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 اخالق ورزشی و اثرات اجتماعی آن در اسالم
 امین فتحی -1

 عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي -1
 چکیده

 ،جهان شمول يدین اسالم، همواره به عنوان دین المتي جسم و روح، از اموری است که انسان هميشه در پي آن هست.س

آثارى مادى  آن،مسائل  همه بوده ومجموعه صفات روحى و باطنى انسان  ،اخالق.است ذکر نمودهتمامي زوایای زندگي سالم را 

ای  اخالق حرفه ای گونه ،اخالق ورزش ،ر نظر بگيریماگر ورزش را به عنوان یک پيشه و حرفه د.دارد انسانو معنوى در زندگى 

ا بایدها و نبایدهاى اخالقى را مطرح توجه به ورزش هایى که در منابع دینى وجود دارد، اسالم موافق ورزش است، امبا  و است

امنيت و آزادى بازیچه دست هوسبازان  ،، استعدادها سرکوب هنيروها به هدر رفتو گرنه ، مى کند که باید به آن پایبند بود

 خواهد داد.و زندگى انسانى مفهوم واقعى خود را از دست  یدهگرد 

 اسالم ،یاخالق اثراتکلیدواژه: ورزش،

 مقدمه
کاربرد عملي اخالقي و مواجهه با مسائل، ورزش یکي از موضوعات اخالق کاربردی است که برای سنجش تصميماتاخالق 

افعال اخالقي ارزشمند، برتر از ارزش های مادی است؛ به گونه ای که هر انساني در برابر آن خضوع و احترام مي کند، هر  .دارد

تمام آن چه در اخالق عمومي وجود داشته و متناسب و قابل پياده شدن در به همين جهت،  نباشد.مل اع چند خود باشد بدان

 در روایات زیادی به ورزش و ارزشهای اخالقي در آن توصيه و تاکيد شده است..ميادین ورزشي بوده، باید مورد عمل قرار گيرد

در فرازی از دعای کميل عرضه  )ع(ت علي حضر.بر تو حقّينيز فرمودند: پروردگارت بر تو حقّي دارد، و بدنت  )ص(پيامبر اکرم 

در دعای ابوحمزه ثمالي  )ع(مام سجاد ا .روردگارا! اعضاء و جوراح مرا، در راه خدمت به خودت، قوی و نيرومند گردانپدارد:  مي

ورزش، کتاب و مقاالت .با آنکه در ارتباط بااخالق در دارد: خداوندا سالمتي در جسم و توانایي بدني به من ارزاني فرما عرضه مي

 خوب و مفيدی نوشته شده اما این مقاله نگاهي جامع و مختصر به اثرات اخالقي ورزش دارد.

 

 روش شناسی تحقیق
 .استبوده ، سپس تحليل ارتباط داده ه کتابخانه ای واسنادی ،روش گرد آوری اطالعات در این تحقيق

 یافته های تحقیق

بر روح و روان و شخصيت اجتماعي هر فرد نيز تاثير مطلوب ، تاثيرات مفيد فيزیکي و فيزیولوژیکي بربدن بر  عالوه ورزش

دارد.با توجه بر گستره دامنه ورزش و فراگير شدن آن و با در نظر گرفتن اینکه، اخالق ورزشکاران، نمایاننده وضعيت اخالقي 

 .ورزش مي باشددر وابسته به رعایت ارزشهای اخالقي  جامعه وامنيت شادابي،سالمت، نشاط جامعه مي باشد، 

 
 بحث و نتیجه گیری

گرفتن  ،توکل،ایمان جزو ورزشهای توصيه شده در اسالم بوده و وزنه بردارى ،کشتى،پياده روى ،تيراندازى .اشن ،اسب سوارى ،دووميدانى

داشتن روحيه گذشت و ،استفاده از تجربه دیگران ،انضباط،تواضع در برابر پيشکسوتان و مربيانی،فتوت و جوانمردن، گااردست بيچ

و آن را  زدهرقابت منصفانه را برهم که مصرف مواد نيروزا   و غرور. دوپينگ ،خشونتر، تکب ،از صفات خوب اخالقي و از طرفي بخشش

با آغاز دوره ه اند.نستک پارچه مي دادر روزگاران کهن تن و روان را ی از نبایدهای اخالقي ورزش است. تبدیل به بى عدالتى مى نماید

از نظریه دوگانگي تن و روان قویاً جانبداری کردند اکنون ما  شته وتوجه این علم به جای روان به عوامل جسماني معطوف گ ،رنسانس 

و محيط ني دانشمندان معتقدند سالمت جسمي فرد با عوامل روا ،حاضرل شاهد تغييرات زیادی در این شيوه تفکر هستيم .در حا

.تن و روان با یکدیگر در تعاملند و هر دو در سالمت و بيماری دخالت دارند.اخالق مجموعه صفات روحى و اجتماعي وی در ارتباط است

مادى و معنوى در زندگى اجتماعى دارد، ، و جامعه انسانيت منهاى اخالق  ائل اخالقى بلکه همه آنها، آثارىاکثر مسو   باطنى انسان است

و زندگى انسانى مفهوم واقعى  گشتهامنيت و آزادى بازیچه دست هوسبازان  و، استعدادها سرکوب ه، نيروها به هدر رفتب مي شودموج

هم  ورزشنياز به پيروی از هنجارهایي داریم، ضرورت پيروی از هنجارها در همه حرفه ها،همانطور که در دهد. بخود را از دست 
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باشد. با توجه به اینکه ميارزشى نداشته و موجب ضرر رساندن به شخص و جامعه  ،بدون اخالقورزش و ورزشکار .شود حس مي

، وقتي نشاط و تفریح سالم همراه با اخالق در مسير مردم.دن، باید به مسائل اخالقى پایبند باشندالگو مطرح ابه عنوان  انورزشکار

   نخواهد داشت. يجایگاهنشاط های کاذب ومجازی بویژه نسل جوان قرار گرفت،
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