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 مرزهاي اخالقی خشونت در ورزش از نگاه اسالم

 

  حمیدرضا یارقلی -عبدالحمید زیتونلی  -سید وهاب میرصالحی -فتانه ملک

 کارشناس ارشد تربیت بدنی -استادیارمدیریت ورزشی  -کارشناس ارشد فلسفه اخالق -کارشناس ارشد تربیت بدنی 

  ندانشگاه پیام نور تهرا - دانشگاه پیام نور گرگان - دانشگاه پیام نورتهران – یفدانشگاه صنعتی شر

  

  چکیده 

اخالق و سرشت درونی انسان ، غیر قابل مشاهده است اما بصورت رفتارهاي عینی و قابل مشاهده در انسان تبلور می یابد ،  

شاید آن جا که ورزش از فلسفه اصلی خود تهی می شود ، موضوع . شود  مانند ورزشکاري که بسرعت عصبانی یا احساساتی می

و هدف از نگاه ادیان ، مکاتب و جوامع به ورزش متفاوت بوده  . باقی می ماند  خشونت ورزي و جنگ طلبی نمایان می شود و

در راستاي خدمت به خداوند  بهتر عبادت کردن و خدمت بهینه به خلقمطابق با فرازي از دعاي کمیل ،   ورزش در اسالم

. ندارد ، نتیجه مطلوبى  همراه نباشداگر با اخالق و اعتدال است  اعتدالکه دین  دین اسالم ورزش کردن در .متعال است 

و پیشکسوتان می ، احترام به اخالق اسالو آداب  تقدم ، رعایت نام و یاد خداباستانی جامعه ما با   فرهنگ حاکم بر ورزش

ابعاد ، ورزش در  در دنیاي امروز .بودن می باشد گران  میار مظلومان و خصم ست ، قهرمانی و پهلوانیروحیه نوآموزان ، پرورش 

سنجش و ارزیابی رفتارهاي  ، تا براساس آن زمینه به اخالقیات جدید نیز نیاز دارداي  ، پرورشی و حرفه همگانی ، قهرمانی

برد که در این پژوهش سعی  خشونت در برخی ورزشها شخصیت انسانی و اخالقی ورزشکار را زیر سوال می.  ورزشی فراهم آید

ي ما مشخص شود که در آیین رهایی  قی متناسب با انسانشناختی اسالم و فرهنگ جامعهشده با مطالعه و بررسی اصول اخال

بخش اسالم ، نوع و شکل ورزش مسئله نیست ، بلکه هدف و جهت گیري ورزش مهم و میزان اختیارات فرد نسبت مستقیمی 

وف به هدف از عمل خشونت آمیز دارد و با هدف و انگیزه وي در میزان بروز خشونت داشته واسالم نگاهی نسبی گرایانه و معط

اگر آموزش جسم و روح جوانان در سایه ریاضت نفس باشد عالوه بر ورزشهاي باستانی و پهلوانی آموزش فنون هنرهاي رزمی 

تواند در پرورش شخصیت اخالقی و معنوي موثر و خشونت ناشی از این ورزشها معطوف به هدف آنها بوده و به جاي ایجاد  می

ه سنگدلی و قساوت ، روحیه صلح طلبی ، آرامش و دفاع از حق را پرورش داده و نشان دهد که یکی از اساسی ترین روحی

  .محورهاي ارتباط با قرآن و اخالق مسئله تهذیب اخالق است 

  ورزش ، اخالق ورزشی ، خشونت ، اخالق اسالمی :واژه هاي کلیدي        

  

  مقدمه 

( خشونت در ورزش : بحث خشونت در ورزش و ابعاد اخالقی آن بر اساس دو مسئله قابل پیگیري است ؛ مسئله اول

گذاري به  گذار در ترویج خشونت در سطح جامعه باشد و این تاثیر تواند عاملی تاثیر می)  هاي رزمی خصوصا ورزش

تواند تاثیر  ي خشونت آمیز در ورزش می ها هاي خشن و صحنه دو نحو خواهد بود ؛ یکی آنکه نمایش ورزش

( هاي خشن به افراد  چشمگیري در مخاطبان جهت گرایش به خشونت داشته باشد و دوم اینکه آموزش ورزش

تواند به منزله در دسترس قرار دادن سالح براي مردم در سطح جامعه باشد که قطعا موجب  می) خصوصا جوانان 

پس در مسئله اول پیرامون خشونت و . کیفی آن در میان مردم خواهد شد بروز خشونت و افزایش سطح کمی و 

تواند عمل نماید با دو نوع مشکل مواجه هستیم ، که یکی به  ورزش و اینکه ورزش عاملی جهت افزایش خشونت می

دوم ؛  مسئله  .هاي خشن به مردم عادي  وزش ورزشگردد و دیگري به آم هاي خشن در ورزش بر می نمایش صحنه

که این تاثیرات نیز بر دو نوع روانی و . در خصوص خشونت ورزش و تاثیرات آن بر روي ورزشکاران مطرح می شود 

هاي رزمی هم شخصیت  هایی مانند ورزش باشد به عبارت دیگر تشویق ورزشکار به خشونت در ورزش جسمی می

هاي مزبور معموال  هاي خشن در ورزش ات و فعالیتانسانی و اخالقی وي را دچار مشکل خواهد نمود و هم اینکه ضرب
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سازي آن بسیار  هاي جسمانی و بدنی در دراز مدت براي ورزشکاران خواهد شد که ترمیم و باز سبب بروز خسارت 

  . قابل جبران خواهد بود  سخت و بعضا غیر

هاي مهم در این  یکی از سر فصل اي در ورزش با توجه به نکات یاد شده امروزه در مباحث مربوط به اخالق حرفه   

باشد ولی متاسفانه در جامعه ورزشی کشور ایران علیرغم  هاي آن می حوزه از اخالق پرداختن به مسائل مذکور و مرز

هاي رزمی و خشن در جامعه ؛ توجه زیادي به مسائل اخالقی مربوط به این نوع  رشد ورزش و مخصوصا ورزش

براي حل آنها که متناسب با اصول اخالقی و انسان شناختی اسالم و فرهنگ جامعه هاي احتمالی  حل ها و راه ورزش

  . ما باشد ، صورت نگرفته است 

هاي رزمی و مخصوصا موضوع  به در حوزه ورزش رو در صدد است با استخراج مسائل عام و مبتال تحقیق پیش   

با کمک از منابع موجود و به روز در حوزه ( هاي رزمی یاد شده،  هاي خشونت و ابعاد آن در ورزش خشونت ، مرز

زش را استفتاء و طبقه بندي نموده و ثانیا با اوال مسائل ناظر به بحث خشونت و مرزهاي آن در ور) اخالق و ورزش

هاي مبتنی بر این متون براي  حل شناختی و اخالقی در متون دینی و سعی در ارائه راه خوانی اصول و مبانی انسان باز

  . برون رفت جامعه ورزشی کشور از این نوع مسائل پیدا نماید 

  روش تحقیق 

اي و ابزار مورد استفاده فیش تحقیق  وش گردآوري اطالعات کتابخانهروش تحقیق ، توصیفی و تحلیل محتوا ، و ر

:  2008کریس ، ( گیري صورت گرفته است  بندي اطالعات گردآوري شده ، تحلیل و نتیجه  بوده که پس از طبقه

