
 

  

 مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه
 

 3*و بهمن عسگری 2، بهرام بهرامی پور1درحیم رمضانی نژا
 00/00/29تاریخ تصویب:  – 03/07/29)تاریخ دریافت: 

  چکیده

ای، پهلوانی و تاریخی های اسطورهدر شاهنامه فردوسی در دورهخالق( )خرد و ا )جسم( و روان هدف از این پژوهش بررسی اهمیت تن
دست آمده است. ابزار اصلی تحقیق یک ه جلد اشعار شاهنامه فردوسی که از انتشارات دانش و چاپ مسکو بود، ب 7ها از طریق است. داده

دوم تعیین صفت مورد بررسی بود که از دو کد  برگه کدگذاری بود که مشتمل بر دو سوال است. سوال اول مربوط به تعیین دوره و سوال
تشکیل شده است. در این تحقیق پس از مرورنه جلد شاهنامه، برای هر کدام از این دو  "صفات مربوط به روان"و  "صفات مربوط به تن"

بیت  7770موع الق. در مجصفت مربوط به روان یا خرد و اخ 33صفت مربوط به تن یا جسم و  00ویژگی تعدادی کلید واژه شناسایی شد )
ها از طریق شود. پس از طبقه بندی صفات، دادهها یافت میصفت در آن 11ای، پهلوانی و تاریخی یافت شد که این اسطورهدر سه دوره 

تجزیه و   ≥24/2Pو در سطح  SPSSآمار توصیفی )جداول و نمودارها ( و استنباطی )یومن وایتنی و کروسکال والیس( با کمک نرم افزار 
ها شاهنامه فردوسی و در مجموع دوره ها حاکی از آن است که بین تعداد فراوانی صفات مربوط به تن و روان در سه دورهتحلیل شد. یافته

دهد که بین تعداد فراوانی صفات همچنین نتایج نشان میتفاوت معناداری وجود دارد و صفات مربوط به تن استفاده بیشتری داشته اند. 
ای و تاریخی داشته وانی بیشتری نسبت به دوره اسطورهوط به تن در سه دوره شاهنامه تفاوت وجود دارد و در دوره پهلوانی این صفت فرامرب

دهد که در نتایج این پژوهش نشان می نهایت،این، این فراوانی باالتر در مورد صفات مربوط به روان نیز صادق است. در  است. عالوه بر
دوره  ای حفظ سالمت، رشد و اعتدال و هماهنگی توجه بیشتری شده است و این توجه بیشتر درتان به تن و روان به عنوان وسیلهایران باس

 پهلوانی بسیار مشهودتر است.

 تن و روان، ورزش در ایران باستان، شاهنامه. های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
 ماست کشور فرهنگی میراث از بخشی ورزش، و بدنی تربیت

 و تاریخی یک پیشینه بر پایه آن عملی هایجنبه از صرفنظر و
 تربیت انسانی علوم مبانی برای اینکه ویژه به دارد. قرار فرهنگی

 ضروری تربیتی و ادبی آثار در پیشینه این بررسی و ورزش، بدنی

 از یکی را حماسی فردوسی )شاهنامه( اثر وانتمی رو این از است.
 بدنی تربیت فرهنگ و انسانی علوم مبانی تقویت برای مهم منابع

؛ 3112)خوشکام و همکاران،  گرفت نظر در کشور و ورزش
 (. 3113مسکوب و همکاران، 

ین توان مشخصات اشاهنامه داستان یک ملت است که می
حرکت رویدادها و خصلت  ،حماسه ملی را در کنش پهلوانان

، ها، اشیاتاناز داس، ها باز جست و هر یکعمومی داستان موقعیت
داستانی و  ،حماسی نه فقط معنا و مفهوم ، حیوانات و غیرهنمادها

دارد. بنابراین شاهنامه  ملی دارد بلکه جنبه اعتقادی و فلسفی نیز
های مختلف و به ویژه از نظر فرهنگ تربیت بدنی و از جنبه
 (.3113)مسکوب،  و پهلوانی نیز قابل بررسی است ورزش

  
 

نگر ورزش در ایران باستان است به طوری که کتاب نمایااین 
های جسمانی و عقالنی ستان پهلوانان را که دارای ویژگیدا

