتفاق افتاده است انجام می شود .

بیانگر این مطلب است که تاریخچه فعالیت بدنی و ورزشی غیر ارادی بشر مطابق آثار یافته های تحقیق 

بر روی کره خاکی و تا آفرینش آدم ابوالبشر  است. مکشوفه  غار دوشه خرم آباد  از سکنی گزیدن بشر 

سال قبل  0555تاریخچه فعالیت بدنی وورزشی ارادی و جمعی بشر به پیدایش حضرت آدم ابوالبشر و از 

 از میالد مسیح  تا  به حال در نظر گرفته می شود .

ل ازهبوط حضرت آدم  علیه این تحقیق بر این یافته ها استوار است که  حدود هزاران سال  قب نتیجه گیری

سال  از هبوط حضرت آدم می گذرد( برای تاریخ تربیت بدنی و فعالیت بدنی و  0555السالم  )حدود 

ورزش جمعی  غیر ارادی بشر درایران مشخص شود، وباتوجه به کشف سینی ارجان ، آثار تل جری فارس 

وع زندگی اجتماعی و متفکرانه نوین بشر ،  سال قبل تا به حال و به جهت شر 0555و تپه حصار دامغان  از 

تاریخ  شروع فعالیت بدنی و ارادی و ورزش  جمعی ابناء آدم ابوالبشر و انسان در ایران  در نظر گرفته شود 

و  تاریخ تربیت بدنی کشور ایران در مورد انجام ورزشهای ارادی و دسته جمعی  در کتب چاپ شده  به 

 یابد .  سال پیش ارتقاء 0555قدمت 
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 The historical Reviews  of Physical Activity Involuntary And Voluntary and   Collective Sport of  human 

in Iran  
The aim of this study was to determine the boundaries between physical activity and Collective sport 

involuntary and voluntary collective sport  of  physical activity human to complete the history of Physical 

Activity in iran.     .research methods is historical  and specified topic in the past and a moment of human life 

and human happened in Iran is done.                                                                                                                  
Research findings indicate that physical activity and sport involuntary history of human according to 

Khorramabad Douchet cave artifacts of human settlement on the planet and to the creation of Adam. History of 

sports voluntary  and physical activity to the creation of Hazrat Adam Return to considered human collective for  

5,000 years before Christ... 

Conclusions This study is based on the finding that about a thousand years before Adam PBUH (about 7000 

years from the fall of Adam is going) to the history of physical education and physical activity and sports  

collective human involuntary Iran is determined before Creation of Adam.be considered. Due to the discovery 

of Arjan tray, works Tel Jerry Gulf and the hill fence cover 7,000 years ago up to now and to start a new social 

life and thoughtful man, start date and voluntary physical activity and community sport and human beings in 

Iran's Adam be     And according to the ninth century BC, the ancient Greek sports team                               of    

the year 776 BC, the start date of the most important sports and physical activities and sports competitions to be 
considered collectively recorded for Greece and the history of Iran's Physical Education the sports  of voluntary 

and collective in printed books dating back to 7000 years ago upgraded. 

Keywords 

Physical activity, sports involuntary collective, voluntary collective exercise, Tel Gerry Fars, cave Douchet 

Khorramabad, Arjan tray.                                                                  , 

 مقدمه 

 و ارادی دوبخش می توان به  را  ورزش جمعی  و بدنی های فعالیت ی بشر تاریخ طولای مقاله و در  در

 دنبال را شکاری است بوده مجبور بقاء برای آفرینش از پس  کنونی  متفکر  . بشر نمود تقسیم ارادی غیر

 بگذرد، ای رودخانه عرض ،از بگریزد ای درنده حیوان مقابل ،از نماید پرتاب شکاری سوی به را تیری کند،

 و رفته درختی ،باالی دویده مختلف های سرعت با  و کند جمعی  روی پیاده و پیمایی کوه  و نماید پرشی

 و ارادی غیر بدنی فعالیت از هایی نشانه ها این.  کند معاش امرار و بماند زنده تا بپرد مرتفع جایی از

قبل از  هزاران سال  انسان ورزش جمعی  و ارادی غیر فعالیت و شود می محسوب بشر ورزش جمعی 

(از 1هبوط حضرت آدم علیه السالم وجود داشته است و مطابق تایید کتاب تورات حدود هفت هزار سال )

