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 چکیده
 ،ظوربررسی جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار است. به همین من ،هدف از این تحقیق

شناسی ورزش از نگاه ملک الشعرای بهار، ضرورت  مفهوم ی هحوز 2ابیات و اشعار منتخب در 

و اهمیت ورزش از نگاه بهار، ورزش و کودکی، ورزش درگذارِ دیروز و امروز، ورزش و 

مورد بررسی قرار گرفت. یت، ورزش و مشاغل و ورزش و سالمت خِردگرایی، ورزش و معنو

که توسط  3111 ی یوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس نسخهد ،منبع اصلی تحقیق

 ،است. این تحقیق شده و سایر منابع مرتبط با موضوع چاپ 3120انتشارات نگاه در سال 

 های تحقیق نشان داد گرفته است. یافته ای صورت روش توصیفی بر اساس مطالعات کتابخانه به

مشق و تمرین، کار و  های مختلفی ازجمله در جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار که

است. این  بردن و زراعت مورد استفاده قرار گرفته کردن، ریاضت حرفه، تالش و کوشش، کسب

ای برخوردار بوده  از جایگاه ویژه ،دهد که ورزش در نگاه ملک الشعرای بهار ها نشان می یافته

ها را بسیار به ورزش  ه ایشان در نصایح خود انسانکه نه تنها مورد وثوق استاد بهار است، بلک

فرهنگ تربیت بدنی  ی ههای وی را برای توسع توان بسیاری از دیدگاه است که می توصیه نموده

 بست. کار و ورزش کشور به

 ورزش، اشعار ملک الشعرای بهار، جایگاه ورزش در شعر، نظم فارسی :کلید واژگان

 Email: farshad.rg@gmail.com                                                                    *نویسنده مسئول
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 مقدمه
 و تاريخي وضعيت از آن بررسي كه است كشور فرهنگي ميراث از بخشي ورزش و بدني تربيت

 توان مي باستان ايران تربيت و تعليم بررسي با ويژه به. نيست جدا ايران فرهنگي اجتماعي

 و تياهم بر يفارس ادب در(. 1) جست بدني تربيت ملي ی ريشه مورد در را خوبي عا اطال

 است شده يتلق نامبارک يآسان تن و يكاهل .است  شده فراوان ديتأك يبدن تيترب و ورزش ضرور 

 (. 2) مبارک  تحرک و ورزش و

شمار  ايراني بهبيروني تمدن  ی های دور، ورزش يکي از بنيادهای اجتماعي و جلوه از گذشته

رفته است كه بر بنيادهای ديني و قومي استوار بوده و هدف آن نيرومندی و بهداشت تن و  مي

نظر از  و صرف استا تربيت بدني و ورزش، بخشي از ميراث فرهنگي كشور م(. 3است ) روان بوده

 ی يشينهپد كه كردتوان آن را بخشي از ميراث فرهنگي كشور قلمداد  ميهای علمي آن،  جنبه

ويژه اينکه برای مباني علوم انساني، تربيت بدني و ورزش،  تاريخي و فرهنگي غني دارد. به

 (.4) بررسي اين پيشينه در آثار ادبي و تربيتي ضروری است

متأسفانه با اينکه بهداشت تن، ورزيدگي و تندرستي و توجه به ورزش از بعد تربيتي، نظامي و 

تا كنون كمتر به بررسي  ،است داده زمين را تشکيل مي يرانتفريحي بخش مهمي از فرهنگ ا

های اساسي ميان  تفاو رسد  نظر مي است. به شده جايگاه ورزش در ادبيا  منظوم ما پرداخته

 يا  منظوم نيز يکي ديگر از داليلويژه ادب ، بهتربيت بدني و علوم ورزشي با ادبيا  ی رشته

 .باشدگونه مطالعا   توجهي به اين كم

يکي ديگر از علل توجه به جايگاه ورزش در آثار گذشتگان مخصوصاً در آثار ادبي منظوم، قدمت 

پراني،  های ورزشي، همچون تيراندازی با كمان، نيزه ورزش در كشور ما ايران است. برخي رشته

ها  ای بسيار ديرينه در ايران دارند و در برخي رشته پيشينه ،ميداني و انجام حركا  موزون و دو

اند  قدم بوده های فکری و شطرنج، ايرانيان پيش دواني، شنا، قايقراني، بازی همچون چوگان، اسب

با توجه به  (.5اند ) و در رشد، تعالي و معرفي آنها به ديگران از هيچ كوششي فروگذار نکرده

ين پر ارج ورزشي و نقش ايرانيان در تاريخ ورزش جهان، برماست كه جايگاه و آي ی پيشينه

القي و اجتماعي خود را پاس داشته و از آن جهت تعالي اخ ی ورزش و ورزشکاران گذشته

 بريم.خود بهره ب ی جامعه

عنوان اصول و مباني  به ،ي ورزشنبنيادهای فلسفي، فرهنگي، تربيتي و دي در در واقع پژوهش

و استوار در  متون ادبي، گامي نو ی تربيت بدني و ورزش در فرهنگ اصيل ايراني با مطالعه

ملقب به ملک الشعرای بهار  ،دتقي صبوریاز آنجا كه استاد محماحيای فرهنگ ورزش است. 

، های فرهنگي ترين شاعران معاصر و همچنين از فعاالن عرصه عنوان يکي از برجسته كه به
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رها بادر اشعار خود ، است ها داشته با نگاه دقيقي كه به مباحث تربيتي انسانو سياسي  اجتماعي

 ،به ويژه كودكان است ،ها ترين ابعاد تربيتي در انسان يکي از مهم كه ورزش به موضوع

 رسد. نظر مي بررسي ديدگاه ايشان در خصوص ورزش ضروری به ،. از اين رواست پرداخته

بررسي جايگاه ورزش در اشعار محمدتقي صبوری ملقب به ملک الشعرای  هدف اين تحقيق،

ها، جايگاه و كاركردهای مختلف ورزش پرداخته كه در  عار خود به جنبهبهار است. بهار در اش

 است. اين تحقيق از نظر گذرانده شده

رود، به جهت اينکه اثر جاويدان ابوالقاسم فردوسي از  گونه كه مشهود است و انتظار هم مي آن

آثار منظوم  ورزش در ی است، اغلب مطالعا  حوزهلواني بسياری برخوردار ههای رزمي و پ جنبه

آثار  ی هاست. اگرچه پرداختن به اين حوزه در شاهنامه كه سرآمد هم به شاهنامه منحصر شده

ولي به جهت اينکه ملک الشعرای بهار از شاعران و  بسيار ارزشمند است، ،استمنظوم پارسي 

