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  چکیده

عنوان یک پدیده مهم اجتماعی در کلیه جوامـع پیشـرفته مطـرح     موضوع ورزش به
وتحلیل قرارگرفته است  است، اثرات این پدیده از دیدگاه علوم مختلف مورد تجزیه

اند، آیـین   و تقریباً همه مکاتب فلسفی و ادیان به نحوي راجع به آن اظهارنظر کرده
از دیـدگاه اسـالم   . طور اعم در نظر داشته اسـت  مقدس دین اسالم نیز ورزش را به

انسان در پیمودن راه کمال و تقرب، همواره با سه امر مرتبط بـه یکـدیگر سـروکار    
دارد؛ فرد، جامعه و عالم هستی، انسان نیز سه بعد جسـمانی، عقالنـی و نفسـانیت    

همه ابعاد وجود انسـان، تـوأم و   . وزشتزکیه، تربیت و آم: دارد که عبارت است از
بخش اسالم بوده است؛ لذا در این پـژوهش   موازي همواره مورد توجه آیین نجات

نگـر،   عنـوان یـک روش مـدیریتی آینـده     اي، بـه  الیـه  -با اسـتفاده از تحلیـل علـی   
هاي مختلف موضوع چرایی  سناریوهاي مختلفی طراحی و مطرح شده است تا الیه

هاي مربـوط   در این راستا بر اساس تحلیل. ن اسالم بررسی شودورزش در دین مبی
الگـوي  «تر و با توجه به میزان عدم قطعیت و اهمیت دو پیشـران،   هاي پایین به الیه

هـا   و بـر اسـاس آن    شناسـایی، » گیـري فرهنگـی غالـب    جهـت «و » توسعه ورزشی
  .سناریوهاي موردنظر طراحی شده است
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  مقدمه. 1
تفحص در فرهنگ ایرانی پس از ورود دین اسالم به ایران بدون توجه به فرهنگ غنـی  

با اشاعه و توسعه فرهنگ غربی در همه شئون اجتمـاعی و  . اسالمی ناقص و ابتر است
بنابراین اگر .مصون نماندبدنی و ورزش نیز از این تأثیرپذیري  فرهنگی ملل شرق، تربیت

هاي منفی فرهنگ  بدنی را بر مبناي اصول ملی و اسالمی بنا نکنیم و جلوه اصول تربیت
پذیر با توسعه ورزش به حاکمیـت   ناچار چون سایر کشورهاي سلطه غرب را نزداییم به

هاي فرهنگ غرب تن داده، آن را از روزنه ورزش در کالبد فرهنگی  اي از ناهنجاري پاره
اي است منتج از اعمال انسانی بـا   چراکه ورزش پدیده). 1388زمانی، (ایم  خود راه داده

شناختی خاصی درباره انسـان   شناسی و معرفت ساختار فرهنگی که به یک مفهوم انسان
کنندگان  رفتارها و الگوهاي ورزشی عالوه بر ورزشکاران با مربیان و خدمت. اشاره دارد

کنند نیز  خش آموزش و تعلیم و تربیت و پشتیبانی فعالیت میو حامیان ورزشی که در ب
  ).Isidori & Benetton, 2015(در تعامل مستقیم است 

داشته تأثیر جهانی اگر بخواهد  اي اجتماعی پدیده عنوان با قبول این فرض که ورزش به
ـ  معموالًهستند و  نیبه الگو شود، الگوها نماد لیتبد دیباشد، با ـ بـا تغ  یحت  طیشـرا  ریی

 مظفـري و پـور  (کنـد   مـی خـود را حفـظ    اثربخشی و کارایی تیهم قابل یمکان ،یزمان
زا بـوده و در   انیخود جر نیادیمسائل بن براي اینکه ورزش بتواند در .)1393سلطانی، 

نیـاز   بسـازد  یو مکان فرازمانی يبتواند الگوها یاصالح و یستیبهز ی،تیترب هاي نهضت
مدرن که  ورزش .ردیقرار گ اي ی وعلی الیهفلسف وتحلیل زیهتج درستی مورد به است که

بود، با اقدامات کوبرتن،  شده تثبیتدر آن ) اصالت انسان( یستیاومان يها شیگرا يمبنا
 یو ملّ یغرب، فرهنگ سنّت یو مدن یمناسبات فرهنگ گرید همپايو  دیها را درنورد مرز

 ،یفرهنگ غرب يعنوان مبنا به سمیفلسفه اومان. ساخت لیاقوام مختلف را در خود مستح
 قـرار و  يو فالح اخـرو  ینید يمعنو شیلذّت از حال و پرورش جسم را در مقابل گرا

بـه انسـان،    دنیمطرح ساخت و با اصالت بخشـ  تیتن در خدمت به روح و معنو دادن
شـد   ینینو یزشها، مبدع نظام ار همه ارزش اریعنوان قطب عالم امکان و محور و مع به

بـدنی عرضـه    تربیت يها ارزش ازجملهها،  از مجموعه ارزش دیجد يریکه در آن، تفس
 ).1384خلجی، ( شد یم

هاي سبک زندگی اسالمی برگرفته از قرآن کریم  از طرفی ضرورت تدوین و تبیین مؤلفه
ها، فراینـد تفریحـات  و روش    دار جامعه اسالمی است، یکی از مؤلفه از مسائل اولویت

ورزش در دنیـاي معاصـر بـه دالیـل     . زندگی با تأکید بر فعالیت بدنی و ورزش اسـت 
دار بوده و ما شاهد توسعه ایـن پدیـده    ي اولویتهابهداشتی از پدیده –مختلف علمی 
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هـاي بـدنی مخصوصـاً    که میلیاردها نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت طوري هستیم، به
لذا محق بودن جامعـه نسـبت   ). 2004ویوسیمسون و جنیگز، (مسابقات المپیک هستند 

ورزش  سالمتی، اجتماعی شدن، و تفریح و اوقات فراغت دالیل محکمـی اسـت کـه    به
هـا بـه روش علمـی و اصـولی از طـرف       عنوان حقوق بنیادین و کرامت واقعی انسان به

متخصصین این حوزه ترویج یابد ، بر همین اساس جامعه نیازمند طـرح کـردن ورزش   
ورزش اسـت، کـه نقـش     "تربیـت پنهـان   "اصـطالح  منظور اشاعه و ظهور به انتقادي به

 & Isidori(ر معاصر و کرامت انسانی دارد اساسی در رشد و توسعه و تربیت حقوق بش
Benetton, 2015 .(هـم   آن تحقیقات اندکی در حوزه فلسفه ورزش در جوامع اسالمی و

هاي چرایی انجـام ورزش در دیـن اسـالم     پرداختن به بدنه اصلی آن یعنی بررسی الیه
در ) :Celiliai, Elena & vlin, 2015(صورت پذیرفته است ازجملـه سـلیلیا و همکـاران    

بیان کردند، عدم  "ورزش و سالمت بدون موانع مذهبی و ملیتی"پژوهش خود با عنوان
فعالیت بدنی مکرر در جوامع ، بخصوص جوامع باسـابقه دینـی و تـاریخی یـک نـوع      

انـد،   گونه جوامع محدود به اوقات فراغـت شـده   که این سکون مرگبار است ، ازآنجایی
از طرف دیگر دالیلـی کـه   . دنی نامناسب خواهند بودمجبور به استفاده از یک فعالیت ب

شود ، مقاومتی است که در جهت  فعالیت بدنی توسط طبقات مختلف جامعه عملی نمی
هاي  شده از طرف راهبردهاي فکري خانواده و سنت حذف موانع دینی و مذهبی تحمیل

ت کـه  هـا حـاکی از آن اسـ    همچنین یافتـه .گیرد خاص مربوط به ملیت خاص انجام می
هاي مادي و جنسیتی  موانع مشارکت در فعالیت بـدنی، در ارتبـاط بـا مـذهب و      جنبه
عالوه بر آن نتایج پـژوهش مـذکور در ارتبـاط بـا     . ها، در رتبه نخست قرار دارند ملیت

داري، ادیان خاص  موانع مشارکت زنان در فعالیت بدنی نشان داد که تربیت فرزند، خانه
. هسـتند  موانع کلیدي است که از اهمیت بـاالیی برخـوردار   از وزن بعالوه داشتن اضافه

در پروژه مرزهاي اخالقی خشونت در ورزش از نگاه اسـالم  ) 1394(ملک و همکاران 
بخش اسالم ، نوع و شـکل ورزش مسـئله نیسـت، بلکـه      بیان کردند که در آیین رهایی

باهدف و انگیـزه  گیري ورزش مهم و میزان اختیارات فرد نسبت مستقیم  هدف و جهت
وي در میزان بروز خشونت داشته و اسالم نگاهی نسبی گرایانه و معطوف به هـدف از  

آمیز دارد و اگر آموزش جسم و روح جوانان در سایه ریاضت نفس باشد  عمل خشونت
توانـد در   هاي باستانی و پهلـوانی آمـوزش فنـون هنرهـاي رزمـی مـی       عالوه بر ورزش

