دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي
سال سوم ،شماره پنجم  ،پاييز وزمستان( 8931صص) 67-11

رابطه اخالق فضیلت و ورزش و تأثیر آن بر سبک زندگی دينی
ولی اهلل نصیری  -1صادق میر احمدی – 2خسرو نجفی

3

چکیده
ورزش در روحيه و خُلق انسان تأثير مثبت و سازندهای دارد و ميتواند روح پهلواني را در
ورزشكار تزريق و آن را شكوفا كند .مهمترين جنبۀ اين تأثيرها ،رشد شخصيت و تقويت روحيات و
فضايل اخالقي فرد در خانواده است .عالوه بر رشد شخصيت و فضايل اخالقي ،ورزش به طور مؤثّری در
تحوّل «جنبۀ اجتماعي شخصيت» يا «صالحيت و شايستگي اجتماعي» فرد و خانواده اثر داشته است.
يافتهها نشان ميدهد كه غلبه كردن بر كشمكشها و مشكالت در ورزش ،امكان دارد احساس
شخصي فرد را در مورد شايستگي و كنترل خويش قرار دهد ،انگيزۀ دروني او را برای بروز رفتار شايسته
بيشتر كند و شخصيت او را به شكلي بسيار مثبت ،تحت تأثير قرار دهد.
در اين مقاله داده ها به روش كتابخانه ای گردآوری شده سپس با روش تحليل محتوا ،رابطه
فضيلت اخالقي و ورزش و تأثير آن بر سبک زندگي خانواده اسالمي با تأكيد بر آيات و روايات مورد
بررسي قرار گرفته است.
اين نتيجه به دست آمد كه اخالق فضليت عالوه بر اينكه باعث بوجود آمدن روحيه پهلواني،
تواضع ،نظم و انضباط ،علم و معرفت و كنترل خشم ميشود ،همچنين شخصيت و صالحيت اجتماعي
فرد و خانواده را ارتقا ميدهد.
واژههای کلیدی :سبک زندگي ،تواضع ،اخالق فضيلت ،ورزش ،دين اسالم.
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مقدمه
يكي از پرسش های مهمي كه در سرتاسر انديشه بشری مطرح شده است و ذهن
متفكّ ران را به خود مشغول كرده است عبارت است از اينكه« :چگونه بايد زندگي
كنيم؟» .برای اينكه به جنبه های مختلف اين پرسش بپردازيم دو پرسش زير مطرح مي
شود« :من چگونه شخصي بايد باشم؟» و «چگونه بايد عمل كنم؟» .علمای اخالق سعي
مي كنند به اين پرسش ها پاسخ دهند .پيروان اخالق فضيلت بر روی اشخاص تأييد مي
كنند نه اعمال و به همين دليل رويكرد آنها شخص محور است .بر اين اساس آنها به
پرسش نخست پاسخ مي دهند و بر اين باورند كه زندگي شما بايد مبتني بر فضايل
باشد همچون يک انسان فضيلتمند زندگي كنيد و بر اساس فضايل عمل كنيد( Crisp:
 .)2010, 24فضايل اصل هستند و اعمال خوب در مرتبه بعد قرار دارند .به عبارت ديگر
اگر كسي انسان فضيلت مداری باشد ،ضرورت ًا عمل نيک انجام مي دهد .در مقابل سود
گرا ها و وظيفه گراها بر روی اعمال تأكيد مي كنند و به همين دليل رويكرد آنها عمل
محور است .آنها پرسش دوم را اصل در نظر مي گيرند و بر اين باورند كسي عمل
خوبي انجام داد ،آن شخص اخالقي است .اين دو پرسش درباره ورزشكاران نيز مطرح
مي شود .يک ورزشكار چگونه شخصي بايد باشد؟ و چگونه بايد عمل كند؟ اگر يک
ورزشكاری كار خ ودش را در ميدان مسابقه به خوبي انجام دهد ،كافي است؟ يا اينكه
فضايل اخالقي هستند كه باعث ممتاز شدن يک ورزشكار مي شود؟ از سوی ديگر
آراسته بودن ورزشكاران به فضايل اخالقي ،چه تأثيری بر سبک زندگي آنها دارد؟
از ديرباز انسانها ،برای مقاصد خاص ،به فعاليتهای بدني و ورزشي مختلفي دست
ميزدند .اين ورزشها ،گاهي جنبۀ تفريحي داشت و گاهي جنبۀ آمادگي جسماني برای
شركت در جنگها و دفاع از خويشتن و خانواده .امروزه با گسترش ميدانهای رقابتي و
مسابقات بينالمللي ،ورزش برای ملّتها به يک ارزش تبديل شده است كه مزايای مادی
و معنوی خاصي را برای ورزشكار و كشورش به ارمغان ميآورد .در اين ميان ،ورزشكاران
بيشتر به ماشينهای مكانيكي تبديل ميشوند و كمتر به فضايل اخالقي ورزشكاران
توجّه ميشود .بسياری از مربيان تنها به ورزشكاری اهميت ميدهند كه ظرفيت كافي را
برای شركت در مسابقه و برنده شدن داشته باشد؛ يعني اهميتي به مسائل روحي،

رابطه اخالق فضيلت و ورزش و تأثير آن بر سبک زندگي ديني

68

معنوی و فضايل اخالقي ،ورزشكاران داده نميشود .گاهي بر اثر آسيب ديدن ،ورزشكار
حتّي در باالترين سطح آن خيلي زود از صحنههای نبرد كنار زده ميشود و ورزشكاری
با ظرفيت بهتر جايگزينش ميشود .البته اين امری طبيعي است؛ زيرا هدف قهرمان
شدن است و نمي شود اين موضوع را ايراد يا خطايي در كار مربي دانست؛ ام ّا ميشود
جنبههای ديگر را همزمان با ظرفيتهای فيزيكي رشد داد و مهم دانست .روح و روان
يک ورزشكار است كه جسم او را در احاطۀ قدرت فيزيكي اداره ميكند .امر ورزش با
تهذيب نفس همراه است .با توجّه به اينكه در هر دين و مذهبي ،امر ورزش ،امری نيكو
و پسنديده بر شمرده شده است ،ميتوان اظهار داشت گرايش ورزشكاران به فضيلتهای
اخالقي كه موازی با برآيند اديان مختلف باشد ،بيشتر از انسانهای عادی است .در واقع
اخالق فضيلت كه مورد تأكيد اديان ا ست و ورزش پيوند عميقي با يكديگر دارند به گونه
ای كه ورزش به پرورش فضيلت كمک مي كند و از سوی ديگر فضيلت ،باعث ممتاز
شدن يک ورزشكار مي شود.
اگرچه بحث اخالق فضيلت ،يكي از سه رويكرد اصلي فلسفه اخالق معاصر است و
آثار مهمي در اين زمينه نگاشته شده است ولي تا آنجا كه نويسندگان اين پژوهش
بررسي كردند هيچ پژوهشي درباره رابطه اخالق فضيلت بر ورزش و تأثير آن بر سبک
زندگي ديني انجام نگرفته است .اين پژوهش مي تواند سرآغازی برای طرح مباحث
اخالق فضيلت ،بر ورزش به زبان فارسي باشد .برای تبيين رابطه اخالق فضيلت و ورزش
و تأثير آ ن بر سبک زندگي ديني ،ابتدا مفاهيم كليدی مورد بحث از قبيل اخالق
فضيلت و ورزش و سبک زندگي را توضيح مي دهيم و در نهايت مناسبات اخالق
فضيلت و ورزش و تأثير آن بر سبک زندگي ديني را موذد بحث و بررسي قرار مي دهيم.
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 .8اصطالحات و مفاهیم
 .1-1اخالق فضیلت
فيلسوفان در طول تاريخ همواره سعي مي كردند برنامه و روش زندگي را برای
انسان ها عرضه كنند و آنها را بهسوی سعادت هدايت كنند .به همين منظور اخالق و
امور مرتبط با آن ،از ديرباز موردتوجّه آنان قرار گرفته است .اخالق در عهد باستان
بيشتر دربارۀ اين مسئله كه انسان چگونه بايد زندگي كند و آنچه را كه با او و در اطراف
او رخ مي دهد چگونه ببيند ،شكلگرفته است (دروبينسكي .)10 ،0369 ،در سرتاسر
انديشه بشری ،اخالق به پرورش ملكات يا ويژگي های خاصي پرداخته است كه در ميان
آنها «منش» و «فضايل» قرار دارند (فرانكنا .)038 ،0306 ،فضايل عبارتند از :ملكات يا
ويژگي هايي كه كامالً ذاتي نباشند؛ فضايل بايد به وسيله تعليم و تمرين و يا شايد از
طريق موهبت الهي به دست آمده باشند .فضايل ويژگي های «منش» هستند كه
مستلزم گرايش با انجام اعمال خاص در اوضاع و احوال خاص هستند (همان.)041 ،
در اخالق يونان باستان "آرته" يک اصطالح كليدی است كه معموالً به «فضيلت»
ترجمه مي شود امّا بيشتر به معني خوبي و نيكي؛ يعني كيفيتي برای خوب بودن انسان
ها است ( .)Craij,1998,373اين اصطالح درگذر تاريخ معاني متفاوتي به خود گرفته
است .در حماسه های هومری كه قديمي ترين آثار ادبي و فرهنگي يونان باستان است،
فضيلت تقريب ًا هيچوقت به معني خلقوخویهای اخالقي يا روحي در نظر گرفته نمي
شود بلكه بيشتر به معني نيرو و مهارت و چابكي يک مرد جنگي يا يک ورزشكار و
به ويژه شجاعت پهلواني است ،شجاعتي كه هميشه دربردارنده نيروی جسماني است
(يگر .)40-43 ،0306 ،در آثار هومر ،فضيلت برای هر نوع برتری و افضليتي به كار رفته
است؛ يک دونده سريع آرته پاهای خود را به نمايش مي گذارد و يک پسر در تمامي
نقش ها ،ورزشكار ،سرباز و ح ّتي در فكر بر پدرش فضل و برتری دارد (شهرياری،0391 ،
.)31-30

