
 
 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی 

 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 و اطالعات منثور و منظوم را ( 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 

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

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

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

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

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

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

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

 .اشعار و ابیات ،تربیت بدنیادبیات، واژگان کلیدی: 