ها معطوف بـه   وي مؤثر و خشونت ناشی از این ورزشپرورش شخصیت اخالقی و معن
طلبی ، آرامش  قساوت ، روحیه صلح جاي ایجاد روحیه سنگدلی و ها بوده و به هدف آن

ترین محورهاي ارتباط  دهد که یکی از اساسی و دفاع از حق را پرورش داده و نشان می
  .با قرآن و اخالق مسئله تهذیب اخالق است
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هاي خاص بر تن  شی نسبت به سایر عناصر فرهنگی کمتر پیرایههاي ورز ورزش و بازي
هـاي ناسیونالیسـتی عریـان هسـتند و بـر       ها از خرقه مذهب و ارزش دارد ، اکثر ورزش

این خود . اند ها در کل جهان بناشده هاي ابتدایی مشترك بین همه انسان فطرت و غریزه
در حقیقت زبان گویـایی  . است المللی ورزش نقطه قوتی در تسهیل برقراري روابط بین

ها بار فرهنگی  بعضی ورزش. توانند با یکدیگر تکلم کنند است که تمام مردم جهان می
هـا در جامعـه    پذیرش نیسـتند و اجـراي آن   ها و مذاهب مختلف قابل دارند و در تمدن

هـا   با تحمیل فرهنگ بومی و دینی جامعه بـر ایـن ارزش  . هایی به دنبال دارد ناهنجاري
هاي آن را زدود و با ایجاد قوانین خـاص مشـکالت فرهنگـی آن را     توان ناهنجاري یم

بندي و قمـار ، اجـرا و نمـایش     اجرا کرد مثل شرط محدود نمود و آن را در جامعه قابل
زا، استفاده از مواد نیروزا،که در فرهنگ  دینی ما جا ندارد یا  هاي خشن و آسیب ورزش

هـایی نسـبت بـه جامعـه      ت مسـائل شـرعی محـدودیت   ورزش بانوان که در آن به علـ 
  .شود المللی مشاهده می بین

آیـد کـه الگـویی فلسـفی در بـاب ورزش امـري        هاي پیشـین چنـین برمـی   از پژوهش
نماید و با توجه به عمق معارف موجود در منـابع دینـی و اینکـه تبیـین      گریزناپذیر می

گیرد، از اهمیت دوچندان  رار میهاي مضاف اسالمی که ورزش نیز در این گروه ق فلسفه
برخوردار است، لذا اصرار داریم که الگوي اسالمی، نافذترین و کامل ترین منظومه اي 

هایی که تاکنون در این حوزه به اتمـام  پژوهش. توان ارائه کرد است که بدین منظور می
ن توجه رسیده اند  فلسفه ورزش را با رویکرد اسالمی و آن هم بصورت ابتدایی و بدو

توانـد مـورد تفسـیر و تحلیـل قـرار بگیـرد، انجـام گرفتـه          به الیه هاي مختلفی که می
-تحلیل علی الیه(محقق در نظر دارد با توجه به مدل تبیین شده سهیل عنایت اله .است
پدیده ورزش را در چهار الیه با استفاده از پنل نخبگان مـورد تحلیـل قـرار    ) CLAاي 

توان اهمیت و ضرورت پدیـده   سوال پاسخ دهد که چگونه میدهد و در نهایت به این 
ورزش را از طریق الگوي علی الیه اي با رویکرد دین اسالم به جامعه اسالمی و جهان 

  .نمایان ساخت
  
  مبانی نظري پژوهش. 2
  اهمیت ورزش 2-1

و گـروه   شـده  مطرحمختلف در جهان  هاي شکلاست که به  هایی پدیده ازورزش یکى 
اي و برخـی   حرفـه  قهرمـانی و  برخـى از مـردم ، ورزش  . زیادى به با آن سروکار دارند

ورزشـى   هـاي  نمایش، مسابقات و ها برنامهو دیدن  مند عالقهگروهى طرفدار و . تربیتی
 هـا  وزارتخانـه  .گذراننـد  مـی نیز از راه ورزش امور زندگى خـویش را   اي عدهبوده ، و 
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و مخــارج زیــادى صــرف ورزش ، ســاختن  شــده تأســیس ورزشــى فراوانــى وادارات
هاى ورزشى و یا ورزشى و نیز تهیه وسایل و لباس هاي باشگاه، و ها مجتمع، ها استادیوم

تلویزیـون ،   هـاي  برنامـه از  تـوجهی  قابل هاي بخش. شود میتماشاى مسابقات ورزشى 
گروهى ، به ورزش و اخبار ورزشى اختصـاص دارد   هاي رسانهرادیو، مجالت، و سایر 

جـدى مطـرح بـوده و از     صورت بهو خالصه ورزش یکى از امورى است که در جهان 
  ).1393صبوري، (ازجمله ، هستجهات مختلف داراى اهمیت 

. ناشى از آن است  و عوارض  کاري بی مسائلهامروزه یکى از مشکالت جامعه بشرى، -
ر ایـام تعطـیالت تابسـتانى    دـ   خصـوص  بهنوجوانان و جوانان و  براى ویژه بهکارى، یب

مدارس و مراکز آموزشى ، بسیار خطرناك و مضر است و باید با آن مبارزه شده ، یا به 
بسـیارى از  . را پر نمود که مفید بـوده و یـا الاقـل مضـر نباشـد      کاري بینحوى اوقات 

ایجــاد مزاحمــت، دعواهــا و  اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، دزدى و: انحرافــات ، از قبیــل 
مرحـوم   .و ولگردى است کاري بیزاییده ...  خیابانى ، انحرافات جنسى و هاي درگیري

 )زن و غیبـت (شهید مطهرى در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم ، مطلبى تحـت عنـوان   
شـاید ایـن   . کننـد  مـی در قدیم مشهور بودند که زیـاد غیبـت    ها زن(: فرمایددارد و مى

است،  کن غیبتیک خصلت زنانه معروف شده بود که زن طبیعتش این است و  عنوان به
 -علتش ایـن بـود کـه زن    . کنند نمیچنین چیزى نیست ، زن و مرد فرق  که درصورتی
و در خانه ، همه کارهایشـان را   اند داشتههایى که کلفت ، زن تعینات هاي زن مخصوصاً

هـیچ کـارى ، نـه داخلـى و نـه خـارجى       هیچ شغلى و  - دادند میکلفت و نوکر انجام 
و  کـرده  نمیکتاب هم که مطالعه . نداشت ، صبح تا شب باید بنشیند و هیچ کارى نکند

خود پیدا کند، با آن زن چه کند؟ راهى غیر  شأن هماهل علم هم که نبوده، باید یک زن 
عنـى اگـر   از غیبت کردن به رویشان باز نبوده ، و این برایشان یک امر ضرورى بوده ، ی

  ).1394سیفی، ( بودند چاره بیبدبخت و  واقعاً، کردند نمیغیبت 
، مبارزه با ظلم و ظالم و دفـاع از مظلـوم را   ازخودگذشتگیورزش، روحیه شجاعت،  -

  .سازد میاراده وى را قوى و  در انسان تقویت نموده
باال بودن توان جسمانى نیروهاى نظامى . دهد میورزش، توان رزمى انسان را افزایش  -

،  گرفـت  مـی سرد صـورت   هاي سالحبا  ها جنگگذشته که  هاي زمان، تنها در  ورزمی
نبوده ، بلکه امروزه نیز حائز اهمیت فراوان است و تمرینات بـدنى قسـمت    موردتوجه

. دهـد  می کماندوها و نیروهاى ویژه را تشکیل ویژه بهنظامیان و  هاي آموزشاز  اي عمده
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بدنى و جسمانى ، ضعیف و یا ناقص باشـند، در ارتـش    نظر ازنقطههمچنین افرادى که 
  .گردند میو گاه از خدمت سربازى نیز معاف  نشده پذیرفته

پیـامبر گرامـى اسـالم    . اهمیت سالمتى و توانمندى جسمانى بر کسى پوشیده نیست -
علیک حقـا، و ان لجسـدك علیـک    ان لربک : فرماید میدرباره حق بدن بر انسان ) ص(

پروردگارت بر تو حقى دارد، و بـدنت بـر تـو    ، )بحاراالنوار( حقا و الهلک علیک حقا
  .بر تو حقى دارد) نیز( ات خانوادهحقى دارد، و 

است ، این است که پیامبر بزرگـوار اسـالم ، تـا     توجه قابلآنچه در این حدیث ارزنده 
است که حق بدن را در ردیـف حـق    قائلهمیت بدان پایه براى جسم و بدن ارزش و ا

ذکـر  ) و حتـى قبـل از آن  (و در کنار حق خـانواده  ) بعدازآنبالفاصله  هم آن(پروردگار 
حق پروردگار و خانواده خویش را به بهترین نحوى ادا  تواند میزمانى انسان . فرماید می