328 . (  

،منابع دست در این پژوهش بنا به ضرورت تحقیق درباره حد ومرز خشونت در اخالق ورزشی و نگاه اسالم به آن   

اول شامل کتابهاي اصلی و مقاالت فارسی و التین مورد مطالعه قرار  گرفته و با توجه به جستجو در سایتهاي معتبر 

نیز تالش گردید که منابع دست دومی که اثر اصلی توسط فردي غیر از نویسنده اش توصیف یا ذکرگردیده مطالعه 

قیق در باب موضوعات ورزش از نگاه اسالم ، اخالق ورزشی ، شود واطالعات جمع آوري و مرتب و فیش هاي تح

اخالق اسالمی ، فلسفه ورزش و هنرهاي رزمی ، خشونت و دیدگاههاي مختلف جامعه شناسی و روانشناسی نسبت 

درطی پژوهش دیدار و گفتمان با .دسته بندي شده و اطالعات الزم از آنها استخراج و به نگارش درآمد ... به آن و

  : ید و اهل فن براي غنی ساختن مطالب انجام پذیرفته و سرانجام مسائل تحقیق بشکل زیر محدود گردید اسات

  مرزهاي خشونت در نگاه اسالم چیست ؟ ) الف 

  میزان اختیار فرد در پذیرش عواقب و نتایج خشونت در مورد خودش تا چه اندازه است؟ ) ب 

  است ؟ هاي خشن مجاز  تا چه میزان نمایش صحنه) ج 

  آموزش فنون خشن به چه اندازه به افراد امکان پذیر است ؟ ) د 

  هاي اخالقی ناشی از تشویق ورزشکار به اجراي فنون رزمی براي وي چیست ؟ آسیب) ه 

همچنین این روش مجالی براي افکار . مزیت اصلی این روش پژوهش مستند سازي غنی بر اساس متن می باشد 

  : 2008کریس ، ( را نشان دهد آورده و مانند اغلب روشهاي کیفی نمی تواند رابطه ي علیانتقادي را نیز فراهم 

329.(  

  یافته هاي تحقیق

ورزش ، نوعی بازي سازمان یافته است که در آن تمرین و حرکات به منظور تقویت قواي جسمانی و روحی و     

  .  ح استابقه و رقابت به عنوان انگیزه مطرکسب مهارت اجرا می شود و در این وسیله تربیتی ، معموال مس
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خدمت  وتقویت قواي جسمی ، تقویت قواي روحی و تربیت نیز مد نظر قرار گرفته  عالوه بر به ورزش نگاه اسالم

آن گونه که امروز در بسیاري از عرصه هاي ورزش کشورهاي مختلف ( صرف به بدن و تقویت منحصر به فرد جسم 

( ، زمینه هاي آفت پذیري ، و آفت دیدگی را به وجود می آورد و عامل انحراف می گردد ) جهان مشاهده می شود 

  ) . 18:  1367قنبري نیاکی ، 

بیش از سطوح عادي زندگی  ویژگیهایی با قید برانگیختگی رفتاريسایر افعال انسان همانند  از نگاه اسالم ورزش

پرورش و تقویت جسم و پیشگیري از سستی و رخوت است تا انسان بتواند ،  از جمله این ویژگی ها. واهد بود خ

ت خواهند بود از سایر ویژگی هاي اسالم عبار. دستورات و تکالیف الهی خود را به نحوه شایسته اي اجرا کند 

بنابر این ورزش عبارت است از مجموعه اي از فعالیت هاي .   اختیاري از اختیار ، آگاهانه و با نیت رضاي الهی بودن  

برانگیخته جسمانی مشروع و هدفمند ، در راستاي تقویت توانمندي هاي جسمانی ، روانی و فکري ، به منظور نیل به 

که فرد را از علم ، نیت و عمل الهی دور کند ) و از جمله حرکات جسمانی ( هرکاري در اسالم  و اهداف الهی اسالم

  . مشروع نخواهد بود 

» اهداف الهی اسالم «و نیت رضاي الهی ، در » هدفمند « در این تعریف ویژگی منظم و اختیاري بودن در واژه   

این منظور است که عالوه بر حفظ و ارتقاء  در تعریف فوق به» توانمندي « همچنین کاربرد واژه . مستتر است 

:  1390دهکردي ، (سالمتی و افزایش قدرت جسمانی ، مهارت هاي مختلف کسب شده ورزشی را نیز پوشش دهد 

10 . (  

بسیاري از ورزش ها که در اسالم به آن ها اهمیت داده شده و یا شرط بندي بر آن ها جایز دانسته شده و یا از    

از جمله این . خارج  شده اند ، بدین جهت است که رزمی بوده و توان رزمی مسلمین را باال می برد  محدوده لهو ،

ورزش ها ، می توان از سوارکاري و تیراندازي و شنا نام برد ؛ بنا بر این هر ورزشی که توان رزمی مسلمانان را افزایش 

وب و از نظر اسالم ، محب  –آن ها برده نشده باشد  هر چند در آیات قرآن و یا روایات اسالمی ، نامی از  –دهد 

تسو ، کوهنوردي ، دفاع شخصی ، دوومیدانی و آموزش هاي یکاراته ، تکواندو ، جودو ، جوجو. مطلوب خواهد بود 

امروزه ارتش هاي بزرگ و نیرومند . ورزش هاي رزمی محسوب شوند  اقسامرزم تن به تن و سرنیزه نیز می توانند از 

خداوند     . دنیا ، به کماندوها و نیروهاي ویژه عملیات هاي دشوار و خطرناك ، این ورزش ها را آموزش می دهند 

آن چه ] شمنان د[ در برابر آن ها « : متعال در قرآن کریم ، رزمی بودن را مالك براي مطلوبیت دانسته ، می فرماید 

در این جا آمادگی رزمی به طور   .) 60/ انفال ( » آماده و مهیا سازید » اسبان سواري « و » نیرو « توان دارید ، از 

        ) .  145:  1389صبوري ، . ( کلی مورد تاکید قرار گرفته است 

نشانگر آن اولین خصوصیت ایمان وتقواکه به عنوان : عبارتند ازویژگی هاي یک ورزش کار مسلمان در این پژوهش 

خداوند متعال در قرآن کریم  و معیار ارزش تقوا استشته و نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسالم ارزشی ندا است که

ر و با ایمان ، البته انسان پرهیزکا)  13/ حجرات ( » گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست « : می فرماید 

شخص با ایمان قوي و نیرومند ، از « :لذا در حدیث نبوي می خوانیم . هر چه قوي تر و نیرومند تر باشد ، بهتر است 

در .  استورزش کار مسلمان  امین بودندومین ویژگی . » یف بهترودوست داشتنی تر است شخص با ایمان ضع

وقتی دختر حضرت . قرین شده و گویا مکمل یکدیگر دانسته شده اند مواردي از آیات قرآنی قوي بودن با امین بودن

را براي استخدام به پدر پیشنهاد کند به دو ویژگی مثبت وي اشاره نموده ) ع( می خواهد حضرت موسی ) ع(شعیب 

ه قوي موسی را استخدام نما ، زیرا بهترین کسی که می توانی استخدام کنی ، کسی است ک! پدر جان « :و می گوید 

که می خواهد ورزشکار ویژگی دیگري است ورزش کار مسلمان ،  دانش و بینش) .  26/ قصص ( » و امین باشد 

