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 جایگاه تربیت زیستی و بدنی در تعلیم و تربیت

 

 

 ، محمود بتوان، رضا ابدام، مجتبی دهدارعبداهلل عالی شیرمرد

 

 

 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک

 واحد اراک اسالمی دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد

 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک

 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک

 

 

 تربیت چیست ؟

  .تچون دارای موضوع و هدف و روش اس علم است تربیت از سویی

از سویی فن است زیرا جریان نشو و نمای قوای انسانی با فنونی باید تحت مراقبت آید. ممكن است فردی با سواد و عالم باشد ولی 

 .معلم نباشد

چون در آن توجه به لطافت ها و ریزه کاری هایی است که برای دوباره ساختن و سازمان دادن ضروری  هنر است تربیت از سویی

از سوی دیگر ، خدمت است به خود فرد و به جامعه انسانی است و به وسیله آن می توان فرد را موجودی مفید ساخت و به  .است

 .حقیقتِ آدمیت واصل کرد
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  وظیفه تربیت 

وظیفه تربیت در عبارتی کوتاه عبارت است از: سازندگی و آفرینندگی ، ساختن و سازمان دادن ، تالش برای ایجاد تعادل بین نیازها 

  .و تعدیل تمایالت و غرایز

 مفهوم شناسی واژه تربیت

وزن  برده می شود ، مصدر آنها بر تفعیل باب به که هنگامی ناقص، کلمه که چرا و از باب تفعیل است؛ « ربو»از ریشه «تربیت»واژه 

 …تفعله می شود . مانند : تربیه ، تزکیه ، تحلیه و 

 استعمال مختلف موارد در و یافت را رشد و زیادت  اینگونه که از سخن اهل لغت برمی آید، در این ریشه به نوعی می توان معنای

 . دارد را معنا این نیز خود

گام می گویند چرا که به هن« ربو»می گویند ، چرا که نسبت به سطح زمین برآمده تر است نفس زدن را « رَبوَه » عرب زبانان به تپه

 را بدین نام نهاده اند از آن روی که بر مال، افزوده می شود . «  ربا» نفس کشیدن سینه برآمده می شود و نیز 

د معنای لغوی این واژه قائل است که ریشۀ آن به معنای زیادت هست ، خلیل بن احمد فراهیدی، از لغت شناسان قرن دوم، در مور

 این زا بیش و شود افزوده بدان که است هنگامی  ء یَرْبُو رَبْواًبه عنوان نمونه وقتی می گوییم : رَبَا الجرح و األرض و المال و کل شی

 .  دارد نمی بیان را مطلبی

در معنای این لغت همان سخن العین را آورده است و در کنار آن به بیان قولی نیز  رآنراغب اصفهانی، در کتاب مفردات ألفاظ الق

ر او دقایل شده است که اصل این کلمه از ) ربب ( می داند که یک حرف آن برای تخفیف در لفظ به حرف )ی( تبدیل شده است. 

 .«ءِ حاالً فحاالً إلى حدِّ التمامو هو إنشاءُ الشی فی األصل: التربیه، الرَّبُ»اینگونه آورده است : « رب»بیان معنای 

نكته مهم در معنایی که راغب اصفهانی در کتاب خویش آورده است، تدریجی بودن تربیت است که امری است قابل توجه و بسیار 

 مهم.

 ایدار و بوده(  ی ب ر)  ریشه از تربیت که است قائل نیز خویش لغت کتاب در  -فارس ابن –صاحب کتاب معجم مقاییس اللغه 

واحد معنایی است و می توان معنای زیاده، نما و علو را از آن به دست آورد . به همین دلیل او قائل است عرب زبانان به  اصل یک

 می گویند . « الربوه»و « ربوه»مكان مرتفع 

 ابن منظور نیز این واژگان را به معنای زیاده و رشد دانسته است . 

دید؛ ایشان پس از بیان گفتارهای مصباح اللغه ، معجم مقاییس اللغه و لسان  ;خن را می توان در کالم عالمه مصطفوی اما جامع س

العرب ، اصل واحد یا همان گوهر معنایی در این ماده را تورم همراه با زیاد شدن دانسته است ، بدین معنا که شی در خودش متورم 

 زیاده حاصل شده است. شده و بدان وسیله برای او فضل و 
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او قائل است که دیگر معانی لغوی که لغت دانان برای این ریشه بیان داشته اند ، اصل آن نبوده بلكه شباهتی به این ریشه دارد و از 

 …آثار و لوازم آن می باشد همچون معنای: زیادت ، فضل ، نمو ، الطول ، العظم ، الزکاء و 

« برب»به معنای عال و طال است و « ربا» مشخص می شود و آن این است که « ربا»و « ربب»با « ربو»در اینجاست که فرق ریشه 

 به معنای سوق دادن و جهت دادن او به سوی کمال است . 

حاصل سخن آن است که آنچه در معنای این ریشه بتوان به عنوان معنای لغوی آن بیان نمود، همان افزودن و رشد و یا تورم دورنی 

ه نیز گفته شود . تربیت از باب تفعیل بود «تربیت»جدای از ریشه یابی واژه تربیت، الزم است مطلبی کوتاه در مورد واژگان است. 

تدریج ، ضد معنای باب افعال و نیز معنای ثالثی مجرد گفته شده است و تفعیل در علم صرف دارای معانی : تعدیه ، تكثیر ، سلب ،

 است . 

