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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار است .به همین منظور،
ابیات و اشعار منتخب در  2حوزهی مفهومشناسی ورزش از نگاه ملک الشعرای بهار ،ضرورت
و اهمیت ورزش از نگاه بهار ،ورزش و کودکی ،ورزش درگذارِ دیروز و امروز ،ورزش و
خِردگرایی ،ورزش و معنویت ،ورزش و مشاغل و ورزش و سالمت مورد بررسی قرار گرفت.
منبع اصلی تحقیق ،دیوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار ،بر اساس نسخهی  3111که توسط
انتشارات نگاه در سال  3120چاپشده و سایر منابع مرتبط با موضوع است .این تحقیق،
بهروش توصیفی بر اساس مطالعات کتابخانهای صورتگرفته است .یافتههای تحقیق نشان داد
که ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار در جایگاههای مختلفی ازجمله مشق و تمرین ،کار و
حرفه ،تالش و کوشش ،کسبکردن ،ریاضتبردن و زراعت مورد استفاده قرار گرفتهاست .این
یافتهها نشان میدهد که ورزش در نگاه ملک الشعرای بهار ،از جایگاه ویژهای برخوردار بوده
که نه تنها مورد وثوق استاد بهار است ،بلکه ایشان در نصایح خود انسانها را بسیار به ورزش
توصیه نمودهاست که میتوان بسیاری از دیدگاههای وی را برای توسعهی فرهنگ تربیت بدنی
و ورزش کشور بهکار بست.
کلید واژگان :ورزش ،اشعار ملک الشعرای بهار ،جایگاه ورزش در شعر ،نظم فارسی
*نویسنده مسئول

Email: farshad.rg@gmail.com
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مقدمه
تربيت بدني و ورزش بخشي از ميراث فرهنگي كشور است كه بررسي آن از وضعيت تاريخي و
اجتماعي فرهنگي ايران جدا نيست .بهويژه با بررسي تعليم و تربيت ايران باستان ميتوان
اطالعا خوبي را در مورد ريشهی ملي تربيت بدني جست ( .)1در ادب فارسي بر اهميت و
ضرور ورزش و تربيت بدني تأكيد فراوان شدهاست .كاهلي و تنآساني نامبارک تلقي شدهاست
و ورزش و تحرک مبارک (.)2
از گذشتههای دور ،ورزش يکي از بنيادهای اجتماعي و جلوهی بيروني تمدن ايراني بهشمار
مي رفته است كه بر بنيادهای ديني و قومي استوار بوده و هدف آن نيرومندی و بهداشت تن و
روان بودهاست ( .)3تربيت بدني و ورزش ،بخشي از ميراث فرهنگي كشور ما است و صرفنظر از
جنبههای علمي آن ،ميتوان آن را بخشي از ميراث فرهنگي كشور قلمداد كردد كه پيشينهی
تاريخي و فرهنگي غني دارد .به ويژه اينکه برای مباني علوم انساني ،تربيت بدني و ورزش،
بررسي اين پيشينه در آثار ادبي و تربيتي ضروری است (.)4
متأسفانه با اينکه بهداشت تن ،ورزيدگي و تندرستي و توجه به ورزش از بعد تربيتي ،نظامي و
تفريحي بخش مهمي از فرهنگ ايرانزمين را تشکيل ميدادهاست ،تا كنون كمتر به بررسي
جايگاه ورزش در ادبيا منظوم ما پرداختهشدهاست .بهنظر ميرسد تفاو های اساسي ميان
رشتهی تربيت بدني و علوم ورزشي با ادبيا  ،بهويژه ادبيا منظوم نيز يکي ديگر از داليل
كمتوجهي به اين گونه مطالعا باشد.
يکي ديگر از علل توجه به جايگاه ورزش در آثار گذشتگان مخصوصاً در آثار ادبي منظوم ،قدمت
ورزش در كشور ما ايران است .برخي رشتههای ورزشي ،همچون تيراندازی با كمان ،نيزهپراني،
دو و ميداني و انجام حركا موزون ،پيشينهای بسيار ديرينه در ايران دارند و در برخي رشتهها
همچون چوگان ،اسبدواني ،شنا ،قايقراني ،بازیهای فکری و شطرنج ،ايرانيان پيشقدم بودهاند
و در رشد ،تعالي و معرفي آنها به ديگران از هيچ كوششي فروگذار نکردهاند ( .)5با توجه به
پيشينهی پر ارج ورزشي و نقش ايرانيان در تاريخ ورزش جهان ،برماست كه جايگاه و آيين
ورزش و ورزشکاران گذشتهی خود را پاس داشته و از آن جهت تعالي اخالقي و اجتماعي
جامعهی خود بهره ببريم.
در واقع پژوهش در بنيادهای فلسفي ،فرهنگي ،تربيتي و ديني ورزش ،بهعنوان اصول و مباني
تربيت بدني و ورزش در فرهنگ اصيل ايراني با مطالعهی متون ادبي ،گامي نو و استوار در
احيای فرهنگ ورزش است .از آنجا كه استاد محمدتقي صبوری ،ملقب به ملک الشعرای بهار
كه بهعنوان يکي از برجستهترين شاعران معاصر و همچنين از فعاالن عرصههای فرهنگي،
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اجتماعي و سياسي با نگاه دقيقي كه به مباحث تربيتي انسانها داشتهاست ،در اشعار خود بارها
به موضوع ورزش كه يکي از مهمترين ابعاد تربيتي در انسانها ،به ويژه كودكان است،
پرداختهاست .از اين رو ،بررسي ديدگاه ايشان در خصوص ورزش ضروری بهنظر ميرسد.
هدف اين تحقيق ،بررسي جايگاه ورزش در اشعار محمدتقي صبوری ملقب به ملک الشعرای
بهار است .بهار در اشعار خود به جنبهها ،جايگاه و كاركردهای مختلف ورزش پرداخته كه در
اين تحقيق از نظر گذرانده شدهاست.
آن گونه كه مشهود است و انتظار هم ميرود ،به جهت اينکه اثر جاويدان ابوالقاسم فردوسي از
جنبههای رزمي و پهلواني بسياری برخوردار است ،اغلب مطالعا حوزهی ورزش در آثار منظوم
به شاهنامه منحصر شده است .اگرچه پرداختن به اين حوزه در شاهنامه كه سرآمد همهی آثار
منظوم پارسي است ،بسيار ارزشمند است ،ولي به جهت اينکه ملک الشعرای بهار از شاعران و
نوابغ هم عصر ماست و مشتركا فرهنگي بسياری در اين بين هست ،بهنظر ميرسد پرداختن
به عقايد آن استاد نيز از جايگاه خاصي برخوردار خواهدبود.
روش پژوهش
اين تحقيق از نوع توصيفي است كه از روش مطالعا كتابخانهای و استفاده از مراكز
اطالعرساني و مراجعه به مقاال و پژوهشهای صور گرفته توسط صاحبنظران و محققان
ادبيا بودهاست .ابزار اصلي اين تحقيق ،ديوان كامل اشعار ملک الشعرای بهار ،بر اساس
نسخهی  1344كه توسط انتشارا نگاه در سال  1331بهچاپ رسيده ،است ( .)6اين مجموعه
برای اولينبار به صور كامل و با ذكر شأن نزول و شرايط زماني ،مکاني و علل سرودن اشعار
بهچاپ رسيدهاست .اين منبع در بين متخصصان زبان و ادب پارسي از اعتبار كافي برخوردار
است .عالوه بر آن ،از ساير منابع موجود در حوزهی ادب پارسي كه ميتوانست به نوعي ما را در
جهت انجام اين پژوهش ياری رساند ،بهره بردهشد .در اين تحقيق ،پس از مرور ديوان كامل
اشعار ملک الشعرای بهار ،اشعار و ابياتي كه در آن از واژهی ورزش بهره گرفتهشده بود ،انتخاب
و مورد بررسي قرار گرفت .الزم به ذكر است در اين تحقيق به رشتههای ورزشي و ساير
واژههايي كه به استعاره از ورزش مورد استفاده قرار گرفتهاند ،پرداخته نشدهاست .پس از
جمعآوری اطالعا اوليه ،ابيا انتخابشده در  3حوزهی مفهومشناسي ورزش از نظر ملک
الشعرا ،ضرور و اهميت ورزش ،ورزش و كودكي ،ورزش در گذار ،ورزش و خِردگرايي ،ورزش و
معنويت ،ورزش و مشاغل و نهايتاً ورزش و سالمت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
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نتایج
پس از مطالعهی ديوان كامل ملک الشعرای بهار و استخراج اشعار منتخب كه در آنها از واژهی
ورزش بهرهگيریشده بود ،ابيا مورد نظر با برخي اسناد و منابع موجود تطبيق دادهشد و در
در جايگاههای مختلف بررسي شد.
مفهومشناسی ورزش در نگاه ملک الشعرا
اولين نکته ای كه هنگام پرداختن به موضوع اين تحقيق ذهن را معطوف خود ميكند ،شناخت
مفاهيمي است كه ورزش درجايگاه آن بهكار رفتهاست .در آغاز الزم است كه نگاهي به معاني
مختلفي كه برای ورزش در شعر ملک الشعرا وجود دارد ،بياندازيم .در ادبيا ايران از واژهی
ورزش در جايگاههای مختلف و در مفاهيم گوناگوني بهرهگرفتهشدهاست كه استاد بهار نيز در
اشعار خود از آن بهرهی الزم را بردهاست.
ورزش در جایگاه تمرین
مهمترين و عاميانهترين مفهومي كه برای ورزش ميتوان قائل شد ،تمرين و فعاليتهای بدني
است .در واقع ورزش اجرای مرتب تمرينهای بدني بهمنظور تکميل قوای جسمي و روحي است
( .)1عميد در فرهنگ واژگان خود ورزش را حركتدادن پياپي اعضای بدن برای تقويت اعصاب
و عضال و همچنين هر گونه عمل و حركتي كه برای تقويت اعضا به منظور حفظ تندرستي به
تنهايي يا دستهجمعي انجام دادهشود ،تعريف كردهاست (.)3
مراد از ورزش در ادبيا پارسي تنها تمرين بدني و جسماني نيست ،بلکه در بسياری از كتب از
اين واژه در جايگاه تمرين ،مشقكردن ،مداومت ،هركاری كه بسيار و پيدرپي كنند برای آنکه
در آن هنرمند و كامل شوند و مداومت دادن در هر كاری (ناظم االطباء) بهره بردهشدهاست.
ملک الشعرا از اين مفهوم بسيار و در ابيا گوناگوني استفاده كردهاست كه در اينجا به نمونهای
از آن اشاره شدهاست.
به ورزش گرای و سرافراز باش

