
جایگاه ورزش در احادیث

  چکیده 

ورزش، عالوه بر اینکه تندرستی را به همراه دارد، سبب تقویت روحی افراد و سالمت جامعه 

مورد نکوهش واقع نشده  جسم انسان، سایر ادیاناسالم، بر خالف بسیاري از  دیندر شود؛ می

و از جسم، به عنوان تکامل روح یاد  بر تندرستی و سالمت تن تأکید شده استاست و همواره 

در  .ي عبادت و تندرستی استي دوسویهآید رابطهآنچه از روایات و احادیث می. شده است

اي به بررسی و تبیین تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -پژوهش حاضر به شیوه توصیفی

ورزش سبب حفظ سالمتی هاي این پژوهش، بر اساس یافته.اهمیت ورزش در احادیث هستیم

- شود و با افزایش توانایی جسم از طریق ورزش، انجام وظایف و عبادات تقویت میبدن می

هاي ترین ورزشاز مهم. آید تنبلی مورد نکوهش واقع شده استشود و آنچه از احادیث بر می

  . مورد تأکید در دین اسالم، شنا، اسب سواري و تیر اندازي است

  مقدمه 

رت است از حرکت هاى منظم و مکرر بدنى که براى دستیابى به توانایى و ورزش عبا

ورزیدگى در راستاى اهداف گوناگون ـ که مهم ترین آنها، نشاط و سالمتى بدن است ـ انجام 

. یکى از عوامل از بین برنده کسالت، ورزش است). 1384:17هاشمى نوربخش، (مى گیرد 

ابى بیشترى مى کند و با تنبلى و کسالت بیگانه است انسانى که اهل ورزش است احساس شاد

و عالوه بر داشتن اندامى مناسب و خوش فرم، از روحیه باال و شادابى نیز برخوردار است و 

این موقعیت ارتباط وى را در زندگى روزمره، چه در خانواده و چه در اجتماع یا محیط کار 

: در دیدار با ورزشکاران چنین بیان کردند) ره(یامام خمین ).1388:46وفایى، (سالم تر مى کند 

از . ورزشکاران، به همان صورتى که ورزش جسمى دارند، ورزش روحى هم داشته باشند«

قدیم ورزشکاران ایران، به یاد خدا و على علیه السالم بوده اند و این از برجستگى هاى آنان 

: ورزشکاران دو وظیفه دارند«ایش ایشانبنابر فرم ).18:251امام خمینى، بى تا، ج (» بوده است



و یکى هم پرورش روحانى که ... یکى ورزش جسمانى براى قوه پیدا کردن و قدرت پیدا کردن

امام (» اگر پرورش روحانى در انسان پیدا شود، آن وقت قدرت جسمانى اش مضاعف مى شود

رفتار . ورزش در دین اسالم از اهمیت واالیی برخوردار است ).151: 18خمینى، بى تا، ج 

پهلوانان هنگامى که وارد گود «. مداري و منش پهلوانی آنان استورزشکار نیز نشانگر اخالق

مى شدند، ابتدا زمین را مى بوسیدند و یک دور در گود مى زدند، سپس به طرف حرم امام 

اگر سیدى در جمع بود، حتى دورتر از . سالم مى دادندرضا علیه السالم مى ایستادند و به امام 

پهلوان با وضو . حلقه جمعیت، مى رفتند و سرش را مى بوسیدند و بعد کشتى شروع مى شد

چشم بر حرام و ناموس . وارد گود مى شد و از طرف رو به قبله پا در خاك گود مى گذاشت

اك گود خورده بود، واجب بود و احترام پیشکسوتان و سالخورده اى که خ. دیگران مى بست

. مردم پهلوان را چشم پاك و دست پاك مى دانستند. پهلوان جوان، همیشه دست بوس آنها بود

ى ازاین رو، در سفرهایى که به درازا مى کشید پول و ناموس خود را به پهلوانشان م

این اهمیت، با  با توجه به )90: 1392؛ به نقل از حامدنیا،39، ص 1388محمدیان، (».سپردند

