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 اخالقی در ورزشاصول ارزشی و 
                                                                       

  
  

 سيد امير حسينی 
  رئيس آکادمی ملی المپيک وپاراليمپيگ

  
  

  :چکيده
 بازي و ورزش ازتمايالت و نيازهای اساسی انسان است برای بشر داشتن  يك زندگي سرشار از 

 طراوت و نيرومندي توام با زيبايی جسمی وروحی  مطلوب وبرای دستيابی به آن پرداختن به توانايي ،
بسياري از صاحبنظران مسائل تربيتی معتقد هستند فعاليتهاي . فعاليتهاي ورزشي ضروري است

واز طريق آن آار گروهي ، رفتار ورزشي ، همكاري، انضباط و . ورزشي ارزشها را آموزش مي دهد 
  . به نفس آموخته می شود وبدين ترتيب  از نتايج مطلوب ورزش بهره گيری می شود اعتماد

ورزش جوانان با آمك به القاي اين ارزشها وبه عنوان عامل مهمی در جلوگيري از بزه آاري مورد  
بوی خوش ,نسيم واليت در ورزش در واقع جاری شدن روح پاک ورزش . توجه   قرار مي گيرد 

جوانمردی وگسترش منش های ورزشی و ارزش های ,نيرومندی, درستی , استیر,دوستی صداقت 
  . پهلوانی درعرصه های مختلف   وچگونگی اشاعه آن در جامعه است

اميدوار هستيم آه صاحب نظران و . در زمينه مسائل فرهنگي ما با فقر پژوهش  روبرو هستيم
را  بيشترمورد امعان نظرقرار دهند مسائل فرهنگی ورزشی ,پژوهشگران  عرصه هاي مختلف ورزش 

در ,  و غير دولتي  است  دراين راستا ابتكار بسيج ورزش آشوررا  آه يك نهاد عمومي فرهنگي. 
  برگزاري همايش  نسيم واليت در ورزش  ارج مي نهيم

 پهلواني  –  واليت - والء - نسيم -در اين مقاله ضمن تعاريفي از اصطالحات واژه هاي ورزش 
  . ورزش به اصول ارزشي و اخالقي مربيگري اشاره مي شودمفهوم
 
 

ای نسيم سحری بندگی ما برسان                                      که فراموش مکن وقت دعای 
  سحرم 

                                                                                                                                
  حافظ
 و مسئوليت اخالقي  ورزش .

تربيت بدنی و ورزش ,ورزش مدرسه ای ايده ال برای زندگی است مهارتهايی که از طريق بازی 
ورزش به .  فراگرفته می شوند برای رشد و توسعه عمومی  و اخالقی بسيار اساسی تلقی می شود

است اين امر به اين معنا است آه جوانان با جنسيت  ، جهت جاذبه زياد آن همواره مورد ستايش بوده 
نژاد و مليتهاي مختلف از طريق ورزش می اموزند که ارزشهاي يكديگررا بپذيرند و به ارزشهاي 

 .فرهنگي جامعه احترام بگذارند
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پاسداري از زندگي خانوادگي و .  در ايران آهن ورزش و مسئوليت اخالقي همزاد و همراه بوده اند
 و ملي در برابر تجاوزات بيگانگان بدن نيرومند و چابك و مقاوم را ايجاب مي آرده و اين امر قومي

به . بدون درك مسئوليت اخالقي به خاطر دفاع از مقدسات و نواميس انساني نمي توانست ميسر باشد
رانی  وورزشکاران اي  تاريخ حماسه پهلوانان وجوانمردان بوده است ورزش  ايران طورکلی تاريخ 

. اجتماعی می کوشيدند نظامي و اف  هد کسب توانايی ورسيدن به اهم در آسب فضايل اخالقي و هم در
دردوران تمدن اسالمی نيز باتوجه به اهميت فعاليت های ورزشی  درتامين سالمتی جسمی وروحی 

صحه الفضل النعم ال(سالمتی باالترين نعمت ها به شمار آمده است , انسانها که درمکتب تربيتی اسالم 
, شاهد شکل گيری فعا ليت های ورزشی  درغالب آيين فتوت درلنگرگاه ها") ع"حضرت علی 

 ورزشخانه يا زورخانه ها بوده ايم  
 

  بررسی واژه هاي آليدي
   

) برهان (  ورزيدن Varz- eŠ ورزش: در فرهنگ لغات  درخصوص واژه ورزش آمده است 
  ) آنندراج(

آسي را آجا تخم يا چارپاي     «     آاشت ، زراعت، -٣  حصول  -٢ردن  عمل آردن، آار آ-١ 
( «  شغل ، حرفه ،پيشه ، -۵ عمل، آار -۴ )٢٣١۵: ٨شا، بخ ( » بهنگام ورزش نبودي بجاي   
آمده ) معين( اجراي مرتب تمرين هاي بدني به منظور تكميل قواي جسمي و روحي -۶ )  ۶٠: ١شا، بخ 
  :است
  

     بشد رای وانديشه و  کشت و  ورز                                   که مردم ز ورزش                
  همی گيرد  ارز 

                                                            ****    
  ود شويد شما دير مانيد وخرم بويد                                                 به رامش سوی ورزش خ

                                                                         
  فردوسی

با بالهای دوست ورزش کن                                                      خويشتن را بلند   
  ارزش کن