كه فرجام سستي سرافکندگي است

1

ورزش در جایگاه کار و حرفه
يکي از معاني مهم واژهی ورزش ،مفهومي چون شغل و كارِ حرفهای كه فرد در ازای دريافت
مزدی انجام ميدهد ،دارد .در ناظم االطباء ورزش به معنای شغل ،عمل ،حرفه ،سعي ،كار و كار
 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزندگی مایه زندگی( ،ص )815 :بیت 2
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با مشقت و تعب و محنت آمده است و همچنين معين نيز در كنار معاني مختلف ورزش ،لغت
پيشه را نيز آوردهاست (.)1
اين موضوع را ميتوان به شهاد ابيا زير اثبا كرد:
بشد رای و انديشه و كشت و ورز

كه مردم ز ورزش همي گيرد ارز

و يا:
شما دير مانيد و خرم بويد
و يا:
به مطبخ هوس و فکر تو بي ورزش

به رامش سوی ورزش خود شويد

1

هزار بره ناپخته هست و ناخورده

2

ملک الشعرای بهار نيز در ابيا خود از ورزش در اين جايگاه بهره بردهاست .وی در قصيدهی
معروف ورزندگي مايهی زندگي چنين ميسرايد:
3
كه بنيان گيتي به كوشندگي است
ز ورزش مياسای و كوشنده باش
ورزش در جایگاه کسبکردن
يکي ديگر از معاني كه برای ورزش ارائه شدهاست ،مفهوم تحصيلكردن يا كسبكردن است.
عالمه علي اكبر دهخدا در فرهنگ جامع خويش ،ورزش را به معني اكتساب و حاصل نيز
آوردهاست ( .)9محمد معين نيز اين مفهوم را برای واژهی ورزش بهكار بردهاست كه عبار
است از بهدست آوردن ،حاصل كردن ،تحصيل ،اندوختن ( .)1در كتاب منتهياالرب نيز مفهوم
كسب برای واژهی ورزش بهكار رفته است .ملک الشعرا در بيت زير ،ورزش را در جايگاه
كسبكردن و تحصيل مورد استفاده قرار دادهاست.
4
شير مردا با غريو و با غرنگ آماده شو
اينک اين ميدان ورزش ،عرصه علم و هنر