  :پردازیمترین منابع احادیث، به بررسی و تبیین ارزش ورزش در این آثار میمعرفی مهم

  نهج البالغه

در اواخر  د رضیسی،که )ع(امیرالمومنینهاي ادبی  ها و نوشته اي از گفته نَهج البالغه، برگزیده

این کتاب توسط گروهی از علما به دلیل . قرن چهارم قمري آنها را جمع آوري کرده است

برخی از . برادر قرآن نامگذاري شده است» القرآن اخ«محتوي غنی و همچنین بالغتش، به 

، ها خطبهاین کتاب در سه قسمت . اند البالغه را ستوده ادیبان عرب، فصاحت و بالغت نهج

ها، مردم را به انجام   امام در بسیاري از خطبه. دسته بندي شده است کلمات قصار، ها نامه

ها که خطاب به فرمانداران  ی از نامهدستورات الهی و ترك محرمات دعوت کرده و در بخش

البالغه به  برخی در نسبت دادن نهج. است، آنها را به رعایت حق مردم سفارش کرده است

اهل رخی از علماي و ب شیعهاند، اما در مقابل بسیاري از علماي  تشکیک کرده) ع(حضرت علی

را صحیح ) ع(نسبت دادن این کتاب به حضرت علی معتزلیابن ابی الحدیدهمچون  سنت
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برخی از علماي . آوري کرده استدانند و معتقدند که سید رضی فقط این سخنان را جمع می

هاي متعددي در مورد اسناد و  ات صحت سخنان و کلمات نهج البالغه کتابشیعه براي اثب

هاي  زبان ترجمه شده است و تعداد ترجمه 18این کتاب به . اند البالغه نوشته مدارك نهج

متعددي  مستدرکاتها و  شرح. رسد عنوان می 100هاي مختلف به بیش از  البالغه به زبان نهج

عنوان بیان  300ها را به حدود  البالغه نوشته شده است که برخی تعداد آن در مورد نهج

بر  حضرت علی علیه السالم، عالوه بر تقویت روح،)http://fa.wikishia.net. (دان کرده

تن ) قبل از مبارزه(اول شب »«فارح فیه بدنک وروح ظهرك«: اندتأکید داشتهآسودگی تن نیز 

، عالوه بر )ع(مام علی ا)856/ 12وصیت		:نهج البالغه فیض االسالم(».ومرکبت را آسوده گذار

اي اشاره کرده است که از ابعاد روانی نیز شناسی ورزش، به اصول اخالقیقعیتمواینکه بر 

در بامداد وعصر که » «وسر البردین ، وغور بالناس ورفه فی السیر«:قابل بحث و بررسی است

براى استراحت (هوا خنک است راه پیمایى کن ودر وسط روز که هوا گرم است مردم را 

نهج البالغه فیض (» ).تا ناتوانان نیز بتوانند همراه توانایان بیایند(باز دار وآهسته بران ) وآسایش

  )856/ 12نامه		:االسالم

  بحار االنوار

ترین مجموعه  بِحاراالَنوار الجامعۀُ لدرِر أخبارِ األئمِۀ األطهار مشهور به بحاراالنوار، مفصل

تألیف این کتاب که . تألیف شده است عالمه مجلسیاست که با نظارت  شیعهحدیثی 

سال طول کشیده و گروهی از شاگردان  30است، بیش از  شیعهها و تعالیم  اي از آموزه مجموعه

موضوع کلی  25ؤلف، کتاب را بر اساس م. اند عالمه مجلسی او را در این کار یاري کرده

جلدي منتشر  110هاي اخیر به صورت  در دوره(جلد جاي داده است  25طراحی و آن را در 

او در . ر ابواب مختلف گرد آورده استدر هر جلد ریزموضوعات مربوط به آن را د). شود می

آورد و در مرحله  مرتبط با موضوع را ذکر کرده و تفسیر آنها را می آیات قرآنیهر باب، ابتدا 