 رسد پرداختن نظر مي نوابغ هم عصر ماست و مشتركا  فرهنگي بسياری در اين بين هست، به

 .بود خواهدبرخوردار  به عقايد آن استاد نيز از جايگاه خاصي

 پژوهش  روش
 مراكز از استفادهای و  اين تحقيق از نوع توصيفي است كه از روش مطالعا  كتابخانه

 محققان و نظران صاحب توسط گرفته صور  های پژوهش و مقاال  به مراجعه و رساني اطالع

تحقيق، ديوان كامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس  ابزار اصلي اين .است بوده ادبيا 

. اين مجموعه (6) است، چاپ رسيده به 1331كه توسط انتشارا  نگاه در سال  1344 ی نسخه

علل سرودن اشعار صور  كامل و با ذكر شأن نزول و شرايط زماني، مکاني و  بار به برای اولين

ن زبان و ادب پارسي از اعتبار كافي برخوردار . اين منبع در بين متخصصااست چاپ رسيده به

انست به نوعي ما را در وت ادب پارسي كه مي ی عالوه بر آن، از ساير منابع موجود در حوزه است.

پس از مرور ديوان كامل  ،در اين تحقيق شد. بردهبهره  ،جهت انجام اين پژوهش ياری رساند

انتخاب  ،شده بود ورزش بهره گرفته ی هر آن از واژاشعار ملک الشعرای بهار، اشعار و ابياتي كه د

های ورزشي و ساير  در اين تحقيق به رشته و مورد بررسي قرار گرفت. الزم به ذكر است

پس از  است. پرداخته نشده ،اند هايي كه به استعاره از ورزش مورد استفاده قرار گرفته واژه

از نظر ملک  شناسي ورزش مفهوم ی حوزه 3شده در  آوری اطالعا  اوليه، ابيا  انتخاب جمع

ورزش و  ، ورزش و خِردگرايي،راگذ در ورزشضرور  و اهميت ورزش، ورزش و كودكي، ، الشعرا

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نهايتاً ورزش و سالمت ل وورزش و مشاغ معنويت،
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 نتایج
 ی هنتخب كه در آنها از واژديوان كامل ملک الشعرای بهار و استخراج اشعار م ی پس از مطالعه

شد و در  اسناد و منابع موجود تطبيق داده برخيابيا  مورد نظر با  شده بود، گيری ورزش بهره

 مختلف بررسي شد. های جايگاه در

 در نگاه ملک الشعراشناسی ورزش  مفهوم
خت كند، شنا ای كه هنگام پرداختن به موضوع اين تحقيق ذهن را معطوف خود مي اولين نکته

نگاهي به معاني  . در آغاز الزم است كهاست كار رفته همفاهيمي است كه ورزش درجايگاه آن ب

 ی در ادبيا  ايران از واژهبياندازيم.  ،وجود دارد شعر ملک الشعرامختلفي كه برای ورزش در 

در استاد بهار نيز كه است  شده گرفته های مختلف و در مفاهيم گوناگوني بهره ورزش در جايگاه

 .است الزم را برده ی اشعار خود از آن بهره

 رینمورزش در جایگاه ت
های بدني  فعاليت و توان قائل شد، تمرين ترين مفهومي كه برای ورزش مي ميانهاترين و ع مهم

 است منظور تکميل قوای جسمي و روحي های بدني به . در واقع ورزش اجرای مرتب تمريناست

بدن برای تقويت اعصاب  یدادن پياپي اعضا خود ورزش را حركت(. عميد در فرهنگ واژگان 1)

به منظور حفظ تندرستي به  عمل و حركتي كه برای تقويت اعضا و عضال  و همچنين هر گونه

 (.3است ) شود، تعريف كرده جمعي انجام داده تنهايي يا دسته

در بسياری از كتب از بلکه  ،مراد از ورزش در ادبيا  پارسي تنها تمرين بدني و جسماني نيست

درپي كنند برای آنکه  هركاری كه بسيار و پي كردن، مداومت، اين واژه در جايگاه تمرين، مشق

است.  شده برده ( بهره)ناظم االطباء هر كاری مداومت دادن در و در آن هنرمند و كامل شوند

ای  كه در اينجا به نمونهاست  ملک الشعرا از اين مفهوم بسيار و در ابيا  گوناگوني استفاده كرده

 است. از آن اشاره شده
 1كه فرجام سستي سرافکندگي است                            به ورزش گرای و سرافراز باش

 ورزش در جایگاه کار و حرفه
ای كه فرد در ازای دريافت  ورزش، مفهومي چون شغل و كارِ حرفه ی هيکي از معاني مهم  واژ

كار و  كار ،سعي ،حرفه ،عمل ،شغلورزش به معنای  ءدارد. در ناظم االطبا ،دهد مزدی انجام مي

                                                           
 2( بیت 815ورزندگی مایه زندگی، )ص:  ی دیوان ملک الشعرای بهار، قصیده. 1
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است و همچنين معين نيز در كنار معاني مختلف ورزش، لغت  آمده محنت و با مشقت و تعب

 .(1است ) را نيز آورده پيشه

 د:كرتوان به شهاد  ابيا  زير اثبا   اين موضوع را مي
 كه مردم ز ورزش همي گيرد ارز                           بشد رای و انديشه و كشت و ورز

 و يا:

 1به رامش سوی ورزش خود شويد                                   شما دير مانيد و خرم بويد

 يا: و

 2هزار بره ناپخته هست و ناخورده                               به مطبخ هوس و فکر  تو بي ورزش   

 ی هقصيداست. وی در  بهره بردهار نيز در ابيا  خود از ورزش در اين جايگاه ملک الشعرای به

 سرايد: زندگي چنين مي ی ورزندگي مايهمعروف 

 3كه بنيان گيتي به كوشندگي است                          ز ورزش مياسای و كوشنده باش   

 کردن جایگاه کسب ورزش در
. استكردن  كردن يا كسب مفهوم تحصيل ،است ئه شدهيکي ديگر از معاني كه برای ورزش ارا

 نيز حاصل معني اكتساب وبه  را ورزش ،خويش ر فرهنگ جامعدهخدا دعالمه علي اكبر 

است كه عبار   كار برده هورزش ب ی محمد معين نيز اين مفهوم را برای واژه .(9) است آورده

االرب نيز مفهوم  در كتاب منتهي (.1) دست آوردن، حاصل كردن، تحصيل، اندوختن به است از

ورزش را در جايگاه  ،ملک الشعرا در بيت زير ه است.رفت كار هورزش ب ی كسب برای واژه

 است. كردن و تحصيل مورد استفاده قرار داده كسب

 4شير مردا با غريو و با غرنگ آماده شو             علم و هنر هاينک اين ميدان ورزش، عرص   