 آیه در که اند بوده خلقت حضرت آدم ابوالبشر علیه السالم می گذرد و قبل از حضرت آدم )ع( انسانهایی

 آن بر السالم علیه صادق امام از روایتی در صدوق شیخ و است دهش اشاره آن بر کریم قرآن بقره سوره 05

 منابع در کنونی بشر جمعی ارادی وورزشهای بدنی فعالیت تاریخچه مفهوم  مورد در اما.اند کذاشته صحه

 وجود (0یونان) تمدن در مسیح میالد از قبل سال 0555 الی 0055 از که است شده نوشتهچنین   مختلف

 های دوران طول در بشر ارادی غیر و جمعی ارادی بدنی فعالیت بین مرز تخمین و تمییز عدم. است داشته

سال قبل  0555سال قبل تا  055555مابین سالهای   مختلف بشری های تمدن با بشر آشنایی عدم و گذشته
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 است گشته ایران و جهان در ورزشی و بدنی تربیت تاریخ مختلف نگارشهای ( باعث0از میالد مسیح)

 0555عتیقه جات مکشوفه در اقصی نقاط  ایران و جهان با داشتن نقوش اسب سواری که مربوط به قبل از .

سال میالد ی  می باشد بیان گر تاریخ تربیت بدنی ارادی بشر با قدمتی بیشتر است .تمدن ها ی بشری  که 

فعالیت های ورزشی ارادی بوده سال میالد مسیح بوده اند قطعاً دارای  0555مربوط به دوران های پیش از 

اند و این مطالب باید پس از تحقیق در کتب تاریخ تربیت بدنی و ورزشی ایران و  جهان امروزی ثبت و 

ضبط گردد. امروزه چند جوان اگر در کنار هم مدتی باشند بازی هایی  که در بر گیرنده فعالیت بدنی ارادی 

 .می باشند ابداع می کنند 

 

 یق شناسی تحق روش

روش تحقیق تاریخی است ودر مورد موضوعی معین که در گذشته و دریک مقطع زمانی عمر بشری و 

و مطالب بصورت عینی از کتابها ی تربیت بدنی  و آثار انسانی درایران  اتفاق افتاده است انجام می شود

 باستانی استخراج می گردد.

 ها  یافته

، فعالیت های بدنی و جسمی  در این مقاله  غیر ارادی بشرمنظور از فعالیت های بدنی و ورزش جمعی 

وجمعی بشری است که به منظور های مختلف غیر از ورزش هدف مند امروزی و بدون آئین نامه محض 

ورزشی ، مثل اسب سواری دسته جمعی برای شکار یا کوچ کردن یا مثل راه پیمایی و کوه پیمایی های 

پرتاب نیزه جمعی  به سوی شکار و این فعالیت ها نه به منظور انجام   عمومی هنگام کوچ کردن بشر ، یا

ورزش جمعی و به مفهوم امروزی و به قصد پرورش اندام و عضالت بدن  بلکه فقط به منظور رفع نیاز 

شکار، کوچ ، امرار معاش و حفظ حیات انجام می شده است که طبق آثار مکشوفه از دل زمین  قبل از 

 علیه السالم این فعالیت ها توسط بشر در ایران باستان  انجام می شده است. هبوط حضرت آدم

تمام فعالیت های بدنی بشر را شامل  در این مقاله  منظور از فعالیت های بدنی و ورزش جمعی ارادی بشر

می شود که به قصد  و اراده انجام ورزش هدف مند امروزی و با قاعده و قوانین خاص  و افزایش توان 

 بازویی و پرورش اندام وانجام 

 

 

ورزش های گروهی  و تفریحی مثل چوگان بازی با اسب،مسابقات اسب سواری ، مسابقات شنا ، مسابقات 

تیر اندازی ،کشتی گیری و... انجام می شده است و طبق آثار مکشوفه از دل خاک این فعالیت ها پس از 

 نجام می شده است.هبوط حضرت آدم  علیه السالم در ایران باستان ا

در تحقیقات آتی باستان شناسی در مناطق مختلف ایران زمین و در آینده قطعاً آثاری در راستای  ارتقاء  

هرچه بیشتر تاریخ تربیت بدنی و ورزش های جمعی و فستیوال های مختلف ورزشی  ایران بدست خواهد 
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مقاله نوشته شده است ارتقا خواهد داد ولی این  آمد و تاریخ تربیت بدنی ایران را بیشتر از آنچه که در این