و  علیمت با بررسیکشد. اند را به تصویر میمتمایز از سایرین بوده
 ریشۀ خوبی درباره اطالعات توانمی باستان ایران در تربیت
ه همین (. ب3161)مختاری،  آورد دست به بدنی تربیت ملی

توان می جهت با تحقیق و تفحص در کتاب شاهنامه فردوسی
اطالعات با ارزشی از تعلیم و تربیت و ورزش ایران به دست 

(، 3101) (، نیکخو3102) افراد مختلفی از جمله مهران آورد.
( و ... در 3165) ( و کریمی3165) بهرام (، آیریا و3119) بیضایی
اند ربیت بدنی ایران پرداختهتاریخ ت های خود به بررسیکتاب

 تحقیقات اندکی (. با این حال،3172)رمضانی نژاد و همکاران، 
در زمینه اکتشاف وضعیت تربیت بدنی و ورزش در ایران باستان 

ام تحقیقی ( با انج3114) به طور مثال، جاوید انجام گرفته است.
 با  "های المپیک در ایرانهای بازیجستجوی ریشه"با عنوان 
  المپیکهای  بازی ۀشده که ریش  علمی ادعادالیل متعدد  ذکر 
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 هایجشن  و  هابازی  سرزمین  این  در  و  بوده ایران در یونان
  ورزشی پایه گذاری شده و سپس به یونان منتقل گردیده است.

ر شاهنامه را مورد ( فرهنگ ورزش د3190) همچنین، مدنی
کند که در سراسر شاهنامه به دهد و عنوان میبررسی قرار می

طور صریح و آشکار واژه ورزش به معنای امروزی وجود ندارد و 
اگر چهار بار این واژه تکرار شده به معنی مشق کردن و زراعت 
ان و است. نتیجه تحقیق نشان داده است ورزش در شاهنامه، انس

 کند که جهان آن روز و امروز و فردافرهنگی را تربیت و تبلیغ می
همیشه آرزوی تحقق عینی و عملی آن را در بطن و متن زندگی 

( پیشینه ورزش در 3112) این، خوشکام داشته است. عالوه بر
 4ها تا قرن ها و جلوهویژگی متون نظم فارسی از نظر ابعاد و

تحقیق نشان داده هجری را مورد بررسی قرار داده است. در این 
 نند سایر امی ایران ماهای نظها و ورزششده است که بازی

    ، بخش مهم و ، بهداشتی یا تفریحیها با اهداف نظامیتمدن
ای ( در مطالعه3112) کاشف باشد.باارزشی از فرهنگ ایرانیان می

بدنی در مورد ایران چگونه فکر تربیت  دهد که ادبیاتنشان می
 کند و واژه پهلوانی چگونه وارد ادبیات انگلیسی و آلمانی شدهمی

های پهلوانی در فرهنگ ما ایرانیان ه از ارزشاست. آنچه امروز
وجود دارد، در دوران باستان در ایران و یونان وجود داشته است 

شناخته  ها پهلوانکه در المپیک باستان پس از برگزاری این بازی
شهر المپیا به علت سمبلی از های شده و مجسمه وی در میدان

شد. این در حالی است که این های اخالقی نصب میارزش
ی دست فراموشنمادین در المپیک و ورزش جهان به حرکت 

 سپرده شده است.
کند که ( در مطالعه خود اظهار می3111) همچنین، گودرزی

زورخانه به عنوان نهادی مردمی و با خاستگاه سیاسی و با 
   رویکردی ملی و مذهبی پس از حمله مغول ظهور، نشو و نما

کنند. می خان دو دیدگاه در مورد ظهور زورخانه بیانو مورّ کندمی
سال قدمت( و  122دیدگاه اول زورخانه را جدید دانسته )کمتر از 

پرستی مهر دیدگاه دو قدمت آن را طوالنی و تولد آیین مهر و
های سرچشمه ورددر م نیز (3173) دولتشاهداند. حیدری و می
این ظاهراً  اند کههاظهار کرد ایران باستانی و ایورخانهز ورزش

