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 پهلوانان جاويد ١

  مقدمه 
 در تربيت بدني بيانگر زيباييهاي ظهور معنويت و ايمان در عرصه ي ورزش              حماسه و عرفان  
  .و فعاليت بدني است

اين مهم رسالتي عظيم بر عهده معلمان تربيت بدني نهاده است كه مي طلبد با بيان ارزشـهاي            
ـ  انساني و معنوي در تلفيق با فعاليت بـدني، بـه       مـيهن اسـالمي   نرورش و تربيـت آينـده سـازا   پ

  . رداخته و الگوهاي ماند گار در تاريخ درخشان ايران سربلند ثبت نمايدپ
ار نيز با قدم نهادن در عرصه ايمان و عمل، همـواره ترسـيم گـر صـحنه هـاي                گهلوانان روز پ

  .رشادت و ايثار و افتخار آفريني بوده اند
       و عرفـان بـا عنـوان      از اين رو بـا هـدف معرفـي و تـرويج الگوهـاي برتـر، كتـاب حماسـه                   

رورش اسـتان   پـ  توسط  گروه تربيت بدني و تندرستي سازمان آمـوزش و             »هلوانان جاويد   پ «
رورش ابعاد معنـوي ، همزمـان بـا         پكرمان تهيه و تدوين  گرديده است تا معلمان تربيت بدني با             

اسـالمي تقـديم   تقويت ابعاد جسماني دانش آموزان، انسانهايي مؤمن ،متعهد و سـالم بـه جامعـه     
  .نمايند

اميد است كتاب حاضر مورد استفاده يكايك صاحب نظران و بلندانديشان قرار  گرفتـه و بـا                  
  .يشنهادات سازنده خود راه گشاي ما در آينده باشندپبيان نظرات و 

     

  

  وه تربيت بدني و تندرستيگر

  معاونت پرورشي و تربيت بدني

  سازمان آموزش و پرورش استان كرمان

89-1388  

  

  
  
  
  



 

  

  پهلوانان جاويد 2

  :اهداف و كليات:فصل اول
  :بعد مادي 

   )جهت مطالعه دبيران( :اهداف عمومي تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش
تربيت بدني در حوزه مديريت وزارت آموزش و پرورش اهداف كلي ذيل را كه الهام بخـش        

  .اهداف اختصاصي در مقاطع مختلف است در بر مي گيرد
بنـابراين  . سازي جسم با توجه بر فطـرت سـالم انـساني دنبـال شـود     ـ در هر حركت سالم     1

  .دوري از هرگونه خود آزاري و آسيب رساندن بر جسم ضروري است
ـ ايجاد روحيه قوي، بشاش و سـالم در نـسل حـال و آينـده در مـسير ايثـار، جـوانمردي،                       2

  .مروت،شجاعت، مساعدت، درستكاري و تقويت حس مسئوليت
  )توحيد.(ع گرائي براي تشكيل وحدت در كثرتـ ايجاد روحيه جم3
  )واليت.(ـ پرورش نيروي رهبري و اطاعت از سرپرست مسئول4
  .ـ بيداري و تقويت حس ورزش خواهي در دانش آموزان5
ـ آشنايي دانش آموزان با ارزشهاي فرهنگي، اخالقي و اجتمـاعي در مـسير تحكـيم روابـط           6
  .انساني
ركت در دانش آموزان با توجه بر عـواملي چـون، اسـتفاده    ـ ايجاد آگاهي از اصول علمي ح    7

  .صحيح از زمان، نيرو و رابطه جرم و انرژي
ـ تقويت قواي جسماني با توجه به سالمتي كلي اعضاء و جوارح انساني كه موجب صحت              8

  .و سرعت در انجام مسئوليت ها گردد
  .ـ كمك به رفع نگراني و خستگي ناشي از زندگي مدرن9
  .يت روحيه مقابله با حوادث و پايداري در مقابل مشكالت ـ تقو10
ـ ايجاد عادت بهداشتي و عالقمند ساختن دانش آموز به رعايت امور بهداشـتي در حفـظ                 11

  .سالمتي خود و ديگران
  . ـ آموزش مهارتهاي ورزشي مناسب با سن براي استفاده از اوقات فراغت12



 

 پهلوانان جاويد ٣

  ) سالگي14 تا 11(ايي اهداف اختصاصي تربيت بدني در دوره راهنم
  : ساله12 تا 11اهداف اختصاصي تربيت بدني دانش آموزان ) الف

اهداف تربيت بدني در اين دوره سني با توجه بر خصوصيات رواني و جسماني دانش آمـوز                 
  :شود به قرار ذيل تعيين مي

  .ـ آموزش مقررات و قوانين رشته هاي ورزشي و بازي ها1
  . اوليه رشته هاي ورزشي قابل دسترسـ آموزش مقررات مهارتهاي2
ـ تقويت فطرت جمع پذيري و روحيه جمعي از طريق بـازي هـاي دسـته جمعـي حـاوي                    3

  .حركات  آرام
  .ـ كمك به رشد جسمي دختران از راه حركات جسماني4

  : ساله14 تا 12اهداف اختصاصي تربيت بدني براي دانش آموزان ) ب
آموز بـه   با توجه بر خصوصيات رواني و جسمي دانش  اهداف تربيت بدني در اين دوره سني        

  :شود قرار ذيل تعيين مي
  .ـ افزايش حس كنجكاوي از طريق ايجاد حركات جستجوگرانه1
  .ـ افزايش تجارب اجتماعي و تقويت مباني اخالقي از طريق بازي هاي گروهي2
 كـه مـستلزم     ـ به كارگيري قواي جسماني به حد اعالء رسيده و از طريق حركات متنـوعي              3

  . كند انرژي زياد است سعي در به كارگيري و صرف انرژي مازاد بدن مي
ـ شناخت استعدادهاي جسماني به منظور راهنمايي دانش آموز به طرف مهارتها و حركـات        4

  .درخور استعداد از طريق اجراي تست هاي ورزشي استاندارد شده
  

  ) سالگي18 تا 14(اهداف اختصاصي تربيت بدني در دوره دبيرستان 
  : ساله16 تا 14اهداف اختصاصي تربيت بدني براي دانش آموزان ) الف

اهداف تربيت بدني در اين دوره سني با توجه بر خصوصيات رواني و جسماني دانش آمـوز                 
  :به قرار ذيل تعيين مي گردد

ـ آموزش مهارتهاي حركتي جهت آمادگي براي انجام تكنيك هاي ورزشـي طبـق اسـتعداد                1
  .دي دانش آموزفر

ـ آموزش مهارتهاي مربوط به نورم ها و فعاليت ها براي ايجاد زمينه ارزشيابي دانـش آمـوز       2
  .از قدرت جسماني خود

  .ديني، فرهنگي، اخالقي، سياسي و اجتماعي: ـ كمك به توجيه ارزشهاي پيراموني چون3



 

  

  پهلوانان جاويد 4

  .ليتهاي بدنيـ ايجاد حس اعتماد به نفس و رهبري و تمايل به ادامه تالش در فعا4
ـ آموزش نكات ايمني، بهداشت ورزش و پيشگيري از بروز خطرات در اجراي بازي ها  و                 5

  .مهارت ها
  : ساله18 تا 16اهداف اختصاصي تربيت بدني براي دانش آموزان ) ب

آموز بـه   اهداف تربيت بدني در اين دوره سني با توجه بر خصوصيات رواني و جسمي دانش         
  :شود قرار ذيل تعيين مي

  . آموزش تكنيك هاي پيشرفته از طريق آموزشهاي مهارتها-1
  .ـ آشنا ساختن دانش آموز با علوم مربوط به تربيت بدني با تأكيد بر بهداشت ورزشي2
  .ـ باال بردن ركوردها و توازن ورزش دانش آموزان از طريق انجام مسابقات3
  . آموزانـ تكميل و فنون و مهارتهاي ورزشي برحسب استعداد دانش4
ـ كمك به پرورش و رشد شخصيت دانش آموزان از طريق آموزش و نمايانـدن مردانگـي،                 5

  .جوانمردي و راستگوئي
  

  :بعد الهي
هاي رسمي آن ملزم به  تعليم و تربيت در اسالم بعد الهي دارد و در يك جامعه اسالمي برنامه         

عاليتهاي تربيـت بـدني در مقـاطع        بنابراين الزم است كه ف    . جامه عمل پوشانيدن بر اين بعد است      
توحيـدي  . تحصيلي با تأثر از فلسفه جامعه اسالمي، دانش آموزان را به سمت توحيد سوق دهـد               

تا در . د و در سير مسير شناخت به معرفت نفساني دست يابد       يرگمعنا  كه با شناخت وجودي فرد      
اء به اهللا و فنـا فـي اهللا را در   بق.  هيچ كس نشود يبنده،فرد . آن آزادي و آزادگي نيز مأوي گزيند    

. زنجيرهاي كفر و گناه را از هم بگسلد تـا آزاده اي مـسئول و متقـي باشـد                  . شناخت تصوير كند  
الگو قرار گرفتن معلم تربيت بدني به عنوان فردي مسلم، در برخورد بـا دانـش آمـوز و همكـار                     

  . تحكيم اين اصل مؤثر استبودن و رعايت عدالت در بين آنها و توجيه فضايل انسان الهي در،
  :براي ورود به بحث بايد دانست 
  .فطري ترين معرفت، توحيد است كه گوهر آدمي به آن وابسته است -1
توحيد كمال آدمي است و انسان هر مقدار كه به توحيد آراسته شود همـان مقـدار بـه                    -2

 .كمال مطلوب خودش نزديك مي شود
وحد به مقدار پيـشرفت خـود در مـسير    بين فضايل و كماالت تضادي وجود ندارد و م         -3

 .توحيد به اين فضايل و كماالت گوناگون آراسته مي گردد



 

 پهلوانان جاويد ٥

  :فصل دوم
  

  : ه هاژتعاريف و وا
اين بخش قبل از كالس توسط معلم مطالعه و به صورت اختصار به دانش آمـوزان توضـيح                (

  ) داده شود
  

  :جوانمردي
اهل تكميل نفس بود، روزي بـه       ) دشانو به قول خو   (شقيق بلخي كه از صوفيان و اهل روح         

شـما  «: بـه او فرمـود    ) ع(امام صادق   » جوانمردي چيست؟ «: آمد و پرسيد  ) ع(حضور امام صادق    
     اگر خدا به ما عطـا كـرد، شـكر او را بـه جـا                «: او عرض كرد  » درباره جوانمردي چه مي گوييد؟    

  .»مي آوريم و اگر عطا نكرد، صبر مي كنيم
! پـس جـوانمردي چيـست؟     :  در مدينه نيز چنين هستند، شقيق عرض كـرد         سگها: امام فرمود 

اگر خدا به ما عطا كرد، ايثار مي كنيم و از آن به مستمندان مي دهـيم و اگـر عطـا نكـرد،                       : فرمود
  .1شكر مي كنيم

  
  :شجاعت

شجاعت به عنوان يكي از ثمرات قدرت و زورمندي در اسالم بـسيار سـتوده شـده اسـت و                    
  .ات زيادي در مورد شجاعت نقل شده استاحاديث و رواي

  
  شجاعت چيست؟

»َش رائزُجاعة َغ خاء و الًش  الس  َضريفة يعه  ـ    ا اهللا س ن اَ بحانه فـي مـ ح بمَت و اَ  هـ ح  ؛ سـخا و     »هَن
شجاعت دو غريزه شريف هستند، خداونـد ايـن دو غريـزه را در كـساني قـرار داده كـه آنهـا را                        

  . دهددوست دارد و مورد امتحان قرار مي
  

                                                           
   .242، ص1 المخازن، ج-1
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  آفت شجاعت چيست؟
ـ  ال ِع ليم اِ ال يعرف الح  : واطنالث م ال في َث   اِ فعرَالثة ال َت  َث« ال جاع اِ ضب، و ال الـُش    ند الَغ

:  ؛ سه چيز است كه جز در سه موضع شناخته نمي شوند           »ةجند الحا ال ِع خ اِ  االَ رب و ال  ند الح ِع
 دالوري و شجاعت شـناخته  -2ت؛ نمي شود مگر هنگام خشم و عصباني  انسان صبور شناخته  -1

  . بردباري و وفاق شناخته نمي شود مگر هنگام نيازمندي-3نمي شود مگر در ميدان رزم؛ 
 عد ب يِفن ع ب و احالمكم م   َضند الَغ  ِع هفس َن كَلن م م م ُكدُشاَ«: مي فرمايد ) ص(پيامبر اكرم   

ود تسلط داشته باشد و بردبـارترين        ؛ نيرومندترين شما كسي است كه هنگام غضب بر خ          »ةدرالُق
  .شما كسي است كه پس از قدرت از گناه كسان درگذرد

  
  :قوت و قدرت

و قادر دو صفت از صفات خداوند سبحان است و منشأ تمام قدرت ها اوسـت و تنهـا                   قوي  
اونـد  خد »ظـيم  العلـيِ اهللا الع ال ِب  اِ ةَوول و ال ُق   ال ح «.اوست كه به انسانها قوت و نيرو مي بخشد        

محل قدرت است و ضعف در او راه ندارد و ضعيفان، سست انديشان و انسانهاي سست اراده را           
 ؛ خداونـد از آدم  »عيف الـَض نُ الـواِه ضبَغ اهللا ينَاِ«: مي فرمايـد ) ص(پيامبر اكرم .دوست ندارد 

  .سست و ناتوان بدش مي آيد
ـ ه َلاودِع اَو«: و خداوند بر اين اساس به تجهيز قوت و نيرو امر مي كند       ـ عُتَطا اسـَت م م ن م ِم

ـ     ِك هيُش و كان ع   مسَلن اَ مطوبي ِل «: مي فرمايد نيز  ) ص( پيامبر اكرم    »ةوُق ـ  فافـاً و ُق  ؛  »داداًواه ِش
خوشا به حال كسي كه اسالم را پذيرفته است و به قدر امرار معـاش خـود درآمـد دارد و قـواي                 

  .بدنش نيرومند است
يكي از شرايط پيامبري حضرت طالوت را قدرت جسماني و علـم او             خداوند در قرآن كريم     

  .مي داند
  

  :صحت
يكي از نعمتهاي بزرگ خداوند تبارك و تعالي كه به انسان ارزاني داشـته، نعمـت صـحت و                   
. سالمت جسم است و بر آدمي است كه از اين نعمـت محافظـت نمايـد و آن را از كـف ندهـد                       
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ش بزرگترين و قوي ترين پشتيبان صحت و سـالمت جـسم         امروزه علم ثابت كرده است كه ورز      
  : است، چنانچه از معصوم عليهم السالم نقل شده كه

  :و همچنين آمده است كه.  ؛ برترين نعمتها، صحت و سالمت است»مع الِنلُفَض اَةُحالِص«

»  َقن َف خمس خصال مِم د َل ةٌ واحد نَنه  ل ناِق زَم يقلـب  العيش، زايل العقل، مـشغول ال      ص :
 ؛ پنج خصلت است كه اگر يكي از آنها از آدمي گرفته شـود، زنـدگي بـراي                   »دن الب ةُحها ِص ُلواََف

هميشه بر او ناقص و عقل و تدبير محور، و قلب از ذكر حـق بـاز مـي مانـد و اولـين ايـن پـنج               
  .خصلت، سالمت جسم است

 ؛ نعمتهاي »ةَن الجولُُخد: ة في االخرة عم الجسم و تمام الِن    ةُحاألمن، و ِص  : نياي الد  ِف عيمالَن«
  .دنيوي امنيت و سالمت جسم و اتمام و اكمال نعمت در آخرت، داخل شدن در بهشت است

ال اَ.  القلب ضرَن مرض البدن م    ِم دَشن الفاقة مرض البدن، و اَ     الء الفاقة، ِم  ن الب  ِم نَال و اِ  اَ«
ي قون َت دحة الب ن ِص فضل ِم دن و اَ   الب ةُح المال ِص  ةُعن ِس  ِم لُفَض المال، و اَ   ةُعم س عن الِن ن ِم و اِ 
 ؛ آگاه باشيد كه يكي از بالها، فقر و تنگدستي و سـخت تـر ازتنگدسـتي بيمـاري جـسم            »لبالَق

و همانا يكـي از نعمتهـا، فراوانـي مـال و            . است و سخت تر از بيماري جسم، بيماري قلب است         
، سالمت و صحت بدن است و برتر از سالمت جـسم، تقـواي              اموال است و برتر از مال و اموال       

  .قلب است
  يف انسان در قبال اين نعمت چيست؟اوظ

ـ نس ال َت«: مي فرمايـد ) ع( حضرت علي »نيا الدنَ ِمكصيبنس َن ال َت  و«در تفسير     و كَتحِص
بـراي رسـيدن بـه    ) ع(حضرت علي » رةااالِخه ِببطُلن َتشاطك اِك و ِنباب و َش كراَغ و ِف  كَتوُق

صـحت، قـوت، فراغـت، جـواني و         : آخرت و كسب رضاي الهي پنج وسيله را معرفي مي نمايد          
  .با اين اهرمها مي توان آخرت را بدست آورد: نشاط و مي فرمايد

  .صحت، قوت، فراغت، جواني و نشاط را مي توان با ورزش حفظ و تقويت نمود
  :)ع(ئمه درخواست سالمت جسم و زور بازو در ادعيه ا

خواستن، انـسان در بـسياري از حـاالت و    يزي چيزي را خواندن و از او چكسي يا  دعا يعني   
امـا خواسـتن   . موقعيت ها در پيشگاه رب العزه دست به دعا بر مي دارد و از او چيزي مي طلبـد           

مشروط بر اين است كه انسان ابتدا خود در راه كسب مطلوب خويش گام بردارد و بدست          ) دعا(
ردن منظور خويش را از خداوند منان خواهان باشد تا خداوند توفيق آن حالت يا آن چيز را به          آو
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يكي از مواردي كه همواره از خداوند منان درخواسـت شـده، سـالمت بـدن و قـوت و                 .او بدهد 
 ةَحقني ِص  ارز مللهاَ«: نقل شده كه فرمودند   ) ع(چنانكه از امام سجاد     . نيروي جسماني بوده است   

  . ؛ خدايا سالمت جسم و نيروي بدني به من عطا فرما»ي البدن ِفةَوسم و الُقي الِجِف

هم چنانكـه  »بداني االَعافاة ِف المهديان كما نسأُل عا فاة في االَ   ه الم سأُلَن«: مي فرمايد ) ع(علي  
  .از خداوند سالمت و عافيت بدن مسألت مي كنيم، سالمت و عافيت دين مي خواهيم

ـ «:ردعاي شريف كميل مي فرمايد    د) ع(علي   ـ    وَِق ـ  كِتدم علـي ِخ ج وارحي و د علـي   اشـد
العاعضا و جوارحم را قوي و محكم گردان:  ؛ خدايا براي خدمت خودت» جوانحيةِزيم.  

حة فـي الجـسم و القـوة فـي البـدن و      صو ال.... ني عِط اَمهالَل«: مي فرمايد) ع(امام سجاد  
السا تندرستي، نيروي بدني و سالمت در دين به من عطا فرما؛ خداي»ي الدين ِفةَالم.  

  :از ادعيه باال چنين نتيجه مي گيريم
 در حقيقت امري    )ئمهنه از ا  (هر چيزي كه از طرف ائمه از خداوند درخواست شده باشد           -1

  .ممدوح و ستوده است كه پيروان آن مكتب همان امور را عمالً طلب نمايند
ازو از نعمت هايي هستند كـه در اختيـار انـسان قـرار داده     عافيت و سالمت بدن و زور ب     -2

 .شده است و انسان بايد همواره در حفظ و نگهداري و تقويت آن كوشا باشد
خواستن از خدا منوط به اين است كه انسان خـود بـراي كـسب مطلـوب خـويش گـام                      -3

 »عيال ما سنسان اِالِيس ِلَل«: بردارد؛ چنانكه رب العزه مي فرمايد
      مهم اينكه موالي متقيان سالمت جسم و زور بـازو را در جهـت خـدمت بـه خـدا                   نكته   -4

 يعني هر چيز بدون خدا بي ارزش است و خدايي بودن نيت، چون كيميايي است كه                 .مي خواهد 
 . تبديل مي كند و به آن ارزش و اعتبار مي بخشديجسم حيواني را به جسم ملكوتي و انسان

  ت         دو گيتي بود بر جوانمرد راستــراس وي تــجوانمرد باشي دو گيت
  "سعدي"   جوانمرد اگر راست خواهي ولي است    كرم پيشه شاه مردان علي است

  
  :فتوت

در معنـي لغـوي و اصـطالحي فتـوت اظهـارات            . فتوت يكي از خصائل زيبنده انساني است      
  :گوناگوني شده است
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ار است كه غير را بر نفس خود ايثار كنـد           فتوت يعني جوانمردي و در اصطالح عبارت از ايث        
و اول آن ايثار به جاه است و اعال درجه آن ايثار به نفس است، به آنكه در امر غير سـعي كنـد و         

معـاني متعـدد فتـوت      . او را بر خرد برتري دهد و آنكه معذور دارد خلـق را از زالت و لغزشـها                 
  :عبارتند از

 عظيمفس و َت الَنقارحِت اِةُوُتلُفاَ«سلمين؛  كوچك شمردن خويش و بزرگ داشتن حرمت مـ         -1
حالمسلمينةِرم «  

 »ن عثرات االخوان ِمفحلص اَةُوُتالُف«فتوت يعني چشم پوشي از لغزش برادران؛  -2
 »عروف المذلُلق و ب الُخسنُ حةُوُتلُفاَ«فتوت يعني خوش خلقي و بذل كدن آنچه داري؛  -3
بت به تو غضب كرده است و بذل مال به كـسي            فتوت يعني خوش خلقي با كسي كه نس        -4

ـ  سن الُخ  ح ةَوُتلُفاَ«كه او را ناپسند مي داري، و همنشيني با كسي كه از او گريزاني؛                لـق مـ ع ن  م
 »نه ِمكلب َقرََفَنن َت معحبة مسن ص و حههكرِن ُتم المال ِلذلُ و بهُضبَغَت

 »كقصاِنُن الناس ِبضلِ َفةُؤيالفتوة ر«فتوت يعني ديدن نيكي مردم و عيوب خويش؛  -5
 داءنـدي اَ الفتـوة ِع «فتوت يعني اينكه با ديگران با انصاف رفتار كني و انصاف نخواهي؛         -6

  » االنصافةُبطاِل مركنصاف و َتاالِ
 دحالف و مال ِخ ِبفاءو: الث َثالمات عيانَِتلَفِل«: سه عالمت براي اهل فتوت وجود دارد    -7

بدون بدعهدي به عهد خود وفا كند، بدون چـشم داشـتي ديگـران را    »ؤالال س ِبطاءد و عال جو ِب
     .بستايد، و پيش از درخواست ديگران به ديگران بذل و بخشش كند

 :  فتوت آن باشد كه براي خود فضل و مزيتي نبيني و آن را سه درجه است
   تغافل از زلت ديگران؛و باالتر از آنترك خصومت  -1
 ان در مقابل بدي؛احس -2

فتوت با نفس، كه غير از خدا را نبيند و كارهاي خود را براي اجر و مزدي انجام ندهد و                   -3
 .اطاعت حق را خالصاً انجام دهد

  :ابيات زير از جامي به اوصاف فتوت اشاره دارد
  لـوت چو خليــو به فتـ  نامور ش  ل     ـكن خوار و ذليـبت خود بش

    كه به صد گونه خطا رهبر توست  ت    بت تو نفس هوي پرور توس
  بسط كن بر همه كس خان كرم        بذل كن بر همه هميان و درم
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  ي        روي درهم مكش از هم پشتيــر زردشتـيمي اگـــگر براه
  مهـشاي به ايثار هـت بگـدس مه        ــاي ز آزار هــش پــازكـب

  ويـشه آن پاك بشـ  دل ز اندي  هرچه بدهي به كسي بازمجوي     
  :اوحدي مراغه اي در مثنوي جام جم مي گويد

  يدنــي؟ به خير كوشــمردمي چيست؟ عيب پوشيدن        پهلوان
  سلطنت چيست؟ تندرستي تو         پادشاهي؟ به خير چيستي تو

  :وي يكي از خصائل جوانمردان را ورزش و تمرين در ترك بديها و انجام نيكي ها مي داند
  واني توــويي ورز اگر تــو        نيكـرزش كني هماني تهرچه و

  :در لغت نامه دهخدا ذيل كلمه فتوت آمده
فتوت از نظر لغوي يعني جواني و در اصطالح اهل حقيقت آن اسـت كـه خلـق را ه دنيـا و                       

َكف نفس از آزار رساندن به خلق، بخشش موجود، ترك شـكايات از  . آخرت از خويش نرنجاني   
فتـوت آن اسـت كـه خويـشتن را در ايـن جهـان از           : علي بن ابي بكر اهوازي گويد     . دفقر موجو 

  .جميع جهانيان فروتر شناسي
 مفسران فتوت را به بت شكني تعبير كرده اند؛ چنانكه در سرگذشت حضرت ابراهيم خليـل                

ـ  قالَم ي هرُذُك ي يًتَفعنا  ِمقالوا س «:اهللا به روايت يكي از افراد خاندانش، در قرآن آمده است كه             ه َل
  .پس بت هر كس روان اوست، و هر كه با روان خويش مخالفت ورزيد، جوانمرد است»براهيماِ

  :فتوت و جوانمردي را دو مظهر است
يكي فردي؛ يعني صفات و خصايص خاصه افراد، اعم از اينكه آن افراد به هم گرد آيند و يـا       

وعه اعمال و آداب و آثار و احوالي كه اين افـراد            ديگر اجتماعي؛ يعني مجم   . مفرداً زندگي نمايند  
  :اشعاري چند از شاعران در باب فتوت. را پديد آورده اند و به رعايت آن ملزمشان ساخته

  :فردوسي"
  شه كنــكويي اندر انديــجوانمردي و راستي پيشه كن     همه ني

  : عنصري
  استجوانمردي از كارها بهتر است    جوانمردي از خوي پيغمبر 

  : عطار
  هر كه از علم فتوت بهره يافت   رو سوي دين كرد و از دنيا بتافت
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  ديده دل از فتوت روشن است    روضه جان از فتوت گلشن است
  رتـشد صفاي ديگـوت بر سرت    هر زمان بخــلم فتـگر بود ع
  :سعدي

  دو گيتي بود بر جوانمرد راست  ت     ـراس تي توــي دو گيـجوانمرد باش
   كرم پيشه شاه مردان علي است  نمرد اگر راست خواهي ولي استجوا
  

  :در فتوت نامه سلطاني در بيان مظاهر فتوت و آداب آن اينگونه آمده است
بدان كه هر كه او مظهر صفت فتوت باشد او را فتي گويند و فتـي در اصـل لغـت جـوان را                        

تي براي جوان حقيقت باشد و      پس اطالق ف  . گويند و اين لفظ موضوع از براي مردي جوان است         
بر غير آن مجاز؛ و آن مجاز را از روي معني اطالق كنند بر كسي كـه بـه كمـال فـضايل انـساني                    
رسيده باشد، و وجه مجاز آن است كه سالك مادام كه در قيد هواي نفس و آرزوي طبع باشد بـه    

 دل برسد به منزله جـواني  مثابه كودكي باشد نارسيده و چون از مرتبه نفس ترقي نموده و به مقام     
باشد رسيده و چنانچه جوان را قوت هاي صوري و كماالت بدني حاصل است، جوانمرد را نيـز                  

  .كماالت انساني و قوت هاي معنوي حاصل بود و در اين مرتبه او را فتي گويند
  : اگر پرسند كه اين اسم در قرآن و حديث بر چند تن اطالق كرده اند؟ بگوي بر پنج تن

  »مهرُذُكي يًتعنا َفِمس«: ل ابراهيم خليل اهللا عليه السالم؛ قال اهللا تعالياو
  »هِفِسن َنيها عَت َفراودَت«: دوم يوسف عليه السالم؛ قال اهللا تعالي

  »يهَتَفوسي ِل مذ قالَو اِ«: سوم يوشع بن نون عليه السالم؛ قال اهللا تعالي
  »هفلي الَك اِةُتيي الِفوذ اَاِ«: عاليچهارم اصحاب كهف، كما قال اهللا تبارك و ت

در حـق   ) ص(آورده كـه رسـول      ) صاحب تأويالت (پنجم علي مرتضي عليه السالم چنانچه       
يـا رسـول اهللا جـوانمردي       : و اميـر فرمـود    . افتيكم علي جوانمردترين شما علي است     : وي فرمود 

ـ : فرمود كـه  ) ص(چيست؟ آن حضرت     ـ  ي فرََش ـ  فرََشَت يعنـي  . ةاحم و الـس   ةِجـد  الَن هـلُ  اَ هِ ِب

و انت يا   «: پس گفت . جوانمردي شرفي است كه اهل شجاعت و سخاوت بدو مشرف مي شوند           
اي : علـي گفـت  .  يعني اي علي تو پسر جوانمردي و برادر جوانمردي        »يَتَف وُخي و اَ  َت َف بنُعلي اِ 

) ص(ردان كيست؟ رسول     يعني پدر و برادر من از جوانم       »تيان؟ن الِف خي ِم ن اَ بي و م  ن اَ م«سيد  

.  يعني پدرت ابراهيم است و برادرت مـن        »اَن اَ وكُخحمن و اَ  ليل الرَ براهيم َخ  اِ بوكاَ« :فرمود كه 



 

  

  پهلوانان جاويد 12

 يعني فتوت من از فتوت ابراهيم است و فتوت          »نيتك ِم وُتبيك و ُف   اَ ةوُت ُف نْتي ِم وُتُف«: پس گفت 
اقصي آورده است كـه در جنـگ احـد    موالنا حسين خوارزمي كبروي در مقصد      . تو از فتوت من   

: با ولي گفـت كـه     ) ص(در محلي كه گروهي از دشمنان متوجه پيغمبر شده بودند، حضرت نبي             
جمـاعتي ديگـر    .  امير حمله كرد و آن جمع را پريـشان سـاخت            ! نمام  اي علي به دفع ايشان قيا     

ت بر ايشان حمله    مرتضي علي به اشارت حضر    . انبوه تر از آن پيدا شدند و قصد حضرت كردند         
) ع(جبرئيـل   .  برآورد و چون بعـضي را بكـشت، بـاقي گريختنـد            هاكرد و به باد حمله دمار از آن       

 علي حق مـردي و    »واساةي الم ِه هذا َل  نَيا رسول اهللا اِ   «: ايستاده بود و تفرج مي كرد و مي گفت        

نـي   ِمهَناِ«: د كه جواب دا ) ص(سيد انبياء   . مواسات و حد خدمت و مؤاخات به تقديم مي رساند         
 يعنـي مـن از   »مانُكا ِمَنو اَ«: جبرئيل فرمـود .  به درستي كه او از من است و من از اويم»نها ِمَنو اَ 

شما هر دوام؛ و در آن حال از هاتف غيب بي شك و ريب آوازي به گوش همگنـان مـي رسـيد               
 حـديث ابـراهيم و يوسـف و          پس به حكـم قـرآن و       »قاروالَفال ذُ  اِ يفال علي ال س   تي اِ ال َف «: كه

اگر پرسند كه چرا اين گروه را جـوانمرد         . يوشع و اصحاب كهف و مرتضي علي جوانمرد باشند        
  . خوانند؟ بگوي هر يكي را به صفتي چند كه نشان جوانمردي آن است
مال . نفس و مال و فرزندان    : اول ابراهيم را جوانمرد خوانند به سبب آن كه او را سه چيز بود             

ا فداي مهمان كرد و فرزند خود را به فرمان دوست قربان كرد و نفس خود را بـه محبـت                     خود ر 
  . حق تعالي فداي نيران كرد

دويم يوسف را جوانمرد گفت به واسطه آن كه گناه برادران را به روي ايشان نياورد، و با آن                   
از آن . يچ سرزنـشي نيـست     بر شـما هـ     »وم الي ميُكَل ع ثريبال َت «: خواريكه با او كرده بودند گفت     

؛ و امام حـسين     »مُكاهللا َل رُغِفي«: خود را در گذرانيد و از حق تعالي نيز آمرزش ايشان خواست كه            
جوانمردي يوسف آن بود كه خود را از حرام نگاه داشـت و طريـق   : عليه السالم فرموده است كه 

انـد و چـشم و دسـت از    عفت و پاكدامني رعايت كرد و هركه پاك دامن و پـاكيزه روزگـار گذر         
  . حرام نگاه دارد جوانمرد بود

سيم يوشع را براي آن جوانمرد گفت كه طلب علم مي كرد و از موسي عليه الـسالم چيـزي                    
مي آموخت و هركه در طلب دانش باشد هر آينه بايد كه از جميع آرزوهاي نفس خود بگذرد تا                   

د و مالزمت استاد قبول كرده؛ و هر كه      به مطلوب برسد و يوشع پاي بر سر آرزوي نفس نهاده بو           
  .بدين صفت متصف باشد جوانمرد باشد
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چهارم اصحاب كهف را جوانمرد گفت به سسب آن كه روي به حق آوردند و پشت بر اهـل     
مال و اقارب و احباب كردند، و از لذت فاني اعراض نمـوده متوجـه طلـب رحمـت و هـدايت                      

  .ه حق آورد جوانمرد بودشدند؛ و هر كه پشت بر باطل كند و روي ب
ـ  «: پنجم علي را جوانمرد خوانند براي آن كه در شب غار، جان فداي سيد مختار كـرد                  نَو ِم

و « و ديگر شـب طعـام نخـورد و بـه سـائل داد كـه                  » اهللا رضاتِغاء م  ابِت هفسشري َن ن ي  م الناسِ
الَط مونَطِعي عام  ِم هِِب علي ح   جود احتياج به طعـام، آن را ايثـار مـي            و با و   » و اسيرا  تيماًسكيناً و ي

 و ديگر سر به دشمن بخشيد و نهايـت          »صاصةم َخ ِهو كان ِب  م و َل  ِهِسنُفلي اَ رون ع ؤِثو ي «: فرمود

ـ «: جوانمردي آن است كه از سر جان برخيزد چنان كه استاد گفته اسـت      ي قـص فس اَالَنوالجود ِب
الجودةُغاي «  

  :خسرو دهلوي در اين باب آورده است
  ارك  كارچو با جان فتد آن جاست      هست جوانمرد درم صد هزار 

ـ   كـوةَ و يؤتـون الزَ   «: و سخاوتش به حدي بود كـه در نمـاز انگـشتري بـه سـائل داد                 م  و ه
لـي ال  ال عفتـي اِ  َال:  و شجاعتش تا غايتي بود كه از بطنان غيب هـاتف الريـب گفـت    »راكعون

سيكي نفـع  :  كه اقسام جوانمردي منحصر در دو صف است  ؛ و حقيقت آن است    قارالَفوال ذُ  اِ يف
دوستان رسانيدن و آن به سخاوت حاصل شود؛ و دويم ضرر دشمن ازايشان بازداشـتن و آن بـه                   

والحق كمال اين دو صـفت مرتـضي عليـه الـسالم را بـود، پـس پيـشواي                 . شجاعت وجود گيرد  
  .جوانمردان اين امت او باشد

          پيشواي او علي مرتضي استهركه را نام جوانمردي سزاست 

در اينجا اشاره به معناي هر يك از عرفان و حماسه و نيز برخي از خصال و روحيات عارفان               
  .ضروري است

 

  حماسه چيست ؟ 
حماسه واژه اي عربي به معناي  شدت و صالبت، شجاعت ، دالوري،حميت  زنده دل و بـا                    

  نشاط بودن است 
از نظر محتوا  به منظومه هـاي مختلـف غنـايي ، انـدرزي،رثايي،                منظومه هاي شعري را نيز      

  تقسيم مي كنند... حماسي و
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 اشعار حماسي اشعاري است كه در وصف پهلوانـان و داسـتانهايي از نبردهـا و دالوريهـا و                   
  .سلحشوريهاي قومي و يا نژادي آمده است 

، ايستادگي ، مقاومـت      اشعاري همچون شاهنامه فردوسي  نظم يا نثر حماسي قدرت هيجان            
و دفاع از يك آرمان را در انسان ايجاد مي كند و شخصيت حماسي هم كسي است كه از چنـين                     
روحيه اي برخوردار است و با حركت و تالش خود حتي مي توانـد ايـن روحيـه را در ديگـران          
 ايجاد نموده و حالت رخوت و خمودگي افراد را بـه حالـت سـرزندگي و نـشاط تبـديل نمايـد                      
اشعار حماسي  داراي رنگ و بوي غيرت و شجاعت و مردانگي اسـت و روح را بـا بيـاني زيبـا                       