                   ****                                                              
هر چه ورزش کنی همانی تو                                                           نيکويی کن اگر 

                      توانی تو                                                                                       
                                                 اوحدی

  ) امر (V.- xana (-e)ورزش خانه
  : جايي آه در آن به تمرين هاي بدني پردازند ؛ زورخانه 

              ميكند ورزش بيداد به     باز دو نرگس آن خوش نگه مستانه             « 
  »ورزشخانه 

  )٣٨٩. تاريخ ورزش باستانی  . آشتيگل  ( 
  

  )ل .مص (  V.- Kardan ورزش آردن
  :  ممارست آردن ، تمرين آردن ، ورزيدن -١ 

                              خويشتن را   با بالهاي عشق ورزش آن                              « 
  »بلند ارزش آن 
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) سروري . اوحدي  (   
شاهد ورزش _ ( ي بدني بمنظور تكميل قواي جسمي و روحي بطور مرتب  اجرا آردن تمرينها-٢
  خانه
  

  )حامص) ( ورزيده  ( Varzỉda (e) –giورزيدگي 
  »در هنر خود ورزيدگي و مهارت نشان  مي داد « :  ورزيده بودن ، تجربه داشتن 

  
رزد ، خواهد ورزيد ، و.) ( مص ل) (  ورز -  Varzitan.برزيدن په  ( =  Varz -ỉdanورزيدن 

    پياپي انجام دادن- ٢ آارآردن   -١) ورزيد ، بورز ، ورزنده ، وزرا ، ورزيده ، ورزش 
  )٣١٢. حافظ ( » آه حق صحبت ديرينه داري     بيا با ما مور ز اين آينه داري   « 
   زراعت آردن-۶ حاصل آردن ، اندوختن      -۵     آوشيدن-۴ ممارست آردن     -٣
  

  )ورزيدن(  Varz- ỉda (-e)ورزيده 
«  شخص ممارست آرده ،  تمرين آرده، تجربه دارنده -٣ پياپي انجام داده    -٢ آار آرده    – ١ 

 ص ۴ج . مرآة البلدان ( »مدت هفت سال صنعتكاراني ورزيده  متعدد روي درها و پنجره آار آرده اند
١٠۴ (  
   حاصل آرده، مكتسب ، بدست آمده -۵ آوشيده     -۴

  ) ١٧٩٧، ۶بخ . شا( » م بگنج تو از گنج خويش                همان نيز ورزيده رنج خويش فرست« 
  ) پوست و غيره ( مكرر بكار برده ، مستعمل – ٧ زراعت آرده        -۶
  

      nặsimنسيم 
   ) منتهی االرب(_باد نرم 

ری  چيزی که بوي خوش دستوالغات زمخش( باد خوش - ) منتهی االرب(_ دم باد - باد نرم و خنك   
 باد مطبوعي آه در هواي -)فرهنگ معين (، بوي معطر    بوي بهشت  ) انندراج) (غياث اللغات(دارد 

  گرم مي ورزد
وقت آنست که ازخواب جهالت سر خويش                                         برکنی تابه سرت 

  بروزد از علم نسيم 
  ناصر خسرو

 بوستان نسيم بهشت                                         من وشراب فرح بخش کنون که می دمد از
  ويار حور سرشت

ای نسيم سحری بندگی ما برسان                                                    که فراموش مکن وقت 
  دعای سحرم 

  حافظ  
 

  ) ا)( وال. :  ف–. ع  ( Valặوالء 
  خويشاوندي -٣ قرب ، نزديكي    – ٢صادقت    محبت ، صداقت ، م-١
   

   پياپي آردن ، دمادم آردن – ١.) مص م)( وال. :  ف–. ع  ( Valặوالء 
 توالي اجراي – ۵ دوستي آردن با آسي    -۴  پيوستگي آردن ميان دو چيز   -٣  پياپي آمدن    -٢

  امري 
  : دوستي ، مصادقه -٧  پيوستگي      -۶
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و قضا آنجا آه رضاي او ، هر تير تدبيري آه ما اندازيم . در پيمان والي اوست امروز آه ايام « 
   )٨٣ ، ١٣١٧مرزبان نامه ( » بر نشانه آار نيايد 

  
 -٣ دست يافتن ، تصرف آردن   -٢ حكومت آردن  -١) مص ل)( واليه. ع  ( = Valặyặtواليت 

واليت گيالن، واليت ) Ve -واليت ( د  مجموعه شهرهايي آه             تحت نظر والي اداره مي شو
  مازندران 

واليت نصرت شعار از آالردشت نهضت نموده بعد از چند آوچ به واليت «  سرزمين ، خطه  -۴
  » الر رسيد 

  آشور ، مملكت_ ۶ شهر ، بلده     – ۵)  ۴١٧ : ٢اميرآبير . چا . ظفرنامه يزدي ( 
ارمغان . هفت پيكر ( »  چو عروس بود شهري بنيكوي    گفت آز جمله واليت روس « 
٢١۶(  
  

  ) مص ل)( واليه. ع  ( = Valặyatواليت 
بر ملك واقف .. ابونصر «  حكومت ، امارت -٣ تسلط داشتن   -٢حكومت آردن    -١
خاور . چا. سلجوقنامه ظهيري ( »  و قانون واليت از او استكشاف و استنطاق مي نمود...  بود
 سرزمين ، -۶ه شهرهايي آه تحت نظر والي اداره مي شود    مجموع-۵ تسلط    -۴ )  ٢٣. 

