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  چكيده
هاي ملي و همچنين حفظ هويت تاريخي و فرهنگي ورزشي كشور، بررسي ابعاد هاي شناخت پيشينه و ريشهيكي از روش

هاي هدف از تحقيق حاضر، شناسايي انواع ابزارها و رشته. ورزشي در ايران باستان است –هاي بدني و نظامي مختلف فعاليت
در . ديگر تحقيقات مربوط به آن استجلد شاهنامة فردوسي و  9ورزشي متداول در ايران باستان با استفاده از تحليل محتواي 

- يافته. عنوان نمونه انتخاب و تحليل يا تعميم كاربردي شدندهاي ورزشي، ابياتي از شاهنامه بهضمن دربارة هريك از ابزارها و رشته
د و تير و كمان درص 26بار در شاهنامه تكرار شده است، شمشير و تيغ با  3571ورزشي كه  –ابزار نظامي  13ها نشان داد از بين 

بار در شاهنامه تكرار  374ورزش رايج كه  7همچنين از بين . ورزشي ايرانيان بوده است –ترين ابزار نظامي درصد تكرار مهم 20با 
از بين . هاي بدني ايرانيان بوده استترين فعاليتدرصد تكرار جزو مهم 11و  25، 30ترتيب با روي و چوگان بهشده، شكار، پياده

درصد تكرار در رتبة اول  80فن متداول در ورزش، بيشتر فنون به ورزش كشتي اختصاص داشته كه فن كمر يا كمرگيري با شش 
ها، ويژگي تكرار اين ويژگي 4755ورزشي پهلوانان شاهنامه نشان داد كه از بين  –هاي رزمي بر اين، بررسي ويژگيعالوه. بوده است

ها، تنوع و مهارت ايرانيان را در استفاده از ابزارها و فنون اين يافته. ار در رتبة اول قرار دارددرصد تكر 23سوار و سواركاري با 
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  مقدمه

 –ن از وضعيت تاريخي و اجتماعي تربيت بدني و ورزش، بخشي از ميراث فرهنگي كشور است كه بررسي آ
توان اطالعات خوبي ويژه با بررسي تعليم و تربيت در ايران باستان ميبه). 48، 27، 6(فرهنگي ايران جدا نيست 

منظور شناخت و بررسي تحوالت تاريخي و فرهنگي ايران به). 51(ريشة ملي تربيت بدني به دست آورد  بارهدر 
ويژه در با وجود اين، به). 24، 21( داي دارمباني تاريخ تربيت بدني و ورزش جايگاه ويژهاحترام به هويت ملي و 
  هاي اين تحقيق اطالعات و يافته. اندازي براي ورزش كشور باشدتواند راهبرد و چشمدوران قبل از اسالم مي

ا ضمن حفظ ميراث گذشتگان، اي براي آشنايي با وضعيت تربيت بدني و ورزش آن دوران باشد تتواند مقدمهمي
در تاريخ و فرهنگ تعليم و تربيت ايران باستان، . بتوان تحول و تكامل آن ميراث را در جامعة ورزش ارتقا بخشيد

بااليي قرار و حتي تربيتي در اولويت ) بهداشت و نيرومندي(تربيت بدني و ورزش در بعد نظامي، تندرستي 
شمار ايرانيان هاي بيو حتي كسب موفقيت) 27، 20، 18( اولويت اول بود ورزشي در –داشت، البته بعد نظامي 

ويژه با استفاده از ابزارها هاي نظامي و بهدر جنگ و تربيت مرداني سلحشور و نيرومند با استفاده از همين مهارت
ي تربيتي مختلفي هاي بدني و رزمايرانيان در فعاليت). 16(دست آمده است و ادوات متداول در اين فرهنگ به

ها و از بعد تربيتي نيز آموزش انواع مهارت). 14(دادند ها را نيز گسترش ميكردند و تنوع اين فعاليتشركت مي
و حتي تأثير ) 35، 25، 22(طور عملي و واقعي وجود داشت هاي ورزشي در نظام تربيتي ايران باستان بهرشته

با وجود اين پيشينة غني، تحقيقات ). 36(است  شدهالمي تأكيد انديشمندان مختلف اسبه وسيله تربيتي آن 
اين ). 46، 37، 16، 11، 9(شمار است هاي مختلف تاريخ و فرهنگ ورزش ايران بسيار اندك و انگشتدربارة جنبه

  .صورت عمومي و كلي انتشار يافته استها نيز اغلب بهمطالعات و بررسي

كه جاويد  وجود نداشت تا اين» تاريخ ورزش ايران«اي با عنوان نهتا قبل از دورة پهلوي، كتاب يا رسا
تنظيم و به دانشكدة » تاريخ ورزش و تربيت بدني در ايران از ابتدا تا ظهور اسالم«اي با عنوان ، رسانه)1340(

يونان در هاي المپيك در اين رساله، با ذكر داليل متعدد علمي ادعا شده كه ريشة بازي. ورزشي كلن تقديم كرد
است گذاري شده و سپس به يونان منتقل گرديده هاي ورزشي پايهها و جشنايران بوده و در اين سرزمين بازي

 1320هاي وي از سال. مهران، اولين كسي است كه در ايران به نوشتن تاريخ ورزش اقدام كرده است). 13(
  .ناپذيري داشتوشش خستگيهاي مختلف ورزشي در ايران كهجري به بعد براي پيشرفت رشته
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وي از سال . آوري و شرح زندگي پهلوانان كردنيكخو نيز از كساني بود كه شايد اولين بار اقدام به جمع
- يكي ديگر از تاريخ. كردراستي چاپ ميو در مجلة نيرو » تاريخچة پهلوانان ايران«مطالبي را با عنوان  1323

دربارة تاريخچة ورزش جهان و تاريخ ورزش » تاريخ ورزش«نام  وي در كتابي به. نويسان ورزش، صدري است
در مورد تاريخ ورزش ايران قدمي محكم و اساسي ) 1382(بيضايي ). 9(اي نوشته است ايران مطالب ارزنده

ترين اين كتاب بهترين و جامع. به رشتة تحرير درآورد» تاريخ ورزش باستان ايران«برداشت و كتابي با عنوان 
  ).11(تاريخ ورزش ايران نوشته شده است  است كه تاكنون در زمينةكتابي 

براي دانشجويان رشتة تربيت بدني » تاريخ تربيت بدني و ورزش«درسي  با تدوين جوزه) 1364(آبريا و بهرام 
در پنج صفحه ) 1364(كريمي ). 2(و علوم ورزشي، وضعيت ورزش ايران را در قبل و بعد از اسالم بررسي كردند 
عنوان منبع و از شاهنامه نيز به) 42(از كتاب خود، فرهنگ تعليم و تربيت ورزشي ايران باستان را بررسي كرده 

يك از اين مطالعات، موضوع فرهنگ تربيت بدني و البته در هيچ. بررسي فرهنگ ورزش ايران نام برده است
  .مورد توجه قرار نگرفته بود) قبل و بعد از اسالم(ورزش در ايران 

هاي مختلف تاريخ بررسي تاريخ و فرهنگ تربيت بدني و ورزش با رويكردهاي مختلفي در جزوات و كتاب
البته صرف نظر از برخي مقاالت ). 40، 39، 38، 27، 4، 2(بدني يا اصول و مباني تربيت بدني بررسي شده است 