در در این خصوص . جسمی ، قوي و نیرومند است ، از جهت علمی نیز باید توانا و نیرومند باشد عالوه بر اینکه از نظر
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ماپایه « ) . 247/ بقره ( » انش و قوت جسم فزونی بخشید در د] طالوت را [ و او را « :چنین می خوانیم قرآن 

نیرومند و کامل شد ، ] موسی [ هنگامی که « ) . 20/ ص ( » حکومت او را محکم ساختیم و به او دانش دادیم 

است که علیرغم اهمیت برنده سبقت در کار خیر چهارمین ویژگی ) .  14/ قصص ( » حکمت و دانش به او دادیم 

خداوند متعال در قرآن . د نباید بیشتر به برنده شدن در امور خیریه اهمیت ده سابقات ورزشی ورزشکارانشدن در م

آن ها در سعادت و خیرات تعجیل می کنند ، و اینان هستند که به کارهاي « : ، در باره ایمان آورندگان می فرماید 

یامبران همچون ابراهیم ، لوط ، اسحاق ، یعقوب ، همچنین در توصیف پ) .  61/ مومنون ( » نیکو سبقت می جویند 

آن ها در کار خیر تعجیل « : نوح ، داود ، سلیمان ، ایوب ، اسماعیل ، ادریس ، ذوالکفل ، یونس و زکریا می فرماید 

ورزش کار باید از زورگویی پرهیز نموده و  است که حمایت از مظلومپنجمین ویژگی  ) . 90/ انبیاء ( »  می کردند 

در وصیت خویش به دو فرزند بزرگوارش امام ) ع(حضرت علی . داراي روحیه دفاع از مظلوم در برابر ظالم باشد 

نهج البالغه ، نامه ( » همواره دشمن دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید « : می فرماید )  ع(و امام حسین ) ع(حسن 

ورزش کار مسلمان باید عفو و گذشت را شکرانه پیروزي خویش  ویژگی دیگري است کهبخشش گذشت و  ) . 47

هرگاه بر دشمنت دست یافتی ، پس بخشش و گذشت از او را شکرو « : می فرماید ) ع(حضرت علی . قرار دهد 

و خشم را فرو بنشان ، و « : و همچنین می فرماید ) .  10نهج البالغه ، حکمت (» سپاس نعمت توانایی بر او قرار ده 

هنگام توانایی از کیفر بگذر ، و هنگام تندخویی بردبار باش ، و با وجود تسلط داشتن از انتقام دوري کن ، تا برایت 

ورز ش کار هر چند است که پرهیز از غرور آخرین ویژگی  ) . 1067:  69نهج البالغه ، نامه ( » پاداش نیکو باشد 

او باید بداند همه نیروها و توان ها ، از آن . ه قدرت ، توان و مقاماتی که دارد مغرور شود نیرومند باشد ، نباید ب

توان و نیروي اهللا به پا می خیزم و می  با« : لذا در نماز ، هنگام به پا خاستن می گوییم . خداوند قادر و متعال است 

همه نیروها بدون استثنا از آن خداوند است « : رماید خداوند متعال نیز ، در قرآن مجید تذکر داده و می ف. » نشینم 

. بنا بر این باید قدرت را از جانب خدا و وسیله اي براي آزمایش دانسته و به آن مغرور نشد  ) . 165/  بقره ( » 

  ) 174:  1389صبوري ،( عاقبت غرور ، شکست و سقوط است  

فتوت وجوانمردي نوري است ازعالم قدسی که به پرتو فیض و  از صفات بارز اقراد قويپهلوانی وجوانمردي دراسالم 

فع رتواخالق شیطانی وحیوانی که بر نفس انسان عارض شده به کلی م یدهاز صفات ملکوتی درباطن فرد ظاهر گرد

 که پاك به توسپرده بودیم  تونیز پاك پاکیزه به من بسپاري یابه قولی ، فتوت وجوانمردي آن است که نفس را.  شود

 » اهللا التی فطر الناس علیها تفطر« : ذکرشده  30در سوره روم آیه . و طهارت نفس نشان رجوع باشد به فطرت 

پنج تن فتی وجوانمرد لقب  ، درقرآن واحادیث    .»  این فطرتی است که خداوند ، انسان ها را بر آن آفرید«  یعنی

( ) ع(ح حضرت یوشع بن نو، )  3/ یوسف ( ) ع(حضرت یوسف،  ) 60/ انبیا ( ) ع(حضرت ابراهیم خلیل :  یافته اند

در امالی شیخ مفید از امام  .) ع(امام مرتضی علی  و)  13و  10کهف (  )ع(اصحاب کهف  اتحضر، )  62و60/ کهف 

ر بر بست) ع(در باره ماجراي لیله المبیت یا خوابیدن  امام علی  207که درسوره بقره آیه : روایت شده ) ع(سجاد 

: یعنی . افتیکم علی « :  در حق وي فرموده اند که ) ص(حضرت رسول اکرم در شب هجرت ) ص(رسول خدا 

جوانمرد چیست ؟ حضرت ) ص(یارسول اهللا :  فرمودند سوال) ع( و حضرت امیر.  » جوانمرد ترین شما علی است

خالصه . و مشرف می شوند است که اهل شجاعت وسخاوت بد فیجوانمردي شر:  فرمودند که) ص(رسول اکرم 

اینجاست که .  اینکه جوانمرد کسی است  که اعتقاد داشته باشد که بدن آدمی اول به حق تعلق دارد ودوم به خود او

وشمشیري چون ) ع(یعنی جوانمردي چون علی .  لفقاراالفتی اال علی ، السیف اال ذو« : فرشتگان الهی ندا دهند 

  .)  7:  1387نی ، کرمی درودخا( »  الفقارنیستوذ
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ورزش باستانی شناخته شده ترین ورزش سنتی کشور است که از دیر باز رایج و متداول است منشا و در ایران    

به هر حال با نفوذ و رواج اسالم در ایران ، ورزش باستانی و . زمان پیدایش این ورزش در غبار تاریخ گم گشته است 

بعد از آن بیشتر مردم ایران به مذهب  در عهد صفویه و . تصوف عجین شد  هلآداب زورخانه اي با قواعد و رسوم ا

مردان عالم ؛ شیعه گرویدند و ایرانیان به جهت عشق و عالقه به خاندان رسالت و ارادت فراوان به سر آمد جوان

اسوه جوانمردان عالم ، گوار را مقتداي خود قرار دادند و از آن زمان پهلوانان ضمن پیروي از ، آن بزر) ع(حضرت علی 

یکی از عالی ترین و ) .  26:  1390خدابخشی ،( و ذکر صلوات را در زورخانه ها مرسوم نمودند ) ع(مدح ائمه اطهار 

سخاوتمندي ، کمک متقابل به : ستوده ترین شکل هاي جوانمردي و روحیۀ ورزشی پرداختن به دیگري است ، نظیر 

( ام گذاشتن به بزرگان ، رازداري و قابل اعتماد بودن در مکان هاي ورزشی یکدیگر ، شجاعت ، وفاداري ، احتر

این وظایف را در زندگی اجرا نمایند و  کردنداخالقی خود ، سعی   –ورزشکاران با داشتن خصوصیات انسانی . )سنتی