از آغاز به صورت جدی تحت تأثیر مسائل مذهبی  ورزش باستانی
ها و قرار گرفته است به طوری که آیین اخالقیاجتماعی ـ و 

ادیانی مانند آیین مهری و دین زردشتی پیش از اسالم، بر این 
ز هایی اجلوهاسالم نیز ورزش باستانی تأثیر گذاشته اند و پس از 

آیین فتوت و تصوف، عرفان و رفتارهای اجتماعی و دینی مانند 
ها هم در جلوه ن نمود پیدا کرده است. این مذهب تشیع در آ

لباس پوشیدن، مکان ورزش گفتار  ظاهر این ورزش )شیوه
 )پاکدامنی،ورزشکاران و ...( پیدا شده است و هم در کردار آنان 

( نیز توجه 3111اهرودی )ش .است گذاشته تأثیر و ...( سحرخیزی

به نیرومندی و رعایت بهداشت و سالمت تن و روان را در ورزش 
در یک تعریف  .ان امری ملی و دینی ذکر کرده استایران باست

توان گفت که ورزش در اصل حرکت است در ساده از ورزش می
 فیزیک بدن، به منظور استفاده درست از اعضاء و جوارح بدن و

ان تکامل ن از سالمت فکر و روان و در جریبرخوردار گردید
(. مظلومی با 3165)صبور اردوبادی،  زندگانی قرار گرفتن است

تاکید بر هدف انسان ساز مکتب اسالم، تربیت بدنی را نوعی 
کند که جسم را بخشی از کل تربیت مکتبی تلقی می تربیت و

 دهد ولی غایت و هدف جسم نیست، بلکه جسم باواسطه قرار می
شود تا زمینه حفظ سالمت، رشد و های ورزشی آماده میلیتفعا

تبعیت از ذهن و اراده تضمین اعتدال و هماهنگی وجودی برای 
شناختی و عاطفی  (. بررسی اهداف3166)مظلومی،  گردد
دهد که دستیابی به ی تربیت بدنی و ورزش نیز نشان میاجتماع

شناختی، اخالقی و اهداف جسمانی و مهارتی، بدون پرورش ابعاد 
اجتماعی مطلوب نیست. در فرهنگ تربیت بدنی و ورزش ایران، 

عمیق دارد، به طوری که از این رابطه و هدف جایگاهی دیرینه و 
های روان شناسی، حتی از سلسله مراتب های فلسفی، یافتهدیدگاه

نی گرفته است، چون وحدت بین اهداف اختصاصی تربیت بد
یق در مفهوم رهنگ ایران به صورت دقبدن و جان در فذهن، 

گونه که در (. همان3115)بهرامی پور ، قرار دارد "پهلوانی"
ن و روان تحقیقی که به بررسی اهمیت تتحقیقات مشاهده شد، 
به همین جهت، در تحقیق حاضر  شود.پرداخته باشد، یافت نمی

به بررسی اهمیت تن و روان در ایران باستان به کمک تحلیل 
ب شاهنامه فردوسی به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی کتا

 پرداخته خواهد شد.
 

 روش تحقیق
توصیفی است که با روش  ـ این تحقیق از نوع تاریخی

جلد اشعار  7ها از طریق لیل محتوا انجام گرفته است. دادهتح
ه شاهنامه فردوسی که از انتشارات دانش و چاپ مسکو بود، ب

صلی تحقیق یک برگه کدگذاری بود که با دست آمده است. ابزار ا
دست آوردن پی اسکات ه توجه به کمی و عین بودن داده ها از ب

به منظور تعیین عینیت ابزار خودداری شد. این ابزار مشتمل بر 
صفات "و  "صفات مربوط به تن"یک سوال است که از دو کد 

 تشکیل شده است. در این تحقیق پس از مرور "مربوط به روان
ژگی تعدادی کلید ه جلد شاهنامه، برای هر کدام از این دو وین

صفت مربوط به  33صفت مربوط به تن و  00) واژه شناسایی شد
سم، بازو و توان از تن، جن(. از جمله این صفات برای تن میروا

راستی، روشن روان و  دل، توان از بیدارپیلتن و برای روان می
ای، اسطورهدوره  بیت در سه 7770کاستی نام برد. در مجموع 