ها در اين كلي بوده است، بيشتر تالشو بيشتر نيز قديمي و ) 45، 40، 32، 3(كه بيشتر جنبة گزارشي داشته 
دليل سابقة تاريخي به ورزش كشتي و ورزش باستاني متمركز شده بود يا بيشتر جنبة تدوين و زمينه به

مند در اين زمينه اغلب توسط اعضاي تحقيقات نظام). 47، 41، 37، 35، 18، 12، 11، 6(گردآوري داشته است 
  .ميلي تربيت بدني انجام گرفته استهيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تك

دليل كمبود منابع و مأخذ علمي دقيق، از كتاب براي بررسي فرهنگ ورزش ايران به) 1372(اولين بار مدني 
بندي موضوعي، نشان داد كه بسياري از نمادهاي شاهنامه استفاده كرد و با دو بار خواندن شاهنامه و تقسيم

ردي و گروهي، الگوهاي پهلواني و برخورداري از خرد در فرهنگ ايران متداول ورزشي نظامي و ابزارهاي نبرد ف
با استفاده از اشعار فردوسي و ديگر منابع ادبيات فارسي، بخش ) 1379(پس از وي، نيكوبخت ). 46(بوده است 

ايرانيان اشاره در اين تحقيق به بسياري از ابزارهاي متداول ). 50(باارزشي از فرهنگ ورزش ايران را نشان داد 
با بررسي مفاهيم مختلف و مرتبط با تربيت بدني و بازي، توانست انواع بازي و ) 1380(خوشكام . شده است
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ورزش، ويژگي و نحوة اجراي آنها و بسياري از ابزار و ادوات نظامي ورزشي ايرانيان را با استفاده از اشعار شاعران 
بر وجود انواع نشان داد كه عالوه) 1380(تحقيقات كاشف ). 16(كند طور كامل بازشناسي به) ميالدي 5تا قرن (

-، اخالق ورزشي با مفهوم پهلواني با مهارت)نيزه، تير و كمان و اسب( ورزشي در ايران باستان –ابزارهاي نظامي 

ي ايران به البته منابع مورد تأكيد بر فرهنگ قوي و مثبت و ورزش. هاي مرتبط با اين ابزارها پيوند خورده بود
نيز به تمركز بر سير تطور ) 1383(گودرزي ). 40(شود و به بعد مربوط مي.) م.ق 550(دورة حكومت كوروش 

افكني و ابزارهايي پراني، فالخنهاي مختلفي در ايران باستان مانند تيراندازي، زوبينورزش باستاني به مهارت
هاي نظامي كه همة اين موارد، بيانگر تنوع ابزارها و مهارت) 45(مانند سپر، كارد، تير و كمان و زره اشاره كرده 

  .ورزش ايرانيان است

به بررسي فرهنگ تربيت بدني و ورزش ايران در شاهنامه ) 1372(مشابه تحقيق مدني ) 1384(پور بهرامي
ت مشخص در اين تحقيق و مقاالت مستخرج از آن، مشخص شد كه ورزشكاران ايران داراي سه صف). 9(پرداخت 

ها مشخص شد كه از نظر كمي، صفات مربوط به البته در اين بررسي. بودند) پهلواني(جسماني، رزمي و اخالقي 
  ).23، 20(  پهلواني مانند خرد و دانش بيشتر از صفات جسماني و رزمي تكرار شده بود

هاي خ و ورزش در سالآكادمي ملي المپيك و پارالمپيك كشور نيز با برگزاري دو همايش در زمينة تاري
هاي ايرانيان را كه همراه با ابزارهاي مورد بررسي در اين هاي تاريخي بسياري از بازي، ريشه1385و  1386

راني و قايقراني، بر ارابهنشان داده است كه عالوه) 1385(در همين زمينه، ميرزايي ). 7(تحقيق بود، آشكار كرد 
ها ما را به واقعيت يافتهاين ). 49(نزد ايرانيان باستان متداول بود حركات كششي و حركات آكروباتيك در 

هاي كند كه فعاليتبيان مي) 1984(مانند آنچه اكيس . كندهاي ورزشي ايران باستان نزديك مياهميت فعاليت
ويژه در به(نيان شدند و با يوناورزشي، ريشه در مصر و خاور دور دارد و اين افراد به منطقة كرت در يونان وارد مي

  ).5(كردند رقابت مي) حركات آكروباتيك

هاي غني تاريخي، فرهنگي و حتي فلسفي تربيت بدني و ورزش در ايران طور كلي و باتوجه به زمينهبه
توان ابعاد رسد هنوز مينظر ميپيوند خورده و امتزاج يافته است، به »پهلواني«خوبي در مفهوم باستان كه به

در ضمن يكي از نمادها و مظاهر . فرهنگي ورزش ايران را با استفاده از منابع نظم و نثر آشكار ساختتاريخي و 
اين ابزارها فقط نماد رزم و جنگ . كردندفرهنگي ورزش ايران، ابزارها و ادواتي است كه ايرانيان از آن استفاده مي
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توان گفت كه با اين تفسير مي. رفتندكار ميي بهنبودند، بلكه براي دفاع از سرزمين و حمايت از مردم و مردانگ
ورزش ايران باستان يا پهلواني، حاصل تركيبي از ادوات و ابزارها، رزم و توان جسماني و عقل و خرد بوده كه در 

  .ها توجه شده استاين تحقيق فقط به يكي از اين بخش

  

  تحقيق روش

رساني اي و استفاده از مراكز اطالعري اطالعات كتابخانهآوتحليلي و روش جمع –اين تحقيق از نوع تاريخي 
چون منبع . نويسان استويژه شاهنامهنظران و محققان ادبيات و بههاي صاحبو مراجعه به مقاالت و پژوهش

طور دقيق مرور جلد از اشعار كامل شاهنامه را به 9بنابراين محققان، . اصلي تحقيق، شاهنامة فردوسي است
اهنامة مورد استفاده در اين تحقيق از انتشارات دانش، چاپ مسكو بود كه از اعتبار و اتفاق نظر بيشتري ش. كردند

  .در ميان متخصصان برخوردار است

آوري اطالعات به اين صورت بود كه ابتدا پس از تعيين متغيرهاي مختلف تحقيق شامل ادوات، روش جمع
هاي همچنين ابزارها، فنون و مهارت). 33(ل الي نهم مطالعه شد ترتيب جلد اوهاي ورزشي، بهفنون و مهارت

اي گونهبه. وجوي دقيق و كامل قرار گرفت و شمارش شداي مورد جستافزار و سيستم رايانهوسيلة نرمورزشي به
ا سپس اين متغيره. عمل آمد تا متغيرهاي مورد نظر با تركيبات شبيه خود محاسبه نشودكه حتي دقت الزم به

سپس ابياتي از هر صفت و متغير انتخاب شد كه . بندي شدهاي مختلف تاريخي شاهنامه طبقهبراساس دوره
شك درك و تفسير برخي بي. گرفتهاي مختلفي از آن مانند آموزش، نوع و شكل ابزارها و غيره را دربرميجنبه