  :ورد آيجان ميهتحريك نموده و به 
   به از زنده و طعنه ي دشمنان    تن مرده  و گريه ي دوستان
   كه ساالر باشم كنم بندگي     مرا عار آيد از اين زندگي

 نثـر غنـايي،   ؛صاص ندارد و نثر هم بدين ترتيب  اسـت  اين تقسيم بندي تنها به نظم اخت  البته
بـه زيبـايي ابعـاد مقـدس     ) ع( كه در جنگ صفين هم حضرت علـي        آنگونه   .. و رثايي، حماسي 
 تصوير مي كشد و حتي در رويارويي با سپاه معاويه تالش مـي نماينـد كـه شـروع                    حماسه را به  
كالت و اختالفات را حل نماينـد امـا     نباشند و تا حد امكان با شجاعت و درايت مش          كننده جنگ 

         جـايي كـه  ( آن زمان كه  مشاهده مي نمايند سپاه دشـمن  اهـل مـذاكره نيـست و حتـي شـريعه                  
نها آسپاه اسالم شجاعانه به نبرد و مقابله با         . را مسدود مي نمايد     ) مي توان از فرات آب برداشت     

  . مي پردازد 
 با بيان يك خطبه ي چند سطري حماسه آفريدنـد           )ع( در نهج البالغه است كه حضرت علي      

و چنان روحيه رشادت طلبانه در افراد ايجاد نمودند كه در كمتر از دو ساعت دشمن را بـه كلـي               
از شريعه ي فرات دور نمودند اما با روحيه ي جوانمردي و گذشت اسالمي  به دشـمنان  اجـازه    

 سـالمت تـن بـا معنويـت و رشـادت روح             بدين ترتيب شجاعت و   و  ي استفاده از آب را دادند       
  حماسه  هم به لحـاظ اهـداف و آرمانهـايي كـه دارنـد               .ميخته و چنين  حماسه ي زيبايي آفريد       آ

 حماسه ي مقدس آن است كه به عدالت ، حقيقت ، انـسانيت  .قدسگاهي مقدس اند و گاهي نام   
نـساني شـخص   و  كمال جامعه بشري مي انديشد و محدود بـه خواسـته هـا و خـواهش هـاي ا        

حماسه ساز يا گروه و جمع خاص وابسته  به او نمي شود اما آرمان  حماسه ي نامقدس  كـشور      
گشايي ، دنياطلبي ، رسيدن به قدرت ظاهري و جاه طلبي است  هرچند كه ممكن است منفعتـي                   

  .براي ديگران داشته باشد اما در انديشه ي اصالح نسل بشر و جامعه ي انساني نيست 
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 تحـت تـاثير شخـصيت  و         ،هركس بر اساس تعلقي كه بـه شخـصيتي حماسـي دارد           اصوال    
حماسه ي او قرار مي گيرد اما برخي شخصيت هـاي حماسـي بـه خـاطر همـان آرمـان مقـدس             
همگان را تحت تاثير قرار مي دهند و چنين شخصيت هاي وااليـي در بخـش ورزش و فعاليـت                 

  .بدني بي شمارند و ماندگار
 جوانمردي و ايثـار و اخـالق   ،و جوانمردان  را ماندگار و جاودان مي نمايد     آنچه كه پهلوانان    

 پورياي ولي نمونه .حسنه اي است كه  در تلفيق با توان باالي بدني خود به منصه ظهور مي نهند                
    كه براي هميشه به عنوان حماسه سازان ايـران و جهـان در اذهـان بـاقي       ستي بارز اين مطلب ا    

پيروزي و برتري و قدرت بدني باال در ميدان زور آزمايي دست بر اندام آسيب               در عين   .مي ماند   
ديده حريف نمي نهد تا مبادا ناجوانمردانه به كشتي گرفتن سختي پرداخته باشد و اينگونه اسـت                 

  .پورياي ولي مي شود و  حماسه و عرفان در ورزش شكل مي گيرد،كه پورياي ولي 
  

  حماسه ي مقدس چيست ؟
 مقدس را انسانهايي مي آفرينند كه روح و فكرشان براي غرايز و اهداف شخصي                حماسه ي 

اينگونه انسانها فقط حق و حقيقت را       . موج نمي زند و در واقع آنچه را كه نمي بينند، خود است            
پس بـك حماسـه زمـاني    ،مي بينند و در يك مفهوم كوچك به بشريت مي انديـشد نـه بـه خـود     

همچـون  ،مقدس و منزه است و براي همـه سـود و منفعـت دارد   مقدس است  كه هدفش پاك و     
   .خورشيد عالمتاب كه بر جهانيان مي تابد

 ورزش هم يك وسيله است كه با آن مي توان به يـك هـدف پـاك و منـزه و واال همچـون                        
رسيدن به مقام يك انسان كامل رسيد و ابعاد مختلف  معنوي را در تن سالم و سالمت پـرورش                    

   .داد
ي از حماسه ها بدان جهت مقدس مي شوند كه در شرايط خاصي كه هيچكس كمـال                  بسيار

به عنـوان مثـال در  يـك فـضاي           .نمي برد قرار مي گيرند  شرايط غير قابل تصور روي مي دهد              
         بسيار بسيار تاريك همچون شعله ي درخشان روشـن مـي شـوند يـا در يـك ظلمـت مطلـق و                       

 دادخواهي مي شنوند حماسه ي حسيني  يـك شـعله ي حـسيني                بي عدالتي فرياد بلند عدالت و     
  . بود كه در چنين شرايطي روشن شد و يك  جهان را براي ابد روشن نمود 

 در مثالي كاربردي در صحنه هاي مختلف ورزشي نيز مي توان حماسه افريـد و جهانيـان را                  
تبـال در اسـتراليا  وقتـي        به سوي بيداري و روشنگري فرا خواند آنگونه كه در ميـدان ورزش فو             



 

  

  پهلوانان جاويد 16

در ايـن جـا  بـا        ؟ايران دو گل مي خورد برخي تماشاچيان  مي گويند پس خداي شما كجاسـت              
        فريننـد و ورزش را بـا عرفـان قـرين و عجـين               آ حماسـه مـي   وتوسل بـه او     صدا كردن نام خدا     

  .مي كنند 
         قيـام كننـده      از بعد ديگر تقدس حماسه مي توانـد بـدان جهـت باشـد كـه حماسـه سـاز و                    

مي گويند چيزي را ببينند كه ديگران نمي بينند كه ايـن بعـد تقـدس در حماسـه ي حـسيني بـه                  
خوبي قابل مشاهده و اصوال يكي از داليل تقدس حماسه روز عاشورا همان منطق ما فوق منطـق   

  .افراد عادي بود كه در قيام كننده وجود داشت 
 از رفتن به صحراي كـربال منـع نمودنـد امـا ان امـام همـام             را  ) ع( بسياري افراد امام حسين   

حقايقي را مي ديدند كه سايرين درك نمي نمودند و به زيبايي حماسه ي حسيني آفريده شـد  و          
  .سالها نيز درس آزادي و آزادگي را براي ملتها به ارمغان آورد

 اي سـال بلكـه     در عرصه ي ورزش هم با يك حركت جوانمردانه و عرفاني مي تـوان سـاله               
  .قرنها اسطوره  ماند و جاودان شد

او را براي ابد جاودان     ،آنگونه كه گذشت پوريايي ولي  در  حاليكه قهرمان مسلم  ميدان بود               
  .نمود و درس گذشت و ايثار را با ذكر نام خود بر همگان ياد آور شد 

ي  بدون شـك    اما اكنون سئوال اينجاست كه حماسه هايي مقدس  همچون حماسه ي حسين            
اما چگونه مي توان از چنين حماسـه هـايي در عرصـه هـاي ورزش درس گرفـت  و            بي نظيرند 

  ؟حماسه هاي ورزشي زيبا آفريد كه ورزش را با ارزش تركيب نمايد و حماسه و عرفان گردد
 براي رسيدن به هدف ورزشكار ارزشي و يا بـه عبـارتي ايجـاد  انـس محيطهـا و فـضاهاي                  

تا در تعامل با تن سالم حماسـه        ،معنويت و عرفان ابتدا  بايد روح بزرگ داشت          ورزشي  با روح     
جسم و تن هم مطيع و فرمـانبردار آن مـي گـردد و در               ،هنگامي كه روح بزرگ شد    .مقدس آفريد 

به دنبال خواهشهاي تن مـي رود و هرچـه كـه تـن فرمـان                ،مقابل هنگامي كه روح كوچك باشد     
چك تن به هر ذلت و بدبختي مي دهد اما روح بزرگ به تـن    روحي كو .به آن عمل مي كند      ،دهد

رزو مي كنـد كـه      آروح بزرگ   . اما براي شب زنده داري  به او توان مي دهد           ،نان جو مي خوراند   
در راه هدفهاي الهي و بزرگ قرباني شود و در يك كالم روح بزرگ به تن مي گويند مي خواهم                

  مشخص مي شود و تن و روح را در راه حق و        به تو ارزش بدهم و در اين فرمان هدف مقدس         
   .حقيقت و فضيلت گام بر مي دارند
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موز و ورزشكار  صاحب روح بزرگ و بزرگوار گردند  آثـار درخـشان آن   آدانش   ، اگر معلم 
در ميدانهاي  مسابقه ورزش هم مشخص مي شود و در اين صورت اخالص ، جوانمردي ، ايثار                  

يك فرد ورزشكار را يك  پهلوان مي نمايد كه   ،واالي انساني است    كه جزو خصائل    ...  ، تعهد  و   
در مقابل عدم توجه به روح و پست شدن آن ورزشكار بـه بـازيگر لحظـه اي و                   .هرگز نمي ميرد  

  .ديماننمايشگر اهداف پوچ و بي اساس مي 
  

  چيست؟ عرفان
صل مي شود  كه از طريق كشف و شهود وا      ن معرفت قلبي  آ عبارت است از     ا عرفان اصطالح 

نيـز آمـده   ) ع(و به دو قسم نظري و عملي تقسيم مي گردد و در بيان امير عارفان حـضرت علـي       
 عارف كسي است كه حقيقت خودش را بشناسد و آن را آزاد  كند و از هرچه كـه او را از                   ؛است

  .حق دور مي كند و هالك  مي گرداند  تنزيه و تطهير نمايد 
   نا شدن بـه قـدر و منزلـت خـود كـه ايـن خـود شناسـي           پس عرفان خودشناسي است و آش 

  .هر كس خود را بشناسد خداي خود را شناخته است : مقدمه ي خداشناسي است
بدن عارف و جسم  او در ميان مخلوقات زندگي مي كنـد ولـي               : مي فرمايد ) ع( امام صادق   

  .قلبش پيوسته با خداست 
يي بـي نيـاز اسـت و مـونس و     نيـا  مرادهـاي د   عارف امانتدار اسرار الهي است و از مـردم و         

  .همدمي غير از خدا ندارد 
عبادتش نيز فقط براي    .عارف فقط خدا را اراده مي كند و بس          :  حكيم ابوعلي سينا مي گويد    

  .را مستحق عبادت مي داند هر عبادت را وسيله ي رسيدن  به او مي دانداو چون .اوست
گرد اما كسي كه ابزار و بينش به گونه اي ديگـر بـه   عارف با ابزار خاص خود به  جهان مي ن        

  .جهان مي نگرد 
 دارد بايـد كـسي باشـد كـه          ...جهان  نياز به خليفه ا     : عارف بسيار وسيع است و معتقد است        

  .مظهر  اسم اعظم خدا باشد
بلكـه از آن  ، آزادگان  نه براي ترس از جهنم عبادت  مي كنند و نـه  بـه طمـع وصـال بعثت                  

قه مند به خدا هستند  و او را شايسته ي عبادت مي دانند و عبادتش مي كنند و اين          جهت كه عال  
  .عبادت آزادگان است 



 

  

  پهلوانان جاويد 18

  :)عليه السالم(مراتب عرفان در كلمات امام حسين 
  آن حضرت در اوايـل دعـاي عرفـه، از خداونـد مقـام احـسان را طلـب مـي كنـد و عرضـه            

   اما مقداري كه پـيش تـر مـي رود و اوج بيـشتري     »راكاَني اَ َكخشاكلني اَ اجعمللهاَ«: مي دارد 
تو را مي بيـنم،     ) كأَنَّ(اينجا ديگر بحث از گويا      . مي گيرد، محتواي بلند را بر زبان جاري مي كند         

نشسته است يعنـي مطلـوب آن حـضرت واقعـاً و حقيقتـاً              » كأن«است كه مقام    » أن«بلكه  . نيست
  .ديدن» كأن و گويا«ديدن است نه 

ـ   ع«جمله  . آن كس كه تو را نمي بيند كور است        :  به خداوند عرض مي كند     لذا ال  ينٍميـت ع 
چشمي كه تـو را نمـي بينـد كـور      :  نفرين نيست تا كسي در ترجمه آن بگويد        »قيباليها ر راك ع َت

ديده اي كه تو را نمـي بينـد هـم           : گردد، بلكه جمله اخباري است و لذا در ترجمه آن بايد گفت           
  .استاكنون كور 

در جامعيت  و استقامت آن حضرت همين بس كه او تنها در حال سالمت و شـرايط عـادي                    
بلكـه آن گـاه كـه در    ،اين جمالت عارفانه را از سر تسليم و رضا به درگاه خدا عرضـه مـي دارد                

سالن الفَلَـوات  (عصر عاشورا از اسب بر زمين مي افتد و مورد تهاجم گرگهاي گرسنه كـربال           عـ (
ـ   يا غياثَ  واكله ِس  ال اِ  بِضائك يا ر  براً علي َق  ص«: يرد، نيز مي گويد   قرار مي گ   غيثين مـا  سَت الم

لي ِسبِ ر واك و ال ميرُ َغعبودك صبراً علي حكمكبر قضاي تـو  »...ه  َلن ال غياثَ يا غياث م 
روردگـار و   غيـر از تـو پ     ! اي پناه پناه جويان   . صبر مي كنم اي پروردگاري كه غير تو الهي نيست         

  ... .بر حكم تو صبر م كنم ! اي پناه بي پناهان. معبودي برايم نيست
ديـدن، تـسليم وي    ) نه با چـشم سـر     (آن چه در اين سخنان مطرح است خدا را با چشم دل             

  .بودن و رضايت به قضاي الهي دادن است و بس
  

  آيا حماسه و عرفان را مي توان تلفيق نمود؟
  سـازش  يو مهربـان بـا روح  دالورانـه و شـجاع و حماسـ      آيا روح لطيـف و پـر گذشـت         

  پذيراست؟ 
 بـا خـدا     اي آيا مي توان تني تنومند و پر توان و قوي داشت و روحي كه اهل زمزمه  و نجو                  

  باشد ؟
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ام ،امـ )ع(، حضرت علـي   )ص(مي توان  شخصيت  هايي همچون رسول گرامي اسالم         .  آري  
كـه حماسـه و عرفـان را    ... پوريـاي ولـي و  مچـون و ساير ائمه معصومين و افرادي ه) ع(حسين  

  .ه ظهور نهادند،شدصتلفيق نمودند و نمونه ي انسان كامل را به من
 اما بسياري افراد تنها يك بعدي پيش مي روند به عنوان  مثال درباره ي زهد و عبادت ربيـع              

  : ن جمله اينكهآبن خثيم سخنها بسيار گفته اند از 
ادت و ذكر خدا تكلم نمي كرد، با يك ركوع شـب را بـه صـبح            بيست سال به چيزي جز عب     

كلمات خود را بر كاغذ  مي نوشت و شامگاه سخنان  خـود را محاسـبه مـي كـرد، در        ،مي رساند 
  ... ن قبر  دراز مي كشيدآخانه قبري داشت هرگاه در قلب خود قساوتي احساس مي كرد در 

ه و از جـسم و سـالمت تـن خـود جهـت          فراموش كرد بعضا   اما ابعاد حماسي و دالوري را       
 در حقانيت  جنگ دچار شـك        :آنگونه كه در جنگ صفين گفت     ،بهره نمي برد  كامل  اهداف الهي   

  .شده ام 
 در مقابل، گروهي نيز تنها به بهـره گيـري از جـسم و تـن پرداختـه بودنـد و از رزمنـده ي                         

مشير خورده ام و يك وجب در صد جنگ با بيشتر ش :فتگمي  دالوري ذكر به ميان آمده  بود كه         
  .از بدن  من پيدا نمي شود مگر اينكه زخمي از شمشير يا نيزه يا تير به يادم آورد

 .بلكه در جهـت مخـالف آن اسـت   ،برخي  حماسه ها نه تنها عاري از معنويت و عرفان است     
ن عمر بن عبدود يكه تاز عرب است كه نزديك بـه هـشتاد سـال از عمـر خـود را در                  آنمونه ي   

حماسه اي كـه او در جنگهـا آفريـده بـود            .نگ و نبرد گذراند و حتي عماد عرب شهرت يافت         ج
كسي  از مسلمانان جز حـضرت       ،مبارز طلبيد ) خندق(سبب شد كه وقتي با آن سن در ميدان نبرد         

اما او از شجاعت  و دالور مردي خود براي ريشه كني نهال اسالم              .پاسخ نداد او را   نداي  ) ع(علي
  .اين نمونه اي از حماسه ي بي عرفان است .نموداستفاده مي 

 در  حالي كه معتقديم  انسان در يك ظرف و زمان هم بايد عارف باشد و هم حماسـه سـاز                  
   .هم روح عرفاني داشته باشد و هم چهره حماسي

هاد هشتگانه ، اويس قرني از شمار كـساني بـود كـه از هـر دو                 ز  عارف ديار يمن و سرآمد      
  .  شايسته و بااليي برخوردار بود فضيلت به نحو

اين شب شب ركوع اسـت و  :  از جهت عبادت در حدي بود كه وقتي شب مي شد مي گفت 
با يك ركوع آن را به صبح مي رساند و گاهي مي گفت اين شب شب  سجود اسـت و آن شـب                
ك را به سجده مي گذراند و وقتي به او مي گفتند چطور طاقت مي آوري كه يك شـب را بـه يـ              



 

  

  پهلوانان جاويد 20

سمانيان عبادت كنم  هنـوز يـك بـار سـبحان ربـي      آمي خواهم مانند : حالت بگذراني؟ مي گفت 
  .االعلي  و بحمده  نگفتم صبح مي شود  در حاليكه  سه بار گفتن  اين ذكر مستحب  است

 شمشير بود 2 در حاليكه قبايي پشمين به تن داشت و مسلح به    :  در بعد حماسي  او گفته اند      
دسـتت را دراز كـن    : و به محضر امير عارفان شرفياب شد و عرض كـرد            يافت در صفين  حضور   
بـر بـذل جـانم در راه        : بر سر چه چيزي بيعت مي كني ؟ گفـت           : امام فرمود . تا با تو بيعت كنم      

  .و اينگونه توانايي و قدرت بدني خود را در راه عرفان و معنويت به خدمت گرفت.توخدا با 
ب بااليي است  و مراتب پايين تر بـراي ديگـران محفـوظ اسـت و      البته عارف قرني در مرات   

  .مهم اين است  كه انسان در اين راه گام بردارد 
 هر كس به مقدار وسع و توانايي خود بايد بكوشد و از اين رو اگر سالكي عارف باشـد  نـه            

ه ي بايد روحيـ ،كاسب، بايد روحيه حماسي داشته باشد چنانكه اگـر كـسي اهـل حماسـه  باشـد        
عرفان و معنويت داشته باشد پس  حماسه و عرفان در تركيب و همراهي با يكديگر زيباترين هـا     

  .را مي آفرينند 
  

  :ثريشه بح
اصل سئوال از هماهنگي يا عدم هماهنگي حماسه و عرفان از آنجا ناشي مي شود كه هر يك          

 نرم وآرام اسـت كـه       عارف نيازمند روحيه اي   . از اين دو وصف، روحيه خاص خود را مي طلبد         
 كـه رزمنـده   يدر حـال . با اندك جرقه اي قلب رئوفش بشكند و اشك از ديدگانش جـاري شـود      

 نياز به روحيه اي خشن و بي گذشت، قلبي قسي و سخت دارد تا بتواند به موقع بـر          زحماسه سا 
  .قلب دشمن يورش آورد و در يك چشم به  هم زدن، او را از پاي درآورد

الً گذشت هيچ گونه جنگ و نـزاع، دفـع و مدافعـه، تـضاد و درگيـري بـين           همان طور كه قب   
 فـضيلتي از فـضايل و   "حماسـه " و  "عرفـان "فضايل و كماالت وجود ندارد و چون هر يـك از            
بدين ترتيب عـارف    . ن اين دو فضيلت نيست    يكمالي از كماالت اخالقي است، تضاد و تناقضي ب        

، مقاومت در برابر گردنكشي و ستم طغيانگران اسـت و   راستين حتماً اهل حماسه، سلطه ناپذيري     
چون جنگيدن براي حفـظ ديـن بـدون         . از آن طرف، مدافع جنگجو حتماً اهل عرفان خواهد بود         

عرفان و معنويت امكان ندارد چنان كه عرفان كامل خدا و اسماي حسناي او بدون توّلي و تبـرّي     
  . ممكن نيست-ت كه جنگ و حماسه يكي از مصاديق بارز تبري اس–
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اگر كسي يكي از اين دو فضيلت را عمداً يا سهواً ترك كـرد، قهـراً فـضيلت ديگـر را نيـز از              
  .چون هر يك از اين دو صفت، فضيلتي است كه با ديگري تكميل مي شود. دست خواهد داد

البته روحيه حماسي داشتن به معناي حضور مستمر و دايمي در ميدان نبرد نيـست چـه بـسا                   
روحيه حماسي كه توان جسمي ندارد اما مـي توانـد مـشوق ديگـري بـراي حـضور در                    صاحب  

   در دوران رهبـري خـود بـه علـت كهولـت سـن       ) قدس سره(مثال امام خميني   . عرصه نبرد باشد  
نمي توانست در جنگ حضور پيدا كند ولي اين همه افتخارات رزمنـدگان جبهـه هـاي خـون و                    

      در شـرايطي بـود كـه نـه        ) ع(چنان كـه امـام سـجاد        . ن او بود  شرف از بركت وجود او و آثار بيا       
مي توانست در روز عاشورا نقش مستقيم در جنگ ايفا كند و نه مي توانست در قيام خونخواهان        
كربال كمك و حمايت مستقيم داشته باشد و نه مي توانست در قيام هاي كوچك و بزرگ ديگـر                    

يخي كربال به شام در دعاها، سخنهاي عادي، حركتهـاي        زمان خودش شركت كند، اما در سفر تار       
آن روحيه حمايت از حكومت ديني و محكوم كردن سـلطه غيـر دينـي را از خـود                   ... معمولي و   
  . بروز داد

ـ     زوٍَغ ِب هفسث َن حدِم ي  َل  و غزُم ي  و َل  ن مات م«: در احاديث آمده است    ـ  هٍعب مات علـي ُش  نَ ِم
شركت نكند و در انديشه آن نباشـد،         )عليه كفار و مشركان   (  در جنگ   ؛ كسي كه بميرد و     »فاقِنال

اين حديث نشان مي دهد كه داشتن روحيه مبـارزه و جنـگ در              . بر شاخه اي از نفاق مرده است      
  .راه خدا مهم تر از حضور در ميدان رزم است

د در  توحي"نقطه مشتركي كه دو فضيلت عرفان و حماسه را به هم گره مي زند وصف ممتاز                 
 است كه خداوند سبحان آن را طي دو حصر از خصايص علماي رباني مي دانـد و بـراي                    "ترس

  :اين اختصاص، سهم بسزايي قايل است
هـستند و   ) علـيهم الـسالم   (كه در راس آنان انبيا       -در بين مردم ، تنها عالمان دين      : حصر اول 

ـ خـَش ما يَناِ« هراسند؛  از خداي سبحان مي    -ديگران نيز افتخار شاگردي ايشان را دارند       ن ي اهللا ِم
  » لماء العهِبادِِع

و تبعـاً علمـاي   ) علـيهم الـسالم  (كه اصالتاً انبيـا و مرسـلين       -مبلغان رسالت الهي  : حصر دوم 
 سـاالتِ  رِغونَِلب يلذينَاَ« فقط از خدا مي ترسند و از احدي غير او هراسي ندارنـد؛           -راستين اند 

اهللا ووَنخَش يهاَونَخَش و ال ي ال اهللا  اِداٌح«  
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جمع كنـد   » حماسه«و  » عرفان«نعمتي است كه مي تواند بين       » فقط از خدا ترسيدن   «بنابراين،  
كسي كه در ترس موحد است يعني فقط از خدا مي ترسد و از احدي غير او هراسـناك نيـست،         .

 اهـل   بين عرفان و حماسه جمع مي كند، او عـارفي اهـل خـروش و فريـاد اسـت و فريـادگري                     
معرفت و عرفان هم اهل تعريف است و هم اهل تمحيس؛ زيرا زمزمه كردن شبانه بر اثر ترس از              

 »هارالَند ِبس اَ ويلِالَل ِبهبانُر«خداوند است و مبارزه داشتن روزانه بر اثر نترسيدن از غير خدا؛ 
ـ             ... در ادامه بيانات ارزشمند آيـت        شجويان در  جـوادي آملـي را كـه در المپيـاد ورزشـي دان

   :دانشگاه فردوسي مشهد بيان گرديده است ذكر مي نماييم
زيـرا  .به هماهنگي تـن و روح بهـا داد        ،به روح بها داد   ، اسالم بيش از هر چيزي به تن بها داد        

«  و خالق روح است و از سوي ديگـر     »ن طين  ِم اٌرَشق ب ني خاِل اِ«خدا خالق بدن است از يك سو      
َف َن وِم  فيهِ خت  هماهنگ كننده روح و تن  است و اين عمر را به عنوان يـك مـسافر،                 » وحين ر

تمام تالش و كوشـش    :  به ما سفارش شده      .يك حركت براي ما قرار داد براي ديدار خاص خود         
هم با ورزش  هم با غذاي مناسب هم با پرهيز از پر خـوري   .را بكنيد تا بدنتان را سالم نگه داريد  

    .ايز بدنكاههم با پرهيز از  اعمال غر
ب در مجموعه ي مدونات ديني ماسـت        ي به عالوه ورزش و ورزش به عالوه ط        )اكيپ(بي ط

  اينكه بسياري افراد معمرند، چون طيبانه  زندگي كرده اند 
بدن كه  : به ما فرموده اند   .  كند  ن حيف  بدن نيرومند شاداب كه خداي ناكرده طبيبانه زندگي           

  سالم است نردبان كار است
حـداكثر  تنـد و تيـز اسـت   انـسان              . جوان مثل يك نهال بالنـده اسـت         : لوي مي فرمايد   مو

 اما باالخره  يك كمان منحني مي خواهـد       .ورزشكار بالنده است مثل يك درخت نيرومند خدنگ       
 بـه   ،كه هدفگيري كند  قبال از اين چوب خدنگ تير مي ساختند اما تيز هرچه تنـد و تيـز باشـد                     

  .ه كمان مي خواهد تا تير را بكشد و به هدف برساند بلك،شكار نمي رسد
جوانان ورزشكار نيرومنـد تنـد و       .  پيران تربيت شده متخلق وارسته ، همان كمان جامعه اند           

  .تيز هم همان تير خدنگ اند
پير تربيت  شده محقق مهذب وارسته كه حرفش از دلش بر مي خيـزد و بـر دل مـي نـشيند                    

ن نيرومند خدنگ منش در كنار هم دشمنان را از پـاي در مـي اورنـد               كمان جامعه است و با جوا     
   .ورزش را يك مقدمه مي خوانيم
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 انسان سالم است تا زندگي شاداب داشته باشد تا اينجا مثل يك شمـشير فـروش اسـت كـه                 
دشمن يا از درون است يـا از بيـرون كـه اولـين دشـمن ،         . شمشير را براي نبرد دشمن مي خرند      

  :مولوي  مي فرمايد. است دشمن درون 
   شير آن را دان كه خود را بشكند           سهل  دان شيري كه صف را بشكند 

 ورزش به عالوه تهـذيب  نفـس و تهـذيب نفـس بـه عـالوه ورزش خـاص اسـالم اسـت                        
  اميدواريم اين چنين باشد

ـ              ه  بـه  مقابلـه    ان شاء اهللا طوري باشد كه اين تيرهاي خدنگ  در كنار ان پيران مذهبي فرزان
  .با دشمن بپردازند كه در ابتدا دشمن دروني است بعد دشمن بيروني 
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  :فصل سوم
   :ورزش از ديدگاه قرآن و سنت

. رود در فرهنگ اسالم، ورزش، ابزاري بسيار مؤثر براي بالندگي و كمال انسان بـه شـمار مـي       
 : كند اسالم، ورزش را بنا بر پنج اصل تأييد مي

تواند به انسان مؤمن توانـايي و سـالمت بهتـر و بيـشتري                ورزش مي  :خداوندنزديكي به   . 1
بدهد تا از آن براي اداي تكاليف ديني و دستورهاي الهي اسـتفاده كنـد؛ چنانكـه حـضرت علـي                   

! اِلهي قَو علي ِخدمتِك جوارِحي؛ پروردگـارا «: فرمايد  السالم نيز  در فرازي از دعاي كميل مي         عليه
  »!گزاري بر خودت نيرومند ساز  را براي خدمتاعضاي بدنم

 پهلوانان و ورزشكاران هـم بايـد جـسم را تقويـت كننـد و هـم بـه                   :تعادل جسم و جان    .2
  .پذيرد تهذيب نفس بپردازند كه اين تعادل، از راه ورزش كردن صورت مي

كـه  » استه سالمت، از برترين نعمت«: فرمايد السالم مي  حضرت علي عليه :تأمين سالمت . 3
 .شود هاي رسيدن به آن شمرده مي شك ورزش، يكي از بهترين راه بي

رود  هاي بيروني از بـين مـي   هاي دروني و ماللت  با ايجاد نشاط، كدورت    :نشاط و انبساط  . 4
سرگرمي و بـازي داشـته   «: فرمايد آله مي و عليه اهللا رسول خدا صلي . شود بال مي  و روح انسان سبك   
 ».ندارم در دين شما خشونت و سختي ديده شودباشيد؛ زيرا دوست 

 خداوند كه آفريننده نظام احسن خلقت اسـت، در كمـال زيبـايي              :زيبايي و تناسب اندام    .5
داشتن اندام برازنـده و متناسـب، تنهـا از راه ورزش كـردن بـه                . ها را دوست دارد    است و زيبايي  

  .آيد دست مي
  

  :ويژگي هاي يك ورزش كار مسلمان
نيرومند بودن  . ولين خصوصيت يك ورزش كار مسلمان، ايمان و تقواي اوست         ا: ايمان -1

  : از اين رو در حديث نبوي مي خوانيم. به تنهايي از نظر اسالم ارزشي ندارد
 ؛ شـخص بـا ايمـانِ قـوي و نيرومنـد، از              المؤمن القوي خير و احب من المؤمن الضعيف       «

  ».شخص با ايمان ضعيف بهتر و دوست داشتني تر است
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 ، و   "الـضعيف " يـا    "القـوي " آورده شده و سپس كلمه       "المؤمن"در اين حديث، ابتدا كلمه      
انسان با ايمان  با يك انسان با ايمان ديگر مقايسه شده است، نه با يك انسان فاقـد ايمـان؛ زيـرا                       

  .انسان فاقد ايمان، ارزشي ندارد
الم باشد، مي تواند منـشأ آثـار        نكته جالب توجه اين است كه انسان با ايمان اگر نيرومند و س            
در اين جا توجه شـما را بـه     . خير بيشتري باشد و حتي بهتر و بيشتر عبادت كند و يا جهاد نمايد             

  :در اين خصوص جلب مي نماييم) ره(قسمتي از رهنمودهاي امام خميني 
ن با  آن مردهاي با ايمان هستند، ورزش كارا      . آن چه پشتوانه ملت است، پشتوانه اسالم است       «

اين ها مـي تواننـد پـشتوانه يـك ملـت      ... ايمان هستند، روحاني با ايمان و دانشگاهي با ايمان و      
باشند و نگذارند دست هاي خائنانه كساني كه گاه مي خواهند همه چيز را از بين ببرنـد، قـدرت      

  1».مادي ما، قدرت معنوي ما را از بين برند
  :ودندايشان در ضمن بيان وظيفه ورزش كاران فرم

يك ورزش جسماني براي قوه پيدا كردن و قدرت پيـداكردن           : ورزش كاران دو وظيفه دارند    «
يكي هم پرورش روحاني، كه اگر پرورش روحاني در انـسان پيـدا بـشود، آن وقـت قـدرت                    .... 