  قرار دارد ) نبوت (  مقام ولي ، آه پس از مقام نبي -٧خطه   
   

  Pahlaw (- ow)پهلو  
  پهلوي  ) = ٣بخش (  پارت -١)  ص ا)( ، قوم پارتParФava.  پهله ، پب  ( = 

آه از » اسپاهبذ« و » سورن « و  » قارن« در عهد ساساني ، عنوان و لقب روساي خاندانهاي -٢
ماد «  همان گونه آه اسم -٣نژاد اشكانيان بودند ،              قارن پهلو ، سورن پهلو ، اسپاهبذ پهلو   

به عده اي از شهرها ) پهلوي ماد( » ماه «  بعدها بصورت – قوم بزرگ شمال و شمال غربي ايران -»
پهلو « ، » پهل «  آوفه ، و ماهي دشت و غيره اطالق شده ، نيز نام ماه نهاوند ، ماه بصره ، ماه:مانند 

:                به عده اي از شهرها و نواحيي آه با قوم مذآور رابطه داشتند ، اطالق گرديده از جمله » پهله « و » 
دست آه ارشك بزرگ ، موسسه سلسله اشكاني در آنجا سلطنت را ب) پهل شاهستان( پهل شاهسدان 

  : به معني شهر گرفته شده » پهلو « بعدها ) . ظاهرًا گرگان آنوني ( گرفت 
»  

  »دليــر و خــردمنــد و آزاده بــود   از ايران هر آن آس آه گو زاده بود
  » ز پهلو سوي دشت و هامون شدند   بفـــرمود تا جمــله بيــرون شـدند« 

)   ۵۵٨: ٣بخ . لشكر آشيدن سياوش؛ شا (   
  
  : دلير ، شجاع ، گرد ، پهلوان -۴ 

 نداند آس از دژ آه من –) اسفنديار(     شوم ) رويين دژ( چو بازارگانان درين دژ « 
  )١۶٠٩: ۶بخ . شا( » . پهلوم
  
  

. هـ (منسوب به پهلو ) ص نسبـ ، امر) ( پهلو ، قوم پارت دلير بودند  ( = Pahlav - ặnپهلوان  
  .) م

بخ . شا( »    آسي را بر شاه ننشاندي  همه آار او پهلوان راندي «  :  سخت توانا و دلير ، شجاع-١
٢٢٨٩. ٨ (   

www.Sportculture.ir 
seyedamir.hosseini@gmail.com  

٤



 
   سيدامير حسيني         اصول ارزشی و اخالقی در ورزش

 
 

   درشت گوي– ٣ درشت اندام؛ عظيم الجثه   -٢
   مرد اصلي آه در داستاني شرح اعمال او روايت شود ، قهرمان-۴
رگترين بز= پهلوان جهان / رييس پهلوانان ، پهلوان پهلوانان = پهلوان پايتخت /  آشتي گير -۵

مدار ملك و عماد دولت و اساس آار او سام نريمان بود « پهلوان دنيا ، قهرمان عالم ، جهان پهلوان    
  » آه او را پهلوان جهان خواندندي

  
آنكه پهلوانان را مغلوب آند ؛ بسيار قوي .) ص فا) (پهلوان افكننده   ( = p. - afkanپهلوان افكن  

  ، مرد افكن
   
در واقع او را « :  پهلوان بودن ، قهرماني ، شجاعت – ١) حامص  ( ỉ-hlavặnPa  پهلواني  - ١

من ترا پهلواني « :  مقام و رتبه پهلوان -٢)       ۴١٢: ٢ظفرنامه يزدي (» بهادري و قهرماني بود 
  )٣٣: ١سمك عيار ( »لشكر دهم 

   
  ز متعلق به پهلوان  هر چي- ١منسوب به پهلوان )  ص نسبـ  ( ỉ-Pahlavặn  پهلواني  - ٢
« اگر پهلوي نداني زبان    بتازي تو « ) ٣بخش (=  زبان پهلوي -٣)    پهلو  ( =  شهري -٢
  ) فردوسي( » را دجله خوان » اروند
( » بسي رنج بردن ، بسي نامه خواندم    بگفتار تازي و از پهلواني « )  فصيح( فارسي :  پارسي-۴

  ) فردوسي
  ص شهر يزدزردآلويي خا.) گيا ( -۵
  

  :  سمت پهلواني عطا آردن ، عنوان قهرماني دادن -١.) مص ل  (P.- dặdanپهلواني  دادن 
  .    بزرگي و اعتبار دادن-٢ )     ٢۵٩١: ٨بخ . شا(» پهلواني دادن هرمزد بهرام چوبينه را « 
 
  
 

  آريايی ها دوستان با وفا
 
 

دند وگروهی             اقوامی هم نژاد که در روزگاران بس کهن با هم می ز            سيم ش يستند بعد ها به دو بخش تق
ا          " آريا  " از آنان  به هندوستان رفتند وگروهی ديگر که خودرا          ا وف ی دوست ب ا يعن د      يا آيري ,  می ناميدن