به همين منظور . ب فارسي نياز داشتمفاهيم و بيانات حكيم فردوسي در شاهنامه، به دانش و تخصص زبان اد
اي انتخاب شد تا جنبة ظاهري و صوري آن بيشتر بررسي شود و در رشتة تربيت بدني مفاهيم و متغيرهاي ساده

اي كه در مقاالت و همچنين اين متغيرها باتوجه به مطالعات گوناگون و اهميت ويژه. و ورزش كاربرد داشته باشد
از . انتخاب شدند) 32، 34، 30، 12(اند حققان متخصص ادبيات و شاهنامه داشتهنظران و مهاي صاحبپژوهش

صورت تحليلي و هاي اين تحقيق بهعنوان زمينه و مقدمه يا شاهدي بر يافتههاي منابع و مقاالت نيز بهيافته
  ).30، 9(تفسيري استفاده شد 
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اساطيري از آغاز نامه  ريخي وجود دارد كه دورة ترتيب اساطيري، پهلواني و تادر شاهنامه سه دورة تاريخي به
تا عهد فريدون است، دورة پهلواني با قيام كاوة آهنگر عليه ضحاك شروع شده و به پادشاهي بهمن اسفنديار 

 5اساطيري، يك دورة غيرشاهي و   در دورة. شود و دورة تاريخي از داراب تا پايان نامة شاهنامه استختم مي
دورة غيرپادشاهي و  1دورة غيرپادشاهي و در دورة تاريخي  13دورة پادشاهي،  12وره پهلواني، دورة شاهي، در د

. بندي شده استهاي تاريخي و پادشاهي طبقهاشعار فردوسي براساس دوره). 39(دورة پادشاهي قرار دارد  33
اهنامه، دورة تاريخي، نوع هاي ورزشي براساس شمارة جلد شاشعار مربوط به ابزارها و ادوات، فنون و مهارت

وتحليل و مقايسة توصيفي در اين تحقيق از روش تجزيه. بندي شده استپادشاهي و صفحة مورد نظر طبقه
هاي تاريخي شاهنامه هاي ورزشي در دورهاهميت، انواع و آموزش هريك از ابزارها و مهارت. متغيرها استفاده شد

  . بررسي شده است

ورزشي، آن دسته از وسايل و ابزارهايي است كه ايرانيان براي  –ابزار و ادوات نظامي  در اين تحقيق منظور از
در اين . كردندهاي ورزشي استفاده ميدفاع يا حمله در نبردهاي دونفره و گروهي يا در تمرينات و فعاليت

ورزشي در نظر  –جزو ابزار و ادوات نظامي  غيرهتحقيق، تير و كمان، شمشير و تيغ، خنجر و كمند، زوبين و 
ها، آن دسته ها و بازيهمچنين منظور از فنون، ورزش. گرفته شده است كه بيشتر جنبة ورزشي و قهرماني دارد

م مسابقات و آمادگي براي حضور در نبردهاي دونفره و اها، تمرينات و فنوني است كه ايرانيان براي انجاز فعاليت
در اين . دادندسواري، تيراندازي، شنا، دو، كوهپيمايي و شكار انجام ميزني، اسبشتي و مشتگروهي مانند ك
-ها و ورزشهايي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است كه بيشتر جزو فعاليتها، فنون و تمرينتحقيق، فعاليت

  .اندهاي كنوني و رايج

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

فقط چهار بار تكرار شده و اغلب به معناي شغل، كار، پيشه،  1نشان داد كه واژة ورزشبررسي اشعار شاهنامه 
بر واژة ورزش، از واژة زورخانه و ديگر تركيبات ادبي مربوط عالوه. كار رفته استزراعت يا فعاليت اصلي زندگي به

                                                            
 دكتر معين به نقل از فرهنگ سروري، برهان قاطع، حاشية  - 1
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ا و ادوات مختلف جنگي نام برده در شاهنامة فردوسي از ابزاره. در شاهنامه مشاهده نشد) زور، خانة زور(به آن 
اگر چه . گرفتهاي ورزشي مورد استفاده قرار ميشده است كه برخي از اين ابزارها و ادوات در تمرينات و فعاليت

هاي ورزشي مربوط به آن دشوار و حتي شايد نادرست باشد، ولي در اين بخش از تفكيك اين ابزارها از فعاليت
هاي رايج ممكن است مفيد باشد و بهتر است قبل از ها و ورزشها و ادوات از بازيها تفكيك صوري ابزاريافته

ها در شاهنامة فردوسي آشنا ها و فنون با تنوع و تركيب اين ابزارها و مهارتبندي دشوار ابزارها از مهارتتقسيم
ابزارش نيز دشوار است  طوركه تفكيك پهلوان از محيط او دشوار است، تفكيك پهلوان از وسايل وهمان. شويم

توان با ابزارهايي آشنا شد كه ايرانيان باستان براي دفاع و حمله در نبردهاي دونفره، اگرچه در شاهنامه مي). 24(
رسد فردوسي نظر ميكردند، ولي بههاي ورزشي خود از آنها استفاده ميگروهي و همچنين در تمرينات و فعاليت

ژگي خاصي قائل بوده با آن ابزارها براي هر پهلوان كاركرد يا ارزش  هر پهلوان ويبراي ابزارهاي مورد استفادة 
استفاده كرده ... صورت نمادين براي توصيف صفات قهرمان، وضعيت نبرد وحتي از آنها به. اي داشته استويژه
  .است

  1خويشتن را بلند ارزش كن    با بالهاي عشق ورزش كن

هاي شخصي محدود بود و در از نظر كمي، وسايل و ابزارهاي نبرد به سالحدهد كه بررسي شاهنامه نشان مي
هاي محدودي مانند تير و كمان، همچنين از سالح. شدبيشتر نبردهاي فردي يا گروهي از آنها استفاده مي

زره و خود، كالهخود، (شمشير و تيغ، نيزه، خنجر، كمند، كاله و زره، ژوبين، سپر، تبر، تبرزين، وسايل دفاعي 
شده نظامي استفاده مي –و وسايل ايمني و حفاظتي مانند ساعدبند، بازوبند و كمربند براي اهداف رزمي ) تاج

. دهدهاي تاريخي نشان ميوضعيت كمي ابزارهاي مورد استفاده در شاهنامه را براساس دوره 1جدول . است
ترتيب شمشير ار در شاهنامه تكرار شده كه بهب 3571ابزار و آلت نظامي حدود  13براساس اطالعات اين جدول، 

داراي بيشترين ) درصد 14(و گرز، تبر و تبرزين ) درصد 5/17(، اسب )درصد 20( ، تير و كمان)درصد 26(و تيغ 
داراي كمترين ) درصد 5(و كمند ) درصد 12(و ژوبين ) درصد 5(خنجر، دشنه، كارد ) درصد 10(فراواني و نيزه 
  .فراواني است

                                                            
ورزيدن  –) Varza(، برزگر، ورزا )Barz(، برز )Varz(با كلمات ورز ) Etymology(شناسي ورزش اين كلمه از نظر ريشه  ‐  ١
)Varzidan (در پهلوي. ريشه استهم Varzishn است. 
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  هاي تاريخيوضعيت فراواني تكرار ابزارهاي ورزشي در شاهنامه براساس دوره . 1 جدول

