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جايگاه تربيت بدني و ورزش در آموزه های فقهي باتاکيد برقرآن 

 کريم

 

 1تکتم نعمتي  

 استاديار ،گروه آموزش تربيت بدني وعلوم ورزشي،دانشگاه فرهنگيان ،تهران،ايران1

 چکيده:

هفتم ميالدي بر پايه عدالت اجتماعي، مردم ساالري و معنويت، حقيقت، دوستي و ايمان به خداي يکتا   اسالم ديني است که در سده    

پايه گذاري شده است. اين مذهب مقتدر و شايسته که به وسيله حضرت محمد)ص( بزرگترين و آخرين پيامبر خدا در شبه جزيره          

راسر گيتي را منور نمود. مردم جهان را از بت پرستي نجات داد و   عربستان پا به عرصه وجود گذاشته و با نور تجلي بخش خود، س     

شتني و در عين حال يک           شجاع و دوست دا ستگو،  سرشت، فداکار، امين، را به برادري و مودت فرا خواند. آن حضرت مردي پاک 

 ورزشکار بود .

س       سم داراي ارزش و احترام و پرورش بدن به معناي تقويت ج سالم، ج صوالً از نظر ا شتن و نيرومند کردن، امري    ا سالم نگه دا م و 

سان از قبيل نظافت                 سياري از اعمال ان سفه ب ست. حتي فل شده ا شمرده  سالم  ضروريات ا سنديده و از  ست پ سل ا  ها و ديگرها، غ

شهيد مطهري  هاي دارد و به گفتگردد. اسالم از جنبه پرورش، تقويت و تطهير بدن عنايت ويژهدستورات بهداشتي به دين اسالم برمي

گويد جسععم و قواي جسععماني را بايد ضعععيج  هاي غيراسععالمي يعني همان روش معروه هندي که ميتضعععيج جسععم در روش

نگهداشت، اينچنين طرز تفکري در اسالم نيست. از نظر اسالم، انسان وقتي جسم سالم و قوي نداشته باشد، آن وقت روح سالم هم           

 (120:1394هم تنها شرط زمينه است نه هده و غايت. )شعباني بهار، نخواهد داشت، اما داشتن جسم سالم

«  نِعمَتانِ مَجهُولَتانِ، الصععِحَ و وَ االَمانو»فرمايند: پيامبر گرامي اسععالم درخصععوص اهميت سععالمت جسععم و روح و بدن در حدي ي مي

 اند.مجهول و کم اهميت ها شناخته نشده و در نزد مردمسالمتي و امنيت دو نعمت بزرگي هستند که قدر آن

شکر اين             شکرانه آن را به جاي آورد.  ست و  شر عنايت فرموده بايد دان سالمتي را که خداوند به ب ستي و  غرض اين که قدر تندر

سته             صيانت آن را عبادت دان صومين)ع(  ست که ائمه مع سم ا سالمت ج شش در راه نگهباني و حفظ و تقويت   اندنعمت همان کو

 (68: 1365)صبوراردوبادي ،

 تفحص در فرهنگ ايراني پس از ورود اسالم به ايران بدون توجه به فرهنگ غني اسالمي ناقص و ابتر است.

صون          شرق، تربيت بدني و ورزش نيز از اين تأثيرپذيري م شئون اجتماعي و فرهنگي ملل  سعه فرهنگ غربي در همه  شاعه و تو با ا

ناچار  هاي منفي فرهنگ غرب را نزداييم، بهمبناي اصول ملي و اسالمي بنا نکنيم و جلوه   نماند. بنابراين اگر اصول تربيت بدني را بر 
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هاي فرهنگ غرب تن داده، آن را از روزنه ورزش اي از ناهنجاريچون ساير کشورهاي سلطه پذير با توسعه ورزش به حاکميت پاره

 (31: 1380ايم.)نيکوبخت،در کالبد فرهنگي خود راه داده

ستطاعت ناچيز خود از          براي آگا سعي کرده در حد ا سم محقق  سالمت ج سالم درباره اهميت و حفظ و  هي از ديدگاه دين مبين ا

هاي حديث و سععيره  و اي از کتابسععرچشععمه و منابي اصععيل اسععالمي و برخي از منابي فقهي چون قرآن کريم، نه  البالغه و پاره 

 د.هاي تأکيدي اسالم اشاره کناي برگرفته، به بعضي جنبهتربيت بدني قطرهاحاديث و روايات ائمه معصومين)ع( در تأکيد به 

ضيات زمان، به جنبه          شي به مقت صومين و بزرگان دين و با نگر سيره نبوي و ائمه مع شي کوتاه به  شيده با نگر هاي مؤکد همچنين کو

 تربيت بدني و ورزش از نظر اسالم اشاره شود.

 قرآن مجيد -1

س  سان     قرآن، اين کتاب آ شئون و امور تا قيامت مي ماني، سرمشق و راهگشاي زندگي ان شد. در اين کتاب مقدس، آياتي  ها در همه  با

اي بر اهميت ورزش و نيرومندسععازي جسععم در کنار روح و بعد علمي آن داللت دارد. در اينجا به برخي از   وجود دارد که به گونه

 شود :تصار اشاره ميآيات که داللت بر ورزش و تقويت جسم دارد به اخ

 توان رزمي طالوت 1-1

 فرمايند: مي 247خداوند متعال در کتاب قرآن کريم، سوره بقره، آيه 

 «.اِنَ اهللَ اصطفيهُ عليکم و زادَهُ بَسطَ ً في العِلمِ و الجِسمِ»          

 توانايي جسمي او را افزوني بخشيده است.خداوند متعال، طالوت را به عنوان رهبر و فرمانروا بر شما برگزيده و دانش و 

ها گفت که همانا خداوند براي شما طالوت را به  سموئل )پيامبري از بني اسرائيل( به آن  »در همين ارتباط، در سوره بقره آمده است:   

ست، آن  شده در     عنوان زمامدار برگزيده ا سپرده  سرائيل( گفتند که چگونه زمامداري ما به او  تر و حالي که ما از او اليقها )قوم بني ا

اي از مال و منال داده نشده است. پيامبرشان گفت: همانا خداوند او را برگزيده است و او را از لحاظ      تر هستيم و به او بهره شايسته  

سمي بهره  ساخته و به هر حال خداوند زمامداري علمي و ج سي عليم  کند و همانا خداوند اش را به هر که بخواهد واگذار ميمند  وا

 «.است

شود که از نظر اسالم توانايي جسمي و قدرت بدني به عنوان يک امتياز تلقي شده و براي آن ارزش خاصي قائل       بنابراين، معلوم مي

 ( 121:1394است. )شعباني بهار،

 تقويت قدرت دفاعي 1-2

 ند:فرمايمي 60خداوند متعال در فراز ديگري در کتاب قرآن مجيد، سوره انفال، آيه 

 «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتوم مِّن قووَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تورْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکومْ»         
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 هاي ورزيده )براي ميدان نبرد(، تا بهفرمايند: در برابر دشععمنان آنچه توانايي و قدرت داريد آماده سععازيد و اسععب خداوند متعال مي

 وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.