درسرزمين هايی که در اسيای غربی واقع بود وايران کنونی وافغانستان وترکستان وقفقازيه راشامل می         
  )فرهنگ معين ( به معنی مکان آريايی ها خواندند"نايرا"آنجارا ,شد سکنی گزيدند 

د        ا , آريايی ها چند دسته بودن ران           ماده ی اي ا   ,   در غرب  وشمال غرب ارس ه ران ودر       پ وب اي  در جن
   ساکن شدندپارت هاناحيه فارس ودر شمال شرقی ايران هم گروهی از آريايی ها به نام 

ان در صفحه   جواد کريمی نويسنده کتاب  نگاهی به تاريخ تربيت    اب نوشته است     ٢٣ بدنی جه ن کت  اي
ايی حاصلخيز وآب                       : ا دره ه ود ب ی مسطح ب سرزمينی که اين گروه برای زندگی خويش گزيده بودند فالت

وهوايی متغير  اين طبيعت مردم ايران را مردمی با تحرک وکوشا وجنگجو بار آورد تا انجا که توانستند                    
ه وجود                   پيش ار ميالد     ٣٣١تا۵۵٨در سال های     ار را ب وری های آن روزگ رين امپرات د ت يکی ار قدرتمن

  آورند 
رورش     ٧٩عليرضا حکمت در کتاب آموزش وپرورش در ايران باستان صفحه             هدف های آموزش وپ

  :در ايران باستان را بر اساس تعاليم زرتشت پيامبر  به شرح زير تقسيم بندی نموده است 
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ردار  , ليم زرتشت قرار داشت وشامل سه شعار گفتار نيک            هدف دينی واخالقی که بر اساس تعا       -١ ک
  بود نيک وپندار نيک 

  پاکدلی وپاک تنی را تعليم می داد ,راستی , هدف نيرومندی وبهداشت که جوانمردی -٢
  )در آيين زرتشتی پاکيزگی تن ازوظايف دينی است وناپاکی تن وبيماری منسوب به اهريمن است (
ر                    هدف جنگی به منظور نگ    -٣ ه اساس آن ب شايی ک ا کشور گ اهداری مرز وبوم وحفظ آرامش واحيان

 تعليمات نظامی بوده است
  هدف اقتصادی که تعليم حرفه ها وصنايع وکشاورزی ودامداری وبازرگانی را در بر می گرفت -۴
هدف سياسی که عبارت از تعليم کشورداری  از نظر تامين امنيت داخلی وروابط با ديگر کشورها                  -۵
  دبو

يم   ه آن  اطالق کن ه را ب ام مدرس وان  ن ه بت يم وتربيت ک رای تعل ومی ب ازمان عم تان س ران باس در اي
وده                     ا ب انواده ه ده خ ر عه دتا ب يم وتربيت عم ار تعل ان      ,وجود نداشت  ک ان واعي دان  حاکم رای فرزن ا ب ام

ان ت           دنی   واشراف درميدان های اختصاصی وحکومتی برنامه های آموزشی منظم زير نظر مربي عليمات ب
  ونظامی  وجود داشت 

وده است        :کريمی در همان کتاب آورده است        ا کشوری ب ران تنه ين اي در ميان کشورهای مشرق زم
  که در نظام تعليم وتربيت خود بيشترين الويت را به به ورزش وتربيت بدنی داده است 

  : می نويسد٢٨۴در صفحه  عليرضا حکمت در همان منبع آموزش وپرورش در ايران باستان 
ه ورزش گذشته از                     ده داشتند ک د وعقي ايرانيان برای ورزش وپرورش بدن نتايجی اخالقی قائل بودن

  جوانمردی وفروتنی نيز می باشد,تامين تندرستی ونيرومندی پروراننده صفات نيکی همچون شجاعت 
وانی وحما              ران کهن را       حکيم ابوالقاسم فردوسی  حماسه سرای بزرگ ايرانی که داستانها ی پهل سی اي
  :ازمنابع پهلوی به نظم در آورده است اين عقيده ايرانيان باستان را چنين بيان کرده است

 زنيرو بود مرد را راستی                                 زسستی کژی زايد وکاستی 
 
 
 

  :ه است زنده ياد مرحوم استاد غالم رضا انصاف پور در کتاب  تاريخ وفرهنگ زور خانه  نوشت
ارزه   سفه مب ور وظلمت   ( در حقيقت فلسفه و جهان بيني ايرانيان در دوران باستان فل   اهورا  ) است  ن

ايي               ,مزدا و اهريمن دو قطب اين فلسفه را تشكيل مي دهند             شه هاي آري رين اندي ور و ظلمت از آهن ت  ن
  . است و توجه به اين دو عامل همواره مشي اجتماعي ايرانيان بوده است

دا داده    ٤٣ آتاب مينو خرد پهلوي باب       در ين ن  براي تجهيز ياران اهورا مزدا در جنگ با اهريمن چن
  :شده

د و سپر راستي و  « ن آني ر ت ان ب ه نفس و اطمين اد ب ه اعتم د و جام روان دانش را برخود بيارايي
  .» به جنگ اهريمن بشتابيد  آماده,درستي در دست بگيريد و با گرز سپاس و آمان تدارك