  كمند  اسب  خنجر  گرز  شمشير  ژوبين  تير و كمان  نيزه  دورة تاريخي

  دورة 

  اي اسطوره

  3  3  2  19  4    1  4  تعداد

  23/1  48  19/1  78/3  43/0    14/0  10/1  درصد

  پهلوانيدورة 
  199  403  162  399  650  35  473  281  تعداد

  04/85  4/64  97  4/79  5/70  5/79  67  4/77  درصد

  تاريخيدورة 
  41  222  3  84  267  9  232  78  تعداد

  87/16  52/35  79/1  73/16  29  45/20  86/32  48/21  درصد

  243  625  167  502  921  44  706  363  جمع كل  

  5  5/17  5  14  26  2/1  20  10  درصد كل  

  

ابيات زير تنوع استفاده از اين ابزارها . ديگر است  دورة پهلوي بيشتر از دو دورةاستفاده از كلية اين ابزارها در 
  :دهدرا در ميدان رزم نشان مي

 يآهندي دروسنجبفرمـود تا
 

  رآرنـد بـا كـرنايدبه ميدان 
  

 ابا نيزه و گرز و تير و كمان
 

  بـرفتند گــردان همه شادمان 
  

 ها گرفتند و تير و خدنگكمان
 

  نشانه نهادند چون روز جنگ 
  

 ك به چيزي عـنانيبپيچيد هر
 

  به گرز و به تيغ و به تير و سنان 
  

يكي از ابزارهاي اصلي جنگي و بسيار متداول بود كه احتماالً با تيغة بلند و دستة مخصوص ساخته : شمشير
تيغ، حسام، پرندوار و پرند به  طور معمول در اشعار فردوسي،به. شد و مانند خنجر داراي غالف و نيام بودمي

هاي در شاهنامه، جنبه. كار رفته و در اين تحقيق صرفاً واژة شمشير و تيغ بررسي شده استمعني شمشير به
  ).42(مختلفي از آموزش، مهارت و نقش آن در زندگي و جنگ مورد توجه قرار گرفته است 
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 هنوز از دهن بوي شير آيدش
 

 همي رأي شمشير و تير آيدش 
  

دهد شمشير جزو اموال باارزش و ارزندة پهلوان، جالل بر اين در شاهنامه ابياتي وجود دارد كه نشان ميعالوه
  .و هيبت يا نماي قدرت و زور بوده است

 بيفكند دستش به شمشير تيز
 

 يكي باد برخاست چون رستخيز 
 

  .شده استاي است كه به آن سوگند خورده اهميت شمشير در شاهنامه به اندازه
 به جان و سر شاه سوگند خورد

 
  به خورشيد و شمشير و دشت نبرد 

  
  .حتي در شاهنامه انواع مختلف تيغ و شمشير ذكر شده است

 سكندر بيامد ميان دو صف
 

  ي گرفته به كفميكي تيغ رو 
  

-شكار به كار مي ترين سالح ايرانيان در دوران باستان بود كه برايترين و كاربردياز متداول :تير و كمان

شد و زه آن كمان از چوبي نرم درست مي. ساختندس با چوب گز و پيكان فلزي ميپتير را ابتدا با ني و س. رفت
در اشعار فردوسي از ديگر اجزا يا متعلقات تير و ). 37(كردند را نيز از پوست، مو يا رودة حيوانات درست مي

پيكان و انواع مختلف آن مانند چوبه، كمان، اجزاي كمان، تركش و  كمان يا اسامي مشابه آن مانند تير، خدنگ،
  .تيردان نام برده شده است

  به گرز و كمان و به تير خدنگ    سواري بياموزد و رسم جنگ

  .هاي رزمي و تفريحي بيان شده استهايي از اين مهارت مانند دقت، سرعت و ديگر جنبهدر ابيات زير جنبه
 زوريو كس با باالننبيند چ

 
  به يك تير بر هم بدوزد دو گور 

  
 بگشاد بروكمان را به زه كرد

 
  نبد مرغ را پيش تيرش گذر 

  

شد اين سالح از چوبي بلند و محكم درست مي. شدهترين سالح كه در شكار و جنگ استفاده ميكهن :نيزه
هاي كوچكي نيز به نام ژوبين براي پرتاب به سمت دشمن و نيزه. گرفتكه در سر آن آهن نوك تيزي قرار مي
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هاي قدرت، افكني مانند سواركاري، شمشيرزني و تيراندازي از نشانهمهارت در نيزه. شكار متداول بوده است
  ).9(دهد هاي اين ابزار را نشان ميابيات زير برخي از جنبه. سرعت و دقت در آن بوده است

  اوي  بند يكي نيزه زد بر كمر
  

  يپيوند اوو كه بگسست بنياد   
  

 فروغ سر نيزه و تير و تيغ
 

  يغمبتابد چنان چون ستاره ز  
  

ولي به  ،اين سالح همان نيزه. كه هفت مرتبه در شاهنامه تكرار شده استاست نوعي نيزة كوچك : خشت
  ).9(شكل كوچك و دوشاخه بوده است 

  گرفته بر كفيكي خشت رخشان     سپهدار هومان دمان پيش صف

  ).51(سه سالح سرد و تقريباً مشابه در نبردهاي تن به تن بوده است  :خنجر، دشنه و كارد
  فرود آمد و خنجري بركشيد

  
  سراسر بر اژدها بردريد  

  
  .بگو تا سوار آورم زابلي

 
  كه باشند با خنجر كابلي  

  
  از ايران و توران اگر صد هزار

  
  بيايند گردان خنجر گذار  

  

هاي جنگي سنگين بوده كه به قدرت و شجاعت زيادي نياز داشته و تا زمان ساسانيان نيز رواج از سالح :گرز
فردوسي گرز يا گرزه را به پتك آهنگران تشبيه كرده و آموزش اين مهارت ار مهم دانسته است و . داشته است

  ).36(ابياتي دربارة آن سروده است 
 بدو گفت رستم كه گرز گران

 
  آورانآرد از يال جنگ چو ياد 

  
 نه سگسار ماند نه مازندران

 
  زمين را بشويد به گرز گران 

  
 جهانجوي بر تخت زرين نشست

 
  تاج و گرزي به دست ش تاجيبه سر بر 
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از وسايل رزم و كمنداندازي نيز از فنون مهم جنگي ايرانيان بود كه بيشتر سواركاران در نبردهاي تن : كمند
بنا بر گفتة فردوسي، آموزش . كردندز قلعه، ديوار و درخت و به دام انداختن حيوانات استفاده ميبه تن يا فرود ا

  ).50(كمند جزء برنامة تعليم و تربيت ايرانيان بود 
 تهمتن ببردش به زابلستان

 
  ساخت در گلستان شنشستنگه

  
 سواري و تير و كمان و كمند

 
  عنان و ركيب و چه و چون و چند 

  
 بيداد و داد و ز تخت و ز كالهز

 
  سخن گفتن و رزم و راندن سپاه 

  
 هنرها بياموختش سر به سر

 
  به برو آمد بسي رنج برداشت  

  
ادوات و ابزار بسيار ديگري نيز در شاهنامه نام برده شده است مانند تير و كمان، شمشير و تيغ، نيزه، خنجر، 