 .1فردوسی
.2سوزنی
 .3دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزندگی مایه زندگی( ،ص )815 :بیت 7
 .4دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی تنازع بقا( ،ص )817 :بیت 15
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ورزش در جایگاه تالش و کوشش
يکي از مهم ترين معاني كه در بسياری از آثار ادبي منظوم و منثور برای ورزش بهكار
گرفتهشدهاست ،در جايگاه مفهومي كوشيدن و كاری را پياپيكردن است (.)3
مسلماً اين مفهوم از آنجا سرچشمه ميگيرد كه برای كسب مهار در ورزش و يا ورزيدهكردن
و نيرومندساختن جسم ،ممارست و كوشش در انجام تمرينا و استمرار بخشيدن به آن الزم و
ضروری است .لذا ملک الشعرا نيز در جایجای ديوان خود از اين مفهوم بهرهی الزم را بردهاست
كه در زير به نمونهای از آن اشاره شدهاست.
عاقل فتد از كاهلي در ورطه اليعقلي

جاهل شود دانا ،ولي با ورزش و جهد و تعب

1

ورزش در جایگاه ریاضت
در بسياری از آثار ادبي ،استفاده از لغت ورزش برای نشاندادن سختيكشيدن و رياضتبردن
بودهاست؛ چرا كه ذا ورزش و موفقيت و مهار يافتن در ورزش نيازمند رنج و تحمل
سختيهای فراوان است .اين مفهوم را ميتوان به شهاد كتاب المعارف كه ورزش را "هر كار
كه تو در جهان از به هر مرادی و شهوتي بکني هم از آن وجه بر تو رنجي مستولي شود كه ترا
از ورزش آن پشيمان كند" تعريف كردهاست ،بيان داشت .در ناظم االطباء نيز رياضت و حركا
و اعمال مخصوصه كه برای قو اعمال بدني همه روزه به جای ميآورند ،در تعريف ورزش
آوردهشدهاست.
خواندی كه افکند آن فالن سجاده بر آب روان
2
اين ورزش جان است هان ،السعي فيه قد وجب
ورزش در جایگاه زراعت
واژهی ورزش گاهي نيز به عنوان زرع ،كشت و زراعتكردن ( )3بهكار رفتهاست .همچنان كه
حکيم فردوسي آورده است:
بماندند پيران بي پا و پر

و استاد بهار نيز چنين سروده است كه:
 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزش روح( ،ص )303:بیت 20
 .2دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزش روح( ،ص )303:بیت 22
 .3فردوسی.

بشد آلت ورزش و ساز و بر

3
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شغل آنان ورزش و برزيگری

231

گاو داری و مواشي پروری

1

 )1ضرورت و اهمیت ورزش
آموزش ورزش و تربيت بدني در گذشته بهطور كلي در كنار آموزش هنر از ارزش و اهميت
ويژهای برخوردار بوده و از نظر شاعران و فارسينويسان همانگونه كه به آموختن علم و هنر
تأكيد فراوان شده است ،هر آنچه موجب كاهلي تن ،تنبلي ،بيهودگي و سستي جسم شده،
مذمت شدهاست.
آنچه كه از حال و هوای ابيا منتخب بر ميآيد ،همه و همه داللت بر اين دارند كه ورزش در
اشعار ملک الشعرا از جايگاه ويژهای برخوردار بودهاست .در واقع ملک الشعرا ورزش را برای هر
انساني مفيد و ضروری پنداشته و در اندرزهای خود انسان را به ورزشكردن سفارش ميكند .در
قصيدهی معروف تن زنده واال به ورزندگي است ،بهار ضمن اينکه ورزندگي [يا همان ورزش را]
مايهی زندگي ميداند و در ادامه ،بنيان گيتي را در گرو كوشش و تالش تصور ميكند ،گذری
بر گذشته داشته و بدان ميپردازد كه شکلگيری و تابندگي اثر بزرگ و جاويدان حکيم
ابوالقاسم فردوسي يعني شاهنامه ،به دليل ورزش است.
تن زنده واال به ورزندگي است
به ورزش گرای و سرافراز باش
ز ورزش مياسای و كوشنده باش
نياكانت را ورزش آن مايه داد

كه ورزندگيماية زندگي است
كه فرجام سستي سر افکندگي است
كه بنيان گيتي به كوشندگي است
2
كه شهنامه زايش به تابندگي است

در دو بيت نخستين اين قصيده ،ورزش در جايگاه مفهومي تمرين بدني و جسماني بهكار
رفتهاست .بهكار بردن نتيجهی سستي و ضعف جسماني كه به قول بهار ،سرافکندگي است (در
بيت دوم) ،دليلي واضح بر اين مدعا است.
در بيت پاياني اين قصيده ميتوان برای ورزش دو مفهوم قائل شد؛ نخست آنکه ورزش را در
جايگاه كوشش آورد و اينگونه بيان كرد كه شکلگيری و تابندگي شاهنامه بهجهت ممارست،
تالش و كوشش سي ساله ابوالقاسم فردوسي بودهاست كه امروزه افتخار هر ايراني و پارسيزباني
شدهاست .دومين نظری كه ميتوان بر آن داد ،اين است كه استاد بهار ،ورزش را در جايگاه
 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،مستزاد رهنمون( ،ص )598:بیت 11
 .2دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزندگی مایه زندگی( ،ص )815 :ابیات 1،2،7و9
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مهار های رزمي و ورزشي بهكار بردهاست و خواهان اين بودهاست كه بگويد خميرمايهی اصلي
شاهنامه ،بر پايهی صفا پهلواني و رزمي است .همين ويژگيهای موجود در داستانهای
پهلواني و رزمي ،موجب شدهاست تا اين اثر در اذهان مردم جاويدان و تابنده باقي بماند.
ملک الشعرای بهار در سال  1316به درخواست وزير فرهنگ وقت و به جهت اتمام بنای
ورزشگاه بزرگ امجديه در تهران ،فرصتي يافت تا در قصيدهی تنازع بقا ،از اهميت و جايگاه
ورزش گفته و نصايح خود را به جامعه برای پرداختن به ورزش ارائه كند .اين قصيده سراسر
پندهای حکيمانهای است برای جوانان ،كه در آن ميخوانيم:
نيست هنگام تأمل ،بي درنگ آماده شو
زندگي جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو
خيز و با ورزش بر آر اين كسو زرد از بدن ورنه چون شلتوک مسکين بهر دنگ آماده شو
گر نکردی بازوی خود را به ورزش همچو سنگ ای بلورين ساق و ساعد بهر سنگ آماده شو
چون ستوران از پي افسار و تنگ آماده شو
ور تن ورزندها را ورزش جان يار نيست
1
شير مردا با غريو و با غرنگ آماده شو
اينک اين ميدان ورزش عرصه علم و هنر