یافته های باستان شناسی به دست رسیده نویسنده مقاله و تا به حال نوشته می کتب پیشین و مقاله بر اساس 

 عدم و گذشته های دوران طول در بشر ارادی غیر و ارادی بدنی فعالیت بین مرز تخمین و تمییز شود.عدم

( قبل از میالد مسیح 0سال) 0555سال قبل تا  055555مابین سالهای   بشری های تمدن با بشر آشنایی

 . است گشته ایران و جهان در ورزشی و بدنی تربیت تاریخ مختلف نگارشهای باعث

نقش و نقاشی به  115هزار سال است که  ۸یک غار با قدمت بیش از که (0)کشف غار دوشه خرم آباد 

 استان لرستاندر غرب  شهرستان چگنیبر روی آن کشیده شده است. این غار در  های اولیه انسانوسیله 

 واقع شده است. وجود این غار نشان 

  گردد. سال پیش از میالد بازمی ۰055و حدود  یدوران نوسنگدهد که سابقه دیوارنگاری در ایران به  یم

 

  

 غار دوشه خرم آباد
  (0و۰)اند. بوده عیالمیانحاکمیت داشته است  لرستاننخستین مردمی که بر مناطقی از 

 10ایران با قدمت  لرستان استان  کوهدشتکیلومتری شمال شرقی شهر 1۸در حدود  کشف غار میر مالس 

دارای تصاویری از رزم ،شکار،انسان و حیوان با رنگ های قرمز و سیاه و زرد و این سنگ ( 6)هزار سال 

 سکو در فرانسه است. نگاره ها هم ردیف تصاویر غارهای کرکس و ال

 

 

 

 

کشف سفالینه رقص آیینی و ورزش گروهی 

 (0).تل جری فارس در نزدیکی تخت جمشیددرمربوط به هزاره پنجم قبل از میالد

 کشف سفالینه رقص رزمی تپه حصار دامغان  ایران  مربوط به چهار هزار و پانصد سال قبل از میالد.

اقوام بومی و محلی ایران انجام می گیرند مثل رقص دوچوب نمونه هایی از این آیین ها هنوز هم در میان 

خراسانی ها ،رقص خنجر سیستانی ها ،رقص لزگی آذر بایجانی ها و انواع رقص های کردی و عشایری 

(.0) 

 غار میر مالس نشان دهنده شکار توسط انسان 

 هزار سال پیش 12در 

سال  5000کشف سینی ارجان مربوط به 

پیش که نشان دهنده فستیوال ورزشی 

تصویر اسب سواری دسته جمعی در غاردوشه  استان است.ایرانیان ب

خرم آباد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DA%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMqpnPu7iscCFYttFAodLhQBeg&url=http://diarelorestan.ir/index.php/2015-06-02-10-03-34&ei=Rha-VcruJYvbUa6ohNAH&psig=AFQjCNFAZXD6wL3egzhM3EABs6z0COjjTQ&ust=1438607271383088
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP6I5P-8iscCFQW6FAodB2gK6w&url=http://seeiran.ir/%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%87/&ei=XBe-Vf7qJYX0UofQqdgO&psig=AFQjCNGz3N8jHKpVfIrfLbvERJc7gGMeHQ&ust=1438607503660765
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بختور تاش -ن)ایران ، سومر ، مصر ، کارتاژ ، چین ، هند ، بابل و یونان زادگاه تمدنهای کهن مِ باشند.

،100۰) 

در منابع و متون دینیِ هر سه دین بزرگ دنیا، به این تواریخ بر می خوریم ابوالبشر چند ساله است :اما آدم 

که اگر چه با هم اختالف دارند، ولی این اختالف در هر مورد بین ده تا پنجاه سال است که در کلّ عدد 

 بزرگی نیست.

هزار سال و از ابراهیم تا موسی)ع( هم هزار از زمان آدم تا نوح)ع( هزار سال، از زمان نوح تا ابراهیم)ع( 

 1055( میان حضرت موسی و حضرت عیسی)ع( طبقات ابن سعدسال، جمعاً سه هزار سال گذشته است.)

( با جمع این دو طبقات ابن سعدسال فاصله است.) 060سال و میان حضرت عیسی و پیامبر اکرم)ص( 

سال  00یامبر در زمان هجرت از مکه به مدینه قمری است و پ 1۰00روایت و احتساب این که اکنون 

(. در حدود هفت هزار سال از خلقت آدم ابوالبشر می 60۰6=1۰00+00+060+1055+0555اند، ) داشته

 گذرد.