ان                      رد ايراني رد ف رايض ف دني از ف دن و تربيت ب شت، سالمت ب ر آموزشهاي زرت در دوره اوستا بنا ب
  .شمرده مي شده زيرا معتقد بوده اند آه سالمت روح افراد وابسته به سالمت بدن است

زدا درخواست مي           ١٩ فقره  ٩در يسنا     ه از اهورا م ز آ نج چي سان اوستايي ضمن پ  آمده آه يك ان
  . بهشت و دوم قوت بدن بودآرد اول 

ا                     شه دع ايراني اوستايي تندرستي و برومندي و نيرومندي را از شرايط اوليه زندگي مي دانست و همي
  مي آرد آه اهورا مزدا به وي فرزندي توانا و نيرومند و تندرست بدهد

د                     ٧٨ فقره   ٥در يشت   .  د و چابك ازدواج آن ا جواني برومن ر آرزو داشت ب ا از او      آمده آه هر دخت  ت
  .فرزنداني نيرومند به وجود آورد
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هاي  اين خواسته ها، نمودار ارج زورمندي و آارآمدي مرد دلير براي پاسداري و سربازي از ارزش            
  . زندگي و دسترنجها و آبادي ها و استقالل شخصيت اجتماعي ايرانيان دوره اوستا مي تواند باشد

وي و            ياندينشاه ايراني سليستر در آتاب اخالق ايران       االت معن  باستان پس از گفتگو درباره اهميت آم
فحه      سماني در ص ال ج ا آم وأم ب اني ت هرها و     ٢١روح ا و ش تا ه اع از روس داري و دف اب پاس ن آت  اي

  . آشورهاي آريايي را بزرگترين وظيفه اخالقي و نظامي ايرانيان دوره اوستا ياد آرده است
 .  

ان باستان    « خود موسوم به  در آتابAdolf Rapp آدولف راپپروفسور » مذهب و مراسم ايراني
  :مي نويسد

ان را در            « وي ايراني ت و روح معن ه اس ب توج ز جال ر چي يش از ه تان ب ه در دوره باس زي آ چي
  زندگاني اجتماعي آنان مجسم مي نمايد روش آموزش و پرورش آنهاست

ن.  يوهاي ی   ش شأ تربيت ان من ودآي در روح جوان روزاز آ ساسات  ب ا اح ده و  ک وپ ك گردي ردار ني آ
دني                   به سوی     ها ايشان را در آار    روي رواني و ب ان ني دا چن راستي و ترقي راهنمايي مي نمود و از ابت

ه آساني                            ه ب راد آن در آتي ه اف رد آ آنان را مهياي آار مي ساخت و جامعه صحيح و سالمي تربيت مي آ
  . ل وطن و ملت خود انجام دهندمي توانستند منشأ خدمات شايان شده و وظايف خود را در قبا

شيان در                           شاهي هخامن ان شاهن ا زم ا ت ه از عصر ماده دني آ وي و ب اين روش آموزش و پرورش معن
ه طوري توجه                         « ود و ب شده ب پازارگاد در دربار ايران برقرار بود، در تمام ممالك شرقي نظير آن ديده ن

ه     يونانيان به آن جلب شده آه از زمان هرودوت به بعد آن رو               وش تعليم و تربيت را از ايرانيان فرا گرفت
  ».در يونان رواج دادند

رودوت  سد) I, I36  Herodot(ه ي نوي ست   «: م ا بي سالگي ت ود را از پنج دان خ ان فرزن ايراني
  .»...اسب سواري، تير اندازي و راستگويي و : سالگي به سه امر عادت مي دهند

ي بيست و       سن مقتضي براي آم (Strabon . XV)استرابون  نج سالگي ال رورش را از پ وزش و پ
ازي و سوارآاري مي                               زه ب دازي و ني ون تيران ل فن ه تكمي ان ب ن مدت جوان ه در اي چهار سالگي نوشته آ

  . پرداختند
  :  مي نويسد(Platon, Alcibiad Prim P , I2I  D)افالطون 

ه مي سازند            « ان    آموز. پارسي ها با توجه آامل آودآان را با ورزش قوي بني ان و آودآ اران جوان گ
ند و روح         ي آوش ان م الق آن ذيب اخ درز داده و در ته تي ان تي و درس ه راس شت ب ات زرت ا تعليم را ب

  » . ر ايشان مي دمندددالوري و مردانگي و آزادگي و جنگاوري را
ارك   سد  (Plutarque , Alex . 23)پلوت دام از محاسن      «:  مي نوي ران رشادت و تناسب ان در اي
ام    رده مي شود و ايرانيان مي آوشند به وسيله ورزش         جوانان شم  ردن وانج ات مختلف       ک دنی  حرآ ر   ب  ب

  ». خود بيافزاينداندامزيبايي 
مورخين يونان باستان در موارد متعدد ديگر از ورزشهاي پهلواني و جنگي ايرانيان باستان سخن مي                 

ه مي شد،       چنانكه گزنفون در آتاب آورشنامه از ورزشهاي گوناگوني آه  : گويند ران آموخت ان اي ه جوان ب
د        . ياد مي آند   دين شرح سخن مي گوي ايي، اسب سواري،    «: و باز استرابون از انواع ورزشها ب راه پيم