مجلسی تالش کرده است که در بحاراالنوار تمام . کند بعد احادیث مربوط به آن باب را نقل می

براي مثال، این مجموعه با عنوان کتاب العقل و . موضوعات و مسائل موجود را پوشش دهد
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ادامه پیدا  امبرانپی، و تاریخ عدل الهی، یدتوحو  خداشناسیه الجهل آغاز و با مباحث مربوط ب

و  )ص(پیامبر اسالمجلدي، به تاریخ زندگی و فضایل  110چاپ  53تا  15از جلد . کند می

در بحار )http://fa.wikishia.net(.دارداختصاص ) ع(امامان شیعهو  )س(حضرت زهرا

االنوار حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده است که بر تأثیر قواي جسمانی بر امرار و معاش تاکید 

شده است؛ گویا ایشان با این فرمایش خود، به طور غیر مستقیم بر تقویت قواي بدنی ترغیب 

خوشبخت »«وکان عیشه کفافًا وقواه شداداً طوبى لمن اسلم«):ص(ل رسول اهللا قا: کرده است

 (».مد دارد وقواى بدنش نیرومند استکسى است که اسالم را پذیرفته وبه قدر معاش خود در آ

  )67/ 72		:بحار االنوار

دیدگاه بر اکرم نقل شده است که اشاره بر اهمیت ورزش از روایات مختلفی از زندگانی پیام

به نقل از پدران بزرگوارش مى ) ع(ام صادق ایشان دارد؛ همانگونه که عالمه مجلسی از ام

فقال لهما النبی ) ع(ومعه الحسن والحسین ) ع(دخل النبی ذات لیلۀ بیت فاطمۀ «: فرماید

) صلواتاللهعلیها(فقامالیصطرعا،وقدخرجتفاطمۀ. قومافاصطرعا	):ص(

. شدعلىالحسینفاصرعه! ایهنْیاحسن		:وهویقول) ص(فیبعضخدمتهافدخلتفسمعتالنبی

اتشجع هذا على هذا ؟ تشجع الکبیر على الصغیر؟فقال  یاابهواعجباه،		:فقالتله

یاحسین شد  		:یاحسنشدعلىالحسینفاصرعه،وهذاحبیبیجبرئیلیقول	:یابنیۀ،اماترضیناناقوالنا		:لها

امام . وارد شد ) ع(خانه فاطمه به ) ص(شبى پیامبر گرامى اسالم » «على الحسن فاصرعه؟

آن حضرت . به همراه ایشان بودند) که در سنین کودکى بودند(نیز ) ع(حسن وامام حسین 

خطاب به آن دو 

) ع(آنهانیزبرخاستهوبهکشتىگرفتنپرداختندحضرتفاطمه.بپاخیزیدوبایکدیگرکشتىبگیرد		:فرمود

 را) ع(امامحسن) ص(راکرمکهبراىانجامکارىازاتاقخارجشدهبودواردشدومتوجهشدکهپیامب

با تعجب عرض .بپر ، حسین را محکم بگیر وبه زمین بزن! حسن : تشویق نموده ومى فرماید

این بسیار عجیب است که شما حسن را تشویق مى کنید تا حسین را شکست ! پدر جان : کرد

  !چگونه شما پسر بزرگتر را تشویق مى کنید تا پسر کوچکتر را شکست دهد؟! دهد 
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حسین را ! حسن: آیا تو راضى نمى شوى من بگویم! دختر جان : در پاسخ فرمود) ص(یامبر پ

حسن را ! اى حسین : اینجا ایستاده ومى گوید) جبرئیل(در حالى که دوستم ) به زمین بزن

و در روایاتی دیگر از عالمه )189/ 103		:بحار االنوار(»! ؟) محکم گرفته وبه زمین بزن