 

 

                                                           
 فردوسی. 1

 سوزنی.2

 7بیت  (815: )ص ورزندگی مایه زندگی، ی هقصید دیوان ملک الشعرای بهار،. 3

 15( بیت 817تنازع بقا، )ص:  ی دیوان ملک الشعرای بهار، قصیده. 4
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 گاه تالش و کوششورزش در جای
كار  هترين معاني كه در بسياری از آثار ادبي منظوم و منثور برای ورزش ب يکي از مهم

 (.3كردن است ) كوشيدن و كاری را پياپي مفهومي است، در جايگاه شده گرفته

 كردن گيرد كه برای كسب مهار  در ورزش و يا ورزيده مسلماً اين مفهوم از آنجا سرچشمه مي

آن الزم و  به جسم، ممارست و كوشش در انجام تمرينا  و استمرار بخشيدن ساختن و نيرومند

است  بردهالزم را  ی جای ديوان خود از اين مفهوم بهره ضروری است. لذا ملک الشعرا نيز در جای

 است. ای از آن اشاره شده كه در زير به نمونه
 1نا، ولي با ورزش و جهد و تعبجاهل شود دا        اليعقلي هعاقل فتد از كاهلي در ورط

 ورزش در جایگاه ریاضت
بردن  كشيدن و رياضت دادن سختي در بسياری از آثار ادبي، استفاده از لغت ورزش برای نشان

يافتن در ورزش نيازمند رنج و تحمل  كه ذا  ورزش و موفقيت و مهار  است؛ چرا بوده

هر كار "اد  كتاب المعارف كه ورزش را توان به شه های فراوان است. اين مفهوم را مي سختي

د كه ترا هر مرادی و شهوتي بکني هم از آن وجه بر تو رنجي مستولي شوه كه تو در جهان از ب

رياضت و حركا  ء نيز در ناظم االطبا بيان داشت. ،است تعريف كرده "از ورزش آن پشيمان كند

ورزش  تعريفدر  ،آورند ی ميمخصوصه كه برای قو  اعمال بدني همه روزه به جا و اعمال

 است. شده آورده

 خواندی كه افکند آن فالن سجاده بر آب روان

 2اين ورزش جان است هان، السعي فيه قد وجب 

 ورزش در جایگاه زراعت
همچنان كه  .است كار رفته ه( ب3) كردن ورزش گاهي نيز به عنوان زرع، كشت و زراعت ی واژه

 حکيم فردوسي آورده است:

 3بشد آلت ورزش و ساز و بر                                           د پيران بي پا و پربماندن

 است كه: سرودهو استاد بهار نيز چنين 

                                                           
 20بیت  (303)ص: ،ورزش روح ی هقصید دیوان ملک الشعرای بهار،. 1

 22بیت  (303)ص: ،ورزش روح ی دیوان ملک الشعرای بهار، قصیده. 2

 .. فردوسی3
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 1گاو داری و مواشي پروری                                         شغل آنان ورزش و برزيگری

 ورزش و اهمیت ضرورت (1
طور كلي در كنار آموزش هنر از ارزش و اهميت  گذشته به آموزش ورزش و تربيت بدني در

گونه كه به آموختن علم و هنر  نويسان همان ای برخوردار بوده و از نظر شاعران و فارسي ويژه

ده، شاست، هر آنچه موجب كاهلي تن، تنبلي، بيهودگي و سستي جسم  تأكيد فراوان شده

 است. مت شدهذم

و همه داللت بر اين دارند كه ورزش در آيد، همه  بر مي منتخبآنچه كه از حال و هوای ابيا  

. در واقع ملک الشعرا ورزش را برای هر است برخوردار بودهای  جايگاه ويژهاز  اشعار ملک الشعرا

كند. در  كردن سفارش مي انساني مفيد و ضروری پنداشته و در اندرزهای خود انسان را به ورزش

ورزندگي ]يا همان ورزش را[ بهار ضمن اينکه   به ورزندگي است،تن زنده واالمعروف  ی قصيده

، گذری كند تصور مي كوشش و تالشبنيان گيتي را در گرو  ،داند و در ادامه زندگي مي ی هماي

حکيم  تابندگي اثر بزرگ و جاويدانگيری و  شکلپردازد كه  بر گذشته داشته و بدان مي

 ليل ورزش است.به د ،شاهنامه ابوالقاسم فردوسي يعني

 كه ورزندگيماية زندگي است                                   تن زنده واال به ورزندگي است

 كه فرجام سستي سر افکندگي است                           به ورزش گرای و سرافراز باش

 گي استكه بنيان گيتي به كوشند                         ز ورزش مياسای و كوشنده باش

 2كه شهنامه زايش به تابندگي است                             نياكانت را ورزش آن مايه داد

كار  هورزش در جايگاه مفهومي تمرين بدني و جسماني ب ،در دو بيت نخستين اين قصيده

)در  استافکندگي  سر ،سستي و ضعف جسماني كه به قول بهار ی هكار بردن نتيج هاست. ب رفته

 دليلي واضح بر اين مدعا است.  ،ت دوم(بي

نخست آنکه ورزش را در  ؛توان برای ورزش دو مفهوم قائل شد در بيت پاياني اين قصيده مي

ممارست، جهت  تابندگي شاهنامه بهگيری و  شکلگونه بيان كرد كه  اين وجايگاه كوشش آورد 

زباني  افتخار هر ايراني و پارسيكه امروزه  است تالش و كوشش سي ساله ابوالقاسم فردوسي بوده

استاد بهار، ورزش را در جايگاه  كهاست  اين ،توان بر آن داد دومين نظری كه مي است. شده
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اصلي  ی هماي است كه بگويد خمير است و خواهان اين بوده كار برده ههای رزمي و ورزشي ب  مهار

های  های موجود در داستان صفا  پهلواني و رزمي است. همين ويژگي ی هپايبر  ،شاهنامه

 اند.ماين اثر در اذهان مردم جاويدان و تابنده باقي ب تااست  ، موجب شدهپهلواني و رزمي

به درخواست وزير فرهنگ وقت و به جهت اتمام بنای  1316ملک الشعرای بهار در سال 

و جايگاه  از اهميت ،تنازع بقا ی ورزشگاه بزرگ امجديه در تهران، فرصتي يافت تا در قصيده

ند. اين قصيده سراسر كورزش گفته و نصايح خود را به جامعه برای پرداختن به ورزش ارائه 