سوفسطائيان خود را آموزگار يونانيان و فضيلت مي دانستند .فضيلتي كه آنها به
تبليغ و ترويج آن مي پرداختند ،مو ّفقيت و كارآمد بودن برای رسيدن به قدرت در
دولت -شهر بود .آنها اساس تعاريف خود از فضيلت را سليقۀ توده مردم مي دانستند؛ اين
نظريه به رواج نسبيگرايي مي انجاميد با سقراط و افالطون اين اصطالح بيش از قبل در
معاني اخالقي به كار مي رفت .آنها سعي مي كردند تعريفي از فضيلت بيان كنند كه
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مبتني بر معرفت يقيني و اصول ثابت باشد .سقراط همواره بيان مي كرد كه فضيلت
همان معرفت است (پروتاگوراس .)360 ،چيستي فضيلت و چگونگي كسب آن و ارتباط
فضايل با يكديگر مسئلۀ اصلي رساله های اوليۀ افالطون بهحساب مي آيند .همچنين
افالطون نخستين منبع برای مطرح كردن فضايل اصلي ،دانايي ،شجاعت ،اعتدال و
عدالت است (پروتاگوراس .)331 ،فهرستي كه پس از او مورد پذيرش اكثر فيلسوفان قرار
گرفته است .در كاربردی كه افالطون از واژه فضيلت دارد ،اين واژه در معني نيكي به كار
رفته است .در هر چيزی كه از نيكي سراغي است ،فضيلتي نيز وجود دارد .با اينكه نمي
دانيم معرفت خير (نيک) چيست ،فضيلت وقتي تحقّق مي پذيرد كه توأم با خير باشد
(پاتوچكا.)84 ،0391 ،

با اين وجود ،نظريهپرداز اصلي فضيلت در فلسفه غرب ،ارسطوست .او در كتاب
های اخالق اودموس و اخالق نيكوماخوس به تبيين نظريۀ فضيلت مي پردازد .وی در
كتاب نخست اخالق نيكوماخوس مي گويد« :فضيلت ملكه ای است كه موجب انتخاب
آزاد در عمل مي شود و منحصراً موقوف به اراده ماست و متضمّن حد وسطي از لحاظ
ماست كه از راه تعقّل مشخّص مي شود» (ارسطو .)010 ،0390 ،از نظر ارسطو ،فضايل آن
ويژگي هايي هستند كه با اكتساب آنها شخص مي تواند به سعادت دست پيدا كند (مک
اينتاير .)110 ،0381 ،فضايل نه تنها عمل كردن به شيوه های خاص بلكه همچنين تمايل
به احساس كردن به شيوه های خاص نيز هستند (همان .)119 ،از نظر وی تنها خير في
نفسه فضيلت است و ساير خيرها انسان را در دستيابي به فضيلت كمک مي كنند (
استيس.)181 ،0391 ،