صباغ لنگرودي ، . ( یرخور دار بودند  عاز این طریق بود که  این پهلوانان و قهرمانان از ارزش ویژه اي در اجتما

با آموزه هاي اسالمی که  استنمونه بارز پهلوانی و جوانمردي در قرن سیزده میالدي پوریاي ولی. )  190: 1389

یعنی غلبه بر خشم ، عبور از ظواهر ، ترك غرور ناشی از قدرت بدنی و حرکت به سوي کمال به این جایگاه رسید که 

 - 1346(نمونه دیگر در دوران اخیر شاد روان غالمرضا تختی . ر خاطر ورزشکاران مانده استخاطرات او هنوز د

به عنوان یک پهلوان ملی مطرح می سازد خصائل  می کند و تختی را از دیگران متمایزکه نچه آ .است )  1309

 و کگ ازمسابقات المپی، حضورش درعرصه هاي فعالیت اجتماعی است ، نه کسب مدالهاي رنگارن واالي انسانی او

جوانان این مرزوبوم مطرح  به عنوان الگویی درخشان براي همه ورزشکاران و هاست که تختی راگییژوهمین . جهان 

 از. « : خطاب به پسر مرحوم تختی فرمودند) ره(فروتنی مرحوم تختی امام خمینی درخصوص تواضع و. می سازد

فرینی آشه سعی کن پهلوان باشی نه قهرمان ، همانند پدرت که افتخار همی هرگز مغرور مباش و پدرت عبرت بگیر و

  ).9: 1387کرمی درودخانی ، (»  مسابقات پهلوان بودند نه قهرمان خیلی از در شریف ایران بود و براي ملت بزرگ و

  جمع بندي

منابع انسانی به عنوان عنصر اصلی توسعه و پیشرفت در جوامع کنونی جهان به شمار آمده که پیمودن مسیر تعالی و 

. علمی در هر کشوري مشروط به پویایی و رشد عوامل انسانی و سالمت و ارتقاي پتانسیل علمی و عملی آنان است 

و جوامع جایگاه ویژه اي دارد و توصیه هایی از جانب  اتبمک ورزش از جمله مقوله هایی است که در تمامی ادیان ،

 . ، هر چند که نوع نگاه آنها به ورزش متفاوت است اندیشمندان و متفکران آنها درباره اهمیت ورزش بیان شده است

اسالم به مسئله سالمت و قدرت جسم و جان اهمیت خاصی می دهد تا آنجا که بر این باور است که رهبران اسالم 

و هدف از ورزش در اسالم بهتر عبادت .  د در سالمت جسم ، اعتدال و قدرت علم و معنویت سرآمد دیگران باشندبای

، اعضا و جوارحم را براي خدمت به ا بار پروردگار« در دعاي کمیل می خوانیم .  کردن و خدمت بهینه به خلق است

در واقع ما از خدا توفیق .  ن و ورزش ممکن نیست، بدون تردید تقویت جسم ، بدون تمری»  خودت نیرومند گردان

زیرا دوست ندارم  ، به سرگرمی و بازي بپردازید : می فرماید )ص (  اسالم  رسول گرامی . ورزش کردن می طلبیم

آنهایی که اهل خدا هستند و توجه «  : می فرماید) ره(امام خمینیو  که در دین شما خشکی و خشونت دیده شود

و افسردگی در  گی، اشخاصی هستند که پژمرد آنها در تمام مدت.  ، ورزش جسمانی و روحی می کنند به خدا دارند

، به بروز  ، به توانایی ، به زیبایی اگر بخواهیم جسم را به قدرت «: می فرماید  و مقام معظم رهبري .»  آنها نیست

ود این که ورزش کردن داراى محاسن و امتیازات با وج .»  قدرتها و استعدادهاي گوناگون برسانیم باید ورزش کنیم

، نتیجه  ؛ اما این نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت که اگر ورزش با اخالق و اعتدال همراه نباشد فراوانى است

، به اعتدال در همه امور نیز سفارش  ، دین اعتدال است هم چنان که دین اسالم.  مطلوبى را باز پس نخواهد داد
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فرهنگ حاکم بر در.  ورزش کاران باستانى کار دیروز و امروز همواره در خط اعتدال قرار داشته و دارند . استکرده 

در این .  است نام خدا و یاد خدا، رعایت آداب ویژه باستانى و نیز رعایت اخالق اسالمى از ویژگى هاى بارز این ورزش

روحیه قهرمانى در تمام حرکات آنان   .مورد احترام مى باشند ، پیش کسوتان تقدم دارند و نوآموزان و جوانان ورزش

ورزش هدفمند مورد توجه پیشوایان دین اسالم  .آنان همواره یار مظلومان و خصم ستم گران بوده اند.  مشهود است

ي دشمنان دین یاربا ورزشی که باعث تقویت قدرت جسمانی انسان شود و یا او را در جهت مبارزه .  بوده و هست

قرآن کریم به مناسبت هاي مختلف قدرت جسمانی را یکی از .  کند در دین مبین اسالم بیشتر مورد توجه است

علت انتخاب طالوت به  247در سوره بقره آیه به عنوان مثال .  مشخصه هاي انسان هاي برگزیده اعالم می فرماید

و یا قدرت جسمانی قوم هود به  از بنی اسرائیل قدرت علمی و جسمی او عنوان شده اي  فرماندهی و رهبري عده

هدف نهایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسالم ،  بنابراین. است یادآوري شده»  ارزشمند «عنوان یک نعمت 

 .رشد آن و در نتیجه حرکت به سوي کمال است  تامین سالمت و بهداشت بدن، تقویت و

یافته هاي تحقیق برمی آید امروزه ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی منحصر به فرد در ابعاد مختلف  چنانچه از

اصل و بنیان ورزش و تربیت بدنی بر پایه تقویت جسم و تهذیب . جامعه نفوذ و بر آن اثرات بسیاري گذاشته است 

باال را از ویژگیهاي افراد برگزیده بشمار آورده  نفس بنا نهاده شده و در قرآن نیز بارها به آن اشاره و قواي جسمانی

نظیر خشونت و ( با این وجود در کشور ما و سایر جوامع عالوه بر پیامدهاي مثبت ، پیامدهاي منفی . است 

اسالم در تجویز خشونت . که غالبا ناشی از بروز رفتارهاي غیر اخالقی بوده نیز در پی داشته است .... ) سودجویی و 

نسبی گرایانه و معطوف به هدف داشته و اینکه عمل خشونت آمیز در مورد چه کسی اتفاق می افتد مهم می نگاهی 

باشد و لذا همبستگی مثبتی بین این فرضیه و نظر علماي اخالق که اعتقاد دارند غضب مقتضاي طبع آدمی است 

است به طوري که دستخوش آنچه ممکن است شکستن شدت و حدت آن و تخفیف و تضعیف آن . وجود دارد 

و غضبی که زایل کردن آن الزم است غضب افراطی و مذموم است ، زیرا غیر آن که به فرمان . هیجان شدید نشود 

عقل و شرع باشد غضبی نیست که اینک مورد بحث ماست بلکه از اثار شجاعت است و اتصاف به آن الزم است ، اگر 

« : روایت است که فرمود  )ع ( چنانکه از امیر مؤمنان . شود  نامیده میچه احیاناً به نحو حقیقت یا مجاز غضب 