یوما وقوم یدحون حجراً ، ) ص(وخرج رسول اهللا «:مجلسی آمده است

عبور ) از جوانان(از کنار گروهى ) ص(روزى پیامبر اکرم »«اشدکممنملکنفسهعندالغضب		:فقال

 قوىترینشماکسىاستکهبههنگامخشم	:را جابجا مى کردند، فرمود) بزرگى(کرد که سنگ 

روایات با حدیث دیگري از این )67ح148/ 77		:بحار االنوار(».وغضب خویش دارى کند

... ال قوة کغلبۀ الهوى «		):ص(قال رسول اهللا : اندپیامبر سنخیت دارد؛ به طوري که ایشان فرموده

وهیچ توانى مثل برگرداندن .. هیچ قوه اى همانند غلبه بر هواى نفس »«وال قوة کرد الغضب

  )165/ 78		:بحار االنوار(».خشم نیست) وفرونشاندن(

هایی از قبیل توان به اهمیت ورزشو احادیثی که در بحار االنوار هم آمده است می در روایات

امام اي که به نقل از سوارکاري، تیر اندازي و جنگاوري در نزذ پیامبر اکرم پی برد؛ به گونه

ان النبی اجرى االبل مقبلۀ من تبوك فسبقت العضباء علیها اسامۀ فجعل «		:آمده است )ع(سجاد 

در مسیر بازگشت از ) ص(پیامبر اکرم »«سبقاسامۀ		:ورسوالللهیقول. سبقرسوالهللا		: یقولونالناس 

سوار بود ) غضباء(با اسامه که بر شترى به نام ) در حالى که بر شترى سوار بود(جنگ تبوك 

: پیشى گرفت، مردم تماشاگر فریاد زده و مى گفتند) ص(از شتر پیامبر ) غضباء. (مسابقه داد

بلکه من باختم ـ اینطور نیست ، : مى فرمود) ص(ولى رسول خدا . برندهشد) ص(رسولخدا		

  )190/ 102		:بحار االنوار(».و اسامه برنده شد

آگاه »«االانَّالقوةالرمی،االانالقوةالرمی		«: انددر باب اهمیت تیراندازي نیز فرموده )ص(رسول اهللا 

) واعدوالهممااستطعتممنقوة		:در آیه) (قوة) (یکى از مصداق هاى(باشید 

  )103		:بحار االنوار(».همان تیراندازى است) قوة(باشید  همانتیراندازىاست،آگاه

واعدوا لهم (فی قول اهللا تعالى «: همچنین، عالمه مجلسی به نقل از امام صادق نقل کرده است

آنها ) مقابله با(خداوند متعال آنچه قوه وتوان دارید براى»«سیفوترس		:قال) ما استطعتم من قوة

  )191/ 103	:بحار االنوار(».شمشیر وسپر است) منظور از قوه: مهیا سازید فرمودند



  غرر الحکم 

مشتمل بر ) تک جلدي(کتابی ) اندرزهاي برتر و سخنان چون در(غُرَر الحکَم و درر الکَلم 

 قرن پنجمز دانشمندان ا ابوالفَتح آمدي، تألیف )ع(امیرالمؤمنینسخن از سخنان کوتاه  10760

است و آمدي احادیث آن را بر اساس  شیعهحدیثیهاي معروف  غرر الحکم از کتاب. هجري

است که  )ع(امام علیکوتاه از  حدیث10760این کتاب حاوي . حروف الفبا تنظیم کرده است

 دستور معالم الحکمو  تحف العقول، جاحظائۀ کلمۀم، نهج البالغههایی مانند آمدي از کتاب

ي این احادیث را با نظر به نخستین کلمۀ حدیث و به ترتیب حروف الفبا و. گرد آورده است

شدن یافتن یک روایت در موضوعی خاص، این اثر در  براي آسان. باب سامان داده است 91در 

غرر الحکم از نظر  روایات. هاي جدید به صورت ترتیب موضوعی تدوین شده است چاپ

این . شود موضوعی عام است و شامل روایات اعتقادي، اخالقی، عبادي، اجتماعی و سیاسی می