رش، شكار،                      اب فالخن، پ ه سوي هدف، پرت تيراندازي پياده و سوار، زوبين اندازي پياده و سوار، شنا ب
وار     اده و س وي پي ازي گ رما   ... ب ل س راي تحم ي       رياضت ب ادرت م ا مب ه آنه ان ب ه ايراني ا آ  و گرم

  ».ورزيدند
سد ون مي نوي ن  «:  گزنف ام اي د و چون تم را مي گرفتن اي ورزشي را ف ستني ه سام دان ان اق ايراني

  مراحل را مي گذراندند به خصال پهلواني متمايز مي گشتند و آنان را گردك يعني جوان گرد مي ناميدند
دی               ايرانيان پس از پذيرش آئين مقدس        دن جدي اسالم  ودر اثر خدمات متقابل اسالم و ايران پايگذار تم

شدند که نقش مهمی را طی قرن هادر تمدن جهانی ايفا نمود دراين دوران شاهد شکل گيری فعاليت های              
  ورزشی در قالب گروه های اهل فتوت هستيم 
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ام            البراي آگاهي ازوسعت دامنه دستور       وت ن ايي هاي مكتب فت ا     عملها وراهنم ه ه وت نام دادي ازفت تع
ه مي شود          اء                   . دراين جا گفت ذآره االولي د شاهنامه فردوسي، ت ي مانن . گرچه سراسر آتب آالسيك ايران

س    تان وگل امي ، بوس سه نظ ر، خم ق الطي وي   تمنط وي مول وي معن افظ ، مثن وان ح شحون . …ان ، دي م
زصدها آتاب ورساله نام برد آه      ازآموزش هاي درخشان انساني آيين فتوت است ، بااين وجود مي توان ا            

ه االخوان في خصايص                      تنها موضوع آن ها درخصوص فتوت تاليف شده مانند فتوت نامه سلطاني ، تحف
 الفتيان سمرقندي، رساله فتوتيه ، فتوت نامه چيت سازان ، فتوت نامه عطار، فتوت نامه ابوعبدالرحمن                 –

اب              نيشابوري ، فتوت نمامه علي بن عبدالرسول ، فتوت           داهللا انصاري ، آت ه االخوان خواجه عب نامه تحف
وم      ه منظ وت نام ر رازي ، فت ام فخ وت ام اله فت اني ، رس دالرزاق آاش وت عب د الفت ي، قواع وت حنبل الفت
داني ،                              ي هم يد عل ه  ميرس اله فتوتي ه سمناني ، رس وت شيخ عالء الدول ناصري سيواسي ، رساله في الفت

امي    …فتوت نامه ابن معمارو      ه تم اريخي                    آ ردم گرايي ت ساني وم شگر عواطف عالي ان د نماي  مي توانن
   )غالمرضا انصاف پور تاريخ وفرهنگ زورخانه (.ايرانيان باشد 

  
  مفهوم ورزش 

مردم به صورت تجربي و بينشي معناي واژه ورزش را گاه به صورت سرگرمي و گاه براي 
از ديدگاه صاحب نظران صنعت  . ورزشكاران حرفه اي به معناي وظيفه و شغل تعبير می کنند 

ورزش وسيله اي براي ايجاد شغل است و از نظر بازاريابي ورزشي نيز به ,گردشگري و جهانگردي 
  . عنوان يك آار اقتصادی محسوب مي شود 

سينگر و اسپريد دو تن از صاحبنظران در آتاب مديريت ورزشي معاصر ، ورزش را فعاليتهاي 
  .  ها آه بر اساس مقررات مدون انجام مي شود تعيين آرده اندجسماني، رقابتي بين انسان

  :تعريف متفاوت ديگري را عرضه آرده است )  ١٩٨٨( وندرز واگ 
 ورزش فعاليتی رقابتي است آه با استفاده از وسايل و امكانات خاص و با ابعادي ويژه از جهات 

  . ورت  مي گيردزماني و فضايي براي دستيابي به رآوردهاي برتر و باال تر ص
  :ورزش را) ١٩٩۴( پيتر فيلدينگ و ميلر 

 هر نوع فعاليت تجربي يا حرفه اي به منظور آمادگي جسماني ، تفريح ، ورزش قهرماني و ياوسيله 
  ای براي پرآردن اوقات فراغت مطرح ميکنند

ص نياز در اين ديدگاه ورزش از روي ضرورت رقابتي نيست و هميشه هم به وسايل و مقررات خا. 
ورزش به فعاليتهايي اطالق مي شود آه تمرين ، دويدن و انجام حرآات موزون را در بر مي . ندارد 
  .  گيرد

  مقوله ارزش شناسی در ورزش
کيفيت  چگونگی عملکرد افراد واينکه چه بايد باشد ازجمله مباحث مقوله ارزش , فضيلت ,حقيقت 

قيات اين امکان را می دهد تا بدانيم  که  رفتارمان شناسی است  به عنوان بخشی ازارزش شناسی اخال
  .وچگونگی تاثير مابر کنش های ديکران اهميت بسياری دارد

 سواالتی در مورد اينکه جه چيز اخالقی ومنصفانه است ؟ چه چيزی زيبا وخوشايند است ؟  وچه 
 به شمار می آيد چيزی از نظر هنری نيکوست ؟  بخشی از ارزش شناسی است واز مقوله اخالقيات

نيز ازجمله مباحث دانش ... شيرجه  اسکيت و, ژيمناستيک,داوری درورزش های موزون وريتميک 
  زيبايی شناسی است