توانست او را منصرف  شد هیچ کس نمی اما هر گاه براي حق غضبناك می  شد ، پیامبر براي دنیا هرگز خشمگین نمی

  . ) 353:  1384نراقی ، ( کرد تا حق را یاري کند  کند ، و هیچ چیز در برابر خشم او پایداري نمی

نتایج بدست آمده در این قسمت می تواند صحه اي براین فرضیات باشد که میزان اختیار افراد با تعیین هدف و    

ایجاد انگیزه نسبت مستقیمی داشته و میزان تجویز نمایش صحنه هاي خشن وابسته به مخاطبین آن و اهدافی که 

ها در همه شئون  ترین سر مشق زندگی انسان م ، بزرگقرآن کتاب آسمانی اسال.از تماشاي آنها دارند ، می باشد 

سازي جسم در کنار تقویت  اي بر اهمیت ورزش و نیرومند در این کتاب ، آیاتی وجود دارد که به گونه. زندگی است 

روح و بعد علمی داللت داشته ونشاندهنده این فرضیه می باشد که در اسالم سطح آموزش فنون رزمی از شخصیت 

از جمله مواردي که نیرومندي جسمانی به عنوان یک مزیت و امتیاز در . معنوي یاد گیرنده تبعییت میکند  اخالقی و

داستان از این قرار است که قوم بنی اسرائیل بعلت نا . قرآن ذکر شده ، داستان طالوت و قوم بنی اسرائیل است 

وذ قوم جالوت قرار گرفتند پس از مدتی خداوند ؛ زیر نف )ع (فرمانی و غرور و قانون شکنی دستورات حضرت موسی 

مردم از سموئیل خواستند که رهبر و امیري براي آنها انتخاب کند ، سموئیل . سموئیل را براي ارشاد آنها برانگیخت 

خداوند به پیامبرش وحی کرد که به «  247 آیههم از خداوند درخواست قوم خود را خواستار شد ؛ ودر سوره بقره 

از آنجا که طالوت مردي کشاورز بود و . » خداوند ، طالوت را براي زمام داري شما مبعوث کرده است : گوید مردم ب

چگونه او بر ما حکومت داشته باشد « : توانایی مالی چندانی نداشت ، اشراف با انتخاب وي مخالفت نمودند و گفتند 
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خداوند او را بر شما برگزیده و « : سموئیل در پاسخ گفت . » د تریم ؟ و او ثروت زیادي ندار با این که ما از او شایسته

گسترش علمی و توانایی جسمی « سموئیل پیامبر ، دو خصلت . » جسم او را وسعت بخشیده است ) قدرت ( علم  و 

 در این جا با. دهد  را بر دو خصلت دیگر ، یعنی قدرت مالی و افتخارات نژادي و نسبی ، فضیلت و ترجیح می» 

صراحت قدرت بدنی به عنوان یک مزیت و فضیلت مطرح شده و در کنار علم و قدرت علمی قرار گرفته و با آن 

قوي بودن جسمانی براي یک ورزشکار کافی نبوده و  کههمچنین نتیجه زیر قابل توجه می باشد . مقایسه شده است 

قدرت بدنی و حتی قدرت علمی فراوان ، . دازد باید مقدم بر تقویت جسم ، به تقویت جنبه علمی و ایمانی نیز بپر

چنانچه با ایمان به خدا همراه نگردد ، جز زیان و خسران ، فایده دیگري براي جامعه بشري نداشته و همچون تیغ 

در   )ع (سوره بقره در باره شجاعت و توان رزمی حضرت داوود  251و درآیه . تیزي خواهد بود در دست زنگی مست 

و خداوند حکومت و دانش را به « شود  که جالوت به دست پر توان داوود ، کشته میخوانیم جالوت می جنگ طالوت و

  .» خواست به او تعلیم داد  او بخشید و از آن چه می

خورد ، این است که قدرت و توان بدنی و جسمانی به تنهایی براي تکمیل  نکته قابل توجهی که در اینجا به چشم می

بینیم خداوند در کنار قدرت جسمانی و حکومت بر مردم حکمت  افی نیست ؛ به همین خاطر میشخصیت انسانی ک

سوره قصص در  15در قرآن کریم در آیه . دهد  و دانش نیز به داوود آموخته و مطالب فراوانی را نیز به او تعلیم می

یا قدرت بی  و. "زد و او را کشت مشتی که به دفاع از مظلوم بر سینه ظالم"آمده  )ع ( باره قدرت حضرت موسی 

را باید در ردیف معجزات و کرامات به حساب آورد، تاریخ جهان هیچ شخص دیگري را با  )ع ( نظیر حضرت علی  

 ) .  13:  1383صبوري ،(  چنین نیروي جسمانی فوق العاده سراغ ندارد

خشونت فزاینده و زوال ارزشهاي اخالقی ،  براي رسیدن به توانائیهاي ضروري فردي و اجتماعی براي مقابله با   

نیازمند آموزش و تمرینات اضافی و فراتر از تحصیالت عالیه داریم تا یک فرد بتواند مهارتهاي الزم براي حل تضادها 

هنرهاي رزمی داراي پتانسیل فوق العاده خالقی براي آموزش مردم . و ساخت شخصیت را به سایرین آموزش دهد 

در این برهه زمانی آشفته ، . یک شخصیت اخالقی خوب و حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات است در راه ایجاد 

. هنرهاي رزمی می تواند راهی هوشمندانه و موثر براي آماده سازي مردم در کنار آمدن با چالش هاي امروز باشد 

اقعی ذات هنرهاي رزمی نمی تصویر هنرهاي رزمی از نظر عامه بعنوان یک نظم و انضباط خشونت آمیز نمایش و

هنرهاي رزمی راههاي متعادلی ارائه میدهد که از طریق آنها می توان مناقشات را درك و به طریقی خالقانه با . باشد 

هنرهاي رزمی تنها شکل خوبی  از شرایط جسمانی و یک راه تفریحی ، تحریک کننده و چالش . آنها برخورد کرد 

نمی باشد ، بلکه رویکردي اخالقی براي حل مناقشات است ، بطوریکه می تواند بعنوان برانگیز براي افزایش چابکی 

راهی موثر براي برطرف سازي خشونت هاي آسیب زننده ازطریق افزایش اعتماد به نفس براي رفع خصومت ها 

  .بوسیله یک جایگزین غیر متخاصم مورداستفاده قرارگیرد 

تواند فضائلی از شفقت ، عشق ، خرد و احترام را تدریس کند و کیفیت یک برنامه آموزشی هنرهاي رزمی ، می    

این مساله مردم را توانمند می سازد ، بگونه اي که آنها می توانند یک جهان صلح .   شخصیت را قوي و محترم سازد

ی داردکه براي هنرهاي رزمی پتانسیل قابل توجهی براي تبدیل شدن به مدل آموزش. آمیز و مناسبتر ایجاد کنند 

هنرهاي رزمی می تواند در تبدیل یک نیروي . باالبردن جوانان به انسانهاي سالم و هوشمند مورد استفاده قرار گیرد 

حیاتی درجامعه از الگوهاي مخرب ارتباط به تغییر مطبوع ، و ایجاد پتانسیلی براي دنیایی مسالمت آمیزتر و دوست 