خواجه نصير طوسي ،غزالي و نراقي از پيروان اين نظريه هستند .از نظر نراقي«
فضايل اخالقي ،سرمايه نجات و رستگاری انسان و عامل رسيدن وی به سعادت جاودانه
است و رذايل اخالقي ،عامل بدبختي و شقاوت هميشگي وی است .بنابراين پاک ساختن
نفس از رذايل و آراستن آن به فضايل ،از مهمترين واجبات برای هر انساني است به گونه
ای كه بدون آن دستيابي به زندگي حقيقي محال است .بنابراين بر هر انسان خردمندی
واجب است كه در به د ست آوردن فضايل اخالقي كه حد وسط اعتدال در خوی ها و
صفات است و از جانب شريعت به ما رسيده است كوشا باشد و از رذايل كه افراط و
تفريط است دوری گزيند» (نراقي.)41 ،0383 ،
نظريۀ فضيلت بيش از  1111سال نظريۀ غالب درزمينۀ فلسفۀ اخالق بوده است.
ولي در دوران مدرن ،بحث دربارۀ فضيلت اخالقي كمتر موردتوجّه قرار گرفت .در اين
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ايام بهجای تكيه بر منش و فضيلت اخالقي كه از ويژگي های اخالق فضيلت است ،با
تكيه بر معيار سود برای بيشترين افراد (جرمي بنتام و جان استوارت ميل) و معيار
مطابقت با قوانين اخالقي ،با انگيزۀ اطاعت از (كانت) ،به ارزيابي فعل اخالقي مي
پرداختند .براثر تسلّط اين دو نظريه ،در دوران مدرن توجّه به اخالق فضيلت كم رنگ
شده است .در نيمه دوم قرن بيستم ،بسياری از فيلسوفان اخالق تحت تأثير كتاب
«فلسفه اخالق مدرن» تأليف اليزابت آنكسوم در بحث های اخالقي به رويكرد مبتني بر
منش و فضيلت كه ريشه در دوران باستان دارد ،توجّه نموده اند .انكسوم استدالل مي
كند كه فيلسوفان اخالق بايد ارزيابي های بيمعني دربارۀ اعمال ،همچون «عمل
درست» و «عمل نادرست» را كنار بگذارند و به جای آن ،به ارزيابي ويژگي های منشي
عامل ها توجّه نمايند .نظريۀ آنكسوم در احيای مج ّدد اخالق فضيلت بسيار موردپذيرش
واقع شد بهطوریكه اخالق فضيلت از مهمترين نظريه های اخالقي در دنيای معاصر
است .اصل و اساس اخالق فضيلت ،فضيلت اخالقي است .بر اساس اين نظريه ،عمل
صحيح و نادرست بر اساس فضايل و رذايل اخالقي تعريف مي شوند .بهعنوانمثال،
روزولين هرست هاوس مي گويد «عملي صحيح است كه آن را يک عامل فضيلت مند بر
اساس ويژگي های منشي انجام دهد» ).)hursthous,1999 ,28
بر اساس اخالق فضيلت ،ويژگي های منشي افراد و انگيزهای آنها دارای اهميت
خاصي است .اخالق بايد باعث به وجود آمدن انسان های اخالقمداری شود كه به دليل
وجود فضايلي كه درون آنها نهادينهشده ،بيدرنگ اقدام به انجام اعمال پسنديده نمايند
(زاگزبسكي و پويمن .)31 ،0381 ،اخالق فضيلت با مهم دانستن انجام عمل درست،
معتقد است كه انگيزها دارای اهميت بسياری در خوب بودن اعمال هستند .اخالق
فضيلت ،تنها به انجام دادن اعمال خوب محدود نمي شود بلكه به شخصيت ،احساسات و
عادات اخالقي نيز مي پردازد .اين نظريه يكي از سه رويكرد اصلي اخالق هنجاری است
كه بر فضايل و ملكات دروني و يا منش های اخالقي تأكيد مي كند .اخالق فضيلت در
مقابل اخالق مبتني بر عمل قرار دارد و به اين دليل آن را فضيلت محور مي نامد كه بر
مفهوم فضيلت تأكيد دارد (.)Zagzebski, 2004, xi
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 .1-2تربیت بدنی و ورزش
تربيت بدني ،امری اجتماعي است كه از طريق شركت فرد در فعاليتها و
تمرينات ذهني و جسمي ،زمينهساز فرآيند تعليم و تربيت انسان در جهت مطلوب مي-
شود ،شكوفايي استعدادها در تمامي ابعاد وجودی ،حفظ تندرستي و شادابي ،افزايش
فضايل اخالقي و پسنديده الهي را فراهم ميسازد و كيفيت زندگي را در تمامي زمينه-
های فردی و اجتماعي بهبود ميبخشد .علم تربيت بدني با استفاده از ساير علوم ،موجب
رشد و تكامل صحيح و منطقي انسان ،كسب دانش علمي و عملي ،آمادگيهای حركتي
و مهارتي و در نهايت داشتن جامعهای منظم ،پويا ،با نشاط و سالم در جهت تحقّق
اهداف واالی الهي و انساني خواهد شد(شيرعلي.)30-36 :0393 ،
ورزش وسيلهای تربيتي است كه فرد با توجّه به قوانين و مقررات ويژه و استفاده از
تكنيکها و تاكتيکهای مختلف به كسب آمادگيهای ذهني– جسمي و مهارتي مي-
پردازد و برای كسب موفّقيت و پيروزی در رقابتهای سازنده شركت ميكند .در ورزش
سعي ميشود زمينههای حضور موفّق فرد در رقابتها ايجاد و با استفاده از علوم و فنون
مرتبط و انجام تمرينات مناسب ،حركات و مهارتها به نحو مطلوبي اجرا و بهترين نتايج
كسب شود (همان.)30 :
سالمتى ،نتيجۀ ورزش است .در اهميت سالمتى ،از پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله
نقل شده است« :هر كه تنش سالم است و در جماعت خويش ايمن است و قوت روز
خويش دارد ،جهان طبق مراد اوست» (نهج الفصاحه .)014 :0330 ،امام سجاد عليه السالم
در دعايي ،از خداوند چنين طلب مىكند« :وَامْنُنْ عَلَينَا بِال َّنشَاطِ وَ أَعِذْنَا مِنَ الْ َفشَلِ
ل وَالْعَجْزِ وَالْعِلَلِ وَالضَّرَ ِر وَالضَّجَرِ وَا ْلمَلَلِ» (مجلسى)011 :0413 ،؛ خداوندا! نعمت
وَالْكَسَ ِ
سرزندگى و كوشايى را به ما ارزانى دار و از سستى ،تنبلى ،ناتوانى ،بهانهآورى ،زيان ،دل
مردگى و مالل ،محفوظمان دار.
 .1 -3سبک زندگی
سبک زندگي يكي از مؤلفه های كليدی مفاهيم علوم اجتماعي نوين به شمار آمده
و در بررسي های اجتماعي و فرهنگي معاصر به تدريج جايگاه خاصي يافته است .امروزه
مفهوم سبک زندگي در زبان انگليسي در معاني گوناگوني مانند نوع ،روش ،سبک اثاثيه،
كيفيت برتر در ظاهر ،طراحي يا رفتار ،تطابق با معيار شناخته شده ،شيوه ای كه برازنده
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و مناسب پنداشته مي شود ،خصوصاً در رفتار اجتماعي ،زيبايي ،ظرافت يا سهولت و
شيوه يا تكنيک به كار مي رود ( .)Webster, 2004: 548همچنين ،اين مفهوم با معاني
نحوه عرضه ،خصوص ًا در موسيقي يا يكي از هنرهای زيبا ،تركيب طرح های مشخص
ادبي يا فرضيه های هنری ( ،)Ibid, 98شيوه ای كه در آن چيزی گفته يا انجام مي شود.
عالوه بر آن ،مفهوم سبک زندگي به معني شيوه و روش انجام چيزی خصوص ًا شيوه ای
كه برای فرد ،گروهي از مردم ،مكان يا دوره ای نوعي باشد ،اجزا يا انجام اموری كه تمايز
دهنده فرد يا گروه يا سطح خاصي باشد ( ،)Ibid, 452طرز نگرش خاص فردی و سليقه
كه بيانگر و مميز راه زندگي است ( )Ibid, 412و شيوه انجام چيزی خصوص ًا راهي كه
نشان دهنده تأكيد بر طرز نگرش خاص يا مشخّصه دوره معيّني باشد ،به كار گرفته شده
است (.)Ibid, 216
آلفرد آدلر از اين اصطالح برای اشاره به حال و هوای زندگي فرد استفاده كرد.
سبک زندگي هدف فرد« ،خودپنداره» ( ،)self-conceptاحساس های فرد نسبت به
ديگران و نگرش فرد نسبت به دنيا را شامل مي شود (فيست و فيست .)80 :0384 ،ليزر
( )0863سبک زندگي را براساس الگوی خريد كاال تعريف مي كند .به نظر وی سبک
زندگي نشان دهنده شيوه زندگي متمايز جامعه يا گروه اجتماعي و نشان دهنده شيوه
ای است كه مصرف كننده در آن خريد مي كند و شيوه ای كه كاالی خريداری شده
مصرف مي شود ،بازتاب دهنده سبک زندگي مصرف كننده در جامعه است
(خوشنويس .)01 :0398،ياسرمَن ( )0893سبک زندگي را الگويي از مصرف مي داند كه
دربردارنده ترجيحات ،ذائقه و ارزش هاست (رباني و رستگار)41 :0390 ،؛ سبک زندگي به
مثابه مجموعۀ منسجمي از انتخاب ها ،ترجيحات و رفتارهای مصرف گرايانه است
(همان).