در ابيا ابتدايي اين قصيده ،ملک الشعرا صحنهی زندگي را به جنگي تشبيه كردهاست كه در
آن انسانهای ضعيف و سست ،محکوم به شکست هستند و برای پيروزی در اين جنگ و برای
دفاع از جان ،مال و ناموس ،جوانان را به رشد و توسعهی تواناييهای خود ،از جمله تواناييهای
جسماني بهوسيلهی ورزش توصيه كردهاست.
 )1ورزش و کودکی
باور رايج در بين مردم آن است كه محيطهای اجتماعي ،شکلدهنده به رفتارهای كودكان و
بزرگساالن هستند  .وجود چنين نگرشي سبب پيدايش عقايدی مثل شركت در ورزشهای
تيمي كه سبب ا يجاد حس همکاری و افزايش اعتماد به نفس در مردان و انجام بازیهای
جمعي برای دختران كه سبب بهبود رفتار مادرانه آنها ميشود ،شد ( .)9از اين رو ،برنامههای
منظم ورزشي برای كودكان و نوجوانان ميتواند موجب رشد و توسعهی آنها شود.
ملک الشعرای بهار در سرود مدرسه كه در سال  1311برای اطفال دبستاني سرودهاست ،پس از
يادآوری اين نکته كه ما از تيرهی كيقباد و كوروش هستيم و يادآوری پيشينيان پاكمان،
نصايحي را به كودكان در روند زندگي خود ،از دوران مدرسه ،سربازی و زندگي شخصي ميكند

 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی تنازع بقا( ،ص )817 :ابیات 13،14،18،1و24
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كه همه در راستای افتخار وطن است .ملک الشعرا در طول دوران مدرسه دو فعاليت را از
جملهی كارهای دانشآموزان مطرح ميكند كه عبار است از ورزش و خواندن درس.
كار ما ورزش است و خواندن درس

همه از تنبلي گريزانيم

1

در بيت باال عالوه بر اينکه ميتوان واژهی ورزش را به مفهوم تمرينا بدني و با نگاهي
صحيحتر ،تربيت بدني كه يعني تربيت افراد از طريق فعاليتهای بدني استنباط كرد ،ميتوان
گفت كه در اين بيت ،اين واژه در جايگاه كار و كوشش بهكار رفتهاست .اين به آن معنا است كه
ملک الشعرا با اين كار خواستهاست كه كودكان را به تالش و ممارست در درس خواندن تشويق
كند .به كار بردن بيزاری از تنبلي در مصراع دوم نيز ميتواند شاهدی بر اين مدعا باشد .ولي اين
موضوع كه مراد استاد بهار از بهكار بردن واژهی ورزش همان مفهوم تربيت بدني و تمرينا
بدني متناسب با سن كودكان باشد ،بيشتر است .چرا كه اوالً و بر طبق مباحثي كه از نظرتان
خواهدگذشت ،دانشاندوزی بدون وجود جسمي سالم امکانپذير نخواهدبود و ثانياً يکي از
اثرگذارترين حوزهها در تربيت صحيح كودكان در تمام دنيا ،حوزهی ورزش است و ثالثاً يکي از
مهمترين عوامل گريزانشدن كودک از تنبلي و سستي ،پرداختن به بازی و تمرين و
فعاليتهای بدني است .بر اين اساس ،ميتوان گفت كه مراد استاد بهار از بهكارگيری ورزش در
اين بيت ،تشريح ضرور و اهميت فعاليتهای بدني و بازیهای حركتي برای كودكان است.
در بيت ذكرشده از سرود مدرسه ،ضمن اينکه ضرور و اهميت ورزش برای كودكان مورد نظر
است ،ميتوان از آن سن پرداختن افراد به ورزش را نيز برداشت كرد .اگر چه استاد بهار با
صراحت به اين موضوع نپرداختهاست ،ولي با توجه به قصيدهی فوقالذكر كه برای اطفال
دبستاني سرودهشده ،ميتوان اين را استنباط كرد كه پرداختن به ورزش از سن حدوداً 1
سالگي كه آغاز دوران دبستان محسوب ميشود ،بايد آغاز شود.
نيکوبخت نيز اين موضوع را از نظر گذراندهاست" :بهترين و مؤثرترين سن برای تعليم و تربيت
[كه ورزش نيز شاخه ای از آن است] در دوران طفوليت است .در كتابهای تعليم و تربيت
معموالً سنين  5و  6سالگي [مرز ورود به دبستان] شروع مناسبي برای اين موضوع است"
( .)11فرامرز برزگر نيز در كتاب تاريخ ورزش ايران بيان كردهاست كه در ايران باستان نيز
تربيت جسمي ايرانيان از سنين  5و  6سالگي آغاز ميشدهاست (.)11

 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،سرود مدرسه( ،ص )430 :بیت 8
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ميتوان به استناد حديث "العلم في الصغر كالنقش في الحجر" نيز اين نکته را مورد تأييد قرار
داد؛ زيرا هر آنچه در سنين كودكي به فرد آموختهشود ،همچون نقشي كه بر سنگ حک
ميشود ،در ذهن و اعمال او باقي ميماند.
 )2ورزش در گذارِ دیروز و امروز
يکي از مواردی كه در اشعار ملک الشعرا به آن پرداختهشدهاست ،وضعيت و موقعيت ورزش در
بين مردم زمان ملک الشعرا با پيشينيان است .در قصيدهی ديروز و امروز ،بهار به تحليل
تفاو های ميان آداب ،رسوم و عقايد پيشينيان و مردم امروز [هم عصر ملک الشعرا] ميپردازد
كه ورزش نيز يکي از مواردی است كه مورد توجه قرار گرفتهاست:
يک روز بود ورزش و ورزشگری سبک