 نيرومندی و جواني حضرت موسي)ع( -1-3

 فرمايند:  مي 26خداوند متعال در سوره قصص، آيه 

ا ه است: پدرجان! موسي ر  ، در قرآن کريم از قول دختر شعيب پيامبر آمد «يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينو  »        

 تواني استخدام کني، کسي است که قوي و امين باشد.استخدام نما، زيرا بهترين کسي که مي

شاهده مي  ست و         بنابراين، م سلم و قطعي ا صل م سالم يک ا شمنان ا شود که لزوم آمادگي رزمي و تقويت بنيه دفاعي الزم در برابر د

شمن آماده مي    جهت اين آمادگي از تمام ابزارها از جم سربازان را جهت دفاع در مقابل د سابقات رزمي که  ستفاده    له انجام م سازد، ا

 نمايند.مي

 توان رزمي حضرت داوود)ع( 1-4

 فرمايند:مي 251خداوند متعال در کتاب قرآن مجيد، سوره بقره، آيه 

 «هُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَ َ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُفَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالووتَ وَآتَاهُ اللَّ»

سپس آنان به فرمان خدا، سپاه دشمن را به هزيمت و شکست واداشتند و داوود )جوان کم سن و سال، ولي نيرومند و شجاع که در          

 او تعليم داد.خواست به لشکر طالوت بود( جالوت را کشت و خداوند حکومت و دانش را به او بخشيد و از آنچه مي

ل  داند. بنابراين، اص نکته قابل توجه اين است که دليل حکومت و دانش بخشيدن به حضرت داوود را قدرت بدني و شجاعت او مي    

 شود، به عنوان يک اصل در قرآن پذيرفته شده است.توان رزمي و شجاعت که جز با ورزش حاصل نمي

 مسابقه برادران حضرت يوسف)ع( -1-5

 فرمايند:مي 17ال در کتاب قرآن کريم، سوره يوسج، آيه خداوند متع

 «يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقو وَتَرَکْنَا يُوسُجَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِّئْبُ»

 اي پدر! ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم و يوسج را نزد اثاث خود گذاشتيم و گرگ او را خورد.

ضرت يع  شأن، به آنان خرده نمي بنابراين، ح شي پرداختند و اين مي   قوب پيامبر عظيم ال سابقه ورز تواند گيرد، چرا که به ورزش و م

 (123دليل بر فضيلت ورزش و مسابقه ورزشي باشد.)همان ،

 بازی بهترين بهانه برای اجازه پدر)حضرت يعقوب( -1-6

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

 فرمايد:حه گذاشته و ميسوره يوسج درقرآن کريم بر بازي کودکان ص 12خداوند در آيه 

 «أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَيْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوونَ»

 کنيم.اي پدر فردا او را با ما به صحرا بفرست که در چمن و مراتي بگردد و بازي کند و البته ما از هر خطري او را محافظت مي

ند و دانسععتکردند، بهترين بهانه را براي اجازه پدر، تفريح و بازي يوسععج ميميهنگامي که برادران يوسععج نقشععه قتل او را طرح  

 خوانيم:کند. در تفسير نمونه درخصوص اين آيه ميها مخالفت نميمطمئن بودند که پدر با پيشنهاد آن

 آن را اسععخي نداد و عمالًجالب اين که يعقوب پيامبر در برابر اسععتدالل فرزندان نسععبت به نياز يوسععج به گردش و تفريح هي  پ »

تواند اين نياز فطري و طبيعي )نياز به سعععرگرمي و تفريح( را انکار پذيرفت. اين خود دليل بر اين اسعععت که هي  عقل سعععالم نمي    

 (33: 1380کند.)نيکوبخت ،

 جانشينان توانمند قوم نوح)ع( -1-7

 ند:فرمايمي 69خداوند متعال در کتاب قرآن مجيد در سوره اعراه، آيه 

 «و به جسم فزوني داد« وَزَادَکومْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ ً»       

زماني که بعد از طوفان حضععرت نوح، قوم ديگر جانشععين آنان شععدند، مردان قوي هيکل و نيرومند بودند که حضععرت هود پيامبر   

داوند به جسم شما فزوني داده است و در    کند که خهاي خدا را بر قوم خود بشمارد. آيه فوق را تالوت مي خواهد يکي از نعمتمي

 ها، مردمي درشت استخوان، قوي پيکر و نيرومند بودند.خوانيم که آنتاريخ نيز مي

 رسيم که:از مجموع آيات فوق و ساير آيات ديگر در کتاب قرآن مجيد به اين نتيجه مي

 داشتن متصج کرده است.خداوند خود و پيامبر و اولياي خود را به قوي و نيرومند بودن و قدرت  -1

 قوت و قدرت در جسم را به عنوان يک اصل قابل ستايش بيان فرموده است. -2

بعضععي از انبياء همانند حضععرت داوود، هود، صععالح و طالوت اهل ورزش، رزم و پياده روي بودند، اگر چه نام ورزش بر  -3

 رفتند.گروي آن نبوده، ولي هده و نتيجه ورزش را که تربيت جسم بوده از آن مي

سرانجام ورزش مي    -4 سم، حتي بهتر تفکر کردن، نتيجه و  شد. بنابراين، ورزش از باب قوي و نيرومند بودن و قدرت در ج  با

 (49:1394رود )برزگر ، مقدمه، يک اصل اساسي و پايه در تقويت جسم به شمار مي

 روايات -2

تفاده اک ر کارشععناسععان و محققان رشععته تربيت بدني قرار يکي از مسععتندات و منابعي که درباره اهميت سععالمت جسععماني مورد اسعع

ر اينجا شود. دباشد که در منابي اسالمي يافت ميگيرد، احاديث، روايات، زندگي پيامبر گرامي اسالم)ص( و ائمه معصومين)ع( ميمي

 شود.ها درخصوص اهميت سالمت جسماني اشاره ميبه اختصار به چند مورد از آن

 فرمايند:ي اسالم ميپيامبر گرام -1
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 اِنَّ الِبَدَنِکَ عَلَيْکَ حَقَاً:                 

 فرمايند:حضرت علي)ع( مي -2

 شَيئانِ الَيَعْرِهُ فَضْلَهُمَا اِالَّ مَنْ فَقَدَهُمَا: اَلشَّبابُ وَ العَافِيَ و:                

ست که قدر آن نمي  سي که آن دو نعمت را از دو چيز ا سالمت و       داند مگر ک شد: يکي نعمت جواني وديگري نعمت  ست داده با د

 عافيت.

 فرمايند:امام جعفرصادق)ع( مي -3

 اَلعَافِيَ و نِعْمَ و خَفِيَ و اِذَا وُجِدَتْ نوسِيَتْ وَ اِذَا فوقِدُتْ ذوکِرَتْ             

 شود.مي شود و وقتي نيست به ياد آوردهسالمتي نعمتي پنهان است، وقتي هست فراموش مي

 فرمايند:پيامبر گرامي)ص( مي -4

 الْمُؤمِن الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحبُُّ إِلى اللَُّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضََّعِيجِ       

 تر است.شخص مؤمن قوي و نيرومند از شخص با ايمان و ضعيج، بهتر و دوست داشتني

 فرمايند:پيامبر گرامي)ص( مي -5

 إِنَّ اهللو يُحِبُّ عَبْدَهُ الْقَوِي        

 دارد.خداوند متعال، بنده نيرومندش را دوست مي

نابراين، مشعععاهده مي    به عنوان کامل      ب مه    شعععود که اسعععالم  يامبران و ائ يات پ ترين و آخرين دين الهي، هم در قرآن و هم در روا

سم و       سالمت ج صيه و تأکيد زيادي براي تأمين  صومين)ع( تو شته    مع صحيح آن دا ساس تعاليم الهي معلوم  پرورش  اند. چرا که برا

سالم و قدرتمند براي تالش در راه تبليغ رسالت و انجام وظايج عبادي و شخصي ضرورت دارد و يا حداقل مفيد        مي شود که بدن 

 (126:1394است.)شعباني بهار،

 سالمت جسماني و انتخاب پيامبران-3

آيد که با ط قابليت شخص براي تصدي مقام نبوت و  امامت و جانشيني پيامبر اکرم)ص( به شمار ميسالمت تن و بدن يکي از شراي

سم و بدن کامل      ستند، از نظر ج صب  الهي ه شند. چنانکه بايد    ترين و معتدلپيامبر و يا امامي که داراي من صر خود با ترين مردم ع

 (  88:1394باشند )مطهري ،ها نميترين و زيباترين آنباهوش

 گويد: مي« منيه المريد»شهيد ثاني در کتاب 
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صادر مي    »     سي که فتوا  شرايط ک ست احياناً به     يکي از  ست؛ چرا که ممکن ا صادر کردن ا کند اعتدال مزاج و روان در حين فتوي 