شما كوشش كنيد آن قدرت را هم كه قدرت الهي است، كه يك     . جسماني اش مضاعف مي شود    
سماني قوي بشويد، كـه هـم جانـب روحتـان قـوي باشـد و هـم جانـب                    مرد روحاني قوي و ج    
  ».جسمتان قوي باشد

قـوي  "در مـواردي از آيـات قرآنـي،         . ورزش كار مسلمان بايد امين باشـد      : امين بودن  -2
  .  قرين شده و گويا مكمل يكديگر دانسته شده اند"امين بودن" با "بودن

   2.است) ع(ن حضرت شعيب و دخترا) ع(يكي از آن موارد، داستان حضرت موسي 
را براي اسـتخدام    ) ع(مي خواهد حضرت موسي     ) ع(، دختر حضرت شعيب     "صفورا"وقتي  

يكي قوي بـودن  : شدن به پدر خود پيشنهاد كند، به دو ويژگي مثبت وي اشاره نموده و مي گويد    
  .و ديگري امين بودن

ف اسـت، ولـي او هـم    به طور كلي اگر كسي قوي باشد، ولي امين نباشد، از كسي كـه ضـعي      
  .امين نيست، خطرناك تر خواهد بود

                                                           
  .48، ص 7 صحيفه نور، ج-1
  . پيش از اين در مورد اين داستان صحبت كرده ايم-2
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آن جا كه حضرت سليمان مي خواهد به       . مورد ديگر، داستان حضرت سليمان و بلقيس است       
كدام يك از شما درباريان،     : سرعت تخت بلقيس را از سرزمين سبا به كاخ خود بياورد، مي گويد            

ـ                  زد مـن خواهـد آورد؟ عفريتـي از جـن     تخت بلقيس را قبل از آن كه تـسليم امـر مـن شـوند، ن
   1قامكن م ِمقومن َت اَبلَ َقهِ ِبتيكآا َناَ« :مي گويد

  ».من پيش از اين كه اين نشست تمام شود، آن را نزد تو خواهم آورد
  مين ؛ وي اََقو اني عليه َل«: و آن گاه اضافه مي كند

  ».و من بر اين كار، قوي و امين هستم
  .، خود را قوي و امين معرفي نموده و قوت را در كنار امانت به كار مي بردو بدين ترتيب

ورزش كـار   . ورزشكار مسلمان بايد داراي دانش و بينش وسـيع باشـد          : دانش و بينش   -3
مسلمان، همچنان كه از نظر جسمي، قوي و نيرومنـد اسـت، از جهـت علمـي نيـز بايـد توانـا و                    

  . نيرومند باشد
  اران مسلمان،از اين نكته غافل بوده و هنگـامي كـه وارد گـود ورزش               متأسفانه اكثر ورزش ك   

  . مي شوند، درس، بحث، مطالعه و تحقيق را كنار مي گذارند
  پرنـده هنگـامي   . نيرومندي بدني و علمي براي يك انسان، بسان دو بال براي يك پرنـده انـد            

 - هـر چنـد قـوي و نيرومنـد         –ل  مي تواند اوج گيرد كه دو بال نيرومند داشته باشد، و داشتن با            
گويا از نظر قرآن، نوعي ارتباط بين كمال جسماني و آمادگي، جهت كـسب      . براي او كافي نيست   

دانش، بينش، حكومت و قضاوت وجود دارد؛ از اين رو درباره برخي از پيـامبران بـزرگ چنـين                   
  :مي فرمايد

»ُش اَغََلو لما بدهاتيناه لماٌ و ِعكماٌ ح  
  ». به او داديم"علم" و "حكم"به مرحله بلوغ و قوت رسيد، ما ] يوسف[ كه و هنگامي

»َلو ُش اَغََلما بدهاسَت و وي اتيناهح ؛ 2لماً اً و ِعكم  
  ».نيرومند و كامل شد، حكمت و دانش به او داديم] موسي[هنگامي كه 

چـه كـسي    :  گويـد  وقتي حضرت سليمان به درباريان خود مي      : همچنين در قرآن مي خوانيم    
: تخت بلقيس را قبل از آن كه تسليم من شود، نزد من خواهد آورد؟ عفريتي از جـن مـي گويـد                     

                                                           
  .39آيه ) 27(نمل . 4 و 3 -1
  .14آيه ) 28( يوسف -2
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، ولي كسي كـه داراي درت       » من پيش از اين كه از جايت بلند شوي، آن را نزد تو خواهم آورد              «
  : فوق العاده اي است مي گويد

  ؛ 1كرُف َطيكَل اِدرَتن ي اَبلَ َقهِ ِبتيكآا َناَ«
  ».من پيش از آن كه چشم برهم زني، آن را بدين جا خواهم آورد

   خداوند در قرآن اين شخصص توانـا را داراي دانـش معرفـي نمـوده و                . و چنين نيز مي كند    
  : مي فرمايد

   ؛2تاب الِكنَلم ِم ِعهندذي ِعقال اَل«
  ».دانا بود گفت] الهي[و آن كسي كه به علم و دانش كتاب 

 اسالمي نيز به دانش پژوهي ورزشكار اهميت داده شده است؛ به عنوان نمونـه در               در روايات 
  : آمده) ص(حديث پيامبر 

بر عهده پدرش اين است كه بـه او نوشـتن و شـنا كـردن و تيرانـدازي را               ] پسر[حق فرزند   «
  ».آموزش داده و جز از راه حالل، روزي او را تأمين نكند

    پيـشي گـرفتن و برنـده شـدن در مـسابقات و             بـه طـور معمـول       : سبقت در كار خير    -4
رقابت هاي ورزشي، ورزشكار مسلمان بايد به مسابقه در امور خيريه و برنده شدن در آن، بـيش                  

   خداوند متعال در قرآن، درباره ايمان آورندگان       . از برنده شدن در مسابقات ورزشي اهميت بدهد       
  : مي فرمايد

         كننـد، و اينـان هـستند كـه بـه كارهـاي نيكـو سـبقت        آنها در سعادت و خيرات تعجيل مي    «
  ».مي جويند

همچنين در توصيف پيامبراني همچون ابراهيم، لوط، اسحق، يعقوب، نـوح، داوود، سـليمان،              
    آن هـا در كارهـاي خيـر تعجيـل          « :ايوب، اسماعيل، ادريس، ذوالكفل، يونس و زكريا مي فرمايد        

  ».مي كردند
زش كار نبايد به منظور زورگويي به ديگران و دست يافتن به آن        ور: حمايت از مظلوم   -5

چه حق او نيست ورزش كند، بلكه بايد از زورگويي پرهيز نموده و داراي روحيه دفاع از مظلوم                  
) ع(در وصيت خويش به دو فرزند بزرگوارش، امام حسن    ) ع(حضرت علي   . در برابر ظالم باشد   

                                                           
 .40آيه ) 27( نمل -1

  . همان جا-2
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      همـان گونـه كـه شـاعر        ». دشمن ظالم و ياور مظلـوم باشـيد        هماره«:مي فرمايد ) ع(و امام حسين    
  :مي گويد

  شكرانه بازوي توانا      بگرفتن دست ناتوان است   
ورزشكار بايد شكرانه بازوي تواناي خويش را، دفاع از مظلوم قرار داده و خود را از وصـف                 

 بود، مي تواند در ايـن       كه جواني نيرومند  ) ع(حضرت موسي   . ظالمان و ستم پيشگان كنار بكشد     
  .زمينه، الگوي مناسبي براي ورزش كاران آزاده و مسلمان باشد

وي هنگامي كه از چنگ فرعونيان گريخت و در نزديكي شهر مدين بر سـر چـاهي رسـيد و                  
ديد كه چوپانان بر سر چاه جمع شده و به دو دختـر جـوان و محجـوب نوبـت نمـي دهنـد تـا                          

    د، باز هم ستم را تحمـل ننمـوده و بـه يـاري دختـران سـتمديده        گوسفندان خود را سيراب سازن    
مي شتابد؛ با وجود  خستگي فراوان ناشي از هشت شبانه روز راهپيمايي و گرسنگي مفـرط ، بـه           

  .تنهايي و بدون هيچ چشم داشتي ، براي همه گوسفندان آنها از چاه آب مي كشد 
  : ديه ، چنين معروض مي دارد نيز در دعاي بيستم صحيفه سجا) ع ( امام سجاد 

به روان محمد وآل محمد رحمـت فرسـت و دسـت مـرا در مبـارزه بـا ظلـم و                      ! خداوندا  « 
اجحاف ، توانا گردان و به زبان من در برابر دشمن قدرت گفتار بخش و بر قوم بـدخواه پيـروزم     

 تعـدي و تجـاوز   مقدر فرماي كه حيله مردم حيله گر را درهم بشكنم و دست ظالم را از     ! گردان  
  ... . تهديد دشمنان را به هيچ انگارم و ... كوتاه كنم و 

مقرر بفرماي كه دستهاي من در خير وصالح مردم به كار افتد ، و همچنان دست                ! پروردگارا  
كارگر مرا از منت گذاري و دل آزاري ايمن دار ، و زبـان مـرا از خودسـتايي و تفـاخر خـاموش               

  » ! فرماي 
.  ورزشكار مسلمان بايد داراي روحيـه گذشـت و بخـشش باشـد         :گذشت و بخشش     -6

وقتي در اوج قدرت و توانايي بوده و بر خصم برتري و پيروزي يافته ، بر او سخت نگيـرد و در                 
او بايد عفـو و گذشـت را شـكرانه پيـروزي            . صدد انتقام جويي و صدمه زدن به حريف برنيايد          

 . خويش قرار دهد 
  : فرمايد  ن مورد ميدر اي) ع ( حضرت علي 

) نعمـت  ( هرگاه بر دشمنت دست يافتي ، پس بخشش و گذشت از او را شـكر و سـپاس         « 
بگذر و هنگام تندخويي    ] از كيفر   [ توانايي بر او قرار ده و خشم را فرو بنشان ، و هنگام توانايي               

  ». ش نيكو باشد دوري كن ، تا برايت پادا] از انتقام [ بردبار باش ، و با وجود تسلط داشتن 
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 ورزشكار هرچند نيرومند باشد ، نبايد به قدرت ، توان و مقاماتي كـه               :پرهيز از غرور     -7
از ايـن  . او بايد بداند همه نيروها و توانها ، از آن خداوند قـادر متعـال اسـت                . دارد مغرور شود    

  ؛ د قع اَ وقوم اَهِِتو اهللا و ُقولِحِب« : جهت است كه در  نماز، به هنگام به پاخاستن مي گوييم 
  ».با توان و نيروي اهللا به پا مي خيزيم و مي نشينيم 

نيز وقتي كـه بـه لـشكر انبـوهي از     ) ع ( سرور شهيدان شاهد ، حضرت امام حسين بن علي        
برد و در ميان باراني از تير ، يك تنه آنان را وادار به گريز نموده و تعـداد قابـل               دشمن حمله مي  

ال   وولَال ح« : گذراند ، با صداي بلند و رسا مي فرمود         نان را از دم تيغ خويش مي      توجهي از آ  
  ؛ 1لي العظيم اهللا العِب ال اِةَوُق

  » . هيچ توان ونيرويي جز از ناحيه اهللا كه بلندمرتبه و واالمقام است ، وجود ندارد 
ـ  نَاَ« : فرمايـد    خداوند متعال نيز ، همين مطلب را در قرآن مجيد تذكر داده و مي               لـهِ  ِل ةَو الُق

؛2ميعاً ج  
  ».از آن خداوند است ] بدون استثنا [ همه نيروها 

 مغرور شده ، خدا      پس دليلي وجود ندارد كه افراد نيرومند و ورزشكار به قوت و توان خود             
كـه  حضرت سـليمان  .  و از آن در راه هاي غير صحيح و غير انساني استفاده نمايند را از ياد برده 

داراي قدرت و حكومتي فوق العاده بود و وقتي اراده نموده بود كه تخت بلقيس را از كاخش در                 
سرزمين سبا به كاخ خود آورد ، يكي از درباريانش در كمتراز يك چشم به هم زدن ، اين كار را                      

ده و برايش انجام داده بود ، به اين قدر وعظمت فوق العاده اي كه در اختيار داشت ، مغـرور نـش   
  : مي گويد 

   ؛ 3ركُفم اَ اَرُشُكاَءني وبُليبي ِلضل رن َفهذا ِم« 
اين از فضل پروردگار من است ، تا مرا آزمايش كند كه آيا شـكر او را بـه جـا مـي آورم يـا                   

  » . مي كنم ] نعمت[كفران 
.  نـشد    بنابراين بايد قدرت را از جانب خدا و وسيله اي براي آزمايش دانسته و به آن مغرور                

شخص مغرور ، حريف را دست كم گرفته ، احتيـاط را از   . عاقبت غرور، شكست وسقوط است      

                                                           
   .121 ؛ سيد محمد شيرازي ، در شهر شهادت ، ص 470 منتهي االمال ، ص -1

   .165آيه  ) 2(  بقره -2

  .40آيه ) 27( نمل -3
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همين امر را آفت شجاعت دانسته      ) ع  ( حضرت علي   . دست داده و درنتيجه شكست مي خورد        
آفت شـجاعت ، دشـمن را   . آفت شجاعت ، ازبين بردن تدبير و هوشياري است  « : و مي فرمايد    

  »  . ت ضعيف شمردن اس
  

   :زكات ورزشي
     همه ما با زكات مالي آشنا هستيم ، اما بايد دانست تنها مال نيـست كـه زكـات بـه آن تعلـق                       

  .امور غير مالي هم زكات دارند و انسان بايد زكات هرنعمتي را بپردازد . مي گيرد 
 

 و  روزه گرفتن و جهاد نمودن را از زكات بدن دانـسته          ) ع  ( حضرت علي    : زكات بدن  -1
  : مي فرمايد 

  » . زكات بدن ، جنگيدن در راه خدا و روزه گرفتن است «
   و... ؛ يعني از مال و جاه و نيـروي بـدني            » و زكات دادند    « : خداي عزوجل فرمود    ] اينكه[ 
بوسيله نيروي بدني ، ياري كردن برادر ديني توست كه االغ يا شـتر        ] يكي از مصداقهاي زكات     [ 

ابان از پا در آمده و سقوط كرده و او كمك مي طلبد و كسي به ياري اش نميشتابد                   او در راه يا بي    
؛ و به او كمك مي كني تا كااليش را بر مركبش بار كند و برآن سوار شود و ياري اش مـي كنـي            

  ».تا خود را به قافله اش برساند 
ائل اسـت   برا ي هر جزئي از اجزاي بدن زكات ق        ) ع  ( امام صادق    : زكات اجزاي بدن   -2

  : و مي فرمايد 
بر هر جزئي از اجزاي بدن تو ، براي خداي عزوجل زكاتي واجـب اسـت ، بلكـه بـر هـر                       « 

پـس زكـات چـشم ، نگـاه كـردن از روي             ] . زكاتي واجب است    [ مويي ، بلكه بر هر لحظه اي        
و زكات گوش، شنيدن علم     . عبرت و پند و چشم پوشيدن از شهوات و آنچه شبيه شهوات است            

حكمت و قرآن و آن چه براي دين مفيد است، از حكمت و موعظه و نصيحت كردن و آن چه           و  
نجات تو در آن است، و دوري كردن و روي گردانيدن از شنيدن آن چه ضد آن اسـت، از دروغ                     

  ».و غيبت و آن چه شبيه آن است
و زيـاد  و زكات بدن، نصيحت كردن مسلمانان و بيدار سازي غافالن و زيـاد تـسبيح گفـتن                  «

  ».ذكر گفتن و غير آن است
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و زكات دست، بذل و بخشش و سخاوت ازآن نعمت هايي است كه خداوند بـه تـو انعـام      « 
فرموده، و به حركت در آوردن و به كار گرفتن دست بـه وسـيله نوشـتن علـوم و آن چـه در راه        

  » .طاعت خدا براي مسلمانان سودمند است، و دست نگه داشتن از كارهاي بد
زكات پا، راه رفتن و حركت كردن در راه حقوق خداي متعال، از ديدار نيكان، و مجـالس          و  «

ذكر و ياد خدا، و اصالح و آشتي دادن مردم، و ديدار خويشاوندان، و جنگيدن در راه خـدا و آن                  
  ».چه صالح قلب و سالمت دين و در آن است، مي باشد

نگ، بـه نفـع اسـالم بـه جبهـه      اگر كسي شجاع است، بايد به هنگام ج  : زكات شجاعت  -3
  .برود، و گرنه زكات شجاعت خويش را ادا ننموه است

  :مي فرمايد) ع(حضرت علي 
  ».زكات شجاعت، جنگيدن در راه خدا مي باشد«
  : مي فرمايد) ع(حضرت علي : زكات سالمتي -4
  ».زكات سالمتي، تالش در راه بندگي و طاعت خداست«
ـ     : زكات پيروزي  -5 ر خـصم و حريـف را، نيكـي و گذشـت            آن حضرت زكات پيروزي ب

  :دانسته و مي فرمايد
  ».زكات پيروزي، نيكي و احسان است«
  ».زكات پيروزي، گذشت است«
زكات قدرت را نيز گذشت و انصاف مي دانـد و مـي           ) ع(حضرت علي   : زكات قدرت  -6
  :فرمايد

»الُقكاةُز ؛ زكات قدرت، انصاف و اعتدال است1نصافالِ ، اَةِدر .«  

  » . ؛ گذشت و بخشش، زكات قدرت است2ةدر الُقكاةُ زفوِلعاَ«

  : نكات مثبت و منفي قوي بودن
ورزش كاران و افراد توانمند و نيرومند بايد بدانند كه قدرت بدني و توانايي              : پرهيز از غرور  

همچـون تـصادف،    (يك بيماري، حادثه    . هاي مادي، دايمي نبوده و روزي از دست خواهد رفت         
، فشار روحي شديد، باال رفتن سن و ده ها عامل ديگر، مـي تواننـد                )ت جنگي سقوط و مجروحي  

                                                           
  ). غررالحكم: نقل از (273، ص 6 الحياة، ج-1
 ). غررالحكم: نقل از (273، ص 6الحياة، ج  -2
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از فردي قوي و نيرومند، شخصي ضعيف و درمانده بسازند؛ بنابراين نبايد بـه قـدرت جـسماني                  
  .مغرور شد

  :خداوند متعال در قرآن كريم، موارد متعددي از ضعف پس از قدرت را گوشزد مي فرمايد
ت كه شما را ابتدا ناتوان آفريد؛ سپس بعد از اين ضعف و نـاتواني،               خداوند، همان كسي اس   «

قوت بخشيد، و باز بعد از قوت، ضعف و پيري قرار داد؛ او هرچه بخواهد مي آفرينـد و اوسـت             
  ».عالم قادر

انساني كه در آغاز زندگي، آن چنان ضعيف و ناتوان است كه حتي قادر نيست مگـسي را از                   
 يـا بـروز   -دهان خويش را نگاه دارد، و در صورت طوالني شـدن عمـر        خود دور سازد و يا آب       

به طور مجدد به اين وضعيت باز مي گردد، نبايد به قوت و توانايي خود مغـرور                 -حوادث ناگوار 
او بايد بداند در كل هستي، تنها يك موجود هست كه بـه واقـع قـوي و تواناسـت، و ايـن                      . شود

  ».و هو العليم القدير«:  استتوانايي او هميشگي است و آن خداوند
  : خداوند متعال، اقوامي را به خاطر تكبر و غرورشان سرزنش نموده و مي فرمايد

 اهللا الـذي    نَوا اَ رَم ي َلو اَ ةٌونا ُق  ِم دَشن اَ  و قالوا م   قِ الح يرَِغ ِب رضِي االَ روا ِف كباسَتما عاد َف  اََف«
   ؛1دونجحنا ياياِتا ِب و كانوةٌوهم ُقُن ِمدَش اَوم ههَقَلَخ

چه كسي از ما نيرومندتر است؟ آيا آنها        : اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبر ورزيدند و گفتند          
] به خاطر ايـن پنـدار     [نمي دانستند خداوندي كه آن ها را آفريده، از آن ها قوي تر است؟ آن ها                 

  ».پيوسته آيات ما را انكار مي كردند
كردند تا ببينند عاقبت كساني كه پيش از آنهـا بودنـد، چگونـه شـد؟                آيا آنها سير در زمين ن     «

بودند، نه چيزي در آسمان، و نه چيزي در زمين، خدا را            ] و پر قدرت تر   [همانا از ايشان قوي تر      
  ».درمانده نكرده است، چرا كه او همواره دانا و تواناست

بقيه قدرت هـا نـه      .  شده است  در اين آيه نيز قدرت حقيقي و فراگير، به خداوند نسبت داده           
  .مستقلند و نه ماندني

  :درباره آثار و فوايد قدرت مي فرمايد) ع(حضرت علي : آثار و فوايد قدرت
      را آشـكار   ] انـسان [خـصلت هـاي نكوهيـده       ] نيـز [قدرت و توانايي، خصلت هاي نيكـو و         «

  ».مي سازد

                                                           
  .44آيه ) 41( فصلت -1
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  ».و پوزش، افزايش مي يابدهرگاه قدرت و توانايي كم شود، استدالل كردن به بهانه «
اما انسان قدرتمند و توانا، به خوبي مي تواند به وظايف خود عمـل كنـد و نيـازي بـه بهانـه                      

  :جويي و پوزش طلبي نمي بيند
  »   .قدرت و توانايي، تقيه را از ياد مي بردة ؛فيَظ الحينِس ُتةُدرلُقاَ«

س دشمنان و مخالفان، مخفـي داشـته و       تقيه اين است كه انسان، آرا و عقايد خويش را از تر           
اظهار نكند؛ اين روش، خود يكي از بهترين و مؤثرترين شيوه هاي مبارزه مـي باشـد، امـا وقتـي                    

        او . انسان در موضع قدرت است، ديگر نيـازي بـه مخفـي نگـاه داشـتن عقايـد خـود نمـي بينـد            
  .رده و به انتشارش بپردازدمي تواند آشكارا عقايد خود را ابراز نموده، از آن دفاع ك

  ».قدرت و توانايي انسان ترسو را پيروز مي گرداند«
  ».سلطه جويي بر ضعيف و برده، از پستي قدرت است«

 كسي كه داراي قدرت و قوت بدني است، قوي است، ولي قوي تـرين مـردم        :ترين مردم قوي
 كه از نظر قوت ايمـان  كسي نيست كه از نظر قدرت بدني از همه قوي تر باشد، بلكه كسي است  

ممكن است كسي داراي قدرت بدني فوق العاده اي بوده و بتوانـد        . و روح، از همه قوي تر باشد      
. خود، شكست بخورد  ] نفس اماره [بر ديگران غالب آمده و پيروز شود، ولي به هنگام درگيري با             

 مـشتهيات  كسي كه بر حس حسادت، قدرت طلبي، برتري جويي و تكبر، شهوت رانـي و ديگـر           
نفساني خود غالب نيايد، ضعيف است، هرچند از نظر جسمي، مقام قهرماني جهان را در اختيـار                 

  .داشته باشد
از جايي مي گذشت كه در آن جا گروهـي از           ) ل اهللا عليه و آله و سلم      ص(روزي رسول خدا    

چه كار  : آن حضرت پرسيد  . اشتغال داشتند ] سنگيني[جوانان به بلند كردن و حركت دادن سنگي         
  مي كنيد؟ 

با اين كار، مي خواهيم بفهميم از بين ما چه كسي از همـه نيرومنـد تـر و قـوي تـر          :  گفتند -
  !است
  آيا مايليد من به شما بگويم كدام يك از شما از همه نيرومند تر است؟:  فرمود-
  ) .ل اهللا عليه و آله و سلمص(البته رسول خدا :  عرض كردند-
يد ترين و قوي ترين شما كسي است كه وقتي راضـي و خـشنود شـد،             شد«:  آن گاه فرمود   -

رضايتش او را در گناه و بـاطلي داخـل نـسازد، و هنگـامي كـه خـشمگين و ناخـشنود گـشت،                        
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خشمش او را از گفتار حق خارج ننمايد، و زماني كه به قدرت رسيد، به زور آن چه را كـه حـق      
  ].ازدو به رفتار ناروا نمي پرد[او نيست نمي گيرد 

  :همچنين آن حضرت در ماجراي مشابهي، چنين قضاوت فرمودند
قوي ترين شما كسي است كه به هنگام خشم و غضب، خويـشتن داري كنـد و بردبـارترين      «

  » .عفو نمايد] و دست يافتن بر حريف[شما كسي است كه پس از قدرت 
  : و در جاي ديگر فرمودند

  ».د، نيرومند كسي است كه بر خويش غالب آيدنيرومند كسي نيست كه بر مردم غلبه نماي«
  :نيز به همين مطلب اشاره نموده، مي فرمايد) ع(حضرت علي 

بر خويشتن داشته باشد، به نهايت قوت و توان دست يافتـه            ] غلبه[كسي كه قوت و توانايي      «
  ».است
  ».قوي ترين مردم كسي است كه به وسيله بردباري خود، بر خشم و غضب خويش فائق آيد«

 بسياري از مردم، جـرات و  1. مي دانيم كه شجاعت با قوي بودن فرق دارد: شجاع ترين مردم 
بعضي از آن ها با ايـن كـه نيرومندنـد،           . شجاعت بذل و بخشش ندارند، گرچه مال فراوان دارند        

ولي در عين حال كه سواد ندارند، يا بعضي از مطالب را نمي دانند، از شركت در كـالس درس،                    
همچنـين كـسي   . يدن مجهوالت خويش، سرباز زده و مي هراسند؛ اينان نيز شجاع نيـستند           يا پرس 

 بپذيرد نيـز، از شـجاعت       - در صورتي كه به نفع او نباشد       –كه مايل نيست حقايق و واقعيات را        
  .بي بهره است

  :شجاع ترين مردم را چنين توصيف مي نمايد) ع(حضرت علي 
  ».ه سخاوتمند تر باشدشجاع ترين مردم كسي است كه از هم«
  ».شجاع ترين مردم كسي است كه به وسيله علم و داشن، بر جهل و ناداني غلبه كند«
  ».هيچ كسي از انسان عاقل و خردمند، شجاع تر نيست«
  ».است] يا ضعف(ترسو بودن، آفت و بي چارگي است، ناتواني، سفاهت، و كم عقلي «
  » .استزيرا ننگ و نقص ! از ترسو بودن بپرهيزيد«

  :آن حضرت ما را از مشورت كردن با انسان ترسو، بازداشته و مي فرمايد

                                                           
است و مرد شجاع كسي است كه بي پروا باشد و مقدم و اقدام كننده بـه جنـگ، خـواه          شجاعت به معناي جرات      -1

 .طرف مقابل به او مي دهد] عليه[ كه انگيزه اقدام بر  ضعيف باشد و خواه نيرومند، و جرات نيرو قلب است
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، ]مـورد مـشورت   [او تو را در مقابـل آن كـار          ! ترسو را در رأي و نظر خويش شريك مساز        «
  ».مي نمايد] و دشوار[نيست، بر تو بزرگ  ] و دشوار[ضعيف ساخته و كاري را كه بزرگ 

از حضور داشتنش در ميدان رزم و مبارزه، بهتر دانـسته و  آن حضرت، غيبت رزمنده ترسو را      
  :مي فرمايد

و بـا تـضعيف روحيـه    [نيست كه بجنگد، زيرا زود فرار مي كند     ] و جايز [براي ترسو حالل    «
  »].ساير رزمندگان، موجب شكست مي شود

ند،  نيز نقل مي ك)ل اهللا عليه و آله و سلم ص(آن حضرت همين مطلب را از قول پيامبر اكرم          
  : كه آن حضرت فرمود

»ن اَمِمح غزُهِفِسن َنسبناَ فال ي؛ ج  
  .   و نجنگد] به جنگ نرود[هر كس در خودش احساس ترس نمود 

  
   :ويژگيهاي يك پهلوان

موالنا واعظ كاشاني، داشمند قرن نهم و دهم هجري، درباره خصوصيات يك پهلوان واقعـي               
  :چنين مي نگارد

آن كس كـه دوازده صـفت داشـته باشـد، و آن             : لوان توان گفت؟ بگوي   كه را په  : اگر پرسند «
  :عبارتند از
و به عبارتي خشيت از خدا داشته باشد، به جهت اين كه هم علم در ايـن          [ترس از خدا    : اول

  ؛] صفت دارد و هم قوه و قدرت، كه بدون ترس از خدا، مايه فساد و نشر است
  متابعت از شرع؛: دوم
  تن قوي؛: سوم
  زبان خوش؛: رمچها
تن قوي دارد، جـان و روان قـوي و ظريـف بـسيار كـه از حـرف سـخت و                   [دل دلير   : پنجم

درشت جاهالنه، از كوره در نرود و متابعت هواي نفس نكند، كه مبادا بر اين سـبيل بـه ديگـران                     
  ؛] آسيب رسد
  فرد كامل؛: ششم
  صبري تمام؛: هفتم
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  علم به كمال؛: هشتم
  تالش و كوشش دايم؛: نهم
  خُلقي پسنديده؛: دهم

دوري از حرام و پوشانيدن خويش از محرمات و ستر عورات و اجتناب از محرمات               : يازدهم
  الهي؛ 

  ».نعمتي پر دوام: دوازدهم
  

   :ورزش در قرآن
از .  آيات بيشماري از قرآن بر فضيلت علم بر قدرت اشـاره دارد            :لزوم متابعت جسم از علم    
لذا قبل پـرداختن بـه      . "و زاده بسطة في العلم و الجسم      ": رمايدجمله در داستان طالوت كه مي ف      

پس يك انسان اگر بخواهد خـويش را قـويتر          . جسم، علم ضرورت خود را بيشتر نشان مي دهد        
  ) ع(كند البد بايد از لحاظ علمي، بينش و بصيرت بيشتري داشته باشـد، چنانچـه حـضرت علـي         

عليه خودشان اسـتفاده مـي كـردم و هميـشه پيـروز             من در جنگها از قدرت حريفانم       : مي فرمود 
در گونه اي از ورزشهاي چيني نيز مانند ووشو از قدرت طرف مقابـل بوسـيله علـم                  . ميدان بودم 

  . ورزشي عليه او استفاده مي شود
از همين جا مي توان استفاده كرد كه قوي بودن جسماني براي يك ورزشكار كـافي نبـوده و                   

 به تقويت جنبه علمي و ايماني نيـز         - بلكه مقدم بر تقويت جسم     –جسم  بايد به موازات تقويت     
قدرت بدني و حتي قدرت علمي فراوان، چنانه چه با ايمان به خدا همـراه نگـردد، جـز                   . بپردازد

زيان و خسران، فايده ديگري براي جامعه بشري نداشته و همچـون تيـغ تيـزي خواهـد بـود در                     
  . دست زنگيِ مست

  
  :ر قرآنقوي بودن از نظ

با مطالعه قرآن كريم، متوجه مي شويم كه هميشه قوي بودن در قرآن بـه عنـوان يـك عامـل                     
براي روشن شدن اين مطلب، به برخي از آيات قرآني در ايـن             . مثبت و امتياز، ارزيابي شده است     

  : باره اشاره مي شود



 

 پهلوانان جاويد ٣٧

بـه عنـوان رهبـر،     "اشـموئيل " را از سوي پيامبرشان "طالوت" وقتي بني اسرائيل انتخاب    -1
  :مورد انتقاد قرار مي دهند، وي در پاسخ مي گويد

ـ  ةٌسَطم و زاده ب   يُكَل ع يهَف اصَط  اهللاَ نَ اِ " ـ   و لـمِِ ي الِع  ِف  خداونـد او را بـراي شـما          ؛ 1سم الِجِ
  ".برگزيده و قدرت علمي و جسمي وي را از شما افزون تر قرار داده است

 ؛ 2م من قوةعُتَطا اسَتم مهوا َلدِع اَو« : ظامي مي فرمايـد  درباره لزوم تقويت بنيه رزمي و ن -2
  ». آماده سازيد"نيرو"آن چه توانايي داريد از ] دشمنان[در برابر آنها 

 وقتي سرگذشت حضرت موسي را بيان مي فرمايد، او را مردي نيرومنـد و قـوي معرفـي             -3
 موسي تنها يك مشت به آن مرد زد         ليه ؛ ضي ع َق موسي َف  هزََكوَف«: در يك جا مي فرمايد    . مي كند 

  »!و او در گذشت
 دختـر   مـين ؛   االَ وي الَق ترأج اسَت نِ م يرَ َخ نَ اِ رهأِج اسَت تِبيا اَ «: و در جاي ديگر مي فرمايد     

موسي را استخدام كن، همانا بهترين كـسي كـه          ! اي پدر : حضرت شعيب خطاب به پدرش گفت     
  ».ه نيرومند و امين باشدمي تواني استخدام كني، كسي است ك

  
 هنگامي كه حضرت اشموئيل مي خواهـد يكـي از نعمـت هـاي خـدا بـر قـوم خـود را                        -4

  : برشمارد، مي گويد
»و لقِي الَخم ِفُكزاد؛ و بر جسم شما فزوني دادةٌصَط ب .«  

هم از آيات قرآني و هم از تواريخ برمي آيد كه آنها مردي درشـت اسـتخوان، قـوي پيكـر و              
  »؛ چه كسي از ما نيرومندتر است؟ةونا ُق ِمدَشن اَم«: از قول آن ها مي خوانيم. ند بودندنيروم
  در اين جا به برخي از اين آيات        . مي نامد » قوي« خداوند متعال در آيات متعدد، خود را           -5

  : اشاره مي نماييم
»َلعمَش ه الُق ديد را ] پيـامبر [ عظيمـي دارد، او  آن كس كه قدرت) خدا( ؛   وياسَت َف ةٍرَِم وي ذُ و  

  ».تعليم داده است، همان كس كه توانايي فوق العاده و سلطه بر همه چيز دارد
  ».  ؛ تمامي قدرت و توانايي از آن خداوند استميعا جلهِ ِلةَو الُقنَاَ«

                                                           
  . 247آيه ) 2( بقره -1
 . 60آيه ) 8( انفال -2
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، خـدا كـه آنهـا را خلـق      ؛ آيا آنها ندانستندةوم ُقنه ِمدَش اَ وم ه هَقَل اهللا الذي َخ   نَوا اَ رَم ي َلواَ«
  »!فرموده بسيار از آنان تواناتر است؟

 »اهللاال  ِب اِةَوال ُق«
  .ورزش نبايد سبب دشمني افراد شود -1
 .ورزش نبايد روحيه انسانها را به روحيه حيوان تبديل كند -2
 .ورزش نبايد سبب آسيب رساندن به ديگران باشد -3
 .ورزشكار نبايد مورد استعمار قرار گيرد -4

  .ايد انسان را از مسائل اساسي جامعه دور كندورزش نب
در . شـود  ورزش در مفهوم كلي سبب ارتقاي اخالق و منش افراد مـي            ورزش و رشد اخالق   

بنـابراين، ورزش  . هاي گروهي و رشد و تكامل اخالق وجود دارد واقع، ارتباط روشني ميان بازي 
هـايي   افزون بر آن، ويژگي   . كند قويت مي انجامد كه تعاون و همكاري را ت       به توانايي و قابليتي مي    

همچنـين  . تواند از راه ورزش گـسترش يابـد   مانند بزرگواري، شجاعت، استواري و ثبات قدم مي 
مسلمانان . تواند در دفاع از كشور يا در خدمت به جامعه مؤثر واقع شود             فرد در صورت لزوم مي    

هاي سالم و مفيد بپردازند و جـسم و          تفريحها و    هاي الهي، به ورزش    توانند با پيروي از آموزه     مي
ها در امان نگـه دارنـد و زمينـه شـادابي و پويـايي را در                جان را از آلوده شدن به گناهان و پستي        

ورزش افزون بر تقويت بنيه فـردي، بنيـه اجتمـاعي فـرد را نيـز تقويـت                  . خويشتن فراهم آورند  
 او از جمله همكاري، افزايش اعتماد بـه         هاي پسنديده اخالقي فردي و اجتماعي      كند و ويژگي   مي

  .سازد گيري از ناتوانان، گذشت و جوانمردي را بارور مي نفس، دست
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  :فصل چهارم
  :مصاديق

 در اينجا به مصاديقي اشاره مي نماييم كه در حقيقت فرصت شـناس بودنـد و بـه جـا و بـه              
  . پرواز نمايند"قدرت و تقوي"ل موقع از نيروي خود استفاده كردند و سعي نمودند با دو با

  

  :بخش اول
  :)ع(مصداقهاي حماسه وعرفان در عهد پيامبران و ائمه

  
  :طالوت و نيرومندي جسماني

از جمله مواردي كه نيرومندي جسماني به عنوان يك مزيـت و امتيـاز در قـرآن ذكـر شـده،                     
نيـان، ضـعيف و نـاتوان    قوم يهود كه در زير سلطه فرعو    . داستان طالوت و قوم بني اسرائيل است      

از آن وضـع اسـف انگيـز نجـات          ) ع(شده بودند، بر اثر رهبري هاي خردمندانه حضرت موسي          
 كه در سـاحل دريـاي روم،   -"جالوت"يافته و به قدرت و عظمت رسيدند ولي، سرانجام از قوم        

ت  نفر از شاه زادگانشان نيـز بـه اسـار        440 شكست خوردند و     -بين فلسطين و مصر مي زيستند     
  . جالوتيان درآمد

"اشـموئيل "اين وضع، چندين سال ادامه داشت، تا آن كه خداوند پيامبري بـه نـام       
 را بـراي  1

بني اسرائيل گرد او اجتمـاع نمودنـد و از او خواسـتند رهبـر و               . نجات و ارشاد آن ها برانگيخت     
 كنند و عزت از اميري براي آن ها انتخاب كند، تا همگي تحت فرمان و هدايت او، با دشمن نبرد          

  .دست رفته خويش را بازيابند
 هم مانند ساير بندگان خوب براي حل مشكل بـه درگـاه خداونـد روي آورده و                  "اشموئيل"

خواسته خود را به پيشگاه حضرت احديت عرضه داشـت، بـه او وحـي شـد كـه طـالوت را بـه              
، زيـرا هـم از لحـاظ        پادشاهي ايشان برگزيدم و بدين سان طالوت به پادشاهي آنان انتخاب شـد            

  .علمي و هم از نظر جسمي برتر از بقيه بود و اين علم و قدرت همراه ايمان به خداوند يكتا بود
  

                                                           
 .ته مي شود گف"اسماعيل"، "اشموئيل" در زبان عربي به -1
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  ):ع(شجاعت و توان رزمي حضرت داوود 
هنگامي كه طالوت براي مبارزه با جالوت به سوي او حركت مي كند، جنگ جويان فراوانـي                 

كنند، ولي در نهايت با تعداد نيـروي انـدكي كـه داراي             از مردان بني اسرائيل وي را همراهي مي         
. ايماني راسخ و استوار بودند، در برابر لشكر انبوده و  مجهـز جـالوت، صـف آرايـي مـي نمايـد          

وحي مي فرستند كه قاتل جالوت شخصي است كه زره حـضرت            ) ع(خداوند متعال به اشموئيل     
.  بن يعقـوب و نـامش داوود بـن ايـش اسـت       به تن او اندازه باشد و از فرزندان البي        ) ع(موسي  

  .  و داوود كوچك ترين آنها بود1ايش، مرد چوپاني بود كه ده پسرداشت
طالوت به هنگام گردآوري سپاه، شخصي را به دنبال ايش مي فرستد كه خود و فرزندانت در       

د، را به تن يك يك فرزندان ايش مي كنـ         ) ع(آن گاه زره حضرت موسي      . لشكر من حضور يابيد   
  آيا پسر ديگري نيز داري؟ : ولي براي هر كدام يا كوتاه است و يا بلند؛ مي پرسد

  .آري، كوچك ترين پسرم را با خود نياورده ام، تا از گوسفندان نگهداري كند: مي گويد
طالوت به دنبال داوود مي فرستد و وقتي زره را به وي مي پوشاند، آن را درسـت بـه انـدازه            

  .وي مي يابد
 طالوت براي ايـن كـه بـه تـوان رزمـي و              2. شخصي قوي هيكل، نيرومند و شجاع بود       داوود

آيا تا كنون قدرت و نيروي خـود را آزمـايش كـرده             : قدرت بدني داوود پي ببرد، از او مي پرسد        
  اي؟ 