اصطالحات اخالق ومعنويت با مسئوليت های انسانی ارتباط دارند همه افراد بر اساس قبولی ارزش 
د نيز از اکاهی ورفتار های باالی اخالقی ها داوری می کنند وبايستی توجه داشته باشيم که همه افرا

ومعنوی بر خوردار نيستند معموال ما  از خرد سالی در معرض آموزش ها ی اخالقی قرار داريم ولی 
  فرا گيری توان تفکر منتقدانه در باره اين اصول مدتها طول

   می کشد وسر انجام به موقعيتی می رسيم که سوال کنيم چرا ؟
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ان ورزشی باتوجه به ارتباط مستقيم اخالقيات ومعنويت با  حوزه تصميم گيری   لذا الزم است مدير
انها از مواردی که ارزشمند وشايسته می باشد آگاهی يابند  وبرای توزيع  منصفانه اين خوبی ها تالش 

شناسايی وحساس بودن به خوبی ها واصول اخالقی ,کنند  به عبارت ديگر درپاره ای از موقعيت ها
برای سهيم شدن همه تيمها دراين خوبی ها ودستيابی به راه حلی اصولی وشيوه هايی برای نيل وتالش 

  .به اهداف اخالقی به شمار می آيد 
  برای مثال مشخص کردن وگنجاندن اصول وانتظارات اخالقی در دستور کاراداری مسئول ورزش 

کنندگان در اين برنامه هارااز باشگاههای ورزشی وساير محيط ها ی ورزشی هم سازمان وهم شرکت 
 منافع ان بهره مند می شوند

) Joy T.DesSensiکناکس ويل.  دانشگاه تنسی (×Contemporary Sport 
Management  

  
  
    مختلف و ايفاي نقش هاي  انجام وظايفان در مربييتمسئول 

  ش هاي و ايفاي نق مختلف انجام وظايفيت مسئولان مربيهمانگونه که مالحظه می شود  
پايبندي بر بازيهاي مربيگری و مديريت رابر عهده دارند اما مهمترين  مسئوليت های مربيان   ,معلمی

مبنا است آه فلسفه براين  اين  و فلسفه مربيگري استاست که همان ) بازی های منصفانه   (جوانمردانه
 آنند،پيام بازيهاي ورزش نوعي دنبال آردن اصول اخالقي است و همه افراد بايد در آن شرآت

 برای پيشبرد بازی های منصفانه  بايستی .منصفانه،تقويت روح آمال گرايي،صداقت و راستي است
                      مفاهيم کلی وخاصی را مورد توجه قرارداد 

 :مفاهيم آلي  
 محترم شمردن قوانين بازي 

   احترام به داوران و قبول راي آنان 
   احترام به حريف

  يجاد فرصتهاي يكسان براي تمام بازيكنان ا
  حفظ وقار و متانت در تمام شرايط

  پرورش روحيه رقابتي مفيد وتصوير ذهني مثبت از خويشتن در هر ورزشكار 
 . بر اهميت رسيدن به سطح عالي به عنوان يك هدفنتاآيد داشت

  .چيان رفتار ي هم سو با رفتار مورد انتظار از طرف بازيكنان و تماشان داشت
   نقش قانون  احترام گزاردن  بهتشويق بازيكنان  به

  . ودوست داشتن حريف احترام گذاردن به داوران و حريفان در بازيكنانت  جديا تشويق ب
  . بدون حريف رقابتي وجود نخواهد داشت پس حريف را دوست بداريد 

  : براي آنها توضيح دهيد
   و باخت است  نهايت سعي و تالش در بازيها مهمتر از برد

   آيفيت انجام ورزش مهمتر از تعيين برنده يا بازنده است
به خاطر داشته باشيد آه تمام بازيكنان به نوبه خود مهم هستند وبايد با احترام با آنها رفتار   
 .شود

  . به عنوان يكي از ابعاد زندگي معرفي ورزش        
  

 مفاهيم خاص 
  »ر پيروز شويد  بايد بياموزيد چگونه شكست بخوريدشما قبل از اينكه يادبگيريد چطو« 
  می گويد در رشته دو ماراتون ١٩٧٢ فرانك شورتر  برنده مدال طالي المپيك   
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اآثر بازيكنان    پذيرفتن شكست با متانت يكي از مراحل اوليه آموزش بازيكنان استدرواقع       
اري از بزرگترين ورزشكاران و تيم ها ، بسي در رقابتهاي ورزشي اغلب اوقات شكست مي خورند

 . در بيش از پنجاه در صد مواقع با شكست مواجه مي شوند
 احترام به حريفان و خود,تشويق بازيكنان براي به آار بردن منتهاي سعي و تالش 

  حفظ متانت هنگام شكست از اهميت خاصي برخوردار است , حفظ وقار به هنگام پيروزي
  :آموخت بايد به بازيكنان خود انديشی  ازمسئائل بسيار مهم است  تقويت  روحيه مثبت

به خود . به آينده خود بنگرند ونه به گذشته.  وقتي با خود صحبت مي آنند مثبت بينديشند 
  بينديشند نه به ديگران

  صحبتهايشان سازنده و مثبت باشد نه مخرب و منفي.
  

