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 مقدمه

 جسمى، ى ه عدید مشکالت حرکتى فقر این و کرده حرکتى فقر دچار را او و گرفته انسان از را سریع عمل ابتکار امروز دنیاى در زندگى

 ح فر و قیمت ن ارزا اى هوسیل عنوان به همگانى ورزش و راهبردى حل هرا عنوان به ورزش. است آورده پدید وى براى را اجتماعى و روانى

 تقویت منظور به تهاحرک آن در که است هدفمند و یافته ن سازما بازى نوعى ورزشکند حل مطلوب نحو به را مشکل این تواندمی  بخش

 دامن شامل که همگانى ورزش مفهوم. همه براى ورزش یعنى همگانى ورزش شود مى اجرا مهارت کسب و روحیه افزایش جسمانى، قواى

 نهاىتمری تا بومى خودجوش و غیرمنظم هاى ىازب زا عم ا جسمى تهاىفعالی مختلف نواع ،امی شود سال هفتاد باالى تا سه سنى ى ه

 و شودمی  جسمانى آمادگى سهاى کال یا کوهپیمایى باز، فضاى و کها پار در فعالیت صبحگاهى،ورزش شامل که برگرفته در را منظم بدنى

 .می گردد اطالق نقیمت ارزا یا و هزینه بدون و رقابتى غیر گروهى شهاى ورز به عموماً

 از شکلى واقع در همگانى، ورزش کهپا بیان می کند ارو ورزش شوراى عضو و انگلستان منچستر دانشگاه استاد (کن هاردمن)  پروفسور

 تمام در مسابقات از نتایجى به منجر یا و ىدهدم شکل را اجتماعى روابط و ىبخشدم بهبود را بدنى سالمت که است جسمانى تهاىفعالی

 در جسمانی های تفعالی سالم، تفریحات های ه برنام سالن، داخل شهای ورز شامل را همگانی شهای ورز  مول ریچارد. ىشودم سطوح

 که دانندی م شهایی ورز را همگانی شهای ورز نظران، بصاح از برخی. داند یم جسمانی آمادگی یا تفریحی های تفعالی طبیعی، محیط

 اجرا به فراغت اوقات گذراندن و سالمتی برای و نداشته های ویژ تخصصی امکانات و تاسیسات به نیاز و بوده اجراء قابل شرایطی هر تحت

 تربیت توسعه جامع نظام راهبردی سند در یشوند م محسوب تهافعالی این جمله از کوهنوردی و راهپیمایی سواری، دوچرخه. آیند یم در

 جامعه آحاد ورزش و بدنی تربیت تهای فعالی به تفریحی و همگانی ورزش: است آمده چنین همگانی ورزش تعریف کشور ورزش بدنی

 سالمت تامین هدف با روانی و جسمی نیازهای رفع منظور به غیررسمی و رسمی ههای گرو یا فرد توسط منظم، بطور که شود یم اطالق

 به تواند یم ورزش این از شهاییبخ که است ذکر به الزم گیرد، یم صورت آگاهانه صورت به آنان اجتماعی روابط بهبود و افراد نشاط و

 .پذیرد انجام متنوع اشکال در نیافته سازمان و مند ه غیرقاعد صورت

 به و فردى ورزش یک عنوان به بلکه جمعى، دسته ورزش یک عنوان به نه است، فرصت یک بلکه وظیفه، یک عنوان به نه همگانى، ورزش 

 نماید ىم ترویج را متفاوتى بسیار زندگى هاى ش رو و ها ه برنام که است جهانى جنبش یک این وجود با .است گروهى ورزش یک عنوان

  است کلیدی شعار این به توجه همگانی، ورزش اصلی فلسفه

 ((.است شده آفریده انسان برای که است ورزش این بلکه نشده ساخته ورزش برای انسان)) 

 فرآیند مکانات،ا و تجهیزات عادالنه توزیع و ورزش در نابرابری و تبعیض عدم اصل سه از برخورداری را همگانی ورزشپیتر دانلی ماهیت  

 های ش ورز سایر با تضاد عدم یا مکملی و متمم حالت از برخورداری و باال به پایین از و پایین به باال زا تعاملی سویه دو گیری متصمی

 .داند یم پرورش و تربیتی قهرمانی،

 هر در همه براى ورزش همگانى، ورزش: یافت دست کلى تعریف یک به ىتوانم است، شده ارائه همگانى ورزش از که متعددى تعاریف در

 هاى ىانرژ که است بدنى فعالیت واقع در. باشد ىم نها انسا همه زندگى بهبود و سالمتى هدف با و هزینه مترینک با نژادى جنسى، سنى،

 ورزش براى مردم در هایى هانگیز ممکن حد در و ىکندم تبدیل قدرت به را افراد هشده ذخیر



 که شده پیچیده ای هگون به نها سازما ساختار که است روشن وضوح به امروزه .باشند داشته فعال فراغت اوقات تا آورد ىم بوجود کردن

 مستثنى مقوله ینا زا نیز ورزشی نهای سازما. بخشند تداوم خود حیات به توانند ىنم وجه هیچ به دقیق هاى ى ریز هبرنام بدون نها آ

 حقیقت، در. رود یم شمار به مدیریت وظیفه مترینمه عنوان به دیگری سازمان هر همانند ورزشی نهای سازما در ریزی هبرنام. نیستند

 اهداف آن به دستیابی  نحوه و شده تعیین گروهی شهای تال و تهافعالی همه هدافا تا شود یم باعث ورزشی سازمان یک در ریزی هبرنام

 .شود حریزیطر

 ، نگرش و فرهنگ اساس بر مردم ولی ، باشد می جامعه افراد زندگی کیفیت و سالمتی تأمین در اساسی عامل یک همگانی ورزش هرچند

 . کنند می شرکت همگانی ورزش در خود مادی وضعیت و(  شغل ، جنس ، سن)  فردی های ویژگی به توجه با همچنین و باورها

 مختلف بیماریهای و ها ناراحتی ایجاد باعث ها شهرنشینی بین در مخصوصاً و است کم بسیار افراد بدنی تحرک ، امروز ماشینی زندگی

 ، دیگر طرف از.  نماید تأمین را سالمتی و کند جبران را حرکتی فقر کمبود این تواند می ه ورزش. ک است عاملی تنها است شده

 . باشند برخوردار سالمتی از باال سنین در شخص که شود می میسر صورتی در بخش لذت و پرثمر زندگی یک از برخورداری

 و میادین یا ، شود می گرفته درنظر مناسب ورزشی های برنامه سنی های گروه تمام برای و توجه ورزش کردن همگانی به چنانچه