 «.علت نامساعد و نامعتدل بودن روح ومزاجش دچار لغزش و اشتباه گردد

بريم که در اين کتاب الهي، قدرت جسماني و قوي بودن را يک امتياز برشمرده   يات قرآن مجيد پي ميبنابراين، با مطالعه و بررسي آ 

ال، ها صورت گرفته است. براي م است و حتي يکي از معيارهاي انتخاب پيامبران و جانشينان خداوند با توجه به قدرت جسماني آن

کرد. طالوت را خداوند مردي قوي و دانا از روي چاه آب بلند مي حضععرت موسععي)ع( مردي قدرتمند بوده که به تنهايي سععنگ را 

معرفي نموده و حضرت داوود شخصي قدرتمند است و همچنين ائمه معصومين علهيم السالم همچون حضرت علي)ع( مردي قوي        

 (58:1370و نيرومند بوده است )نبوي ،

 درخواست سالمت جسم و زور بازو در ادعيه ائمه)ع(-4

ا طلبد. امدارد و از او چيزي ميها در پيشگاه رب العزه دست به دعا برمي  خواست، انسان در بسياري از حاالت و موقعيت   دعا يعني 

خواستن )دعا( مشروط بر اين است که انسان ابتدا خود در راه کسب مطلوب خويش گام بردارد و به دست آوردن منظور خويش را       

 ند توفيق آن حالت يا آن چيز را به او بدهد.از خداوند منان  خواهان باشد تا خداو

در ادعيه ائمه اطهار)ع( يکي از مواردي که همواره از خداوند منان درخواسععت شععده، سععالمت بدن و قوت ونيروي جسععماني بوده   

 است. چنانکه از امام سجاد)ع( نقل شده که فرمودند:

 «نِاللُّهُمَ ارْزُقْني صِحَ ٌ فوي الجِسمِ وَ القوةَ في البد»

 خدايا سالمت جسم و نيروي بدني به من عطا فرما.

 فرمايد:امام علي)ع( مي

 «نَسأَلوهُ الْمَعا فَاةِ فِي الْاَديانِ کما نَسْألوهُ الْمُعافاةِ فِي الْأَبْدانِ»

 خواهيم.کنيم. سالمت و عافيت دين ميهم چنان که از خداوند سالمت و عافيت بدن مسألت مي

 فرمايد:شريج کميل ميعلي)ع( در دعاي 

 «الْعَزِيمَ ِ جَوَانِحِي ٰ وَ أَشْدُدْ عَلَى خِدْمَتِکَ جَوَارِحِي ٰ قَوُِّ عَلَى»

 خدايا براي خدمت خودت: اعضا و جوارهم را قوي و محکم گردان.

 فرمايد:امام سجاد)ع( مي

 «اللهم اعطني... والصحه في الجسم و القوه في البدن و السالمه في الدين»

 تندرستي، نيروي بدن و سالمت در دين به من عطا فرما. خدايا
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 فرمايند:  صحيفه سجاديه مي 20امام سجاد)ع(در دعاي 

 « سَالمَ  اَقْوي بِهَا عَلي طاعَتِکَ»       

 (47:1382بايد از خدا، سالمت را براي خدمت و طاعت بخواهيم )ايزدي وهمکاران ،

 گيريم:از ادعيه باال چنين نتيجه مي

چيزي که از طره ائمه از خداوند درخواست شده باشد، در حقيقت امري ممدوح و ستوده است که پيروان آن مکتب       هر  -1

 همان امور را عمالً طلب نمايند.

سالمت بدن و زور بازو از نعمت  -2 سان بايد همواره در        عافيت و  ست و ان شده ا سان قرار داده  ستند که در اختيار ان هايي ه

 يت آن کوشا باشد.حفظ و نگهداري و تقو

 خواستن از خدا منوط به اين است که انسان خود براي کسب مطلوب خويش گام بردارد. -3

 «ليس لالنسان اال ما سعي»فرمايد:             چنان که رب العزه مي

خدا خواهد، يعني هر چيز بدون نکته مهم اين که موالي متقيان سععالمت جسععم و زور بازو را در جهت خدمت به خدا مي -4

ساني تبديل مي      بي ست که جسم حيواني را به جسم ملکوتي و ان ست و خدايي بودن نيت چون کيميايي ا کند و به ارزش ا

 (54: 1380بخشد. )نيکوبخت ،آن ارزش و اعتبار مي

 های مورد تأکيد در اسالمورزش- 5

سالمي درمي   ستناد به آيات و روايات ا شن  با ا سوارکاري،  شمشيرزني، کشتي، مبارزه با نيزه، وزنه برداري مورد     يابيم که تيراندازي،  ا، 

 ها تأکيد دارد.اند و سيره نبوي و احاديث و روايات بر بيشتر اين ورزشتأکيد اسالم قرار گرفته

 تيراندازی  5-1

قرآن کريم به ترين ورزش اسععالمي اسععت که در قرآن و احاديث و سععيره نبوي بدان تأکيد شععده اسععت. خداوند در تيراندازي پرارج

 فرمايد:پيامبر خود مي

 « 1ٰ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمَى»

 اي پيامبر تو تير نينداختي، بلکه خداوند تير انداخت.

 کند.آموزش تيراندازي به عنوان يکي از حقوق فرزند بر والدين يادشده است و اسالم والدين را به آموزش آن امر مي

 فرمايد:بر اکرم ميپيام

                                                           
 .17سوره انفال؛ آيه  - 1
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 (568:1383)پاينده ، «2عَلُّمُوا بَينَکوم الرَّمَي فَأَنَّهُ نکاي و العَدُوً»

 فرزندان خويش را تيراندازي آموزيد که اين عمل باعث سرشکستگي دشمن است.

 فرمايد:همچنين مي

 (568)همان :« 3عَلمُوا اَبنائکومُ السُّباحَ ً وَ الرَّمايَ َ...»

 شنا و تيراندازي بياموزيد. پسرانتان را

 از تفريحات سالم که براي پرکردن اوقات فراغت به آن امر شده است، تمرين و مسابقه تيراندازي و اسب سواري است.

 فرمايد:پيامبر)ص( مي

 (  169)همان : «   4اوحَبُّ اللَّهْوِ اِليَ اهللِ تَعالي اِجراءُ الْخَيْلِ وَ الرَّمْيِ»

 ر پيشگاه خداوند تعالي اسب دواني و تيراندازي است.ها دبهترين بازي

 هاي خداوند شمرده شده است که ترک آن به منزله پشت پا زدن به نعمت خداست.تسلط و مهارت در تيراندازي يکي از نعمت

 فرمايد:پيامبراکرم)ص( مي

 ( 261)همان :  «5منْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثومَّ ترکَهُ فَقَدْ تَرَکَ نِعْمَ َ مِنَ النَّعَم»

سي که تيراندازي بياموزد و آن را ترک کند، يکي از نعمت  سلط و     ک سيره ائمه اطهار)ع( ت ست. در مورد  هاي خداوند را ترک کرده ا

 (126:جلد يک/1394مهارت امام محمدباقر )ع(در تيراندازي در سراي هشام بن عبدالملک ذکر گرديد )قمي ،

 فرمايد:پيامبر اکرم مي

 (277:1383پاينده ،«)6ي خَيرو ما لَهَوْتومْ بِهِالرَّمْ»

 تيراندازي بهترين تفريحات شماست.

 فرمايد:پيامبر اکرم مي

                                                           
 .1956حديث  - 2
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 «عَلَيْکوم بِالرَّمي فَأَنَهُ مِن خَير لَهوَکوم»

 بر شما باد آموختن تيراندازي؛ زيرا آن بهترين سرگرمي براي شماست.