     آري، هر گاه شيري به گله مـن حملـه نمـوده و گوسـفندي را بـه دهـان        : وي پاسخ مي دهد   
ا به آن شير رسانده و با قـدرت، دهـانش را بـاز نمـوده و گوسـفند را از آن           مي گيرد، من خود ر    

   3!خارج مي كنم
جالوت كه داراي عظمت و ابهت ويژه اي بود، در پيشاپيش لشكر خويش بر فيلي سوار بوده                 

  . و تاجي بر سر داشت، ياقوتي نيز بر پيشاني وي مي درخشيد
ختيار داشت كه سنگ در آن نهاده و بـه طـرف      داوود به اقتضاي شغل چوپاني، فالخوني در ا       

سنگي در آن نهاده و آن      . حيوانات درنده اي كه قصد دريدن گوسفندان را داشتند پرتاب مي كرد           
         را به طرف سربازاني كه در سـمت راسـت جـالوت بودنـد پرتـاب مـي كنـد و آنـان را متفـرق                          
                                                           

  . در بعضي از تفاسير، تعداد فرزندان ايش، چهار يا شش ذكر شده است-1
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آن گـاه آخـرين     . از او دور مـي سـازد      سربازان سمت چپ وي را نيز به همين ترتيب          . مي سازد 
سـنگ  . سنگي را كه به همراه آورده بود، در فالخن نهاده و آن را به سوي جالوت پرتاب مي كند    

     به ياقوتي كه روي پيشاني جالوت بوده اصابت نمـوده، آن را خـرد كـرده و بـه مغـزش اصـابت                       
   1.دناگاه پيكر بي جان جالوت بر روي زمين قرار مي گير! مي كند

و خداوند بدين گونه رهروان راه حق را به پيروزي مي رساند و بـه داوود نيـز كـه خـدمت                      
         بزرگي نموده و شايـستگي خـويش را بـه خـوبي بـه اثبـات رسـانيده بـود، حكومـت و دانـش                          

  . سوره بقره به اين موضوع اشاره مي فرمايد251آيه . مي بخشد
  

  :مسابقه ورزشي، عذري موجه
ن يوسف تنها به توجيه ورزش كردن آنهم در فضاي آزاد و مراتع مي توانند يوسـف را    برادارا

) ع(از پدر جدا كنند و باز هنگام بازگشت تنها عذري كه مي تواند مورد قبول حـضرت يعقـوب         
         واقع شود، آنست كـه مـا بـراي ورزش و مـسابقه رفتـه بـوديم چنانچـه در آيـه    قـرآن چنـين                 

  : مي فرمايد
  ئب ؛  الذِهَلَكاَتاعنا َف مند ِعفركنا يوس و َتقَِبسَتَنِلبنا هذَنا اِبانا يا اَ"

ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم و يوسف را نزد اثاث خود گذاشـتيم و گـرگ او را               ! اي پدر 
   "!خورد

 هبه ورزش و مسابقه ورزشـي پرداختـ       فتند  گكه   چرا   ،و آن پيامبر هم به آنان خرده نمي گيرد        
  .بودند
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  :جواني نيرومند) ع(حضرت موسي 
  :در قرآن كريم، درباره حضرت موسي   چنين مي خوانيم

"َلو ُش اَغََلما بدهآوي  اسَت وتيناهح جزِ علماً و كذلك َنكماً و؛ 1نينحِسي الم   
 نيرومند و كامل شد،حكمت و دانش به او داديم، و اين گونه نيكوكـاران             ] موسي[هنگامي كه   
  ".را جزا مي دهيم

گويا يك نحوه ارتباط بين سالمتي و نيرومندي جسماني و ياد گرفتن حكمت و دانش وجود              
 كه تعـداد آن هـا در روايـات اسـالمي          –داشته باشد، و شنيده نشد كه هيچ يك از پيامبران الهي            

زده گانه  در مورد جانشينان دوا   .  ضعيف و ناقص الخلقه بوده باشند      - نفر ذكر شده است    124000
هنگـامي  : به همين جهت است كه در آيه مذكور فرمـود . پيامبر عظيم الشان اسالم نيز چنين است   

  . كه موسي نيرومند و كامل شد، حكمت و دانش به او داديم
 كـه در خـارج شـهر قـرار          –در ادامه اين  داستان مي خوانيم كه موسـي   از قـصر فرعـون                  

به محض ورود بـه شـهر، متوجـه مـي شـود يكـي از                .  خارج شده و وارد شهر مي شود       -داشت
 درگير شده و تـوان      - كه مي خواست از او بيگاري بكشد       –پيروان او با يكي از مأمورين فرعون        
  . كافي براي دفاع از خويش را ندارد

موسي كه داراي روحيه دفاع از مظلوم در برابر ظالم بود، بالفاصله به كمك مظلوم شتافته، بـا     
  .او تنها با زدن يك مشت به سينه دشمن، او را از پاي در مي آورد. ي شودظالم درگير م

نكته قابل توجه در اين جا اين است كه حضرت موسي قدرت و توان خـويش را در جهـت                    
ن گونه كه شيرخدا، حضرت علـي مرتـضي         يدفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم به كار مي گيرد، هم           

   ".همواره دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد": به فرزندان خويش وصيت فرمود) ع(
      آن گاه موسي به خاطراين قتل ناخواسته كه انجـام داده بـود، فـوراً بـه درگـاه خـدا اسـتغفار                  

پس از اينكه توبه اش پذيرفته مي شود، به شكرانه اين نعمت، با خداي خـويش پيمـان                  . مي كند 
 بـا فرعونيـان همكـاري نكنـد و در كنـار         مي بندد كه هيچ گـاه پـشتيبان مجرمـان نباشـد؛ يعنـي             

  .ستمديدگان باشد
در ادامه مسير به شهر مدين دو دختر جـوان را كـه از روي حيـا گوشـه اي دور از چـاه آب                 
ايستاده اند مي بيند كه بعد از سئوال از آنها، در اينجا از نيروي خويش بـراي كـار خيـر و صـرفاً               
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        يـادش سـنگي را كـه هفـت تـا ده مـرد جابـه جـا              رضاي خدا استفاده مي كند و با آن قـدرت ز          
مي كردند از روي چاه برداشته و دلوي كه چنـدين مـرد آن را از چـاه بـا آن آب مـي كـشيدند،                          

آن گاه از شدت خستگي و گرسنگي در زير سايه درختـي بـه              . گوسفندان آنها را سيراب مي كند     
چ چشم داشت پاداشي از كسي جز خدا         و هي  1استراحت پرداخته و از خداوند طلب خير مي كند        

در اين هنگام، يكي از آن      . نداشت؛ چرا كه معتقد بود اين قدرت را خداوند به او عطا كرده است             
پـدرم از تـو   :  به سـراغ او آمـد و گفـت      - در حال كه با نهايت حيا گام بر مي داشت          –دو دختر   

 و پس از رفتن به نزد پـدر او  و  2.دعوت مي كند تا مزد سيراب كردن گوسفندان را به تو بپردازد  
گفتن داستان خود و پيشنهاد استخدام به او توسط يكي از دختران به امنيت و آرامـش مـي رسـد      

ان خير من اسـتأجرت     ": چنانچه آيه قرآن اشاره مي فرمايد     . كه اين در سايه ايمان و قدرت است       
ي، آن كسي است كـه قـوي و امـين            ؛ همانا بهترين كسي كه مي تواني استخدام كن         3القوي االمين 

  ".باشد
نكته مهم ديگر اين كه، به طور معمول، انسان قوي و نيرومند بهتر مي تواند امانـت را حفـظ                    

 داراي ارتباط نزديكي اسـت؛ از ايـن رو در آيـه قـرآن دو                "قوي بودن " با   "امين بودن "نمايد، و   
  .د در كنار يكديگر به كار برده شده ان"امين" و "قوي"كلمه 
 

  : قدرتمندي با تقوي"ذوالقرنين"
داستان اين مرد خدا نيز     .  قدرتمندي با تقوي بود كه هم قدرت داشت هم لياقت          "ذوالقرنين"

قـدرت  "وي همه آن چيزهايي كه به عنـوان  .  آمده است83-98در قرآن كريم سوره كهف آيات      
 درايـت كـافي،     دولت داشـت، حكومـت هـم داشـت، عقـل و           ( فرض كنيد در او بود،       "و لياقت 

  ....) مديريت صحيح، لشكر و نيروي انساني، 
ذوالقرنين از امكانات مادي و معنوي كه خداي سبحان در اختيار او گذاشـته بـود بجـا و بـه                     
موقع خيلي خوب از آنها استفاده نمود، تا اقصي نقاط عالم رفت و همه را تحت تسخير خـودش    

سي هم حكومت نكرد بلكه سرتاسر جهان يك نظـام       درآورد، اما هرگز به كسي ظلم نكرد و بر ك         
كساني كه بدي مي كردند كيفر مـي داد، بطـوري كـه مـزه كيفـر آخـرت را                  . بهتر را گسترش داد   
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بچشند و به آنها يادآور مي شد كه كيفر دنيا بسيار ناچيز است، لكن از باب تنبيـه و اينكـه افـراد                       
فرق بين خوب و بـد      .  سخت گيري نمي شد    خوب و نيكوكار پاداش دريافت مي نمودند به آنها        

يكـي از كارهـاي مهـم ذوالقـرنين     . براي مردم روشن مي شد تا براي زندگي انگيزه داشته باشـند  
ساختن سدي آهني و محكم و نفوذ ناپذير بين دو كوه عظيم كه در يك طرف آن دو قوم يأجوج             

 بدون اينكه منتي بر آن مـردم روا         با تمام قدرت  . و مأجوج كه دشمني ديرينه با مردم داشتند، بود        
داشته باشد، از قدرت و توان خود مايه گذاشت و در عين عظمـت و بزرگـي سـد بـاز مـردم را                        
يادآور مي شود كه اين قدرت و لطف خداي سبحان بود كه به من اين توان را داد و اگر او اراده                      

ر از همـه ايـن دو قـوم از    مهمت. كند اين سد محكم هم به زمين صاف و همواري تبديل مي شود      
رفتار ذوالقـرنين بـا مـردم    . افرادي بودند به اصطالح امروزي خودمان حرف حساب نمي شنيدند       

  .زمان آنها چنان بود كه با ماليمت و نرمي از نفوذ كالم خود استفاده كرد
  :لذا نتيجه اي كه از اين داستان قرآني مي گيريم اين است كه

زيـرا قهرمـان    .  اگر همـراه باشـد، قيمـت دارد        "ايمان" و با    " خدا بندگي" با   "تقوا" با   "زور"
  .چنين معركه اي همه چيز را از ناحيه لطف خداي سبحان مي بيند نه توان و قدرت خويش

  
  :كودك زمان اصحاب اخدود

نشسته بوديم كه نامـه اي رسـيد و عـده اي از اصـحاب نوشـته بودنـد مـا               : ابن مسيب گويد  
    جواني يافتيم در حالي كه دست بر پيـشاني دارد و هرچـه دسـت او بـر                 حفاري مي كرديم كه نو    

گردد و در جـاي ديگـر نوشـته شـده چـون دسـتمالي بـر              مي داريم باز دستش بر پيشاني بر مي       
آمده است  . گفته شد آن را همان طور كه يافتيد دفن كنيد         . پيشاني دارد باز مي كنيم خون مي آيد       

تم سوره بروج نازل گرديـد كـه داسـتان آن در تفاسـيري از جملـه                 در اين قضايا آيات اول تا هف      
  .مجمع البيان آمده است

روايـت شـده كـه      ) ص(در مورد داستان اصحاب اخدود از صهيب رومي از حضرت رسول            
گفـت اجـل و     . پادشاهي قبل از شما بود كع جادوگر و ساحري داشـت و او بيمـار شـد                : فرموده

جـواني بـه او   وپـس ن . ختيار من گذاريد تا به او سحر بياموزم   جواني در ا  ويك ن . مرگ من رسيده  
جوان با او رفت و آمد داشت و ميان منزل ساحر و قصر پادشاه راهبي در ديـر و        نو و آن . سپردند

. آن نوجوان روزي عبورش بر راهب افتـاد   . صومعه اش سكونت داشت و خدا را عبادت مي كرد         
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ــالش خو   ــرده و از حــ ــب كــ ــخنان او تعجــ ــزد او   و از ســ ــاد نــ ــد و زيــ ــش آمــ   شــ
چون از رفتن نزد ساحر دير مي كرد ساحر او را ميزد و نيز چون از رفتن نزد والـدينش            . مي ماند 

پسرم وقتي  :پس نوجوان به راهب شكايت كرد و راهب به او گفت          . تاخير مي كرد او را مي زدند      
انواده تـو گفتنـد چـرا       ساحر گفت چرا دير كردي بگو خانواده ام مرا نگه داشته اند و هرگـاه خـ                

پس در همين رفت و آمد بود كه روزي مردم را ديد يك             . تاخير كردي بگو ساحر مرا معطل كرد      
اژدهاي بزرگ خطرناكي را محاصره كرده و راه را بر مردم در دره بسته است و اگر كـسي قـصد                     

 و بهتر است يـا  پس گفت امروز معلوم مي كنم آيا امر راهب برتر. عبور دارد او را هالك مي كند 
كار ساحر، پس سنگي برداشت و گفت اگر امر ساحر درست است پس بدين سنگ اژدها كـشته                  

پس گفت اگر سخن راهب درست است پس        . شود و سنگي به سويش پرتاب كرد اما كشته نشد         
در جايي ديگر آمده گفـت     . (اين اژدها با اين سنگ كشته شود و سنگ بر اژدها زد و او را كشت               

مردم راحت شـده و عقـب كـار خـود           ) ز كوه بغلتد و بر اژدها سقوط كرده و كشته شود          سنگي ا 
پسرم به زودي تـو گرفتـار خـواهي         : راهب وي را گفت   . نوجوان اين خبر را به راهب داد      . رفتند

آن نوجوان از آن به بعد به خواست الهـي شـروع بـه              . شد و هرگاه گرفتار شدي مرا معرفي نكن       
او در اين حال بود كـه  . جذامي و برصي را معالجه و به اذن خدا شفا مي داد   مداواي مردم كرد و     

مرا شفا بده   : پس نزد آن نوجوان آمده و مال بسياري آورد و گفت            . يكي از نديمان شاه نابينا شد     
من كسي را شفا نمي دهـم بلكـه خداونـد           : گفت. و آنچه در اينجا است و آورده ام مال تو باشد          

نديم شاه ايمـان  . پس اگر ايمان آوردي من خدا را مي خوانم تا شفايت بخشد       . يكتا شفا مي دهد   
پادشـاه  . نديم با چشم بينا نزذ پادشـاه رفـت        . آورد و جوان دعا نمود و خداوند او را شفا بخشيد          

. نه پرودگار مـن  و تـو     : من؟ گفت : گفت. پروردگار: فالني چه كسي تو را شفا داد؟ گفت       : گفت
بلي پروردگار من و پروردگار تو خداي واحـد  : من خدايي براي تو است؟ گفتآيا غير از    : گفت
شاه او را گرفت و شكنجه نمودند تا او را به نوجوان راهنمايي نمودو مامور فرسـتاد و آن                    . است

به من خبر رسيده تو بيماران جـذامي و         : شاه گفت . نوجوان را دستگير نموده و به نزد شاه آورند        
گفـت  . من احدي را شفا نمي دهم بلكه پروردگارم شفا مي دهد          : گفت.  دهي مبروص را شفا مي   

پـس دسـتور داد او را شـكنجه         . آيا غير از من براي تو خدايي است؟ گفت بلي، خداي من و تو             
نمودند كه محرك و معلم اولي را معرفي كند و آن قدر شكنجه اش كردند تـا راهـب را معرفـي                      

راهب را گرفته و اره بر سر او گـذارده و او را دو پـاره                ) شاه (پس ماموران آن كافر بدبخت    . كرد
دستور داد عـده    . نوجوان امتناع نمود  . نمودند و به نوجوان هم گفت از دينت و عقيده ات برگرد           
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اي از سربازانش او را برداشته به فالن كوه ببرند اگر از دينش برگـشت او را رهـا سـازند و اگـر                  
پـس وي را بـاالي كـوه        . نده و به دره اي عميق اندازند تا كشته شود         برنگشت از باالي كوه غلطا    

پـس كـوه بـه اراده    . پسر گفت پروردگارا من را از آنها كفايت و شرشان را از من بگردان            . بردند
نوجوان سـالم بـه نـزد    . خدا لرزيد و تمام آنها به جز نوجوان را در دره انداخته و هالكشان نمود          

پي بار دوم امـر  . خداوند آنها را هالك نمود: گفت.  مامورين من چه شدند  :شاه گفت . پادشاه آمد 
پـس  . كرد سربازان قوي، او را گرفته، اگر از دينش برنگشت در ميان امواج خروشان دريا اندازند               

اي خداي رحمـان    : با يك كشتي بزرگ او را در ميان دريا برده خواستند در دريا غرق كنند گفت               
پس ناگهان كشتي بـه وسـيله نهنـگ هـا و     . ز من بگردان و من را كفايت كنخودت شر اينها را ا    

و همه مـامورين طعمـه نهنـگ هـا و     . كوسه هاي دريا ضربه هاي پي در پي خورد و شكسته شد 
كوسه ماهي ها شدند و نهنگي نوجوان را بر پشت سوار كرد و به طرف ساحل برد در حالي كـه                     

نگي ديدند كه نوجواني بـر پـشت آن سـوار اسـت و بـه              جمعيت مردم در ساحل منتظر بودند نه      
نوجـوان  . نهنگ نواجوان را در ساحل انداخت و راه خـود گرفـت و رفـت   . طرف ساحل مي آيد  

شاه باز گفت مامورين چه شدند گفت خداوند مرا از آنها كفايت و همگي را هالك             . نزد شاه آمد  
. ر آن چه من به تو مي گويم انجام دهـي       نوجوان گفت تو قاتل من نيستي تا اينكه ه        . و غرق كرد  

پادشاه كه مترصد راه حلي بود گفت چه كنم؟ گفت مردم را جمع كن و مرا بر تنه درختـي ببنـد                      
پس تيري از تيردان من بگير و در مركز كمان گذارده و بلند بگو به نام پروردگـار و خـداي ايـن        

پادشاه مردم را جمع و جوان را       .  شوم نوجوان و كمان را بكش تا تير به من اصابت كرده و كشته            
و تيـر را رهـا      . بياويخت و تيري از كيسه تير او به كمان گذارد و گفت به نام خداي اين نوجوان                

مردم همـه گفتنـد مـا ايمـان بـه خـداي نوجـوان        . تير به پيشاني نوجوان خورد و شهيد شد   . كرد
 مي ترسيدي به سرت آمـد و مـردم          ديدي از آنچه  : پادشاه جبار بيدادگر با خودش گفت     . آورديم

آن ستمگر دستور داد گودالها و حفره هـاي عميقـي كندنـد و      . همه به خداي جهان ايمان آوردند     
آتش هاي زيادي در آن افروختند و گفت هر كس از دين نوجوان برگشت او را رها كنيـد و هـر      

ردند به انداختن مـردم     پس مامورين شروع ك   . كس برنگشت او را در آن گودالهاي آتش بياندازند        
در اين ميـان  . در آن حفره هاي سوزان تنها به اين جرم كه مي گفتند خداي ما خداي واحد است         

زني كه بچه خردسال شيرخواري در آغوش داشت آوردند و زن مي خواسـت كـه از ديـن خـدا             
 بر حق   اي مادر صبر كن كه تو     : اما به قدرت الهي فرزند صغيرش به سخن آمده و گفت          . برگردد
 .و آن دو را نيز در آتش انداختند. هستي
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را از كودكي محكم و كامل گرداند و به         ) ع(و عيسي   ) ع(خداوند متعال عقل حضرت يحيي      
دعـوت   آنها وحي فرستاد و هم در كودكي به پيامبري مبعوث كرد،يعني داراي شجاعتي بودند كه

  :يدمي فرما) ع( سوره مريم 29در آيه .الهي را تبليغ كنند
چگونه بـا طفـل گهـواره اي        : به طفل اشاره كرد، آن ها گفتند      ] در پاسخ مالمت گران   [مريم  «

همانا من بنده خدايم كه مرا كتـاب آسـماني وشـرف نبـوت عطـا                : آن طفل گفت  . سخن بگوييم 
و مرا هر كجا باشم براي جهانيان مايه بركت و رحمت گردانيد و مرا تا زنده ام به عبادت                   . فرمود
  ».و زكات سفارش كرد و اينكه به مادرم نيكي كنمنماز 
  

  :اصحاب كهف
آنان كساني بودند كه عليـرغم سـن كـم    . داستان جوانان يا نوجوانان كهف را بعضاً شنيده ايد        

تاريخساز شدند و حماسه اي با نام اصحاب كهف نه در تاريخ بلكه در كتاب آسماني قرآن رقـم                 
اصـرار   شتند و همچون كوه بـر عقايـد خـود پابرجـا و بـر آن               آنان در راه توحيد قدم بردا     . زدند  

  . ورزيدند
در جو خفقان و روزگاري كه حكومت هاي ظالم به وسيله استعمار و استبداد و ظلم جانكـاه    
تاب سخن و اظهارنظر از مردم گرفته و جرأت ابراز عقيده را از مردم زمان گرفته بودند اينـان بـا        

م و در حضور حكام جور اين عقيده را اعـالم كردنـد كـه تنهـا          كمال شجاعت در ميان جمع مرد     
به دليل اصرار   . خداوند يكتا شايسته عبادت و تضرع است و كسي غير او پناهگاه و حافظ نيست              

  .بر اين عقيده خداوند نيز آنان را ياري كرده و حقايق را بر آنان روشن كرد
      

  ):ع(يه و آله و سلم و علي فتح مكه و قدرت بازوي پيامبر صلي اهللا و عل
فتح شد در اطراف مكه، دور تا دورش، بت بـود، بتهـايي        ) ص(وقتي كه مكه به دست پيامبر       

بصورت مرد و بصورت زن، بلند، كوتاه، سنگي و انواع و اقسام، آويزاني، تكيه دادني، از چـوب،                  
  ..از سنگ و از همه انواع ديگر

 از اينها بلند بود و ممكن نبود قد برسـد، ابتـدا پيـامبر               قرار شد اينها را از جاي بكنند، بعضي       
     و شـروع كـرد بـه كنـدن ايـن بتهـاي سـنگين كـه فـشار زيـادي بـه                       ) ع(رفت روي دوش علي     

دچار رخوت و سستي مي شود،      ) ع(پيامبر احساس كرد كه حضرت علي       . آمد) ع(حضرت علي   
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روش ) ع(در تـاريخ اسـت كـه علـي       . نبه او فرمود كه من را زمين بگذار و تو بيا روي دوش م             
  : دوش پيامبر رفت و خود چنين مي گويد

   ".مثل يك كوه همچنان پابرجا بود) ص(من بر دوش پيامبر رفتم تمام بتها را كندم و پيامبر "
   

  :امير كاه را حمل مي كند
شـت  روزي مردي از اهل شام كه بار كاه با خـود دا           .  بود "مدائن" امير شهر    "سلمان فارسي "

نگاه خسته اش را به اين سو و آن سو گرداند تا شايد كسي را بيابد كه بار كاه را                    . به مدائن رسيد  
  "اين را بردار! ............ هان": تاز اين رو او را صدا زد و گف. بردارد

در بـين راه  . سلمان دسته اي كاه بلند كرد و بر سر گذاشت و به سوي خانه مرد به راه افتادند     
كسي از ميان مردم با تعجب و سرزنش        . سلمان را ديدند كه براي آن مرد كاه حمل مي كند          مردم  

  "!هيچ مي داني اين كه بار تو را بر دوش دارد، سلمان است؟": به مرد گفت
بي درنگ جستي زد تا بار را از سلمان بگيرد و در همان حـال عـذر                 . رنگ از روي مرد پريد    

 و بـار را در  "چـرا چنـين كـردي؟   .  به خدا من تو را نشناختم     !اي امير مهربان  ": خواست و گفت  
تا كاه ها را بـه خانـه ات   ": اما سلمان بار را از باالي سرش پايين نگذاشت و گفت         . چنگ گرفت 

  .نرسانم آن را به زمين نخواهم گذاشت
 

 )ع(در اين جا توجه شما را به چند ماجراي تاريخي در مورد قدرت بدني حضرت علي               
  :ميكودكي و بزرگسالي جلب مي كنر سنين د

هنگامي كه  : مي گويد ) ع(فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علي     : مي فرمايد ) ع(امام صادق    -1
مقداري رشد كرد، من او را با پارچه پهني محكم بستم و در گهواره قرار دادم، ولـي او                   ) ع(علي  

يدم، آن دو پارچه را نيـز  سپس او را در دو پارچه پيچ   . با دستان و دندان هاي خود آن را شكافت        
به تعداد قطعات مي افزودم و او همه آن ها را پاره مي كرد، تا جايي كه وي را در هفت      . شكافت

قطعه كه يكي از آن ها از چرم و يكي نيز از جنس ابريـشم بـود پيچيـدم، ولـي او همـه آنهـا را                           
1... . شكافت 

 

                                                           
  . 274، ص41االنوار، ج  محمد باقر مجلسي، بحار-1
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در ) ع(ه حـضرت علـي      زمـاني كـ   : مـي گويـد   ) ع(يكي از اشخاص معاصر زندگي علي      -2
دستان امام بـسته بـود، ولـي او         . گهواره بود، ماري را ديد كه قصد نيش زدن آن حضرت را دارد            

تالش نموده و دست راست خود را خارج نموده و با آن گردن مار را گرفت و آن چنـان فـشرد                      
ادرش وقتـي مـ   . كه انگشتانش به داخل بدن مار فرو رفته و مار در چنگ آن حضرت جان سـپرد                
مـردم نيـز جمـع    . سر رسيد و مار را در دست فرزند ديد، فرياد زده و از مـردم كمـك خواسـت            

 ؛ گويا تو يك شير خـشمگين        1كانك حيدرة   «: آن گاه مادر حضرت، خطاب به وي گفت       . شدند
 2»!هستي
زني بود از بني هالل كه خود نيـز كـودكي           ) ع(دايه حضرت علي    : جابر جعفي مي گويد    -3

روزي دايه، اين دو طفل را در خيمه گذاشته و بـه            . بزرگ تر بود  ) ع(ال از علي    داشت كه يك س   
فرزند دايه از خيمه خارج شده و خود را به سر چاهي كه در نزديكي خيمه      . دنبال كار خود رفت   

در اين موقع پسرك به چاه نزديـك شـده و بـا سـر بـه      . نيز با او همراه بود    ) ع(علي  . بود رسانيد 
كه از او كوچك تر بـود، او را گرفتـه و همـان         ) ع(در همين لحظه، علي     . ون شد داخل چاه واژگ  

آن حضرت با دندانش يك دست و با دسـتش يـك پـاي آن كـودك را                  . طور آويزان نگاه داشت   
گرفته بود و آن قدر نگاه داشت، تا اين كه مادرش سر رسيد و كـودكش را گرفـت و بـا صـداي                

و ببينيد كه اين چه كودك مباركي است كه جان كودك مرا نجـات              بياييد  ! اي مردم : بلند فرياد زد  
 3.شگفت زده شده بودند) ع(مردم جمع شدند در حالي كه از قدرت و هوش حضرت علي . داد

در سنين نوجواني بود كه با مردان نيرومند و پهلوان، كشتي مي گرفت             ) ع(حضرت علي    -4
قوي هيكل را به روي دست بلند مي كـرد و در  مردان بلند قد و     . و همه آن ها را به زمين مي زد        

هوا نگه داشته و آن گاه به سوي خود كشيده، به زمين مي زد و گاه با يك دست از قـسمت نـرم           
شكم آنها گرفته و آن ها را به هوا بلند مي كرد و بعضي اوقات خـود را بـه اسـبي كـه در حـال                           

  4. به عقب مي رانددويدن بود رسانده و وقتي با آن برخورد مي كرد، آن را

                                                           
رو به رو شد، در رجزي كه خواند بـه همـين مـاجرا    » مرحب«با قهرمان نامي خيبر  ) ع( هنگامي كه حضرت علي      -1

  » . خواند"شير خشمگين"انا الذي سمتني امي حيدرة ؛ من آن كسي هستم كه مادرم مرا «: اشاره نمود و فرمود

   . 275 و 274، ص 41 بحاراالنوار، ج-2
  . 275 همان، ص -3

  ). 440 و 439، ص 1ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج: نقل از( همان -4
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سنگ بزرگي را از قله كـوه برداشـته و بـا يـك              ) ع(بسيار اتفاق مي افتاد كه آن حضرت         -5
آن گاه آن را پيش روي مردم مي گذاشت، ولـي حتـي سـه             . دست آن را گرفته به پايين مي آورد       

 مرد نيرومند نمي توانستند آن را از جاي خود تكان بدهند و همچنين هر گاه آن حـضرت سـاق                    
  1.دست كسي را مي فشرد، از شدت درد نمي توانست نفس بكشد

را معرفي نمايد، مـاجراي  ) ع(بارزترين نمونه اي كه مي تواند قدرت بدني حضرت علي          -6
قلع خيبر كه متعلق به يهوديان بود، مـدتي در محاصـره قـواي اسـالم قـرار         . فتح قلعه خيبر است   

اين قلعه و خندقي كه در اطـراف آن حفـر      .  كند داشت، اما هيچ سرداري نمي توانست آن را فتح        
شده بود، توسط تيراندازان حرفه اي فراوان و دليراني كم نظير، چون مرحب و برادرش حـارث،                 

چندين سردار مسلمان به همراهي چندين هزار جنگجو، در چند مرحله تـالش             . حفاظت مي شد  
دند از سد قهرمانان و جنگجويان يهود   كردند تا دروازه خيبر را بگشايند، ولي هيچ كدام موفق نش          

 . بگذرند و همه آن ها با به جاي گذاشتن تعدادي تلفات بازگشتند
) ص(تا ايـن كـه پيـامبر اكـرم     . اين امر  باعث شد روحيه مسلمانان تا حدودي تضعيف شود 

  .مأموريت فتح خيبر را به سردار هميشه پيروز اسالم، شير خدا، علي مرتضي محول فرمود
. از جنگ معاف بود، زيرا به مشيت الهي به درد چشم مبتال شده بـود              ) ع(اي قبل، علي    روزه

با يك معجزه و از طريق ماليدن آب دهان، درد چشم آن حـضرت را بـه اذن                  ) ص(پيامبر گرامي   
با سرعت به سوي خيبر حركت كرد و آن چنان سريع اسب مي رانـد               ) ع(علي  . الهي شفا بخشيد  

  . و خواستند كمي آهسته تر براندكه همراهان وي از ا
در ايـن هنگـام   . وقتي به نزديك قله خيبر رسيد، پرچم اسالم را بـه روي زمـين نـصب كـرد         

دروازه قلعه خيبر كه از جنس سنگ بود، باز نشد و گروهـي از پهلوانـان و جنگجويـان خيبـري،           
ده و دو نفر از مسلمانان اولين كسي كه به ميدان آم . جهت مقابله با سپاه اسالم از آن خارج شدند        

  . برادر مرحب خيبري بود» حارث«را به شهادت رساند، 
او آن چنان هيبت، قدرت و شجاعتي داشت كه وقتي پا به ميدان گذاشت، سربازان مـسلماني        

) ع(تنها علـي  . ايستاده بودند، از ترس چند قدم به عقب برگشتند    ) ع(كه پست سر حضرت علي      
ار ايستاده بود و چند لحظه بعد با حارث درگير شد، اما ايـن درگيـري                بود كه همچون كوه، استو    

  . چند ثانيه بيشتر به طول نينجاميد و پس از آن، پيكر بي جان حارث بر زمين نقش بست

                                                           
  .276 و 275، ص 41 بحاراالنوار، ج -1
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اين صـحنه را ديـد، خـشمگين و بـا           ) شجاع ترين و نيرومندترين سردار يهود     (وقتي مرحب   
او داراي لبـاس و ادوات  . تقـام بـرادر خـود را بگيـرد       شتاب خود را به وسط ميدان رسانيد، تـا ان         

دو زره يمـاني بـر      . جنگي مخصوصي بود كه ديگران از پوشيدن و به كاربردن آن ها عاجز بودند             
روي اين كاله سـنگي نيـز   . تن نموده و كالهي كه از سنگ مخصوصي تراشيده بود بر سر داشت           

به هالكت  ) ع( كه بدست حضرت علي      يك كاله خود قرار داشت و نيزه اش سه من وزن داشت           
  .رسيد
  

 ):ع( نفر پرچمداران دشمن به دست علي 9كشته شدن 
 نفر از افراد ورزيده و شجاع را به عنوان پرچمدار ذخيره كـرده بـود                9در جنگ احد، دشمن     

تا اگر هر كدام كشته شدند، پرچم را ديگري بردارد و همه اين پرچمداران از دالوران قبيلـه بنـي        
  .الدار بودندعبد

     عجيب اينكه همه اين افراد يكي پس از ديگـري بـه ميـدان مـي آمدنـد و بدسـت حـضرت                      
 كه هيكلي بزرگ و     "ثوأب"به هالكت مي رسيدند و پس از اينها يك غالم وحشي بنام             ) ع(علي  

قيافه اي وحشت آور داشت و پرچم را برداشت و با كمـال قلـدري بـه ميـدان تاخـت و مبـارز                        
پس ) ع(علي  . از پاي درآمد و به دوزخ واصل شد       ) ع(ولي او نيز با ضربت حضرت علي        طلبيد،  

در انجمن شوراي خالفت، به عنـوان دفـاع از خـود، همـين جريـان       ) ص(از رحلت رسول خدا     
همه او را در ايـن مـورد     .  نفر از پرچمداران دشمن را به دست خود مطرح مي كند           9كشته شدن   

) ع( كه همچون غولي بود، و بـه دسـت علـي            "ثوأب"جريان حمله   تصديق مي كنند و همچنين      
  !كشته شد مطرح مي نمايد و همگي آن حضرت را تصديق مي نمايند

 

 :"مالك اشتر نخعي"افسر سپاه علي عليه السالم 
.  نمـي رسـد    "مالك اشـتر  "و فرزندانش كه بگذريم كسي به پاي        ) ع(انصافاً از حضرت علي     
همين طور كه مالـك مـي رفـت يـك           . ت، مردي او را نمي شناخت     وي از كنار معبري مي گذش     

هسته خرمايي كه مي خورد به سمت مالـك پـرت          (كلمه اي به عنوان مسخره و نيشخند گفت و          
كيـست؟ جـواب   : آيا مي داني او چه كسي است؟ گفت   : ، نفر دومي رسيد، به آن مرد گفت       ) كرد
    عمـل او شـده و برمـي گـردد او را مجـازات       وي فكر كرد كه االن مالك متوجه        ! مالك اشتر : داد

شايد نشنيده اسـت، از طرفـي بـا خـودش           : با خود گفت  . ديدند مالك همچنان مي رود    . مي كند 
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من كنارش بودم، روبرويش بودم، چشمش مرا ديد، پس چرا مي گذرد و مـي رود؟ نكنـد               : گفت
 تا وقتي كه رسـيد و ديـد كـه    بعداً خطر داشته باشد؛ رفت دنبالش و اثر پاي مالك را تعقيب كرد        

. اثر قدمهاي مالك به مسجدي منتهي شد، داخل مسجد رفت ، ديد كه مالك مشغول نمـاز اسـت              
مالك آمده ام از شما بـه خـاطر آن حركـت زشـتي كـه در      : منتظر ماند تا نمازش تمام شد؛ گفت  

، "را بخـشيدم  من همانجا تو    ": مالك گفت . مورد شما انجام دادم معذرت بخواهم ، خالف كردم        
  .اما آمدم اينجا نماز بخوانم و از خدا بخواهم كه خدا از تو بگذرد

 

  ):ع(نمونه اي از شجاعت حضرت عباس 
از ام البنين، در چهارم شعبان سـال  ) ع(پرچمدار كربال، اولين فرزند علي ) ع(حضرت عباس   

ا رفـت و خـود در       از دني ) ع(چهارده سال داشت كه پدرش علي       .  هجري در مدينه متولد شد     26
  . سالگي در كربال به شهادت رسيد34سن 

و لشكر معاويـه واقـع شـد و         ) ع( قمري بين سپاه علي      38 و   37در جنگ صفين كه در سال       
از اينرو او را به ميدان جنـگ        .  ماه طول كشيد، عباس در اين هنگام حدود دوازده سال داشت           18