با استفاده از مهارتهاي روانی و جامعه شناختی با مهارتهاي جسمانی و زمی کار هنرمندان ر. داشتنی تر موثر باشد 

در دفاع شخصی اعتماد به نفس خود را بگونه اي توسعه میدهند که قادر به مقابله با تر سها و چالش هاي زندگی 

بنابراین مدارس و باشگاههاي هنرهاي رزمی نیاز به مدرسان مجربی دارند که مهارتهاي ضروري و . روزمره هستند 
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براي مقابله  با این چالش ها را جهت آماده سازي ورزشکاران خود فراهم نمایندو رشته هایی از هنرهاي  منابع الزم

  . رزمی می تواند در ایجاد روحیه خودباوري و دفاع از حق وایجاد سنگدلی نسبت به دشمن موثر باشد 

مادة آن است به  ) و ریشه برافکندن ازبن(از معالجات اساسی غضب قلع« :امام راحل در بیان عالج غضب می فرمایند 

و آن امورِ بسیاري است که ما بعضی از آن را که مناسب با این اوراق است ذکر . » بر طرف کردن اسباب مهییجه آن 

یکی از آنها حب نفس است که از حب مال و جاه و شرف و حب نفوذ اراده و بسط قدرت تولید شود ؛ و . کنیم  می

زیرا که انسان داراي این محبت ها به این امور خیلی اهمیت دهد و . یجان آتش غضب شود اینها نوعاً اسباب ه

موقعیت اینها در قلبش بزرگ است ؛ و اگر فی الجمله مزاحمتی در یکی از اینها برایش پیش آمد کند ، و یا احتمال 

، و طمع و حرص و سایر و متملک نفس خود نشود . بی موقع غضب کند و جوش و خروش نماید   مزاحمت دهد ،

را از جاده عقل و شرع مفسدات که از حب نفس و جاه در دل پیدا شده عنان را از دست او بگیرد و کارهاي نفس 

ولی اگر حبش شدید نباشد ، به امور اهمیت کم دهد ، و سکونت نفس و طمأنینه حاصله از ترك حب  .خارج کند 

و انسان بی تکلف و زحمت در . ر خالف رویه و عدالت قدمی گذارد جاه و شرف و سایر شعبات آن نگذارد نفس ب

و اگر حب دنیا از . مقابل نامالیمات بردباري کند و عنان صبرش گسیخته نشود و بی موقع و بی اندازه غضب نکند 

قی در دلش بیخ کن شود و قلع این مادة فاسد بکلی شود ، تمام مفاسد نیز از قلب هجرت کند و تمام محاسن اخال

  . مملکت روح وارد گردد 

بینیم بخیل  اند ؛ چنانچه می کسانی که داراي رذایل اخالقی هستند زودتر غضبناك شوند از کسانی که فضایل مآب 

شخص غضبناك در حال شدت و فوران . ض مال و منالش شوند از غیر او  زودتر و شدیدتر غضب کند اگر متعر

ته شده مثل حیوانات درنده بدون مالحظه عواقب امور و بدون رویه و حکم ها عنان عقلش گسیخ غضب مثل دیوانه

: عقل تهاجم کند و افعال و اطوار زشت و قبیح از او صادر شود ؛ متملک زبان و دست و پا و سایر اعضاي خود نیست 

زشتی صورت چشم و لب و دهن را به طوري زشت و بد ترکیب کند که اگر در آن حال آینه به دست او دهند از 

بعضی از صاحبان این رذیله به حیوانات بی شعور ، بلکه به جمادات ؛ غضب کنند ؛ هوا . خود خجل و شرمسار گردد 

گاهی بر . و زمین و برف و باد و باران و سایر حوادث غضب را سب کنند اگر خالف مطلوبات آنها جریان پیدا کند 

اما شخص شجاع در جمیع این امور به . را در هم شکنند یا پاره کنند قلم و کتاب و کاسه و کوزه غضب کنند ، آنها 

کند و در  در موقع خود غضب می. کارهایش از روي رویه و میزان عقل و طمأنینه  نفس  است . خالف آن است 

غضب کند و در موقع غضب به اندازه . موقع خود حلم و بردباري کند ؛ و هر چیز او را حرکت ندهد و به غضب نیاورد 

در وقت غضب عنان عقلش در دستش است و به حرفهاي . و با تمیز و عقل انتقام کند ، و از که عفو و اغماض نمایند 

و کارهایش همه از روي میزان عقل و شرع و عدل و انصاف است ؛ به طوري . زشت و اعمال ناهنجار مبادرت نکند 

آگاه نباید بین این خُلق ، که یکی از اوصاف انبیا و اولیا و  پس انسانِ. اقدام کند که در آخر کار پشیمان نشود 

مومنین و از فضایل کماالت نفسانیه است ، و دیگري ، که از صفات شیطان و وسوسۀ خناس و رذایل نفسانیه و 

 ولی حجاب جهل و نادانی و حجاب حب دنیا و نفس چشم و. نقایص قلبیه است ، فرق نگذارد و در اشتباه بیفتد 

و اسباب دیگري براي غضب ذکر کرده اند مثل عجب و . کند  بندد و انسان را بیچاره و هالك می گوش انسان را می 

و شاید . افتخار و کبر و لجاج و مزاح و غیر آن که تفصیل هر یک موجب طول مقام و مقال و ماللت حال گردد 

خمینی ، (برگشت کند ، یا به واسطه و یا بالواسطه  بیشتر یا تمام آنها به این دو مبدأ و مطلعی که ذکر کردیم

1389  :141 . (  
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  نتیجه گیري 

در جمعبندي یافته هاي پژوهش این مطلب مجدداً تائید می گردد که یک از اساسی ترین محورهاي ارتباط قرآن    

و اخالق ، مساله تهذیب اخالق است ،  اسالم در تجویز خشونت نگاهی نسبی گرایانه و معطوف به هدف داشته و 

اشد و لذا همبستگی مثبتی بین این فرضیه و اینکه عمل خشونت آمیز در مورد چه کسی اتفاق می افتد مهم می ب

آنچه ممکن است شکستن شدت و . نظر علماي اخالق که اعتقاد دارند غضب مقتضاي طبع آدمی است وجود دارد 

و غضبی که زایل کردن آن الزم . حدت آن و تخفیف و تضعیف آن است به طوري که دستخوش هیجان شدید نشود 

پس در نتیجه مرز خشونت یا اعتدال در خشونت حد فاصل بین افراط و تفریط .  است غضب افراطی و مذموم است

میزان اختیار فرد در پذیرش عواقب و نتایج خشونت در مورد خودش در ورزش سکوالر غرب به .    در خشونت است 

تعیین هدف و ایجاد  اندازه آگاهی و رضایت فرد در حیطه قوانین و مقررات است اما در اسالم میزان اختیار افراد با

میزان تجویز نمایش صحنه هاي خشن وابسته به مخاطبین آن و اهدافی که . انگیزه نسبت مستقیمی داشته و دارد 

ها در همه شئون  ترین سر مشق زندگی انسان قرآن کتاب آسمانی اسالم ، بزرگ. از تماشاي آنها دارند ، می باشد 

سازي جسم در کنار تقویت  اي بر اهمیت ورزش و نیرومند دارد که به گونه در این کتاب ، آیاتی وجود. زندگی است 

روح و بعد علمی داللت داشته ونشان دهنده این فرضیه می باشد که در اسالم سطح آموزش فنون رزمی از شخصیت 