 خوانيم: كه در آن مي ،جوانان برایای است  پندهای حکيمانه
 نيست هنگام تأمل، بي درنگ آماده شو           زندگي جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو

 ورنه چون شلتوک مسکين بهر دنگ آماده شو   زرد از بدنخيز و با ورزش بر آر اين كسو  

 ای بلورين ساق و ساعد بهر سنگ آماده شو   گر نکردی بازوی خود را به ورزش همچو سنگ

 چون ستوران از پي افسار و تنگ آماده شو          ور تن ورزندها  را ورزش جان يار نيست

 1شير مردا با غريو و با غرنگ آماده شو               اينک اين ميدان ورزش عرصه علم و هنر

در  كه است زندگي را به جنگي تشبيه كرده ی ملک الشعرا صحنه ،در ابيا  ابتدايي اين قصيده

ند و برای پيروزی در اين جنگ و برای هستهای ضعيف و سست، محکوم به شکست  آن انسان

های  از جمله توانايي ،خود های توانايي ی هجوانان را به رشد و توسع ،دفاع از جان، مال و ناموس

 است. دهكرورزش توصيه  ی هوسيل جسماني به

 یکودک وورزش  (1
دهنده به رفتارهای كودكان و  های اجتماعي، شکل باور رايج در بين مردم آن است كه محيط

های  . وجود چنين نگرشي سبب پيدايش عقايدی مثل شركت در ورزشهستندبزرگساالن 

های  يجاد حس همکاری و افزايش اعتماد به نفس در مردان و انجام بازیتيمي كه سبب ا

های  برنامه ،. از اين رو(9شد ) ،دشو سبب بهبود رفتار مادرانه آنها ميكه جمعي برای دختران 

 د.شوآنها ی  تواند موجب رشد و توسعه منظم ورزشي برای كودكان و نوجوانان مي

پس از  ،است برای اطفال دبستاني سروده 1311در سال  ملک الشعرای بهار در سرود مدرسه كه

كيقباد و كوروش هستيم و يادآوری پيشينيان پاكمان،  ی هيادآوری اين نکته كه ما از تير

كند  از دوران مدرسه، سربازی و زندگي شخصي ميرا به كودكان در روند زندگي خود،  نصايحي
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 در طول دوران مدرسه دو فعاليت را ازدر راستای افتخار وطن است. ملک الشعرا  ههم كه

 كند كه عبار  است از ورزش و خواندن درس. آموزان مطرح مي كارهای دانش ی جمله
 1همه از تنبلي گريزانيم                                     كار ما ورزش است و خواندن درس

مرينا  بدني و با نگاهي ورزش را به مفهوم ت ی هتوان واژ در بيت باال عالوه بر اينکه مي

 توان د، ميكراستنباط  های بدني كه يعني تربيت افراد از طريق فعاليت تربيت بدني ،تر صحيح
ن معنا است كه ه آاست. اين ب كار رفته هاين واژه در جايگاه كار و كوشش ب ،گفت كه در اين بيت

ست در درس خواندن تشويق است كه كودكان را به تالش و ممار ملک الشعرا با اين كار خواسته

تواند شاهدی بر اين مدعا باشد. ولي اين  كار بردن بيزاری از تنبلي در مصراع دوم نيز مي ند. بهك

ورزش همان مفهوم تربيت بدني و تمرينا   ی هكار بردن واژ هموضوع كه مراد استاد بهار از ب

ر طبق مباحثي كه از نظرتان كه اوالً و ب بيشتر است. چرا ،بدني متناسب با سن كودكان باشد

ثانياً يکي از  و بود پذير نخواهد سالم امکان يجسم وجود اندوزی بدون گذشت، دانش خواهد

ورزش است و ثالثاً يکي از  ی هتربيت صحيح كودكان در تمام دنيا، حوز درها  اثرگذارترين حوزه

زی و تمرين و شدن كودک از تنبلي و سستي، پرداختن به با ترين عوامل گريزان مهم

كارگيری ورزش در  هتوان گفت كه مراد استاد بهار از ب مي ،های بدني است. بر اين اساس فعاليت

 های حركتي برای كودكان است. های بدني و بازی تشريح ضرور  و اهميت فعاليتاين بيت، 

ظر از سرود مدرسه، ضمن اينکه ضرور  و اهميت ورزش برای كودكان مورد ن شده ذكر در بيت

 با. اگر چه استاد بهار دكربرداشت توان از آن سن پرداختن افراد به ورزش را نيز  است، مي

الذكر كه برای اطفال  فوق ی ولي با توجه به قصيده ،ستا صراحت به اين موضوع نپرداخته

 1پرداختن به ورزش از سن حدوداً  كه دكراستنباط  را توان اين مي ،شده دبستاني سروده

 .بايد آغاز شود ،شود آغاز دوران دبستان محسوب ميكه سالگي 

بهترين و مؤثرترين سن برای تعليم و تربيت "است:  بخت نيز اين موضوع را از نظر گذرانده نيکو 

]كه ورزش نيز شاخه ای از آن است[ در دوران طفوليت است. در كتابهای تعليم و تربيت 

 "ن[ شروع مناسبي برای اين موضوع استسالگي ]مرز ورود به دبستا 6و  5معموالً سنين 

است كه در ايران باستان نيز  دهكرفرامرز برزگر نيز در كتاب تاريخ ورزش ايران بيان  .(11)

 (.11است ) شده سالگي آغاز مي 6و  5تربيت جسمي ايرانيان از سنين 
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رد تأييد قرار اين نکته را مونيز  "كالنقش في الحجر العلم في الصغر"اد حديث نتوان به است مي

شود، همچون نقشي كه بر سنگ حک  زيرا هر آنچه در سنين كودكي به فرد آموخته داد؛

 ماند. در ذهن و اعمال او باقي مي ،شود مي

 دیروز و امروز ورزش در گذارِ (2
ورزش در  وضعيت و موقعيتاست،  شده ن پرداختهه آشعرا بيکي از مواردی كه در اشعار ملک ال

بهار به تحليل  ديروز و امروز، ی در قصيده .ک الشعرا با پيشينيان استبين مردم زمان مل

پردازد  ز ]هم عصر ملک الشعرا[ ميهای ميان آداب، رسوم و عقايد پيشينيان و مردم امرو تفاو 

 است: ورزش نيز يکي از مواردی است كه مورد توجه قرار گرفته كه
 1امروز مرد ورزش، اولي و اوقر است                    ورزش و ورزشگری سبکيک روز بود 

شود كه پيش از آن زمان، ورزش و ورزشکار در ميان مردم از  چنان استنباط مي ،از بيت حاضر