،  المللـی  بـین امروزه ورزش در سطح . کند، که از بدنى سالم و نیرومند برخوردار باشد
کشورى که بیشتر مردم حتى نـام   افتد میبعد سیاسى نیز به خود گرفته است گاه اتفاق 

ورزشـى ، نـامش    هاي پیروزي طهواس بهو  شده مطرحدر جهان  باره یک، اند نشنیدهآن را 
شرکت و یا عدم شـرکت  . گیرد میجهان و صدر اخبار قرار  هاي روزنامهدر صفحه اول 

ورزشى یک کشور در یک کشور دیگر نیز، گـاه جنبـه سیاسـى داشـته و بـه       هاي گروه
  ).1374مکارم شیرازي، (شود  میتلقى ... معناى دوستى ، دشمنى ، اعتراض و

ورزش و مسـابقات  . و مبارزه وجود دارد جویی برتري،  طلبی قدرتدر انسان غریزه  -
ورزشى اگر در محیط و جو سالم برگزار شوند، زمینه اشباع این غریزه از طریق صحیح 

اگر این غریزه و سایر غرایز، کنترل نشده و به مسیر صحیح هدایت . سازند میرا فراهم 
  ).1387خرمشاهی، (رین خواهد بودآف مسائلهو  ساز مشکلنشوند، براى جامعه بشرى 

  
  بدنی تربیت. 2-2

تربیتی است که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد  –بدنی فرایندي آموزشی  تربیت
هاي حرکتی  هاي جسمانی است که شامل کسب پردازش مهارت انسان از طریق فعالیت

لمـی  توسعه و نگهداري آمادگی جسمانی براي تندرسـتی و سـالمت، کسـب دانـش ع    
هـاي   هاي جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبـت از فعالیـت   درباره فعالیت

ژوژ هبـر  ). 1381دبـورا،  (اي براي اجرا و عملکرد انسان است  عنوان وسیله حسمانی به
منظور تقویت کامل  بدنی علمی است منظم، اصولی و تدریجی که به کند تربیت عنوان می

نی، بارور نمودن استعدادها و پـرورش صـفات اخالقـی از    بدن، باال بردن عوامل جسما
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تر واقـع   فن مقبول سن کودکی تا پیري ادامه دارد، شاید این تعریف و تفسیربوسیله اهل
تربیت است که هدف تخصصی  بدنی بخشی از تعلیم  و شود و آن این است که تربیت

  ).1381همکاران، دبورا و (آن اخالق و تکامل انسان در ابعاد مختلف باشد 
  
  ورزش 2-3

کلمه ورزش یک لغت فارسی و ازنظر دستوري اسم مصدر است از فعل ورزیـدن کـه   
امـا  .رود عموماً به معنی تکرار عمل، انجام کارهاي پیاپی، ممارست و تمرین به کار مـی 

منظـور   شـود کـه بـه    یافته گفته می هاي سازمان اي از فعالیت اصطالح ورزش به مجموعه
آنچـه مسـلم   . شوند هاي بدنی انجام می ها و ایجاد رقابت رت، افزایش قابلیتکسب مها

عنـوان پدافنـد    است در ورزش توجه به مسائل سیاسی و اقتصادي و امنیتی کشورها بـه 
آذر بانی و (هاي بازي باید نوشته شود ویژگی.غیرعامل از اهمیت باالیی برخوردار است

  ).1382همکاران، 
  
  بازي 2-4

. سـازد  مـی فعالیتی که کودك را با شـرایط دشـوار مواجـه    . است اي تخلیهیتی بازي فعال
خـود را بـا رویـدادهاي     بینـد  مـی  سـاالن  بزرگدر قالب  خودکودك با موقعیت خیالی 

و نامطلوب در گیر می کند و دست و پنحه نرم کردن با مشکالت را تجربـه   آزاردهنده
فرض کرده است که بازیها در ) 1996یمو، ، به نقل از پرهام و پرا1961(فروید . می کند

تواند شامل آرزوي بزرگ شدن  یکی رسیدن به آرزوها که می: کودکان دو عملکرد دارند
دیگـري غلبـه بـر    . و قوي شدن یا بطور ساده آرزوي داشتن یـک جفـت کفـش باشـد    

توانند در موقعیتی کـه مـثالً    مشکالت و تجربیات ناراحت کننده که طی آن کودکان می
بـدنی در برنامـه    لـذا تربیـت  .ک قربانی منفعل بودند، نقش فعالی را بر عهـده بگیرنـد  ی

بازي براي افالطون صرفا سرگرمی نبـوده بلکـه نقـش    . شود افالطون با بازي شروع می
و این یکی از ابداعات افالطون در تعلیم و ) 1967افالطون؛ ترجمه لطفی، (تربیتی دارد 

ط مربیـان بزرگـی چـون فروبـل توسـعه یافتـه اسـت        تربیت است که بعد ها نیز توسـ 
)Barrow,1976 .(خواهد کودکان از طریق بازي به زندگی نیز عادت کنند و  افالطون می

در جامعه بدون تغییر به زندگی خود ادامه دهند و این به نظریه فلسفس افالطون درباره 
  .گرددجهان بر می
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  تفریحات سالم 2-5
داشت که تفریحات سـالم، جسـتجوي رفـع نیازهـاي درونـی      اعتقاد ) 1948(سالوسنا

آیـد، نـه از    اي است که از تفریحات سالم به دست میچنین توصیفی، بیان نتیجه. است
تفریحات سالم را روشـی بـراي ارضـاي نیازهـاي انسـانی و      ) 1953(نش .آنچه هست

مـاعی آن  وي، فعالیت را بر مبنـاي درجـه تکامـل اجت   . داندگرایش هاي درونی وي می
دیـدگاه  . گیـرد  بنابراین تفریحات سالم فرد و جامعه را تواماً در بر مـی . ارزیابی می کند

هـاي  عنوان درجـه خشـنودي فـرد از انجـام فعالیـت      رمانتیک نش به تفریحات سالم به
  ).1998، به نقل از ترکیلدسون(شود  مختلف مربوط می

رزشی با ایجاد حمایـت و سـرمایۀ   هاي ا داري و فعالیت طبق تحقیقات انجام شده، دین
 اي که توسط خلیلی بر اساس مطالعه. گردد اجتماعی به شادابی در سطح جامعه منجر می

داري یـک جامعـه    توان گفت کـه میـزان دیـن    در شهر تهران صورت گرفته می) 1394(
عنوان یک متغیر بر ایجاد حمایت اجتماعی افراد از یکدیگر مؤثر بوده و این دو خود  به

درنهایت نیز سرمایۀ . گیري سرمایۀ اجتماعی یا اعتماد افراد به هم مؤثر خواهد بود شکل
داري و تفکر دینی  بنابراین دین. تواند به ایجاد شادابی در جامعه منجر شود اجتماعی می

در پس یک تفریح سالم از بابت ایجاد حمایـت اجتمـاعی و سـپس سـرمایۀ اجتمـاعی      
تـوان گفـت کـه     دیگـر مـی   عبـارت  به. بی اجتماعی منجر شودتواند درنهایت به شادا می

تفریحات ارزشی و سالم با ایجاد حس همبستگی، ارتباطات اجتماعی و تعمیق روابـط  
  .انسانی به ایجاد شادابی و طراوت در جامعه کمک خواهد نمود

  
  هاي اسالم و ورزش آموزه 2-6

د زندگی انسان دارد یکی از آن زمینه با توجه به اینکه اسالم اهمیت فراوانی به تمام ابعا
هاي مورد توجه، سالمت بدن انسان و روح اوست که حفظ سالمتی را از واجبات امور 

بنـابراین توجـه بـه    .می داند و قوي بودن را عامل امتیازات یک فرد محسوب می کنـد 
ل ورزش با اسلوب مناسب و صحیح و متناسب با اعتدال بهره برداري فراوانی را بـدنبا 

اشتغال به ورزش در قدیم اصوالً مبنایش دفاع از مظلوم و سرزمین ها و . خواهد داشت
جامعه بشري بوده است که آمیختـه بـا اخـالق ورزشـی همچـون ایمـان، شـجاعت و        

اما متأسفانه امروزه در بعضی از کشورها مسیر خود را تغییر داده . راستگویی بوده است
یرات و سیاست گذاري هاي افراد مادیگرا، پول و گاهی ورزش و ورزشکاران تحت تدب

سـالم چنـین   اك . پرست و سود جو قرار گرفته و به نوبه خود خطر آفرین شده اسـت 
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روحیه اي را چه براي دست اندرکاران ورزشی و چه براي ورزشـکاران قبـیح و مـورد    
مذمت می داند و با بیان الگوهاي مناسب ورزشی مسـیر و هـدف از ورزش حقیقـی و    

در آیین مقدس اسالم، برخالف بسیاري از آیین هاي دیگر، بدن .اقعی را نشان می دهدو
اسالم بدن انسان را چیزي بی ارزش نمی شمارد، زیـرا بـدن   . آدمی مورد تحقیر نیست