 . آورند می روی کردن ورزش به بیشتر هرچه مردم.  یابد توسعه ورزشی امکانات

 کم بسیار ناسالم های سرگرمی و اعتیاد.  یابد می کاهش درمان و دارو به مربوط های هزینه ، جامعه مختلف اقشار بین ورزش توسعه با

 بیکاری های وقت و آزاد های زمان از مثبت و درست استفاده به ورزش بخشد می رونق آنها زندگی به افراد بیشتر کارای و شوند می

 . کند می جلوگیری گرایی فرد از و گردند جمع هم دور افراد شود می باعث و کند می کمک

 مانند مختلف های جنبه از توان می را همگانی ورزش.  کند می جلوگیری ضداخالقی و ضدبشری رفتارهای از حدی تا نهمچنی ورزش

 مورد دیگر جنبه دهها و همگانی ورزش در ها رسانه نقش ، همگانی ورزش جایگاه ، بدنی های فعالیت تنوع ، افراد مشارکت وضعیت

 . داد قرار بررسی

 مختلف های رشته ولی بپردازند، ورزش به دارند تصمیم و عالقمندند ورزش امر به مردم از بسیاری

 هم دست به دست همه و همه باال های هزینه و فراغت اوقات بودن کم و امروز ماشینی ،زندگی آن بر حاکم مقررات و قوانین و ورزشی

 همه برای ورزش» شعار با همگانی ورزشهای فدراسیون.شوند دور ورزشی های فعالیت از مردم تا اند داده

 شامل را افراد عموم و دارد مستقیم ای رابطه جامعه سالمت با همگانی ورزش که است حالی در این

 نداشته هااهمیت خیلی برای نیز آن به راجع ها گیری تصمیم و بماند باقی غربت در باید همگانی ورزش همیشه مثل ظاهرا اما. شود می

 .باشد

 ایجاد همه برای ورزش کمیته دارد وجود همگانی ورزش فعالیت و حضور زمینه که هایی فدراسیون در شده بینی پیش اساس، برهمین

 صورت های بررسی با و کند می پیگیری اعتقاد یک عنوان به را شادابی و نشاط تندرستی، سالمت، ایجاد رویکرد بدنی تربیت سازمان. شود

 .است شده تعریف قهرمانی ورزش و همگانی ورزش به پرداختن از فدراسیون هر سهم گرفته

 

 

 



 

 

 در کارشناس داداین نخواهد رخ ها فدراسیون امور کردن اداره سیستم و رویه در تغییری همگانی و قهرمانی های ورزش معاونت دو ادغام با

. داشت توجه آن به باالتر سطوح در توان می و دارد را ملی پروژه یک به شدن تبدیل های زمینه همگانی ورزش کند می عنوان حال عین

 از خیلی قطعا شود، توجه مقوله این به اگر و است ارتباط در مستقیم طور به مردم نشاط و سالمت با همگانی ورزش که نکنیم فراموش»

 .شود می کمتر ها بیماری که چرا کند، می افت ها هزینه

 :نیازمندیم فاکتور ۳ به جامعه در همگانی ورزش رشد برای

 .شوند جذب مردم تا گیرد صورت خوبی ریزی برنامه باید که انگیزه ایجاد ۱

 .بگیرد قرار ها خانواده فرهنگ رد ورزش این باید فرهنگی، مسائل ۲

 .هستند مهم خیلی دوم و اول های بخش. کردن ورزش برای تجهیزات ایجاد و بسترسازی ۳

 سازمان. دارد زندگی در آن اهمیت از نشان کشورها دیگر در مردم مشارکت میزان و روانی و جسمانی سالمتی بر ورزش تأثیر به نگاهی

 مرگ خطر کاهش باعث را منظم فعالیت است، جهان در میر و مرگ سوم یک باعث قلبی های بیماری که این اعالم با جهانی بهداشت

 تأثیر از زنان در سینه سرطان و روده سرطان و دیابت ابتالبه خطر و خون فشار کاهش آن کنار در و داند می قلبی های بیماری از ناشی

 .است ورزش مثبت

 و روانی مت سال جسمانی، آمادگی منظور به جسمانی های فعالیت اشکال تمام تربیتبدنی که یابیم می در بدنی تربیت مفهوم به نگاهی با

 و جسمانی مت سال بر وه عال جسمانی، های فعالیت این نتیجه که دهد می قرار توجه مورد را نیاز مورد اجتماعی متقابل ت تعامال و نی عقال

 و مناسب اجتماعی روابط ایجاد موجب که مشارکتی آورد، می فراهم را مردم مختلف اقشار میان مفرح مشارکتی زمینه جامعه، افراد روانی

 .شود می امر این در فعال های گروه و افراد میان سالم روابط ارتقای و ارتباطات نهادن بنا

 سرمایه ساختن به و دهد می ارتقا را جمعی های حرکت و ها فعالیت بنابراین است، انسان تکامل و پرورش بدنی، تربیت هدف واقع در

 تفریح، رقابت، منظور به که است جسمانی های فعالیت تمام شامل ورزش که حالی در. کند می کمک جامعه ساختار تقویت و اجتماعی

 به که جسمانی های فعالیت به ورزش کلی طور به گفت توان می. است کارکرد دارای ها عرصه تمام در و پذیرد می انجام متی سال و تربیت

 جسمانی های فعالیت ای حرفه و قهرمانی های جنبه بیشتر ورزش در نتیجه در شود، می ق اطال گیرد، می انجام ورزیدگی و رقابت منظور

 .گیرد می قرار توجه مورد

 پای  صاف، پای کف پشت، گردی و گودی کجی،: جمله از دختران ویژه به ونوجوانان، کودکان میان موجود جسمانی های ناهنجاری آمار

 است، شده گزارش پرورش و آموزش وزارت بدنی تربیت معاونت توسط که پرانتزی و ضربدری

 بالن یا باز قلب عمل تحت که بیمارانی آمار و ایرانی جوانان میان قلبی های سکته آمار پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط و

 ایران پزشکان رسانی ع اطال پایگاه توسط که آن، جهانی نرخ به نسبت استخوان پوکی به ایرانی زنان ی ابتال ی باال نرخ است، آنژیوگرافی

 .است شده گزارش

 .است مفید نیز روان و روح تقویت برای بلکه انجامد، می جسمانی آمادگی افزایش به تنها نه منظم جسمی تحرکات انجام. است

 



 

 

 آثار و مصادیق به دولت توجه اما است اهمیت حایز و مهم بسیار المللی بین ارتباطات تقویت و ایجاد لحاظ به نیز ورزش از جنبه این اگرچه

 آورد می ارمغان به جامعه اقشار تمام برای را تندرستی و نشاط روانی، و جسمانی مت سال که جامعه در بدنی تربیت گسترش مثبت جانبی