امروز مرد ورزش ،اولي و اوقر است

1

از بيت حاضر ،چنان استنباط مي شود كه پيش از آن زمان ،ورزش و ورزشکار در ميان مردم از
اقبال برخوردار نبوده و پرداختن به تمرينا جسمي و بدني دون شأن انساني بودهاست و
آنهايي كه به تقويت جسم و ورزش ميپرداختند ،از منزلت كمي برخوردار بودهاند.
اگر مقتضيا زمانه را از نظر بگذرانيم ،شايد به نتايج متفاوتي دست پيدا كنيم .چرا كه گفته
ميشود ملک الشعرا اين شعر را پس از سالها تحمل رنج و سختي در حبس ،كه نهايتاً با
وساطت مرحوم محمدعلي فروغي مورد عفو شاه قرار گرفت ،سرودهاست .در آن زمان اگرچه
استاد بهار بهعنوان استاد دانشگاه در وزار فرهنگ مشغول بوده ،ولي هنوز مورد سوءظن قرار
داشته و در واقع اين شعر به جهت تعديل اين سوءظن و به پيشنهاد نزديکان استاد
سرودهشدهاست ( .)12بر اين اساس ،شايد ابيا ذكرشده در اين حوزه ،ديدگاه واقعي بهار نبوده
و تنها به سبب رفع مشکل مذكور تحرير شدهباشد.
 )3ورزش و خِردگرایی
واژهی ورزش در اغلب ابيا منتخب در جايگاه تمرينا بدني و جسماني بهكار رفتهاست كه بر
اهميت پرداختن به تقويت قوای جسماني داللت ميكند .ولي اگرچه ملک الشعرا به تقويت
جسم و جان اهميت بسياری دادهاست ،ليکن در ابياتي رشد خرد و خردگرايي را نيز از نظر دور
نداشتهاست.
چند بايد تن قوی و جان ضعيف

خادمان فربي و سلطان دردمند

 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی دیروز و امروز( ،ص )838:بیت 81
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تن چه ورزی ،جان به ورزش برگمار
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سوزن بشکسته مگزی بر كلند

1

ملک الشعرا در قصيدهی "نکوهش چرخ راستگوی" به مذمت زشتيهای دنيا پرداختهاست و
نصايحي را نيز در آن گفته است .در ابيا منتخب اين قصيده ،بهار تقويت عقل و خرد آدمي را
كه از آن با عنوان ورزش جان يادكرده است ،بر تقويت جسم يا به نگاه استاد ،ورزش تن تقدم
بخشيدهاست .در ابيا فوق ،بهار تن را بهمثابهی خادم و جان يا همان عقل آدمي را بهمثابهی
سلطان بدن تشبيه كردهاست و تأكيد داشته كه چگونه ميشود در اقليمي خادمان سلطان فربه،
چاق و سالمت باشند و سلطان رنجور و دردمند و در بيت بعدی نصيحت ميكند كه به جای
ورزيدهكردن جسم (تن) ،عقل و خرد (جان) را تمرينداده و قوی ساز؛ چراكه جسم خالي از
عقل ،همچون سوزن شکستهای است كه توانايي آسيبرساندن به كُلنگ را نخواهدداشت.
ملک الشعرا در جای ديگری و در قصيدهی "تنازع بقا" ،بر اين نکته تأكيد ميكند كه حتي اگر
آدمي تن ورزندهای داشتهباشد ،ولي از عقل و خرد كافي برخوردار نباشد ،بايد خود را همچون
چهارپايان برای بيگاریكردن آماده سازد.
ور تن ورزندها را ورزش جان يار نيست چون ستوران از پي افسار و تنگ آماده شو

2

در جايي ديگر استاد بهار با تمثيلي مذهبي به بيان تقدّم تقويت كردن عقل بر تقويت كردن
جسم مي پردازد:
جان را ده از جنبش بهي ،تا وارهي از تاب و تب
جنبش كن ار مرد رهي ،وز ورزش جان آگهي
ای تن ز ورزش بارور ،وز ورزش جان بي خبر جان را ز ورزش بخش فر ،كين واجب است آن مستحب
3
نه تن ز ورزش مقتدر ،نه جان ز تمرين منقلب
مخلوق را بيني مصر ،اندر ضالل مستمر

در ابيا فوق ،ملک الشعرا برای بيان تقدم ورزش جان (عقل و خرد) [كه ميتوان از آن
بهعنوان رشد معنوی انسان نيز ياد كرد] تقويت جسم را مستحب و تقويت جان را واجب
دانستهاست .ضمن آنکه در آخرين بيت ذكرشده ،بهار به ذكر احوال برخي انسانها كه بر
ضاللت خود اسرار مي ورزند پرداخته و اين دسته افراد را آنهايي دانسته كه نه جسم قدرتمندی
دارند و نه در رشد عقل و خرد و معنويا كوشش ميكنند.

 .1دیوان ملک الشعرای بهای ،قصیدهی نکوهش چرخ راستگوی( ،ص )448:ابیات 24و28
 .2دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی تنازع بقا( ،ص )817:بیت 18
 .3دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزش روح( ،ص )303:ابیات 19،20و32
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آنچه كه از نگاه ملک الشعرا در خصوص رابطهی بين ورزش جسم و ورزش جان (رشد عقلي و
خرد) بر ميآيد ،اين است كه ورزش جان يا همان خرد و عقل بر ورزش جسم ،يعني تن ورزيده
مقدم است .ولي به اين نکته نيز تأكيد مي كنند كه عقل آدمي بايد در شرايط مستعدی رشد
يابد و مهمترين شرط آن برخورداری از جسم سالم است .در واقع اين نگاه او ،تأكيد بر جملهی
معروف "عقل سالم در بدن سالم" است .چنانچه در قصيده «ورزش روح» كه به اقتفای قصيده
حکيم سنايي سروده شده است ،بهار حتي عقل مستعد را بدون ورزش [حال چه در جايگاه
مفهومي تالش و كوشش و چه در جايگاه مفهومي تمرينا بدني و جسمي] دچار نقصان و
ضعف دانسته اند.
عقل غريزی بي ممد ،بي ورزش و تعليم جد هرچند باشد مستعد ،گردد به غفلت محتجب
جاهل شود دانا ،ولي با ورزش و جهد و تعب
عاقل فتد از كاهلي ،در ورطةاليعقلي
1
ورزش كند تن را قوی ،روح و خرد را مستوی مر نفسها را معنوی ،مر فکرها را منتخب