کوتاه سخن: اگر قائل شدیم قبل از حضرت آدم انسان هایی بودند و آنان عصر حجر و قبل از آن را پشت 

 های تاریخ موجود. دوره کشاورزی بود، طبق کتاب اند و حضرت آدم)ع( در سر گذاشته

سال می گذرد امّا اگر جز این قایل شدیم، فاصله تا حضرت  0555از زمان حضرت آدم)ع( تا کنون حدود 

اند.) تاریخ تمدن، ویل دورانت،  آدم به مراتب بیش از این است، که برخی تا یک میلیون سال و بیشتر گفته

 ( 100، ص 1ج 

 60۸6=  0055+ )تا میالد مسیح( 005+ )تا وقوع طوفان( 1055+ )تا تولد نوح( 006)عمر آدم( 

 (1)این تاریخ در تورات آمده و با بعضی محاسبات عقلی نیز متناسب است.

ران از دوران سوم زمین شناسی با رویش گیاهان و درختان در محدوده ایران زمین ،حیات و زندگی جانو

آغاز گردید . در دوران چهارم ،جانورانی انسان نما پیدا شدند و نخستین نشانه های زندگی انسان کنونی از 

 سال قبل از میالد  00555

آغاز شد.این انسان با عبور از عهد  1سال قبل( یعنی در عصر کهن سنگی یا حجر قدیمی  00555)حدود 

 0سال قبل( پابه عصر میانه سنگی یا حجر وسطی  10555سال قبل از میالد )حدود  15555انتقالی یعنی 

 گذاشت.انسان عصر نو 

سال قبل از میالد یعنی حدود هفت هزار سال پیش آغاز  0555را از  0سنگی یا عصر باران یا حجر جدید 

ق.م(و آهن  ۰055سال قبل از میالد( و مفرغ)0555سید و با گذر از دوره مس )کرد و به عصر فلزات ر

(.در روند این دوران طوالنی انسان های ساکن 0ق.م( اندک اندک به مرز عصر تاریخی نزدیک شد ) 1۰05)

                                                             
1 paleolithique 
2 mesolithique 
3 neolithique 

http://soalcity.ir/node/1687#P2
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در این سرزمین گسترده زندگی خود را با خوردن میوه و گوشت خام آغاز کرده و پس از شناخت رمز 

انات و آتش به پختن غذا پرداخته و به تولید انواع خوراک و پوشاک و سکونتگاه های نخستین شکار حیو

دست یافته اند .انسان های آن روزگار به تدریج از زندگی در شکاف کوه ها و غارها و پناهگاههای طبیعی 

آجر خانه های در دشت و درختستان ها دست کشیده و به دوره جدید قدم نهاده و پس از اختراع خشت و 

(. تا این لحظه تمدن ها و فرهنگ های شناخته شده سیالک )کاشان( ،چشمه علی 0کوچک ساخته اند)

)ری(،گیان )نهاوند(،آنو)مرو(،حسنلو )آذر بایجان( ،حصار )دامغان( ،زاغه )قزوین(،حاجی فیروز )دشت 

)خوزستان( از هزاره ششم تا گلدوز(،مارلیک)رودبار(، باکون )نزدیک تخت جمشید(، و جعفر آباد و شوش

سال پیش( چگونگی زندگی مردم آن روزگار و حتی ارتباط آنها را  6555تا  ۸555چهارم قبل از میالد )بین 

با یکدیگر )سیالک و شوش،شوش و موهنودارو(و نیز آثار مدنیت سومری ،و بابلی و عیالمی و کاسپینی را 

 (. آثار 0بر یکدیگر نشان می دهند )

هزار سال قبل در  00تا  ۰5خستین آدمیان زیر گونه مارا انسان کرومانیون تشکیل می داد که از یکی از ن

 ( وایس پل ، کوف ،ریچارد ، دانش زیست شناسیاروپا می زیسته است..) 