تبرزين، وسايل دفاعي مانند خود، كالهخود، زره و تاج و وسايل ايمني و كمند، كاله و زره، ژوبين، سپر، تبر، 
نظامي مورد  –اي براي اهداف رزمي حفاظتي مانند ساعدبند، بازوبند و كمربند كه هركدام از اين موارد به گونه

و تفريحي و كاري ترين وسيلة جنگي ورزشي ترين و با ارزشاز جمله مهم. استفادة پهلوانان و قهرمانان ايران بود
صرف . براي ايرانيان اسب بود كه در بسياري از نبدرهاي گروهي و تن به تن و امور مختلف نقش محوري داشت

توان يكي از قهرمانان شاهنامه در نظر گرفت، فردوسي ابيات زيادي در مورد اهميت نظر از رخش كه آن را مي
  :ة آن سروده استهاي چندگاناسب، ارزش داشتن اسب خوب، قدرت و نقش

  زر و سيم و اسپان آراسته    چو داري به دست اندرون خواسته
  :دهدابيات زير نيز انواع نژاد اسب را در شاهنامه نشان مي

 تن دشمن تو چنين خفته باد
 

  كه او خفت بر اسب توري نژاد 
  

 ز اسبان چيني و ديباي چين
 

  ز تخت و ز تاج و ز تيغ و نگين 
  

  :آراستندشادي، يال و گردن اسب را با مشك و زعفران ميحتي در مراسم 

  بر اندودة مشك و مي و زعفران  همه يال اسب از كران تا كران
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باتوجه به . شدندبريدند يا براي اداي احترام از آن پياده مييا در موقع عزا و حادثة دلخراش، دم اسب را مي
  :صفات مختلفي براي ستايش اسب استفاده كرده استاهميت و نقش اسب در زندگي ايرانيان، فردوسي از 

  زمين را ببوسيد و شادي نمود    ب زودسهرااره لفرود آمد از ب

. دار استفاده شده استهاي باره، بارگي، مركب، هيون و ستور به مفهوم اسب و اسبدر شاهنامه از واژه
زين خدنگ، زين پلنگ، زين تور يا تركي،  بر اين، از وسايل مختلف مربوط به اين هنر مانند زين توري،عالوه

  .فتراك ركاب، ستام، لگام، عنان فسار و نعل نام برده شده است

هاي نظامي ورزشي و برخي از فنون خوبي فعاليتهاي متداول در شاهنامه بهبه طور معمول ابزارها و سالح
راني، چوگان، قيقاج زدن، ارابه و گردونهسواري، تيراندازي و زني، اسبكشتي و مشت. دهدنبرد را نيز نشان مي

روي، دويدن، ، كمنداندازي، شنا، شمشيربازي، پياده)برداريوزنه(گيري افكني، شكار، سنگپراني و زوبيننيزه
  .هاي متداول در شاهنامه استكوهپيمايي، شطرنج و نرد از رشته

اطالعات جدول . تاريخي بيان شده استهاي براساس دوره 1ها در جدول وضعيت كمي برخي از اين ورزش
درصد، چوگان  25روي درصد، پياده 30در شاهنامه، شكار ) تكرار 374(ورزش رايج  7دهد كه از بين نشان مي 2

شايان توضيح است كه مهارت . ترتيب بيشتر و نرد كمتر تكرار شده استدرصد به 10گيري درصد، سنگ 11
بار بيان شده است كه با در نظر گرفتن اين  1099عنوان يك صفت رزمي، بهسواركاري در تركيب با واژة سوار 

  .سواري را در رتبة اول قرار دادتوان ورزش اسبموضوع مي

پديد آمدن مسابقات پهلوانانه چون كشتي و . هاي بسيار كهن ايران استكشتي يكي از ورزش :كشتي
هاي ملي ما به كه براساس روايات و حماسه) 8(ديوان است هايي كه نماد نبرد خدايان و مسابقات و زورآزمايي

و ) پيشداديان و كيانيان(هاي كهن ايران چنانكه در اوستا، سلسله. رسدحدود شش هزار سال پيش از ميالد مي
داند كه همگي قهرمانان كشتي و از پهلوانان سراي بزرگ، رستم، گيو، گودرز را از آن دوران ميفردوسي حماسه

هايي بود كه بيشتر آموزش فن كشتي مانند هر پديدة اجتماعي از همان روزگاران پيشين، پيرو هدف. ن بودندايرا
گيران مانند نيرومندي تن، ورزيدگي، زيبايي اندام، موفقيت نمايش، تشويق جوانان و آنها تا به امروز دربارة كشتي

خوردن و كشته شدن يك يا چند پهلوان  هدف جنگي، خاص دوران كهن بود و با زمين. تفريح صادق است
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هاي ايران ترين ورزششد، ولي كشتي و زورآزمايي، نخستين و طبيعيكشتي، نتيجة ميدان جنگ مشخص مي
هاي شهر برقرار بود و هرگاه دو مبارزِ خواهان كشتي وجود باستان است كه از كودكي سر هر كوي، و در ميدان

  ).6(شد آغاز مي گونه ابزاري، كشتيداشت بدون هيچ
  هاي ورزشي متداول در شاهنامهمقايسة تكرار رشته . 2جدول 

  سنگ گيري  روي پياده  شكار  نرد  شطرنج  كشتي  چوگان  دورة تاريخي

  دورة 

  اي اسطوره

    2        2    تعداد

    12/2        76/4    درصد

  دورة پهلواني
  18  42  65      32  23  تعداد

  36/47  68/44  5/57      19/76  48/53  درصد

  دورة تاريخي
  20  52  68  21  23  8  20  تعداد

  63/52  31/55  47/42  100  100  19  5/46  درصد

  38  94  113  21  23  42  43  جمع كل  

  10  25  30  6/5  6  2/11  49/11  درصد كل  

  
 نه من كودكم گر تو هستي جوان

 
  ميانبر به كشتي كمر بسته دارم  

  
 چو شيران به كشتي درآويختند

 
  خوي و خون همي ريختندها ز تن 

  
 نبردپوالد جنگيبدو گفت

 
  به كشتي پديد آيد از مرد مرد 

  
 به كشتي بگرديم با يكدگر

 
  بگيريم هر دو دوال كمر 

  
- اي است كه نتيجة نهايي بسياري از نبردها به كشتي ختم يا مشخص مياهميت كشتي در شاهنامه به گونه

براساس نتايج اين تحقيق، در شاهنامه ). مانند نبرد رستم و سهراب، نبرد بيژن و هومان، نبرد منيژه و خسرو(شد 
البته با توجه به فنون مختلف كشتي مانند دوال كمر، ميان كمر، . بار از واژة كشتي استفاده شده است 42
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زني نيز جزو فنون قديمي رسد كه رشتة مشتمينظر به. كمرگاه، بند استفاده از اين مهارت بيشتر خواهد شد
نيز نشان  2اطالعات جدول ). 9(شده است كشتي باشد و شايد در نبردهاي شديد دو نفره از اين فن استفاده مي