 سـاله  20 را مي ديد خيـال مـي كـرد مـثالً     نمي فرستادند ولي قامت بلندي داشت كه هر كس او    
  .است

 در 1صورتش را پوشاند  ) ع(در يكي از روزهاي درگيري شديد جنگ صفين، حضرت عباس           
  .حالي كه رجز مي خواند به ميدان تاخت

معاويـه يكـي از     فرمانده لشكر    سپاه معاويه ديد نوجواني به ميدان آمده و همĤورد مي طلبد،            
  .  را به ميدان نبرد با اين نوجوان فرستاد"ابن شعثاء"ام شجاعان معروف لشكرش بن

 براي خود عار مي دانست كه با يك نوجوان بجنگد، از اين رو پـسران خـود را                   "ابن شعثاء "
  .حضرت عباس، هفت پسر او را كشت. يكي پس از ديگري به ميدان او فرستاد

طوفـان بـه سـوي نوجـوان        ابن شعثاء بسيار خشمگين شد و همچون شير تير خورده، ماننـد             
حمله كرد، ولي قبل از آنكه بتواند كاري انجام دهد، نوجوان پيش دستي كرد و او را نيز به خاك                    

  .هالكت انداخت
  1. است)ع("عباس"برگشت، پوشش صورت را برداشت، ديدند ) ع(او به پايگاه علي 

                                                           
  !است تا مبادا دسته جمعي به او حمله كنند) ع( پوشاندن صورت بخاطر آن بود كه نشناسند او پسر علي -1
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  :مبارزه بالل حبشي و مادرش
حبشه بـه مكـه آورده بودنـد و بـه مـشركان فروختـه               بالل حبشي، كه او را به عنوان برده از          

. بودند، با ظهور اسالم مسلمان شد و در اسالم خود، بسيار پايدار بلكه مبارزي شكت ناپذير بـود               
  :به عنوان نمونه

جلـوي بتهـا رفـت و    . كفار قريش پشت كعبه بودند، اما بالل آنها را نديد  . روزي به كعبه آمد   
براستي بـدبخت و زيانكـار اسـت        «: دهان به آنها انداخت و گفت     پس از مسخره كردن آنها، آب       

  .»كسي كه شما را مي پرستد
او از جريـان مطلـع شـد و       . كفار از اين كار بالل مطلع شدند، براي دسـتگيري او برخاسـتند            
مـشركان بـه خانـه او آمدنـد و          .گريخت و به خانه اربابش عبداله بن جدعان رفت و پنهـان شـد             

سـوگند بـه بتهـاي الت و    : گفـت »!ه مگر تو هم از آيين نياكان خود برگـشته اي        اي عبدال «: گفتند
  :عبداله به ابوجهل و اميه بن خلف گفت.عزي، نه
  »!بنده ام بالل در اختيار شما است، هر باليي بر سرش بياورد آزاديد «

ن بيابـان  ابوجهل و اميه بالل را به سوي بيابان بردند، او را برهنه كردند و روي ريگهاي سوزا              
) ص(هرچه بـه او گفتنـد بـه محمـد     . مكه خواباندند و تخته سنگ بزرگي را بر سينه اش نهادند          

         زبـانم بـه گفتـار شـما حركـت      «: كافر شو تا تو را آزاد كنـيم، او بـا كمـال اسـتقامت مـي گفـت           
  .2»نمي كند
  

  ):جوانان و نوجوانان شهيد كربال(حماسه نوجوانان بني هاشم
در قضيه كربال افراد زيادي جماسه آفريدند و در اين ميان آنچـه بيـشتر بـه چـشم مـي آيـد                       
حماسه آفريني نوجوانان و حتي كودكاني است كه به سن رشد نرسيده انـد امـا آنقـدر بـصيرت                    
دارند كه بعد از فهم حق و اهل آن تا پاي جان در اين ميدان جنگيده و بعـضاً شـهيد مـي شـوند       

  .يشان را در اينجا مي آوريم تا ان شاء اهللا سرمشقي عملي براي نوجوانان باشدنمونه اي از ا
حضرت علي اكبر يكي از اين جوانان است او تا سرحد مرگ از حقيقت دفاع مي كند و هيچ         

  .چيز مانع او نمي تواند شود 

                                                                                                                                           
 ).صفينبخش جنگ ) (ع( ناسخ التواريخ حضرت علي -1

 .152، ص14 اعيان الشيعه، ج-2
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 ساله است با وجود سـن كـم در ميـدان كـارزار در نبـرد                 13حضرت قاسم نوجواني حدوداً     
ريمنان مشرك تمام توان اندك خود را به منصه ظهور مي گذارد و براي وي نيز اهميتي نـدارد                   اه

         بلكـه بـه محـض اطمينـان از حـق از آن حمايـت      ،كه تعداد دشمنان يا قدرت شان چقدر اسـت    
  .مي كند

ـ              ) ع(برادران عباس بن علي      ن با نام هاي عبداهللا ، جعفر ، عثمان همچنين فرزنـدان عبـداهللا ب
 آمـده  451 و 450 صـفحه  5جعفر با نام هاي عون و محمد و آنطور كه در تـاريخ طبـري جلـد                 

همگي رشادت و حماسه آفريدند درباره  آن كـودك گفتـه            ) ع(نوجواني از اهل بيت امام حسين       
آن كـودك  : شده در تاريخ طبري آمده كه به سوي آن حضرت آمد امام خواهرش زينب را گفت        

نتوانست و نوجوان آمد تا به امام حسين كمك كنـد بحـربن كعـب بـا            ) س(ينب  را نگه دار اما ز    
آيا عمويم را مي كـشي      ! اي خبيث   : حمله ور شد آن نوجوان گفت       ) ع(شمشير به سوي حسين     

؟  كعب با شمشير به او زد نوجوان خواست بـا دسـتش جلـوي شمـشير را بگيـرد كـه شمـشير                    
او را گرفـت و بـه       ) ع(حسين  . و فريادي زد    . ن شد دستش را تا پوست قطع كرد و دستش آويزا        

. بر آنچه به سرت آمده صبر كن و آن را خيـر بـه حـساب آور    ! سينه اش چسبانيد فررند برادرم  
اين . خدا تو را به پدران صالحت ، رسول اهللا و علي و حمزه و حسن بن علي ملحق خواهد كرد                   

اگـر مـا هـم بـر     .چكتر از خود رحم نمي كند نمونه اي است از قدرت بدون عرفان،چرا كه بر كو         
  .كوچكتر از خود رحم نكنيم،در حد خودمان مانند كعب سياه بختيم،در روزگار ديگر

 ساله كـه در  11 ساله و عبداهللا 13 ساله ، قاسم 16بكر اهمچنين اوالد امام حسن با نام هاي اب   
 سـاله ، عبـداهللا      34 هاي عباس     نفر از برادران امام حسين با نام       5آغوش امام حسين شهيد شد و       

 ساله كه مادرشان ام البنين است و ابوبكر كه مـادرش ليلـي       19 ساله ، جعفر     20 ساله ، عثمان     25
 نفر از جوانان هاشمي از شهداي نوجوان و جوان كربال بودند كـه همگـي                18دارميه است جمعاً    

  .با وجود سن كم رشادت هايي آفريدند
  

 ):ص (نمونه اي از محبت پيامبر
شكست و صورتش مجروح شد، يـارانش سـخت         ) ص(وقتي كه در جنگ احد دندان پيامبر        

ّنـي  اِ: در پاسخ آنها فرمود » !دشمن را نفرين كن   «:ناراحت شدند، و به آن حضرت عرض كردند       
  .م ال يعلمونّنهاِومي َف َق اهدِم الّله، داعياً و رحمهثتِعنّي بعاناً و لِكث َلبعلم اُ
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مبعوث نشده ام بلكه مبعوث شده ام براي دعوت مردم بـه سـوي   .  به عنوان نفرين كننده   من«
  1»حق، و رحمت براي آنها، خداوندا قوم را هدايت فرما چرا كه آنها آگاهي ندارند

  : اينجا است كه حافظ به وجد و سرور آمده و با هيجان مي گويد 
  ، جهان مي توان گرفتحسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت     آري با تفاق

  2مي خواست گل كه دم زند از رنگ وبوي تو   از غير صبا، نفسش در دهان گرفت
 

  :دعاي فرمانده لشكر
در يكي از جنگها لشكريان اسـالم قلعـه اي را محاصـره كردنـد تـا بـا نيـروي نظـامي آن را            

بـا آنكـه   . رازا كـشيد بگشايند و بر دشمن پيروز شوند، قلعه بسيار محكم بود و ايام محاصره به د           
سربازان مسلمين در طول اين مدت، مجاهده بسيار كردند و رنج فراوان ديدند ولي موفق به فتح                  

    روحيه سربازان رفته رفته ضعيف و ضعيف تـر مـي شـد و تصميمـشان بـه سـستي       . قلعه نشدند 
 دانست به خدا   مي گراييد، فرمانده لشكر كه در شرايط موجود، پيروزي سربازان خود را بعيد مي             

چند روزي روزه گرفـت، از صـميم قلـب دربـاره سـپاهيان اسـالم                . متوجه شد و به پناه او رفت      
دعاي فرمانـده مقبـول درگـاه الهـي واقـع شـد و       . دعاكرد و از خدا غلبه آنان را درخواست نمود   

اه روزي در نقطه اي نشسته بود، مشاهده كرد سگ سياهي در لشكرگ           . خيلي زود به اجابت رسيد    
چنـد سـاعت بعـد    . مي دويد، توجه فرمانده به آن حيوان جلب شد و در خصوصياتش دقت كرد   

ديد همان سگ باالي ديوار قلعه است، دانست كه قلعه راهي به خـارج دارد و ايـن سـگ بـراي                      
محرمانـه بـه    . آنكه طعمه اي به دست آورد از آن راه به عسكرگاه مي آيد و دوباره برمـي گـردد                  

دسـتور داد انبـاني را بـا    . يت داد جستجو كنند و آن راه را بيابند امـا موفـق نـشدند            افرادي مأمور 
روغن چرب كنند كه براي سگ طعمه مطبوعي باشد، مقداري ارزن در آن بريزند و جدار انبان را    
سوراخ سوراخ كنند بطوريكه وقتي سگ آن را با خود مي برد با حركت حيوان تدريجاً ارزنها بـه          

فرداي آن روز سگ از قلعه      .  طبق دستور عمل كردند، انبان را در عسكرگاه  انداختند          .زمين بريزد 
بيرون آمد، در جستجوي غذا به انبان رسيد آن را به دندان گرفت، راهي حصار شد و دانـه هـاي       

ساعتي بعد مأمورين با عالمت ارزن خط سير سگ را دنبـال            . ارزن كم كم روي زمين مي ريخت      
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بـه  .  به نقب بزرگي رسيدند كه مي شد به آساني از اين راه به داخل قلعـه رفـت                  كردند، در پايان  
دستور فرمانده، سربازان مسلمين در ساعت مقرر از آن راه زيرزميني عبـور نمودنـد و وارد قلعـه           

  . 1شدند، دشمن ناچار تسليم گرديد و جنگ با فتح و پيروزي مسلمانان پايان يافت
اه مسلمين رفت و آمد مي نمود و افـسران و سـربازان توجـه    اين سگ، همه روزه به عسكرگ    

نداشتند، و اگر به فرض كسي هم متوجه مي شد هرگز تـصور نمـي كـرد كـه ايـن حيـوان رمـز          
اما خداوند براي آنكه دعاي فرمانده را . پيروزي لشكر اسالم و كليد گشودن آن قلعه محكم است      

و بطور سبب سازي مشكل بزرگ سپاه اسـالم    مستجاب نمايد، توجه او را به سگ معطوف نمود          
  .را حل كرد، راه پيروزي را به روي آنان گشود و از خطر ذلت و شكست محافظتشان فرمود

  
  :همسر قهرمان مسلم بن عوسجه

؛ اين پسر نوجوان بود، همراه مادرش در كـربال          "خََلف"مسلم بن عوسجه پسري داشت بنام       
 مانند شير   "خََلف"گامي كه مسلم به شهادت رسيد، پسرش        هن. بودند) ع(جزء ياران امام حسين     

اي : او را ديد به او فرمـود ) ع(وقتي امام حسين . غران، به سوي ميدان شتافت تا با دشمن بجنگد 
جوان پدرت به شهادت رسيد، و اگر تو نيز كشته شوي، مادرت در اين بيابان، در پناه چـه كـسي      

  آرام شود؟
 برگردد، مادر شجاع او سـر فرزنـدش را بـه سـينه چـسبانيد و                 پسر مسلم، خواست   "خََلف"
مقـدم بـداري؟ در ايـن       ) ص(فرزندم آيا مي خواهي سالمتي خود را از ياري پسر پيامبر            «: گفت

  .»صورت، هرگز از تو راضي نمي شوم
 اين پسر شيردل، از بيان مادر با شهامتش، روحيـه تـازه گرفـت و بـه سـوي ميـدان                     "خََلف"

شاد باش كه هم اكنون از دست ساقي كوثر         ! اي پسر «: ش پشت سر او فرياد مي زد      تاخت و مادر  
 قهرمانانه با دشمن به جنگ پرداخت، تا سي نفر از دشـمن را بـه                "خََلف"،  » سيراب خواهي شد  

دژخيمـان عمـر سـعد، سـر مقـدس آن نوجـوان       . هالكت رساند و سپس شربت شهادت نوشـيد     
  .سوي مادرش افكندندقهرمان را از بد جدا كردند و به 
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مادر اين جوان، يعني همسر مسلم بن عوجسه سر پسرش را برداشـت و بوسـيد، و سـخناني      
سپس سر را به سوي دشمن انـداخت  .گفت و گريه كرد، كه از گريه او همه حاضران گريه كردند  

  .و گفت آنچه در راه خدا داده ام پس نميگيرم
) ع(جاع، كه اينگونه در راه خـدا بـا امـام حـسين       براستي هزارها آفرين بر اين پسر و مادر ش        

شهادت شوهر، نه تنها او را ضعيف نكرد، بلكه آنچنـان قـوي نمـود كـه يگانـه                   . ايثارگري كردند 
پسرم شاد باش كه هـم اكنـون از         «: نوجوانش را به سوي ميدان فرستاد، در حالي كه فرياد مي زد           

تكليف ) ع(با توجه به اينكه امام حسين     . (»سيراب مي شوي  ) علي عليه السالم  (دست ساي كوثر    
  ).جنگ را از او برداشت، اما او داوطلبانه با تقاضاي مادر به ميدان رفت، زهي سعادت و افتخار

  
  :شير درنده

در زمـان منـصور     .  من و ابراهيم ادهم وارد كوفـه شـديم         :شيخ ابي حازم ابن عبدالغفار گفت     
  دوانيقي، 

روزي كه حضرت صادق عليه الـسالم   . يش از ما وارد شده بود     جعفر بن محمد عليه السالم پ     
و در  . براي بازگشتن به مدينه از كوفه خارج مي شد، علما و ارباب دانش او را مـشايعت كردنـد                  

ميان مشايعت كنندگان ابن ثوري و ابراهيم ادهم جلوتر رفتـه بودنـد ناگـاه كـسانيكه پـيش رفتـه           
ادهم گفت بايستيد تا جعفر بن محمد عليـه الـسالم بيايـد    بودند مصادف با شيري شدند، ابراهيم     

وقتي كه حضرت تشريف آورد جريان را بـه عـرض رسـانيدند آن         . ببينيم با اين شير چه مي كند      
گوش او را گرفته از جلو راه دورش كرد؛ سپس روي بـه          . جناب پيش رفت تا نزديك شير رسيد      

آنطور كه بايد، بارهاي سنگين خـود را بـر          جمعيت كرد و گفت اگر مردم اطاعت كنند خداي را           
  .   1چنين حيواني مي توانند بار نمايند

  
  براي خدا خشمگين مي شود) ع(علي 

را در پناه ديواري ديدم، عرض كردم يا        ) ع(سعيد بن قيس همداني گفت روزي اميرالمؤمنين        
يري و يـا مظلـومي را       علي در چنين موقعي اينجا ايستاده اي؟ فرمود آمده ام بيچاره اي را دسـتگ              

بـه انـدازه اي آشـفته بـود كـه از خـود              . فريادرسي كنم، در همين موقع زني با عجله فـرا رسـيد           
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كه افتاد با حالتي تضرع آميز، عرض كـرد  )ع(فراموش كرده راه را تميز نمي داد، چشمش به علي         
مولي سر به زيـر    . يا علي شوهرم به من ستم كرده، سوگند خورده مرا بزند با من بيا شفاعت فرما               

انداخت پس از مختصر زماني سر برداشته گفت نه، به خدا قسم بايد حق مظلـوم را بـي درنـگ                     
آمد تا به در خانـه رسـيد و         ) ع(با علي   . پرسيد منزلت كجاست؟ نشاني منزل خود را داد       . گرفت

و فرمـود از    مولي به صاحب منزل سالم كرد جواني با  پيراهن رنگين بيرون آمـد، بـه ا                . نشان داد 
جوان با درشتي گفت ترا چه با زن من اكنون بـه واسـطه            . خدا بترس زن خود را ترسان كرده اي       

هرگاه از منزل خارج مي شد تازيانه اي در دست داشت         ) ع(علي  . حرف تو او را خواهم سوزاند     
هركه مستوجب تازيانه بـود تـأديبش مـي نمـود اگـر كـسي نيـز                 .  مي كرد   و شمشير نيز حمايل   

فرمـود تـرا    . جوان توجه كرد كه شمشير به حركت درآمـد        . ستحقاق شمشير داشت كيفر مي داد     ا
امر به معرف و نهي از منكر مي كنم سرپيچي مي نمايي و رد مي كني؟ اينك توبه كـن و اال تـرا                        

كوچه به كوچه مـي آمدنـد تـا ايـشان را     ) ع(در اين هنگام مردم در طلب اميرالمؤمنين  . مي كشم 
جـوان ناگـاه متوجـه شـد بـا چـه شخـصي روبـرو               . هر يك سالم كرده مي ايستادند     . ندپيدا كرد 
به خدا سوگند مانند زمين آرام مي شوم تا زنـم           . عر ض كرد مرا ببخش خدا نيز ترا ببخشد        .است

  دستور داد آن زن وارد خانه شود و برگشت با خود اين آيه تـالت مـي كـرد                   . بر من قدم بگذارد   
و گفـت سـپاس     » ن نجواهم اال من امر بصدقه او معروف او اصالح بين الناس           ال خير في كثير م    «

خدايي را كه به وسيله من بين زن و شوهري اصلح نمود هركـه بـراي رضـاي خـدا بـين مـردم                        
  .اصالح نمايد بزودي او را خداوند پاداش بزرگي خواهد داد

  
  :كودك شجاع

بـود كـه در كـربال    » نج يا شش سـاله   در حدود پ  (كودكي  ) ع(پسر امام حسن مجتبي     » عمرو«
در يكـي از مجـالس      . او را وارد شـام كردنـد      ) ع(حضور داشت و سپس همراه اسيران اهل بيت         
آن كـودك  » مي تواني با پسر من كشتي بگيـري؟ «: شام، يزيد به آن كودك نگاه كرد و به او گفت       

سرت را بـداني بـه او       من حال كشتي گرفتن ندارم اگر مي خواهي زور بازوي پ          «: در پاسخ گفت  
شمشيري بده و به من هم شمشيري، تا در حضور تو بجنگيم يا او مرا مي كشد در اين صـورت                     

مي پيوندم يا من او را مي كشم و او به جدش ابوسفيان و              ) ع(و علي   ) ص(به جدم پيامبر اسالم     
 خوانـد كـه   يزيد از زبان گويا و قوت قلب آن كودك تعجب كـرد و اشـعاري        . معاويه مي پيوندد  
  اين برگ از آن شاخه درخت نبوت است كه ايـن چنـين شـجاع و پرجـرأت    «: معنايش اين است  

   ».مي باشد
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  :ناله مظلوم
هرچه كرد خوابش نبرد، در دلـش  . سلطان محمود غزنوي شبي براي استراحت در بستر رفت  

اد جستجو گذشت شايد مظلومي دادخواهي مي كند و كسي به دادش نمي رسد، بغالمي دستور د          
غالم پس از تجسس مختصري برگشته گفت       . كند اگر ستمديده اي را مشاهده كرد بحضور آورد        

خودش . سلطان باز هرچه كرد خوابش نبرد، دانست كه غالم در تكاپو كوتاهي نموده            . كسي نبود 
  .برخاسته از قصر سلطنتي بيرون شد

سجد شنيد جلو رفته ديـد مـردي   در كنار حرمسراي او مسجدي بود، زمزمه ناله اي از ميان م           
سر بر زمين نهاده مي گويد خدايا محمود در به روي مظلومان بسته و با نديمان خود در حرمسرا              

سلطان گفت چه مي گويي من در پي تو آمدم بگـو  ). يا من ال تأخذه سنه و ال نوم(نشسته  است    
ه به خانه من مي آيد و بـا  خواص تو كه نامش را نمي دانم پيوست چه شده؟ آن مرد گفت يكي از      

سلطان گفـت اكنـون   . دامن ناموس مرا به بدترين وجهي آلوده مي كند     . زن من هم بستر مي شود     
بـه پاسـبان قـصر    . شاه گفت هـر وقـت آمـد مـرا خبـر ده     . كجاست؟ جواب داد شايد رفته باشد     

شـب  . برسـانيد سلطنتي او را معرفي كرده دستور داد هر زمان اين مرد مرا خواست او را به مـن                    
مـرد مظلـوم بـه    .بهر طريقي بود او را بخواب كردند. بعد باز همان سرهنگ به خانه آن بينوا رفت    

ديـد شخـصي در بـستر       .سلطان محمود با شمشير شـرربار بـه خانـه او آمـد            . سراي سلطان رفت  
پـس از آن  .همسرش خوابيده دستور داد چراغ را خاموش كند آنگاه شمشير كـشيده او را كـشت              

بـه  . بالفاصله سر به سجده نهـاد .ور داد چراغ را روشن كند در اين هنگام با دقت نگاهي كرد         دست
عرض كرد سـلطاني    . صاحبخانه گفت هر غذايي در خانه شما پيدا مي شود بياوريد كه گرسنه ام             

هرچه هست بياور، آن مـرد تكـه        : سلطان گفت . چون شما به نان درويش چگونه قناعت مي كند        
او آورد پرسيد علت دستور خاموش كردن و باز روشن نمـودن چـراغ را و پـس از                   اي نان براي    

كشتن آن مرد سجده رفتن چه بود؟ و نيز در خانه مثل ما غذا خوردن شـما چـه علـت داشـت؟                       
همينكه از جريان مطلع شدم با خود انديـشيدم كـه در زمـان سـلطنت مـن      : سلطان محمود گفت 

چراغ را خاموش كـن تـا اگـر از فرزنـدانم بـود مـرا                . ندانمكسي جرأت اينكار را ندارد مگر فرز      
محبت پدري مانع از اجراي عدالت نشود،چراغ كه روشن شد نگاه كردم ديدم بيگانـه اسـت بـه                   

اما خوردن غذا از اين جهـت  . شكرانه اينكه دامن خانواده ام از اين جنايت پاك بود،سجده نمودم   
م با خود عهـد نمـودم چيـزي نخـورم تـاداد را از آن      بود كه چون به چنين ظلمي اطالع پيدا كرد  

  .ستمگر بستانم،اكنون از ساعتيكه ترا در شب گذشته ديدم چيزي نخورده ام
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  :با عدالت بر دشمن پيروز شد
اميراحمد ساماني بر سر عمروليث از بخارا لـشكر         ) خليفه عباسي (بنا به دستور المعتضد باهللا      

ارا مي گذشت شاخه ميوه داري كه از باغ بيـرون آمـده بـود         هنگاميكه از كوچه باغهاي بخ    . كشيد
خواجه نظام الملك در سيرالملوك مي نوسيد كه اميراحمد با خود گفـت           . توجه او را جلب نمود    

اگر سپاه دادگري مرا منظور نموده دست به ميوه اين شاخه نزدند و آن را نشكنند بـر عمروليـث                    
  .  مي گردم جا بر پيروز خواهم شد چنانچه شكستند از همين

يكي از معتمدان را گماشت و باو دستور داد هر كس اين شاخه را شكـست او را پـيش مـن                    
سپاهيكه دوازده هزار سرباز و فرمانـده داشـت از آن كوجـه گذشـتند و هيچكـدام از بـيم                     . بياور

ان را  عدالت اميراحمد به شاخه ميوه توجهي ننمودند؛ گماشته پيش اميرآمده توجه نكردن سـپاهي             
به عرض رسانيد، امير از اسب پياده شده سر به سجده نهاد، نتيجـه اش ايـن شـد كـه در هنگـام                    
روبرو شدن دو لشكر، عمروليث با اينكه هفتاد هزار سرباز داشت شكست خورد اسبش او را بـه                  

  .ميان لشكر اميراحمد آورد و اسير گشت
بر سر ميـدان مـي ايـستاد تـا اگـر            دادگري اميراحمد بطوري بود كه در روزهاي برفي سواره          

بينوايي را دربانان مـانع از عـرض و نيـاز و درخواسـت در ايـن روز سـرد شـوند، او را ببينـد و          
  .   1تقاضايش را انجام دهد

  
  :نتيجه شجاعت

 اعتراض -)دومين خليفه خود سر عباسي( منصور دوانيقي    -شخصي را كه به طاغوت زمانش     
منصور با خشونت با او سخن گفت و        . بودند، نزد منصور آوردند   كرده بود و جاسوسها خبر داده       

آيا نزد  «: او نيز با كمال قاطعيت پاسخ منصور را مي داد، منصور كه بسيار ناراحت شده بود گفت                
  » من سخن مي گويي؟

) 111سوره نحـل آيـه      (اي كسي كه بر مؤمنان حكمراني مي كني، خداوند در قرآن            : او گفت 
 ؛ بيـاد آور روزي      َتأتي كُلُّ نَفسٍ ُتجادِلُ عن نَفِسها و تَوفي كُلُّ نَفسٍ ما عِمَلت           يوم  «:مي فرمايد 

را كه هر شخصي براي دفع عذاب، از خود مجادله و دفاع كند و پاداش و كيفـر هـر كـس طبـق               
  .»عملش داده مي شود

                                                           
  .20 نقل از تاريخ بحيره، ص-1
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ـ   . مي كننـد ) و سخن براي دفاع (انسانها با خدا مجادله     ) طبق اين آيه  ( داريم بـا تـو   مـا حـق ن
  سخن بگوييم و از خود دفاع كنيم؟

منصور با شنيدن اين سخن، خود را در بن بست ديد و او را بخشيد و حتي دستور داد جايزه           
  1.اي به او بدهند

آيا آيه اي كه غرور طاغوت را مي شكند، نبايد ما را بشكند و ما را متوجه آخرت سازد، كـه                      
  !ر طبق آن مجازات خواهيم گرديد؟همه اعمال ما رسيدگي خواهد شد و ب

  
  :نتيجه ترس

از دختر نجم الدين جعفي خوارزمي كه از دانشمندان بود، فرزندي : يكي از علما نقل مي كند     
نزد مادرش مـي آمـد   . متولد شد كه سرش مانند سر انسان بود و بقيه بدنش همچون بدن مار بود   

، جوالن مي نمود و هنگـامي كـه گرسـنه           كنار بركه اي در ميان آب     . و شير مي خورد و مي رفت      
مي شد نزد مادر مي آمد شير مي خورد و باز به ميان بركه آب مي رفت و همچون سـاير مارهـا،             

فتـواي بـه    ) اهل تسنن (چند ماه از اين جريان گذشت و علما         . در آب حركت و غواصي مي كرد      
  .قتل آن دادند و اين فتوا اجرا شد
چـه باعـث شـد كـه چنـين          «رزندي متولد شده بـود پرسـيدند        وقتي كه از آن زن كه چنين ف       

  »فرزندي از تو به وجود آيد؟
نمي دانم، جز اينكه ياد دارم هنگام آميزش با همسرم، از ماري ترسيده بودم              «: در پاسخ گفت  

  »2.و در آن حال شكل مار در ذهنم آمده بود
 -يد مي كند كه تخـيالت زن      آري علم روز نيز اين مطلب را از نظر رواني بررسي كرده و تأي             

 در نطفه اش اثـر گذاشـته و موجـب نقـص و عـوارض انحرافـي در            -بخصوص اكر بسيار باشد   
  .        فرزندش مي گردد
علي رغم داشتن قدرت و نيروي انتقام گيري باز از صفت كرم، بخشش، آقـايي               : نتيجه گيري 

  .ندو بردباري وارد مي شوند؛ اينها مدال هاي افتخار تاريخ هست
  

                                                           
 .565 كشكول شيخ بهائي، ص-1

  . به نقل از شرح قانون عالمه شيرازي502، ص 1 المخازن، ج-2
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  :هر كس عقل دارد حيا و دين نيز دارد
آمـد و از  ) ع(نـزد حـضرت آدم    ) ع(روزي جبرئيل   : فرمود) ع(اما علي   : اصبغ بن نباته گويد   

  .تو را به يكي از سه چيز مخير ساختم، يكي از آنها را بگير و بقيه را واگذار: ناحيه خدا گفت
عقـل را   : آدم گفـت  . دين -3حيا     -2 عقل     -1: آن سه چيز چيست؟جبرئيل گفت    : آدم گفت 

  .برگزيدم
خداوند به  «آنها در پاسخ گفتند     . از آدم جدا شويد   :  كرد عرض»حيا و دين  «جبرئيل خطاب به    

 .1»ما فرمان داده كه از عقل جدا نشويم، بلكه هرجا كه عقل باشد، ما نيز آنجا هستيم
  
  

                                                           
  .382، ص5ين، ج تفسير نورالثقل-1
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  :بخش دوم
  :مصداقهاي حماسه وعرفان در عهد معاصر

  
 :از شجاعت آيت اله كاشانييك نمونه 

من مدت دوزاده سال از قم به تهران نرفته بـودم، تـا اينكـه               : يكي  از بزرگان قم تعريف كرد      
در ايام سلطنت رضا خـان قلـدر بـود و آن           . يك كار ضروري باعث شد كه ناگزير به تهران رفتم         

ستور را با شدت    هم در وقتي كه دستور كشف حجاب را داده بود، و مأمورين جالد صفت اين د               
  . انجام مي دادند

در اين بحران در يك از خيابانها قدم مي زدم، ديدم زني با چادر مي رود، تـا چـشم يكـي از        
افسران دولت به آن زن افتاد با شدت يك سيلي به او زد و چادر را از سرش كشيد به طوري كـه   

  .من وحشت زده شدم
 مرحوم آيت اله ابوالقاسم كاشاني از آن پيـاده         در اين وقت ناگهان ديدم يك كالسكه ايستاد و        

معلوم شـد او از دور ديـده   (شد و از پشت سر يك سيلي به آن افسر زد و او را به لرزه در آورد                 
آن افسر واسوخته مانـد و  . سپس سوار كالسكه خود شد و رفت) كه آن افسر به آن زن سيلي زده 

  .من خيلي خوشحال شدم كه او به قصاص رسيد
  

  :تي مرد تمام دوران هابهش
. به سـه زبـان انگليـسي، عربـي، آلمـاني مـسلط بـود       . شيمي مي دانست . روحاني بزرگي بود  

كتاب . قانون اساسي مي نوشت   . روزهاي جمعه را با خانواده اش مي گذراند       . رياضي مي دانست  
امل بود كـه   شهيد بهشتي مردي ك   . واليبال را عالي بازي مي كرد     . تربيت كودكان را تأليف مي كرد     

او تنها به علوم ديني اكتفـا نكـرد و دانـش خـود را در                . زندگي اش را وقف انقالب و مردم كرد       
  .ابعاد متعددي گسترش داد

دفتر را باز كرد و از حفظ چيزهايي        . ننوشته بود . معلم بچه ها را صدا كرد بيايند انشا بخوانند        
تـو  ": گفـت . بهشتي معلم كالس بـود . زنگ تفريح صدايش كردند . نمره اش شد بيست   . را گفت 

 "!كه بلدي انشاي ننوشته بخواني سعي كن بنويسي
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 ساله كه بوديم دسته جمعي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر مـي كـرديم اول          15مي گفت   
يكيمان مي گفت بعد يكي ديگر ، اثرش زياد بود مي گفت فهميديم همه چيز در جماعت اسـت                   

  .   خدا با جماعت است دست» يداهللا مع الجماعه«. 
  