از ديدگاه سويل ،سبک زندگي عبارت است از :هر شيوه متمايز و بنابراين قابل
تشخيص زيستن (چاوشيان و اباذری .)14 :0390 ،سولومون اعتقاد دارد كه هر جامعه ای
دارای سبک و شيوه زندگي متفاوتي است .سبک زندگي ،فعل و انفعال فرد را در محيط
زندگي او نشان مي دهد .در جوامع سنّتي انتخاب های مبتني بر مصرف به شكل
گسترده ای براساس طبقه ،كاست ،محيط روستا يا خانواده ديكته مي شود؛ در حالي كه
در جوامع مدرن به هر حال مردم دارای آزادی عمل بيشتری در انتخاب كاالها و
خدمات و فعاليت هايي هستند كه به نوبه خود هويت اجتماعي را خلق مي كند (رسولي،
.)14 :0391
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 .2مناسبات اخالق فضیلت و ورزش و تأثیر آن در سبک زندگی دينی
 .2-1هنجارسازی
از جمله نقشهای ورزش ،تربيت انسانهای فضليتمند و دارای ارزشهای اخالقي
است .در بسياری از ورزشهای گروهي كه امروزه در سراسر دنيا در حال برگزاری است،
شاهد اجتماعي از تماشاگران و ورزشكاران متعدّدی با نژادها و مليتهای مختلفي
هستيم .در يک بازی فوتبال ،عدّهای تماشاگر با هيجان خاصي به تماشای بازی مشغول
هستند و عدّهای فوتباليست با نژادهای مختلفي در كنار هم به رقابت گروهي ميپردازند.
س إِنَّا َخلَقْناكُ ْم مِنْ ذَكَر وَ أُنْثي وَ
همانطوركه در قرآن كريم خدا ميفرمايد «:يا أَيُّهَا النَّا ُ
ل لِتَعا َرفُوا إِنَّ أَكْرَمَ ُك ْم عِ ْندَ اللَّ ِه أَتْقاكُ ْم إِنَّ اللَّ َه عَليم خَبير»
جَعَلْنا ُكمْ شُعُوب ًا وَ قَبائِ َ
(حجرات ،)03 /نژاد و رنگهای مختلف برای شناسايي هستند و همۀ انسانها با هم
برابرند ،مصداق اين موضوع ،در ورزشهای گروهي به چشم ميخورد؛ يعني در ورزش-
های گروهي و انفرادی نژادپرستي جايگاهي ندارد .به فرمودۀ رسول اكرم (ص) ،معيار
برتری و فضيلت ،تقوی است .در ورزش تقوی موازی با بهترين بودن در مهارت ورزشي
مربوط است .برتری در زمين مسابقه يا فوتبال يا هر ورزش انفرادی ديگری ،منوط به
برتری در مهارت ورزشي است نه برتری به نژاد يا ملّيت يا رنگ خاصي .در جايي ديگر
اسالم به اجتماع مسلمانان در كنار يكديگر اهميت ميدهد و عبادت كردن در جمع را
بيشتر از عبادت فردی ميپسندد .اين مطلب نشانگر اين است كه دين اسالم ديني
است اجتماعي و به اجتماع مردم برای همدلي ،هم فكری و شاد بودن در كنار هم
اهميت خاصي قائل است .مصداق اين موضوع را در اجتماع تماشاگران يک مسابقۀ
ورزشي به روشني شاهد هستيم كه با موضوع جماعت و اجتماع همخواني دارد .چه
تماشاگراني كه از اقشرها ،گروهها و نژادهای مختلف جامعه هستند و چه بازيكناني كه
به بازی فوتبال مشغولاند ،نوعي برابری و همدلي را از انسانها به نمايش ميگذارند.
بنابراين ورزش و اخالق برای همۀ جوامع هنجار ساز هستند و به ارزشهای بنياديني كه
اكثر مردم جهان آن را ميپسنددند ،ميپردازند .ورزش در دنيای اجتماعي خود تأكيد بر
فعاليتها و الگوهای سازماني و گروهي ميكند .چون الگوهای مشاركتي در ورزش
متمركز است ،بايد بر اساس شناخت از جامعه به صورت حرفهای اين الگو را بسط و
اشاعه داد .روند اشاعۀ چنين الگويي از طريق ورزش ،ميتواند فرايند مثبت اجتماعي را
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برای حل معضالت اجتماعي در سطح خرد (فرد ،خانوادهها ،محالت و )..و سطح كالن
(ملّي ،منطقهای و بينالمللي) مورد توجّه قرار دهد؛ بنابراين مشاركت در ورزش توسط
گروههای اجتماعي و تشويق جامعه ،بيانكنندۀ اين است كه «ورزش به عنوان زمينهای
مؤثّر برای يادگيری ارزشها و باورهای مورد قبول و برای كسب ويژگيهای منش
مطلوب ،امری ارزشمند نگريسته ميشود و عليرغم وجود انتقادات مداوم به خاطر وجود
اين باور كه ورزش ارزشهای مناسب نظير خود انضباطي ،رفتار جوانمردانه و قدرداني
كار سخت ،رقابت و نيل به هدف را آموزش ميدهد ،حمايت اجتماعي بسيار قوی برای
مشاركت ورزشي وجود دارد .اكثراً ادعاهای صورت گرفته درباره ارزش مشاركت ورزشي
برای نقش ورزش به عنوان يكي از كارگزاران جامعهپذيری تأكيد دارند .عليرغم وجود
باورهای فرهنگي قوی ،شواهد اندكي برای حمايت از ادعاهای گفته شده در مورد نقش
ورزش در فرايند جامعهپذيری وجود دارد ...و يا حتّي اينكه مشاركت ورزشي منجر به
ساخت منش ،توسعۀ اخالقي ،را مي توان كمتر مشاهده كرد» ( تيموری آسفچي:0398،
.)30

 .2-2رشد تواضع
ريشۀ تواضع «وضع» است ،به معنای خويش را كوچک نشان دادن ،در مقابل
«تكبّر» كه خود را بزرگ دانستن است( .مجلسي ،ج )009 :0361 ،01تواضع به معناى
فروتنى و ضد آن تكبّر و خودپسندى است .در قرآن و روايات تواضع از صفتها و نشان-
هاى بارز انسانهاى مؤمن شمرده شده است كه باعث تعالي روح و باال رفتن مقامات او
در بارگاه الهي ميشود .نقطۀ مقابل تواضع ،كبر و خودپسندی است .تكبّر و كبر ،اوّلين
گناه عالم است كه شيطان مرتكب آن شد .كبر گناهي است بزرگ و مخرب برای انسان-
ها .انسان متكبّر خود را باالتر از ديگران ميداند و به نوعي دچار خودشيفتگي ميشود.
حضرت عيسي (ع) روزی به يارانش فرمود« :از شما خواهشي دارم .گفتند :بفرما ای روح
اهلل! ما در خدمت شما هستيم .گفت :ميخواهم پای شما را بشويم .گفتند :ما به چنين
كاری سزاوارتريم .فرمود :سزاوارترين مردم به خدمت كردن عالم و دانشمند است .آنگاه
برخاست و پای ياران خود را شست و فرمود :من اينگونه تواضع كردم تا شما نيز
بياموزيد و پس از من با مردم تواضع كنيد .با تواضع بنای حكمت و دانايي آباد ميشود،
نه با تكبّر .زراعت در دشت هموار رشد ميكند نه در كوه و كمر» (كليني .)18 :0368 ،در
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قرآن كريم خدواند ميفرمايند« :وَ عِبادُ الرَّحْمنِ ا َلّذينَ َيمْشونَ عَلَي االَرضِ هَوناً وَ اِذا
خاطَبَهُ ُم الجاهِلونَ قالُوا سَالماً» :بندگان خدای رحمان كسانياند كه با تواضع روی زمين
راه ميروند و چون نادانان خطابشان كنند ،سخن نرم و مسالمتجويانه گويند (فرقان/
 .)63در اديان مختلف از جمله اديان شرقي ،دين مسيح و دين اسالم ،تواضع درجه و
اهميت وااليي دارد .اهميت آن از آنجايي است كه تواضع ،باعث همدلي و هم سطحي
ميان افراد ميشود و عمل مراوده ،مباحثه و راهنمايي را آسان ميكند؛ چرا كه انسان
متكبّر نميتواند با تكبّر خود ،مبلّغ يا پيام رسان دين يا شريعت خاصي باشد .حضرت
حبَّهُ» ميوۀ فروتني ،مهرباني است(خوانساری ،ج،3
علي (ع) ميفرمايند« :ثَمَرَه ال َتّواضُعِ الْمَ َ
 .)310 :0318تواضع باعث آرامي دل ميشود كه ميوۀ آن محبت و به وسيلۀ محبت است
كه انسانها از يكديگر تأثير ميپذيرند .هرگز در طول تاريخ متكبّران مورد محبت و
مقبوليت مردم نبوده و نخواهند بود؛ چرا كه درخت تواضع در وجود آنان خشكيده است
و جايي برای دوست داشتن انسانها باقي نميگذارد.
ورزش و فعاليتهای مربوط به آن باعث دفع سموم روحي تكبّر از وجود آدمي
ميشود .فوتبال ،ورزشي هيجاني است كه در آخ ر يا برد يا باخت و در وضعيتي خاص به
تساوی كشيده ميشود .باخت يک تيم به بازيكنان ميآموزد كه تكبّر جايي در رقابت
ندارد و گاهي تكبّر باعث دست كم گرفتن تيم مقابل ميشود كه در نهايت نتيجهاش
باخت است .در ورزشهای رزمي ،وقتي ورزشكاری از حريف ضربهای دريافت ميكند كه
باعث درد در عضالت و واگذاری امتياز به حريف ميشود ،در حقيقت تكبّر نيز با آن
ضربه از وجودش خارج ميشود .كشتيگيری كه با فن حريف به روی تشک پرتاب مي-
شود ،غرورش در اثر اصابت به تشک نيز شكسته خواهد شد .در آنسوی روح يک
ورزشكار حقيقتي به تصوير كشيده ميشود كه بيانكنندۀ يک موضوع است و آن اينكه
دست باالی دست بسيار است و جايي برای تكبّر ورزيدن وجود ندارد(جو هيامز:0303 ،
 .)31در بيشتر هنرهای رزمي ،هنرجويان مبتدی يک كمر بند سفيد مي بندند كه طبق
رسم قديمي ،نشاندهندۀ پاكي است .اين كمربند به مرور زمان و استفادۀ ممتد از آن
كثيف ميشود؛ بنابراين دومين مرحله از يادگيری با كمربند قهوهای مشخّص ميشود.
پس از گذشت مدت زمان زيادی كمربند تيرهتر ميشود تا اينكه به رنگ سياه – مرحلۀ
كمربند سياه – در مي آيد .بر اثر استفادۀ طوالني ،كمربند سياه هم رنگ مي بازد كه