ده مربوط به ورزش كشتي است اهاي ورزشي، بيشتر فنون مورد استفها با رشتهنظر از مهارتدهد كه صرفمي
  .برخوردار است) درصد 80(كمر يا كمرگيري از بسامد بيشتري كه از بين فنون، فن 

 تهمتن شد آشفته از گفتنش
 

 يكي مشت زد بر سر و گردنش 
 

 يكي مشت زد نيز بر گردنش
 

 كز آن مشت برگشت لرزان تنش 
 

هاي سني مختلف دختران، هاي زيبا و گروهي ايران باستان و مورد عالقة گروهاز اولين ورزش :چوگان
رسد كه آموزش چوگان فقط يك مهارت تفريحي و گروهي نبود و براي تربيت نظر ميبه. پسران و شاهان بود

صورت سواره و پياده شود كه گوي چوگان بهاز مفاد اشعار فردوسي معلوم مي. شدنظامي و جنگي نيز استفاده مي
دادند و بازي چوگان مانند شكار جزو ليم ميظاهراً جوانان را به فن تيراندازي و گوي و چوگان تع. شدبازي مي

نفر  8در هر طرف بازي  وكردند نفر يار انتخاب مي 7در بازي سواره، دو هماورد هريك . تعليمات فني جنگ بود
  . گرفتقرار مي

كردند و در ابتداي بازي نيز هاي رسمي را به ساز آغاز ميزدند و بازيهنگام بازي گوي را در حالت تاخت مي
شاهنامه نيز نحوة انجام اين بازي و متعلقات آن مانند اسب، ميدان، گوي و ).  9(شد ساز مخصوصي نواخته مي
بار از اين واژه استفاده شده است و در  43دهد كه در شاهنامه نتايج تحقيق نشان مي. سوار توصيف شده است

. ، اين تعداد افزايش خواهد يافت...ي تاختن وهاي مربوط به آن مانند گوي بازي، گوصورت محاسبة برخي از واژه
  :ورزدفردوسي بر آموزش بازي چوگان تأكيد مي

 چو بر هفت شد رسم ميدان نهاد
 

  هماورد و هم رسم چوگان نهاد 
  

 يكنون صد پسر گير همسال او
 

  يبه باال و دوش و بر و يال او 
  

 پوشيد با او بهممهجاهمان
 

  كمنبايد كه چيزي بود بيش و  
  

 همه كودكان ار به ميدان فرست
 

  به بازيدن گوي و چوگان فرست 
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عنوان يك بازي تمريني، نظامي و توان از بازي چوگان بهبر آموزش و بازي چوگان براي كودكان، ميعالوه
  :آمادگي جسماني ياد كرد

 شبي با سياوش چنين گفت شاه
 

  كه فردا بسازيم هر دو پگاه 
  

 ميدان شويماباگوي و چوگان به
 

  زماني بتازيم و خندان شويم 
  

 ز هر كس شنيدم كه چوگان تو
  

  چو گرسيوز آمد بينداخت گوي
 

  نبينند گردان به ميدان تو 
  

  سپهبد سوي گوي بنهاد روي
  

 چو او گوي و زخم چوگان گرفت
 

  تو گفتي سپهرش همي بركشيد 
  

 ز چوگان او گوي شد ناپديد
 

  تو گفتي سپهرش همي بركشيد 
  

 چنين گفت با لشگر نامجوي
 

  كه ميدان شما را و چوگان و گوي 
  

 چو گردان به ميدان نهادند روي
 

  ز تركان به تندي ببردند گوي 
  

 سياوش از ايرانيان شاد شد
 

  بسان يكي سرو آزاد شد 
  

سپاه ايران انتخاب خواهد كه براي نبرد در مقابل تورانيان، افرادي را از در جاي ديگر سياوش از افراسياب مي
  .كند كه در چوگان مهارت داشته باشند

داشتند و از اسب براي عنوان حيواني دلير و نجيب دوست ميايرانيان اسب را به :سواري و سواركارياسب
سواري نه فقط به كودكان آموخته مهارت اسب. كردندراني استفاده ميشكار، تيراندازي، نبرد، چوگان بازي و ارابه

در . مورد احترام بود... عنوان پسوند بسياري از اسامي پسران مانند سهراب، گشتاسب، ارجاسب وشد، بلكه بهمي
-سواري و سواركار و ديگر ابزارهاي وابسته به آن بسيار ياد شده است، بهشاهنامة فردوسي از مفهوم اسب، اسب

سواري اشاره نشده تقيم به سواركاري و اسبمرتبه فقط از واژة اسب استفاده شده و به طور مس 648طوري كه 
  :ها پي بردتوان از مفهوم ابيات به مهم بودن اين واژهاست كه مي

  عنان ركيب و چه و چون و چند    سواري و تبر و كمان و كمند
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عنوان صفت افتخارآميز اي است كه در برخي ابيات، فردوسي از سوار يا سواري بهاهميت سواركاري به اندازه
  ):9(لواني ياد كرده است په

 رد از آن نامداران سواركگزين
 

  دليران جنگي ده و دو هزار 
  

 پيچ و گردافكن و گرزدارعنان
 

  گيتي سوارچون من كس نبيند به 
  

آموختند و هايي بود كه بسياري از دختران و زنان درباري آن را ميجالب توجه است كه سواركاري از مهارت
  :كردندتفريح و ارسال پيام از اين مهارت استفاده ميبراي شكار و 

 يكي خواهرش بود گرد و سوار
 

  بدانديش و گردنكش و نامدار 
  

 زني بود برسان گردي سوار
 

  هميشه به جنگ اندرون نامدار 
  

سواركاري ها، تركان، تورانيان و تازيان در دهد اقوامي مانند ايرانيان، زابليبررسي اشعار شاهنامه نشان مي
  .مهارت داشتند

هاي مردم عادي، تمرين نظامي جنگجويان و فعاليت تفريحي بزرگان در ايران ترين فعاليتاز مهم: شكار
مرتبه واژه شكار تكرار شده است كه اهميت اين فعاليت را در دوره پهلوانان نشان  13باستان بود، در شاهنامه 

اين . ه شكار مانند نخجير، نخجيرگاه و نخجيرگير در نظر گرفته شودهاي مربوط بالبته اگر ديگر واژه. دهدمي
سواري در زندگي ايرانيان، بايد تيراندازي و شكار را نيز باتوجه به نقش اسب و اسب. تعداد بيشتر خواهد شد

د آموزش شكار از دورة كودكي مورد تأكي. ترين فعاليت زندگي، نظامي، ورزش و تفريحي در نظر گرفتمتداول
كند كه دانش و هنرهاي شكار موبد براي تربيت بهرام گور استفاده مي 3براي مثال يزگرد سوم از . شاهنامه است

  .و چوگان را به او بياموزند

  .دهدهاي تفريحي و گسترش شكار را براي مردم عادي نشان ميبرخي از ابيات نيز جنبه
 بزرگان ايران ز بهر شكار

 
  اربه درگاه رفتند سيصد سو 

  
 بياسود چندي ز بهر شكار

 
  همي گشت در كوه و مرغزار 

  
  .گرفتهاي مختلفي مانند بيشه، دشت، نخجيرگير، كوه، مرغزار و نيستان انجام ميدر مكانشكار در ضمن 