همانگونه كه پيشتر نيز گفتهشد ،از دو بيت نخستين بر ميآيد كه ديدگاه ملک الشعرای بهار
بر اين بودهاست كه عقل آدمي هرچند هم مستعد كسب دانش باشد ،اگر فارغ از ورزش (به
معنای تالش و كوشش) باشد ،دچار غفلت ميشود و افراد جاهل از طريق تالش و كوشش
(ورزش) ميتوانند دانش خود را افزون كنند  .و در بيت سوم نيز با بيان اينکه ورزش موجب
تقويت جسم ميشود ،ابراز ميدارد كه بر منتخبشدن خرد و فکر آدمي نيز تأثير گذار است.
در بيتي از قصيدهی "حب الوطن" ،بهار جايگاه رشد عقلي و رشد جسماني را مورد نظر قرار
دادهاست:
مغز را روشن كن از دانش كه آرام دل است جسم را نيرو ده از ورزش كه حمال سر است

2

در اين بيت ،ملک الشعرا ضمن آنکه تقويت و رشد مغز و جسم را توأمان مد نظر قرار دادهاست،
ليکن نيرودادن به جسم را از برای اين مهم دانستهاست كه حملكننده و يا با نگاهي ديگر،
حمايتكنندهی سر و مغز آدمي است .ميتوان اينگونه پنداشت كه بر رشد مغزی و عقلي توجه
بيشتری قائل شدهاست .با توجه به مباحث فوق ،ميتوان به اين نکته اشاره كرد كه ورزش تن و
جان (تقويت جسم و عقل) الزم و ملزوم يکديگرند و وجود هيچكدام بدون ديگری موجب كمال
انسان نخواهدشد .ولي بهطور كلي برای ورزش عقل اهميت بيشتری قائل شدهاست.

 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی ورزش روح( ،ص )303 :ابیات 4،8و8
 .2دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی حب الوطن( ،ص )849:بیت 39
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 )4ورزش و معنویت
در منابع ديني و ساير منابع ادبي ،مباحث بسياری وجود دارد كه بر ضرور ورزش و جايگاه
معنوی آن تأكيد ميكنند .همانگونه كه پيشتر نيز گفتهشد ،يکي از معاني ورزش ،انجام
تمرينا جسماني برای كسب قو و قدر است؛ حال آنکه قوی و قادر دو صفت از صفا
خداوند متعال است و منشأ تمام قدر ها اوست و تنها اوست كه به انسان قو و نيرو
ميبخشد؛ همچنان كه "ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم" اين چنين است .خداوند محل
قدر است و ضعف در او راه ندارد و ضعيفان ،سست انديشان و انسانهای سستاراده را دوست
ندارد .آنچنان كه حضر رسول ميفرمايد " :ليکن طلبک للمعيشة فوق كسب المضيع ،و دون
طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها ،و لکن انزل نفسک من ذلک بمنزلة المنصف
امتعفف ترفع نفسک عن منزلة الواهن الضعيف و تکسب ما البد للمؤمن منه" .كوشش تو برای
طلب معاش ،بايد بيش از كسي باشد كه كسب خود را تباه ميسازد و كمتر از كسي باشد كه
حريصانه به جمع مال ميپردازد .كسي كه به دنيای خود راضي است ،همانا بدان اطمينان يافته
است وليکن نفس خود را به منزله ميانهرويي پاكدامن پايينآور و آن را از جايگاه سست كردار
ناتوان باال ببر و آنچه را برای مؤمن ضروری است ،فراهم كن ( .)13حضر امير نيز در دعای پر
فيض كميل اين چنين فرمودهاند كه" :قَوّ عَلي خِدمَتِکَ جَوارِحي و اَشدُد عَلَي العَزيمَهِ
جوانِحِي"؛ خدايا برای خدمت به خود اعضا و جوارحم را قوی و محکم گردان (.)11
از نگاه بزرگان دين ،نيرومندی جسم برای خدمت به خداوند و خلق او از واجبا است و
مي توان اثر اين مهم را در دعاهای ايشان يافت .ملک الشعرای بهای نيز در ابياتي ،ضمن آنکه
ويژگيهای مرد پارسا را مهر ،عدل و كار و كشاورزی ميداند ،بر اين باور است كه ورود به
بهشت بر سه عامل راستي و درستکاری ،ورزش و عدلگستری و دادگری است .چنان كه در
بيتي از تركيببند "آيينهی عبر " اين چنين سرودهاست:
پارسا مرد آنکه ورزد مهر و داد كار و كشت

راستي و ورزش و دادند درهای بهشت

 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،ترکیب بند آیینه عبرت( ،ص )83 :بیت 43
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بهار در قصيدهی "ورزش روح" ،بسيار به وجوه مختلف ورزش ،بهويژه جنبهی معنوی آن
پرداختهاست كه در مباحث مختلف به آنها پرداختهشد .جايگاه ديگری كه او در قصيدهی
"ورزش روح" برای ورزش قائل شده ،مفهوم سختيكشيدن و رياضت است .در بيتي از اين
قصيده ،ملک الشعرا كراما انسانهای بزرگ و پارسايان را از ورزش جان (تزكيهی نفس و
رياضت) ميداند:
خواندی كه افکند آن فالن سجاده بر آب روان

اين ورزش جان است هان ،السعي فيه قد وجب

1

ملک الشعرا در اين بيت ،اشاره دارد به پارسا مردی كه صاحب كرامت شدهبود و بر روی آب
نماز ميخواند و اين مهم را ازسالها رياضت و تزكيهی نفس ميداند .در واقع بهار به بهرهگرفتن
از واژهی ورزش در جايگاه رنجبردن ،رياضتكشيدن و ممارست فراوان ،كسب درجا باالی
معنوی را از ورزش جان ميداند.
 )5ورزش و مشاغل
اگرچه در دنيای حرفهای ورزش ميتوان ورزش را بهعنوان شغلي مستقل محسوب كرد ،ولي
بهنظر نميرسد كه در ايام نه چندان دور و مثالً در دورهی ملک الشعرا ،ورزش به مفهوم امروزی
آن جزو مشاغل بهحساب ميآمد .با توجه به بخش اول يافتههای تحقيق كه به مفهومشناسي
ورزش پرداختهشد ،ميتوان ورزش را اگر در جايگاه مفهومي كشت و زرع استفاده شود ،بهعنوان
شغل در نظر گرفت .همچون بيت زير از بهار كه ميگويد:
شغل آنان ورزش و برزيگری

گاو داری و مواشي پروری

2

در بند فوق كه در مستزاد "رهنمون" آمدهاست ،واژهی ورزش در كنار شغل برزيگری (برزگری)
آمده و در جايگاه معنايي كشت و زرع كه پيشتر نيز به آن اشاره شد ،بهكار رفتهاست .ملک
الشعرای بهار در قصيدهی "آمال شاعر" كه در آن شمهای از آرمانهای خود را در قالب شعر
بيان كردهاست ،ورزشگری را نه تنها در كنار ساير مشاغل آوردهاست ،بلکه از آن همسطح
مشاغلي چون جنگاوری سخن گفتهاست.