 .است جامعه نیاز مورد اولویتهای از ای حرفه و قهرمانی ورزش گسترش نتایج با مقایسه در

  ورزش در یونان باستان 

 وافر عالقه قهرمانان مسابقات تماشای به یونانیان. رسید موفقیت به راه این در ورزش ماند، ناتوان وحدت ایجاد از دین اگر یونان در

 آمدن گرد اصلی علت. مییافتند حضور اصرار با میشد برپا متفاوت اقوام و قبایل شرکت با که بزرگی اجتماعات در رو، این از. داشتند

 برپا مقدس شهرهای این در که بود مسابقاتی تماشای بلکه نبود، عبادت نمئا و کورنت، دلفی، اولمپی، مانند مقدسی شهرهای در یونانیان

 .میشمرد جهان پایتخت را اولمپی گذاشت، پا زیر را قدیم دنیای همه که مقدونی اسکندر سبب، بدین. میشد

 .میکرد تجلی زیبایی و نیرومندی و تندرستی پرستش یعنی یونانیان حقیقی دین شهرها، این در

 

 سوم درجه در و زیبایی، دوم درجه در است، کامل سالمت اول رجهد در آدمی برای چیز نیکوترین: ))میگوید باره این در سیمونیدس

 در: ))است آمده چنین اودیسه در a.((است دوستان محضر درک چهارم مرتبه در و آید، دست به نیرنگ و فریب بدون که است ثروتی

 میان در که اشرافی ملت یک برای.(( ندارد وجود میآورد، فراهم خود دست و پای کوشش به آنچه از واالتر مقامی را آدمی زندگی، سراسر

 وظیفه ضروریترین شاید جسمانی نیروی حفظ برای تالش بود، متجاوزان سرکوبی به مجبور دم هر و میبرد سر به بردگان از کثیری گروه

 را متعارف یونانی مرد یک اگر. میآمد دست به مسابقات و ورزشها از چابکی و نیرو و داشت، نیاز چابکی و نیرو به جنگ قدیم، زمان در. بود

  متعارف انسان مانند یونانی متعارف انسان زیرا. رفتهایم خطا به بدانیم، اشیل و افالطون دوستار و هنر و علم طالب فردی

 .میشمرد زمین روی خدایان را خود محبوب ورزشکاران و بود ورزش شیفته امریکایی یا انگلیسی

 باستانی، آثار. کشوری مسابقات و شهری، مسابقات محلی، مسابقات خصوصی، مسابقات: جمله آن از داشت، گوناگون انواع یونان مسابقات

 آن طرف یک بر که هست سنگی آتن موزه در چنانکه میدهند، خبر ورزشی بازیهای گوناگون اقسام وجود از شکسته، هم در آثار حتی

 تاختن، عریان کردن، شنا. است شده حک هاکی بازی مانند دیگری بازی از تصویری آن دیگر طرف بر و کشتی، مسابقه یک از صحنهای

. ورزش تا میشد محسوب شارمندان عمومی خصایل جزو بیشتر داشتن، مصون حریف تیر اصابت از را خود و تیرانداختن تاخت هنگام به

 لغت اسپارت، در که آنجا تا داشت، رواج امروز مانند بازی توپ انواع. شد تبدیل ورزش به داد، دست از را خود ضرورت وقتی شکار

 .بودند مترادف لفظ دو(( باز توپ)) و(( جوان))

 سفایریستای را بازی توپ معلمان و سفایریستریا، را ها غرفه این. داشت وجود بازی توپ انواع برای خاص هایی غرفه ها ورزشگاه در

 با دیگر بار میگردد، باز ایشان سوی به غرفه دیوار یا زمین از که را توپی که میشوند دیده مردانی باقیمانده، نقشهای از برخی در. مینامیدند

 تاکنون نه، یا است بوده ترتیب و نوبت رعایت مستلزم کنونی بازیهای توپ مانند یونانی بازیهای توپ آیا که موضوع این. میزنند دست کف

 بازی این میالدی، دوم قرن نویسندگان از یکی پولوکس،. است کنونی هاکی بازی همانند یونانی بازی توپ انواع از یکی. است نشده دانسته

 :میکند توصیف چنین را

 



 کردهاند، آماده کار این برای پیش از که هموار، زمین یک به و میشوند منقسم متساوی دسته دو به و میکنند اجتماع جوانان از تن چند

 توپ آن گویی. میکند حمله دیگر دسته به آن راندن برای دسته هر و میاندازند، میان به را سیب یک اندازه به پوست از توپی. میروند

 بازیکنان، از یک هر. گیرد صورت است شده تعیین شروع برای که نقطهای از میبایست حمله. دادهاند قرار آنان میان در که است جایزهای

 به حیوانات روده از که توری با انحنا وسط قسمت و میشود منتهی انحنایی به که دارد خود راست دست در(( رابدون)) نام به چوگانی

 .براند مقابل قسمت به خویش موضع از را توپ میدان، در تا، میکوشد دسته دو این از یک هر. است شده پوشیده میآید دست

 

 مقابل دسته پاهای میان از یا سر باالی از را توپ که میکوشند بازیگران از گروهی: میکند توصیف هم را دیگر بازی نوع یک مولف این

 چهارم قرن در آنتیفانس،. میدهند ادامه بازی به بزند، پس دروازه خط پشت تا را دیگری دسته دو این از یکی که هنگامی تا و بگذرانند،

 از دیگر یکی به شادمانی با را آن آورد، دست به را توپ که هنگامی: ))میگوید چنین برجسته و ماهر بازیگران از یکی توصیف در م، ق

 را بازیکنان از یکی بلند فریادهای با که حالی در و ربود، بازیکنی دست از را توپ آنگاه. داد ثالثی بازیکن به سپس و بازیکنان،

  و او، سر باالی از گذر بلند، پرتاب یک آن، از پس. نواخت توپ بر ضربهای برمیانگیخت،

 

 پهلوانی مرگ یا گزنوفون نفری هزار ده سپاه عزیمت مثال گوناگون، حوادث مناسب به خصوصی، بازیهای از گذشته.(( کوتاه پرتابی بعد

 فرا را خود نواحی همه ورزشکاران و میداد ترتیب مسابقاتی شهر کشور هر. میشد برپا نیز عمومی و محلی مسابقات پاتروکلوس، نظیر

 آغاز ۶۵۵ سال در پیسیستراتوس وسیله به و میداد روی بار یک سال چهار که آتن همگانی مسابقات مثال کشوری، مسابقات در. میخواند