  بررسي وضعيت كمي و كاربرد ابزارها و رشته هاي ورزشي در ايران باستان 

 

155

اي هاي فكري و ذهني و از تفريحات سالمي است كه در فرهنگ ايران پيشينهيكي از ورزش: شطرنج 
  .شاهنامه آمده است اين بازي در انوشيروان توسط هنديان ساخته شد و به ايران راه يافتطوالني دارد و 

بار تكرار شده كه مربوط به پادشاهي انوشيروان و در داستاني  23دهد كه واژة شطرنج نتايج تحقيق نشان مي
-راني مادرشان مربوط ميداستان اول به جنگ دو برادر ناتني و نگ. گيرداست كه نحوة ابداع شطرنج را دربرمي

  .دهدصورت تمثيلي از جنگ آن دو شرح ميشود كه فردوسي شطرنج را به

در داستان دوم، پس از رازگشايي شطرنج . ها نيز بيان شده استدر اين داستان نحوة قرارگيري مهره
دهد كه در نشان مياين موضوع . كنندهندويان توسط بزرگمهر، هنديان خراج مورد تقاضاي ايران را پرداخت مي

هاي هاي نظامي و جنگي با توجه به توانايي و نيروي جسماني ايرانيان به مهارتها و ورزشكنار انواع مهارت
  .اندمربوط به معرفت و خرد توجه داشته

شنا و فن عبور از آب و نگهداري خود و سالح در آن نزد ايرانيان مهم بوده است و احتماالً دريانوردان نظامي 
-اي از مهارت شنا در ايرانيان ميفردوسي، عبور رستم و كيخسرو از رودخانه را نشانه. ايران با اين فن آشنا بودند

  :گويدداند و در داستان قرار خسروپرويز، فرنگيس و گيو از رودخانه با سالح مي
 به آب اندر افكند خسرو، سپاه

 
  چو كشتي همي راند تا بارگاه 

  
 گيو دليرپس او فرنگيس و

 
  برون شد ز جيحون و از آبگير 

  
 چو از رود كردند هر سه گذر

 
  نگهبان كشتي شد آسيمه سر 

  
 نديدم نه هرگز شيندم چنين

 
  زمينجيحون آب ز كه كردي كسي  

  
  .كنددر داستان رستم با اكوان ديو نيز فردوسي مهارت شناگري رستم را يادآوري مي

اين دو مفهوم با . هاي رايج در آن زمان بود كه اهميت خاصي داشتاز جمله ورزش :روي و دويدنپياده
دويدن صبحگاهي و ارزش كاربردي در برنامة . دوان و دو در شاهنامه بيان شده استمفاهيمي مانند دوان، پياده

  :ها داشتها و ديگر فعاليتآمادگي سربازان، براي شركت در بازي

  ز پيش سپه تا بر پهلوان    نبرفتند هر دو پياده دوا
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عنوان به) گيرپهلوانان معركه(برداري است كه زورگيران توان شكل اولية وزنهاين ورزش را مي: گيريسنگ
بلند كردن وزنه و وسايل (كردند، رواج زورخانه اين نوع تمرين قدرتي هاي ورزشي استفاده مييكي از مهارت

در كتاب . افزارها نماد سپر استسنگ در ميان جنگ). 50(داد مي بخشي از برنامة گود را تشكيل) سنگين
مينوخرد پهلوي مربوط به دورة ساساني مردم ايران در دورة باستان با اين عبارت كه سپر راستي در دست گيرند 

وسيلة آالت شبيه ابزار ورزش و گرز شكرگزاري و كمان آمادگي، ضمن توجه دادن به آيين جوانمردي، به
-هنوز هم ورزشكاران باستاني موقع سنگ گرفتن با خواندن تلقين. انداي به جنگ با اهريمن دعوت شدهانهزورخ

در ). 6(آرايند هايي كه توجه دادن به مقدسات است، روح را با احساسات جوانمردي و بدن را به نيرومندي مي
- شود كه جز رستم كسي نميگين ميجنگ رستم با شاه مازندران، تن ايشان مانند يك كوه سنگي، سخت و سن

دهد كه بلند كردن سنگ يا اشياي سنگين جزء احتماالً تشبيه فردوسي نشان مي. تواند آن را از جا بلند كند
توان جزء اين البته استفاده از گرزهاي سنگين را نيز مي. شده استهاي پهلوانان آن زمان تلقي ميمهارت
  .ها در نظر گرفتمهارت

 آنكس كه بد زورمندز لشكر هر
 

  بسودند سنگ آزمودند چند 
  

 سنگ گرانينه برخاست از جا
 

   اندرون شاه مازندران ميان 
  

 زد چنگال باكرگو پيلتن
 

  بر آن آزمايش نبودش نياز 
  

 بر آن گونه آن سنگ را برگرفت
 

  كزو ماند لشكر سراسر شگفت 
  

در . دهدسنگي كه بر چاه بيژن نهاده بودند، نشان ميدر داستان ديگري رستم قدرت خود را در بلند كردن 
  .اي براي تمرين بوده استرسد كه سنگ احتماالً به معني قدرت، توان بدني يا وسيلهنظر ميابيات زير به

 مرد سنگ و خردسرماية
 

  آزاري اندر خوردگيتي بيز 
  

 نگهي راستيآدر دانش و
 

  كزين دو نيابي روان كاستي 
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صورت سوار يا پياده هاي آموزشي و فنون جنگي ايرانيان بود كه بهيكي از مهارت :پرانيپراني و زوبيننيزه
  .در شاهنامه نيز مهارت ايرانيان در پرتاب نيزه، ستايش شده است. شددر جنگ و شكار استفاده مي

  

  نتيجه گيريبحث و 

غير از مفهوم تربيت بدني و ورزش امروزي در هاي تحقيق نشان داد واژة ورزش چهار بار در معنايي يافته
البته اين يافته از اهميت و ). 46، 16(هاي خوشكام و مدني مطابقت دارد شاهنامه تكرار شده است كه با يافته

هاي جوانان و ابزارهاي عبارت ديگر، مهارتبه. كاهدورزشي در شاهنامة فردوسي نمي –هاي نظامي اولويت مهارت
البته . هاي امروزي را تشكيل داده است، در جهت اهداف ديگري بودشة تاريخي بسياري از ورزشمتداول كه ري

براين، يكي از عالوه. ها و ابزار، كاركردهايي از مفهوم امروزي ورزش را در نظر گرفتتوان براي اين مهارتمي
را مي توان استفاده از فضاها و ميادين  هاي مشابه آن در شاهنامهداليل نبود واژة زورخانه يا ديگر معابد و مكان

هاي و برخي مهارتاگر چه شباهت بسياري بين ابزارهاي متداول . باز براي تمرينات ورزشي در نظر گرفت
ورزشي زورخانه وجود دارد كه دور از هياهوي دادوستد بازار قرار داشت، البته بخشي نيز در فضاهاي محدود و 

هاي مختلف سني بود ورزشي را براي گروه –هاي نظامي ل تعليم انواع مهارتسرپوشيده انجام گرفت كه شام
)12.(  