    ها یافت صفت در آن 11پهلوانی و تاریخی یافت شد که این 
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 ها از طریق آمار توصیفیات، دادهبندی صفشود. پس از طبقهمی
 کروسکالمن وایتنی و )یو )جداول و نمودارها( و استنباطی

تجزیه و  ≥24/2Pو در سطح  SPSSوالیس( با کمک نرم افزار 
 .تحلیل شد

 

 های تحقیقیافته
دهد که دوره پهلوانی بیشترین نشان می 3نتایج جدول 

مورد  5111صفات مربوط به تن و روان به کار برده شده است )
 مورد در مورد روان(.  3925در مورد تن و 

ای کمتر از صفات مربوط به تن با این حال، در دوره اسطوره
ع صفات مربوط به و روان استفاده شده است. همچنین، در مجمو

اند و این تفاوت مربوط به روان بیشتر استفاده شدهتن از صفات 
 در دوره پهلوانی مشهودتر است.

 

 توزیع فراوانی صفات مربوط به تن و روان در سه دوره شاهنامه فردوسی .1جدول 

 دوره
 صفات مربوط به روان )عقلی و اخالقی( صفات مربوط به تن )جسمی(

 درصد فراوانی فراوانی فراوانی درصد فراوانی

 1 14 3 17 ایاسطوره

 45 3925 93 5111 پهلوانی

 51 3154 01 3713 تاریخی

 322 1315 322 6141 مجموع

 

 بررسی تفاوت بین صفات مربوط به تن و روان در سه دوره شاهنامه فردوسی. 2دول ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی تفاوت بین صفات مربوط به تن و روان در سه دوره شاهنامه فردوسی به صورت جداگانه .3جدول  

 سطح معناداری Z فراوانی ابیات ویژگی دوره

 ایاسطوره
 17 تن

341/31- 223/2 
 14 روان

 پهلوانی
 5111 تن

196/12- 223/2 
 3925 روان

 تاریخی
 3713 تن

001/49- 223/2 
 3154 روان

 هادورهمجموع 
 6141 تن

144/11- 223/2 
 1315 روان

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو فراوانی دوره ویژگی

 تن

 17 ایاسطوره

 5111 پهلوانی 223/2 0 149/6

 3713 تاریخی

 روان

 14 ایاسطوره

 3925 پهلوانی 223/2 0 311/1

 3154 تاریخی
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حاکی از آن است که بین تعداد فراوانی  0های جدول یافته
شاهنامه فردوسی و در  ت مربوط به تن و روان در سه دورهصفا

ها تفاوت معناداری وجود دارد و صفات مربوط به تن مجموع دوره
دهد می نشان 1جدول اند. همچنین نتایج تری داشتهاستفاده بیش
داد فراوانی صفات مربوط به تن در سه دوره شاهنامه که بین تع

ری انی این صفت فراوانی بیشتو در دوره پهلوتفاوت وجود دارد 
این،  وه برای و تاریخی داشته است. عالنسبت به دوره اسطوره

 روان نیز صادق است.این فراوانی باالتر در مورد صفات مربوط به 
 

 حث و نتیجه گیریب
دهـد کـه در دوره پهلـوانی های این تحقیق نشـان مـییافته

ه ن و روان بـکتاب شاهنامه فردوسی بیشترین صفات مربوط به ت
مـورد در  3925مـورد در مـورد تـن و  5111) کار برده شده است

ای ایـن کتـاب، کمتـر از ان(. با این حال، در دوره اسطورهمورد رو
ای از دوره اسطوره صفات مربوط به تن و روان استفاده شده است.