 با هم را دیگران آتیک مردم ولی بودند، آتیک ساکنان از کنندگان شرکت بیشتر. داشتند شرکت حق یونان سراسر ورزشکاران همه شد،

 و رقص، آواز، نوازندگی، چون هنرهایی نیز و پاروزنی، رانی، ارابه دویدن، مانند متنوعی ورزشهای مسابقات، این. میپذیرفتند خوشرویی

 تن چهار و بیست خود، مردم نیرومندترین و زیباترین و سالمترین میان از آتیک، بخش ده از یک هر. میگرفت بر در را هومر اشعار خواندن

 جایزه میگذاشت، جای بر خوشتری تاثیر تماشاچیان در که نفریی چهار و بیست دسته آن. میفرستاد مسابقه میدان به و گزید برمی را

 .میربود را(( عالی مردانگی))

 اولمپیا در داری دامنه کشوری مسابقات ورزش، به جوانان ترغیب برای یونانیان، میشد، شمرده جنگ ضرورتهای از یکی ورزش هک آنجا از

. شد تکرار بار یک سال چهار هر پس آن از و آغاز،( است یونان مشخص تاریخ نخستین که) م ق ۷۷۵ سال در مسابقات این. دادند ترتیب

 این برندگان نامهای صورت در. یافت اشتمال یونان همه بر قرن، یک طی در رفته، رفته ولی داشت، اختصاص الئا مردم به ابتدا در

 شادی و شور به شهرها مسابقات، این حین در. میبینیم را مارسی تا سینوپه از یونان گوناگون نواحی ساکنان ،۶۷۵ سال در مسابقات

 اگر میگفتند، ترک را خود موطن مسابقات، در شرکت عزم به که کسانی. میدادند متارکه به تن و بودند، جنگ حال در اگر و میپرداختند،

 مقدونی سپاهیان از برخی مورد، یک در. بگیرند غرامت شهر آن حکومت از میتوانستند میدیدند، خسارتی یا آسیب شهر یک قلمرو در

 .پرداخت غرامت زده دزد به مقدونیه، شاه فیلیپ، ولی. دزدیدند بود، اولمپیا رهسپار که را آتن مردم از یکی اموال

 

 دشتی در تن هزاران ;آوریم نظر در میکردند آغاز را خویش سفر دوردست شهرهای از مسابقات، از پیش ماهی که، را بازیکنانی میتوانیم

 خورشید سوزان گرمای از تماشاگران حفظ برای و، میدهند تشکیل عمومی بازارهای مسابقه ایام در محل مردم. میآیند گرد فراخ

 .میدارند برپا فراوان های خیمه تابستانی،

 



 اشتغال اسب و مجسمه تا میوه و شراب از گوناگون امتعه فروش به کوچک، سایبانهای زیر از گرد، دوره فروشندگان ها، خیمه نزدیک

. میپردازند( ژیمناستیک) کاری چابک به برخی و پرانی، توپ به آنان از بعضی. میشوند نمایش سرگرم گران شعبده و بندبازارن. میورزند

 روزهای در. میباشند کهن روزگاران یادگار خرافات، همانند انسانی، سرگرمیهای آری، میکنند خود دهان در شمشیر یا آتش نیز عدهای

  سخنرانانی و هرودوت، چون مورخانی و هیپیاس، چون سوفسطایی حکیمان مسابقات،

 

 مردان برای تعطیالت نوعی مسابقات این. میخوانند حاضران برای را خود آثار یا میکنند، نطق زئوس معبد تاالرهای در گورگیاس چون

. میکنند شرکت هرا، جشن یعنی خود، جشن در زنان این. ندارند را جشنها این در شرکت حق دار شوهر زنان زیرا میشود، محسوب

 و سرگرمیها، بازیها، بازار، ازدحام،: ))است کرده خالصه جامع کلمه پنج در مسابقات مقدس ایام در را اولمپیا دشت منظره مناندروس،

 گوناگون بررسیهای از پس اولمپیا مسابقات در شرکت داوطلبان. داشتند شرکت حق یونانی آزاد مردان فقط اولمپیا مسابقات در.(( دزدان

 ورزشکار هر. میشدند آماده مسابقات برای و مییافتند پرورش ورزشکاران مربیان و جوانان ربیانم دست زیر ماه ده مدت و میشدند برگزیده

 یا نامردی مسابقات، این در. کند رعایت را مسابقات قوانین که میخورد سوگند و میگرفت قرار بازرسی مورد اولمپیا، به رسیدن از پس

 که کیفرهایی سختی ولی. افتد پیش خود رقیبان از دادن، رشوه با که کوشید مشتزن ائوپولیس چنانکه نبود، ناممکن ولی بود، نادر خدعه

 آنجا از که شهری نام و او نام مسابقه، میدان به ورزشکار هر ورود با. میرسانید حداقل به را فریب و نامردی میداشتند، روا نادرستان بر

 سرین روی کمربندی مواردی در فقط و نمیپوشید، لباس بود که هر ندگانده مسابقه از یک هیچ. میشد اعالم منادی یک وسیله به میآمد

 .میبست خود

 باقی چیزی میدادند، قرار آنها روی را خود پای انگشتان مسابقه آغاز در دوندگان که باریکی سنگهای جز اولمپیا، مسابقات میدان از کنون،

 غیر آب،. میشدند ناراحت حشرات و تشنگی و گرما از و مینشستند تماشا به تماشاگر ۶۶۴۴۴ میدان آن در که نوشتهاند اما. است نمانده

 وصف، این با! نیست بهتر هم کنونی ورزشی میدانهای وضع بود غدغن گذاشتن سر بر کاله و ;مگس و پشه از پر فضا ;آشامیدن قابل

 .میکردند تقدیم مگسها، کننده نابود زئوس، حضور به قربانیهایی ها مسابقه فواصل در یونانیان

 

 از میکرد، شرکت مسابقات این از یکی در که کس هر. داشت نام(( مسابقه پنج)) یا پنتاتلون میگرفت، صورت تواما که مسابقاتی مهمترین

 مسابقه. میشد فاتح مسابقه پنج از مسابقه سه در حداقل که میرسید قهرمانی مقام به کسی و بود، ناگزیر هم دیگر مسابقه چهار در شرکت

 در) پا ۶۴ ورزشکاران این از بعضی قدیم، نویسندگان گفته به بنا میجست، و میگرفت دستها در هایی وزنه ورزشکار ;بود پرش مسابقه اول،

 تقریبا که را مدوری سنگی یا فلزی صفحه ;بود( دیسک) گرده پرتاب دوم مسابقه. است نکردنی باور امر این ولی میجستند،( متر ۱۵ حدود