هاي ورزشي در شاهنامه با تنوع مهارتنشان مي دهد كه هاي تاريخي اشعار فردوسي با ديگر بررسي مقايسة
تأكيد بر برخي هرچند . هاي مختلف تاريخي قبل و بعد از اسالم همخواني داردآموزش و تربيت آنها در دوره

در ايران بعد از اسالم ورزش كشتي و فنون دفاع  مثالًها ممكن است متفاوت باشد، ها و ابزارها در اين دورهمهارت
  .هاي گروهي مورد توج قرار گرفته استشخصي در زورخانه بيشتر از ورزش

ها و توان تنوع مهارتس آنها ميهاي تقريباً محدودي نام برده شده است كه براسادر شاهنامه از ابزار و سالح
هاي مختلفي در شاهنامه مشاهده شده است، ولي براي هر ابزار خاص فنون و مهارت. فنون ورزشي را نيز دريافت

توان تعداد ابزار و ادوات نظامي ورزشي را بيشتر ابزارها نيز از نظر اندازه و شكل انواع مختلفي داشتند، بنابراين مي
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هاي نيزه و شمشير اندازه و شكل مثالً. مورد بررسي در اين تحقيق گسترش داد) ابزار 8(اي از تعداد ابزاره
  .ها و فنون مختلفي نزد ايرانيان رايج بودمتفاوتي داشتند و در مورد اسب نيز مهارت

حتي هاي مختلف ابزار، كاربردهايي براي تمرين، آموزش، بند واقعي و رسد اندازه و شكلنظر ميهمچنين به
ابزار جنگي  12البته تعداد اين ابزارها در كتاب اوستا به ). 21(كننده داشته است هاي سني استفادهبراي گروه

عنوان نمادي براي دهد كه فردوسي از اين ابزارها بهبر اين، بررسي دقيق اشعار شاهنامه نشان ميعالوه. رسدمي
ن، و در تشبيهات مختلف براي ستودن و برتري نژاد ايراني هاي مهارتي پهلوانابيان عظمت و تجليل از ويژگي

  .استفاده كرده است

هاي ورزشي در ها و رقابتمند بازيهاي جالب در اشعار فردوسي، عدم اشاره به برگزاري نظاميكي از يافته
كند كه ان ميبي) 1385(كه جاويد درصورتي. باستان است  ميان نظاميان، طبقات باالي اجتماعي و حكومتي دورة

هاي ورزشي مختلف در اي است كه برگزاري انواع مسابقات در رشتههاي ايران باستان به اندازهپيوند سابقة ورزش
  .است) كارل ديم(ترين مورخ تاريخ ورزش ايران باستان مورد تأييد بزرگ

ها در ايران ها و ورزشيهاي المپيك باستان، بازسال قبل از برگزاري بازي 400كند كه حداقل وي بيان مي
و تاريخ شروع حكومت .) م.ق 779(هاي المپيك باستان البته باتوجه به تاريخ بازي). 13( باستان متداول بود

ولي باتوجه به ورود مردم خاور دور و مصر ). 53، 52(درك اين موضوع دشوار است . م.ق 550كوروش در سال 
هاي اين منطقه الهام توان پذيرفت كه يونانيان باستان از ورزشهاي مكرر ايران و يونان ميبه كرت و جنگ

ويژه اينكه اكيس به. مند و مدون سازماندهي كردندصورت نظامولي آنها اين فعاليت را براي اولين بار به ،اندگرفته
  ).5(هاي خاور دور شباهتي با مسابقات المپيك باستان نداشته است كند بازيبيان مي) 1384(

دهد، چون بخش ، عمق و ريشة مهارت و ابزارهاي ورزشي را در ايران نشان مي)1385(هاي جاويد رسيبر
خوبي در منابع مختلف تأكيد شده اين موضوع به. دهدزيادي از آموزش و تربيت غيررسمي ايرانيان را تشكيل مي

، 44، 43، 41، 34، 13( درازي دارهاي مختلف ايرانيان پيشينة تاريخي و دو ستايش فراوان فردوسي از مهارت
توان عالقة شد، حتي ميها زيبايي اندام، دليري، سلحشوري و چاالكي حاصل نمي، چون بدون اين مهارت)51

... هايي مانند قهرمان، گرد، نيو، دلير، مرد، دالور، نامور، اردشير، شهسوار، يل و زياد ايرانيان را در گسترش واژه
  .مشاهده كرد
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ترتيب اولين و دومين فراواني را در اشعار فردوسي ابزارهاي نظامي و ورزشي، شمشير و تيغ و كمان بهاز بين 
ساير ابزارها نيز تقريباً . نظيرندها بياين ابزارها از نظر انواع مواد، اندازه و نوع ساخت و استفاده در تمثيل. دارند

توان جزو سواري و كشتي را ميسالمي و مهارت اسبآموزش كمند در دورة ا چنين حالتي دارند، براي مثالً
البته از اسب براي اهداف مختلفي مانند شكار و تفريح . حساب آوردهاي اصلي ايرانيان در شاهنامه بهمهارت

عبارت ديگر، اسب نيازهاي شغلي و زندگي به). 43(حتي ايران كانون پرورش اسب بود . شددرباريان استفاده مي
كه كودكان بايد از هفت طوري، بهشتسواري داورزش چوگان نيز ريشه در مهارت اسب. كردآورده ميو سفر را بر

با وجود اين، جايگاه كشتي بسيار ). 14(شدند آموختند و شاهان نيز حاضر به تعطيلي آن نميماهگي آن را مي
داشت و بستن كمربند كشتي به اين رشته اختصاص ) زنيمانند مشت(ويژه است، چون بيشترين فنون ورزشي 

اي با اقتباس و الهام اسالمي، ورزش باستاني يا ورزش زورخانه  ويژه اينكه در دورةبه. دادنيز بلوغ افراد را نشان مي
از ابزارهاي ورزشي به گسترش فرهنگ رزمي ايرانيان كمك زيادي كرد و تربيت پهلواني را در كشور متداول 

  ).31(ساخت 

-به. عنوان ارائة توانايي ذهني و فكري استفاده شده استهاي نظامي، در شاهنامه از شطرنج بهبر مهارتعالوه

رسد فردوسي كوشيده است در كنار برتري جسماني و رزمي، علم و حكمت ايرانيان را به رخ جهانيان نظر مي
گانة ابزار، مهارت و خرد هبنابراين براي بررسي فرهنگ ورزش در شاهنامه بايد ارتباط س). 12، 3، 2(بكشاند 

  . ايرانيان را در نظر گرفت

توان گام اوليه و مقدماتي محسوب كرد و براي شناخت دقيق فرهنگ ورزشي در پژوهش حاضر را مي
ويژه معاني نهفتة اشعار فردوسي بيشتر شاهنامه تحقيقات ديگري مورد نياز است تا بستر اعتقادي و آييني و به

دهد كه تنوع ادوات و ابزارهاي ورزشي در شاهنامه، جنبة كلي، اين تحليل و مقايسه نشان ميطور به .آشكار شود
شود كه براي پرورش صفات پهلواني و عقالني نظامي و جنگي داشته، بلكه وسيله و ابزاري تربيتي محسوب مي

  .اني شايسته تبديل شوندگرفت تا در خارج از ميدان جنگ نيز به شهروندجوانان ايران مورد استفاده قرار مي
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