 تصوير ذهنی از خويشتن سنگ بنای رفتار اوست
همساالن و مربيان شکل می , ری که مردم ازخود دارند ازواکنش های ديگران مثل والدين تصو

شکل کلی اين تصوير مشخص می شود عقايد مردم راجع به , بعد ها با تجربيات زندگی. گيرد 
  خودشان بر رفتارانان تاثير به سزايی دارد تصورذهنی فرد ازخويش سنگ بنای رفتارهای اوست 

  
 مربيگری  و سوگند نامه اخالقي,اصول ارزشي 

نمونه اصول ارزشی واخالقی مربيگری را که توسط ,      درپايان اين مقاله فرصت را مغتنم شمرده
 ) http;//www.coach.c(انجمن مربيان کانادا تهيه شده به عالقمندان  ارائه می نمايد 

 ديگر اعضاي و ، ورزش در انجام وظايف خود در ارتباط با ورزشكارانسوگند ياد می کنم 
   .م حرفه مربي گري و عموم مردم با درستي و صداقت عمل آن

 تا به موجب آن تمام وظايف م  تا هر آن چه الزم است را تدارك ديده و آماده آنم آنمی تالش 
  م شايستگي انجام ده باخود در قبال رشته ورزشي مربوط را

 و همه تالش خود را براي تكامل بيشتر وي به  مبه ورزشكار به عنوان يك انسان آامل نگاه آن
  .م آار گير

و بر آن حاآم است ، شده  ورزش در آن چارچوب تعريف مدون وروح آنرا که قوانين و مقررات
  م بپذير

 آه مسابقات در شرايط م  تا اطمينان يابمنقش دست اندرآاران در تدارك و تعيين داوري را بپذير
 .منصفانه اي برگزار شود 

مراتب ادب ، عهد و پيمان و احترام خود را : سبت به دست اندرآاران امور و ساير مربيان ن
   .م بيان و در عمل رعايت آن

(  و از اصول بازي منصفانهم باالترين استاندارهاي اخالق و رفتار شخصي را داشته باش
   .م حمايت آن)نمردانهجوا

ن را در راه دستيابي به توانايي هاي ورزشي و  ورزشكارام  تا بتوانم مرجع و پناه مطمئني باش
   .م اتكا به نفس ياري آن

 و همواره به فكر مصالح م ورزشكاران را مورد توجه قرار ده) فردي (تفاوت هاي شخصي 
   .مدراز مدت ورزشكاران باش

   .مهدف گذاري خود را با توجه به هدف هاي واقعي و با نيت رشد و تكامل ورزشكار انجام ده
تعاون و تشريك مساعي با ديگر ان ، خود انظباطي   : م ر موارد زير سرمشق و نمونه باش د

  احترام به مسئوالن و مخالفان
  . رفتار مناسب به هنگام سخن گفتن ، لباس پوشيدن و سلوك 
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آنها مايلند بدانند در نزد مربي خود چه جايگاه و  : م رزشكاران روراست ويك جور باشبا و
  .ارزشي دارند

   م با رسانه ها ، دست اندرآاران ليگ ووالدين تعامل برقرار ساز  تام  آمادگي داشته باش
  آنها نقش بسيار مهمي در ورزش ايفا مي آنند 

  . مطمئن شويد آه هيچ گونه ايذا و اذيتي در محيط ورزش وجود نداشته باشد 
  

  
 موفق باشيد

  
  :برخی ازمنابع وماخذ

  انتشارات اداره کل تربيت وزارت آموزش وپرورش فصل نامه نيرو ونشاط از 
   معين  - آنندراج–برهان -فرهنگ  های  دهخدا 

  شاهنامه فردوسی )  ٣٣: ١سمك عيار (  »٢١۶ارمغان .  مرزبان نامه  هفت پيكر 
  جواد کريمی نگاهی به تاريخ تربيت بدنی جهان 

  عليرضا حکمت در کتاب آموزش وپرورش در ايران باستان
  .   ياد مرحوم استاد غالم رضا انصاف پور در کتاب  تاريخ وفرهنگ زور خانه  زنده 

 
  ٤٣در آتاب مينو خرد پهلوي باب 

 دينشاه ايراني سليستر در آتاب اخالق ايرانيان باستان
  مذهب و مراسم ايرانيان باستان« در آتاب خود موسوم به Adolf Rapp آدولف راپپروفسور

  هگزنفون در آتاب آورشنام 
  تصحيح دکتر محمد جعفر محجوب فتوت نامه سلطاني 

 سينگر و اسپريد دو تن از صاحبنظران در آتاب مديريت ورزشي معاصر ، ورزش
.Joy T.DesSensiسی شگاه تن ل.  دان اکس وي  Contemporary Sport×) کن

Management  
Sport Administration Manual      ی المپي ی ومل ين الملل ه ب ک جمهوری   از انتشارات کميت

  اسالمی ايران
 ) http;//www.coach.c(اصول ارزشی واخالقی مربيگری انجمن مربيان کانادا  . 

  برنامه اخذ گواهينامه مربيگری ملی  معاونت فرهنگی وآموزشی سازمان تربيت بدنی  ونشر دانا
ت مورگان موتن اصول مربيگری موفقيت آميزبسکتبال معاونت فرهنگی وآموزشی سازمان تربي

  بدنی   ونشر دانا
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