 فرمايد:پيامبر اکرم مي

ثَ َ الْجَنَّ َ عامِلو الْخَشبه، وَ الْمُفَوَّيْ بِهِ في وا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا... إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلو بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَااِرْکَبُوا وَارْمُ»

 «سَبِيلِ اللَُّهِ سَبِيلِ اللَُّهِ وَ الرَّامي بِهِ فِي

بياموزيد و اگر تيراندازي بياموزيد نزد من بهتر اسعت از سعوارکاري؛ آگاه باشعيد که خداوند به واسعطه يک      سعوارکاري و تيراندازي 

 برد:چوبه تير سه نفر را به بهشت مي

 نجار تيرگر -1

 رنگرز تير در راه خدا -2

 تيرانداز در راه خدا -3

 فرمايد:پيامبر اکرم)ص( مي

 «جز احدکم ان يلهو باسهمهان االرض مستفتح و تکفون الدينا فاليع»

شوده مي    شما گ ست           همانان زمين بر  سرگرم تيراندازي ا شما هنگامي که  شما را کفايت خواهد کرد پس هي  يک از  شود و دنيا 

 (372/ ص 4:ج 1395احساس عجز و سستي نکند. )محمدي ري شهري ،

 اسب سواری 5-2

سواري از جمله ورزش   سب  ست.   ا سالم ا سلمانان بر کفار آن  هاي مورد تأکيد ا ضل و برتري م شويق به  خداوند براي ف ها را امر و ت

 افزايد.کند و گروه اسب سواران در ارتش و سپاه اسالم بر اقتدار و شوکت مسلمين ميتجهيز نيرو مي

 فرمايد:خداوند مي

 «7تورْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکومْوَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتوم مِّن قووَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ »

شما )اي مؤمنان( در مقام مبارزه با آن  سواري براي    ها خود را مهيا کنيد و تا آن حد که ميو  سبان  توانيد از آذوقه و آالت جنگي و ا

 تهديد دشمنان خدا و دشمنان خود فراهم سازيد.

 فرمايند:پيامبر)ص( مي -3

                                                           
 .60سوره انفال؛ آيه  - 7
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 (73: 1362تَشْهَدُ الْمَالئِکَ و مِنْ لَهْوِکومْ اِالَّ الرَّهَانَ وَ النَّضالْ )اداره کل تربيت بدني آموزش وپرورش ، مَا             

 نشينند جز اسب دواني و کشتي.هاي شما نميفرشتگان آسماني به تماشاي هي  يک از سرگرمي

 فرمايد:رسول خدا مي

 (348:1386ملي ،حرعا«)ال سبق  اال في خج او حافر اونصل»

 باشد.مسابقه به جز در اسب سواري، شترسواري و تيراندازي جايز نمي

 شنا 5-3

 داند.اهميت شنا در تمام اديان و مکاتب هويداست به همين دليل اسالم يکي از حقوق فرزند بر والدين را آموختن شنا مي

 پيامبر اکرم فرمود:

 (762:1383پاينده ،«)8مِهُ الْکِتابَ َ وَ السَّباحَ َوَ الرَّماي َ وَ اَنْ ال يَرْزُقَهُ االَ طَيّباحَقَّ الْوَلَدِ عَلي والِدِهِ اَن يُعَلِ»

 حق فرزند بر پدرش آن است که نوشتن، شنا کردن، تيرانداختن را به او بياموزد و او را جز با غذاي خوب و حالل تغذيه نکند.

 فرمايد:پيامبر اکرم مي

 «9مُ السَّباحَ َ وَ الرَّمايَ َ وَ نِعْمَ لَهْوَ الْمُؤمِنَ و في بَيْتِهَا الْمُغْزَلو...عَلِّمُوا اَبْناءَکو»

 پسرانتان را شنا و تيراندازي بياموزيد و بهترين سرگرمي براي زنان مؤمن در خانه نخريسي است.

 فرمايند:در روايتي از پيامبر اکرم آمده است که مي -2

 (568: 1383موُا اَوْالدَکومْ السَّباحَه وَ الرَّمايَ ً )همان ،عَلِّ                      

 به فرزندان خود شنا و تيراندازي بياموزيد.

 شمشيرزني 5-4

 فرمايد:هايي است که مقدس شمرده شده است و صاحب حرمت و عزت زيادي است. علي)ع( ميشمشير از سالح

                                                           
 .2977حديث - 8
 .1955حديث  - 9
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وَ عَصاً وَ کتاباً وَ عِمامَ ً، فِقولْتُ: ماهذا يا رسولو اهلل؟ فقال لي امّا الْعِمامَ و فَسُلْطانَ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ  وَ رَأَيْت مَيَ رَسولِ اهللِ خاتماً وَ سَيفاً»

فجاميُ هذهِ  خاتَمُاَمَا السَّيجُ فَعَزَّاهلل تبارک و تعالي و امّا الکتابُ فتورُاهلل تبارک و تعالي، و امّا الْعَصا فَقووَّهُ اهللِ وَ اَمَّا الْ

 (314:جلد اول/1392کليني،«.)االمُورِ

فرمايد رسول خدا را ديدم در حالي که با او خاتمي و شمشيري و عصايي و کتابي و دستاري بود. پس گفتم اين چيست        علي)ع( مي

ست، و شمشير عزت و اقتدار          سلطنت و چيرگي خداوند عزوجل ا و  خداوند تبارکيا رسول اهلل؟ پس به من گفت: بدان که دستار 

 تعالي، و کتاب نور خداوند تبارک و تعالي، و عصا قوت و نيروي خداوند، و خاتم جامي و دربردارنده همه امور مذکور است.

ها و مبارزه هاي مهاجرين اسالم بود که نهال نوپاي اسالم در  جزيره العرب ريشه دواند.دالوري   در پناه تيغ دالوران اسالم و دالوري 

موالي متقيان موجب شععگفتي مالئکه گرديد و اين کالم نوراني در وصععج حضععرتش گفته شععد:                  الفتي اال علي مردانه 

 السيج اال ذوالفقار.

 فرمايد:کنند، ميدر مورد حضرت قائم )ع (از امام حسين )ع(سئوال مي

 (536:جلد اول/همان «)10کلنا قائم بامراهلل، واحد بعد واحد حتي يُجيءَ صاحب السيج»

 همه ما قيام کننده به امر خداونديم، يکي بعد از ديگري، تا اينکه صاحب شمشير قيام کند.

 فرمايند:پيامبر)ص( مي -

 ا                        

 َلْجَنَّ و تَحْتَ ظِاللِ السُّيوهِ                  

 (75بهشت زير سايه شمشيرهاست )همان :جلداول /

 کُشتي 5-5

هايي است که مورد تأکيد اسالم قرار گرفته است. حسن ميرئي درکتاب آيينه پهلوان نما به نقل از جلد     ي گرفتن از جمله ورزشکشت 

شرکين به نام     ست که پيامبر اکرم)ص( در برخوردي که با يکي از م سال   « رکانه»دوم کتاب حيات القلوب آورده ا شت، او را به ا م دا

هاشععم بود و با پيامبر خويشععي داشععت، براي اثبات برتري خويش بر رسععول هلوانان عرب و از قبيله بنيکند. رکانه که از پدعوت مي

 کند.کند وده رأس از گوسفندان خود را به عنوان شرط پيروزي اعالم ميخدا از او دعوت به کشتي مي

و بر روي سينه او نشست، رکانه گفت: اين کار    حضرت اين شرط را پذيرفت و با او کشتي گرفت و فوراً او را بر زمين انداخت    »... 