09

دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي ،شماره پنجم  ،پاييز و زمستان 8931

حاكي از اين است شخص استفادهكننده دوباره به دوران پاكي كه از خصوصيات ذن و
كماالت و فضايل انساني است ،بر ميگردد (جو هيامز.)30 :0303 ،
فلسفۀ كمربند در ورزشهای رزمي بيانكنندۀ اين است كه هرچه بياموزيم و قوی
باشيم ،دستي باالی دست ماست و هرچه بياموزيم كامل نيستيم ،هميشه نيازمند
يادگيری هستيم و برای يادگيری بايد از تكبّر و غرور خود بگذريم؛ چرا كه مغرور خود را
دانای كل مي داند و تكبّرش به وی اجازه نخواهد داد پرسشي كند كه از جوابش آگاهي
ندارد .ويكتور هوگو ،نويسنده و رمان نويس معروف ،شكست را دايۀ غرور مينامد .اين
سخن ،رابطۀ مستقيم غرور را با شكست و رابطۀ غيرمستقيم غرور را با دستهای باالتر
بيان ميكند (هوگو.)11 :0381 ،
قرآن كريم در آيۀ  01سوره فتح ميفرمايد (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدي ِهمْ ) دست خدا باالی
دست های آنان است .چه زيبا در قرآن كريم خداوند تبارک و تعالي در اين آيه مملو از
معاني زيبا دست باالی دست نهايي را بيان ميكند و راه را برای ذرهای تكبّر ورزيدن بر
سر متكبّران مي بندد .انساني كه تكبّر از وجودش زدوده شود ،در خالء وجود او ،تواضع
جای ميگيرد كه روح او را سبک و رفتار او را متين جلوه ميدهد .در عبادت اديان
مختلف تو اضع از شروط اصلي آمادگي برای عبادت است .فرد بايد در برابر خالق خود
متواضع و خاشع باشد .همانطور كه عبادت و فضايل به رشد تواضع كمک ميكنند،
ورزش نيز ابزاری است كه بعد از برطرف كردن غرور از وجود آدمي ،موجب رشد تواضع
ميشود .زورخانههای قديم كه منشأ ورزش كشتي و پهلواني ايران باستان بودند ،سر در
ورودی آنها را كوچک ميساختند ،به اين منظور كه ورزشكار هنگام ورود به زورخانه
خم شود تا غرور و تكبّرش نيز كوتاه و خميده شده و از وجودش ريخته شود (پرتو بيضايي
كاشاني .)14 :0391 ،درست به مانند سجده كه باالترين قسمت بدن ،يعني پيشاني بر
خاک كه پستترين سطح از بدن است ،نهاده ميشود و انسان در خالصترين و متواضع-
ترين حالت با معبودش راز و نياز ميكند .در واقع ورزش و دين در زمينۀ زدودن تكبّر و
رشد تواضع در وجود انسان به صورت موازی رفتار ميكنند.
 .2-3کنترل خشم و عصبانیت
مشغلههای ذهني و موقعيتهای خاص گاهي باعث ميشود كه انسان كنترل
احساسات و هيجانات خود را از دست بدهد و به صورت خشم و عصبانيت آن اختالل
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احساسات در رفتار وی نمايان شود .سرانجام جز ندامت چيزی ثمرۀ خشم و عصبانيت
نيست؛ چون ممكن است شخص در لحظۀ عصبانيت خواسته يا ناخواسته بسياری از
حرمت ها را زير پا بگذارد و وقتي به خود آيد ،ديگر كار از كار گذشته باشد .در بسياری
از موارد ما شاهد افسردگي های بعد از عصبانيت هستيم؛ چرا كه فرد بعد از پشيماني و
طرح پرسشهايي مانند اينكه چرا اين چنين رفتار كردم يا ای كاش خودم را كنترل
ميكردم ،به خودخوری و مجازات و مواخذه دروني خويش ميپردازد كه در نهايت اين
امر به افسردگي منجر مي شود .بحث دربارۀ موضوع خشم و عصبانيت ،گستردگي خاصي
دارد و زير شاخههای متعدّدی را شامل ميشود .عدّهای بسته به موقعيتهای روحي
متفاوت ،دچار خشم و عصبانيت ميشوند و عدّهای ديگر روحيۀ عصبي دارند و در اكثر
ارتباطات خود در جامعه با نقاب عصبانيت ظاهر ميشوند .در بسياری از موارد كه
انسانها دست به انتقاد ديگران ميزنند ،اگر كنترل خود را از دست بدهند و عصباني
شوند ،انتقاد خود را اگر سازنده و منطقي باشد ،به انتقادی مخرّب و مجادلهساز تبديل
مي كنند .روابط بين زن و شوهر نيز گاهي خالي از اين حالت روحي نيست و بسياری از
اختالفات و حتّي جداييها به واسطۀ خشم و عصبانيت يكي از آن دو رخ ميدهد و نظام
خانواده را متالشي ميكند .پس همانطور كه روشن است در مييابيم چقدر خشم و
عصبانيت ميتواند به سالمت فردی و اجتماعي يک جامعه آسيب برساند ،به قول مولوی:
وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟
كو در اين دو حال مردی در جهان

طالب مردی چنينم كو به كو
تا فدای او كنم امروز جان
(مولوی :0380 ،دفتر پنجم-1981 ،
)1986