انسان ابزار تکامل روح است تحقیر بدن، در حکم تحقیر شخصیت آدمی است و کسی 
در  .)1393نمـازي زاده،  (قصـاص اسـت    که مرتکب این عمل شود، مستوجب کیفر و

اسالم، احادیث و رهنمودهاي فراوانی از بزرگان دین، جهت حفـظ صـحت و تقویـت    
 توان بـه مـوارد ذیـل اشـاره نمـود      بدن و پرداختن به آن، وارد شده است، از جمله می

نِ الضَّعیفؤمنَ المم بخَیرٌ و أح نُ القَوِيؤمرومنـد باشـد، در   مؤمنی که قـوي و نی » اَلم
در این روایت، ارزش .تر استنظر من از مؤمنی که ضعیف باشد، بهترو دوست داشتنی

اصیل و واقعی به ایمان اختصاص یافته و در مرحله ي بعد، قوت مد نظر قـرار گرفتـه   
ضعیف ترین فرد با . شود، همانا ایمان اوست است، یعنی آن چه باعث ارزش انسان می

ترین شخص بی ایمان، به مراتب با ارزش تر بـوده، بلکـه بـا او قابـل     ایمان، از نیرومند
این همان مطلبی است که خداوند متعال در قرآن کریم مطرح نموده و می . قیاس نیست

گرامی ترین شما در نزد ) 256ص1ج ،نهج الخطابه( »إنَّ أکرَمکُم عند اهللاِ أَتقاکُم«: فرماید
  .شدخدا آن کسی است که با تقواتر با

  
  شدناجتماعی  وورزش  2-7

ورزش ارتبـاط   اختیاجتماعی شدن در ورزش با توسعه جامعه شـن تحقیقات کاربردي 
هـاي گونـاگون   جنبـه جهـت تـدوین    1970و اوایل دهـه   1960طی دهه  .داردمستقیم 

 پژوهش هاياغلب .صورت گرفته استهاي ورزشی تالش بسیاري  در فعالیت مشارکت
پیشایندهاي شرکت  نخست.قابل بررسی استاجتماعی شدن در ورزش حول دو مسأله 

بـه ورزش رو مـی آورد و    فـرد چگونه و تحت چه شرایطی بدین روش که در ورزش 
لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعی شدن .  است دیگري پیامد هاي شرکت در ورزش

خورد در اولی فـرد در نقـش   در ورزش و اجتماعی شدن از طریق ورزش به چشم می 
-شود و در دومی به یاد گیري نگرش ها ، ارزش اجتماعی می» ورزشکار«ورزشی مانند 
انضباط و بسیاري از مـواردي   جوانمردي و مانند –گرایش هایی کلی و ها، مهارت ها 

دانـیش اظهـار مـی دارد کـه کودکـان      . که جزء خصـلت هـاي نیکـوي انسـانی اسـت     
 .کسب می کنند یورزش هاي فعالیتو تصمیم گیري را با شرکت در یهاي ارتباط مهارت
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هاي اجتماعی در افراد جامعه  بدنی در قبول مسولیت براي پرورش و القاي ارزش تربیت
هاي  عنوان عاملی در جهت تقویت ارزش خصوصاً دانش آموزان مدارس سهیم بوده و به

  ).1386 ،عبدلی( اجتماعی و رفتار هاي مطلوب انسانی موثر است
  
 اخالق و رعایت حقوق دیگران، ورزش 8 -2

کـه شخصـیت و    را ایجاب مـی کنـد  امکان و شرایطی هاي ورزشی  رویدادها و فعالیت
آشکار می گردد لذا رفتار و اعمال ناشایسـته شـناخته    جامعه بطور حقیقی ماهیت افراد

حترام الزم در بین تواند از ا می با توجه به خصایص انسانی بدین گونه هر فرد ،شود می
ارتباط مطلوب شکل گرفته و به صورت اخالق لذا دسته و جامعه خود برخوردار گردد

  ).1381کوشافر،( شود و به قلمرو هاي خارج نیز انتقال یافته و مشاهده می آید میدر
هـا در زنـدگی    اغلب ورزشکاران اذعان دارند که فلسفه زندگی مربیان و طرز رفتـار آن 

القی این گروه موثر بوده، زیرا آنان در موقعیت بهتري براي الگو برداري اجتماعی و اخ
گیـرد پـس مربیـان بـا      تربیت اخالقی ورزشکاران از رفتار مربیان نشأت می.قرار دارند 

 کوشافر،. (اعتماد به کار و نقش خود الزم است اصول انسانی و اخالقی را رعایت کنند 
ورزشی طبق قوانین و مقررات خـاص هـر رشـته     هاي از آنجا که انجام مهارت) 1381

اجرا می گردد و رعایت مقررات بازي براي کلیه بازیکنان الزامی می باشد ،در نتیجـه ،  
بازي موقعیتی است براي آموزش رعایت مقررات و قرار داد هاي اجتمـاعی ،خصوصـاً   

اربردي را بـه  براي کودکان که درسنین اولیه با مقررات اجتماعی درگیر نیستند اثرات ک
  ).1373 عزیز آبادي فراهانی،.(همراه دارد

 
  اوقات فراغتو ورزش  2-9

هایی جدا از اجبار هاي شغلی ، خانوادگی و اجتماعی است که در فراغت شامل فعالیت
در نتیجه فراغت، کار یا بیکاري نیسـت، بلکـه   . آن فرد فقط به میل خود عمل می کند 

فراغت جدیترین مشغله انسان است  به قول ارسطو، یک تجربه با ارزش زندگی است و
اوقـات فراغـت را آن    سـالم،  تفریحـات  ي فلسـفه  کتاب در ناش) . 1387 جمشیدي،(

شخص کار موظف و تکـالیف دینـی و اجتمـاعی    «بخش از زندگی تعریف می کند که 
 بنا براین شامل ساعتی است که با تفریحـات و . »و در خواب نیست دهخود را انجام دا

 برنامـه  اجـراي  در فراغت اندکی که امروزه میسر و ممکن است. ورزش سپري می کند
 ماشینی، زندگی فشارهاي از کاستن ، زندگی تلطیف براي ورزشی تفریحی مناسب هاي
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این امر . رورت دارد ض روانی و جسمانی سالمت تأمین ذاتی، تمایالت و غرایز ارضاي
تربیت بوده و از هفت بند اهداف تعلـیم و تربیـت در   مورد توجه برنامه ریزان تعلیم و 

استفاده صحیح از اوقات فراغت جایگـاه پیـدا کـرده و آمـوزش هـاي الزم      : بند ششم 
 یکی از روش هایی کـه  ).1381 کوشافر،(نظري و عملی در مدارس صورت می پذیرد 

عف هـا و  اوقات فراغت افراد جامعه را زیر پوشش قرار دهد و بسیاري از ضـ  تواند می
. کمبود هاي جسمانی و روانی را رفع و درمان کند ، ورزش و تفریحـات سـالم اسـت    

 بـراي  را افـراد  ، تندرسـتی  حفـظ  و ها ضعف جبران از گذشته ورزش و بدنی  تربیت
تفاده از بـازي در اوقـات فراغـت    اس.  سازد می آماده مشترك اهداف و تالش ، زندگی

فراغت همیشگی انسان ) . 1387، مسعودي(نماید  میفرصتی براي پیشرفت فرد فرا هم 
را گرفتار بی حو صلگی و دلتنگی می سازد انسان بی کار فرصـت پیـدا مـی کنـد کـه      
خاطرات گذشته را تجدید کند و در غم و اندوه گرفتار شود یا بـه آینـده فکـر کنـد و     

عامـل  بدنی در رفع این عـوارض سـهیم اسـت و     تربیت. دچار دلهره و اضطراب شود 
عزیز آبادي (حوصلگی و پر کردن اوقات فراغت فرد می باشد  موثري براي مبارزه با بی

 جـذب  در فراغـت  اوقـات  گـذران  هـاي  روش از یکی بعنوان ورزش). 1373،فراهانی
 بـراي  تا کند می تالش هاي گروهی بازیکنورزش در.  است موثر فرهنگی هاي ارزش
 هـاي مالك طریق این از و آورد دست به را بازیکنان سایر رضایت درگروه، بهتر جذب

 اوقـات  گـذران  ، شناسـی  جامعه دیدگاه از. نماید ایجاد خود در را جمع در سازگاري
فراد جامعه به ویـژه  ا هاي توانایی رفتن انحراف به و شدن پویا غیر از ورزش با فراغت

هـاي  هـا در قالـب   وري آنکند و در مقابل، قابلیـت تولیـد و بهـره   جوانان جلوگیري می
  ).1386عبدلی، (نماید مختلف اجتماعی و اقتصادي را هر چه بیشتر تقویت می

  
 فرهنگ وورزش  2-10

هاي رفتاري و عقیدتی اکتسابی اعضاي یـک   عنوان مجموع ویژگی توان به فرهنگ را می
 اسـت  اکتسـابی  واژه همـان  تعریف این در کننده تعیین واژه کرد تعریف جامعه خاص