از با او دهم. حضععرت بتو نبود خداي تو اينکار را کرد. بيا بار ديگر کشععتي بگيريم، اگر مرا زمين زدي، ده گوسععفند ديگر به تو مي 

فند ديگر ين خوردم، ده گوس گيريم، اگر اين دفعه زمکشتي گرفت. اين بار نيز او را زمين زد. رکانه گفت: يکبار ديگر باهم کشتي مي  
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سي رأس       به تو مي سپس  شوند الت و عزي که مرا ياري نکردند.  ضرت اين بار نيز او را زمين زد. رکانه گفت: ياري کرده ن دهم. ح

سلمان مي      ضرت فرمود: م سفند به پيغمبر اکرم)ص( داد و عرض کرد بگير و برو. ح سفندان خود ر   شوي؟ گفت: نمي گو ا شوم، گو

 (724:1349ميرئي، «.)خواهمرو. حضرت فرمود چون مسلمان نشدي گوسفندان تو را نميبردار و ب

 فرمايد:امام صادق )ع(مي

شب  ضرت فاطمه)س( گرديد. پيامبر اکرم به فرزندانش فرمودند      يکي از  سين)ع( وارد خانه ح سن و ح ها پيامبراکرم)ص( همراه ح

شتي بگيريد. آن دو کودک برخ  ضرت فاطمه)س( که براي انجام        برخيزيد و با يکديگر ک شدند. ح شغول  شتي گرفتن م ستند و به ک ا

سن )ع(را            شنيد که پيامبر)ص( امام ح شاهده نمود و  شتي فرزندان را م صحنه ک شد و  کاري به خارج از منزل رفته بود، وارد خانه 

 فرمايد:براي پيروزي در مسابقه تشويق مي

 ن بزن!اي حسن بپر سخت بگير و او را بر زمي       

شويق مي    ضرت فاطمه )س(با تعجب گفت: آيا براي پيروزي، يکي از اين دو را ت شويق فرزند بزرگتر براي مغلوب  ح کني؟ آن هم ت

 کردن فرزند کوچکتر؟

پيامبر فرمود: دخترم آيا رضايت نداري به اين که من فرزندم حسن)ع( را براي پيروزي بر فرزندم حسين)ع( تشوق کنم، در حالي که 

 نمايدستم جبرئيل امين، نيز فرزندم حسين)ع( را براي پيروزي بر فرزندم حسن)ع( تشويق ميدو

 فرمايد:پيامبر)ص( مي

 (103/189:جلد1393مجلسي،«)اِنَّمَا الصَّرْعه الَّذي يَملِکُ نَفْسَهُ عِنْدَالْغَضَب»

 همانا کسي در کشتي پيروز است که هنگام غضب بر نفسش مسلط باشد.

هايي همچون تيراندازي، اسب  هاي مصرح و ذکر شده در صدر اسالم، ورزش    توان گفت که ورزشه روايات و احاديث ميبا توجه ب

 سواري، شنا، کشتي و شمشيربازي است.

 بازی  کودکان در تعليم و تربيت.-6

هاي  يد بوده، تأليفات و پژوهش   هاي تعليم و تربيت جهان مورد تأک    بازي کودکان نه تنها در اسعععالم بلکه در تمام مکاتب و فلسعععفه          

 نويسد:در تعريج بازي مي« 11ويليام مکدوگال»زيادي در اين زمينه انجام شده است. 

يدا                    »              مل پ يدان ع که غرايز م بل از آن  يده کردن غرايز، ق نده براي رسععع يل موجود ز ما بارت اسععععت از ت بازي ع

 (152:1375کنند.)اميني،
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ست. کودکان از طريق بازي، تعاون و همکاري، احترام     به اعتقاد علماي تعليم و شيوه زندگي فرداي آنها تربيت، بازي امروز کودکان 

من اين که سازند ض  آموزند و به زندگي آينده خود منتقل ميبه يکديگر، احترام به قانون، تالش و پشتکار، انضباط اجتماعي،... را مي  

کنند و نسيم شادي، نشاط، شور و هيجان عاطفي     هاي جسماني الزم را کسب مي  کي آمادگيبا پرداختن به بازي از نظر بدني و ارگاني

 سازد.ها را متعالي ميهاي نورسته آنساقه

سيمونووي  ماکارنکو » شوروي مي   « 12آنتوان  سته  شد در کار همانگونه    »گويد: مربي برج شد وقتي بزرگ  کودک در بازي هرطور با

وب، قبل از هر چيز کوشش کار و کوشش فکر وجود دارد... احساسات کودک در بازي احساسات         خواهد شد. زيرا در هر بازي خ 

 (152همان،«.)اعتنا باشندها بيواقعي و اصيل است و بزرگترها نبايد هي  وقت به آن

 بازی کودکان در اسالم 

 بازي کودکان در اسالم مورد تأکيد فراوان قرار  گرفته است

 : عن العبد الصالح قال:در يکي از روايات آمده

 «تَسْتَحَبُو غَرامَ و الْفوالمِ في صِغَرِهِ لِيَکوونَ حَليماً في کِبَرِهِ»

بهتر است که طفل در کودکي با مسائل اجتناب ناپذير حيات که غرامت زندگي است روبرو شود تا در جواني و بزرگسالي بردبار و       

 صبور باشد.

 «يَکوُنَ اِالَّ هکَذاثومَّ قالو: ما يَنْبَغي اَنْ »

 (15/115:جلد 1375و سزاوار نيست که طفل غير از اين باشد..)حرعاملي ،

ود. شانسان مانند يک ماشين آهني نيست که هر چه بخواهند از آن کار بکشند، بلکه روح ورواني دارد که همچون جسمش خسته مي

 نياز به سرگرمي و تفريح سالم دارد. همانگونه که جسم نياز به استراحت و خواب دارد، روح و روانش

 آيد، اما پس از چندتجربه نشععان داده اگر انسععان به کاري يکنواخت ادامه دهند، بازده کار او بر اثر کمبود نشععاط تدريجاً پايين مي   

شاط کار در او ايجاد مي        سالم، آنچنان ن سرگرمي  مين کند. به هشود که کميت و کيفيت کار هر دو فزوني پيدا مي ساعت تفريح و 

 شود، کمک به ساعات کار است.دليل ساعاتي که صره تفريح و سرگرمي مي

 فرمايد:امام علي)ع( مي
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سمتي کند، قپردازد و با پروردگارش مناجات ميشود: قصسمتي به معنويات ميزندگي فرد با ايمان در سه قسمت خالصه مي         

سعيد  «.)13دهد که در برابر لذاتي که حالل و مشعروع اسعت آزاد باشعد   به فکر تأمين معاش اسعت و قسعمتي را به اين تخصعيص مي   

 (285:1394رضي،

 يث ديگري اين جمله اضافه شده است:جالب اين که در حد

 «وَ ذالِکَ عون عَلي سائِر الساعات»

 هاو اين سرگرمي و تفريح سالم کمکي است براي ساير برنامه

سرگرمي همچون آماده کردن و روغن کاري نمودن چرخ    ضي تفريح و  ساعتي        به گفته بع شين  ست.گرچه اين ما شين آالت ا هاي ما

کند که چند برابر آن را جبران خواهد کرد. به      ولي سعععپس قدرت و توان و نيروي جديدي پيدا مي     شعععود،براي اين کار متوقج مي 

 عالوه بر عمر ماشين خواهد افزود.

مي افزايد. چه بسيار تفريحات ناسال  ها ميکند و بر مشکل مهم اين است که سرگرمي و تفريح، سالم باشد وگرنه مشکلي را حل نمي     

ها از او مي           ا چنان مي که روح و اعصعععاب انسعععان ر   مدت  تا  يت را  عال کار و ف قدرت  که  قل        کوبد  به حدا کار او را  يا  گيرد و 

 (9/334:جلد1391رساند.)مکارم شيرازي،مي

 ها ونظارت بر بازي کودکان مهم است.در تعليم و تربيت اسالمي نوع بازي، مدت بازي، زمان بازي، همبازي

(و)حاکم 6/46:جلد 1392کليني،«)سَبْيَ سِنينَ سَبْيَ سِنين وَ يَتَعَلَّمُ الْحَاللَ وَالْحَرامَ سِنينَ وَ يَتَععَلَُّمُ الْکِتابَ اَلْغوالمُ يَلْعَبُ سَبْيَ»        

 (2/625ق:جلد1420نيشابوري ،

 کند، هفت سال خواندن و نوشتن بياموزد، هفت سال حالل و حرام قانوني ياد بگيرد.طفل هفت سال بازي مي

 فرمايد:همچنين مي

 (155/193:جلد1386(و)حرعاملي،6/47:جلد1392کليني ،«)دِعْ إِبْنَک يلْعَبُ سَبْيَ سَنينَ»

 فرزند خود را آزاد بگذار تا هفت سال بازي کند.