  : نگاهي به سوابق ورزشي سرداران شهيد
  ):خاطرات سردار قاسم سليماني از (410اطاعت پذيري گردان 

بعـدازظهر از آب    . قبل از عمليات كربالي چهار، در رودخانه  بهمن شير تمرين مـي كـرديم              
هـوا خيلـي   . يـديم خارج شديم، لباس هاي غواصي را بيرون آورديم و به طرف ساختمان هـا دو         

بـرادر  ": نيمه شب پيك فرمانده گردان رسـيد و گفـت         . با كاله و اوركت زير پتو رفتيم      . سرد بود 
در آن هواي سرد چـرا      .  تعجب كردم  ".عابديني مي گويد بچه ها را بيدار كنيد تا وارد آب شوند           

رف اتاق فرمانده   باد سردي به صورتم خورد، به ط      . ؟ از اتاق بيرون آمدم    !بايد وارد آب مي شديم    
. هـوا سـرد اسـت     ": بعد از سالم و احوالپرسي گفتم     . حاج آقا سليماني را آنجا ديدم     . گردان رفتم 

دسـتوري  ": عابديني گفت. من با اوركت خوابيده بودم، دلم نيامد در اين هوا بچه ها را بيدار كنم         
.  بچـه هـا را بيـدار كـردم        تابع سلسله مراتب بودم، بنـابراين      "را كه پيك گردان آورده، اجرا كنيد      

لباس هاي خيس غواصي در آن      . به طرف آب رفتيم، لباس را بيرون آورديم       . كسي اعتراض نكرد  
: قبل از ورود به آب پرسـيديم      . هوا حسابي سرد و خنك شده بود، با وجود اين، آنها را پوشيديم            

    "چقدر در آب بمانيم؟"
  . رد آب شديمواس  پ".تا وقتي كه خسته بشويد": عابديني گفت

 به قدري بود كه در آن نيمه شب سرد حتي يك نفر هم              140اطاعت پذيري بچه هاي گردان      
بچه ها تا جايي كه توان داشتند در آب كار كردند و حاج قاسم سليماني آمـادگي                 . اعتراض نكرد 

 .آنها را كنترل كرد
ـ          . از آب بيرون آمدم    ه طـرفم دراز كـرد و       قاسم ميرحسيني كنار آب ايستاده بود، دسـتش را ب

دستم را بگبر و فشار بده ببينم اگر شب عمليات با سـرباز عراقـي روبـه رو شـدي تـوان        ": گفت
  . انگشتانم از سرما باز و بسته نمي شد.  دستم را به طرفش بردم".خفه كردنش را داري

ز بـر   با داشتن توان و قدرتي وصف ناپذير اطاعت پذير بودند تا مدال افتخارشان امـرو              ! آري
  .تارك گيتي به نمايش گذاشته شود
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  ):سردار شهيد محمد رضا قربان زاده(  :شناگر ماهر
ايـن طـور كـه      . اول رفت تو چند تا گردان     . هيكل ريز و كوچكي داشت    .با سن كم آمد جبهه    

آن قـدر تـو عمليـات هـا از         . يادم مي آيد رفت تو گردان شهيد پايدار و بعد شهيد ميـر حـسيني              
وقتي فرمانده گروهـان شـد   . ن داد كه شد فرمانده دسته و بعد فرمانده گروهان   خودش لياقت نشا  

    من خودم بارها با چشم خودم ديـدم كـه نيروهـايش بـا تعجـب نگـاهش       . پانزده سالش هم نبود 
  !اين فرمانده گروهان است؟: مي كردند و مي گفتند

ه اين پسر ريـز نقـش اگـر    ولي دست كم ماها مي دانستيم ك. شايد حق داشتند، شايد نداشتند 
  . آب ببيند شناگر قابلي است

ميرحـسيني  .  فرمانده گروهان يكي از گردانها ميرحسيني بود4يادش بخير تو عمليات والفجر  
        گروهـان محمـد رضـا بايـد        . قرار بود در ارتفاعـات پنجـوين عمليـات كننـد          . مسئول محور بود  

 مي رفت ارتفاع را دور مي زد و مي آمـد نزديـك              يعني بايد . مي رفت روي ارتفاع عمل مي كرد      
     من با چشم خودم ديدم و با گـوش خـودم شـنيدم كـه ميرحـسيني از پـشت بـي سـيم بـه                         . آنها

  .محمد رضا مي گفت برو فالن سنگر را خاموش كن يا فالن تير بار يا فالن سنگر كمين را
  !آ بارك اهللا محمدم: مي گفت! آ ماشااهللا محمدم:  مي گفت

محمد رضا هم كم نمي گذاشت تا دستورش را مي گرفت تنـد و تيـز مـي رفـت كـارش را                       
  .انجام مي داد

  كارش چطور است؟: از ميرحسيني پرسيدم
  .هنوز دستورم تمام نشده، دويده و رفته آن جايي كه گفته ام. حرف ندارد: گفت

.  عراقـي هـا زد     همه مي گفتند ضربه هاي زيادي به      . سخت ترين سنگرها را تخريب مي كرد      
  ) پيرامون زندگي سردار شهيد محمد رضا قربان زاده"سوار مي آيم"برگرفته از كتاب (

  
  : ورزش در خط مقدم )خاطره اي از شهيد محمد نصرالهي( فرمانده من

  . نقش بسزايي داشت8شهيد محمد نصرالهي در آماده سازي عمليات والفجر 
دم جمعيت زيادي كه آنجـا ازدحـام كـرده بـود،     يك روز از مقابل بهداري لشكر عبور مي كر  

  .توجه مرا جلب كرد
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چشمم به محمد افتاد در حاليكه سرم در دسـتش بـود قـصد خـروج از بهـداري را                    . ايستادم
     معلوم شد محمد را به دليـل بـي هوشـي ناشـي از ضـعف و                  "چه خبر است؟  ": پرسيدم. داشت

  . ي بهتر شده بود قصد مراجعت داشتبي خوابي به بهداري منتقل كرده اند و چون كم
بايـد از قـايق هـا      ":  پاسـخ داد   "!كجا با اين عجله؟   ": خودم را به نصرالهي رساندم و پرسيدم      

   ".سركشي كنم
بـا  ".برگرد، دراز بكش و كمي استراحت كن      ": در حاليكه جلوي خنده ام را گرفته بودم گفتم        

  . ناراحتي برگشت
ا ديد در حاليكه پشت خاكريز از اين طرف بـه آن طـرف              چند روز بعد علي نجيب زاده او ر       

  .محمد در آن صبح عمليات در حال ورزش صبحگاهي بود. مي دويد
 ثاراهللا در دوران    41خاطراتي كوتاه از سردار رشيد اسالم حاج قاسم سليماني فرمانده لشكر            (

  )دفاع مقدس
  

ـ  بـه پا   يمتـاز  و با معدل م    ي را بخوب  ييدوران ابتدا : سالجقه يمحمدعلشهيد         از دي رسـان  اني
    و مي كـرد  ي نمـ  دارشيـ  اگـر ب   ي گرفت حت  ي نمازخواندن را آغاز كرد و روزه م       ي سالگ 10 ي ال 8
 . گرفت ي مي سحري روزه اش را بي ادهي نرسفي تو به سن تكلمي گفتيم

ـ زيـ  در دروس خود موفق بود تابستانها ن       نكهي عالوه بر ا   زي ن يي دوران راهنما  در ه و  در كتابخان
 كرد و معروف بود به پاسـدار كوچولـو در جلـسات قـرآن               ي خدمت م  ي سپاه افتخار  يكتابفروش
 ي در جلـسات دعـا     شهيـ هم.  گرفت   ي دوشنبه و پنج شنبه را روزه م       شهي فعال داشت هم   يشركت
 غـسل جمعـه را      شهيـ  كـرد هم   ي گاه فراموش نمـ    چي قبور شهدا را ه    ارتي شركت داشت ز   ليكم

و از  .  بـود  هيـ جزو گروه مقاومت مسجد مهد    .  داد ينماز جمعه را انجام م     ضهي داد و فر   يانجام م 
 اتيخـصوص .  كـرد  ي از منكر شـركت مـ      ي در مسئله امر به معروف و نه       جي بس ي ها گاهيطرف پا 

 در  ي درهمه اوقات فراغـت حتـ      -3 صبور بود    اري بس -2 دائم الوضو بود     -1 : شاني ا يبارز اخالق 
 ي داد و اگـر پـول      ي مـ  تيـ  اهم اتيـ  كرد كمتر بـه ماد     يوت م  روزمره قرآن تال   فهي انجام وظ  نيح

 بخرم قبول گري دي مستحقي كه برا دي را بده  ي گفت اگر پول   ي تا كفش بخرد م    داديپدرش به او م   
 كـرد و صـله رحـم را نـسبت بـه             ي مـ  ياديـ  نسبت به پدر و مادر احتـرام ز        شهي هم -4. كنم   يم

 .  كردي متي رعاشانيخو
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 آغاز كرد و تابستان رفـت و بعـد ازآن مرتـب بـه               ييسوم راهنما  جبهه رفتن را از      يمحمدعل
 چـون  ي ورزشـ  يتهاي در فعال  نيو همچن .  داد   ي رفت و همزمان با آن به درسش ادامه م         يجبهه م 
 شهيـ  را هميذكـر كلمـه افـوض امـر     .  داشت ياري كونگ فو كوشش بس    - شنا   - جودو   -فوتبال  

 بـوده  ي بچه خود ساخته ايلي خي محمدعل كنند كه در جبههي متيحكادوستانش . برلب داشت 
 كيـ  كـه    كيـ  ي كـربال  اتي در عمل  ي داشته و حت   ي دوستان و همرزمان را برخود مقدم م       شهيهم

 نسبت به اسرا محبـت داشـته و بـه آنهـا احتـرام و      يلي خي به آنها داده بودند محمدعل  ريگروه اس 
 شـده بـود   ديودش شـه  كه خي آخراتي شب عملي حتندي گويدوستانش م. محبت داشته است  

هرگـاه  .  غـواص بـود   408 در گـردان  ي داده چـون محمـدعل  ياول دوستانش را از آب نجات م   
 شـهادت برسـم و      ضي گفت مادرجان دعاكن مـن بـه فـ         ي  كرد به مادرش م     يمادرش صحبت م  
 در يدي شـه  انو مادرجـ  .  كه جنـازه مـرا حمـل كننـد         فتندي مردم به زحمت ن    يگمنام شوم كه حت   

 دايـ  سال جنازه اش پ9 چنانكه بعد از    دي رس شيو به آرزو  . رب دارد كه گمنام باشد     خدا ق  شگاهيپ
  .بودورزش در رشته اسب سواري داراي مقام قهرماني  در وي.شد

  
از كودكي عالقه مفـرط شـديدي      .  در كرمان متولد شد    1339/2/22در  :  شهيد مرتضي نشاط  

بعد از دوره دبستان مطالعـه      . عشق مي ورزيد  به دين مقدس اسالم داشته و به انبياء و ائمه اطهار            
از جمله  . در رشته هاي مختلف ورزشي افتخاراتي كسب كرد       . كتب ديني و مذهبي را شروع كرد      

رتبه ؟؟؟ مسابقات دوچرخه سواري دانش آمـوزي كـه همـراه تـيم            . مقام اول بكس استان كرمان    
مقـام اول   .  در كاراتـه داشـت      سالگي كمربند سـبز    19در  . براي مسابقات كشوري به تهران رفت     

رشته شناي قورباغه در سطح كرمان و مدت دو سال به سمت نجات غريق در اسـتخرهاي كـاخ                   
 سـالگي كـارت     19مـده، در    آ كه هم اكنون بنام خـودش اسـت در           يي تخت ناشخر  جوانان و است  

مـرين   موتورسواري هم ت-در رشته هاي دو . عضويت سازمان نجات غريق ايران را دريافت كرد 
همان سال براي خدمت سربازي خود را معرفـي         .  ديپلم گرفت  59-58در سال تحصيل    . مي كرد 
      بنـا بـه   .  هـوابرد شـيراز ملحـق شـد        55بعد بـه تيـپ      . دوره تعليماتي را در بيرجند گذراند     . كرد

گفته هاي يكي از همرزمانش كه گروهبان دسته آنها بود مرتضي با كارهاي خارق العـاده اي كـه                   
او آرپي جـي زن بـود       . ميشه از خود نشان مي داد تمامي پرسنل تيپ را به حيرت وامي داشت             ه

 .اما در همه كارهاي نظامي با اگاهي كامل وارد عمل مي شد
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   ماهي كه در خط مقدم بود بارها تا مـرز شـهادت پـيش مـي رود ولـي بـه طـرز                        9در مدت   
 در درگيري سختي كه با عراقيها داشـتند  60/6/27در تاريخ . معجزه آسايي جان سالم بدر مي برد   

 كيلومتر پيشروي نيروهاي خودي شده، مرتـضي در حاليكـه از سـنگري بـه                53و نهايتا منجر به     
  .سنگر ديگر مي رفت هدف موشك قرارگرفت و به لقاءاهللا پيوست

  : شهيد نشاطگلچيني از دفتر خاطرات و نامه هاي
 ؛ خدمت خانواده محترم و گرامي

رض سالم اميدوارم كه حال همگي شما خوب بوده و سالمت و شاد باشيد، اگـر از             پس از ع  
احواالت من خواسته باشيد به ياري خدا خوب و صحيح و سـالم هـستم و هـيچ گونـه كـسالتي         

خوشبختانه همان طور كه اطالع داريد در يك حمله گسترده و غافلگيركننده كه صبح روز               . ندارم
 بـا پيـروزي     اهللايوسـت بـه يـاري خداونـد بـزرگ و بـه فرمانـدهي                 بوقـوع پ   60/2/31پنج شنبه   

صبح زود حمله كرديم و در عرض نيم ساعت چندين دهكـده را كـه               . چشمگيري روبرو گشتيم  
دست عراقيها بود، گرفتيم و در اين عمليات كـه هـوابرد و پاسـدار و بـسيج و پـشتيباني زرهـي                       

 كشته عراقيها بجـا گذاشـتند   50تيم و حدود  اسير گرف100صورت گرفت تنها از منطقه ما حدود     
و مقدار بسيار زيادي مهمات و اسلحه و نفربر و موشـك انـداز زرهـي جـا گذاشـتند در غـرب                       

عراقيها كيلومترها عقب   .خالصه حمله موفقيت آميزي بود    .  اسير گرفتند  400سوسنگرد نيز حدود    
در ضـمن   . نكه ضربه محمي خورده اند    نشيني كردند و االن ما منتظر حمله آنها هستيم، اما مثل اي           

ديگر حرفي ندارم، مگر اميد به پيروزيهاي آينده از قول من همه دوستان             .  شهيد داد  4گروهان ما   
در . همه شما را به خداي مي سـپارم       .و آشنايان و اقوام را همگي سالم و دعاي فراوان مي رسانم           

  60/3/2خدانگهدار شما مرتضي . ضمن پاكتها نامه عراقي است
خدايا چنان كن كه هميشه همان باشم كه تو مي خواهي و اميدوارم كه از من راضي باشـي و       

 .در امر خودسازي مرا موفق بداري

خدايا مرا از نيبت جهاد محروم نكن و شهادت را نصيبم كن و اگر شهيد شـدم دوسـت دارم        
 . آنطور كه سربازان صدر اسالم چنين بودند كسي در مرگ من گريه نكند،

 زندگي يعني رفتن، مردن يعني ماندن

  .چه افتخارآميز است رفتن شهيدان، آنها كه آرزويشان شهادت است،رفتن را رهايي مي دانند
اميدوارم در پناه يزدان براي شركت در جهاد اكبر با آگاهي بيـشتر       :60/2/27و قسمتي از نامه     

جبهه جهاد اصغر اسـت و مبـارزه      اينجا  . در جهت سازندگي مملكت ويران شده مان كوشا باشيم        
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مهم مبارزه با هواي نفس و خودسازي است كه اميدوارم نصيب همه            . با دشمن خيلي آسان است    
 .ما بشود

آدمـي هميـشه در محروميـت قـدر نعمـت را       : چنين نوشته است  60/4/29و باالخره در نامه     
ي از محـل ارزش آن      ميداند و نعمت دوستان و نزديكان هم يكي از آنها ست كـه در وقـت دور                

معلوم مي شود در هر صورت سرنوشت اينطـور خواسـته و خوشـحالم كـه ايـام سـربازي را در           
رهترين و مقدس ترين سرزمين مي گذرانم و خدا را شكر مي كنم كه يان سعادت بزرگي را كـه              

ه البته جهاد اكبر مبارزه بـا هـواي نفـس اسـت، كـ     . جنگيدن در راه اسالم است ، نصيب ما كرده         
  .انشاءاهللا خداوند آنرا هم بما عطا خواهد كرد

  
   ) نام پروردگار جهاد كنندگان ه ب( ) بسم رب المجاهدين ( :يداهللا هژبرى

... و َل ذينَاَل ِب رونَبِشسَتي  م يال َخ م اَ ِهلِفن َخ م ِم ِهوا ِب ُقلح ـ وف ع ـ    يِهَل م و ال ه ـ حزَم ي    ...ون  ُن
ن مومنانى كه هنوز به آنها نپيوسته اند و بعـدا در پـى آنهـا            آبشارت و مژده دهند به      )شهداء(ان  آن

 .  از فوت متاع دنيا هيچ غم نخورندبسراى آخرت خواهند شتافت كه از مردن نترسند و

پروردگـارا توفيـق شـهادت در راهـت را بـه مـن              (  ك  بيِلفى س    ةَهاد الَش وفيقَقنا َت رزال ملهلاَ
يداهللا هژبرى ماهانى پاسدار ان  انقالب اسالمى كاغذ پـاره اى             اكنون كه اين جانب      ) عنايت فرما   

دردست گرفتم و چيزى بعنوان وصيت نامه مى نويسم غرق در شاديم و انگار هر لحظه به سوى                  
اما اى خداوند ما جانمان را هديه مى كنيم تا قـران تـو در جهـان    . معشوقم اهللا نزديكتر مى شوم      

 . سر بلند شود 

د و مطلوب و ارزوى من قسم به عزتت كه مـن كـسى را كـه  گناهـانم را     اى مقصد و مقصو 
 . م را جبران كند جز تو نمى بينم نو انكه در هم شكست ببخشد غير تو نمدانم

آرى به فرمان نايب مهدى آمده ام در جبهه تا اين كلمه را به اثبات برسانيم كه حـسين جـان                     
همـان  . ان بدنت را با سم اسب پـاره پـاره كردنـد             كافر. اگر در صحراى كربال نبودم ياريت كنم        

كافران امده اند و در اين زمان با فرزندت به كارزار بر خاسـته انـد ،حقيـر بـراى حفـظ  اسـالم                          
ومسلمين و واليت فقيه و حكومت جمهورى اسالمى ايـران و رهبـرى امـام خمينـى ايـن راه را                    

هترين سعادت همـه انـسانهاى روى زمـين    اگاهانه و روى شناخت قبلى انتخاب كردم و اين راه ب   
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مى دانم ،اما اى حسين جان اى سرور آزاد مردان اى منجى بشريت سوگند مى خـورم اگـر ايـن                     
 . و فرزندت خمينى بر نخواهم داشتكفار بدن مرا بر زير تانكها يشان له كنند دست از راه تو

نج كشيده اى حاللم كن و      پدر جان عزيز از جان بهترم حاللم كن مادر جان بسى براى من ر             
افتخار كنيد كه فرزندى در اين راه داده ايد پدر ارجمندم با استقامت، صبر و شكيبايى از انقـالب           
اسالمى دفاع كن   مبادا روحيه خود را ببازى وگريه كنى و اما روى سخنم با تو برادرجان عزيـز                     

و رهبر بر ندارى و بايد به ايـن  تو بايد از شهادت من همچون كوه استوار باش و دست از اسالم             
نكته توجه كنى كه مسئوليت تو سنگين تر مى شود امدوارم كه از عهده اين مسئوليت خطيـر بـه                    

 . نحو احسن برايى 

تو را به خدا قسم قدر و ارزش يكديگر را بدانيـد و از غيبـت و حـسد و كبـر و                 : خواهرانم  
    وقتـى از اينهـا دورى جـستيد اينقـدر قـوى            دروغ و حب دنيا خالصه رذايل اخالقى پرهيز كنيد          

مى شويد كه احساس مى كنيد خدا را داريد مى بينيد ، البته هدف نهايى پيروزى اسالم است چه                
اگر زنده مانديم كه خوشحالى ديگرى است و ان چشيدن مـزه شـيرينى        بكشم و چه كشته شويم    

م به هـر حـال پيـروزى بـا اسـالم            پيروزى اسالم و اگر كشته شدم مزه شيرينى شهادت را چشيد          
      آنرا ثابت كرده خداونـد وعـده آنـرا در قـران داده اسـت ، در پايـان سـفارش                     )ع(حسين  . است  

مى كنم كه مرا در جمع شهدا اخير كنار برادران همرزم سپاهى هم در بهشت زهـرا مامـان برابـر                     
  . مي باشدورزش سبك كاراته داراي مقام قهرماني  دروي.مخابرات دفن كنيد 

  
 سال بيشتر نداشت، فرمانده لـشكر بـود و در عـين دالوري              23در حاليكه   : شهيد زين الدين  

چنانچه صـبحگاهي بـه نيروهـاي تحـت         . دعا و نماز نيمه شبش همه راه به خود جذب مي كرد           
نخوانده اند و اين يـك حركـت رو بـه           ) نماز شب ( نفر تهجد    13نظارتش مي گويد ديشب تنها      

  .برنده نيروها بوسيله استمداد در جهت عرفان و معنويت استجلو و پيش 
  

 داراي سابقه ورزشي، قدرت تصميم گيري، دانايي در فرماندهي، تـالش در             :شهيد متوسليان 
 كيلـومتري   83يكـي از برنامـه هـاي ايـشان پيـاده روي             . ارتقاي آمادگي جسماني رزمندگان بود    

  .در اهواز تا دارخوين بودرزمندگان لشكر ممد رسول اهللا از عقبه اصل 
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 داراي سوابق ورزشي در رشته هاي فوتبـال، واليبـال و باسـتاني كـار بـه ابعـاد                    :شهيد  كلهر  
از ورزش بـه عنـوان      . اخالقي و معنوي ورزش در كنار ورزش همگاني و قهرماني توجه داشـت            

  . ايمان بودورزشكار، رشيد، با شهامت، بدون ترس و با. حفظ سالمت جسماني استقبال مي كرد
  

براي افزايش توان رزمي بـه پيـاده   .  در رشته رزمي كاراته داراي كمربند بود   :شهيد بروجردي 
علـي رغـم مـشغله زيـاد از پـرورش           . به فوتبال عالقه مند بـود     . روي و كوهپيمايي مي پرداخت    

  .جسماني غفلت نمي كرد
  

 داراي مدال بود و كار دوم       در شمشيربازي .  به فوتبال و واليبال عالقه داشت      :شهيد كالهدوز 
  .  در ورزش هاي صبحگاهي شخصاً شركت مي كرد. او ورزش بود

   
  . در بيشتر اوقات فراغت خود به رشته ورزشي فوتبال مي پرداخت:شهيد همت

  
  .ربيت بدني بودت دانشجوي رشته :شهيد كاظمي

  
 ومـادرش  درشهرستان مـشهدمتولدشد،پدرش رضـا  1333درچهارم فروردين :پرويزسليمي كيا 

 درآبـادان   1360پاسـداربود وهفـتم مهرمـاه       .مريم نام داشت تا پايان مقطع راهنمايي درس خواند        
    اورا محمـد نيـز  . و مزار وي درشهرستان كرمـان واقـع اسـت        .براثراصابت گلوله به شهادت رسيد    

  .مي ناميدند
  

ش درشـهركرمان متولـد شـد پـدرش احمـد طالفـرو           1342پانزدهم ارديبشت : محمود تجلي 
بـه  .ومادرش زهرا نام داشت،تاپايان مقطع متوسطه در رشته اقتصاد درس خواندوديپلم گرفت           .بود

در شـلمچه براثـر اصـابت گلولـه بـه          1361عنوان بسيجي درجبهه حضور يافت،بيست و سوم تير       
  .مزار وي درگلزار شهداي زادگاهش واقع است.شكم وكمر شهيد شد
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 درروسـتاي طاهرآبـاد از توابـع شهرسـتان          1353يكم فـروردين    :محمد رضا ذهاب ناظوري   
پدرش حسين ومادرش زهرا نام داشت تاپايـان مقطـع متوسـطه در             . كرمان چشم به جهان گشود    

پاسـدار  .ازدواج كرد وصاحب دو دختـر شـد       1377رشته انساني درس خواند وديپلم گرفت سال        
مـزاروي درگلـزار    .سيددر ارتفاعات سيرچ براثر سانحه هوايي به شهادت ر        1381سي ام بهمن  .بود

  .درورزش سبك رزمي رشته شوتوكان داراي مدارك قهرماني مي باشد.شهداي كرمان واقع است
  

پـدرش حـسين   .درشهر كرمان بـه دنيـا آمـد   1342 بيست سوم آذر:محمد رضا تدين سعيدي 
ت تا پايان مقطع راهنمايي درس خواند،به عنوان سرباز ارتش به جبهه رف           . ومادر پاينده نام داشت   

مـزار وي درگلـزار شـهداي    .اثر اصابت تركش به سينه شـهيد شـد   سومار بر  در 1367هفتم مرداد 
  .درورزش سبك كشتي فعاليت وداراي مقام قهرماني مي باشد.زادگاهش واقع شده است

 

پدرش احمد  . درشهرستان زرندمتولد شد   1344 سي ام بهمن     :محمد رضا قربان زاده زرندي    
پاسـدار بـود باسـمت    .تا پايان مقطـع راهنمـايي درس خوانـد        .م داشت كشاورز بود ومادر رقيه نا    

در بيست ويكم دي مـاه  . ثاراهللا انجام خدمت بود   41لشكر  )ع( تيپ امام سجاد   411فرمانده گردان   
 درشلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع           1365

  .صاحب مقام قهرماني استاست در ورزش هاي همگاني وواليبال 
  

پـدرش  . در شهر كرمـان بـه دنيـا آمـد    1343پانزدهم آذر ماه :حسين شيرواني سعادت آبادي 
تاسوم متوسطه درس خواند وبه عنوان پاسدار    .حبيب اهللا كشاورز بود ومادرش شهربانو نام داشت       

ادت  دراسـالم آبـادغرب براثـر اصـابت تـركش بـه شـه              1367پنجم مرداد .در جبهه حضور يافت   
  .در ورزش داراي مدارك قهرمان دررشته كاراته مي باشد.مزاروي در زادگاهش واقع است.رسيد
  

 درروستاي كوهبنان از توابه شهرستان زرنـد چـشم بـه            1342دوم فروردين :علي اكبري جور  
تاپايـان مقطـع   . پدرش عباس راننده دانشكه فني بـود ومـادرش فاطمـه نـام داشـت           .جهان گشود 

شاغل نيروي  .ازدواج كرد وصاحب يك دختر شد     1367سال. عمران درس خواند   كارداني در رشته  
   در كرمان هنگام درگيـري بااشـرا براثـر اصـابت گلولـه بـه قلـب                 1372انتظامي بود،چهارم خرداد  
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درورزش دررشته كاراته صـاحب مقـام   .مزار وي در گلزار شهداي شهركرمان قرار دارد      .شهيد شد 
  .ومدرك مي باشد

  
 درشهر اسالم آبادغرب توابع شهرسـتان آذربايجـان         1340هجدهم بهمن    :ر  حميدخواجه پو 

پدرش مراد ارتشي بود ومادرش مطهره نام داشت تاسال چهرم متوسطه درس خواند             . به دنيا آمد  
دربستان بر اثر اصابت تـركش بـه   1360به عنوان بسيجي در جبهه حضور داشت سيزدهم آذز ماه  

درورزش دررشته دوي صـحرا نـوردي       .داي كرمان واقع است   مزار وي درگلزارشه  .شهادت رسيد 
  .داراي مقام قهرماني  مي باشد

  
 درشهرستان بم متولدگرديد پدرش محمود ومـادرش ايـران          1348درسال  :غالمرضا درگاهي 

ــت  ــام داش ــد   .ن ــرق درس خوان ــته ب ــپلم رش ــوق دي ــصيلي ف ــدرك تح ــان م ــداربود . تاپاي پاس
سـي ام   . سـت وا انـدگار يهاي محمدمهدي ومحمد علـي      دوپسر به نام    .ازدواج نمود 1372درسال
مـزار وي درگلـزار شـهداي       .در ارتفاعات سيرچ براثر سانحه هوايي به شهادت رسـيد         1381بهمن

درورزش دررشته هاي رزمي ووشو،فول كيك بوكـسينگ،ساندوانگ داراي مقـام           .كرمان مي باشد  
  .قهرماني مي باشد

 

فـوت  (پـدرش رضـا     .رستان كرمان متولد شد    درشه 1353چهاردم مرداد :محمد كاظم الهوتي  
تا پايان مقطع كارداني دررشـته علـوم وفنـون نظـامي تحـصيل      .ومادرش فاطمه نام داشت  )1380
 در 1381پاسدار بود سي ام بهمـن  . ازدواج كردوصاحب يك پسرويك دختر شد1375سال  .نمود

گلزار شهداي زادگـاهش  مزار وي در .ارتفاعات سيرچ كرمان براثرسانحه هوايي به شهادت رسيد    
  .درورزش رشته دوچرخه سواري داراي مقام قهرماني است.واقع است

  
 درروسـتاي آشـين از توابـع    1353دوازدهـم ارديبـشت     :حميدرضا اسـماعيل زاده آشـيني     
پدرش احمد كارگر شركت مس سرچـشمه بـود ومـادرش           .شهرستان بافت چشم به جهان گشود     

 ازدواج نمـود و  1378سـال .ي درس خوانـد وديـپلم گرفـت     تاپايان مقطع تجرب  . صنوبر نام داشت  
 درارتفاعات سـيرچ كرمـان بـر اثـر سـانحه            1381پاسدار بود،سي ام بهمن     .صاحب يك پسر شد   



 

  

  پهلوانان جاويد 74

مزار وي درگلزار شهداي كرمان واقع است اورا شاهين نيز مـي ناميدنـد              . هوايي به شهادت رسي   
  . قهرماني  مي باشددر ورزش رشته تكواند راانتخاب كرده بو كه داراي مقام

  
 آبـاد از توابـع شهرسـتان بافـت         ل درروسـتاي جميـ    1352 يكـم  مهرمـاه       :ابراهيم سـليماني  

سال .پدرش موسي،كشاورز بود مادرش گل افروز نام داشت،تادوم متوسطه درس خواند          .متولدشد
 درارتفاعات سـيرچ كرمـان      1381پاسداربود،سي ام بهمن    . ازدواج كردوصاحب دوپسر شد    1376
اورا .مزار وي در گلزار شهداي شهرستان كرمان واقع اسـت . اثر سانحه هوايي به شهادت رسيد   بر  

  .درورزش در رشته واليبال صاحب مقام قهرماني  است. ايرج نيز مي ناميدند
  

پدرش اكبر، خيـاط بـود      .  درشهر كرمان متولد شد    1346بيست ويكم آذر     :عليرضا  ترشيزي  
بـه عنـوان سـرباز    . يان مقطع راهنمايي درس خواند، تراشكار بـود تا پا . ومادرش اختر نام داشت     

               13 67 هشتم خرداد بييست و. ارتش به جبهه رفت
پيكر وي در گلزار شـهداي زادگـاهش   . در مريوان بر اثر اصابت گلوله تانك به سر شهيد شد       

  .شددر ورزش در رشته فوتبال داراي مقام قهرماني مي با.به خاك سپرده شد
 

 در روسـتاي شـاه آبـاد از توابـع           1342بيـستم بهمـن مـاه       :سيد جالل الدين غزنوي يـزدي     
تا پايـان مقطـع متوسـطه    . پدرش سيد علي ومادرش نقاب نام داشت  . شهرستان شيراز به دنيا آمد    

 در فاو بر اثر     1364ستوان دوم ارتش بود بيست و يكم بهمن       . تحصيل كرد وديپلم انساني  گرفت     
در ورزش  .  به شهادت رسيد مزار وي در گلزار شهداي  شهر كرمـان واقـع اسـت                اصابت تركش 

  .رشته كاراته را پيگير بود وداراي مقام قهرماني است
  

 در روستاي دارسينوئيه از توابع شهر كرمان چـشم بـه            1355يكم فروردين   : رسول ابراهيمي 
تـا اول راهنمـايي     . اشـت پدرش اسداله كارگر شركت پشم بود ومادرش زهرا نام د         . جهان گشود 
 درفكه بهشهادت رسيد مـزار وي درگلـزار   1374سرباز ارتش بود، بيست ونهم تير     . درس خواند 

  .در ورزش كاراته راانتخاب نمود وداراي مقام قهرماني است. شهداي كرمان واقع است
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پـدرش داداش   . درشهرستان بابل به دنيـا آمـد       1333 هفتم ارديبشت    :سهراب داداش نيا لهي   
 ازدواج نمـود  1357در سـال .دانشجوي دكتـراي پزشـكي بـود     .علي ومادرش خانمجان نام داشت    
شـشم دي   .پزشك بود،به عنوان بسيجي درجبهه حـضور يافـت        .وصاحب دو پسر ويك دختر شد     

مـزاروي در خوشـرود شهرسـتان مازنـدران     .انديمشك بهشهادت رسـيد   - درجاده اهواز  1366ماه  
  .ش انمتخاب نمود وداراي مقام قهرماني استرشته ي كشي را در ورز. واقع است

  
پـدرش  . درشهر كرمان بـه دنيـا آمـد        1340 بيست ونهم آذر ماه      :محمد علي كرباسي راوري   

بـه  . تاپايان مقطـع متوسـطه تحـصيل نمـود        . محمد شاغل مخابرات بود ومادرش ربابه نام داشت       
ر غـرب كـارون شـهيد        د 1361دهم ارديبهش ت ماه     . عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت      

 در زادگـاهش بـه خـاك    1368پيكر وي مت ها در منطقه بر جانمود وپس از تفحص سـال       . شد
  .در ورزش فوتبال بازي مي كرد وداراي مقام قهرماني در اين رشته مي باشد.سپرده شد

آيـا  . بينيم كه هر يك چه ويژگيهاي خاصي داشتند        با يك نگرش كوتاه بر زندگي شهيدان، مي       
پاكي نيـت بـه لقـاءاهللا و ديـدار خـدا، تنهـا معـشوق         تون بدون خلوص و صفاي قلب و     يمگر م 

عاشقان از خود رسته، تنها مراد جانبازان از مريد رهيـده، و تنهـا اميـد خائفـان و راجيـان از بنـد          
 او   بينـد حـضور مالئكـه در نـزدش را،           او مـي  . »شهيد و شهادت  «گسسته پيوست؟ عجيب است     

 »عند ربهم يرزقون  «بيند    كه خداوند براي او آماده كرده از نعمتهاي بهشت، او مي          بيند آنچه را      مي
چـه خـوب    راسـتي،  ! شوند؛ آنهم چه رزقي    بيند از نزد پروردگارشان رزق داده مي        آري، او مي  . را

چه زيبا معناي هستي و زندگاني را يافتند، دريافتند كـه بايـد بنـده خـدا بـود و ره                 هدايت يافتند، 
تـرين راه و   و چه زيبا و دلرباست براي آنان كه كوتـاهترين راه، ايثارگرانـه  .  خدا را پيمودقرب به 
مگر نه اين است كه هر لحظه زندگي را بايد به يـاد             . را يافتند »  و ايثار  شهادت«ترين راهِ     جانبازانه

اه، تـرين ر    پـس، چـه بهتـر كـه حكيمانـه         . خدا بود، و بايد هر لحظه ره قرب بـه خـدا را پيمـود              
و . را پيمـود » شـهادت «تـرين راه   تـرين راه و جاودانـه   خالـصانه  ترين راه،  عاشقانه كوتاهترين راه،  

سـالكان راه حـق، راه    . شهيدان چه زيبا در مسلك صالحان طريقِ حق ره معشوق را درنورديدنـد            
د رسـتگاري  هاي بلن انبيا، راه صديقين، راه شهدا و صالحين ـ كه در پيمودن راهشان و نيل به قله 

دهند و از هرگونه وابـستگي   هراسند و از هيچ چيز باكي به دل راه نمي و فالح ـ از هيچ چيز نمي 
همـسر، مظـاهر مـادي،        آنان خود را از قيد فرزند،       . اند  اند، زيرا كه خدايشان را خوب يافته        رهيده
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د واز خدايـشان    چيزي كه او را به خود بند       پرستي، عجب و خودپرستي و هر       طلبي و مقام    شهرت
آري، آنان همانگونـه كـه خدايـشان، اسالمـشان، قرآنـشان، پيامبرشـان و               . اند  دور سازد رها كرده   

را كه حجت اوست بر انسانها وبا پيـام خـونين   ) عج(اند، نايب امام زمان امامشان رهنمودشان داده 
ـ   اند و پيرو و مقلد او در تمامي ابعاد شده           خويش چه زيبا و دقيق شناخته      در ايـن زمـان ايـن       . دان

  .اهللا العظمي خامنه اي تبلور يافته است نعمت بزرگ خداوندي در وجود حضرت آيت
 

  :استفاده از ورزش شنا
از ورزش شنا در عمليات هاي مختلفي استفاده شده است، از جمله در صرف اسـكله هـاي                   

 ي كه در اين جا به بررس   و فتح فاو بوده است     8ولي اوج آن در همان عمليات والفجر        ... االميه و   
  :مختصري از اين دو عمليات مي پردازيم

يكي از عمليات هايي كه توسط نيروي دريايي سپاه براي تصرف اسكله االميـه عـراق انجـام                  
عراق عالوه بـر نـصب رادار بـر     .  كيلومتر فاصله دارد   25اين اسكله با مرز خشكي ما حدود        . شد

ود و به وسيله آن، تا جزيره خارك مركز ثقل فعاليت هاي            روي اين اسكله نيرو هم مستقر كرده ب       
براي اينكه بتوانيم اسكله هاي البكر و االميه را منهدم يا        . اقتصادي كشورمان بود را كنترل مي كرد      

چند بار تالش هايي صورت گرفت، با اطالعات موجود عمليات طرح ريزي شد و              ،تصرف كنيم   
 15ت، اين بود كه بـرادران از نقطـه صـفر مـرزي حـدود                تنها راهي كه براي عمليات وجود داش      

 نفر را در قالـب      160ما تقريباً حدود    . كيلومتر شنا كنند، در صورت ضرورت دوباره برمي گشتند        
يك گردان آموزش داده بوديم كه بايد با شنا كردن رفتند و به اسكله رسيدند و اولين درگيرشـان                   

صرف كردند تا آخر يك نفـر هـم تلفـات    تاني كه اسكله را  با تفنگ،و از زمههم با سر نيزه بود ن   
         از سـخنان سـردار عاليـي در اولـين همـايش علمـي ورزشـي و تربيـت بـدني نظـامي،                       .(ندادند
  ) 8و 7ص 

  
 :چهار نكته از اسيران قهرمان ايران
اق  كه از ناحيه حاكمان مزدور و جبار عر        1360 شهريور   31در جنگ ايران و عراق در تاريخ        

  .شروع شد، عده اي در اين مدت به اسارت رژيم عراق در آمدند
اين اسيران در اين مدت، در اردوگاههـاي پـر از اختنـاق و وحـشت عـراق، قهرمـاني هـا و                       

  :حماسه ها آفريدند از جمله
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از طرف رژيم به اردوگاه آورده شد تا براي اسيران          ) علي تهراني (يكي از منحرفان ايراني      -1
. را مي بـرد ) مدظله العالي(سالمي صحبت كند، در ضمن گفتار نام امام خميني          بر ضد حكومت ا   

  . ناگهان صداي غرش سه صلوات پي در پي اسيران ايراني بلند مي شود
موج فارسي راديو عراق را براي اسيران مي گذارند، به مناسبتي بـه عنـوان كوبيـدن امـام                    -2

اسـيران تـا صـداي    . ن خود امام پخش مي كننـد فرازي از سخنراني امام را از زبا) مدظله(خميني  
 .امام را مي شنوند، هجوم به راديو آورده و آن راديو را با شور و اشتياق مي بوسند

مـزدوران  . يكي از اسيران در سلول انفرادي خود مشغول نماز و دعا و مناجات مي گردد               -3
    ه اي را بـه سـلول او   رژيم عراق، در زندان براي اذيت كردن روحـي آن جـوان اسـير، زن بـدكار        