 تسمه یک وسیله به یونانیان ;بود نیزه پرتاب سوم مسابقه. نوشتهاند متر سی را پرانان گرده نصاب حد. میکردند پرتاب داشت وزن کیلو ۵

 در دو مسابقه میرفت، شمار به عمده مسابقه حقیقت در که مسابقه، چهارمین. میکردند پرتاب را نیزه بود، متصل نیزه وسط به که چرمی

 کشتی قدرت و آن اهمیت درباره بسیار داستانهای و میداد، تشکیل را مسابقه پنجمین کشتی. بود متر ۱۸۴ تقریبی طول به مسافتی

 . است مانده باقی یونانی گیران

 

 شن یا آرد یا انجیر های دانه از پر توپهایی تمرین، برای. است مشتزنی رسید، یونان سراسر به موکنای و کرت از که کهن، ورزشهای از یکی

 دهندگان مسابقه م، ق چهارم و پنجم قرون در یعنی یونان، کالسیک دوره در. میپرداختند تمرین به آن با و میآویختند هوا در را

 .میبردند کار به میرسید آرنج تا که نرمی دستکشهای

 



 زدن از جلوگیری برای. میزدند یکدیگر سرهای بر فقط مشتزنان. میکردند چرب را آنها روی و میساختند گاو پوست از را دستکشها این

 این از. مییافت ادامه حریف دو از یکی تسلیم تا بلکه نمیشد، قطع استراحت برای مسابقه. نداشت وجود قانونی میافتاد، زمین بر که کسی

 و جهت، همین به. میکردند شرکت مسابقه در داشتند که وزنی هر با بلکه نمیشدند، گروهبندی وزن حسب بر دهندگان مسابقه گذشته،

 .ورزیدند غفلت یابی مهارت از و کردند تکیه زور و وزن بر رفته رفته زنان مشت بود، موثر پیروزی در وزن چون

 

(( نیروها تمام مسابقه)) نام به جدیدی مسابقه و آمیختند کشتی با را مشتزنی تدریجا نتیجه، در. گرایید خشونت به مشتزنی زمان، مرور به

 و نمیکردند خودداری خشونتی هیچ از حریفان. کوبیدن چشم بر و گرفتن گاز مگر بود، مجاز عملی هر مسابقه، این در. آوردند وجود به

 .میزدند لگد یکدیگر شکمهای بر حتی

 

 با سبعانه دیگر قهرمان یک. شدند فاتح خود حریفان انگشتان شکستن اثر بر است، رسیده ما به نامشان که ورزش این قهرمانان از تن سه

 کروتونا مردم از که میلون،. ریخت بیرون هایش روده و درید را او شکم که برد حمله حریف به چنان خود تیز ناخنهای و محکم انگشتهای

 .میجنگید مالیمت با بود،

 

 هم او قدرت بر میشد، بزرگتر گوساله همچنانکه و میبرد، راه و میگرفت دوش بر را گوسالهای روز هر خود، نیرومندی برای او، که گویند

 را اناری. نمیجنبید جا از حریفان، فشار رغم علی و، میایستاد لیزی هموار سطح بر مثال: داشتند دوست را او ورزیهای زور مردم. میافزود

 به ریسمانی. نمیرسید صدمهای هم انار به و آورد، بیرون دستش از را آن نمیتوانست کس هیچ که میداشت نگاه دست در محکم چنان

 به. شد خود ورزی زور قربانی میلون. میگسیخت را ریسمان پیشانی، به خون راندن و تنفس قطع وسیله به و، میبست خود پیشانی دور

. بودند گذاشته اسکنه چند آن در و شکافته را تنه آن، تنه کردن شقه برای که، برخورد خشک درختی به تصادفا وی پاوسانیاس، قول

 بدن افتاد، زمین بر ها اسکنه او دستهای فشار اثر بر آنکه محض به ولی کند، شقه دو را درخت خود دستهای فشار با که شد مصمم ملیون

 .شد گرگان طعمه تا ماند حال آن در و کرد، گیر درخت تنه وسط در او

 

 با دویدن یعنی مسلح، دو مسابقه مانند میگرفت، صورت گوناگونی مسابقات بلکه نبودند، دویدن تند مسابقه به منحصر دویدن مسابقات

 را یونانی مسابقات نصابهای حد ما(. کیلومتر ۳،۶ با برابر استادیوم، ۲۶) طوالنی دو مسابقه و متری ۳۶۴ دو مسابقه و سنگین، سپری

  زمانهای ثبت برای وسایلی و نداشتند، یکسان وسعتی ها ورزشگاه که آگاهیم ولی نمیدانیم،

 

 از اسب پای به پا دیگری و افتاد، پیش خرگوش از دو قهرمانان از یکی مثال: شنیدهایم داستانها یونانی مسابقات درباره. نبود موجود کوتاه

 ۲۶۴ یعنی اسپارت و آتن فاصله فیدیپیدس نیز و گذاشت، سر پشت را اسب سرانجام و دوید( کیلومتر ۳۴ قریب) تب شهر تا کورونیا شهر

 فاصله کیلومتر ۳۳ آتن تا که ماراتون، جنگ در را یونانیان، پیروزی مژده خود، جان بهای به سپس، و پیمود دو با روزه دو را کیلومتر

 .نداشت وجود ماراتون دو مسابقه یونان در لیکن رسانید آتنیان به دو حال در داشت،

 

 .میگذاشتند مسابقه به اولمپیا اسپریس در را خود اسبهای زن چه و مرد چه تیزتک اسبهای صاحبان



 

 را برنده اسبهای های مجسه گاهی و نمیگرفت، تعلق چیزی سوارکاران به و میدادند، برنده اسبهای صاحبان به را ها جایزه امروز،. مانند

 شامل دشوار مسیری در چون. میدادند مسابقه یکدیگر با اسبی چهار ارابه ده معموال. بود همگان مطلوب هم رانی ارابه مسابقه. میساختند

 داشت، شرکت ارابه ۶۴ که مسابقه یک در. میانداخت هیجان به را تماشاگران و میداد روی خطرناک تصادفات میکردند، حرکت پیچ ۲۳

 .میانداختند راه به هیاهو و میبستند شرط ها ارابه روی تماشاگران گمان بی. رسید مسیر پایان به ارابه یک فقط

 

 برگ از تاجی داوران و میبست، سر بر نواری قهرمانان از یک هر. میشد توزیع ها جایزه و مییافت، خاتمه روز پنج از پس اولمپیا مسابقات

 با بود، المپیا مسابقات جایزه تنها پیروزی تاج این. میکردند اعالم را او شهر نام و قهرمان نام منادیان و مینهادند، نوار آن بر وحشی زیتون