 .1همان ،قصیدهی ورزش روح( ،ص )303:بیت 22
( .2مواشی پروری :دام پروری) دیوان ملک الشعرای بهار ،مستزاد رهنمون( ،ص )598:بیت 11

جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار....

پيشه ور و صنعتگر و دهقان و كديور

1

221

ورزشگر و جنگاور و كوشا و قوی زند

2

با نگاهي گذرا بر اين قصيده ،ميتوان سادهترين برداشت را از بهكار بردن ورزش در اين بيت
داشت و آن هم مفهوم كشت و زرع است كه ابوالقاسم فردوسي نيز بارها از ورزش در اين
جايگاه ،در اثر جاويدش بهرهبردهاست.
ولي نحوهی قرارگرفتن و جايگاه فيزيکي واژهی ورزشگر در ساختار بيت منتخب ،ميتواند
جنبهی ديگری را به ذهن متبادر كند و آن هم اين نکته است كه چرا پيشهی ورزشگری در
كنار جنگاوری و واژهی قوی زند آوردهشدهاست؟ بهنظر ميرسد كه اگر مراد ملک الشعرا از
بهكار بردن ورزشگری ،كشاورزی بودهاست ،بهتر بود آن را در زمرهی پيشههايي كه همگوني
بيشتری با آن دارند (يعني در مصراع نخست) در كنار صنعتگر ،دهقان و كديور ميآورد .شايد
استاد بهار ميتوانست اين بيت را چنين بسرايد كه:
پيشه ور و ورزشگر و دهقان و كديور

صنعتگر و جنگاور و كوشا و قوی زند

3

و يا ممکن بود مصراع نخست را بهاين سان نظم دهد كه:
پيشه ور و صنعتگر و ورزشگر و دهقان

از سوی ديگر باتوجه به اينکه واژهی ورزشگری (در جايگاه تمرينا بدني و قدرتمند ساختن
جسم) با شغل جنگاوری كه نيازمند تواناييهای جسماني بااليي است ،همخواني زيادی دارد،
ميتوان اينگونه برداشت كرد كه استاد بهار ورزشگری را نه تنها در جايگاه مشاغل ديگر
ميدانسته ،بلکه آن را در زمرهی جنگاوری و همتراز با آن دانسته و برتر از مشاغلي هچون
دهقاني و صنعتگری و  ...تصور ميكردهاست.
ميتوان بر اين مدعا شاهدی نيز گرفت و آن هم نگاه استاد بهار در ابيا قطعه است .ملک
الشعرا در اين شعر ،داستان لوليای 4را مطرح ميسازد كه پسر خويش را پند و اندرز ميدهد.

 .1کدیور :دهقان ،کشاورز
 .2دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی آمال شاعر( ،ص )458 :بیت 44
 .3این بیت به ظن محقق در صورتی که استاد بهار مراد "کشاورز" از بهکاربردن "ورزشگر" در بیت مذکور داشت ،از
نظر ساختمان و نحوهی قرارگیری واژگان قابل بهرهگیری بود.
 .4لولی :کولی ،دوره گرد ،غریبه
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نکته اينجاست كه اين شعر با توصيهی پدر به ورزش كردن فرزند برای جَلد و چاالک شدن آغاز
ميشود و در پايان ،پسر را از مشاغلي همچون شاعری ،نويسنگي و كارمندی بر حذر ميدارد.
لوليئي گفت با پسر هشدار
پسرا سعي كن كه در هر فن
تن به ورزش سپار تا خود را
بر سر استوانه رقص كني
خويشتن را به پشت پران اسب

تا كه خود را چو من سمر سازی
خويش را تالي 1پدر سازی
جلد و چاالک و نامور سازی
وز بر ريسمان گذر سازی
به سر پای مستقر سازی

در فن مشت و شيوة كشتي

خويش در دهر مشتهر سازی

2

در اين شعر ،ملک الشعرا از زبان لوليای كه به فرزند خود نصيحت ميكند تا به جای اشتغال
به شغلهايي كه عايداتي ندارند ،به ورزش ،برای انجام حركا نمايشي بپردازد ،سخن مي گويد.
البته به شهاد بيت ،مراد شاعر اين است كه برای نامورشدن ،بايد به اموری روی آورد كه
جامعه به آن عالقهی بيشتری دارد و حتي از سر طعنه ،مدرسه رفتن ،شعر و شاعری و حتي
طلبگي را بيهوده خواندهاست.
الغرض بايد ای پسر خود را

مورد حاجت بشر سازی

3

از اين باب ،ميتوان دريافت كه ورزش و ورزشکاری ،بهويژه حركا نمايشي در آن زمان مورد
وثوق عامهی مردم زمان خود بودهاست.
 )6ورزش و سالمتی
در نظر اول و از نگاه عموم ،مهمترين مفهوم و جايگاهي كه ميتوان برای ورزش قائل شد،
اثرگذاری آن بر سالمت جسم و روان آدمي است .چه بسيارند بزرگاني كه در حوزهی تأثير
ورزش بر سالمت جسم و روح سخن گفتهاند كه از آن ميتوان به توصيههايي كه شيخالرئيس
پورسينا (ابنسينا) در كتاب قانون آوردهاست ،اشاره كرد كه:
" ورزش حركتي است تابع اراده .در ورزش ،تنفس بلند و بزرگ و پي در پي ميآيد .هركس
بتواند با اسلوب صحيح و متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب ورزش كند از
 .1تالی :پیرو ،از پی آینده ،تابع
 .2دیوان ملک الشعرای بهار ،شعر قطعه( ،ص )734:ابیات 1،2،3،4،9و10
 .3همان ،بیت 17
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چاره جويي (پيش گيری) و تداوی بيماریهای مادی و مزاجي كه در دنبال آن ميآيد بي نياز