  .اخالقی و معنوي یاد گیرنده تبعییت می کند 

قدرت بدنی و . مقدم بر تقویت جسم ، تقویت علمی و ایمانی است از نتایج قابل توجه دیگر اینکه براي یک ورزشکار 

. حتی قدرت علمی فراوان ، چنانچه با ایمان به خدا همراه نگردد ، جز زیان براي جامعه بشري سودي در بر ندارد 

همین  ونکته مهم دیگر اینکه قدرت و توان بدنی و جسمانی به تنهایی براي تکمیل شخصیت انسانی کافی نیست ؛ به

بینیم خداوند در کنار قدرت جسمانی و حکومت بر مردم حکمت و دانش نیز به رسوالن آموخته و مطالب  خاطر می

  .دهد  فراوانی را به آنان تعلیم می

براي رسیدن به توانائیهاي ضروري فردي و اجتماعی براي مقابله با خشونت فزاینده و زوال ارزشهاي اخالقی ،    

تمرینات اضافی و فراتر از تحصیالت عالیه داریم تا یک فرد بتواند مهارتهاي الزم براي حل تضادها نیازمند آموزش و 

رزمی به مدرسان مجربی نیاز دارند که با  يلذا مدارس و باشگاهها. و ساخت شخصیت را به سایرین آموزش دهد 

ی اعتماد به نفس افراد را بگونه اي استفاده از مهارتهاي ضروري جسمانی و روانی و جامعه شناختی در دفاع شخص

بنا بر این رشته هایی از هنرهاي رزمی . توسعه دهند که قادر به مقابله با ترسها و چالش هاي زندگی روزمره باشند

ودر مقابل آن در . می توانند در ایجاد روحیه خودباوري و دفاع از حق وایجاد سنگدلی نسبت به دشمن موثر باشد 

جاي روحیه سنگدلی و قساوت ، روحیه صلح طلبی ، آرامش و دفاع از حق را پرورش داده و نشان  جامعه اسالمی به

  . دهد که یکی از اساسی ترین محورهاي ارتباط با قرآن ، احادیث و روایات در اخالق مسئله تهذیب اخالق است 

  پیشنهادات 

علیم وتعلم هنرهاي رزمی در ایران اسالمی و بنا به فرضیات تحقیق و باتوجه به سوابق و تجارب پژوهشگران در ت

با عنایت به اینکه در سالهاي اخیر  :هاي بزرگواران پیشنهاد می گردد سایر کشورها ذکر نکات زیر براي بررسی دیدگاه

وجودي و مبانی اخالقی فرهنگی خاص خود دارد در  ورزشهایی از جنس هنرهاي رزمی که قدمتی کهن با فلسفه

اگیري در دنیا وکشور عزیزمان ایران می باشد ، به علل مختلف هنرهاي رزمی بسرعت با تجارت و حال گسترش و فر

سود جویان تجاري آمیخته شده ، به دلیل آگاهی نداشتن افراد سودجو از مرزبندیهاي بروز خشونت و عدم خشونت و 

فلسفی و مبانی اخالقی خود دور  زیستن صلح آمیز در سایه توانایی ، قدرت روحی و جسمی هنرهاي رزمی از اصول

است درآمده و ورزشکاران ..... ، خودنمایی کردن ، برتري جویی و   شده و به صورت ورزشی که فقط براي بردو باخت
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رزمی را به شکل افرادي که خیلی خشن ، عصبی ، پرخاشگر ، پرخاشجو و خشمگین و طلبکار هستند به نمایش می 

اصول و مبانی . رد این مسائل با اصل فلسفه و اخالق در هنرهاي رزمی مغایرت دارد گذارد ؛ البته باید تاکید ک

هنرهاي رزمی برخالف آنچه امروزه از ورزش هاي رزمی در محیط هاو مسابقات در سطوح مختلف ، رسانه هاي 

گوهر وجود و نوشتاري و تصویري بچشم می خورد مبارزه با نفس ، دفاع از خود و مظلومان تحت ستم و رویاندن 

همچنین ورزشی از دیدگاه اسالم مورد توجه است که انسان را از نظر جسمی و روحی براي . نورانیت درون است 

خدمت به حضرت حق و توانمند سازي جوانان مسلمان براي دفاع از حریم اسالم و مظلومان ستمدیده دنیا هدایت 

به مبانی اخالقی اسالم ، متخلق به اخالق حسنه با استناد به در این راستا الزم است نیروهاي متعهد و آشنا . کند

آیات قرآن کریم ، روایات معصومین و در سایه ریاضت نفس استادانی تربیت کنند که هدایتگران نسل جوان بوده تا 

توانایی مشخص کردن مرزهاي خشونت و پرخاشگري براي نوآموزان ورزش و هنرهاي رزمی را داشته و به جاي 

ت ، آنها را به سمت صلح و آرامشی که در فلسفه هنرهاي رزمی نهفته و در اسالم هم تاکید شده ، هدایت و خشون

راهنمایی کنند ، نه اینکه هر کسی با گذراندن فقط یک دوره خاص ، مجوز آموزش و تعلیم دادن به جوانان این 

سرفصل هاي ( و جنگ نثار شده داشته باشدسرزمین را که خون هاي زیادي براي ماندگاري آن در سالهاي انقالب 

تحت نظارت و ...... دروس وصدورمجوز مربیگري باید از طریق سیستم هاي اجرایی مدیریت ورزش کشور ، استان و 

البته . ما نسبت به نسل کنونی و نسل هاي آینده این مرزو بوم متعهد و مسئول هستیم ). کنترل قرار داشته باشند

هاي خشونت و پرخاشگري که موضوع بحث ما می باشد نه تنها در ورزش هاي رزمی بلکه در باید متذکر شد مرز

سایر ورزش هاي به ظاهر غیر رزمی هم مطرح می باشد ، زیرا ابراز خشونت و پرخاشگري و عصبیت به آنگونه که 

بنابراین شایسته . نیست تعاریف آن در باال اشاره گردید در ورزش هاي غیر رزمی اگر نگوئیم بیشتر است کمتر هم 

است ورزشکاران ،  مربیان ، داوران ، سرپرستان ، مسئولین فدراسیون هاي مختلف رزمی و غیر رزمی ، مسئولین 

ورزش کشور ، تصمیم سازان و هدایت گران ورزش کشور به فکر اخالق و هویت اخالق اسالمی که کاربرد آن براي 

وثر است باشند ، البته این امر کاري همه جانبه و ملی را می طلبد که با ورزشکاران و گروه هاي ذکر شده بسیار م

همکاري همه مسئولین و موسسات علمی ، اساتید دانشگاهی ، مربیان و اساتید هنرهاي رزمی که باید افرادي 

به ( می باشدذیصالح از نظر علمی و اعتقادي ، روشن بینی ، بصیرت و آگاهی از اسالم و خواست جوانان باشند میسر 

کاربردي در ورزش اعم  -، و نیاز به طراحی الگویی اخالقی ...... ) روز بودن و به دور از منیت ها ، نخوت ، حسادت و

از رزمی یا غیر رزمی می باشد ، تا انشااهللا دیگر شاهد یا کمتر شاهد بروز پرخاشگري و خشونت در ورزش کشور 