گوید خودش سندها را حذف  نویسنده در مقدمه کتاب می. اند شده آورده سندروایات بدون 

یات این کتاب به دلیل سند نداشتن قابل استناد ، رواناصر مکارم شیرازيکرده است  به گفته 

) صد کلمه(مائه کلمهگوید، پس از آنکه کتاب  گونه که در آغاز کتاب می مؤلف آن. نیست

مؤلف . تدوین کند) ع(امیرالمؤمنینگیرد کتابی مشتمل بر سخنان  بیند، تصمیم می را می جاحظ

را گرد آورده، نکوهش ) صد کلمه(همچنین جاحظ را به سبب اینکه فقط همین تعداد اندك 

: گوید کند و سپس می می

من با همه گرفتاري خاطر، و کوتاهی از رتبه اهل کمال، در حالی که به عجز و ناتوانی از 

دستی خویش را  اند، و کوتاه دریافت آنچه که فضالي صدر اول خواسته و در آن راه قدم نهاده

حال  دانم و اعتراف دارم، با این وزنی خود را در میزانشان می از گردیدن در میدانشان و کم

جا که تیررس فکر من است، از سخنان آن حضرت گرد همت گماشتم تا آن

مختلفی از امام علی علیه السالم را نقل آمدي، احادیث )http://fa.wikishia.net(.آورم

ها بر لزوم ورزش تقویت قواي جسمانی و ورزش تأکید کرده کرده است که در برخی از آن

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/


تر کند قوى) بدنى (هر کس کار »«من یعمل یزدد قوةً ، من یقصر فی العمل یزدد فترة«:است

  )204/ 5		:غرر الحکم(».تر خواهد شدشده ، وهر کس در کار کردن کوتاهى نماید، ضعیف

اقوى الناس ، «:واي نفس خویش غلبه کنداز نظر ایشان، قویترین مردم کسی است که بر ه

در بین مردم آن کس از همه قوى تر است که تسلطش بر هواى »«اعظمهم سلطانًا على نفسه

- اي دیگر، مطرح کردهاین سخن را به گونه )436/ 2		:غرر الحکم(».نفس خویش، بیشتر باشد

در بین مردم، آن کس از همه »«اقوى الناس من قوى على غضبه بحلمه«):ع(قال اإلمام علی : اند

		:غرر الحکم(».طه حلم وبردبارى اش، توانا باشدتوانا تر است که بر فرو نشاندن خود، به واس

ي شجاعت و غلبه او بر نفس است؛ همانگونه که آید رابطهآنچه از حدیث فوق می )435/ 2

ت انسان متناسب با جاعش»«شجاعۀ الرجل على قدر همته«): ع(قال اإلمام علی : فرمایندمی

توان در دستگیري از ضعیفان و خوش بلند همتی را می )181/ 4		:غرر الحکم(».همت او ست

التکن قویًا على «): ع(قال اإلمام علی : فرمایندخلقی معنی کرد؛ از این جهت امام می

/ 6		:غرر الحکم(). وبه آنها زورگویى وستم مکن(»براى افراد ضعیف ، قوى مباش»«ضعیف

ثمرة الشجاعۀ «):ع(قال اإلمام علی : ي پیوند بلندهمتی و شجاعت، غیرا استو ثمره )436

  )328/ 3		:غرر الحکم(».غیرت ، ثمره ، وحاصل شجاعت وقهرمانى است»«الغیرة

میزان الحکمه

باب  4260عنوان،  564، و شامل محمد محمدي ري شهرينوینی به کوشش  حدیثیدانشنامه 

نیست و حاوي احادیثی است که مضمون  فقهیه روایات این کتاب ناظر ب. حدیث 23030و 

مؤلف در تنظیم این اثر از . اند اديیا اجتماعی دارند و یا مرتبط با مسائل فکري و اعتق اخالقی