 هـاي  بحـث  است معاصر جهان در ملل فرهنگ از مهمی بخش ورزش) 1386 ، کوئن(
ا ، برنامه هاي رادیوئی و تلویزیونی جایگاه آن را ه روزنامه فصل سر ، گوناگون محافل

المللی میلیون ها نفر را شاد  اعالم موفقیت در مسابقات ملی و بین. روشن ساخته است 
  ).1388خزایی، (و و شکست در برنامه ها مردم را غمگین و خشمگین می سازد 
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 ورزش در قرآن 2-11
بر اهمیت ورزش در کنار تقویـت روح   در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به گونه اي

  :داللت دارد که ما در اینجا به برخی از این آیات اشاره می کنیم
  
  جسمانیطالوت و نیرومندي  2-11-1

عنوان یک مزیت و امتیاز در قرآن ذکر شـده،   از جمله مواردي که نیرومندي جسمانی به
زیر سلطه فرعونیان، ضعیف و قوم یهود که در . داستان طالوت و قوم بنی اسرائیل است

از آن ) علیـه السـالم  (ناتوان شده بودند، بر اثر رهبري هاي خردمندانه حضرت موسـی  
وضع اسف انگیز نجات یافته و به قدرت و عظمت رسیدند، ولی پس از مـدتی دچـار   

» جـالوت « غرور شده و دست به قانون شکنی زدند، و به همین جهت، سرانجام از قوم
نفـر   440ریاي روم، بین فلسطین و مصر می زیستند، شکست خورده و که در ساحل د

این وضع، چندین سال ادامه داشت تا .از شاه زادگانشان نیزبه اسارت جالوتیان درآمدند
بنـی  . را براي نجات و ارشـاد آن هـا برانگیـت   » اشموئیل«انکه خداوند پیامبري به نام 

ها انتخاب کند، تا  ند رهبر و امیري باري آناسرائیل گرد او اجتماع نموده و از او خواست
همگی تحت فرمان و هدایت او، با دشمن نبرد کنند و عزت از دست رفتـه خـویش را   

اشموئیل به درگـاه خداونـد روي آورده و خواسـته قـوم خـود را بـه پیشـگاه        .باز یابند
 .دمحضرت احدیت عرضه داشته به او وحی شد که طالوت را به پادشاهی ایشان برگزی

و پیامبرشان به آن هـا  ) 247بقره آیه ( »قالَ لَهم نَبیهم إنَّ اهللاَ قد بعثَ لَکُم طالُوت ملکاً« َ
از آن جا که طـالوت  .خداوند، طالوت را براي زمام داري شما مبعوث کرده است: گفت

مردي کشاورز بوده و توانایی مالی چندانی نداشت اشـراف بـا انتخـاب وي فـی لغـت      
چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با این که ما از او شایسته تـریم؟ و  : دند گفتندنمو

إنّ اهللاَ اضطَفیه علَیکُم و زاده بسطۀً فی «: اشموئیل در پاسخ گفت. او ثروت زیادي ندارد
خداوند او را بر شما برگزیده و علم و قدرت جسم او را وسعت بخشیده » العلمِ الجِسمِ

گسترش علمی و توانـایی  « شود، اشموئیل پیامبر دو خصلت  که مالحظه میچنان. است
را بر دو خصوصیت دیگر، یعنی قـدرت مـالی و افتخـارات نـژادي و نسـبی،      » جسمی

و دارنده ي این دو خصـلت را بـراي احـراز مقـام رهبـري      . فضیلت و ترجیح می دهد
ان یک مزیت و فضـیلت  عنو شایسته تر می داند، در این جا قدرت بدنی با صراحت به

  .مطرح شده و در کنار علم و قدرت علمی قرار گرفته و با آن مقایسه شده است
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 داستان یوسف پیامبر 2-11-2
به نکات آموزنده ي فراوانی بر می خوریم که یکـی از  ) ع(در داستان حضرت یوسف 

و کودکان این نکات آموزنده، مسأله لزوم ورزش، بازي و تحرك، به ویژه براي جوانان 
) یوسف و بنیامین(ها  دوازده پسر داشت که دو نفر از آن) ع(حضرت یعقوب .می باشد

جهاتی نسبت به این  هیعقوب ب) تفسیر نمونه( نام داشت» راحیل«از یک مادر بودند که 
دو فرزند محبت بیش تري ابراز می نمود و همین مسأله باعث برانگیختـه شـدن حـس    

بـا اینکـه مـا ده بـرادر، گروهـی      : آنان به یکدیگر گفتند. دحسادت در سایر برادران ش
نیرومند و توانائیم، ولی باز هم پدرمان به یوسف و برادرش بنیامین عالقـه ي بیشـتري   

از ان جا که این عالقه نسبت به یوسف خیلی شدیدتر بود، برادران ناتنی تصمیم . دارد
از این رو به پیش پدر آمدند و .ندگرفتند یوسف را بکشند و یا این که از پدر دور ساز

پدر از اینکـه   )12یوسف، آیه( »أرسله معنا غَدداً یرتَع و یلعب و إنّا لَه لَحافظُون«: گفتند
پسران در پاسخ . مبادا یوسف در اثر غفلت آنان طعمه گرگ شود، ابراز نگرانی می کند

اگر او را گرگ بخـورد، بـا    »إنا اذاً لَخاسرونَلَئن اَکلَه الذّئب و نَحنُ عصبه « : می گویند
بـاالخره پـدر را قـانع    . این که ما گروه نیرومندي هستیم، ما از زیان کاران خواهیم بود

ساخته و یوسف را با خود به صحرا بردند و پس او را در چاهی انداختند و در بگرشت 
 هبرخی از نکاتی کـ .ستپیراهن او را خونی کرده و گفتند پدرجان گرگ او را خورده ا

  :زآید عبارتند ادر این داستان بدست می
نیرومندي و ورزشکار بودن، یک مزیت و فضیلت است و به همـین دلیـل بـراردان     -1

  .یوسف در دو جا مطرح می کنند که ما گروهی نیرومند و ورزش کاریم
کنـد، آنـان در   هنگامی که پدر از این که گرگ یوسف را بخورد ابراز نگرانی می ) الف

و داشتن نیرو و توان جسـمی را مشخصـه یـک    » و نحن عصبۀٌ« : پاسخ پدر می گویند
  .تواند به مأموریت حفاظت عمل کند محافظ و پاسدار می دانند که بخوبی می

  با این جمله برتري خویش را بر یوسف نمایان می کنند» و نحن عصبۀٌ«) ب
براي کودکان الزم و ضـروري   -ورزش است بازي کردن و تحرك را که خود نوعی -2

به همین جهت برادران یوسف به بهانه ي بازي کردن، یوسف را از پدرش که . می داند
خود پیامبر الهی و داراي بینش کافی است جدا می کنند و او بـه ایـن کـه بـازي بـراي      

 .کودك الزم است، اعتراض نمی کنند
آزاد، محیط باز و فضاي سـبز صـورت    بازي، تحرك و ورزش بهتر است در هواي -3 

  .گیرد، نه در هواي آلوده و در بسته و به دور از طبیعت
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در حالی که برادران یوسف بزرگترین گناهان را مرتکب شـدند پیـامبر خـدا عـذر      -4 
 برادران را که اشتغال به ورزش و مسابقه ورزشی است را تقبیح و خـرده نمـی گیرنـد   

  )1376صبوري،(
 
  شروش پژوه. 3

: تحلیل علی الیه اي«اي با عنوان  اي براي نخستین بار در مقاله الیه -روش تحلیل علّی 
 Causal Layered Analysis: Poststructuralism as(فراسـاختارگرایی بـه مثابـۀ روش    

method ( در مجلۀ فیوچرز)Futures (این مقالـه نخسـتین ویـرایش نظریـۀ     . مطرح شد
CLA  1388عنایت اله، (است.(  

  :اي به شرح زیر است الیه -مختصات کلی تحلیل علّی
شود؟ زبان خنثی  تعریف چارچوب مسأله و خلق راه حل ها چگونه انجام می: بافت. 1

حکیمانه تـرین بررسـی موضـوع،    . و بی طرف نیست بلکه خود بخشی از تحلیل است
یص گفتمـان هـایی   مستلزم حرکت باال به پایین به باال در بین سطوح چهارگانه و تشخ

  . است که در ساخت موضوع یا مسأله نقش دارند
) راه حل چیسـت؟ ( راه حل مرتبط ) مشکل چیست؟( شناسایی مسأله : سطوح افقی. 2

مشکل ( منبع اطالعات مسأله ) تواند مشکل را حل کند؟ چه کسی می( اشخاص مرتبط 
  ).گیرد و راه حل آن در چه بافتی قرار می

  1مطابق شکل  CLAفهم عمودي . 3
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي الیه -تحلیل علّی. 1شکل
  