مي گردد" (.)14،15
ملک الشعرای بهار نيز در قصيدهی "حركت جوهری" كه در چگونگي اعمال جسم و جان
انساني گفتگو كردهاست ،به تأثير ورزش بر سالمت روح و جسم انسان اشاره داشتهاست.
تن همي خواهد كه هر ساعت ز هم
هردم از بيرون مددخواهد همي
وز طبايع مي رسد او را مدد
ليک جان با ورزش و با خواب و خورد

بگسلد چون دولت مستعجلي
تا فرو ريزد چو كاخ هايلي
گه صداعي ،گه زكامي گه سِلي
1
روز و شب بنهاده بر پايش غُلي

بهار در اين ابيا  ،بيان ميكند كه تن انسان كه بدون روح چنان جسم بيجان و مردهای است.
هر لحظه تمايل به گسستهشدن دارد و طبعهای انسان نيز با بيماریهايي همچون سِل و زكام
به آن كمک ميدهند .ولي جان و روح آدمي بهكمک ورزش از گسستهشدن و از بين رفتن
جسم ممانعت بهعمل ميآورد.
بحث و نتیجهگیری
بي گمان ادبيا هر كشور آيينهی تمام نمايي است كه فرهنگ و آداب و رسوم آن كشور را
بازگو ميكند .با توجه به ادبيا غني ايرانزمين از دوران كهن تا كنون ،بهترين منبع تحقيق
در سير مسائل فرهنگي ،علمي ،اجتماعي ،تاريخي ،سياسي و  ...كتب نظم و نثر ادبيا فارسي
است .اين منابع گرانبها ،زيباترين و دقيقترين پاسخ به شيوهی تربيت بدني در تاريخ كشور ما
است (.)11
ديوان اشعار ملک الشعرای بهار كه همگام با شرايط زمانه و تحوال فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي دوران خود ،بهعنوان يکي از اين گنجينههای ارزشمند محسوب شده ،ارزش پرداختن
به آن از جنبههای مختلف وجود دارد .موضوع و بحث ورزش نيز يکي از حوزههايي است كه
ميتوان آن را از ديدگاه بهار مورد تحليل قرار داد.
در ديوان اشعار ملک الشعرای بهار 23 ،مرتبه از واژهی "ورزش" در ابيا و اشعار مختلف در
مفاهيم مختلف بهره برده شدهاست كه ميتوان آنها را در  3حوزه مورد بررسي قرار داد .اين
حوزهها عبار است از مفهومشناسي ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار ،ضرور و اهميت

 .1دیوان ملک الشعرای بهار ،قصیدهی حرکت جوهری( ،ص )807:ابیات 9،10،11و12
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ورزش ،ورزش و كودكي ،ورزش درگذار ،ورزش و خِردگرايي ،ورزش و معنويت ،ورزش و مشاغل
و ورزش و سالمتي كه نتايج زير از اين مطالعه حاصل شد.
 حوزهی مفهومشناسی ورزش
در اشعار ملک الشعرا ،واژهی ورزش در جايگاه اكثريت مفاهيمي كه در فرهنگهای لغت معتبر
برای آن متصور شدهاند ،بهكار بردهشدهاست؛ ازجمله مشق و تمرين ،كار و حرفه ،تحصيل و
اكتساب ،رياضت ،كوشش و تالش و كشت و زرع .البته بديهي است كه بهرهگيری از اين واژه در
جايگاه تمرينا بدني و تقويت قوای جسماني بيش از ساير موارد است.
 ضرورت ورزش
ملک الشعرای بهار در اشعار خود ،اهميت و جايگاهي بلند برای ورزش و توانمندكردن جسم
قائل شدهاست .آنچنان كه انسان ضعيف را سرافکنده و شکستخورده در مقابل مشکال زمانه
ميداند.
 ورزش و کودکی
جايگاه بلند و اهميت ورزش در دوران كودكي كامالً در اشعار ملک الشعرای بهار مشهود است؛
گويي وی تمام كار يک دانشآموز را ورزش و خواندن درس ميانگارد.
 ورزش در گذارِ دیروز و امروز
در اشعار ملک الشعرا نگاهي هم به نظرا و عقايد مردم در خصوص ورزش و ورزشکاران
شدهاست .از ابيا بر ميآيد كه اگرچه در گذشته ورزش و ورزشکاران از جايگاه پستي در بين
عموم مردم برخوردار بودهاند ،در زمانهی استاد ،ورزشکاران از جايگاه بااليي برخوردار شدهاند.
 ورزش و خردگرایی
در نگاه ملک الشعرای بهار نيز همچون ابوالقاسم فردوسي ،اگرچه ورزندگي تن بلند جايگاه
است ،ليکن زماني ميتوان بر اين جايگاه تکيه زد كه ورزشگر برخوردار از تواناييهای جسماني
است و از عقل و خرد نيز بيبهره نباشد .در واقع تقويت جسم و تقويت عقل و روح در اشعار
استاد بهار الزم و ملزوم يکديگر هستند ،ولي تقويت عقل و خرد به نوعي بر توان جسماني تقدم
دادهشدهاست.
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 ورزش و معنویت
جايگاه معنوی ورزش از دو جنبه مفهومي مورد توجه استاد بهار قرار گرفتهاست .اول آنکه
ورزش در جايگاه رياضتكشيدن و كوشش در معنويا را مهمترين اصل رشد تعالي ديني و
رسيدن به پارسايي و برخورداری از كراما دانسته و دوم آنکه ورزش را درجايگاه تقويت قوای
جسماني برای كمک به خلق خدا و حفاظت از دين خدا ضروری دانستهاست.
 ورزش و مشاغل
استاد بهار ،ورزش و ورزشکاری را بهعنوان شغل و حرفهای مهم مورد توجه قرار دادهاست .اين
مورد تا آنجاست كه پيشهی ورزشگری را از مشاغلي همچون دهقاني و كديوری و صنعتگری
جدا ساخته و در زمرهی مشاغل با افتخاری همچون جنگاوری قرار دادهاست.
 ورزش و سالمتی
جايگاه سالمت جسماني و روحاني ورزش نيز از نظر ملک الشعرا دور نماندهاست و در اشعار
خود به اثر مثبت ورزش بر سالمت جسم و جان اشاره داشتهاست.
در مجموع ،آنچه از يافتههای اين پژوهش بر ميآيد ،آن است كه ورزش نه تنها در اشعار شاعر،
نويسنده و شخص برجسته سياسي و اجتماعي زمان خود از جايگاه ويژهای برخوردار بودهاست،
بلکه بسيار نيز به آن توصيه شدهاست.
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