است و  اقبال برخوردار نبوده و پرداختن به تمرينا  جسمي و بدني دون شأن انساني بوده

 اند. برخوردار بوده از منزلت كمي ،پرداختند آنهايي كه به تقويت جسم و ورزش مي

كه گفته  پيدا كنيم. چرا شايد به نتايج متفاوتي دست ،مقتضيا  زمانه را از نظر بگذرانيم اگر

كه نهايتاً با  ،ها تحمل رنج و سختي در حبس شود ملک الشعرا اين شعر را پس از سال مي

ان اگرچه در آن زم است. سروده ،وساطت مرحوم محمدعلي فروغي مورد عفو شاه قرار گرفت

قرار ولي هنوز مورد سوءظن  ه،عنوان استاد دانشگاه در وزار  فرهنگ مشغول بود استاد بهار به

و در واقع اين شعر به جهت تعديل اين سوءظن و به پيشنهاد نزديکان استاد  داشته

ه ديدگاه واقعي بهار نبود ،شده در اين حوزه شايد ابيا  ذكر ،بر اين اساس .(12است ) شده سروده

 باشد. و تنها به سبب رفع مشکل مذكور تحرير شده

 گرایی ردخِ و ورزش  (3
است كه بر  كار رفته هورزش در اغلب ابيا  منتخب در جايگاه تمرينا  بدني و جسماني ب ی هواژ

كند. ولي اگرچه ملک الشعرا به تقويت  اهميت پرداختن به تقويت قوای جسماني داللت مي

ليکن در ابياتي رشد خرد و خردگرايي را نيز از نظر دور  ،است دهجسم و جان اهميت بسياری دا

 است. نداشته
 خادمان فربي و سلطان دردمند                             چند بايد تن قوی و جان ضعيف
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 1سوزن بشکسته مگزی بر كلند                          تن چه ورزی، جان به ورزش برگمار

است و  های دنيا پرداخته به مذمت زشتي "نکوهش چرخ راستگوی" ی هملک الشعرا در قصيد

است. در ابيا  منتخب اين قصيده، بهار تقويت عقل و خرد آدمي را  نصايحي را نيز در آن گفته

ورزش تن تقدم  ،بر تقويت جسم يا به نگاه استاد ،كه از آن با عنوان ورزش جان يادكرده است

 ی ثابهم خادم و جان يا همان عقل آدمي را به ی مثابه بهار تن را به ،است. در ابيا  فوق بخشيده

 ،فربه سلطان خادمان در اقليمي شود است و تأكيد داشته كه چگونه مي دهسلطان بدن تشبيه كر

كند كه به جای  و در بيت بعدی نصيحت مي چاق و سالمت باشند و سلطان رنجور و دردمند

جسم خالي از داده و قوی ساز؛ چراكه  ا تمرينرد )جان( ركردن جسم )تن(، عقل و خ ورزيده

 داشت. رساندن به كُلنگ را نخواهد است كه توانايي آسيبای  همچون سوزن شکسته ،عقل

كند كه حتي اگر  ، بر اين نکته تأكيد مي"تنازع بقا" ی هملک الشعرا در جای ديگری و در قصيد

و خرد كافي برخوردار نباشد، بايد خود را همچون ولي از عقل  ،باشد ای داشته آدمي تن ورزنده

 كردن آماده سازد. چهارپايان برای بيگاری
 2چون ستوران از پي افسار و تنگ آماده شو    ا  را ورزش جان يار نيست ور تن ورزنده

در جايي ديگر استاد بهار با تمثيلي مذهبي به بيان تقدّم تقويت كردن عقل بر تقويت كردن 

 ازد:جسم مي پرد
 جان را ده از جنبش بهي، تا وارهي از تاب و تب         جنبش كن ار مرد رهي، وز ورزش جان آگهي

 جان را ز ورزش بخش فر، كين واجب است آن مستحب     ای تن ز ورزش بارور، وز ورزش جان بي خبر

 3ز تمرين منقلبنه تن ز ورزش مقتدر، نه جان               مخلوق را بيني مصر، اندر ضالل مستمر

توان از آن  ملک الشعرا برای بيان تقدم ورزش جان )عقل و خرد( ]كه مي ،در ابيا  فوق

د[ تقويت جسم را مستحب و تقويت جان را واجب كرعنوان رشد معنوی انسان نيز ياد  به

ها كه بر  شده، بهار به ذكر احوال برخي انسان است. ضمن آنکه در آخرين بيت ذكر دانسته

ورزند پرداخته و اين دسته افراد را آنهايي دانسته كه نه جسم قدرتمندی  ت خود اسرار ميضالل

 كنند. عقل و خرد و معنويا  كوشش ميرشد دارند و نه در 
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بين ورزش جسم و ورزش جان )رشد عقلي و  ی هآنچه كه از نگاه ملک الشعرا در خصوص رابط

يعني تن ورزيده  ،خرد و عقل بر ورزش جسم آيد، اين است كه ورزش جان يا همان خرد( بر مي

كنند كه عقل آدمي بايد در شرايط مستعدی رشد  مقدم است. ولي به اين نکته نيز تأكيد مي

 ی هتأكيد بر جمل ،اواين نگاه  جسم سالم است. در واقعبرخورداری از ترين شرط آن  مهم ويابد 

 دهيقص یاقتفا به كه «روح ورزش» دهيقص در چنانچه .است "عقل سالم در بدن سالم"معروف 

 گاهيجا در چه حال] ورزش بدون را مستعد عقل يحت بهار است، شده سروده ييسنا ميحک

 و نقصان دچار[ يجسم و يبدن نا يتمر يمفهوم گاهيجا در چه و كوشش و تالش يمفهوم

  .اند دانسته ضعف
 د، گردد به غفلت محتجبهرچند باشد مستع    ممد، بي ورزش و تعليم جد عقل غريزی بي  

 جاهل شود دانا، ولي با ورزش و جهد و تعب               عاقل فتد از كاهلي، در ورطةاليعقلي  

 1مر نفسها را معنوی، مر فکرها را منتخب      ورزش كند تن را قوی، روح و خرد را مستوی  

بهار  ملک الشعرایديدگاه  آيد كه بر مي دو بيت نخستيناز  ،شد گونه كه پيشتر نيز گفته همان

فارغ از ورزش )به  اگرمستعد كسب دانش باشد،  هم است كه عقل آدمي هرچند بر اين بوده

شود و افراد جاهل از طريق تالش و كوشش  دچار غفلت مي ،دباشمعنای تالش و كوشش( 

موجب . و در بيت سوم نيز با بيان اينکه ورزش دانش خود را افزون كنند توانند )ورزش( مي