لیتانی: سطح اول

علل اجتماعی: سطح دوم

گفتمان و جهان بینی: سطح سوم

استعاره/ اسطوره: سطح چهارم
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ترین و آشکارترین سطح آینـده اسـت و فهـم آن     الیه لیتانی یا ظاهري که ناظر بر عینی
در این الیه احتمـال وقـوع آن مـورد    . هاي تحلیلی خاصی نداردنیاز به دانش و مهارت

هـاي   آن در رسـانه هاي بسیاري در خصـوص   قبول همگان است و از حیث کمی، داده
اي که در خور توجـه اسـت در ایـن الیـه مسـائل و       اما نکته. گروهی منتشر شده است

  .رسند روندها نه تنها به یکدیگر مرتبط نیستند بلکه گسسته از هم به نظر می
. هاي اجتماعی که ناظر بر عوامل اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و تاریخی اسـت الیۀ علت

هاي کمی بر حسب همبستگی متغیرهـا، رابطـۀ علیـت،     د دادهشو در این الیه تالش می
 .بکارگیري یک نظریۀ خاص و نقد سایر نظریات تفسیر شوند

بینی و گفتمانی است که نه تنهـا پشـتیبان دعـاوي معرفتـی      الیۀ سوم ناظر بر فهم جهان
بخشـد و   مرتبط با دالیل وقوع پدیده در آینده است بلکه به این دعاوي مشروعیت مـی 

این الیه بـر  . دهند را شکل می) الیۀ اول(هاي اجتماعیِ بوجود آورندة مسألۀ عینی لتع
شود ما پدیدارها و رخدادهاي عالم  تصویر بزرگ و پارادایمی متمرکز است که باعث می

دهی  در این الیه لنزهاي شناختی که ما براي فهم و شکل. را واقعی یا غیر واقعی بدانیم
در این الیـه تالشـهاي    . گیرد دهیم، مورد بررسی قرار می ه قرار میبه جهان مورد استفاد

بخـشِ آینـده پدیـده هـا      ناظر بر شناخت ساختارهاي فرهنگی، زبانی و اجتماعی هستی
فهم مفروضات عمیقِ نهفته در مسائل مرتبط وارائۀ تفسیري جدیـد از مسـأله در   . است

هـاي  توانـد گفتمـان   پـژوه مـی   ندهدر این مرحله آی. این الیه به شدت مورد توجه است
دهنده به آینده را کشف کند و نشان دهد که چگونه گفتمانی که ما بـراي   مختلف شکل

در این الیه به تعداد . بندي خود آن مسأله نقش دارد گیریم در پیکر فهم مسائل به کار می
را شناسایی  هاي بدیلی توان آینده گفتمانهاي مختلفی که براي فهم مسأله وجود دارند می

گیري مسألۀ عینی مورد پرسش واقع  ها و متغیرهاي مؤثر در شکلدر این الیه بنیان. کرد
 .شوند می

اي ناخودآگاه بـه   هایی است که به شیوه ها و استعاره الیۀ چهارم که ناظر بر فهم اسطوره
 هاي اجتماعی و مسـألۀ بینی و گفتمان مسلطی که بوجود آورندة علت گیري جهان شکل

هـا و تصـاویر    در این الیه عمیقترین روایتها، طرحـواره . کنند عینی شده است، کمک می
هـا و   ایـن روایتهـا، طرحـواره   . گیرنـد  دهند به آینده مورد کنکاش قـرار مـی   ذهنیِ شکل

هاي تمدنی  در این الیه، زمینه. تصاویر نه در اندیشه بلکه در احساس افراد ریشه دارند
هـاي   شـکنی اسـتعاره     شـالوده . شـوند  ال و آینده بازنمایی میدهنده به گذشته، ح شکل
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منظـور نقـد حـال و خلـق      هاي بـدیل رهگـذر مناسـبی را بـه     متعارف و عرضۀ استعاره
هاي  ها نه تنها الیه ها و اسطوره بر این اساس، فهم استعاره. کند هاي بدیل فراهم می آینده

کند بلکه بـا ردیـابی عوامـل     می دهنده به یک آیندة خاص را آشکار عمیق تمدنی شکل
عنایـت  (سـازد   ناخودآگاه و اسطوره، امکان خلق آینده را فراي مرزهاي عقالنی مهیا می

  ).1388اله، 
پژوهی فراروي چهارچوبهاي متعارف  به شرح مذکور، ناظر بر آینده  CLAبنابراین روش 

م و تا حدودي الیۀ به عبارت روشنتر تحلیهاي دانشگاهی عادي متمایل به الیۀ دو. است
در حـالی کـه در   . شـود  ها به ندرت به الیۀ چهارم توجه میسوم است و در این تحلیل

گیـري آینـده پدیـده هـا      شناختی مؤثر در شـکل  ، تمامی قلمروهاي معرفتCLAروش 
شناختی را نسبت به حـوزه   توان هیچ الیه و حوزة معرفت از این رو نمی. شود توجه می

محقق با نگاهی از باال به پایین و از  CLAاز این رو در روش . دانستو الیۀ دیگر برتر 
توانـد   تواند تحلیل خود را یکپارچه سـازد و از حیـث افقـی نیـز مـی      پایین به باال، می

گیـري آینـده را بـا هـم      ها مؤثر در شکل بینی هاي کسب معرفت و جهان گفتمانها، شیوه
. )Inayatollah, 2008(صوص آینده بیافزاید ادغام و در نتیجه بر غناي تحلیل خود در خ

رویکرد پژوهش حاضر به خاطر درك و شناسـایی و آینـده نگـاري از طریـق سـناریو      
روش این . نویسی ورزش با تکیه بر مبانی اسالمی نوعی تحقیق اکتشافی بشمار می رود

در در این پژوهش از طریق مطالعه منابع موجود . پژوهش از منظر هدف کاربردي است
الیه  -ادبیات، مصاحبه با افراد خبره در زمینه ورزشی و استفاده از سئواالت تحلیل علی

اي در سطوح چهار گانه به منظور نظر خواهی از متخصصین ورزشی و آینـده پژوهـی   
بنابراین تحقیق از . تالش شد تا به سواالت مورد نظر از سوي خبرگان پاسخ داده شود

یفی می باشد، بدین صورت که ابتدا منابع موجود در ادبیات منظر گردآوري داده ها توص
مورد مطالعه قرار گرفت و شناخت اولیه از ابعاد و متغیر ها حاصل شد سپس از طریـق  
مصاحبه با افراد خبره از آنان خواسته شد تا در مورد موضـوع و مسـاله مـورد نظـر در     

جامعـه آمـاري   . بیان نماینـد سطوح چهارگانه راهکارهایی را که می تواند مطرح باشد 
مورد نظر در این تحقیق خبرگان حوزه ورزشی و آینده پژوهی بود کـه از روش نمونـه   

درایـن پـژوهش از نـرم افـزار سـناریو ویـزارد       . استفاده شد) نفر 15(گیري گلوله برفی
 .استفاده گردید
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  یخی کوه مثابه به موضوعات .2 شکل
  
  

  اي فلسفه ورزش در دین اسالمالیه -تحلیل علی 3-1
جهت بررسی مساله فلسفه ورزش در دین اسالم بر اساس تحلیل علی الیه اي  موضوع 
در چهار الیه لیتانی یا ظاهري، اجتماعی، گفتمان و اسطوره و استعاره مورد تحلیل قرار 

فوق بر فلسفه ورزش در دین اسالم تـأثیر گذارنـد    که در چهار سطح یعواملگیردو می
شوند و در نهایت راهبردهایی که  بـر اسـاس مبـانی فلسـفی دیـن اسـالم        شناسایی می

شود را  موجب افزایش و یا کاهش گرایش به ورزش در میان جوامع اسالمی مختلف می
ان اصـلی  سپس براساس دو سطح لیتانی و گفتمان دو پیشر. مورد تحلیل قرار می دهیم

که موجب گرایش و یا عدم گرایش بـه ورزش در دیـن اسـالم را کـه در آینـده مـوثر       
  .گرددها سناریو هاي مختلف ترسیم می هستندو بر اساس عدم قطعیت آن

  
  



  1398، بهار و تابستان اول، شمارة دهمسال ، هاي علم و دین پژوهش   222

  

  اسالم دین در ورزش مساله اي الیه - علی تحلیل .1جدول 
  راهکار  موضوع یا مساله  سطح تحلیل

  لیتانی

وجسـمانی و روانـی   اثرات فیزیولـوژیکی  
  ورزش

 محبوب القلوب شدن
  قهرمانی

 روي بـراي  انگیزشی هاي سیاست ایجاد-
  ورزش به آوردن

  قهرمانان حمایت و تشویق-
  ورزشی مسابقات برگزاري-

  اجتماعی

  :رویدادهاي ورزشی
 ورزش زورخانه اي و پهلوانی

  ورزش همگانی، ورزش قهرمانی
  ورزش پرورشی

ــه - ــابقات ورزشــی ب روش  برگــزاري مس
  آمایش سرزمین

ایجاد پایگـاه هـاي ورزش زورخانـه در    -
  محالت

ــازنگري در سیاســتگذاري ســالمت در  - ب
  جامعه

ورزشی بر اساس  -ایجاد مراکز تخصصی-
  المللی در مدارس استانداردهاي بین

  سازيگفتمان

  نهضت تربیتی، نهضت بهزیستی
  همبستگی ملی، نهضت اصالحی
  استعمارمبارزه با ، مشارکت سیاسی
  هاصلح بین دولت