آن زن به گونه اي مختلف خود را نشان مـي دهـد و طنـازي          . مي فرستند تا او را منحرف سازند      
سرانجام آن زن متأثر شده و با حالتي پر انـدوه  . مي كند ولي آن اسير به نماز و دعا ادامه مي دهد      

  1.از سلول بيرون مي آيد
 .ه ايد  خواندتاريخهاكرده كه در ) ع(ي بن جعفر در حقيقت اين اسير، پيروي از امام موس

اگر جنگ بيست سـال هـم       : بگوييد) امام(به پدربزرگ   «: اسير ديگري در نامه مي نويسد      -4
 .»طول بكشد، ما صبر مي كنيم و باكي نيست

  
                                                              

  :پورياي ولي توانايي با كرامتِ نفس
پهلوان محمود قتالي خوارزمي مشهور به پورياي ولي، از عارفـان و جـوانمردان اواخـر قـرن             

  . هفتم و اوايل قرن هشتم هجري است
بهمين جهـت   . پورياي ولي پهلوان نامداري بود كه درماندگان را همواره ياري مي كرده است            

  .ورزشكاران ايران نام او را هميشه بر زبان مي رانند
   ي كه كشتي گير قوي و معروفي است؛ اما ايـن مـرد روزي هـم بـه آن نقطـه اي                 در عين حال  

مي رسد كه جواني مي آيد تا با او مقابله كند، پوريا متوجه مي شود كه آن جوان تمـام آرزويـش       
 به او بيفتد و مادر او هـم آرزو دارد، در كنـار     "قهرمان"اين است كه روزي چشم مردم به عنوان         

                                                           
بـه نقـل از   ( مهـر  5 نقل از سخنراني رييس جمهور حضرت آيت اله خامنـه اي در خطبـه اول نمـاز جمعـه روز                   -1

 )گزارش هاي اسيران معلول ايراني كه آزاد شده اند
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پوريـاي  "اتفاقاً حريـفِ فرزنـدش   .  يابد كه مادرِ وي دست به دعا برداشته است   اين قضيه در مي   
 هم در مسجد حضور دارد، و مي شنود كه اين مادر چگونه براي قهرماني فرزندش دسـت                  "ولي

 آگاه مي شود به وسط ميدان مي آيد، ابتدا بـا آن پهلـوان           "وضع"پوريا وقتي از اين     . به دعا است  
 كم، و كم كم، مقداري كه گذشت، از قدرت وا مي زند و خالصه طرف را                 گالويز مي گردد، كم   

بر خودش غلبه مي دهد تا اين جوان به آرزويش برسد و همچنـين آن مـادر پيـري كـه در كنـار         
 مـي كنـد     "خـدا خـدا   "ميدان معركه چشم به صحنه دوخته است و در انتظـار پيـروزي فرزنـد،                

 در همان وقت احساس كـردي خـداي متعـال           " ولي پورياي":  نوشته اند  .دعايش مستجاب شود  
چرا؟ بـراي  . يكباره نوري بر قلب او تابانيده است كه گويي ملكوت را با آن نور مشاهده مي كند                

    . كرد، بعد اين مرد از اولياء اهللا شد"جهاد با نفس"اينكه يك لحظه 
 را "قـدرت "ريـاي ولـي   با اين كار پو. را ببينيد كه با تمام عظمتش تجسم يافته است         "آقائي"

تـصور كنيـد آن روز اگـر پوريـاي ولـي مثـل همـه                . براي همه عصرها به نمايش گذاشته اسـت       
حريفهاي خود آن جوان را مغلوب مي كرد، صدايش همان روز عصر خفه مي شد؛ با ايـن صـدا               

 وي  از قدرتي نهفته و واال و نشسته در دل بيرون مي آيد كه ديگر مدعيان را نـشايد و در مقابـل                     
چون صداي انسانهاي تنومند از تن بيرون مي آيد و بر تنها حكومت مـي كنـد، و هـر      .تسليم بايد 

  .زمان كه اين بدن ضعيف شد و مرد، صدايش هم ضعيف مي شود و مي ميرد
  ! پس تو اي ورزشكار عزيز

  .راهي را برو كه همان راه را مردان حق رفته اند
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  :فصل پنجم
  ) و توضيح مختصر در كالسجهت مطالعه دبيران (:باره ورزشنظرات بزرگان در

  
 : درباره ورزش)حمةاهللار(نظرات امام خميني 

، دانـشمند،  )ره(بدون ترديد، ورزش كاران مسلمان مايلند از ديـدگاه حـضرت امـام خمينـي           
. انديشمند و بزرگ رهبر و بنيان گذار جمهوري اسالمي، درباره ورزش و ورزشكار مطلع شـوند               

  .ر اين جا بخشي از فرمايشات ايشان در اين زمينه، از نظر گراميتان مي گذردد
  :ايشان در جمع ورزش كاران و كارمندان تربيت بدني فرموند

مملكت ما همين طور كه به علما و دانشمندان احتياج دارد، به اين قدرت شماها هم احتياج                 «
نه با قرآن باشد، با ايمان باشد، پشتوانه يـك     اين قدرت وقتي با ايمان باشد، وقتي كه زورخا        . دارد

وقتي قهرمان ها، قهرمان هاي اسالمي باشند، پشتوانه يك ملت هـستند، بـازوي يـك                . ملت است 
آن چه كه پشتوانه ملت است، پشتوانه اسالم است، آن مردهـاي بـا ايمـان هـستند،                  . ملت هستند 

ايـن هـا مـي تواننـد        ... اهي بـا ايمـان و       ورزش كاران با ايمان هستند، روحاني با ايمان و دانشگ         
پشتوانه يك ملت باشند و نگذارند دست هاي خائنانه كساني كه گاه مي خواهند همه چيـز را از                   

  1».بين ببرند، قدرت مادي ما، قدرت معنوي ما را از بين برند
  :آن حضرت در ديدار با گروهي ديگر از ورزش كاران، درباره وظايف ورزش كاران فرمودند

  :ورزش كاران دو وظيفه دارند«
وقتي قدرت جسماني پيدا شد،     . يك ورزش جسماني براي قوه پيدا كردن و قدرت پيداكردن         

از مملكت مي توانند دفاع بكنند، در برابر مخالفين كه مي خواهند به آن حمله بكنند، مي تواننـد                   
  . دفاع بكنند

 پيـدا بـشود، آن وقـت قـدرت     يكي هم پرورش روحاني، كه اگر پرورش روحاني در انـسان          
شما كوشش كنيد آن قدرت را هم كه قدرت الهي است در شما             . جسماني اش مضاعف مي شود    

پيدا شود، كه يك مرد روحاني قوي و جسماني قوي بشويد، كه هم جانب روحتان قوي باشـد و            
  2».هم جانب جسمتان قوي باشد

                                                           
  .48، ص 7 صحيفه نور، ج-1

 . 61، ص 16 همان، ج -2
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  :بايد در همه ابعاد انساني باشدوي در جمع قهرمانان منتخب فوتبال تذكر داد كه ورزش 
من خودم ورزش كار نيستم، ولي ورزش كاران را دوست          . در همه ابعاد انساني ورزش كنيد     «
از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه شما جوانان را كه ذخيره اين كشور هستيد و مايه اميد             . دارم

 اسـت كـه شـما در آن         يـك بعـدش آن بعـدي      . ملت و اسالم هستيد، هرچه بيش تر موفق كنـد         
متخصص هستيد، و اميد است بعدهاي ديگري هم كه انسان دارد و انسانيت دارد، در شما رشـد                  

  .كند
ورزش كارها هميشه اين طور بودند كه يك روح سالمي داشتند، از باب ايـن كـه توجـه بـه                     

ل سـالم در  شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند، توجه به يك فعاليت جسماني داشتند كه عق      
بدن سالم است، شما اگر دقت كنيد در حال جوان ها و طبقات جامعه، مي بينيد آن هايي كـه در                     
عيش و عشرت مي گذرانند، حقيقتاً عيش و عشرت نيـست، بـدن هـا افـسرده و روح پژمـرده و          

 سـاعت در نـاراحتي   22كسالت سرتاپاي آن ها را گرفته است، اگر دو ساعت عشرت مي كننـد،               
  آن هـــا كـــه اهـــل خـــدا هـــستند، توجـــه بـــه خـــدا دارنـــد، ورزش جـــسمي . ندآن هـــست

آن ها در تمام مدت، اشخاصي هستند كه پژمردگي در آن هـا نيـست،          . مي كنند و ورزش روحي    
افسردگي در آن ها نيست، و اين يك نعمتي است كه خداي تبارك و تعالي نصيب همه كنـد، ان                  

   1».شاءاهللا
سـخناني كـه بـا صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي داشـتند،                 همچنين در   ) ره(امام خميني   

  : فرمودند
اسالم رزمنده مي خواهد، جنگجو مي خواهد، در مقابل كفار، در مقابل آن هايي كـه هجـوم      «

مملكت اسالم، مجاهد مي خواهد درست كند، نمي خواهد يك نفر آدم عياش درسـت               . مي كنند 
مه چيزش را از بين ببرند، همه شرافتش را از بين       كند كه اين آدم عياش، عياشي اش را بكند و ه          

  . ببرند، او مشغول عياشي و رقصيدن باشد
اسالم ِجد است و يك مسلك جدي است؛ هزل در آن نيست، لغو در آن نيـست، لهـو در آن      

آن بازيي كه اسالم اجازه داده، تيراندازي است، اسب سواري، مـسابقه  . نيست، بازي در آن نيست  
ري، مسابقه در تيراندازي؛ آن هم جنگ است آن را اجازه داده است؛ حتي بـراي آن                 در اسب سوا  

                                                           
  .74، ص 9 همان، ج-1
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رهان قرار داده اند؛ يعني شرط بندي هم بكنند آن را اجازه داده اند، ليكن مسئله جدي است، آن                   
  1».جا تربيت است

  
  :تقي جعفري عناصر رسالت انساني از نظر عالمه محمد

 به خود آن چهره ها از يك طرف و با نظر بـه عوامـل                با نظر : چهره هاي دروني و بروني     -1
. انساني و طبيعي ديگر، كه با انسان ارتباط و تأثر پيدا مي كنند از طرف ديگر، بسيار متنوع اسـت                   

  .اين تفاوت ميان انسان و غير انسان، تنها از جنبه تنوع نمودها و فعاليتهاي انسان است
ز تسليم شدن به شناخت و تصرف در او امتنـاع           انسان مي تواند به وسيله عوامل دروني ا        -2
در صورتيكه غير انسانها داراي آن چنان نيرويي نيستند كه خود را، غير از آنچه كه سطوح        . بورزد

 .درون و برونشان نشان مي دهد مطرح كنند
 .ابعاد دروني آدمي در حال افزايش و گسترش دائمي است -3
صدها پديده ويژه اي است كه به هـيچ وجـه   انسان داراي آن حيات رواني است كه منشا   -4

 .قابل ديدن و لمس كردن نيست
اساسي ترين عنصري كه انسان را از غير انسان جدا مي كند عنصر بايد شود اسـت كـه نـاب          

تنها انسان است كه مي گويد من بايستي عادل شوم، به فـالن قـدرت               . ترين مشخصه آدمي است   
  ... .برسم، از فالن چيز چشم بپوشم 

  
در باب اهميت ورزش و استفاده از ورزش در جهت صحيح نظرات تني چند از بزرگان                

  : را مي آوريم
 و از نظـر    "انـسان گـرگ اسـت     "از نظر مادي به نظر دانشمندي غربي به نام توماس هـايس             

معنوي من عالي كه از روح الهي سرچشمه مـي گيـرد و نـشان دهنـده تقويـت جنبـه معنـوي و                        
رايش دارد نفس اماره را سرزنش كند و تن و جسم را بـه سـوي آنچـه                روحاني شخص است، گ   
لذا اين عنصر معنوي نمي خواهد و نمي تواند ماده و قوانين آنرا نـابود   . روحاني تر است بكشاند   

كند بلكه تمام كوشش و تقالي آن صرف تعديل و صيقلي كـردن عوامـل و پديـده هـاي مـادي                      

                                                           
 نوشـته شـده     181-177اب تربيت بدني از ديدگاه انديـشمندان اسـالمي، ص            مطالب اين قسمت با استفاده از كت       -1

 .است
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در . ت است كه انسان انسان را از چه به كه تبديل مي كند           اين همان حقيق  . است كه قرار مي دهد    
از . صورتيكه عنصر مادي آدمي، نه شخصيت مي شناسد نه مديريت عـالي موجوديـت انـسان را                

اين مطالب چگونه مي توان نتيجه گرفت؟ مي شود چنين برداشت كرد و نظر داد كه هر شـخص       
متر يـا بيـشتر اسـت، نـابراين در محـيط            بسته به قدرت كنترل خويش جنبه روحاني و عرفاني ك         

ورزش دانش آموزان، آنكه بيشتر در برخوردهاي عمدي يا غير عمدي كه اكثراً غيـر عمـدي انـد        
     . كنترل دست و زبان مي كند روح و شخصيت باالتر و بيـشتري دارد و آنكـه كمتـر ضـعيف تـر                      

برخوردي نمود يـا اشـتباهي      مي توان در محيط ورزش بيرون اين چنين پيشنهاد كرد كه هر كس              
. صورت داد خود را بنفسه دقايقي از محيط ورزش بيرون بكشد تا نفسش تنبيـه و توجيـه شـود                   
مثالً دو دقيقه، بي آنكه ديگر به بازي فكر كند و در مقابل هر كس به محض برخـورد خويـشتن                     

ن داري منتظـر    داري كرد مورد تشويق ديگران واقع شود البته اينطور نشود كه به محض خويـشت              
پاداش يا تشويق از سوي همساالن باشد بلكه كم كم اين روحيـه بـاال بـرود و بدانـد تـشويق از                      

وقتي روحيـه گذشـت در سـنين پـايين          . سوي خدا بهتر است و نيازي به تشويق همساالن ندارد         
 تقويت شود در سنين باالتر شخص اهل گذشت و حماسه مي شود و تنها به دنبال نتيجه به نفـع                   

  .خود يا گروه خود به هر قيمتي نيست
  

  : مي نويسد"گامي در مسير تربيت اسالمي"دكتر رجبعلي مظلومي در كتاب 
ورزش هايي كه به كودكان ياد داده مي شود، بايد چنان باشند كه به تربيـت قـواي فكـري و                     

 عادت هـاي  نظم روحي آن ها منتهي گردد؛ بدين معنا كه تكوين اخالق كنند، ايجاد منش نمايند، 
مايه گذارنـد و يـا   ) نظير نظم و انضباط و اطاعت از قانون و جوان مردي و همكاري          (مطلوب را   

       اين هـا همـه را ضـمن بـازي هـا بهتـر از هـر گونـه درس                 . حس ابتكار را بيدار كنند و بپرورند      
  1». ماندمي توان ياد داد، زيرا اثر اين چنين آموزش ضمن بازي ها، تا پايان عمر، باقي مي
مربيـان دلـسوز و     . از ورزش ها و بازي هاي كودكان، استفاده ها ديگري نيز مي تـوان نمـود               

زيرك، با توجه به نوع بازي ها و ورزش هاي مورد عالقه كودكان، مي توانند شخصيت واقعي و                  
   حقيقي و نيز استعدادهاي نهفته كودكان و حـساسيت هـاي روحـي آنـان را كـشف نمـوده و در                    

  :دكتر مظلومي در اين مورد مي نويسد. ه ريزي هاي تربيتي، مورد توجه و استفاده قرار دهندبرنام
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بازي هاي مورد عالقه كودك نيز مي تواند تا حد زيادي معرف جهـت عـاطفي و نظـري او                 «
آري بـازي، واقعـاً بـازي نيـست، درس زنـدگي            . باشند و قابل توجه براي كار مربي قرار گيرنـد         

يشي از سير دروني و نفـساني او؛ پـس بايـد كـه آن را نيكـو سـاخت و نيكـو        كودك است و نما   
  1».نظارت كرد

  
  :نيز در كتاب بانوي نمونه اسالم چنين مي نگارد)اَيده اهللا(اهللا ابراهيم اميني ت آي
دانشمندان فن تربيت توصيه مي كنند كه بايد اطفال را آزدي داد تا بـر طبـق دلخـواه بـازي                     «

اخيـراً در جهـان   . ايد وسائل و اسباب بازي و تفريح سالم را براي آنان فراهم ساخت    كنند، بلكه ب  
متمدن، اين موضوع مورد توجه واقع شده و در كودكستانها و دبستانها و دبيرستانها انواع وسـايل                 
بازي و تفريح سالم را مطابق سن كودكان و نوجوانان برايشان فـراهم مـي سـازند، و آنـان را بـه        

ي دسته جمعي تشويق مي كنند و به اثبات مي رسانند كه بازي چنان كه براي رشد بدني                  بازي ها 
  .اطفال الزم است، براي تربيت روحي آنان نيز تأثير بسزايي دارد

بعضي از مردم از كودكان انتظار دارند كه مانند بزرگساالن زندگي كننـد و بـر خودشـان الزم        
.  بچه گانه باز دارند؛ و اين عمل را تربيـت مـي شـمارند   مي دانند كه اطفال را از بازي و حركات   

كودك بي ادبي است، ولي اگر خمود و سر بـه زيـر بـود و از                 : اگر كودك بازيگر بود، مي گويند     
امـا  ! آفرين، چه كودك بـا ادبـي اسـت        : بازي كناره گيري كرد و در گوشه اي نشست، مي گويند          

ط مي دانند و عقيده دارند كه بچه بايد بازي كنـد؛  دانشمندان روان شناس اين عقيده را خطا و غل   
البته پدر و مـادر بايـد ايـن    . اگر بازي نمي كند، عالمت كسالت جسماني و ضعف روحي اوست        

جهت را مراعات كنند كه بازي كـردن كـودك بـه حـال خـودش زيـان بخـش نباشـد و اسـباب           
  . مزاحمت ديگران را نيز فراهم نسازد

د كودك را بايد در بازي كردن آزاد بگذارند، بلكه خودشان نيز بايـد در    پدر و مادر نه تنها باي     
بي كاري با آنان بازي كنند، زيرا بازي كردن با پدر و مادر براي اطفال، بسي لـذت بخـش                      مواقع

  2».است و آن را از عاليم محبت مي شمارند

                                                           
  .29 همان، ص -1

 .131 و 130 ص -2
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.  را به او آموخـت از طريق ورزش مي توان كودك را تربيت نمود و بسياري از  يادگرفتني ها     
  :در كتاب كودك و ورزش چنين آمده

كودك مي تواند از ديگران و با ديگران، بر اثـر           . قدرت آموختن در تمام كودكان وجود دارد      «
مقايسه قدرت كودك با ديگران نشانه اعتمـاد بـه   . نگاه كردن، مقايسه كردن و تقليد كردن بياموزد    
هم ساالن كودك در آمـوزش      .  در آموزش مؤثر باشد    قدرت خود مي باشد و رقابت نيز مي تواند        

  .تربيت و آموختن كودك مؤثرند
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  :فصل ششم
  :فوايد كار بدني و ورزش: بخش يك 

  :به برخي از فوائد كار بدني كه فوائد ورزش نيز هست اشاره مي كنيم
 توانايي هاي جسمي انسان را از مرحله استعداد و قوه به مرحله فعليت رسانده و شـكوفا              -1

  .مي سازد
 . بدن انسان را در برابر بيماري ها و دشواري ها مقاوم مي نمايد -2
استعدادهاي فكري و نظري او را به هنگام درگيري با كارها و تالش براي حل مشكالت                 -3

 .كاري، آشكار مي گرداند
 .عضالت بدن را پيچيده و نيرومند مي كند -4
 .انسان را از كسالت خارج كرده، به وي نشاط مي بخشد -5
ـ «: فرمودند) ع(به قواي انسان كمال و ازدياد مي بخشد، همان گونه كه حضرت علي    -6 ن م

يعم د ُق زدِل يو ة، م ر ِف قِصن ي ي العم تش بيشتر شده، و هر كس        ة ؛   ترَد ِف زدِل يهر كس كاركند، قو
  ».در كار كردن كوتاهي كند، ضعيف تر خواهد شد

 .  بدن انسان استموجب حفظ سالمتي، توازن و تناسب اعضاي -7
همان گونه كه انسان به غذا احتيـاج دارد، همـين طـور بـه               : و به طور خالصه مي توان گفت      

كار و تحرك براي بدن انـسان بـه منزلـه آب اسـت              . كار، فعاليت، تحرك و ورزش نيازمند است      
  .براي گياهان، كه الزمه رشد، سالمتي، شادابي و طراوت آن است

د كار، فعاليت و تحرك بدين آشنا شديم، مـي تـوانيم دريـابيم كـه،                حال كه به اهميت و فواي     
ورزش نبايد به گونه اي باشد كه انسان را از هر گونه كار، تالش، فعاليـت و تحـرك بازداشـته و       

در واقع، پرداختن به چنين ورزش هايي نقص غرض است و نبودن ورزش هايي كـه                . مايدنمنع  
ت مي دهند، از بودنشان بهتر است، و بايد نامـشان از ليـست              انسان را به بي تحركي و تنبلي عاد       

همانا خداوند بنـده پـر خـواب را    «:  در حديث آمده)مانند شطرنج(.اسامي ورزش ها حذف شود    
     ، 12وسـائل شـيعه، ج    . (»مبغوض مي شمرد، همانا خداوند انـسان بـي كـار را دشـمن مـي دارد                

  )37ص 
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  : ش از نظر ويلكرسون و دودِر كاركردهاي اجتماعي ورز: بخش دوم 
  

ويلكرسون و دودِر كاركردهاي اجتماعي ورزش را در جامعه در مقوله هاي زير طبـق بنـدي                 
نموده اند كه در پاسخ به نيازهاي انساني، فردي يا گروهي در قالب ساختارهاي ورزشي صورت                

  :مي گيرد
 :كاهش هيجانات -1

رهـايي از تـنش هـا بـه عنـوان دريچـه             ورزش راهي است براي اظهار و كاهش هيجانات و          
  .اطميناني است كه تمايالت مهاجمانه را تلطيف مي كند

 :اثبات هويت -2
  .ورزش امكان شناخته شدن و اظهار ارزش هاي وجودي را فراهم مي آورد

 :كنترل اجتماعي -3
  .ورزش وسايلي را براي كنترل مردم در جامعه اي كه انحراف رواج دارد، به وجود مي آورد

 :اعي شدناجتم -4
  ورزش وسيله اي است براي اجتماعي شدن

 :عامل تغيير -5
ورزش موجب تغيير جامعه، ايجاد الگوهاي رفتاري جديد، و عاملي است كه جريـان تـاريخ                

مثالً ورزش برخورد و رقابت گونه هـاي مختلـف مـردم و برتـري بـر اسـاس                   . را تغيير مي دهد   
  .قابليت را مجاز مي سازد

 :بيداري و آگاهي جمعي -6
ورزش موجد روح جمعي است كه مردم را به شـيوه اي متحـد بـه دنبـال اهـداف مـشترك،            

  .متشكل مي سازد
 :موفقيت -7

ورزش موجب احـساس مـوفقي در تماشـاگران و ورزشـكاران اسـت، هنگـامي كـه توسـط           
  .پيروزي در ورزش مانند پيروزي در زندگي است. بازيكني يا تيمي موفقيتي به دست مي آيد

  
  



 

 پهلوانان جاويد ٨٧

  :ادالرحمن يا يك انسان سالم از نظر قرآنخصوصيات عب
  

   تواضع و فروتني-1
   حلم و بردباري در برابر جاهالن -2
   نيايش در دل شب -3 
   نقش بيم و اميد در زندگي انسان -4
   ميانه روي در انفاق -5 
   يكتا پرست هستند -6 
   احترام به جان انسانها  -7 
   عفت و پاكدامني  -8 
   و روان  پاكسازي روح-9  
   حاضر نشدن در مجالس گناه -10
   پرهيز از كار بيهورده   -11
   كنجكاوي در آيات الهي   -12
   درخواست فرزند صالح  -13
  . پيشواي متعهد و مسئول پرهيزكاران-14
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  :فصل هفتم
  :احاديث در بحث شجاعت و ورزش

  
  :احاديث در بحث شجاعت  :1بخش 

  : فرمودند) ع(امام علي 
  .شجاعت، يكي از دو عزّت است

  .شجاعت، نصرتي نقد و فضيلتي آشكار است
اگر خصلتها از يكديگر متمايز و جدا شوند، هر آينه راسـتي بـا شـجاعت و بزدلـي بـا دروغ                 

  .است
سخاوت و شجاعت خصلتهاي وااليي هستند كه خداوند سبحان آن دو را در وجود هر كس                

  .شد مي گذاردكه دوستش داشته و او را آزموده با
ديگر آن كه بـا اربـاب مـروت و    : در فرمان استانداري مصر به مالك اشترمي نويسد      ) ع(علي  

آنان كه از خانواده هاي شريف و شايسته هستند و پيشينه هاي نيكو دارند و سپس با كساني كـه                    
  .يندكه اينان معدن كَرَم و بزرگوار! دالور و شجاع و بخشنده و گشاده دستند همنشين باش

  .شجاعت، ساعتي صبر كردن است: فرمودند) ع(امام علي 
  .به ستوه آمدن، آفت و نستوهي شجاعت است

ايـستادگي در برابـر    : در پاسخ به اين سئوال كه شـجاعت چيـست؟ فرمودنـد           ) ع(امام حسن   
  .هماوردان و پايداري در نبرد

  : فرمودند) ع(امام علي 
ا فضيلت و ارزشي است كه ديگـري فاقـد          شجاعت بر سه خصلت سرشته شده كه هر يك ر         

از خود گذشتگي، تن ندادن به ذلت و نامجويي اگـر ايـن سـه خـصلت در آدم شـجاع          : آن است 
يكسان و كامل وجود دارد، پهلواني است كه حريف ندارد و در روزگار خـود بـه دالوري نـامور        

و در آن خـصلت بيـشتر   است و اگر يكي از اين خصلتها در او افزونتر از ديگري باشد شجاعت ا      
  .و بي باكيش در آن شديد تر است

قدر و اندازه مرد به قدر همـت او اسـت و راسـتگويي و صـداقتش بـه قـدر مردانگـي او و                         
  .شجاعتش به قدر غيرت او
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  . شجاعت مرد به قدر همت او و غيرتش به قدر تن ندادن به ذلت است
  .شجاعت به اندازه ننگ داشتن از ذلت است

  .شجاع ترين مردم، بخشنده ترين آنهاست: فرمودند) ع(امام علي 
  .شجاع ترين مردم، كسي است كه با بردباري بر ناداني چيره آيد

  .شجاع تر از خردمند، وجود ندارد
  .قوي ترين مردم، كسي است كه بر نفس خويش مسلط تر باشد

ود نـدارد و    قويتر از كسي كه بر نفس خويش قوت يابد و زمـام آن را در اختيـار گيـرد وجـ                    
  .ناتوانتر از كسي كه خود را بر نفس خويش واگذارد و آن را به هالكت كشاند وجود ندارد

  .چه دالور است شخص بي گناه و چه ترسوست مشكوك و دو دل
  .آفت شجاعت، فروگذاشتن دورانديشي است: فرمودند) ع(امام علي 

  .آفت نيرومند، ناتوان شمردن دشمن است
  .همانا شجاعت، اندازه اي دارد كه اگر از آن فراتر رود تهور است: ودندفرم) ع(امام عسكري 

  .شجاع، جز در جنگ شناخته نمي شود) : ع(لقمان 
سه كس هستند كه جز در سه جا شناخته نمي شوند، بردبار جـز در     : فرمودند) ع(امام صادق   

  .هنگام به خشم آمدن و شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نيازمندي
  .خداوند متعال، انسان قوي و نيرومند را دوست دارد: فرمودند) ص(حضرت رسول 

بايد مقربترين سردار سپاهت نزد تـو آن        : در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد       ) ع(امام علي   
پس آرزوهـا و خواسـتهاي   ... سرداري باشد كه با كمكهاي خود به سپاهيانش آنان را ياري رساند     

از آنها پيوسته به نيكويي ياد كن و از رنج و محنتـي كـه سـختي كـشيدگان آنـان      آنان را برآور و    
ديده اند تقدير نما، زيرا ياد نمودن بـسيار از كارهـاي نيـك ايـشان ، شـجاع را برمـي انگيـزد و                         

  .اگر خدا بخواهد.تشويق مي كند) به دليري(ترسوي سست دل را 
رد با ايمان، شنا و بهترين سـرگرمي بـراي   بهترين سرگرمي براي م   : فرمودند) ص(پيامبر اكرم   

  .زن با ايمان ريسندگي است
  .آفت شجاعت، ضعيف شمردن حريف است

تا حريف روحيه خود را از دسـت بدهـد و           (با گوشه چشم و خشمناك به حريف نگاه كنيد          
  .)جرأت نكند به شما حمله كند و جرأت حمله به شما را نداشته باشد
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بـه واسـطه    (اگر كوهها   : به فرزندش محمدبن حنفيه فرمود    در جنگ جمل    ) ع(حضرت علي   
از جاي خود كنده شوند تو از جاي خود حركت مكـن و دنـدان روي دنـدان بِنِـه                    ) شدت جنگ 

در جنـگ از سـرت   (كاسه سرت را به خدا عاريه بـده  ) سختي هاي جنگ را بر خود هموار كن      (
قـدم بـاش و از بـسياري دشـمن          در جنگ ثابـت     (پاي خود را چون ميخ در زمين بكوب         ) بگذر
  ).نترس

  .جنگ مكن مگر با كسي كه با تو بجنگد: فرمود) ع(حضرت علي 
جنگ اگر هر چيزي دسته بندي شود، بدون شك صدق و راستي با             : فرمود) ع(حضرت علي   

  .شجاعت همراه خواهد بود
  .نبراي افراد ضعيف، قوي باشد و به آنها زورگويي و ستم مك: فرمود) ع(حضرت علي 
  بـه خانـه    ) ص(شـبي پيـامبر اكـرم       : به نقل از پدران بزرگـواش مـي فرمايـد         ) ع(امام صادق   

به ) در سنن كودكي  (نيز  ) ع(و امام حسين    ) ع(حضرت فاطمه عليها السالم وارد شد، امام حسن         
  .بپا خيزيد و با يكديگر كشتي بگيريد: همراه ايشان بودند، آن حضرت خطاب به آن دو فرمود

 برخاسته و به كشتي گرفتن پرداختند، حضرت فاطمه عليها الـسالم كـه بـراي انجـام                  آنها نيز 
را ) ع(امـام حـسن   ) ص(كاري از اتاق خارج شده بود وارد شد و متوجه شـد كـه پيـامبر اكـرم                  

بپر، حسين را محكم بگير و به زمين بزن، بـا تعجـب عـرض               ! حسن: تشويق نموده و مي فرمايد    
 عجيب است كه شما حسن را تشويق مي كنيـد تـا حـسين را شكـست     اين بسيار! پدر جان : كرد
) ص(پيـامبر   ! چگونه شما پسر بزرگتر را تشويق مي كنيد تا پسر كوچكتر را شكست دهد؟             ! دهد

حـسين را بـه زمـين    ! حـسن «: آيا تو راضي نمي شوي كه من بگويم     ! دختر جان : در پاسخ فرمود  
حـسن را محكـم   ! اي حـسين «: ستاده و مـي گويـد    اينجا ايـ   "جبرئيل"، در حالي كه دوستم      »بزن

  !؟»گرفته و به زمين بزن
در وصيت خويش خطاب به امـام حـسن و امـام حـسين عليهمـا الـسالم                  ) ع(حضرت علي   

  .همواره دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد: فرمود
در حـالي كـه بـر       (در مسير بازگشت از جنگ تبوك       ) ص(پيامبر اكرم   : فرمود) ع(امام سجاد   

 از شـتر  "غـضباء " سوار بود، مـسابقه داد؛     "غضباء"با اُسامه كه بر شتري به نام        ) ري سوار بود  شت
  پيشي گرفت،) ص(پيامبر 

) ص(ولي رسـول خـدا      .برنده شد ) ص(رسول خدا   : مي گفتند ) تماشاگر فرياد زده و   ( مردم  
  .اُسامه برنده شد)  ه من باختم و اينطور نيست بلك: (مي فرمود
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  :و بزرگان درباره ورزش و تربيت بدني) ع(ن و جمالت قصار معصومين سخنا : 2بخش 
  
رمي براي مـومن    گبهترين سر ()كنز العمال (مي  يل و الرَّ  َخجراء اْل لي اهللا تعالي اِ   هو اِ َل ال بحاَ

  )اسب سواري و تير اندازي است
ـ  ن ضجرت اِكَناِل َفسه و الِك  جرَلَضتين اَ صَل و ِخ  ياكيا علي اِ   ـ َل ـ  صِبم َت ن ق و اِر علـي ح

؛ اي علي از دو خصلت بپرهيز، بي حوصلگي و تنبلي زيرا اگر بـي حوصـله     قاً ح هِدِوم ُت ت َل َلِسَك
  .باشي بر حق شكيبايي نكني و اگر  تنبل باشي حق را بجاي نياوري

  .  ؛ غيرت ثمره و حاصل شجاعت استةيرَه الِغجاعه الُشُرَمَث

  . ؛ هر نيرومندي جز خداوند سبحان ضعيف و نا توان استعيف َضهبحاَن اهللا سيرِ َغويٍٍ َقلُُك
اَقو   م سهلي نَفسِهِ    ي النَّاس اَعَظمقوي ترين مردم كسي است كه بـر نفـس خـويش            . لطاناً ع

  ))ع(حضرت امام علي . (مسلط باشد
      لَ القَوِيالرَّج بحرسـول  . (وسـت دارد  خداوند متعال، انسان قوي و نيرومنـد را د        . اِنَّ اهللا ي

  ))ص(اكرم 
و هر گاه توانا بودي بر طاعت و بندگي خدا توانا بـاش و اگـر نـاتوان بـودي از معـصيت و                        

  ))ع(نهج البالغه حضرت علي . (نافرماني خدا نا توان باشد
  . خوشبخت و سعادتمند آن انسان با ايماني است كه قواي بدنش نيرومند باشد

  ))ص(پيامبر اعظم (
  ))ره(حضرت امام خميني . ( عصاره پايمردي، مقاومت و دليري ملت هستندورزشكاران،
  ))ع(حضرت امام سجاد . (ميان من و تندرستيت در دنيا و آخرت جدايي مينداز! پروردگارا

. جوانان بايد هم در زمينه علمي، هم در زمينه تهذيب نفس، هم در زمينـه ورزش كـار كننـد                   
  )مقام معظم رهبري(

محمـد  ". ز به بهشت قيمتي ندارد، بنـابراين جـز بـه بهـشت آن را نفروشـيد                اين بدن شما ج   
  )31 صفحه - دفتر سوم–نيرو و نشاط  ("حنفيه

اخالق و پرورش بناي كمال فردي و جسمي محسوب مي شود، تكميل ايـن بنـا بـه واسـطه              
  "حكيم ابونصر فارابي". آموزش جسمي انجام مي گيرد
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مقام معظم  .  (زيبايي، به توانايي برسانيد بايد ورزش كنيد      اگر بخواهيد جسم را به قدرت، به        
  )رهبري

  )مقام معظم رهبري. (ورزش دروازه طاليي و صدور ارزشهاي معنوي است
الزمه يك فرمانبردار خوب آن است كـه        . براي اينكه بدن از روح اطاعت كند بايد قوي باشد         
ن مي دهد، هر قدر قوي تر باشد بهتـر و           نيرومند باشد، هر اندازه بدن ضعيف تر باشد بيشتر فرما         

  "ژان ژاك روسو".   بيشتر فرمان مي برد
دعـاي  ".   خداوندا نعمت در روزي، سالمتي در جسم، قوت و توانايي را به من ارزاني فرما              

  "ابو حمزه ثمالي
  .من ورزش را براي مرد و زن واجب مي دانم

  ))ره( امام خميني حضرت.  (اقتدا كنند) ع(ورزشكاران ما بايد به علي 
در همان حالي كه شما به دانش آموزان حركات ورزشي ياد مـي دهيـد، در همانجـا نظـم و                     

 - 192نيـرو و نـشاط، دفتـر شـشم ص           .  (ادب را و همه معناهاي الزم را به او ابالغ مـي كنيـد             
  ))ره(حضرت امام خميني (

 قـوي و نيرومنـد باشـد بهتـر از مـؤمني             مؤمني كه . اَلمؤِمنُ القوي َخيرُ ِمنَ المؤِمنِ الضَّعيفِ     
  ))ص(پيامبر اعظم . (است كه ضعيف باشد