 ر آدمي نيز تأثير گذار است.کشدن خرد و ف دارد كه بر منتخب ابراز مي ،شود تقويت جسم مي

بهار جايگاه رشد عقلي و رشد جسماني را مورد نظر قرار  ،"حب الوطن"ی  هدر بيتي از قصيد

 :است داده
 2است جسم را نيرو ده از ورزش كه حمال سر   مغز را روشن كن از دانش كه آرام دل است   

است،  نظر قرار داده مد توأمانملک الشعرا ضمن آنکه تقويت و رشد مغز و جسم را  ،در اين بيت

 ،كننده و يا با نگاهي ديگر است كه حمل دادن به جسم را از برای اين مهم دانسته ليکن نيرو

توجه گونه پنداشت كه بر رشد مغزی و عقلي  توان اين مي سر و مغز آدمي است. ی كننده حمايت

توان به اين نکته اشاره كرد كه ورزش تن و  مي ،با توجه به مباحث فوق است. بيشتری قائل شده

كدام بدون ديگری موجب كمال  جان )تقويت جسم و عقل( الزم و ملزوم يکديگرند و وجود هيچ

 است. ورزش عقل اهميت بيشتری قائل شده ایي برطور كل ولي به .شد انسان نخواهد

                                                           
 8و4،8ابیات  (303ی ورزش روح، )ص:  . دیوان ملک الشعرای بهار، قصیده1

 39بیت  (849)ص: ،حب الوطن ی دیوان ملک الشعرای بهار، قصیده. 2
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 نویتورزش و مع (4
كه بر ضرور  ورزش و جايگاه  وجود داردمباحث بسياری  ،در منابع ديني و ساير منابع ادبي

نجام يکي از معاني ورزش، ا ،شد گونه كه پيشتر نيز گفته همان كنند. معنوی آن تأكيد مي

حال آنکه قوی و قادر دو صفت از صفا   ؛  و قدر  استتمرينا  جسماني برای كسب قو

ها اوست و تنها اوست كه به انسان قو  و نيرو  است و منشأ تمام قدر خداوند متعال 

خداوند محل  اين چنين است. "العظيم اال باهلل العلي ةقو ال ال حول و"همچنان كه  ؛بخشد مي

اراده را دوست  های سست قدر  است و ضعف در او راه ندارد و ضعيفان، سست انديشان و انسان

 دون و المضيع، كسب فوق للمعيشة طلبک ليکن"  فرمايد: ول ميندارد. آنچنان كه حضر  رس

 المنصف بمنزلة ذلک من نفسک انزل لکن و اليها، المطمئن بدنياه الراضي الحريص طلب

 برای تو كوشش ."منه للمؤمن البد ما تکسب و الضعيف الواهن منزلة عن نفسک ترفع امتعفف

 كه باشد كسي از كمتر و سازد مي تباه را خود كسب كه باشد كسي از بيش بايد معاش، طلب

 يافته اطمينان بدان همانا است، راضي خود دنيای به كه كسي. پردازد مي مال جمع به حريصانه

 كردار  سست جايگاه از را آن و آور پايين پاكدامن رويي ميانه منزله به را خود نفس وليکن است

حضر  امير نيز در دعای پر (. 13) كن فراهم ،است ضروری مؤمن برای را آنچه و ببر باال ناتوان

 لعَزيمَهِعَلَي ا جَوارِحي و اَشدُد خِدمَتِکَ عَليقَوّ "اند كه:  چنين فرموده فيض كميل اين

 .(11) قوی و محکم گردانو جوارحم را  ؛ خدايا برای خدمت به خود  اعضا"جوانِحِي
ند و خلق او از واجبا  است و از نگاه بزرگان دين، نيرومندی جسم برای خدمت به خداو

توان اثر اين مهم را در دعاهای ايشان يافت. ملک الشعرای بهای نيز در ابياتي، ضمن آنکه  مي

داند، بر اين باور است كه ورود به  هر، عدل و كار و كشاورزی ميهای مرد پارسا را م ويژگي

كه در  ی است. چنانگستری و دادگر بهشت بر سه عامل راستي و درستکاری، ورزش و عدل

 است: چنين سروده اين "عبر  ی هآيين"بند  بيتي از تركيب
 1راستي و ورزش و دادند درهای بهشت              پارسا مرد آنکه ورزد مهر و داد  كار و كشت   

                                                           
 43( بیت 83، )ص: عبرت  هترکیب بند آیین ،. دیوان ملک الشعرای بهار1
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معنوی آن  ی ويژه جنبه به ،بسيار به وجوه مختلف ورزش ،"ورزش روح" ی هبهار در قصيد

 ی در قصيده اوشد. جايگاه ديگری كه  مباحث مختلف به آنها پرداخته است كه در پرداخته

. در بيتي از اين است كشيدن و رياضت ، مفهوم سختيبرای ورزش قائل شده "ورزش روح"

نفس و  ی های بزرگ و پارسايان را از ورزش جان )تزكيه ملک الشعرا كراما  انسان ،قصيده

 داند: رياضت( مي

 1فيه قد وجب اين ورزش جان است هان، السعي         الن سجاده بر آب روانخواندی كه افکند آن ف

آب روی بود و بر  كه صاحب كرامت شده پارسا مردیبه  دارد اشاره ،ملک الشعرا در اين بيت

گرفتن  بهار به بهرهدر واقع  .داند نفس مي ی ها رياضت و تزكيه و اين مهم را ازسال خواند نماز مي

درجا  باالی كسب كشيدن و ممارست فراوان،  ن، رياضتبرد ش در جايگاه رنجی ورز هاز واژ

 داند. از ورزش جان ميرا  معنوی

 ورزش و مشاغل (5
ولي  ،دكرعنوان شغلي مستقل محسوب  توان ورزش را به ای ورزش مي اگرچه در دنيای حرفه

به مفهوم امروزی ، ورزش ملک الشعرا ی در دوره الًمثرسد كه در ايام نه چندان دور و  نظر نمي به

شناسي  های تحقيق كه به مفهوم با توجه به بخش اول يافته. آمد حساب مي آن جزو مشاغل به

عنوان  به گاه مفهومي كشت و زرع استفاده شود،در جاي اگرتوان ورزش را  شد، مي ورزش پرداخته

 :گويد كه مي همچون بيت زير از بهار شغل در نظر گرفت.