ــه بــا    - ــوي توســعه ورزش در جامع الگ
رویکرد تربیتی و تغییـر سـبک زنـدگی و    
رواج تفکر صـنعت ورزش بعنـوان زبـان    
مشــترك ملــت هــا در جهــت دیپلماســی 

  سیاسی و فرهنگی

  اسطوره و استعاره

  یاررب قو علی خدمتک جوارحی
  عقل سالم در بدن سالم

  منش پهلوانی
را راسـتی ز سسـتی کـژي    زنیرو بود مرد 
 زاید و کاستی
  هاي انسانی تحکیم ارزش
  کاالي لوکس

  کاالي غیر لوکس
  متافیزیک

  ارزش شناسی
  زیبایی شناسی
  معرفت شناسی

  منطق
  اخالق

ورزش اساس تزکیه، تربیت و سـیر الـی   -
  اهللا

  تلفیق جسم و روح-
  ورزش منهاي دین عفونت است-
تئوري دفع انرزي اضافی، تمدد اعصاب، -

میراث نسـل هـاي گذشـته، و بـر اسـاس      
  نظریه ارسطو تئوري تصفیه است

هـا اسـت    هایی که زندگی براي آنارزش-
ــی،و  ) مخــدوم( ــرا معیشــتی، فرامل ــه ف ک

نیکـی،  (فراتاریخی اسـت و جاودانـه انـد    
هـا   هـایی کـه آن   و ارزش) عدل، شجاعت

که زنـدگی را  ) خادم(براي زندگی هستند 
ل پـذیر تـر   آرام تر و خواستنی تر و کمـا 

  کنندمی
هـا  علم شناخت و معرفت به امور، پدیده-
  )ادراك درونی(و تفکر ) ادراك حسی(
الگو شدن ورزشکاران بر اسـاس اجـراي   -

  اخالق عملی و فلسفی در جامعه اسالمی
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نکته اساسی این است که با تحلیل علی الیه اي موضوع فلسفه ورزش در دیـن اسـالم    
برد که اوال چرایی و دلیل پرداختن به ورزش غالبـا مربـوط   به این موضوع پی خواهیم 

به دو سطح فوقانی این تحلیل است و ثانیا برخی از دالیلی که بطور آشکار و با تحلیل 
عنوان عوامل اصلی مشارکت در ورزش ازنظر دین اسالم باشـند بـا    توانند به سطحی می

ن پی برد کـه نبـوغ جامعـه و    توا نگاه عمقی و رفتن به سطوح سوم و چهارم تحلیل می
هـا در  احساس نیاز به فعالیت بدنی که حاصل سطح گفتمان و جهـان بینـی و اسـتعاره   

جهان اسالم است، جامعه را بیشتر و بهتر به سوي مشارکت همگـانی در ورزش سـوق   
می دهد نمونه بارز این امر ذهن آگاه و خالق و فرهنگ غنی افـراد تحصـیل کـرده در    

عنوان یک نیاز می نگرند، سطوح لیتانی  اسالمی است که به فعالیت بدنی بهدرون جامعه 
و اجتماعی موجب تقویت سطح گفتمان سازي و جهان بینی افراد جامعـه از اهمیـت و   
ضرورت فعالیت بدنی در سـبک زنـدگی شـده و موجبـات تقویـت و ورود افـراد بـه        

بطور رسمی و ضمنی پذیرفته  بدین ترتیب مزیت فعالیت. شود ها میها، پاركورزشگاه
عالوه بر آن . شود که خود مشوق اقشار جامعه براي مشارکت در فعالیت بدنی است می

ها، متخصصـین و نخبگـان ورزشـی،    بسیاري از پدیده هاي دیگر محیطی از فبیل رسانه
 حـداکثري  مشـارکت  راسـتاي  در بینـی  جهـان  و ها استعاره ها،اسطوره تقویت موجب
  .بود خواهد شورز در جامعه

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )پدیدآورنده(سناریوهاي مرتبط با آینده ورزش. 3شکل 
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  سناریوي شماره یک.3-1-1
رود و آن فرهنـگ غالـب   کشور بر پایه دین اسالم به سوي الگوي ورزش همگانی مـی 

بطـوري کـه تمـام افـراد در کشـور      . یعنی ورزش همگانی بر کل کشور استیال می یابد
نمـوده و دیگـر   ) همگانی(یادگیري و فراگرفتن فرهنگ ورزشی غالب اسالمی سعی در 
هم چنین ازنظر توسعه فرهنگ ورزشـی ، جامعـه بـر مبنـاي     . گذارندعوامل را کنار می

توسعه فرهنگ ورزشی فرابخشی است، در این حالـت ورزش در آن جامعـه بـه منزلـه     
ت یافته از استعاره گـل  مدینه فاضله بوده و به لحاظ اینکه جامعه به حقیقت ورزش دس

در این سناریو براي اینکه بتوان به مسـائل جـانبی از جملـه    . و بلبل استفاده شده است
هـا بـا    کمبود فضا و اماکن و تجهیزات ورزشی غلبه کرد، گسـترش امـاکن و تجهیـز آن   

همچنین نـوع جهـان بینـی    . المللی ضرورت می یابد توجه به استاندارد هاي ملی و بین
بت به ورزش که صرفا اتالف وقت باشد تغییر یافته و مبتنی بر بینش عقالنی جامعه نس

خواهد بود، به همین منظور تمام ارگان هاي دولتی و غیر دولتی در ایـن مقولـه بسـیج    
شـوند، از آنجـایی کـه هـدف      گشته و موجب گسترش فرهنگ سالمتی در جامعـه مـی  

شگیري بهتر از درمان است محقـق  ورزش همگانی سالمتی است، لذا این استعاره که پی
  . خواهد شد

  
  سناریوي شماره دو.3-1-2

در این سناریو، توسعه فرهنگ ورزشی مبتنی بر فرابخشی است ولـی در زمینـه الگـوي    
ورزشی غالب، ورزش قهرمانی تقویت گردیده و در کنار الگوي ورزش همگانی نفوذ و 

ها و مناطق تحت سیطره خود بـه  این گونه الگوي ورزشی در محله. استحکام می یابند
افراد آن هویت بخشیده و با تالش مستمر سعی در حفـظ الگـوي ورزش قهرمـانی در    

عنـوان مدینـه فاضـله بلکـه      در این سناریو ورزش نه به. نماید کنار ورزش همگانی می
تواند نیازهاي سطحی جامعه را تامین کند، مد نظـر قـرار   اي که صرفا میعنوان پدیده به

در این صورت عمده دالیل پرداختن به ورزش فقط به منزلـه انجـام ابـالغ از    . گیردمی
نکته اساسی در این سناریو این است که میـزان  . سوي مدیران ارشد صورت می پذیرد

تمایل جامعه به ورزش همگانی به مراتب نسبت به سناریوي اول کمتر خواهد بود و از 
جامعه که ورزش قهرمانی که جامعه آن را به ایشان سوي دیگر امکان دارد که افرادي از 

نکتـه دیگـري کـه در ایـن     . تحمیل کرده است بیشتر متمایل به ورزش همگانی باشـند 
تواند محل بحث باشد این است که عدم دلبستگی به ورزش همگانی و عدم  سناریو می



 225   ...ی اسالم یبر مبان با تکیه ورزش ينگار ندهیآ

  

ی به مشارکت فعال آنان در توسعه این ورزش و زیر ساخت هاي آن، بر چسب همگان
ورزش تضعیف و کارکردهاي آن سیر نزولی پیدا خواهد کـرد، در ایـن صـورت لـزوم     

همینطور . استفاده از راهکارهاي فنی و ساختاري براي این کارکردها نمایان خواهد شد
ممکن است ترکیب جمعیتی در ورزش همگـانی ازنظـر جنسـی و سـنی و بسـیاري از      

ي هاي اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی بایـد  گذارعوامل دیگر متفاوت باشد، لذا سیاست
بر اساس نوع کارکردي کـه ورزش در ایـن سـناریو بـراي جامعـه دارد و      . اعمال گردد

مشخص نیست که چه اهدافی ار دنبال می کند از استعاره آفتاب گردان اسـتفاده شـده   
  .است

  سناریوي شماره سه.3-1-3
از ورزش همگـانی حرکـت مـی    در این سناریو الگوي توسعه ورزش به سوي استفاده 

کند، این ورش همگانی است که نهضـت بهزیسـتی و اصـالحی را در میـان ملـت هـا       
از طرفی در بعد فرهنگـی متـولی ورزش ، جامعـه گـرایش بـه سـوي       . شود موجب می