در هر موضوع،  معصومانایات سود جسته و پیش از بیان رو اهل سنتو  شیعهمصادر روایی 

ي عربی و به ها ترتیب کتاب بر اساس مدخل. مربوط به آن را آورده است آیاتنخست 

گذاري در سمت راست صفحه و  متن عربی آیات و روایات با اعراب. صورت الفبایی است

در احادیثی که از ) http://fa.wikishia.net. (رو آمده است ترجمه آنها در صفحه روبه

پیامبر اکرم . به اهمیت ورزش پی برد توانپیامبر اکرم و امامان در این کتاب نقل شده است، می

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/


من ترك الرمی من بعد ما «:در حدیثی، تیراندازي را یکی از نعمات الهی شمرده است) ص(

کسى که پس از یاد گرفتن تیراندازى، از روى میل ورغبت (» علمه رغبۀ عنه فانها نعمۀ کفرها

کسى که پس از یاد گرفتن ).از نعمت هاى خدا را کفران نموده است آن را ترك کند، نعمتى

. تیراندازى، از روى میل ورغبت آن را ترك کند، نعمتى از نعمتهاى خدا را کفران نموده است

به «: اندها دانستههمچنین این ورزش را یکی از بهترین سرگرمی )182/ 4		:میزان الحکمه(

/ 4		:میزان الحکمه(».از بهترین سرگرمى هاى شما است ىتیراندازى روى آورید، زیرا یک

183(  

  

  نهج الفصاحه

و  اخالقدر  )ص(پیامبر اکرمهاي  نهج الفصاحه، کتابی حاوي کلمات قصار و نیز برخی خطبه

علّت نامگذاري . فضایل اخالقی است که ابوالقاسم پاینده آن را گردآوري و ترجمه کرده است

انا افصح  «: اند است که فرموده) ص(پیامبر حدیثاین مجموعه به نهج الفصاحه به سبب 

  )http://fa.wikishia.net. (»ترین فرد عرب هستم رب؛ من فصیحالع

نیز تاکید » شنا«زش هایشان به ورزش تیراندازي، بر اهمیت و ارپیامبر اکرم، در کنار توصیه

نهج (».به پسرانتان شنا وتیراندازى را آموزش دهید»«علموا ابنائکم السباحۀ الرمایۀ«. کرده اند

خیر لهو «: اندایشان، ریسندگی را براي زنان، بهترین سرگرمی دانسته)1955ح/ 413	:الفصاحه

مرد با ایمان، شنا، وبهترین بهترین سرگرمى براى »«المؤمن السباحۀ ، وخیر لهو المرأَة المغزل

ایشان، آموزش  )1527ح/ 319		:نهج الفصاحه(». سرگرمى براى زن با ایمان ریسندگى است

قال رسول اهللا  :داندشنا و تیراندازي را یکی از حقوق فرزندان می

)ن یزوجه اذا بلغ حقالولدعلىوالدهانیعلمهالکتابۀوالسباحۀوالرمایۀوانالیرزقهاالطیباًوا	):ص(

بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن وتیراندازى را آموزش ) پسر(حق فرزند «

  )1394ح/ 293		:نهج الفصاحه. (دهد وروزى او را تنها از راه حالل وپاکیزه تهیه نماید

http://fa.wikishia.net/
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/


آید، این است که ورزش باعث کاسته شدن از خشونت هاي پیامبر اکر برمیآنچه از فرمایش

ارم تفریح وبازى کنید زیرا دوست ند»«الهوا والعبوا فانی اکره ان یرى فی دینکم غلظۀ«:شودمی

  )531ح/ 105		:نهج الفصاحه(».در دین شما خشونتى دیده شود

  

  وسائل الشیعه

از علماي اسالم قرن یازدهم  شیخ حرّ عاملیوسائل الشیعۀ فی تحصیل مسائل الشریعۀ اثر 

 18شیعه در ابواب مختلف است، که در طول  فقهترین احادیث  ، در برگیرنده مهمهجري قمري

شرایع ترتیب گردآوري و تنظیم احادیث بر اساس مباحث کتاب . است سال نگاشته شده

موضوع فقهی تنظیم کرده و  50احادیث کتاب را در  شیخ حرّ عاملی. است عالمه حلیاإلسالم