مولوی در اين دو بيت چه زيبا به مقولۀ خشم پرداخته و آن را مهم جلوه داده
است .در درجۀ اوّل مولوی خشم را از لحاظ درجه بد بودن با شهوت هم رتبه دانسته كه
از عوامل مهم برای به دام انداختن انسان در دام گناه كبيره و در بسياری از موارد
ديگری همچون دنياطلبي ،شكمپرستي و هوسبازی است .همچنين مولوی به كنترل
خشم و در واقع به چالش كشيدن انسان برای جلوگيری از اين حالت رفتاری اشاره كرده
است .در آيه «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين» (آل عمران/
 )34خداوند عزّ و جلّ به اهميت كنترل خشم كه از صفات رذيله است ،مي پردازد و
كساني را كه كنترل خشم خود را داشته باشند ،مؤمن ميخواند .در سورۀ شوری نيز
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خداوند ميفرمايند :و اذا ما غضبوا هم يغفرون (شوری )30 /خداوند باری تعالي عفو و
بخشش را نيز به دنبال كنترل خشم جزو نشانههای ديگر مؤمن بر شمرده كه از صفت-
های ويژۀ خداوند ارحم الراحمين است .در مكتبها و اديان ديگر نيز كنترل خشم از
اهميت ويژهای برخوردار است .در مكتبهای شائولين و مكتب سامورايي كه بيشترين
رابطه را با فعاليتهای جنگي و جسماني دارند ،به هنرجويان آموزشهايي در زمينههای
مراقبه و مديتشن داده ميشد تا كنترل عواطف احساسي خود را در وضعيتهای مختلف
در سطح يكسان حفظ كنند .مكاتبي كه پيرو ذن و مسائل پيرامون آن هستند ،بسيار به
بعد احساسي يک فرد توجّه دارند و تمامي جوهرۀ آنها به كنترل احساساتي همچون
خشم و عصبانيت منتهي ميشود؛ چرا كه عصبانيت مخرّب بعد روحاني مثبت جسم
ميشود و فرد را از حالت معنوی روحي دور ميكند .جو هيامز ،نويسنده و رزميكار
معروف ،در مقدمۀ كتاب «ذن در هنرهايي رزمي» خويش اينگونه هدف و شالودۀ اصلي
ذن را توضيح ميدهد :هدف نهايي ذن ،آزادسازی فرد از خشم ،پندارهای باطل و
هيجانهای عاطفي است(جو هيامز .)9 :0303 :ورزش نيز راهي است برای كنترل خشم و
هم اين كه وجود خود ورزش و ورزشكار بايد عاری از خشم باشد؛ چرا كه خشم باعث
اختالل در عملكردهای مثبت دستگاه عصبي و به دنبال آن ناهماهنگي و مختل شدن
اندامهای فيزيكي ميشود؛ برای مثال رزميكار يا كشتيگير يا فوتباليستي كه كنترل
احساسات خود را در طول رقابت از دست بدهد ،نخواهد توانست نتيجۀ مطلوب را كسب
كند و در واقع در هنگام عصبانيت اين ورزش نيست كه وی را به خود مشغول كرده،
بلكه عصبانيت و كنترل نكردن احساسات است كه در قالب ورزش بروز ميكند .بسياری
از روانپزشكان و روانشناسان ،ورزش را برای افرادی كه كنترل احساسات ندارند،
توصيه ميكنند؛ به خصوص ورزشهای انفردی؛ زيرا در ورزشهای انفرادی كه معموالً
مبارزه و رقابت با يک حريف است ،فرد تمامي انرژیهای كاذب خود را طي تمرينات و
مبارزههای ورزشي خالي ميكند .تنشهای روزانه و مشغلههای ذهني و مصرف غذايي-
هايي همچون فست فودها باعث تجمع انرژیهايي از نوع كاذب در بدن ما ميشوند كه
ممكن است با تغيير وضعيت ،به صورت عصبانيت و خشم بروز كند .ورزش با تمرينات
بدني و كنترلي كه بر سيستم تنفسي دارد ،ميتواند در مديريت هر چه بهتر چنين
وضعيتي بسيار مفيد باشيد .ورزش در زمينههای رزمي ،به فرد ميآموزد كه اگر چه در
حين مبارزه ما به حريف خود ضرباتي وارد يا دريافت ميكنيم ،در پايان با احترام از او به
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كار خود پايان ميدهيم .قبل از شروع يک ورزش رزمي ،دو طرف به هم ادای احترام و
در پايان مبارزه نيز اين كار را تكرار ميكنند .به لحاظ اخالقي اين موضوع بيانكنندۀ
اين كه مبارزه در حيطۀ رقابت است و هيچگونه خشم يا احساسات منفي دخالت ندارد و
خشم را از حيطۀ عمل دور ميكند .اين موضوع در صحنۀ زندگي نيز جريان دارد؛ حال
آنكه اگر فردی با خشم و احساسات منفي به مبارزه بپردازد ،طبق موارد ذكر شده
دربارۀ عملكردهای اندام اين شخص ،نتيجه ای جز شكست به دست نميآيد .سامورايي
ماكزيم ميگويد :فرد عصباني در صحنۀ مبارزه و زندگي شكست خواهد خورد(جو هيامز:
 .)68 :0303بر اساس اين گفته ،خشم مخرّب عملكردهای انسان در صحنههای مختلف
زندگي است .يوگا ورزشي است كه به شل شدن عضالت و آرامش ذهن كمک ميكند
كه امروزه اين موضوع به صورت علمي ثابت شده است و از نظر بسياری از پزشكان ،برای
كنترل احساساتي همچون خشم و استرس كمک ميكند.
 .2-4نظم ،انضباط و درست عمل کردن
نظم و انضباط در كار ،اداره و سازمان ،امرى الزم است تا با ايجاد محيطى مناسب
براى رسيدن به اهداف ،فعاليتها انجام شود .در ورزش نيز اينگونه است .انضباط در
ورزش ،با آموزش آغاز مىشود .اين امر مخصوص همۀ رشتههاست .استفاده از لباس
مخصوص هر رشته ،استفاده از مكان و زمان خاص براى آموزش و تمرين ،فراگيرى
قوانين و مقررات و عمل به آنها و احترام به مربيان و پيشكسوتان ،مربوط به انضباط
ورزش مىشود .نبود نظم در ورزش ،موجب هرج و مرج مىگردد .همۀ كاركنان ،دست
اندركاران ،مربيان و سرپرستان ،داوران و برگزاركنندگان مسابقات ،ورزشكاران و
تماشاگران و كسانى كه به نوعى در ورزش درگيرند ،بايد از همان آغاز فعاليت با قوانين
و مقرّرات آشنا شوند ،دستورالعملهاى انضباطى را بياموزند و چارچوب فعاليتها را
فراگيرند (كاشف و شيدايى066 :0398 ،ـ .)069به لحاظ اهميت نظم در ورزش ،سازمانهاى
ورزش و همۀ نهادهايى كه در امر ورزش فعاليت مىكنند ،انضباط را زيربناى اصلى
فعاليتها مىدانند و براى رسيدن به آن ،قوانين و مقررات بسيار دقيقي را حتّى براى
امور كوچک وضع كردهاند (همان000 :ـ .)004امروزه بيشتر باشگاهها و مراكز آموزش
ورزش ،مرامنامه و نظامنامه دارند كه چارچوب رفتارى و اخالقى مربيان و ورزشكاران را
مشخّص مىكند .تعامل با هم تيمىها و مربيان ،حضور منظّم در تمرينات ،رعايت وضع
ظاهرى مناسب ،رعايت ساعت خاموشى ،رفتار مناسب در سفر ،مهربانى و دلسوزى با