 بر. میدانستند یونان در تشخص عالمت مهمترین را آن و میبردند کار به آوردنش دست به برای را خود سعی تمام ورزشکاران وجود این

 تنگه در یونانیان از قلیلی که حالی در. نشد آن اجرای مانع ایرانیان اردوکشی حتی که داشت اهمیت قدری به اولمپیا مسابقات هم روی

 قهرمان تئاگنس، چون ورزشکارانی رقابت تماشای سرگرم اولمپیا تماشاگر هزاران میکردند، ایستادگی خشیارشا سپاه برابر در ترموپیل

 که مردانی آوردهای آنان جنگ به مارا که کیانند اینان! شگفتا: ))گفت خود فرمانده به ایرانی سرباز یک که آوردهاند. بودند تاسوس، شهر

 خوش یونانیان به زیاد سخن، این یونانی سازنده یا دل، ساده ایرانی این ظاهرا!(( میکنند مبارزه یکدیگر با شرف برای بلکه پول، برای نه

 طور به قهرمانان که اینجاست در نکته اما. نداشتند مالی ارزش المپیا مسابقات های جایزه گذشت، که طور همان. است بوده بین

 و میگرداندند باز شاهانه استقبال با را خود موفق قهرمانان شهرها از بسیاری. میشدند ور بهره گوناگون مالی امتیازات از غیرمستقیم

 مستمری دریافت به قهرمانان بیشتر. میگزیدند بر خود سپاه سرداری به حتی را قهرمانان شهرها از بعضی. میکردند عرضه آنان به مقاماتی

 و دل از مردم و میسرودند، مدیحه آنان افتخار به پینداروس و سیمونیدس مانند شاعرانی گذشته، اینها از. میآمدند نایل بزرگ هدایای یا

 .میانداخت رشک به را فیلسوفان حتی چندانکه میستودند، را آنان جان

 

 و ساله، چهار گوساله یک روزی قهرمان میلون مشکوک، روایات بنابر. میساختند مفرغ یا سنگ از را آنان تندیسهای پیکرتراشان همچنین

 ششم، قرن در! داشتهاند گزافی درآمدهای و ها هزینه چه اینان که زد حدس میتوان باشد، چنین اگر. میخورد گاو یک روزی تئاگنس

 در. کرد دایر دلفی در مسابقاتی آپولون، افتخار به ،((آمفیکتوئونی اتحادیه)) ،۶۸۲ سال در. رسیدند عظمت دوره به یونانی ورزشکاران

. داد ترتیب مسابقاتی زئوس تجلیل برای نمئا شهر بعد، سال شش. شد برپا پوسیدون افتخار به کورنت در دیگر مسابقاتی سال، همان

 مسابقات بر را شعر و موسیقی مسابقه دلفی شهر مردم. شدند اولمپی مسابقات مکمل و آوردند دوام پس آن از شهر سه این مسابقات

 بر آپولون غلبه احترام و یاد به شاعران دیرباز از. داشت رواج شهر آن در ورزشی مسابقات از قبل مدتها مسابقه این زیرا افزودند، ورزشی

 برخی و دلوس، نمئا، کورنت،. شد افزوده دلفی شعرگویی مسابقه به نی و چنگ نواختن و آواز مسابقات ،۶۸۲ از و میسرودند، شعر اژدها

 دهندگان، مسابقه استعداد پرورش بر عالوه مسابقات، این که داشتند عقیده زیرا کوشیدند، موسیقی مسابقات برگزاری در شهرها از دیگر

 نمایش و نقاشی و پیکرتراشی و سفالگری و شد مراعات هم هنرها سایر مورد در اصل این. میبخشد بهبود نیز را تماشاگران سلیقه و ذوق

 بر را وقایع بعد، های دوره یونانی مورخان. افتاد موثر تاریخنویسی حتی و ادب و هنر در ورزشی مسابقات طریق، بدین. راند پیش به را

 وسیله به که را، یونان عالی سازی مجسمه ششم، قرن در ورزشکار بدنی زیبایی. کردند بندی طبقه اولمپیا قهرمانان عصر و نام حسب

 را سازان مجسمه میشدند، نمایان جشنها در عریان بدنهای با که ورزشکارانی. درآورد حرکت به رسید، خود کمال به پولوکلیتوس و مورون

 دین، همکاری با ورزش، ترتیب، بدین. کنند مجسم متنوع صور به را آنان و باشند قهرمانان بدنی حرکت و بدنها مستغرق که برانگیختند

 .آورد وجود به را یونانی عالی هنر

 



 

  ورزش در ایران باستان 

 پادشاهان برخی نابخردانه اعمال زیرا. نیست آشکار و روشن شاید و باید که آنطور باستان ایران در ورزشی مسابقات برگزاری و ورزش اریخ

 اوستا، مانند محدودی منابع اما. است گردیده ایران قدیمی آثار از بسیاری کردن معدوم و ها کتابخانه کشیدن آتش به باعث آنها اعمال و

 نسبت بیشتری قدمت از بخشها بعضی در ایران ورزش.دارد وجود تاریخی و ادبی کتابهای از برخی و مسکوکات حجاریها، ها، نوشته سنگ

 اما. بود پنجگانه و رانی ارابه دوانی، اسب زنی، مشت کشتی، دویدن، شامل المپیک بازیهای باستان یونان در. است برخوردار یونان ورزش به

 .است بوده رایج...  و رانی قایق تیروکمان، مثل ورزشهایی دارد، بیشتری سابقه ها ورزش این از بعضی اینکه ضمن ایران در

 و تعلیم نظام در که بود کشوری تنها ایران گمان بی زمین، مشرق کشورهای میان در: گفت باید ایران در ورزش تاریخچه خصوص در اما

 نداشتند چندانی توجه بدنی تربیت و ورزش امر به چینیان که حالی در بود، داده بدنی تربیت و ورزش به را الویت ترین بیش خود تربیت

 عنوان به بدن سالمتی و توانایی ارزش و اهمیت به ایرانیان دانستند، می هم مذموم گاه را بدنی های فعالیت و تن پرورش نیز هندوان و

 . بودند برده پی پیروزمند، و سلحشور ارتشی آوردن فراهم برای مهمی بسیار وسیله

 کمان و تیر -2 سواری -1: آموختند می را چیز سه سالگی بیست تا سالگی پنج از ایرانیان)) : نویسد می یونانی مشهور مورخ ، هرودوت

 ((راستگویی -3

 

 مطالبی شده نوشته. م.ق 011 حدود در که «پرسیکا» عنوان با خود کتاب در هخامنشی اردشیر دربار یونانی پزشکKtsias کتزیاس