سال قبل از میالد مسیح در عصر کهن سنگی در محدوده ایران  00555برخی نوشته اند که انسان کنونی 

 (0رده است .)زمین زندگی می ک

 :بحث 

درکتابهای تربیت بدنی چاپ شده فعلی سالی برای مسابقات و جشنواره های ورزشی ایران قبل از میالد 

آریایی ها را به این سرزمین مالک قرار داده اند و لی تاریخ ثبت شده اولین ثبت نشده است و اکثراً ورود 

و وایس پل ، کوف ،ریچارد ، دانش زیست 0قبل میالد نوشته اند) 006المپیاد ورزشی یونان را به سال 

 شناسی ( و تاریخ تمدن ورزشی ایران بایستی توجه گشته 

در ایران که فعالیت ورزشی  ای مکتوب  چاپ شدهوهرچه بیشتر تقویت  علمی و حقیقی شود.نوشته ه

جمعی و ارادی این سرزمین را منوط به ورود آریایی ها به این سرزمین دانسته اند بایستی اصالح شوند 

 چراکه قبل از وجود آریایی ها به این سرزمین و در اینجا تمدن های بشری وجود داشته است.

قبل از میالد مسیح برای  اولین  مسابقات المپیاد یونانیان  006ل تاریخ ثبت مسابقات در یونان باستان: سا

میالدی در یونان باستان مسابقات  006ثبت شده در نظر گرفته شده است   و حدود یک قرن قبل از سال 

که این مطلب را دکتر رحیم رمضانی نژاد  دسته جمعی بوده است ولی ثبت نفرات برتر نشده بوده است.

 ،آمل7831نشر شمال پایدار ، که کتاب تخصصی است و  تربیت بدنی و علوم ورزشی  تاریخدر کتاب 

 می باشد .
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از علل اصلی نقص تاریخ تربیت بدنی مکتوب ایران فعلی غارت کردن و سوزاندن آثار مکتوب این سرزمین 

نگام حمله خصوصاً در ه،در هنگام حمله لشکرهای مهاجم و در طول تاریخ تمدن ایران زمین بوده است 

 ( 0قبل میالد مسیح .) 000اسکندر مقدونی به تخت جمشید در سال 

کنید که خدای عزّ وجلّ غیر از شما هیچ  شاید شما گمان می»فرموده:  است که از امام صادق)ع( روایتی 

بشر دیگری را نیافریده است. نه، چنین نیست؛ بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آنها 

 .(2۲۲، ص 1در كتاب توحید، ج  نوشته شده )«هستید.

 نتیجه گیری
ار است که  حدود هزاران سال  قبل ازهبوط حضرت آدم  علیه این تحقیق بر این یافته ها استو نتیجه گیری

سال  از هبوط حضرت آدم می گذرد( برای تاریخ تربیت بدنی و فعالیت بدنی و  0555السالم  )حدود 

ورزش جمعی  غیر ارادی بشر درایران مشخص شود، قبل از خلقت حضرت آدم ،انسان هایی بوده اند که 

ریم بر آن اشاره شده است و شیخ صدوق در روایتی از امام صادق علیه السالم سوره بقره قرآن ک 05در آیه 

بر آن صحه کذاشته اند. ووجود انسان قبل از تاریخ آفرینش حضرت آدم در قرآن کریم تایید شده است که 

از این جهت با نظریه دانشمندان مصلح علوم زیست شناسی مبنی بر وجود نوع بشر قبل از حضرت آدم 

بشر مد نظر  جمعی  ان فعالیت بدنی غیر ارادی و ورزشتی ندارد و می تواند این دوران جزو دورمنافا

سال قبل تا به حال  0555باشد. باتوجه به کشف سینی ارجان ، آثار تل جری فارس و تپه حصار دامغان  از 

و به جهت شروع زندگی اجتماعی و متفکرانه نوین بشر ،  تاریخ  شروع فعالیت بدنی و ارادی و ورزش  

فعالیت های ورزشی گروهی   و با توجه به جمعی ابناء آدم ابوالبشر و انسان در ایران  در نظر گرفته شود

قبل از میالد مسیح  تاریخ شروع  مهم ترین   )قرن هشتم(  006قرن نهم قبل میالد در یونان باستان  سال 

 فعالیت بدنی  وورزشی  و رقابت های ورزشی دسته جمعی 

 

 

یران در مورد انجام ورزشهای یونان باستان در نظر گرفته شود و  تاریخ تربیت بدنی کشور اثبت شده  برای 

 سال پیش ارتقاء یابد .  0555ارادی و دسته جمعی  در کتب چاپ شده  به قدمت 
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