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ديگران ،رعايت قوانين اجتماعى ،و احترام به مسئوالن و مربيان از جمله موارد نظم است
(همان .)068 :صدمه زدن به اموال ،سرپيچى از مقرّرات ،مصرف سيگار و مواد مخدّر،
برخورد ناشايست با دوستان و حريفان ،دعوا و درگيرى ،فحاشى و اهانت ،سرقت و
دزدى ،تقلّب و تخلّف ،دروغ و نيرنگ ،سرزنش ديگران ،وقتنشناسى ،تنبلى و كمكارى
و ...از موارد بىنظمى محسوب مىشود .هر ورزشكار باايمانى بايد اين كالم امام على عليه
السالم را به خاطر بسپارد كه فرمودند« :شما را به تقواى الهى و نظم در كارها سفارش
مى كنم».
مشكالت اقتصادی و نبود زمينههای شغلي متنوّع در جامعه ،باعث خانهنشيني
افراد و تحرّک نداشتن بسياری از جوانان شده است .از سوی ديگر با گسترش شبكههای
اجتماعي مجازی ،گذران وقت در قالب فردی مجازی ،برای بسياری از افراد جامعه به
يک عادت تبديل شده است .بيكاری گاهي به عنوان نداشتن شغل برای افراد و گاهي به
بي تحرّكي وی اطالق ميشود .نكتۀ قابل توجّه در بيكاری به بطالت گذراندن وقت و
عمر خويش است .چه بسا فردی به لحاظ اقتصادی بي كار باشد؛ ولي بيتحرّک نباشد.
در آيات  38تا  40سورۀ نجم آمده است :و اين كه برای انسان بهرهای جز سعي و
كوشش او نيست و سعي او به زودی ديده ميشود و سپس به او جزای كافي داده خواهد
شد .در اين آيه ،به روشني به مفهوم اصلي كار و عمل پرداخته شده است .ابتدای امر
شايد كار كردن فايدهای برای فرد نداشته باشد؛ ولي مانند سرمايهگذاری است كه در
آينده ،محصولش به بار ميآيد .كوشش فرد در قالب گذراندن وقت برای انجام كار،
اهميتي است كه در موضوع كار به روشني ديده ميشود .بيكاری مورد نكوهش دين و
اجتماع است .چرا كه كم تحرّكي و بيكاری منشأ و ريشۀ فساد است .همانگونهكه آب
ايستاده گنديده مي شود؛ ولي رود جاری هميشه طراوت خود را دارد ،افراد جامعه به
خصوص جوانان نبايد وقت خود را با بيكاری و خمودی بگذرانند .بيكاری علت فساد و
ارتكاب جرم و گناه ،تلقّي شده است (حلي :0368 ،ج .)0،61ورزش با تحرّک همراه
است و چه بسا سود مادی برای فرد نداشته باشد؛ ولي سالمتي فرد را تضمين ميكند .از
سوی ديگر فرد ورزشكار كمتر در معرض امراض قرار ميگيرد و لذا هزينههای درماني و
پزشكي كمتری متحمّل وی ميشود.
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 .2-5ايمان ،علم و معرفت
اوّلين و مهمترين ويژگى يک ورزشكار داشتن ايمان و تقواست؛ همان مالكى كه
موجب برتری انسانى بر انسانى ديگر و با اين ويژگى ،انسان در نزد خداوند گرامى
د اللَّ ِه أَتْقَا ُكمْ» (حجرات:
داشته مىشود .چنانكه قرآن كريم مىفرمايد« :إِنَّ أَكْرَمَ ُكمْ عِن َ
 .)03در صورت داشتن اين ويژگى ،آن وقت قوى بودن يک مزيت خوب خواهد بود .قوى
بودن به تنهايى مطلوبيت ذاتى ندارد و زماني مطلوبيت پيدا مىكند كه با صفت ايمان و
تقوا همراه شود .در آن صورت ،منشأ آثار مثبتى خواهد بود كه از آن جمله مىتوان به
دفاع از دين و كيان مسلمانان و توانى بيشتر براى عبادت و خدمت به خلق اشاره كرد.
آنچه اسالم مىخواهد و مطلوب آن است ،دو قدرت است :يكى قدرت روحى و ديگرى
قدرت جسمانى .اگر اين دو قدرت با هم باشند ،ثمربخش خواهند بود و قدرت فرد در
انجام امور مضاعف مىشود .امام خمينى (قدّس سرّه) در بيان وظايف ورزشكاران چنين
مى فرمايد« :ورزشكاران دو وظيفه دارند :يكى ورزش جسمانى براى قوّه پيدا كردن و
قدرت پيدا كردن ...و يكى هم پرورش روحانى كه اگر پرورش روحانى در انسان پيدا
شود ،آن وقت قدرت جسمانىاش مضاعف مىشود» (امام خمينى ،بى تا ،ج .)010 :09
علم و معرفت :يكى ديگر از بايدهاى اخالقى ،همراهى قدرت و قوت با علم و
معرفت است .وقتى طالوت به حكومت و فرمانروايى انتخاب شد ،عدهاى با چنين
انتخابى مخالفت ورزيدند و گفتند :او داراى ثروت نيست .گويا آنان يكى از شرايط تصدّى
حكومت را داشتن ثروت و مكنت مالى مىدانستند .خداوند به اعتراض آنان چنين پاسخ
صطَفَاهُ َعلَيْكُ ْم وَزَادَهُ بَسْطَ ًۀ فِي الْعِ ْلمِ وَا ْلجِسْمِ» (بقره)140 /؛ خدا او
ل إِنَّ اللّهَ ا ْ
مىدهد« :قَا َ
را بر شما برگزيده ،و او را در علم و (قدرت) جسم ،وسعت بخشيده است .علّامه
طباطبائى در تفسير الميزان در ذيل آيۀ فوق مىفرمايد« :غرض از تشكيل ملک و
حكومت ،اين است كه صاحب حكومت امور جامعه را طورى تدبير كند كه هر فردى از
افراد جامعه به كمال اليق خود برسد و كسى و چيزى مانع پيشرفتش نشود ،و براى
چنين حكومتى ،داشتن دو سرمايه الزم است :يكى علم به تمامى مصالح حيات جامعه و
مفاسد آن ،و دوم داشتن قدرت جسمى بر اجراى آنچه صالح جامعه مىداند ،و اين دو
در طالوت هست .اما مسألۀ پولدارى ،اگر كسى آن را هم دخيل در اين مسأله بداند و از
اركان اين كار بشمارد ،از جهل و بىخبرى است» (طباطبائى .)436 :0400 ،يک ورزشكار
بايد عالوه بر قدرت جسمانى ،داراى دانش و معرفت نيز باشد تا چنين احساس نشود كه
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اغلب قهرمانان ورزشى درس و بحث و مباحث علمى را كنار گذاشتهاند؛ مسأله اى كه
متأسفانه امروزه به چشم مىخورد .مسلماً داشتن معرفت و علم روى اخالق آدمى تأثير
دارد .برخى از رفتارهاى غيراخالقى در ورزش به نداشتن تحصيالت كافى فرد برمى-
گردد .اگر بخواهيم شاهد تحوّل اخالقى در امر ورزش باشيم ،داشتن علم و بينش شرط
الزم در اين تحوّل اخالقى است.
 .2-6ويژگیهای ورزشکار
موالنا واعظ كاشفي ،دانشمند قرن نهم و دهم هجری ،دربارۀ خصوصيات يک
پهلوان واقعي مينويسند :اگر پرسند كه را پهلوان توان گفت؟ بگوی :آن كس كه دوازده
صفت داشته باشد ،و آن عبارتنداز:
اوّل :ترس از خدا (و به عبارتي خشيت از خدا داشته باشد ،به جهت اين كه هم علم
در اين صفت دارد و هم قوّه و قدرت ،كه بدون ترسو از خدا ،مايه فساد و شر است) .دوم:
متابعت از شرع؛ سوم :تن قوی؛ چهارم :زبان خوش؛ پنجم :دل دلير [تن قوی دارد ،جان
و روان قوی و ظرفيت بسيار كه از حرف سخت و درشت جاهالنه ،از كوره در نرود و
متابعت هوای نفس نكند كه مبادا بر اين سبيل به ديگران آسيب رسد]؛ ششم :فرد
كامل؛ هفتم :صبری تمام؛ هشتم :علم به كمال؛ نهم :تالش و كوشش دايم؛ دهم :خلقي
پسنديده؛ يازدهم :دوری از حرام و پوشانيدن خويش از محرمات و ستر عورات و اجتناب
از محرمات الهي و دوازدهم :نعمتي بر دوام (صبوری.)09-01 :0383 ،
 .2-7هويت اجتماعی و جمعی
ورزش باعث افزايش وحدت اجتماعي و همكاری در بين افراد جامعه و خانواده مي-
شود و گسترش هويت جمعي و افزايش همبستگي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.
روحيۀ ورزشكاری ،سبب تشويق افراد برای بهترين بودن به لحاظ اخالقي و روح
پهلواني ،در جامعه و همچنين موجب ايجاد اشتغال و درآمدهای جديد و افزايش سطح
سالمت در جامعه ميشود (طبرستاني.)31 :0393 ،
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 .2-8رشد شخصیت
شخصيت اجتماعي ،بيانكنندۀ رشد صحيح و طبيعي رواني افراد است .چنانچه
تربيت بدني در يک جامعه ،مطابق با اصول اين علم باشد ،افراد ورزشكار را از
خودمحوری خارج ميكند و رشد روحيات طبيعي را در فرد بهبود ميبخشد ،كه در
نتيجه شكوفا شدن اين استعداد ،فرد با ساير افراد اجتماع آسانتر ارتباط بر قرار و در
كنار آنان زندگي ميكند (عزيز آبادی فراهاني .)11 :0303 ،جرج كلي ،از روانشناسان معروف،
«شخصيت را روش و شيوۀ خاص هر فردی در جستوجو برای پيدا كردن و تفسير
معنای زندگي تعريف ميكند» .مطالعات انجام شده نشان ميدهند كه ورزشكاران و
قهرمانان ،شهامت و فداكار هستند و بر ارادۀ خود تسلّط دارند (كوشافر.) 001-000 :0390 ،
بازی و ورزش پيوند تنگاتنگي با رشد و تكامل شخصيت كودک دارند و آن را به مرحلۀ
نضج و آگاهي اجتماعي ميرسانند .پژوهشگران ،پژوهشهای فراواني دربارۀ نقش بازی و
گيمها در اجتماعي شدن و همچنين دربارۀ اين مسأله انجام دادهاند كه چگونه فعاليت-
های بدني ،در تكوين تصوير روشني از بدن در ذهن كودک ،كه به تصوير بدن معروف
است ،تأثير ميگذارد؛ تصويری كه مفهوم خود بدني و در نتيجه مفهوم خودپنداره بر
پايۀ آن استوار است و نخستين خشت بنای شخصيت كودک به شمار ميآيد .فعاليت
حركتي عموم ًا فرصت پر باری برای خود شكوفايي كودک فراهم ميآورد .كودک در
ضمن پرداختن به بازی ،تجربههای پيروزی و شكست را از سر ميگذراند و اين تجربهها
در گسترش تصوّرات او و پيوند دادن مفاهيم و اهداف و چشماندازهای وی با واقعيت
خويش تأثير ميگذارد و ادراک واقعبينانه و غير مبالغهآميز او از حدود و تواناييهای
جسمش را افزايش ميدهد كه اين خود ،شخصيت اجتماعي او را نضج ميدهد و به وی
اعتماد به نفس ميبخشد و باعث دور شدنش از خصلتهايي چون خود شيفتگي و غرور
ميگردد ،بي آنكه از ارزش او چه در برابر خودش چه در برابر ديگران چيزی بكاهد (انور
الخلولي .)93 -91 :0393 ،ديدگاهي نيز اعتقاد دارد كه ورزش به عنوان واسطه و عامل
ارتباط بين فرد با خودش يا ديگران است .اين شناخت چند جنبهای ميتواند در
سازگاریهای اجتماعي و شخصيت دخيل باشد .دربارۀ ارتباط ورزش با صفات
شخصيتي ،آيزاک با گردآوری ليست مهمي از نتايج پژوهشها بيان كرد كه سه زمينه
خوب از شخصيت در رابطه با ورزش از قبيل برونگرايي ،روانرنجوری و سايكوتيسم
وجود دارد و برخي از صفتها ،حالتها و خلق و خوی ارتباط خوبي با رفتار ورزشي
دارند .وی ميگويد« :تغييرات ناشي از ورزش در شخصيت به تدريج و آهسته و پس از
سالها روی ميدهد؛ زيرا ورزش اعمال سيستم عصبي سمپاتيک ،انتظارات و ارزشها را
تغيير ميدهد» (عبدلي.)60 - 61 :0396 ،
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نتیجهگیری
ورزش و اخالق فضيلت رابطهی دو سويه با هم دارند .از مهمترين مؤلفهها برای
ساخت اجتماع و خانواده ،زنده كردن روح پهلواني در انسانها از طريق اخالقيات و
معنويات است .ورزشكار همواره به دنبال قهرمان شدن و پيروز شدن است .اگر اين
قهرماني با انجام دادن كارهای ارزشمند و اخالقي عجين شود ،روحيۀ گذشت ،ايثار ،نوع
دوستي ،محبت ،عشق ،احترام به هم نوع ،نداشتن غرور ،نداشتن حسادت ،عدم بخل و ...
در افراد خانواده زنده ميشود و انسانها را تبديل به انساني بزرگ و تأثيرگذار ميكند.
برای ساخت اين هنجارها و ارزشهای اجتماعي ،اهميت دادن به تقويت جسم و روح
مهم است ،و اين زماني به سرانجام ميرسد كه جسم از طريق ورزش و روح از طريق
اخالقيات و معنويات پرورش داده شوند .ورزش و ورزشكار بدون اخالق ،ارزشى ندارد و
مىتواند موجب ضرر رساندن به شخص و خانواده باشد .با توجّه به اينكه ورزشكار به
عنوان اسوه و الگو مطرح است ،بايد به مسائل اخالقى پايبند باشد .نيرومندى و قدرت
بدنى ،يک مزيت و يک ارزش است .از جمله راههاى كسب اين قدرت و نيروى بدنى،
انجام ورزش است .هر ورزش و هر فعاليت بدنى كه در آن خالف موازين شرع نباشد و
باعث قدرت بدنى شود ،ممدوح است .تذكّر اين نكته الزم است كه خوب بودن و
ارزشمند بودن نيرو و قدرت بدنى در اسالم داراى ارزش و مطلوبيت غيرى است و
بستگى دارد آن را براى چه امرى بخواهيم .اگر آن را براى امرى مشروع طلب كنيم،
داراى ارزش خوب و در غير اين صورت ،داراى ارزش منفى خواهد بود .نتيجه اينكه در
خانوادۀ اخالق مدار ،افراد با آرامش و امنيت بيشتری در كنار هم زندگي ميكنند و
دوستي و صميميت بااليي بينشان وجود دارد .بسياری از مشكالت فردی و معضالت
اجتماعي مانند بزهكاریها ،تنشها و زد و خوردهای افراد با يكديگر ،نتيجه ضعيف
بودن اخالق در فرد و خانواده است .تقويت اخالقمداری موجب امنيت بيشتر در زندگي
افراد خانواده و جامعه ميشود و ورزش بهترين راه برای ايجاد ،تقويت آن است.
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