به نظـر مـی رسـد کـه     . فرهنگ بخشی و بی اعتنایی به سایر ارگان هاي کشور را دارد
توانـد بـه لحـاظ اسـتراتژیکی و راهبـردي مسـاله        نمیدیدگاه بخشی به توسعه ورزش 

گرایش جامعه به ورزش همگانی که متضمن تامین سـالمتی جامعـه اسـت را بـرآورده     
 -نگاه بخشی نگاه حداقلی است، لزوما نیازي به ایجاد و توسعه مراکـز ورزشـی   . سازد

لی ورزش همچنین با نگاه بخشی، سازمان هاي متو. همگانی در شهر هاي کوچک ندارد
بخشی از نیروي انسانی، مادي و مالی را در دل خود محفوظ داشته و حتی بـا توسـعه   
فرهنگ ورزش همگانی و استفاده از ابزارآالت تبلیغی جهت مشارکت در این حـوزه از  
. ورزش تغییر چندانی ازنظر کمی و کیفی در توسعه ورزش همگانی ایجاد نخواهد شد

هـا بـه جهـت اهـداف ویـژه آن، جمعیـت       مراکز استانلیکن پیشران فرهنگی حاکم در 
حداقلی را نه بخاطر کارکردهاي خود ورزش بلکه به خاطر بعد فرهنگی آن هم نـه در  
بعد سالمت بلکه عوامل اجتماعی خاص و زیبایی شناسی ظاهري بـا شـیب مالیـم بـه     

در ایـن حالـت ترکیـب جمعیتـی کـه در ورزش      . سوي این ورزش روانه خواهد کـرد 
همچنـین شـدت   . انی مشارکت می کنند با دو سناریوي قبلی متفاوت خواهد بـود همگ

توانـد   نفوذ توسعه ورزش همگانی در میان افراد جامعه بخصوص مراکز استان هـا مـی  
کارکردهاي قوي براي انسجام بخشی، تعیین رفتارهاي اجتماعی و کنترل از خود بـروز  

عنـوان یـک پدیـده سـالم کـه       همگانی بهدر این سناریو با توجه به اینکه ورزش . دهد
تواند مزایاي بیشتري براي جامعه به لحاظ فرهنگ بخشـی داشـته باشـد، نگریسـته      می
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گیرد ولذا افـراد  شود و کارکرد سالمتی آن براي جامعه حداقلی نیز مدنظر قرار نمی نمی
ورزش جامعه فقط به لحاظ زیبایی شناسی ظاهري به این ورزش روي می آورنـد، لـذا   

در آن جامعه دوست داشتنی بوده و به جهت اینکه تک تـک افـراد جامعـه بـه اهـداف      
  .شوند از استعاره قناري استفاده شده است فردي خود نایل می

  
  سناریوي شماره چهار.3-1-4

در این سناریو همانند سناریوي شماره سـه الگـوي توسـعه ورزش بسـوي اسـتفاده از      
هـاي  ورزشی بودن کشور بر اساس قهرمانی در رشـته کند و ورزش قهرمانی حرکت می

همچنین ازنظر فرهنگغالب در بعـد توسـعه   . گوناگون تعیین کننده موفقیت کشور است
ورزش، جامعه گرایش به فرهنگ بخشی دارد و اعتقاد بر این است که سـازمان متـولی   

شماره  ورزش فقط حق حاکمیت در ورزش را بر عهده دارد ، همانطور که در سناریوي
سه مطرح گردید، دیدگاه بخشی به توسعه ورزش قهرمانی به لحاظ اینکه کل جامعه را 

گیرد به همین علت این سناریو اهداف متعالی ورزش که همانـا تندرسـتی و    در بر نمی
در ایـن  . توانـد تضـمین نمایـد   نزدیک کردن انسانها به ذات الیزال الهی است را نمـی 

کاالي غیر لوکس و مورد نیاز بلکه بعنوان کاالي لـوکس کـه   عنوان  سناریو ورزش نه به
تواند تامین کننده نیازهاي شغلی و نیاز هاي اقتصادي درصـد بسـیار کمـی از     صرفا می

بنابراین موضـوعاتی همچـون قهرمـان سـاالري     .گیرد افراد کشور باشد، مد نظر قرار می
سـتخدام مربیـان گـران    صرف هزینه هاي سرسام آور براي قهرمانی یک تیم ورزشـی، ا 

قیمت خارجی براي کسب موفقیت هاي زود گذر، تشریفات گسترده و اسراف و تبذیر 
هاي ورزشی در قرن براي رویداد هاي ورزشی، اگرجه از شیوه هاي رایج اداره سازمان

 ایـن  انعکاس بدیهی و طبیعی. بیست و یکم است لیکن به هیچ وجه صبغه دینی ندارد
توده مردم و به ویژه دانش آمـوزان و نسـل جـوان از ابتـدایی     ماندن گونه اوامر محروم 

بدنی و تفریحی سـالم بـه ویـژه در کشـورهاي در حـال       ترین امکانات ورزشی، تربیت
تحفیفات نشان داده است در کشورهایی که چنـین سیاسـت هـایی را در    . توسعه است

ه اعتیـاد گسـترش مـی    گیرند، انواع بزهکاري هاي فردي و اجتماعی و به ویـز پیش می
یابد، لذا در این سناریو به لحاظ اینکه عده اي بسیار اندك در سطح کشور منافع مـالی  
زیادي را براي خود و اطرافیان بدست می آورند از آن بعنـوان یـک منبـع اقتصـادي و     

  .محل ارتزاق از استعاره گاو شیرده استفاده شده است
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 گیري نتیجه. 4
میزان مشـارکت همگـانی خصوصـا در جوامـع دینـی بـه ورزش       با مفروض قرار دادن 

عنوان یک مساله و با بررسی پیشینه هاي تاریخی و دینـی و هـم چنـین راهکارهـاي      به
تـوان پـی بـرد کـه راهبردهـاي       ارائه شده براي افزایش حداکثري مشارکت ورزشی می

یـا بـا توفیـق    پیشنهادي در اینگونه جوامع به دالیل گوناگون با شکست مواجه شده و 
عمده راهکارهاي ارائه شده براي بـرون رفـت از ایـن    . نسبی بسیار پایینی همراه است

مساله در جوامع دینی خصوصا دین اسالم از سوي مسئولین با دیدگاه تجربه گرایـی و  
عینیت گرایی مطرح شده اند، بدین ترتیب براي ارائه و بازخوانی راهکارهاي موثر تـر  

نتقادي به گذشته و حال این جوامع و شکستن ساختار هـاي موجـود   در آینده، نگاهی ا
با استفاده از روش تحلیل . رسدکه به این واقعیت عینیت می بخشد، ضروري به نظر می

هاي درونی و زیرین بافتاري یک واقعیت که همانـا مسـاله   توان به الیه علی الیه اي می
هاي شکل دهنده و معنا دهنده پایه توان چرایی گرایش همگانی به ورزش می باشد، می

هـاي جدیـدتري بـراي    به موضوع فلسفه ورزش در جامعه دینی اسالم را از طریق افق
در ایـن راسـتا بـا    . برنامه ریزي ها و تعیین استراتژي هاي افزایش مشارکت بـاز نمـود  

تحلیل مساله در چهار سطح لیتانی، اجتماعی، جهان بینـی یـا گفتمـان و اسـطوره اي و     
بـا نگـاه بـه    . توان راهکارهاي جدید در سطوح لیتانی موضـوع ارائـه داد   اي میاستعاره

گذشته برخی سیاست هایی که تا کنـون در سـطوح لیتـانی و اجتمـاعی بـراي فلسـفه       
مشارکت ورزشی ارائه شده است، در سطوح پایین تر یعنی سطوح گفتمـان و اسـطوره   

رکت ورزشـی عـواملی هماننـد اثـرات     اي معکوس عمل نموده است و تنها فلسفه مشا
فیزیولوژیکی، جسمانی و روانی رویدادهاي ورزشی در جامعه مورد توجه قـرار گرفتـه   

اي موجـب درك عمیـق و تعـاملی سـطوح     بکارگیري از روش تحلیل علی الیـه . است
از طرفـی  .شود مختلف مساله چرایی مشارکت ورزشی جوامع دینی و اسالمی کمک می

ه در این روش تاکید می گردد که سعی شود طراحی سناریو ها در سطح با توجه به اینک
لذا در موضوع مربوط بـه ایـن مسـاله نیـز چهـار      . جهان بینی و اسطوره اي شکل گیرد

سناریو بر اساس دو نیروي پیشران فرهنگ بخشـی و فـرا بخشـی بـه ورزش و ورزش     
ن سناریو هایی که در سـطح  البته هرکدام از ای. قهرمانی و همگانی در نظر گرفته شدند
تواند چندین سناریو نیز در سـطح اجتمـاعی یـا     جهان بینی مطرح گردیده اند خود می

رو آینده هاي بـدیل متعـددي را در پـیش روي تصـمیم     لیتانی پشتیبانی نمایند و از این
  . اسالمی قرار دهد -گیران و سیاستگذاران جامعه دینی
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