 از پرسیکا مثل هم آن که بود نوشته باستان ایران ورزش مورد در مطالبی نیزDuris دوریس.است نوشته باستان ایران در ورزش درباره

 281 سال حدود در دوریس. اند داده قرار اشاره مورد خود کتب در را او مطالب دیگر نویسندگان برود بین از اینکه از قبل ولی رفته بین

 جشن در فقط ایران های جشن همه میان در)): است نوشته خود تاریخ کتاب هفتم بخش درAtheneaus آتنائوس.است زیسته می. م.ق

 چنین آسیا، مردم از هیچیک ایرانیان از گذشته. دهند می انجام بدنی موزون حرکات ایرانیان و یابد می حضور ایران پادشاه( میترا) مهر

 در ها اندام جنبش که گویند. گیرند می یاد هم را موزون حرکات انجام آموزند، می را خواندن که آنچنان ایرانیان. دادند نمی انجام کاری

 میالدی 19 تا. م.ق 23 سال از که یونانی جغرافیانویسStrabon استرابون(( .کند می استوار را آدمی پیکر موزون، حرکات انجام

 - خشتروپان) مرزبان. نیستند ماد سرزمین اسبهای از تر پست که پرورند می خوب های اسب هم ارمنستان در«: نویسد می زیسته می

 مورخ گزنفون. »فرستد می خراج هخامنشی شاهنشاه دربار به اسب کره 21111 مهرگان جشن هنگام در سال هر ارمنستان( ساتراپ

 ابنیه سایر و حکومت یا شاهی قصر ،«الواترا» بنام است جایی پارس شهر هر در« : نویسد می «کوروش تربیت» خود کتاب در یونانی بزرگ

 نوجوانان، برای دیگری کودکان، برای یکی دارد، قسمت چهار محل این است افراد پرورش و تربیت محل و شده واقع اینجا در دولتی

 خود محله قسمت در باید محل هر افراد کلیه قانون موافق و برگیرند اسلحه توانند نمی دیگر که کسانی برای چهارمی مردان، برای سومی

 که وقتی معین روزهای در پیرمردان صبح، طلیعه در مردان و کودکان: است چنین ورزش تربیت و تعلیمات و تمرینات وقت شوند، حاضر

 جمله از و کردند، می آغاز نیزه پرتاب و سنگ پرتاب و دویدن با آفتاب طلوع از را روزانه تمرینات جوانان. وقت همه جوانان ولی توانند، می

 و ها سالح شدن تر بدون رودخانه، از عبور و طوالنی های روی پیاده و بسیار گرمای تحمل و اندک جیره با ساختن معمولشان، تمرینات

 و دویدن حال در آن روی از پریدن فرو و اسب روی بر جستن و بود رایج و معمول فعالیت دو نیز شکار و سواری. بود آزاد هوای در خواب

  می اسلحه با حکومتی و دولتی ابنیه اطراف در شب هر اینان. بود ایران نظام سوار سوارکاران های ویژگی از چاالکی، و سرعت کلی طور به

 تا 12 سن تا تربیت این. دارد وجود طایفه 12 پارس در زیرا است، 12 هستند ورزش و تربیت مسئول که شعب این روسای عده خوابند،

 بیرون شاه با شاهی، شکار در اغلب شده گمارده المنفعه عام کارهای به اینها شود، می نوجوانان طبقه داخل طفل سپس است سالگی 11

 و دوندگی و رفتن راه بردباری، گرما و سرما در سحرخیزی، شکار در جوانان پندارند، می جنگ حقیقی آموزشگاه را شکار پارسیان. آیند می



. ساختند خود مسخر را عصر آن متمدن، ایرانیان آنروز ورزشی تمرینات سایر در» . گیرند می فرا را چابکی و روحی آمادگی و تیراندازی

 وارد گله و بچه زن، با ایرانی سواران این: گوید می میالد از قبل سال هزار ها آریان ورود درباره فرانسوی شناس باستان گریشمن، دکتر

 محلی امرای خدمت وارد خود سواران گروه همراه آنان بیشتر و آوردند بدست متعدد کوچک بمالک را ناحیه تقسیم مزیت و شدند

 بوده خزر دریای شرقی جنوب و شرقی قسمت در ها آریایی یا ها آریان اولیه ساکنین که هستند معتقد شناسان باستان از برخی. گردیدند

 و شمشیر راه از که بودند مردانی اینان. دهند می نسبت اند آمده خزر جنوبی های قسمت به که قفقازیه مردمان به را آنها دیگر برخی و

 خدمت در خود که بشوند امرائی جانشین روز یک بایست می که دادند می تشکیل را سربازانی ایشان کردند می زندگی سرباز بعنوان

 ایران سرزمین به قوم این میالد از قبل سال پانصد تا سال هزار دو بین ولی نیست روشن بدرستی نیز آنها مهاجرت تاریخ. بودند ایشان

 پرورش شان عمده کار و بوده گرد صحرا و سلحشور قوی، مردمانی ها آریان بنابراین. اند برده جنوب به را محلی و بومی افراد و آمده

 . است بوده تیراندازی و سواری و شکار و اهلی حیوانات

 در دائما که قومی است بوده مردم این متداول اصول از راهپیمائی و تیراندازی و سواری و جنگ در مهارت و بدنی قوای تقویت و ورزش

 و سلحشور و چاالک باید قطعا کرده می تصاحب را کشتزارها و ها زمین غلبه و بقهر و بوده محلی های بومی با منازعه و کردن کوچ حال

 . باشند اندام قوی و بردبار

 شعبه هجوم مورد همیشه شدند نشین شهر ها آریان که وقتی از اند آورده بوجود قصبه و شهر و ده و شده نشین شهر بتدریج مردم این

 . شدند واقع سکاها – ها آریائی دیگر

 مواقع در و کرد، می اداره را خانواده کامل قدرت با خانواده هر رئیس و زیسته می الطوایفی ملوک بشکل آریانها ماد، دولت تشکیل از قبل

 زمان آن در. آمد بوجود اختیارات همین از سلطنت مقام بعدا که گرفتند می عهده به را لشکر فرماندهی خانواده این رؤسای از یکی جنگ

 . کردند نمی تهدید را خانواده رئیس قدرت سالطین و امراء از هیچیک

 جنوب در و مادها مغرب در ها، باختری مشرق در رسیدند، حکومت به ایران سرزمین در آریائی بزرگ تیره سه میالد از قبل نهم قرن از

 . ها پارس

 کامال غالت کشت عصر این در و بوده دفاع و جنگ و حرکت برای آریائی قوم گی آماده حالت است روشن زمان این آداب و اخالق از آنچه

 در که فوایدی نظر از سگ و اسب و ساخته عملی را اهلی حیوانات تربیت. یافتند بیشتری رونق مزارع قصبات و دهات در و شده مرسوم