 2گاو داری و مواشي پروری                                        ل آنان ورزش و برزيگریشغ            

 گری()برز گریيورزش در كنار شغل برز ی است، واژه دهآم "رهنمون"در بند فوق كه در مستزاد 

ملک  است. كار رفته هب ،دشن اشاره ه آآمده و در جايگاه معنايي كشت و زرع كه پيشتر نيز ب

های خود را در قالب شعر  ای از آرمان شمهكه در آن  "آمال شاعر" ی عرای بهار در قصيدهالش

سطح  بلکه از آن هم ،است ورزشگری را نه تنها در كنار ساير مشاغل آورده ،است دهبيان كر

 است. مشاغلي چون جنگاوری سخن گفته

                                                           
 22بیت ( 303)ص: ،ورزش روح ی ، قصیدههمان. 1

 11( بیت 598، )ص:زاد رهنمونمست ،دیوان ملک الشعرای بهار)مواشی پروری: دام پروری( . 2
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 2اور و كوشا و قوی زندورزشگر و جنگ               1پيشه ور و صنعتگر و دهقان و كديور

كار بردن ورزش در اين بيت  هترين برداشت را از ب توان ساده مي گذرا بر اين قصيده، با نگاهي

داشت و آن هم مفهوم كشت و زرع است كه ابوالقاسم فردوسي نيز بارها از ورزش در اين 

 است. برده در اثر جاويدش بهره ،اهجايگ

تواند  مي ،ورزشگر در ساختار بيت منتخب ی زيکي واژهقرارگرفتن و جايگاه في ی ولي نحوه

ی ورزشگری در  هم اين نکته است كه چرا پيشه آن و كند ديگری را به ذهن متبادر ی جنبه

مراد ملک الشعرا از  اگر كه رسد نظر مي است؟ به شده قوی زند آورده ی كنار جنگاوری و واژه

هايي كه همگوني  پيشه ی ر بود آن را در زمرهبهت ،است كار بردن ورزشگری، كشاورزی بوده هب

آورد. شايد  نخست( در كنار صنعتگر، دهقان و كديور مي عبيشتری با آن دارند )يعني در مصرا

 را چنين بسرايد كه: بيتتوانست اين  استاد بهار مي

 3و جنگاور و كوشا و قوی زند صنعتگر                 ورزشگر و دهقان و كديورپيشه ور و 

 د كه:اين سان نظم ده هنخست را ب عمصراممکن بود  يا و

 پيشه ور و صنعتگر و ورزشگر و دهقان   

ورزشگری )در جايگاه تمرينا  بدني و قدرتمند ساختن ی  هاز سوی ديگر باتوجه به اينکه واژ

 ،خواني زيادی دارد هم است،های جسماني بااليي  جسم( با شغل جنگاوری كه نيازمند توانايي

ری را نه تنها در جايگاه مشاغل ديگر ه برداشت كرد كه استاد بهار ورزشگگون توان اين يم

تراز با آن دانسته و برتر از مشاغلي هچون  جنگاوری و هم ی بلکه آن را در زمره ،دانسته مي

 است. دهكر ني و صنعتگری و ... تصور ميدهقا

استاد بهار در ابيا  قطعه است. ملک هم نگاه  گرفت و آننيز ان بر اين مدعا شاهدی تو مي

دهد.  سازد كه پسر خويش را پند و اندرز مي را مطرح مي 4یا داستان لولي ،الشعرا در اين شعر

                                                           
 دهقان، کشاورز . کدیور:1

 44( بیت 458، )ص: آمال شاعر ی هقصید دیوان ملک الشعرای بهار،. 2

در بیت مذکور داشت، از  "ورزشگر"کاربردن  از به "کشاورز"این بیت به ظن محقق در صورتی که استاد بهار مراد . 3

 گیری بود. ابل بهرهگیری واژگان ق ی قرار نظر ساختمان و نحوه

 ، دوره گرد، غریبهکولی لولی:. 4
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د برای جَلد و چاالک شدن آغاز پدر به ورزش كردن فرزن ی نکته اينجاست كه اين شعر با توصيه

 دارد. يسنگي و كارمندی بر حذر ميپسر را از مشاغلي همچون شاعری، نو ،شود و در پايان مي

 كه خود را چو من سمر سازی تا                                لوليئي گفت با پسر هشدار

 پدر سازی 1خويش را تالي                                   پسرا سعي كن كه در هر فن

 جلد و چاالک و نامور سازی                                    تن به ورزش سپار تا خود را

 وز بر ريسمان گذر سازی                                           بر سر استوانه رقص كني

 به سر پای مستقر سازی                                    خويشتن را به پشت پران اسب

 2ر دهر مشتهر سازیخويش د                                   در فن مشت و شيوة كشتي

كند تا به جای اشتغال  ی كه به فرزند خود نصيحت ميا ملک الشعرا از زبان لولي ،در اين شعر

سخن مي گويد.  ،برای انجام حركا  نمايشي بپردازد ندارند، به ورزش، اتيهايي كه عايد به شغل

وری روی آورد كه بايد به ام ،شدن مراد شاعر اين است كه برای نامور ،البته به شهاد  بيت

مدرسه رفتن، شعر و شاعری و حتي  ،بيشتری دارد و حتي از سر طعنه ی جامعه به آن عالقه

 است. طلبگي را بيهوده خوانده

 3مورد حاجت بشر سازی                                        الغرض بايد ای پسر خود را

ويژه حركا  نمايشي در آن زمان مورد  هب ،توان دريافت كه ورزش و ورزشکاری مي ،از اين باب

 است. مردم زمان خود بوده ی وثوق عامه

 ورزش و سالمتی (6
 ،توان برای ورزش قائل شد ترين مفهوم و جايگاهي كه مي در نظر اول و از نگاه عموم، مهم

تأثير  ی بسيارند بزرگاني كه در حوزهچه اثرگذاری آن بر سالمت جسم و روان آدمي است. 

الرئيس  هايي كه شيخ توصيهتوان به  اند كه از آن مي سالمت جسم و روح سخن گفتهورزش بر 

 كه: دكراشاره  ست،ا سينا( در كتاب قانون آورده سينا )ابن پور

آيد. هركس ورزش حركتي است تابع اراده. در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پي در پي مي"

و در وقت و هنگام مناسب ورزش كند از  بتواند با اسلوب صحيح و متناسب با اعتدال مزاجش

                                                           
 : پیرو، از پی آینده، تابع. تالی1

 10و1،2،3،4،9( ابیات 734)ص: ،شعر قطعه ،. دیوان ملک الشعرای بهار2

 17بیت  ،. همان3
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آيد بي نياز های مادی و مزاجي كه در دنبال آن ميچاره جويي )پيش گيری( و تداوی بيماری

 .(15،14) "مي گردد
كه در چگونگي اعمال جسم و جان  "حركت جوهری" ی ملک الشعرای بهار نيز در قصيده