  .        باشیم 

ه اسالمی قرآن بعنوان معیار و مالك مطلق مورد پذیرش همگان است تقویت و تحکیم از آنجایی که در جامع

باورهاي دینی و اعتقادي در میان مدیران ورزشی ، مربیان و ورزشکاران ، رعایت اصول جوانمردي و برقراري عدالت و 

هنجاریها و رفتارهاي غیر هاي ورزشی می تواند به کاهش نا برخورد جدي مربیان و مسئولین نسبت به نیات خشونت

  :اخالقی در ورزش و تهذیب اخالق کمک جدي نماید که پیشنهاد میگردد

پژوهشی پیرامون مقایسه و توصیف اخالق رزمی کاران و سایر رشته هاي ورزشی انفرادي در ایران اسالمی و  - 1 

  .کشورهاي شرق آسیا انجام گردد 

  .اي و آماتوري انجام گیرد  رفتارهاي رزمی کاران ایران درسطوح حرفهپژوهشی پیرامون بررسی تاثیر دینداري بر  -2

  :منابع 

  )چاپ هاي مختلف (  الکریم القرآن - 1

 اندیشه هادي: ، قم )  1388( محمد دشتی : ، مترجم  البالغه نهج) ع(امیرامومنین - 2
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عقالنی ، رفتاریو عاطفی بر بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه )  1390(امیدیان ، مهدي - 3

: ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران  کاهش پرخاشگري و افزایش سازگاري زندانیان مرد زندان مرکزي شهر کرد

 دانشگاه پیام نور ، دانشکده علوم انسانی 
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، ) ودیگران ( محمدنقی براهنی : ، مترجمان  زمینه هاي روانشناسی هیلگارد)  1391(اتکنیسون ، ریتاال ، و دیگران  - 8

 رشد: تهران 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم : ، مشهد  فلسفی اخالق در ورزش با رویکرد)  1392( احسانی ، محمد و شجیع ، رضا  - 9

 ورزشی

 کاربرد روان شناسی ورزش براي عملکرد مطلوب در هنرهاي رزمی ) 1385( انشل ، مارك ، اچ و پاین ، جان ، ام  -10

 ا .ا.انتشارات کمیته ملی المپیک ج: ، ترجمه بهروز عبدلی ، تهران 

 انتشارات زوار: ، تهران  هنگ فارسیکامل فر)  1384( پور ، غالمرضا  انصاف -11

 انتشارات علم و ورزش  : ژیال پویان ، تهران : ، مترجم  وایتال جودو)  1369( اوکانو ، ایسائو  -12

  سلسله انتشارات دانشگاه یزد : ، یزد  جامعه شناسی ورزش)  1387( پارسا مهر ، مهربان  -13
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 کتاب 
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 اجتماعی دفتر برنامه ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی با همکاري پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
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 ، قم ، دفتر نشر معارف  اخالق اسالمی)  1387(داودي ، محمد  -22
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 ا .ا.، انتشارات کمیته ملی المپیک ج در اسالمچکیده ورزش )  1385( صبوري ، حسین   -28 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه

 

 

  

 

  انتشارات صبوري : ، قم  ورزش در اسالم)  1389( صبوري ، حسین  -29

،  1، دوره یازدهم ، شماره  ، فصلنامه آموزش تربیت تربیت بدنی و ورزش از منظر اسالم)  1389( طاهریان ، طاهره  -30

  www.roshdmag.ir                                                                                                                       1389پاییز 

پژو ، تهران مؤسسه انتشارات و  محمد تقی دانش: ، تصحیح  اخالق محتشمی)  1377( طوسی ، خواجه نصیرالدین  -31 

 چاپ دانشگاه تهران 

ناشر ستاد تدوین نظام نوین : ، تهران  تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی)  1367( قنبري نیاکی ، عباس  -32

  تربیت بدنی 

farda.ir-http://nasle                            :  نقش ورزش در سالمتی انسان ) 1387(کرمی دورودخانی ، اسکندر -33

            

دکتر محمد : ، مترجمان  روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی ) 2008(التین .برگ و ریچارد دبلیو.کریس اي -34

دانشگاه تربیت  –انتشارات عصر انتظار – 2008ویراست سوم –رضاحامدي نیا ، طیبه امیري پارسا ، مرضیه السادات آذرنیوه 

  معلم سبزوار

اثر بخشی برنامه آموزشی مدیریت خشم بر بهزیستی روان شناختی و سازگاري )  1389 – 90( گرزین ، رقیه -35

  ن، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران دانشگاه پیام نور واحد تهرا اجتماعی دختران دبیرستانی پرخاشگر

تحلیل رفتار پرخاشگري و خشونت ورزشی با تاکید بر رهیافت روانشناختی )  1388( محسنی ، رضا علی  - 36

  51 – 72صفحه 1388فصلنامه جامعه شناسی ، سال اول ، شماره سوم ، تابستان : اجتماعی

 موسسه انتشارات مشهور : ، قم  اخالق اسالمی)  1388( محفوظی ، عباس  -37

انتشارات : ، تهران  اصول و فلسفه تربیت بدنی)  1386( مظفري ، سید امیر احمد و پور سلطانی زرندي ، حسین  -38

 بامداد کتاب 

 انتشارات امیر کبیر: ، تهران ) جلد اول (  فرهنگ فارسی)  1377( معین ، محمد  -39

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی  :  ، تهران نقطه هاي آغاز در اخالق عملی)  1387( مهدوي کنی ، محمد رضا  -40

به سفارش پژوهشگده تربیت بدنی و علوم ورزشی ( نسیما : ، تهران  اخالق در ورزش)  1390( نادریان جهرمی ، مسعود  -41

( 

 انتشارات بامداد کتاب : ، تهران  مبانی جامعه شناسی در ورزش)  1391( نادریان جهرمی ، مسعود  -42

انتشارات : جالل الدین مجتبوي ، تهران : علم اخالق اسالمی ، ترجمه :  جامع السعادت)  1384( مهدي نراقی ، مولی  -43

 حکمت 

 نشر بهار دلها : ، قم  معراج السعاده)  1388( نراقی ، مال احمد  -44

 نشر علم و حرکت : ن روبن شاهوردیان ، تهرا: ، مترجم  اسرار جودو)  1377( واتانابه ، جی ایچی و آواکیان ، لندي  -45

محمد حسین : ، مترجمین اخالق در ورزش  ) 1387( اشنایدر . بی یر ، انجال جی. ، گالوس وي . مورگان ، ویلیام جی - 46

 رضوي ، محسن بلوریان ، تهران ، کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران 

 کتابهاي درسی معاونت تربیت و آموزش سپاه تهران ، مرکز تالیف:  جودو بیاموزیم) 1388( یزدانی ، کاظم  -47

48.A. S Hornby , Oxford advaced learners dictionary of current English, 5the 1995            
          

49.Cambridge , international dictionary of English ,Cambridge University press ( 1995 ) by 
the Bath press , Bath        
50. Jay Coakley ,Sport in Society Issue Contraversies Seventh Edition ,2001  
51.J.Morgan. William,Ethics in sport-2thed.2007 
52.Ninpiden international Ninjutsu martial arts Association, Code of Ethics of the  Ninpiden 
International Ninjutsu Martial Arts Association,2011   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.roshdmag.ir/
http://nasle-farda.ir/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