سالم در کنار پايبندي و انجام فرايض ديني و کار و کوشش جهت تأمين معاش خانواده و       ست و ا سنين باال نيز مباح ا البته بازي در 

 کند.کوشش در امور مسلمين مسلمانان را امر به بازي و تفريح مي

 فرمايد:پيامبر مي
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 «14الْهَوْا وَالْعَبُوا، فَإِنِّي أَکْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِکومْ غِلْظَ ٌ»

 تفريح کنيد و بازي کنيد زيرا دوست ندارم که در دين شما خشونتي ديده شود.

اسععتحباب  »شععود و آن جايي اسععت که بازي با کودک صععورت بگيرد. احاديث زيادي در  يبازي در سععنين باال يک جا مسععتحب م

 فرمايد:آمده است. پيامبر اکرم مي« التصايب مي الولد و مالعبه

 (531:1383مَنْ کانَ عِنْدَهُ صَبِيُّ فَلْيَتَصابَ لَهُ )پاينده ،»

 ايد.آنکس که نزد او کودکي است بايد در پرورش او کودکانه رفتار نم

 فرمايد:همچنين امام علي)ع( مي

 (5/126:جلد1386حرعاملي،«)مَنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ صَبا»

ستي         ستلزم محبت ودو سرحد طفوليت و کودکي تنزل دهد. بازي با کودکان م سي که کودکي داردبايد در راه تربيت او خود را تا  ک

 ها سرافراز گردند.رفيق باشند تا در تربيت آنپدر و مادر با کودک است. والدين بايد با کودکان خود دوست و 

 فرمايد:امام علي)ع( مي

رحمت خدا بر پدري که در راه نيکي و نيکوکاري به فرزند خود کمک کند، به او احسعععان نمايد و چون کودکي، رفيق دوران                   

 (2/626ق:جلد1420کودک وي باشد و او را عالم و مؤدب بار آورد.)حاکم نيشابوري،

ست که نکات اخالقي، اجتماعي، عاطفي و حتي ديني را در حين بازي به کودکان خود بياموزيم تا    بهتر شيوه تربيت کودک اين ا ين 

رين و تها عجين سععازيم و بازي با کودکانمان را به عنوان مفرحبا حرکت و نشععاط کودکانه مسععائل تربيتي را با گوشععت و خون آن 

 سوب نماييم.ترين برنامه تفريحي زندگي محسالم

سم و جان آن       » ست بين ج شوند، الزم ا ست تربيت  ها نيز از نظر ايماني هماهنگي برقرار براي اينکه کودکان از اول مؤمن و خداپر

باشد. به همين جهت اسالم از طرفي پدران و مادران را مکلج نموده است که فرزندان را به خدا متوجه کنند و به آنان خداپرستي و     

 (198:1394فلسفي،«.)را بياموزند و از طره ديگر دستور داده است اطفال را به نماز و عبادات تمريني وادارند تعاليم ديني

 در مورد سيره پيامبر و  اصحاب او در بازي با کودکان روايات بسياري نقل شده است:

 فرمود:ارش بودند و ميرفت و حسنين سوگويد: پيامبر خدا بر چهاردست و پا راه ميجابرين عبداله انصاري مي

 (104/304:جلد1394مجلسي،«)الْعِداْلنِ أَنْتومَا وَ نِعْمَ الْجَمَلو جَمَلوکومَا نِعْمَ»
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 چه نيکو مرکبي است مرکب شما و چه نيکو باري شما هستيد.

 احمد بهشتي درکتاب اسالم وبازي کودکان  از عالمه مجلسي نقل مي کند:

صحاب   شته           ابورافي، يکي از ا صاحبت دا ضرت م سال ح شت با فرزندان خرد ست که اجازه دا صالحيتي ا اميرالمؤمنين داراي چنان 

 باشد.در کتب حديث از وي چنين نقل شده است:

گفتم مرا بر دوش بگير. به من خورد، ميکردم. او کودک بود. هر گاه گلوله ام به گلوله اش ميمن با امام حسعععين)ع( گلوله بازي مي 

 گفت:

 «رکَبُ ظَهْراً حَمَلوهُ رَسُولو اهللاَتَ»

 مي خواهي به پشت کسي سوار شوي که پيامبر خدا او را بر دوش گرفته.

گفتم: همانگونه که تو مرا بر دوش نگرفتي، من هم تو را بر    خورد، ميکردم؛ هنگامي که گلوله اش به گلوله من مي     من رهايش مي 

 فرمود:گيرد، ميدوش نمي

 «نْ توحْمِلَ بَدَناً حَمَلَهُ رَسُولو اهللاَما تَرْضي اَ»

 (62:1391گرفتم.)بهشتي ،شوي بدني را حمل کني که پيامبر خدا او را حمل کرده، ومن او را بر دوش ميچگونه راضي نمي

صحاب آنان را از بازي نهي مي     پيامبر اکرم)ص( از کنار کودکان عبور مي ضي از  ا شغول خاکبازي بودند. بع غمبر ردند. پيککرد که م

 .15فرمود: بگذاريد بازي کنند؛ خاک چراگاهِ کودکان استمي

نقش تربيتي بازي در رشععد و پرورش کودکان در روايات و احاديث متعدد مورد تأکيد قرار گرفته و کتب تعليم و تربيت اسععالمي بر 

 اين مباني ديني تأکيد فراوان دارند.

 اسالم و مسابقه -7

ي کهن يکي از تفريحات سععالم مردم مسععابقه بوده اسععت. مسععابقه نه تنها ميل و انگيزه پيشععرفت را افزايش هادر اجتماعات و تمدن

 هاي اجتماعي بود.داد، بلکه را هي براي شناختن برترين فرد براي احراز مسئوليتمي

سان  سو آن حس برتري جويي  ان شويق مي   ها نيز از يک  سابقات ت شتن قهرمانان به خود  کرد و قبايلها را به برگزاري م  به دليل دا

شد؛            افتخار مي ضوع نه تنها نکوهيده ن سالم اين مو ضور ا شت و با ح سالم نيز رواج دا سم در اعراب جاهلي پيش از ا کردند. اين ر

 بلکه با تأييد و تأکيد اسالم قوت گرفت.
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رسيدن به   گرفتن از يکديگر در اموري نيکو براي به معناي پيشي گرفتن و جلو افتادن گرفته شده و به معني پيشي   « سبق »مسابقه از  

 هدفي مطلوب است.

 قرآن کريم مکرر مؤمنان را به پيشي گرفتن از يکديگر امر نموده است:

 (8/159ق:جلد1408هي مي،«)وَلِکولٍّ وِجْهَ ٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقووا الْخَيْرَاتِ»

 نيک از يکديگر پيشي بگيريد.و هر کس را راهي است به سوي حق، پس در کارهاي 

 «16فَاسْتَبِقووا الْخَيْرَاتِ آتيکومْ مَا فِي وَلَکِن لُِّيَبْلووَکومْ»

 براي آن که شما را به احکامي که در کتاب خود فرستاده بيازمايد، پس درکارهاي نيک پيشي بگيريد.

 «17أوولئِکَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقوونَ»

 جويند.کنند و اينان هستند که در کارهاي نيک سبقت مين بندگاني در سعادت و خيرات تعجيل ميچني

 «18وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ»

 و از ايشان برخي به هر عمل خير به دستور خدا سبقت گيرند.