 است. روح و جسم انسان اشاره داشته است، به تأثير ورزش بر سالمت انساني گفتگو كرده
 بگسلد چون دولت مستعجلي                           ساعت ز هم تن همي خواهد كه هر

 تا فرو ريزد چو كاخ هايلي                                    همي دهردم از بيرون مددخواه

 گه صداعي، گه زكامي گه سِلي                                 وز طبايع مي رسد او را مدد

 1روز و شب بنهاده بر پايش غُلي                     ليک جان با ورزش و با خواب و خورد

 .ای است جان و مرده كند كه تن انسان كه بدون روح چنان جسم بي بيان مي ،بهار در اين ابيا 

ل و زكام هايي همچون سِ ریهای انسان نيز با بيما شدن دارد و طبع هر لحظه تمايل به گسسته

شدن و از بين رفتن  كمک ورزش از گسسته ولي جان و روح آدمي به .دهند به آن كمک مي

 آورد.  عمل مي جسم ممانعت به

 گیری بحث و نتیجه

نمايي است كه فرهنگ و آداب و رسوم آن كشور را  تمام ی بي گمان ادبيا  هر كشور آيينه

بهترين منبع تحقيق  ،زمين از دوران كهن تا كنون ا  غني ايرانتوجه به ادبي د. باكن بازگو مي

در سير مسائل فرهنگي، علمي، اجتماعي، تاريخي، سياسي و ... كتب نظم و نثر ادبيا  فارسي 

 تربيت بدني در تاريخ كشور ما ی ترين پاسخ به شيوه زيباترين و دقيق ،بها اين منابع گران است.

 .(11) ستا

الشعرای بهار كه همگام با شرايط زمانه و تحوال  فرهنگي، اجتماعي و ديوان اشعار ملک 

ارزش پرداختن  ،شده های ارزشمند محسوب عنوان يکي از اين گنجينه به ،سياسي دوران خود

است كه  هايي بحث ورزش نيز يکي از حوزهموضوع و  های مختلف وجود دارد. به آن از جنبه

 د تحليل قرار داد.گاه بهار موردتوان آن را از دي مي

در ابيا  و اشعار مختلف در  "ورزش"ی  مرتبه از واژه 23، در ديوان اشعار ملک الشعرای بهار

حوزه مورد بررسي قرار داد. اين  3ها را در توان آن است كه مي مفاهيم مختلف بهره برده شده

ر  و اهميت شناسي ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار، ضرو مفهوم ها عبار  است از حوزه

                                                           
 12و9،10،11( ابیات 807)ص: ،حرکت جوهری ی قصیده دیوان ملک الشعرای بهار،. 1
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ورزش، ورزش و كودكي، ورزش درگذار، ورزش و خِردگرايي، ورزش و معنويت، ورزش و مشاغل 

 كه نتايج زير از اين مطالعه حاصل شد. و ورزش و سالمتي

 شناسی ورزش مفهوم ی حوزه 

های لغت معتبر  ورزش در جايگاه اكثريت مفاهيمي كه در فرهنگ ی در اشعار ملک الشعرا، واژه

، كار و حرفه، تحصيل و مشق و تمرينازجمله  ؛است شده كار برده هب ،اند ن متصور شدهبرای آ

گيری از اين واژه در  بهره كه بديهي است و كشت و زرع. البته اكتساب، رياضت، كوشش و تالش

 . استجايگاه تمرينا  بدني و تقويت قوای جسماني بيش از ساير موارد 

 ضرورت ورزش 

كردن جسم  اهميت و جايگاهي بلند برای ورزش و توانمند ،اشعار خود ملک الشعرای بهار در

خورده در مقابل مشکال  زمانه  افکنده و شکست آنچنان كه انسان ضعيف را سر است. ل شدهئقا

 داند. مي

 ورزش و کودکی 

؛ جايگاه بلند و اهميت ورزش در دوران كودكي كامالً در اشعار ملک الشعرای بهار مشهود است

 انگارد. ورزش و خواندن درس مي آموز را تمام كار يک دانش ویگويي 

 ِدیروز و امروز ورزش در گذار 

در اشعار ملک الشعرا نگاهي هم به نظرا  و عقايد مردم در خصوص ورزش و ورزشکاران 

از جايگاه پستي در بين  اگرچه در گذشته ورزش و ورزشکاران كه يدآ است. از ابيا  بر مي شده

 اند. ورزشکاران از جايگاه بااليي برخوردار شده ،استاد ی در زمانه ،اند برخوردار بودهعموم مردم 

 گرایی ورزش و خرد 

اگرچه ورزندگي تن بلند جايگاه  ،در نگاه ملک الشعرای بهار نيز همچون ابوالقاسم فردوسي

های جسماني  از توانايي برخوردار توان بر اين جايگاه تکيه زد كه ورزشگر ليکن زماني مي ،است

بهره نباشد. در واقع تقويت جسم و تقويت عقل و روح در اشعار  از عقل و خرد نيز بي و است

ولي تقويت عقل و خرد به نوعي بر توان جسماني تقدم  ،استاد بهار الزم و ملزوم يکديگر هستند

 است.  شده داده
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 ورزش و معنویت 

ل آنکه است. او استاد بهار قرار گرفته جايگاه معنوی ورزش از دو جنبه مفهومي مورد توجه

ترين اصل رشد تعالي ديني و  كشيدن و كوشش در معنويا  را مهم ورزش در جايگاه رياضت

م آنکه ورزش را درجايگاه تقويت قوای برخورداری از كراما  دانسته و دورسيدن به پارسايي و 

 است. تهجسماني برای كمک به خلق خدا و حفاظت از دين خدا ضروری دانس

 ورزش و مشاغل 
است. اين  ای مهم مورد توجه قرار داده عنوان شغل و حرفه ورزش و ورزشکاری را به ،استاد بهار

مشاغلي همچون دهقاني و كديوری و صنعتگری  ازورزشگری را ی  مورد تا آنجاست كه پيشه

 است. مشاغل با افتخاری همچون جنگاوری قرار داده ی هجدا ساخته و در زمر

 زش و سالمتیور 
و در اشعار  است جايگاه سالمت جسماني و روحاني ورزش نيز از نظر ملک الشعرا دور نمانده

 است. خود به اثر مثبت ورزش بر سالمت جسم و جان اشاره داشته

آن است كه ورزش نه تنها در اشعار شاعر،  ،آيد های اين پژوهش بر مي آنچه از يافته ،در مجموع

 ،است ای برخوردار بوده ته سياسي و اجتماعي زمان خود از جايگاه ويژهنويسنده و شخص برجس

 است. بلکه بسيار نيز به آن توصيه شده
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