رسـد و در ده و با ظهور فریدون به پایان میعهد کیومرث آغاز ش
 آتـش، کشـف. یابـدمی تکوین زمان این در رانیای مجموع تمدن

 و کـردن کشـاورزی و بـافتن و رشتن و سنگ از آهن ندکر جدا
ای بیشـتر در دوره اسطوره. گیردمی صورت دوره این در آن امثال

هـا و ورد چگـونگی آفـرینش عـالم و آفریـدهاشعار فردوسی در م
بهمـن بـا ظهـور کند. دوره تاریخی نیـز نیایش با خدا صحبت می

و دارا پسـر  شود و پس از بهمـن، همـای و سـپس دارابیآغاز م
    پایـان سـوم یزدگـرد پادشـاهی و بـا رسندداراب به پادشاهی می

 های تاریخی ایران اسـت.این دوره نیز بازتابی از واقعیت .گیردمی
ای و رسد کـه در دوره اسـطورهبه همین جهت منطقی به نظر می

متـر پرداختـه شـود. در مقابـل در دوره تاریخی به اهمیت و تن ک
ای و تاریخی قرار گرفته است لوانی که بینابین دو دوره اسطورهپه
 بخش به اساطیری را بخش و شودمی آغاز فریدون پادشاهی و با

ای از واقعیـت و دوره پهلوانی بازتاب کننده .دهدمی پیوند تاریخی
هـای وانـاییت اسطوره است، به طوری کـه از افـرادی کـه دارای

ایی هـ)از جمله رسـتم(، اسـطوره سمانی و اخالقی واال بوده اندج
هـا بـه  هـای آنهـا و قهرمـانیساخته است که داستان پهلـوانی

شـوند. در ایـن دوره هایی در بین مـردم نقـل مـیصورت داستان

پهلوانان برای اینکه مورد تحسین مردم قرار بگیرند، باید نه تنهـا 
اخالقی و روانی  رخوردار بودن، بلکه از صفاتاز نیروی جسمانی ب
رسـد کـه دلیـل بودند. به همین جهت به نظر مینیز برخوردار می

تعداد بیشتر واژه مربوط به تن و روان در این دوره نسـبت بـه دو 
 اد زیاد در دوره پهلـوانی، در دوره دیگر، به این دلیل است. این تعد
 ز تکرار شده است. دو بخش تن و روان به صورت جدگانه نی

بین تعداد فراوانی صفات مربوط به تن در سـه  به طوری که،
دوره شاهنامه نیز تفاوت وجود دارد و در دوره پهلوانی این صـفت 

ای و تاریخی داشته است. به دوره اسطوره تفراوانی بیشتری نسب
این، این فراوانی باالتر در مورد صفات مربـوط بـه روان  عالوه بر
از یاد بـرد کـه هـر است. البته نباید این موضوع را نیز  نیز صادق

ها تعداد صـفحات متفـاوتی در شـاهنامه دارنـد و یک از این دوره
دوره پهلوانی تعداد صفحات بیشتری را نسبت به دو دوره دیگر به 

این، در مجموع صفات مربوط  خود اختصاص داده است. عالوه بر
اند و بین تعداد استفاده شده مربوط به روان بیشتربه تن از صفات 

شاهنامه فردوسی  فراوانی صفات مربوط به تن و روان در سه دوره
   هــا تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. ایــن نشــان و در مجمـوع دوره

ه دهد کتاب شاهنامه به تن نسبت به روان بیشـتر اهمیـت دادمی
شـته توانند در این زمینه نقـش دااست. البته موارد دیگری نیز می

های و مبـارزات بـین طوری که شاهنامه بیشتر به جنگه باشند. ب
هـای اخته اسـت و بـه فراخـور آن از واژهپهلوانان و قهرمانان پرد

 نظامی و جسمی زیادی در این زمینه بهره برده است. 
گونه کـه در نتـایج مشـاهده شـد نـه تنهـا  در مجموع همان

دانـد مـی تری برخوردارشاهنامه تن و قوای بدنی را از اهمیت باال
بلکه از اهمیت روان نیز غفلت نشده است تـا جـایی کـه خـرد را 

 عقـل، کنار ستایش صـفت در و دانسته زورمندی و توانایی زینت
 انـدرز و پند آن نیز مورد در اخالقی، صفات و سایر خرد یا اندیشه
 داد نشـان شـاهنامه بیاتدا که بررسیطور  است. همان شده داده
 خـاطر به فقط و پهلوانان قهرمانان با شاهزادگان و اهانش رایزنی
 نیـز اندیشـه و خـرد صـاحب هـاآن بلکه نبود، بدنی و قدرت زور
 پیوند مایه تا شود جفت پاک جان خردورزی باید با بنابراین .بودند
 .باشد خدا و انسان
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