ر پيشي گيرند و از قافله مسلمانان عقب نمانند. در اين مسابقات    کند که در کارهاي نيک از يکديگخداوند بندگان خود را تشويق مي 

دهد و در مسععابقه زندگي به سععوي کمال،   هاي آن نويد مياي چون رضععايت خود و بهشععت و نعمت  خداوند مؤمنان را به جايزه

 کند که هر گاه به شما حکم داوري داده شد، با عدل و انصاه داوري کنيد:مسلمانان را امر مي

 «19إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکوم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَ»

سان بايد در اعمال نيک، پاکي        سالم ان ست، بلکه از نظر ا سابقه، ورزش ني س  بنابراين تنها موضوع م سير در کماالت نف اني، ها، تقوي، 

سابقه زندگي براي    اخذ معاره الهي، اجراي افعال عبادي، آمادگي براي دفاع  شي بگيرد و در م و نبرد، مغفرت خدا و... از ديگران پي

 اي از رسيدن به هده غافل نشود.لحظه

 خوريم؛ برگزاري مسابقه، شرکت در مسابقه، قرار دادن جايزه، شرط بندي.در سيره نبوي درخصوص مسابقه به چند موضوع برمي

 برگزاری مسابقه 7-1

                                                           
 .47مائده،  - 16
 .11مؤمنون؛  - 17
 .32فاطر؛  - 18
 42مائده؛  - 19
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سابقاتي ترتيب مي داد و       پيامبراکرم)ص( به عنوان ر سالم جهت تقويت بنيه نظامي رزمندگان، م سپاه ا سالمي و فرمانده  هبر جامعه ا

 کرد.بعضي اوقات خود نيز در آن مسابقات شرکت مي

 فرمايد:امام سجاد )ع(مي

 (13/346:جلد1386حرعاملي،«)اِنَّ رَسُولَ اهلل اَجْري الخيل وَ جَعَلَ سَبَقَها اواقي مِنْ فِضَّ ٍ»

 داد.کرد و به برنده مسابقه چند م قال نقره جايزه ميرسول خدا)ص( مسابقات اسب دواني برگزار مي

 فرمايد:همچنين امام سجاد )ع(مي

سوار بود،              هنگامي که پيامبراکرم)ص( از جنگ تبوک باز مي سامه بر آن  ضباء که ا شتر غ سواري ترتيب داد. با  شتر سابقه  شتند، م گ

شتند،    سابقه گذا سابقه بودند فرياد برمي  م شاهد م سامه پيروز     مردمي که  شد، ولي پيامبر فرمودند: ا آوردند که رسول خدا)ص( پيروز 

 (13/301:جلد1386گرديد.)حرعاملي،

 شرکت در مسابقه  7-2

سيره نبوي درمي  شرکت مي   با مطالعه  سابقات  س پذيرفت. کرد و دعوت مدعيان را مييابيم که پيامبراکرم)ص( خود در م صدر  با  عه 

 پذيرفت.شکست خود را در مسابقات قبول کرده، پيروزي و موفقيت حريفان را مي

ست که يکي از امهات مؤمنين        » شده ا صحيحين ثابت  صفوه ابن جوزي آورده که در  صفوه ال سفري همراه   20درکتاب  گفت که در 

شت. پ   پيغمبر بودم و من در آن محل جاريه شت کمتر دا ضرت در منزلي مردم را گفت پيش رويد.  اي بودم که بدن من گو س آن ح

ضععرت مسععابقت گيريم. پس با آن حمردم پيش رفتند و مرا گفت بيا تا مسععابقت کنيم. يعني باهم بدويم تا ببينيم که کدام پيشععي مي

را گفت بيا تا مکرديم و من بر او پيشي گرفتم، هي  نگفت تا وقتي ديگر با حضرت در سفر بوديم و بدن من گوشت گرفته بود. پس     

 مسابقات کنيم. پس حضرت بر من سبقت گرفت. پس بخنديد و گفت :  هذا بتلک يعني اين سبقت به آن سبقت.

وايت کرد و در رشيخ مجدالدين فيروزآبادي در صراط مستقيم آورده که به صحت رسيده است که : رسول)ص( به پاي مسابقت مي        

سابق      سب م صحابه را به ا شده که  صارعت مي     ت ميديگر ثابت  سان م سته که حضرت با ک شتي   فرمود، يفرمود و به ثبوت پيو عني ک

 (22:1393)علي صفي،«. گرفتمي

 فرمايد:امام صادق)ع( مي

شتر              ضباء( از  شتر پيامبر )غ سابقه،  سواري کرد. پيامبر قبول کرد. در اين م شتر سابقه  شنهاد م اعرابي به مدينه آمد و به پيامبر خدا پي

شت که او را پايين بياورد. کوه       اعرابي دنب شتر را باال برديد و خداوند دوست دا شما اين  صحاب( فرمود:  ها براي ال ماند، پيامبر )به ا

                                                           
 يکي از همسران پيغمبر. - 20
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شتي نوح را بر کوه جودي         شتر از همه بود. به همين جهت، خداوند ک ضعش بي شتي نوح، گردن فرازي کردند، و کوه جودي، توا ک

 (256:1394.)قمي،21فرود آورد

کردند هنگامي که هشععام بن عبدالملک از امام محمد باقر هار نيز با پيروي از جد خود رسععول خدا در مسععابقات شععرکت ميائمه اط

 کند:کند در مسابقه تيراندازي شرکت کند، امام مسابقه را قبول مي)ع(به منظور مضحکه آن حضرت دعوت مي

اي که تير بر هده نشععسععت. سععپس تير ديگري را بر هده زد، به گونهامام کمان را برداشععت و هده را نشععانه گرفت و دقيقاً تير 

شانه روي کرد که دقيقاً تير            ست و طوري ن سپس تير ديگري خوا شست.  شانه روي کرد که دقيقاً تير بر هده ن ست و طوري ن خوا

 (256. )همان،دوم بر تير اول سوار شد وبه همين ترتيب تير سوم را بر تير دوم و تير چهارم را بر تير سوم،..

 قرار دادن جايزه 7-3

 فرمايد:امام سجاد)ع( مي

 (13/336:جلد 1386داد)حرعاملي،کرد و به برنده مسابقه چند م قال نقره جايزه ميرسول خدا)ص( مسابقات اسب دواني برگزار مي

سوارکاران بو         سابقه و ايجاد حس رقابت  شرکت در م صحاب به  شويق ا ستوده     قرار دادن جايزه به منظور ت سالم  د. اين امر از نظر ا

 شده است.  

 شرايط مسابقه تيراندازی 7-4

 تعداد تيرها مشخص و به اطالع تيرانداز برسد. -1

 شوند.تيراندازان بدانند با نشانه زدن چند تير برنده شناخته مي -2

 اشکال مختلج برخورد تير به نشانه. -3

 اصابت تير به نشانه برحسب دوري يا نزديکي. -4

 وع هندسي و جنسي نشانه.معين بودن ن -5

 مشخص کردن عوض و جايزه براي مسابقه دهندگان. -6

 معين بودن وسيله و اسلحه مسابقه در تيراندازي. -7

 شرايط مسابقه اسب سواری 7-5

 تعيين کردن مسافت و ميدان اسب دواني از لحاظ مبدأ و مقصد. -1

 تعيين جايزه از لحاظ جنس و مقدار. -2

 شوند، بايد رؤيت و تعيين گردد.مسابقه در نظر گرفته شده و بر اوسوار مياسب يا هر حيواني که براي  -3

 دهند همه با يکديگر و باهم در احتمال سبقت بايد مساوي باشند.حيواني که با آن مسابقه مي -4

 شوند.دهند و برنده ميقراردادن جايزه براي يکي از دو نفر که مسابقه مي -5
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 يک جنس باشند. حيوان شرکت کننده بايد از يک نوع و -6