قوي كسي است كه به هنگام غضب بـر خـشم   .  ديد الَّذي يملِك نَفسه ِعند الَغَضبِا الشََّ نَّماِ
  ))ص(پيامبر اعظم .   (خود غلبه يابد و خود را از ابراز خشونت و خشم باز دارد

نيـرو و   )ره(امـام خمينـي     .(د وجوديتان را تحت تربيت ورزش قرار دهيد       الزم است تمام ابعا   
  )18نشاط دفتر ششم ص 

  ))ع(حضرت امام حسين . (قدرت بدني باعث از بين رفتن كينه مي شود
  )مقام معظم رهبري. (در ورزش نبايد خود را از عامل معنوي محروم كنيم

مقـام معظـم    .  ( كارآمـد خواهـد بـود      جامعه ورزشكار، جامعه اي با نشاط، پر تالش، زنده و         
  )رهبري

انشاءاهللا ورزشكاران به همان صورتي كه ورزش جـسمي دارنـد، ورزش روحـي هـم داشـته       
  ))ره(حضرت امام خميني . (باشند

  ))ره(حضرت امام خميني .  ( چشم، گوش و جزء جزء بدن استتربيت بدني، تربيتِ
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  ) معظم رهبريمقام.  (ايمان، تقوا و پاكدامني، روح ورزش است
  )مقام معظم رهبري.  (امر به ورزش، امر به معروف است

  . هيچ قدرت و توانايي جز قدرت خدا نيست-اهللا اِال ِبِال حول و ال قُوةَ

 قوي كسي است كـه بـه هنگـام غـضب بـر      -اِنَّما الشَّديد الَّذي يملك فِي نَفسه ِعندالَغَضبِ  
  ))ص(پيامبر اكرم . (خشونت و خشم باز داردنفس خود غلبه و خود را از ابراز 

  ))ص(پيامبر اكرم .  (به فرزندان خود شنا، اسب سواري و تيراندازي بياموزيد
 خـدايا اعـضاء و جـوارحم را بـراي خـدمتت نيرومنـد               –  علي خِدمتِك جوارِحي   هم قَوِ اَلّل
  )  دعاي كميل-)ع(حضرت علي . (گردان

  ))ع(حضرت علي . ( به نهايي ترين حد قدرت رسيده استكسي كه به نفس خود غلبه يابد
 در تمامي مدت عمر خويش بـراي سـالمتي بـدن       -َفبادروا ِبصحهِ االَجسامِ فِي مدة االَعمار     

  ))ع(امام حسين .  (هاي خود كوشا باشيد
الم، تن سـالم و      پروردگارا به من بدن س     -الّلهم ارزقني الصحةِ فِي الجِسمِ و القوةِ فِي البدنِ        

  ))ع(امام سجاد .  (قوت و نيرو در بدن عنايت فرما
امـام خمينـي   .  (همانطوري كه در ورزشكاري قدم برمي داريد، براي ملتتان هم قدم برداريـد          

  ))ره(
  ))ره(امام خميني .  (الزم است همه ابعاد وجودي خودتان را تحت تربيت ورزش درآوريد

ي خود را تقويت مي كنيد، قوت روحـاني خـود را نيـز      همان طور كه با ورزش قوت جسمان      
  ))ره(امام خميني .  (تقويت كنيد

. اگر از من بپرسيد كه از جوانان چه مي خواهيـد، خـواهم گفـت تهـذيب، تحـصيل، ورزش                
  )حضرت آيت اله خامنه اي(

مقـام معظـم   . (جامعه ورزشكار، جامعه اي با نشاط، پـرتالش، زنـده و كارآمـد خواهـد بـود         
  )يرهبر

  )شهيد رجايي. (نيرومندي همراه ايمان به جا است
 و متعـادل نگـه      "كسالت، نخـوت و سـستي     "ورزش، پيكار در زندگي است براي قرار دادنِ         

  .داشتن اعضاء و جوارح بدني
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ورزش، تربيت و پرورش بدن است از طريق باال بردن توان، مقاومت و استقامت بـراي بهتـر                 
  .زيستن و بهتر عمل كردن

 بدني و ورزش، هنر زيبا داشتن و ورزيده كردن بدن، و وسـيله اي اسـت كـه از ايـن                      تربيت
  . را كه از صفات خداوند مي باشد در آدمي ايجاد گرداند"جمال و زيبايي"طريق مي توان 

  .ورزش، علم نگه داشتن تعادلِ فيزيولوژيكي قسمت ارادي بدن و تقويت قواي معنوي است
و در نتيجه ايجاد مصونيت و ورزيده سـاختن بـدن اسـت كـه               ورزش، بكار انداختن جوارح     

  .بتواند در مقابل مصائب و معضالت، مقاومت نمايد
   " علي طاعةِ اهللاِ سبحانَهواقواِذا قَويت فَاَ": قال علي عليه السالم

  . 1به نسبت اينكه قوي شده اي بايد بهمان نسبت بر قوت خود در طاعت خدا بيفزايي
"دوها اِلّا ِبهااِنَّ بنَةِ َفال َتبيعنَ اِلّا الجَثم لَه نَكُم هذِهِ َليس"    

   "القُدرةُ تَذهب الحفيظَه":امام حسين عليه السالم مي فرمايد
  .) شخص قوي نياز به تقيه ندارد. ( قدرت تقيه را از بين مي برد

َلب النّاس و لِكنَّ الشَّديد مـن  َليس الشَّديد من َغ":رسول خدا صلي اهللا و عيله و اله و سلم        
  "َغَلب علي نَفسِهِ

نيرومند كسي نيست كه بر مردم غلبه كند بلكه آن كسي است كه بر نفس خود غالـب شـود،                    
  ".ها را تعديل نمايد و به ضبط و كنترل در آورد�هوي

ما الشَّديد الَّـذي يمِلـك   َليس الشَّديد بِالصرعةِ اِنَّ":رسول خدا صلي اهللا و عيله و اله و سلم   
   "نَفسه ِعند الَغَضبِ

 كسي است كه به هنگام غضب، بر نفس خود غلبه يابد            "قوي".  قوي نيست  "قهرمان كُشتي "
  . و خود را از ابراز خشونت و خشم بازدارد

   "من قَوي علي نَفسِه َتناهي فِي القُوةِ"): ع(حضرت علي 
 ضبط خود را بكار گيرد، به نهـايي تـرين حـد قـوت رسـيده                 كسي كه بر نفس خود نيروي     "
  ".است

                                                           

 . 4074، 3 غررالحكم، جلد-1
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ألهوا و العبوا فانّي أكـرَه أن يـري ِفـي ديـنِكُم           ":رسول خدا صلي اهللا و عيله و اله و سلم           
1ِغلظَةٌ

"  
  .بازي و تفريح كنيد، زيرا كه من اكراه دارم در دينتان درشتي و سختي ديده شود

2علِّموا اَبنائكُم السباحةَ و الرَّماية":له و اله و سلم  قال رسول خدا صلي اهللا عي
"   

  .را شنا و تيراندازي بياموزرد) پسرانتان(فرزندانتان 
من اَحسنَ الرَّمي ثُم تَرَكَه فَقَد تَرَك نِعمةً من         ":قال رسول خدا صلي اهللا و عيله و اله و سلم          

3النِعم
"   

ترك كند نعمتي از نعمـت هـا را      ) تيراندازي(  شود آن گاه آن را       كسي كه در تيراندازي ماهر    
  .ترك كرده 
    "اَشجع النّاس من َغَلب هويه"

  .4شجاعترين مردم كسي است كه بر هوس خويش غلبه يابد
    "باََتحسبونَ الشَّدَه في حملِ الِحجاره اِنَّما الشَّدة أَن يمِتلي أَحدكُم َغيظاً ثُم يغِل"

آيا گمان مي كنيد نيرومندي در بردن سنگ است، نيرومندي حقيقĤنست كه خشمگين شود و               
  .5بر خشم خود غالب گردد

كسي كه كوهها را از جـاي       : فرمود) ص(پيامبر  : قال رسول خدا صلي اهللا و عيله و اله و سلم          
  .قوي آنكس است كه خشمِ خويش را پيش گيرد. بر مي كََند توانا نيست

ما هذا  : لتُقة، َف مام و ع  تاباٌصا و ِك   و ع  يفاٌسول اهللا و س    ر ع م يتأَو ر «: مي فرمايد ) ع(علي  
 اهللا تبارك و تعـالي      زُِعلطان اهللا عزوجل، و اما السيف َف      سة َف مام الع ام اَ :يقال ِل سول اهللا؟ َف   ر يا

 »مـور  االُهِ هـذِ عجاِمما الخاتم َف اهللا و اَ ةُوُقصا َف ما الع  اهللا تبارك و تعالي، و اَ      ورُنتاب َف ا الِك مو اَ 
را ديدم در حالي كه با او خاتمي و شمشيري و عصايي و             ) ص(رسول خدا   : مي فرمايد ) ع(علي  

بـدان كـه دسـتار    : كتابي و دستاري بود پس گفتم اين چيست يا رسول اهللا؟ پـس بـه مـن گفـت              

                                                           
   .531 نهج الفصاحه، -1
 .1954، 16 نهج الفصاحه، ص- 2

   . 2977، 17 نهج الفصاحه، ص-3
  .345، 2 مستدرك، - 4
   .28 نهج الفصاحه، -5
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قتـدار خداونـد تبـارك و تعـالي، و     سلطنت و چيرگي خداوند عزوجل است، و شمشير عزت و ا    
كتاب نور خداوند تبارك و تعالي، و عصا قوت و نيروي خداوند، و خـانم جـامع و دربردارنـده                    

  .همه امور مذكور است
در پناه تيغ دالوران اسالم و دالوريهاي مهاجرين اسالم بود كه نهال نوپاي اسـالم در جزيـرة                

انه موالي متقيان موجب شـگفتي مالئكـه گرديـد و ايـن             دالوريها و مبارزه مرد   .العربا ريشه دواند  
   .والفقارال ذُ اِيفلي ال سال عي اَِتَف ال: كالم نوراني در وصف حضرتش گفته شد
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  :فصل هشتم
  :اشعار حماسي

  
قهرماني كه همه جنبه هاي بدن، روح و فكر را جهت هوشياري و آمادگي در مقابل خطرات                 

پهلـوان واقعـي كـسي اسـت كـه اراده و عـزمش قـوي و           . ، ارزش دارد  و سختي هـا آمـاده كنـد       
ورزش نبايد وسيله اي براي نمايش و خودنمايي باشد، بايد وسيله اي باشـد   .استقامتش زياد باشد  

   تربيت بدني و ورزش زمينه ساز تندرستي و عامـل اساسـي در تعلـيم و تربيـت                 .براي خودسازي 
  :اشعار حماسي و اما.مي باشد
  شير حق را دان مطهر از دغل         لي ـالص عـوز اخـي آملـاز ع

  زود شمشيري برآورد و شتافت        در غزا بر پهلواني دست يافت      
  افتخار هر نبي و هر ولي              ياو خدو انداخت در روي عل

  كرد او اندر غزايش كاهلي       در زمان انداخت شمشير آن علي   
  وز نمودن عفو و رحمت بي محل        بارز زين عمل   گشت حيران آن م

  از چه افكندي مرا بگذاشتي        يگفت بر من تيغ تيز افراشت
  اي پس از سوءالقضا حسن القضاء        ضيـلي مرتـراز بگشا اي ع

  فعل من بر دين من باشد گوا        گفت من تيغ از پي حق مي زنم   
  »  139موالنا، مثنوي معنوي، ص«تيغ را ديدم نهان كردن سزا               چون درآمد علتي اندر غزا    

  
  عاقبت اين نردبان افتادن است  نردبان خلق اين ما و من است
  كاستخوان او تيز تر خواهد شكست  هر كه باالتر رود، ابله تر است

  خاك شو، وز خاك بودن رو متاب   "من تراب" شنيدي "خلقناكم"چون 
  خاك شو، تا گل برويد رنگ رنگ  ي شود سر سبز، سنگدر بهاران ك

  آزمون را يك زماني خاك باش  سالها سنگ بودي، دلخراش
  بعد از آن دو خوشه چاالك شد  گندم از باال به زير خاك شد

  گشت جزو آدمي، حي و دلير  از تواضع چون ز باال شد به زير
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  چو ابر بهاران بهار آفريدن  خوشا برلبي نقش لبخند ديدن 
  غزالي رها گشته از بند ديدن    خوشا عقده از كار دلها گشودن    

  به امداد بيچاره مردم رسيدن          به شكرانه بازوان توانا
  كه در سايه آن توان آرميدن          خوشا آن تناور درختي

  "حميد سبزواري" چو خواهي ز تشويش فردا رهيدن       كنون فكر آرام آزردگان كن        
  ز سستي كژي زايد و كاستي          بود مرد را راستيز نيرو 

  كمند افكن و گرز و شمشير گير        به سهراب گفت اي يل شيرگير
  جز اين باشد آرايش دين ما               دگرگونه تر باشد آيين ما             
   سر مهتري زير گرد آورد             كسي كو به كشتي نبرد آورد           

  نبرد سرش گرچه باشد به كين           خستين كه پشتش نهند بر زمينن
  به افكندنش نام شير آورد                   اگر بار ديگرش زير آورد

  "فردوسي"   بدينگونه برپا شد آيين ما        روا باشد از سر كند زو جدا     
  

  ده با حلمت  برخور از علم خوان        حلم بايد نخست، پس علمت    
    علم با حلم، آبروي بود            علم بي حلم، خاكوي بود     
      شهوت و خشم آفت خردند      عفت و حلم آلت خردند        

  ور به دگري نكته نگيري مردي           گر به نفس خود اميري مردي   
  )پورياي ولي(يري مردي  گر دست فتاده را بگ          مردي نبود فتاده را پاي زدن   
پهلـوان  "     بت شكن شد هر آنكس كـه خـود شكـست            نفس را بايد به قربانگه كشاند         

  "شورورزي
  

  "فردوسي"     تكبر به خاك اندر اندازدت         تواضع سر رفعت افرازدت       
  بهشت و دوزخت با تست در پوست        چرا بيرون ز خود ميجوئي اي دوست

        از آن خويت بهشت آيد پديدار   تو خوي خوش داري بهر كار    اگر 
      از آن جز دوزخت چندي نيايد        وگر خوي بدت اندر  ربايد        

  "حافظ"  روزي تنقدي كن درويش بينوا را       اي صاحب كرامت شكرانه سالمت     
 "سعدي"ا و درويش پرور تويي     توان             كه پروردگارا توانگر تويي     
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  "سعدي"  توانا كند رحم بر ناتوان             به پير كهن بر ببخشد جوان      
 "پروين اعتصامي"  كاهلي بيخ تو بركند، نه ناچاري              بود بازوت توانا و نكوشيدي     

  "عطار"ابم       كه تني ناتوان همي ي         جان من زان چنين توانا شد       
  "سعدي"   كه نرمي كند تيغ برنده تند      تواضع تن اي دوست با خصم تند   
  "سعدي"  كه لطف حقت مي دهد پرورش        توانايي تن مدان از خورش          

    كه دوران ناتوانيها بسي زير زمين دارد   چو بر روي زمين باشي توانايي غنيمت دان 
    "حافظ" درياب ضعيفان را در وقت توانايي          شاداب نمي ماند  دايم گل اين بستان 

  "سعدي"  صبر نيكست كسي را كه توانايي هست    راست گفتي كه فرج يابي اگر صبر كني  
  ز دانش دل پير برنا بود                     توانا بود هر كه دانا بود     

   بر همه كارش توانائي است              هر كه در او جوهر دانايي است 
  "سعدي"  بازو دلير و به دل هوشمند به            به دانش بزرگ و به همت بلند     

  "نپروي" كه گيري دست هر بي دست و پا را                    از آن بازوت دادند نيرو       

  "سعدي"نفس خويش برنايي   كه خشم گيري و با                 كدام قوت و مردانگي و برنا   
  "سعدي"  چو حق بر تو باشد تو بر خلق باش      جوانمرد و خوشخوي و بخشنده باش  
   "سعدي"   كرم پيشه شاه مردان عليست      جوانمرد اگر راست خواهي ولي است  

  "مولوي"    پهلواني پهلواني پهلوان               چو نماز و روزه ات مقبول شد     

 "نپروي"    به درماندگان رحم كن تا تواني           ت هست اي توانا  ن نيري بازواچو

       دست و بازوي توانا خواستند      عارفان چو دولت از ما خواستند    
  ضعيفان ميفكن به كتف قوي             نصيحت چه جايي است اگر بشنوي 

  "سعدي"ون قضا آمد نماند قوت راي زرين   چ      زور بازوي شجاعت برنتابد با اجل    
  فرياد دل شكستگان است             آخر به زكات تندرستي             

  كĤخر ضعيفي است توانا را          غره مشو به زور و توانايي            
   جز اين هر كه بيني مردمش مشمر                   دو مرد است مردم توانا و دانا    

        كـزو يابـد توانـايي بـه عـالم هـر توانـايي         پاس آن بي همال و يار و با قدرت توانا را              س

  "ناصرخسرو"

  درياب ضعيفان را در وقتِ توانايي       دائم گُل اين بستان شاداب نمي ماند  
     بينديش و فرزانه شو در سخن    چو ورزيدگي هست و نيروي تن     
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  بگرفتن دست ناتوان است                                شكرانه بازوي توانا     
  جوانمرد را دستِ ياري بود                       سر مردمي، بردباري بود         

  كه رنگ نشاط آورد ارمغان                 بود ورزش آيينه جسم و جان       
 نادره افـسون چـو مـسيح اسـتاديم            كاندر آن             پيشه و ورزش شادي زحق آموختيم         

  "مولوي"
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  :همنفصل 
  )جهت مطالعه دبيران (:هدفمند كردن ورزش

  
از راه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در بين ورزشكاران و فضاهاي ورزشي، جهـت دار                 

  :براي تحقق اين هدف موارد زير پيشنهاد مي گردد. كردن ورزش است
 ورزشـي  كالسـهاي ز سرودهاي حماسي تهيه و تدوين گردد و در اختيار       مجموعه اي ا   -1

قرار گيرد تا ورزشكاران در حين آماده سازي به جاي تكرار الفاظ بـي معنـا و نـا مفهـوم و غيـر                    
در سال هاي اوليه پس از انقالب اسالمي، چنين شعارهايي در           . ارزشي اين شعارها را تكرار كنند     
همچنين مي توان تماشاچيان را با اين شعارها سـرگرم و جهـت              . حين ورزش و نرمش رايج بود     

 .داد
تهيه جزوات و كتابچه هايي از خاطرات جذاب و شيرين پهلوانـان و ايثـارگران بـراي                  -2

 .ورزشكاران
 آغاز مسابقات با تالوت قرآن كريم، اجراي سرود جمهوري اسالمي و تكريم شهيدان -3

 ديوار نويسي در فضاهاي ورزشي -4

 .هاي ارزشي و ايثارگرانهنصب نماد -5
  ...تدوين شرح حال، زندگينامه و خاطرات ورزشكاران ايثارگر و  -6
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نبود شواهد آشكار بيمـاري، سـيماي خـوب،          :عبارتند از  :نشانه هاي سالمت جسماني   

پوست تميز، چشمان درخشان، موهاي براق، اندام متناسب، افزايش مرتب وزن در سـنين رشـد،                
وب، خواب راحت، فعاليت منظم روده ها و مثانه، حركات طبيعي بـدن        تنفس خوشبو، اشتهاي خ   

و ضربان قلب و فشار خون متناسب با سن و جنس  از طرفي دانش آموزان بخش قابـل تـوجهي     
در اين گـروه  . از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و سازندگان آينده آن كشور بشمار مي روند            

هـر  . ها، عادتها و الگوهاي رفتاري بتدريج شكل مي گيرنـد سني دانسته ها، باورها، ارزشها، نگرش     
هاي مورد اشـاره تـأثير بـسزايي در انتخـاب راه و روش زنـدگي و از جملـه سـالم                 يك از مؤلفه  
در حوزه آموزش و پرورش به مقوله سالمت جسماني دانش آموزان كمتـر توجـه       .  زيستن دارند 
 از طـرف    .رزش و آمادگي جسماني بوده است     و مقاالت منتشر شده بيشتر در مورد و       . شده است 

ارزش . ديگر آموزش و سالمتي مهمترين سرمايه در حـوزه منـابع انـساني محـسوب مـي شـوند             
بـدين ترتيـب كـه آمـوزش و     . اقتصادي آنها در تأثيرشان بر روي بهره وري باثبات رسيده اسـت           

  )79.(سالمت بهره وري افراد را افزايش مي دهند
تقريباً همه مطالعات گذشته    .  سالمت يك ارتباط دو سويه وجود دارد       همچنين بين آموزش و   

      نتيجـه  2002آدامـز در سـال   . نشان داده است كه آموزش قوياً منجر به سـالمت بهتـر مـي شـود     
 در عـين حـال   .مي گيرد كه اثر آموزش بر روي سـالمتي مـستقل از تـأثير سـاير متغيرهـا اسـت            

 پذيري آنهابر روي متغير وابسته اي نظير سـالمت جـسماني      آموزش روشهاي مختلفي داردكه اثر    
بنـابر  .مي تواند متفاوت باشدكه اين موضوع در مطالعات قبلي كمتر مورد توجه قرارگرفتـه اسـت    

اين  پژوهش با هدف مقايسه اثـر بخـشي آمـوزش سـالمت جـسماني دانـش آمـوزان از طريـق            
  .سخنراني، ايفاي نقش و آموزش عملي انجام گرفته است
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  :فصل دهم
  : و گذاشتن جايزه شيعه در مورد مسابقه و شرط بندييفقهابزرگان و برخي نظر 

  
   : بازي شطرنج مورد در  فتاواي مقام معظم رهبري آيت اهللا خامنه اي

باتوجه بـه اينكـه دربيـشترمدارس بـازي شـطرنج رواج دارد آيـا بـازي بـاآن                    : 1116مسئله  
  آن جايز است ؟ وبرگزاري دوره هاي آموزشي 

اگربه نظرمكلف شطرنج درحال حاضر ازآالت قمارمحـسوب نـشوددراين صـورت            : جواب  
  . بازي با آن بدون شرط بندي اشكال ندارد 

 بازي باوسـايل سـرگرمي ازجملـه پاسـورچه حكمـي   دارد ؟ وآيـا بـازي                    – 11167مسئله  
  باآنهابراي سرگرمي وبدون شرط بندي  جايزاست ؟ 

اچيزي كه ازآالت قمارمحسوب مي شود مطلقـا ً حـرام اسـت هرچنـد بـراي           بازي ب : جواب  
  . سرگرمي وبدون شرط بندي باشد 

  : بازي شطرنج باشرط بندي وبدون آن   : 1118مسئله 
اگرمكلف تشخيص دهد در حـال حاضرشـطرنج ازآالت قمارمحـسوب نمـي شـود          : جواب  

ارد همچنـين بـافرض مـذكور    ساخت وخريدوفروش و بازي باآن بدون شرط بنـدي اشـكال نـد        
  . آموزش آن هم بدون اشكال است 

آياازتاييد برگزاري مسابقات شطرنج توسط سازمان تربيت بدني معلوم مي شود          :1119مسئله  
  كه شطرنج جزآالت قمارنيست ؟ وآيا جايزاست مكلف به آن اعتماد كند ؟ 

آن  مه دليل شـرعي بـر  معيار درتعيين موضوعات احكام تشخيص خودمكلف ويا اقا :  جواب  
  . نزدخود اوست 

  
  :فتواي آيت اهللا بهجت 

نرد، پاستور و شطرنج با برد و باخت حرام قطعي اسـت و             : بازي كردن با آالت قمار، از قبيل      
  .و در شطرنج احتياط اشد است) انجام نشود(بدون برد و باخت احتياط در ترك آن است 
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  : فتواي آيت اهللا مكارم شيرازي 
   نظرجنابعالي درمورد شطرنج چيست ؟ – 67سئوال 
اگر شطرنج درعرف عام ازصـورت قمارخـارج شـده باشـد وبعنـوان نـوعي ورزش        : جواب  

  . شناخته شود مانعي ندارد 
  : فتواي آيت اهللا نوري همداني 

 بازي كردن باآالت قماردرصورتي كه قصد بردوباخت دركارنباشد وفقط صـرف   – 87سئوال  
  ه صورتي دارد ؟بازي كردن ا ست چ

  . جايزنيست : جواب 
  :چيزهايي كه گرفتن سبق در آن جايز است :آيت اله مشكيني

اسب دواني به معني اعم كه ظاهراً شامل مسابقه با هر وسيله نقليه مي شـود از موتـور و                     -1
  دوچرخه تا كشتي، طياره جنگي و غيره؛

تـا موشـك و بمـب و        تيراندازي در همه اقسام؛ از كلت و تفنگ و اسـلحه هـاي سـبك                 -2
 .در غير اين دو قسم چيزي در قبال آن ندهند.قسمتهاي ديگر

  .اصل مسابقه به طور كلي در اسالم جايز است :آيت اله محمدي يزدي
  :آيت اله مكارم شيرازي

تمام مسابقات ورزشي و غير آن مجاز است مگر آنها كه مـستلزم ضـرر و زيـان و خطـر            -1
  .باشد، مانند مسابقات بوكس

يچ يك از مسابقات نمي توان شرط بندي كرد و چيزي براي برنـده قـرار داد، مگـر                   در ه  -2
 مسابقات اسب سواري و تيراندازي به شرطي كه در كتب فقهي آمده است

  .مسابقه اجماالً مشروع و جايز مي باشد :آيت اله محمدباقر حجتي
  

 :برگزاري مسابقه
رمانده سپاه اسالم در جهت تقويـت بنيـه         به عنوان رهبر جامعه اسالمي و ف      ) ص(پيامبر اكرم   

    نظامي رزمندگان، مسابقاتي ترتيب مي داد و بعـضي اوقـات خـود نيـز در آن مـسابقات شـركت              
چنانچـه  .مي كرد و در زمان پيامبران سابق هم مسابقه امري ممـدوح و مـورد قبـول بـوده اسـت                    
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از )ِلَنـسَتبِق (نه بـازي و مـسابقه   را به بها  )سالم اهللا عليهم اجمعين   (پسران يعقوب برادرشان يوسف   
  .پدر جدا كردند

  
  :قرار دادن جايزه

رسول »جعلَ سبَقها اَواقي ِمن ِفضَةاِنَ رسولُ اهللا اَجري الَخيل و      «: مي فرمايد ) ع(امام سجاد   
  .مسابقات اسب دواني برگزار مي كرد و به برنده مسابقه چند مثقال نقره جايزه مي داد) ص(خدا 

ن جايزه به منظور تـشويق اصـحاب بـه شـركت در مـسابقه و ايجـاد حـس رقابـت                      قرار داد 
  .اين امر از نظر اسالم ستوده شده است. سواركاران بود
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 :اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان:نكته
ن ورزش كنترل وز  . ورزش منظم يك راهبرد مهم حفظ سالمتي در كودكان و نوجوانان است           

را تسهيل مي كند، به افزايش استحكام استخوان ها كمـك مـي نمايـد و عوامـل خطرسـاز قلبـي          
مي تواند پايـه   كودكي فعال. سالمت رواني نيز ممكن است ارتقا يابد     . بخشدمي  عروقي را بهبود    

  .و اساس آمادگي جسماني در طول عمر باشد
د و بلـوغ كودكـان و نوجوانـان          آيا پرداختن به رشته هاي ورزشي مختلف اثر خاصي بر رش          

شركت در فعاليت هاي ورزشي و تمرين شديد اثر واضـحي           :  رشد قدي و وزني    -1دارد يا خير؟  
در كودكـان و نوجوانـان سـالم و    ) ميزان افزايش قد در سال(بر روي رشد قد و سرعت رشد آن       

كاران هـر دو    ورزشـ . به جز چند مـورد اسـتثنا معـدود        . تغذيه مناسب به جاي نمي گذارد      داراي
. به طور متوسط قدهاي معادل يا بيشتر از افراد غير ورزشكار دارند           . جنس در تعدادي از ورزشها    

 مطالعـات   ،وزن بدن مي تواند با انجام تمرين منظم ورزشي تحت تاثير قرار گرفتـه             . بر عكس قد  
ربي تقسيم  و چ ) بدون چربي (م  ح ل ءبدن عموما وزن بدن را به دو جز       انجام شده بر روي تركيب      

بـه  . تمرين با كاهش چاقي در هر دو جنس و گاهي بـا افـزايش تـوده بـدون چربـي                   . مي نمايند 
عـضالني  ). اسكلتي(نسوج استخواني   :  تمرين و بافتهاي ويژه    -2.خصوص در پسرها همراه است    

 فعاليت فيزيكي و تمرين منظم در دوران كـودكي          -3.و چربي سه جز اصلي تركيب بدني هستند       
اثرات سودمند بيـشتر در  . ني با افزايش محتواي مواد معدني و جرم استخوان همراه است   و نوجوا 
فوتبال و ژيمناستيك نمايان مي شوند تا فعاليت هاي         . هاي متحمل وزن نظير دو و ميداني        فعاليت

محتواي ماده معدني استخوان كه در طي دوران كـودكي و نوجـواني          ). مثل شنا (غير متحمل وزن    
در . معرف خوبي از محتواي ماده معـدني اسـتخوان در دوران بزرگـسالي اسـت              . يدبدست مي آ  

   مورد عضله، در پسران نوجوان برنامه هاي مقاومتي نظير تمرين بـا وزنـه بـا هيپرتروفـي همـراه                    
مي باشد و ممكن است در پسران پيش از دوران نوجـواني و در دختـران و يـا در سـاير اشـكال       

  . زان آن كمتر باشدرخ ندهد يا مي تمريني
مدرك محكمي وجود ندارد كه نشان دهد توزيع تارهاي عضالني در كودكان و نوجوانان در               

ورزشكاران فعال كودك و نوجوان عموما ضخامت چين پوستي كمتري          . اثر تمرين تغيير مي كند    
  .دندر قياس با ساير افراد دار

جنـسي و   .اسـكلتي : وجه قرار ميگيـرد   منظر مورد ت    بلوغ بيولوژيك كودكان ونوجوانان از سه     
مطالعات طولي كوتاه   . تمرين منظم ورزشي اثري بر روي بلوغ اسكلتي ندارد        ). سوماتيك(پيكري  
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مدت بر روي پسران و دختران در ورزش هاي گوناگون نـشان دهنـده ميـزان مـشابهي از بلـوغ                     
وغ اسـكلتي همگـام بـا       يعني بلـ  . اسكلتي چه در ورزشكاران و چه در افراد غير ورزشكار هستند          

از نقطه نظر بلوغ پيكري، تمـرين ورزشـي هـيچ اثـري بـر            . سن تقويمي كودك پيشروي مي كند     
روي زمان حداكثر رشد و ميزان رشد قدي به هنگام جهش رشدي نوجواني در پسران و دختران                 

 تمرين شديد ورزشي در اكثريت عمده ورزشكاران جوان اثـر منفـي بـر روي فرآينـدهاي                . ندارد
در تعداد معدودي از ورزشكاران جوان كه دچار مـشكالتي در           . رشد و بلوغ به جاي نمي گذارد      
را بايـد   ...) نظير تغذيه نامناسـب و      ( عواملي غير از تمرين فيزيكي       ،ارتباط با رشد و بلوغ هستند     
  .به دقت مورد كنكاش قرار داد
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  :توصيه هاي پزشكي و بهداشتي

  

  .نهاي گياهي و روغن ماهي از بيماريهاي قلبي و عروقي جلوگيري ميكندمصرف روغ

  .خوردن سبزيجات و ميوه هاي تازه به سالمت پوست كمك مي كند

  .ميزان انرژي توليد شده توسط يك گرم چربي با يك گرم پروتئين برابر است

  .رد و ايجاد سرطان مي كنددازياد مصرف سيگار در نوجواني خطري 

  .ماني متناسب از چاقي و بيماري قلبي جلوگيري ميكندفعاليت جس

  .پروتئين ها براي ساختن و تعمير سلول ها و بافت هاي بدن الزم هستند

پروتئين ها در منابع حيواني مانندگوشت قرمز،مـاهي،مرغ،تخم مـرغ،و لبنيـات يافـت              

  .ميشود

در  عروقـي و فـشار خـون         -نمك و غذاهاي شور موجب بيماري قلبـي       زياد  مصرف  

  .آينده ميشود

مصرف مواد نشاسته اي مانند سيب زميني ،بـرنج و نـان بـراي توليـد انـرژي بهتـر از                     

  .مصرف قند و شكر است

  .مصرف كلسيم در نوجواني با پيشگيري از پوكي استخوان در پيري ارتباطي دارد

  .جرم گوش ها را بايد بطور مرتب با گوش پاك كن خارج نمود

  .رشيد در آسيب به چشم مي زندنگاه كردن مستقيم به خو

  .لباس هاي گشاد و نخي بهداشتي تر از لباس هاي تنگ و چسبان هستند

  .تعويض لباسهايي مثل شلوار و پيراهن حداقل هفته اي يك بار الزم است

  .نوشابه هاي گازدار و شيرين موجب فاسد شدن دندان ها ميشود

  . مناسب استاستفاده از خالل دندان براي بهداشت دندان و لثه
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    به پزشـك مراجعـه نمـود يـا    اگر استفاده از مسواك موجب خونريزي از لثه شود،بايد   

  . كرد جرمگير دندان استفادهاز

  . به دندان ها و لثه آسيب ميزندحدمسواك زدن بيش از 

سـت بـه دنـدان پزشـك مراجعـه      اوقتي درد يا مشكلي در دندان ها داشته باشيم الزم         

  .كنيم

ـ             ت هـاي اجتمـاعي يـا تفريحـي كـه نيازمنـد فعاليـت جـسماني اسـت،                   من بـه فعالي

  .عالقه دارم

  .ميدهمنخوردن موادي مثل چيپس،بيسكويت،و پفك را به غذاهاي اصلي ترجيح 

  .فاصله حمام رفتن من بيشتر از يك هفته نمي شود

  .مي رومناز ورزش كردن طفره 

  .هر هفته ناخن هايم را كوتاه مي كنم

  .ستم كه غذايم را تمام مي كنمنيري اولين نف

  .يايمپياده بسعي مي كنم فاصله خانه تا مدرسه را

  . دقيقه پياده روي يا ورزش يا بازي پر تحرك دارم20روزانه حداقل 

  .پس از هر وعده غذا مسواك مي زنم

  .قبل از خواب مسواك مي زنم

  .هر روز صبحانه مي خورم
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  :ايانيپرهنمود 
 

چگونه مي توان نتيجه گرفت؟ مي شود چنين برداشـت كـرد و نظـر داد        ب  كتااز مطالب اين    
نـابراين  ب، داردوحاني و عرفاني كمتر يا بيشتر كه هر شخص بسته به قدرت كنترل خويش جنبه ر      

در محيط ورزش دانش آموزان، آنكه بيشتر در برخوردهاي عمدي يا غير عمـدي كـه اكثـراً غيـر        
االتر و بيــشتري دارد و آنكــه نــد روح و شخــصيت بــعمــدي انــد كنتــرل دســت و زبــان مــي ك

هنگـام ورزش    كـرد كـه هـر كـس          يچنين پيـشنهاد    مي توان در محيط ورزش     .ضعيف تر ،كمتر
از محيط ورزش بيـرون بكـشد تـا         خود را بنفسه دقايقي     ،داز او سر ز   برخوردي نمود يا اشتباهي     

كر كند و در مقابل هر كس به محض         مثالً دو دقيقه، بي آنكه ديگر به بازي ف        . تنبيه و توجيه شود   
 . واقع شـود    مثل ساير دانش آموزان يا مربي       مورد تشويق ديگران   نمود، خويشتن داري    يبرخورد

اش يـا تـشويق از سـوي همـساالن     البته اينطور نشود كه بـه محـض خويـشتن داري منتظـر پـاد          
است و نيازي به تشويق     بلكه كم كم اين روحيه باال برود و بداند تشويق از سوي خدا بهتر               ،باشد

وقتي روحيه گذشت در سنين پايين تقويت شود در سـنين بـاالتر شـخص اهـل            . همساالن ندارد 
گذشت و حماسه مي شود و تنها به دنبال نتيجـه بـه نفـع خـود يـا گـروه خـود بـه هـر قيمتـي                         

  . آمين.خداوند عزيز ما و شما را نسبت به آنچه دانستيم توفيق عمل عطا فرمايد.نيست
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