ل دیگر در پایان کتاب خاتمه مفصلی را پیرامون مصادر، اسانید و رجال حدیث و مسائ

در ابواب مختلف فرائض، آداب و احکام  حدیث35868در این اثر . است اختصاص داده

اثر  170، بیش از کتب اربعهاست و مصادر و منابع وسایل الشیعه عالوه بر  گردآوري شده

این کتاب اثر . است» تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ«نام کامل کتاب . است

حر عاملی از علماي بزرگ و از فقهاي  محمد بن حسنمحدث بزرگ و عالمه محقق، شیخ 

 الوافیاین کتاب رابه همراه ). هجري 1104–1033(برجسته شیعه در قرن یازدهم هجري است 

  ) https://fa.wikipedia.org/wiki(. نامند می) ثانویه(جوامع حدیثیبحاراالنوارو

سواري در دو حدیث وسائل الشیعه، نقل شده است که پیامبر اکرم به برگزاري مسابقات اسب

ان «اند که فرموده )ع(امام سجاد .بخشیدندپاداش قهرمان را از اموال خود میاند و داشته عالقه

در مسابقه اسب ) ص(رسول خدا «. »اجرى الخیل وجعل سبقها اواقی من فضۀ) ص(رسول اهللا 

آق نوعى واحد سنجش است وبه معنى یک (دوانى اسب دوانید وجایزه اش را چندین آق 

سابق ) ص(ان رسول اهللا «: فرمایندنیز می )ع(امام باقر ».اداز نقره قرار د) دوازدهم رطل است

، مسابقه اسب دوانى ترتیب داد )ص(رسول خدا «. »بین الخیل، واعطى السوابق من عنده

  ) 351/ 13		:وسائل الشیعه( ». وجوایز آن را از مال خویش پرداخت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D9%91_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%DB%8C&action=edit&redlink=1


الرمی سهم من «: اندرمودهف )ع(در مورد تیراندازي نیز در این کتاب آمده است که امام صادق

  »سهام االسالم

  )348/ 13	:وسائل الشیعه(»تیراندازى خود، تیرى از تیرهاى اسالم است«

  

  مفاتیح الجنان

، تألیف شیعیاندر بین  دعاترین کتاب  نام رایج) ها بهشتبه معناي کلیدهاي (مفاتیح الجِنان 

ها، زیارات،  ، مناجاتدعاهااي از  این کتاب مجموعه. است) ق1359-1294(شیخ عباس قمی

و  شیعیانائمهو  پیامبر اسالماعمال مخصوص ایام سال و ماه و آداب و رسوم دینی است که از 

هاي پیشین مانند  مؤلف مفاتیح بخش زیادي از این کتاب را از کتاب. نقل شده است علما

متن دعاها و . گرفته است عالمه مجلسیادزاد المعو  مصباح کفعمیو  سید بن طاووساقبال

. ی دعاها توضیحات فارسی آورده استها به عربی نوشته شده و مؤلف در آغاز بعض زیارت

)http://fa.wikishia.net(  

هایی از این کتاب معتبر، به اهمیت تقویت جسم براي توانایی در عبادت پرداخته شده در بخش

یارب ، یارب ، یارب ، «: فرمایندمی در فرازى از دعاى کمیل) ع(مام علی همانگونه که ا. است

اعضاء وجوارح مرا ، در راه ! پروردگارا ! پروردگارا! پروردگارا «. »قو على خدمتک جوارحی

- می )ع(و امام سجاد ) مفاتیح الجنان ، دعاء کمیل(».دمت به خودت، قوى ونیرومند گرانخ

سالمتى در جسم ! خداوندا »«الصحۀ فی الجسم والقوة فی البدن... اللهم اعطنی «:فرمایند