 . دادند اهمیت بیشتر داشتند گله و رمه نگهبانی و حضر و سفر و جنگ

 تشویقات و تمرینات با رانی ارابه و دویدن و وانداختن سنگ پرتاب و تیراندازی و سواری اسب و کشتی مسابقات راه از جوانان زورمندی

 . است آمده بوجود خانواده رؤسای

 میالد از قبل 230 سال در یونانی مورخ یک «ادکوس» و یونانی دانشمند ارسطو عقیده به آشوزرتشت) زرتشت ظهور از قبل ها آریان

 ها افسانه در پرستش حد سر تا نیز پهلوانان به احترام ولی کردند می پرستش را طبیعت عوامل جهان، اقوام سایر مثل.( است کرده ظهور

 .است شده ذکر

 آن ساله پانصد حکومت و آریایی قوم این فتوحات شرح: گفت باید پهلوان کلمه پیدایش و اشکانیان یا ها پارت دوران باره در خصوص به

 پرتو یا پارت به منتسب را زورمند فرد هر که است پارتی ریشه پهلوانی، و پهلوان کلمه. است مردم این های کوشش و ها دالوری از پر ها

 . بودند شکارچی و جنگجو مردمی اینان. اند دانسته پهلو و

 با همیشه کهولت هنگام به تا طفولیت دوران از قوم این. داشتند دوست را شکار و جنگ ها پارت« : نویسد می یونانی مورخ ، هنستین

 .» بودند آمده بار شکار و جنگی سخت تمرینات و ورزش



 

 و پارس و ماد از قبل های سلسله با است شده تقسیم وغیره کیان و پیشدادیان به فردوسی شاهنامه در که را ایران قدیم تاریخ مورخین

 . کنند می تطبیق هخامنشیان

 و ها پهلوان سایر و رستم ایران نامی پهلوانان و توران و ایران جنگ های داستان و باستانی های افسانه و ملی های حماسه که پیداست

 را حقیقت این دیگر، پهلوانان با رستم مختلف های کشتی و طبیعت عوامل بر غلبه و دیوان با ستیزه و آنان رزم و جنگ های داستان

 . اند وزریده مهر و داشته دلبستگی اندازه چه تا خود احتیاج و عالقه مورد ورزشهای به وقت همان از ها ایرانی که دارد می مسلم

 فالخن، و دست با اندازی سنگ کمان، با نوردی،تیراندازی کوه سواری، اسب آوری، زور و کشتی عصر آن ورزشی های رشته مهمترین

 . است بوده زوبین و نیزه پرتاب و موانع پریدناز و دویدن سنگ، پرتاب

 

 رفتند آشور پادشه دربار به هدایا با ماد محلی امرای وقتی چنانچه بوده کامل توجه مورد آن از استفاده و اسب پرورش ماد دولت دوران در

 و کمان و تیر به مسلح آن نظام پیاده که داد ترتیب قشونی ماد، پادشاه هووخشتر. است بوده الجورد و مادی اسبهای آنان تحفه بهترین

 تربیت به مادها. بودند کرده عادت زدن قیقاج و تیراندازی سواری، است با کودکی از که بودند ماهری تیراندازان نظام سواره بود، شمشیر

 شکارچیان و باک بی رانان ارابه ماهر، تیراندازان ممتاز، سوارکاران عالی، اسبهای.دادند می اهمیت رزمی فنون و ورزشی تمرینات و جوانان

 . است بوده آنان جسمی قوای تقویت و جوانان بدنی تربیت اهمیت پایه بر همگی دلیر گیران کشتی و ورزیده

 زارین بنام سکاها ملکه چنانچه بودند جنگنده و دالور مردان مانند زنانشان( آریائی قوم) سکاها که شده نقل یونانی مورخ کزیاس قول از

 را پهلوانی چنانکه کردند می تکریم و تعظیم آنرا کرده، نصب طال از بزرگی مجسمه آن باالی بر و ساختند او برای ای مقبره مُرد وقتی

 .کنند

 

 و صلح زمان برای گوناگون های ورزش و بدن پرورش ساسانی و اشکانی و هخامنشی و مادی و کیانی دوره در اطفال تربیت عمده قسمت

 بوده زوبین و کمان و تیر اسلحه ترین مهم. اند داده می تعلیم گوناگون اسلحه استعمال و فنون در کوچکی از را کودکان و است بوده جنگ

  به و سواری اسب فنون به را او بعدها و آموختند می اطفال به پیاده را سالح کاربرد ابتدا در. است رفته می کار به ها دوره تمام در کمان تیرو

 تیروکمان و شنا، دویدن، دادند می یاد کودکان به دوره آن در که هایی ورزش ترین مهم. اند کرده می آشنا سواری حالت در اسلحه بردن کار

 کار به متعددی های واژه پارسی زبان در قهرمانی صفات و قهرمان برای. است بوده سواری اسب و شکار و چوگان و گوی و اندازی زوبین و

 راستار رادمرد، راد، آزاده، دالور، جوانمرد، مرد، دلیر، گرد، گو، قهرمان، صفات و عناوین. شود می ذکر جا این در آن از نمونه چند که رفته

 نبرده، پهلوان، پهلو، هورچیتر، آریا، نامدار، بهادر، نیوزاد، نامدار، اردشیر، نامور، هژیر، آزادمرد، توانا، شهسوار، پرویز، یل، راست، نژاد،

 .شیردل شیرگیر،

 فرا را تعلیمات و ها ورزش و ها دانستنی اقسام و انواع که بودند موظف ایرانی جوانان که وچهار بیست سن پایان تا استرابون گفته به بنا

 و ایام مرور به. است شده کوچکی دلیر و پهلوان جوان که بوده این منظور که است معلوم و خواندند می گردک را آنها که بود گاه آن و گیرند

 شد می انجام بیشتر که ای مسابقه و داشت وجود نیز مسابقاتی دوره آن در. رسید می گردی درجه به جنگ و صلح از کارزار عمل ضمن در

 معنی به که گفتند می ارنوا تنها یا ارنوا اسب را مسابقه اسب رانی، ارابه و دوانی اسب مسابقه در. بود دوانی اسب مسابقه بود توجه مورد و

 .است «بادپا» امروزی فارسی اصطالح به یا دونده



 و سواری اسب تشویق برای که شود می معلوم جا این از و بوده بادپا اسب یعنی ارنوا به موسوم اند داده می که ای جایزه ارابه نبردهای در

 .اند دانسته نمی برنده به بادپا اسب بخشش از تر مناسب را ای جایزه هیچ رانی، گردونه

 