 ها بايد در آن واحد و يک لحظه دوانيده شوند.در شروع مسابقه حيوان -7

 شرکت کنندگان بايد بر حيوانات سوار شوند. -8

 ها بتوانند مسافت معين شده را طي نمايند.مسافت اسب دواني بايد طوري باشد که عادتاً اسب -9

 شرکت کنندگان در مسابقه بايد مرد باشند. -10

 اجراي صيغه الزم است. در عقد مسابقه -11

در مسععابقات اسععب دواني و تيراندازي نبايد شععرط فاسععد گردد تا باعث بطالن شععود؛ م الً بگويند با برنده در دور بعدي   -12

 (73:1368دهيم.)رضوي،مسابقه نمي

 تربيت بدني و مقتضيات زمان -8

ده است. اختاله کسب معيشت زندگي نوين با    امروزه در جهان معاصر تربيت بدني و ورزش يکي از ضروريات زندگي شناخته ش    

به  توانکند که آدميان الاقل سعععاعتي چند در هفته به ورزش روي آورند. با اندک تأملي در اين زمينه مي    زندگي پيشعععين ايجاب مي  

شته براي برآوردن احتياجات و نيازمندي    شتر پي برد. در گذ ن با معاش آدمياهاي زندگي و تأمين اهميت ورزش در دنياي امروزي بي

سم را به فعاليت وامي بکارگيري اندام سماني براي آن   هاي کاري خود ج شتند و همين تحرک ج سالمت    دا صحت و  ها کافي بود و 

توان فهميد که تأمين کرد. اما اينک ماشين جانشين همه تحرکات بدني در کار و توليد شده است و از همين جا مي    ها را تأمين ميآن

هاي  را بايد در جاي ديگر جست و آن در ورزش است. امروزه با پيشرفت علم باالخص علم پزشکي، بعضي جنبه      سالمت و صحت  

هاي اخير، ورزش نسبت به گذشته اهميت نقش ورزش و تربيت بدني در صحت و سالمت جسم روشن شده است. با اطالع از يافته

  گذارد، بلکه نتيجه تحقيقات فراوان در اين موضععوعجنبه بدني تأثير ميطلبد. ورزش نه تنها بر روي و ارزش گذاري بيشععتري را مي

کند. بنابراين شايسته است از نوعي ورزش آثار مفيد ورزش را در رشد بعد عاطفي، اجتماعي، رواني، اخالقي و ذهني انسان تأييد مي

ودي انسععان اسععتفاده شععود. ورزش نه تنها باعث  جهت دار و مطابق با معيارها و موازين اسععالم در رشععد و شععکوفايي تمام ابعاد وج

شود. خستگي از کارهاي فني و فکري به روان و روح   شود، بلکه موجب آرامش و نشاط روان نيز مي  پرورش جسم و شادابي آن مي  

شار خرد کننده  سيب   اي وارد ميآدمي، ف سال   سازد. براي رفي اين آ سالم روي آورد و هي  تفريحي  زش تر از ورمها بايد به تفريحي 

شت، مي  شت و         وجود ندارد. عالوه بر اين، با اطالع از علوم تغذيه، بهدا سالم نگهدا شش نمود و بدن را  سم کو سالمت ج توان در 

 عمر طوالني و با آسايش بيشتري را براي بشر پيش بيني کرد.

کرد؛ اما امروزه به علت ماشععيني را تأمين مي خالصععه کالم اين  که در گذشععته فعاليت انسععان به منظور تأمين معاش، نياز حرکتي او

 شدن و مکانيزه شدن کارها، بايد نياز حرکتي انسان به وسيله ورزش تأمين گردد.

هايي همچون توان برداشعععت نمود اين اسعععت که منظور پيامبر گرامي اسعععالم)ص( از ورزشآنچه که از روايات و احاديث مي

ادگي جسماني و رشد و شکوفايي مردم در پيکار با دشمنان خدا و باالبردن استقامت و      سواري، تيراندازي و شنا همانا کسب آم   

 مقاومت مسلمانان بوده است.
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با توجه به شرايط ومقتضيات زماني و مکاني دوران پيامبري، توانمند بودن وداشتن تبحر در مسائلي همچون اسب سواري، تير        

جزو ضروريات حکومت اسالمي بوده است، اما امروز سئوال اين است که نظر       و کمان، آمادگي رزمي سربازان، دويدن و غيره  

 هاي امروزي چيست؟اسالم درخصوص ورزش

ل الهوري باشد. اقباهاي آسماني است که از پويايي خاصي برخوردار ميدر پاسخ بايد گفت که دين مبين اسالم يکي از شريعت

 گويد:     مي

 «. الم استاجتهاد قوه محر که اس          

 فرمايد: ابوعلي سينا در کتاب شفا مي

ها نهايت است و ليکن اصول اسالم ثابت واليتغير است و در همه زمانآيد، بيحوائجي که براي زندگي بشر پيش مي             

ل هايت است به همين دلي نبايد جزو اصول زندگي بشر قرار گيرد و حکم برنامه واقعي دارد. اما در عين حال فروع اسالم نيز بي   

اجتهاد ضرورت دارد. يعني در هر عصر و زماني بايد متخصص و کارشناس واقعي باشند که اصول اسالمي را با مسائل متغيري         

 آيد تطبيق بکنند، درک کنند.که در زمان پيش مي

 فرمايد:شهيد مطهري در کتاب اسالم و مقتضيات زمان مي

گونه است: ثابت و متغير، در سيستم قانونگذاري اسالم براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضي شده       نيازهاي بشر دو                

سته کرد و آن      سالم همواره به يک قانون ثابت واب ست، اما قانون متغير را ا و براي نيازهاي متغير نيز قانون متغير تنظيم گرديده ا

 ( 96:  1394است )مطهري ، قانون ثابت را به منزله روح قانون متغير قرار داده

 فرمايد:مي« اسالم و مقتضيات زمان»شهيد مطهري در قسمت ديگري از کتاب 

بينيم يک سلسله آداب و سنن را در زمان خودش بيان کرده است که     شويم، مي وقتي ما وارد سنت پيغمبر مي »                     

ست. در ا   « سبق و رمايه »در فقه به نام  شده ا ست که       آورده  ست. حاال اينجا يک وقت ه سبق و رمايه، تيراندازي کردن ا سالم 

ستعطعتم من قوه »گوييم دهيم و ميجمود به خرج مي يک دستور است و دستور سبق و رمايه دستور ديگري       «. واعدوا لهم ما ا

 است.« واعدوا لهم...»است. بايد گفت که سبق و رمايه فرزند 

سالم مي  صالت ندارد، بلکه        گويد: در تمام زمانا سالم ا سب دواني و تيراندازي از نظر ا شيد. ا شته با ها بايد حداک ر نيرويي را دا

 «.شکل اجرايي آن است. يعني اسالم براي سبق رمايه اصالت قائل نيست، براي نيرومند شدن اصالت قائل است

هاي سععالم نوع و شععکل ورزشععي که بتواند هدهتوان نتيجه گرفت که در دين مقدس ابنابراين، با توجه به مطالب مطروحه مي

سه و بدون هده مقدس ورزش کردن،            صورت في النف ست و در غير اين  شمند ا ساني را تقويت کند، ارز شي و ان الهي و ارز

ست مي        ست که بر آن قدا ست. لذا هده و جهت حرکت پديده ا شي ندارد. بنابراين، نيت ورزش مهم ا شد و يا آن را  ارز بخ

 کند.ارزش ميبي
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 منابع

اداره کل تربيت بدني آموزش وپرورش ،،مقدمه اي برمباني تربيت بدني دراسالم ،ويژه کالس هاي  .1

 شمسي1362کارآموزي،

 شمسي1375اميني، ابراهيم،آيين تربيت، چاپ پانزدهم، تهران ،انتشارات اسالمي،  .2

،تهران ،انتشارات دانشگاه پيام نور ،چاپ  بيست ويکم   1ايزدي ،علي اکبر وهمکاران ،تربيت بدني عمومي  .3
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