  )ابو حمزه ثمالى مفاتیح الجنان، دعاء(»وتوانایى بدنى به من ارزانى فرما

  

  تهذیب االحکام

است و مورد کتب اربعهو سومین کتاب ازشیعهاین کتاب یکی از معتبرترین مجموعه هاي روایی

احکام وفقهیروایات تهذیب االحکام شامل مجموعه. می باشدفقهاي شیعهوعلماقبول تمام

این کتاب شیخ طوسی .شده استروایت-علیهم السالم -و طهارت عصمتاهل بیتاست که ازشرعی

، استاد بزرگ خود و به دستور ایشان نگاشته شیخ مفیدازالمقنعهرا در شرح و توضیح کتاب
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ي که مجتهدوفقیهاست و برایاحکام شرعیفروع وروایاتکتاب تهذیب االحکام، شامل تمام.است

این کتاب شامل مباحث فقهی، . مورد نیاز را فراهم آورده استتروایانماید، بیشتراجتهادبخواهد

اصول شیخ در این کتاب به مباحث.اصولی، رجالی و بسیاري از مباحث سودمند دیگر است

تا طهارتو از کتابفقه، یعنی از اول تا آخراحکام شرعیاشاره نکرده و فقط به بیان فروع وعقاید

شیخ ادله اي که. استالمقنعهترتیب عنوانهاي این کتاب، همانند کتاب. ، پرداخته استدیاتکتاب

ظاهر، صریح، محتوا، دلیل و یا (رگرفته از قرآن در این کتاب به آنها استدالل می کند، بطوسی

) قطعی دال بر صحت آنهاو اخبار داراي قرائن خبر متواترمانند)احادیث قطعی،) معناي قرآن

. نیز اشاره دارداصحابمشهور میانروایاتاست و در آخر بهاجماع علماي شیعهو یااجماع مسلمینو

عمل مخالف و به وجه جمع یا وجه فساد آنها مانند ضعف سند یاروایاتالبته شیخ به

در آخر .استحدیث13590باب و  393این کتاب شامل . برخالف آن نیز اشاره کرده استاصحاب

بر . نقل کرده استروایتبه کتابهایی است که از آنهاشیخ طوسیکتاب مشیخه آمده و آن، سند

مانند شرح عالمه سیدهاشم توبلی به مشیخه کتاب تهذیب نیز شرح هایی نگاشته شده است؛ 

در )http://www.wikifeqh.ir(.للبیب فی ایضاح رجال التهذیبنام تنبیه األریب و تذکره ا

. بر اهمیت آموزش شمشیر زنی تاکید شده است )ص(االخالق، به نثل از پیامبر اکرم تهذیب 

تهذیب (».وزیر سایه شمشیر است همه خوبى ها در شمشیر»«الخیرکلهفیالسیفوتحتظاللسیف«

  )6		:االحکام

  

  گیرينتیجه

برآیند پژوهش حاضر، ضرورت توجه به ورزش و اهمیت آن در دین مبین اسالم بویژه در 

در منابع اسالمی بر اهمیت پرداختن به ورزش به مثابه عبادت تاکیده . احادیث و روایات است

ت روحی رفتار و حاال آید ورزش، عالوه بر تقویت جسم، برآنچه از احادیث بر می. شده است

- که سبب تکامل روح می افراد نیز تاثیرگذار است؛ همچنین نوعی عبادت شمرده شده است

در اغلب . شودآمادگی براي دفاع از کیان اسالم می؛ از این جهت که ورزیدگی، سبب شود

 باید گفت که ورزش، به. احادیث، بیشتر بر شنا، تیر اندازي و سوارکاري تاکیده شده است
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تنهایی در دین اسالم هدف نهایی نیست؛ بلکه به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف متعالی 

ي پهلوانی شود؛ از این جهت، در کنار تقویت جسم، بر تقویت روحیهمورد استفاده واقع می

.تاکید شده است
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