مورد تربیت ومعنای این باب که وقتی به این واژه، هنگامی که در باب تفعیل به کار برده می شود همان معنای به نظر می آید در 

« ربو»دلیل بر معنای تعدیه آن است که اوالً معنای غالبی این باب است و نیز  تعدیه و یا به احتمال بیشتر، در معنای تكثیر باشد .

است و از آن رو که تربیت یک امری است که مقابلی به عنوان متربی دارد و در مورد غیر خود معنای الزمی را درخود جای داده 

 صورت می گیرد، این معنا از تمامی معناهای مقابل متناسب تر است .

  اصطالح در تربیت 

دان مسلمان اندیشمن در تعریف تربیت، الزم است که دسته بندی ای صورت گیرد و آن این است که در تعریف تربیت، باید بین نگاه

این مطلب بدان دلیل است که نگاه دینی به تربیت باعث شده مبانی ، روش ها ، غایات و اهداف  و غیر مسلمان، تفكیک قایل شویم.

تربیت در نزد معتقدین به دین با دیگر گروه ها تفاوت هایی قابل توجه بوجود بیاورد که ممكن است در نگاه اول مورد توجه قرار 

 د ولی وقتی با دقت بیشتر بدان نگریسته شود این تفاوت بسیار چشمگیر و مورد توجه است .نگیر

ی غالبا از روش های بیرونیكی از مهمترین تفاوت های قابل ذکر در این مورد این است که در روش های تربیتی در اندیشه غیردینی ،

ت که از بیرون بر تربیت شونده تاثیر می گذارند و در این بین به فطرت روش هایی اساستفاده می کنند . منظور از روش های بیرونی ،

به عنوان نمونه باندورا معتقد است که یادگیری بر اساس تاثیرات فیزیولوژیک و  که ودیعه ایست در اندرون انسان توجهی ندارند .

 تجربه است و نقش عامل فطری را در تعلیم و تربیت قبول ندارد. 

اریخ و و جبر ت. اسالمی، قائل هستند اصل تكلیف و نیز عقل و اراده آدمی نشان از آن دارد که انسان تربیت پذیر استاندیشمندان 

 اجتماع نمی تواند اصل تربیت پذیری او را از بین ببرد.

یه و تهذیب، اصالح هدف از تربیت در نگاه دین عبارت است از : رشد ]الهی[، طهارت، حیات طیبه، عبادت، تقوی، قرب، رضوان، تزک

 به معتقد یا و مسلمان دانشمندان اندیشه در توان می را مطالب همین و.  …رابطه انسان با خودش ، طبیعت ، جامعه ، تاریخ و 

 .دید الهی ادیان
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 اسالمی تربیت در نگاه اندیشمندان

بالقوّه  اى را کهدر تعریف تربیت اینگونه بیان می دارد : تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنى استعدادهاى درونى ;استاد مطهری 

ء موجود است به فعلیّت درآوردن و پروردن. و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنى گیاه و حیوان و انسان صادق است در یک شى

 ایم.ء را پرورش دادهایم، نه اینكه به مفهوم واقعى، آن شىا در مورد غیرجاندار به کار ببریم مجازاً به کار بردهو اگر این کلمه ر

ستاد مصباح نیز در گفتگویی که در عنوان تربیت دینی با ایشان انجام شده بود ، تربیت را اینگونه تعریف کرده اند : تربیت ، فراهم ا 

ی اینكه استعدادها و نیروهای یک موجود رشد کند تا بتواند از این نیروها برای رسیدن به کمال خودش کردن زمینه هایی است برا

 .بهره مند شود

 ان غیر مسلمانتربیت در نگاه اندیشمند

های خود خواستهها و هایی است که از راه آنها، گروه یا جامعه ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ تواناییجان دئویی: تربیت، مجموعه فرایند

 کند تا بقا و رشد پیوسته خویش را تضمین کند.های جدید منتقل میرا به اعضا و نسل

مراتب  ای که بهکانت: تربیت، پرورش و تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ است که در پی کامیابی متربی در جامعه آینده است؛ جامعه 

 از جامعه کنونی برتر است.

 نواع تربیتا

   روحی   قلیع   بدنی

منظور از تربیت بدنی، پرورش جسم فرزند می باشد که با فراهم آوردن وسایل مادّی، شامل خوراک، پوشاک، بهداشت و از این قبیل 

جسمانی و روحانی نمی تواند از یک دیگر جدا باشد، زیرا حواس جسمانی مثل چشیدن، بوئیدن، شنیدن،  انجام می شود. اگرچه تربیت

همه از حواس روحانی جدا نمی شود؛ به طور مثال بوییدن و چشیدن بدون انعكاس روی روان انسان، دیدن بدون عبرت  دیدن، همه و

 .و شنیدن بدون تدبّر هیچ فایده ای و ارزشی ندارد

ت ازی نموده اساسالم به بدن احترام زیادی می گذارد و راهنمایی های فروانی در مورد تربیت بدنی از قبیل سوارکاری، شنا و تیراند

و بدن را بدون تعدیل و تنظیم رها نكرده است. مثال برای بقاء فرد، خوردن، آشامیدن، مسكن، حفظ ازسرما و گرما و خطراتی که او 

را تهدید می کند، الزم است و برای بقاء نسل و نوع بشری نیز، غریزه و تمایل جنسی و همچنین حبّ نوع، ضروری و الزم است. اگر 

یز کنترل نشود، هیچ موقع سیری ندارد و شخص قانع نمی شود و وقتی شخص در غرایز جنسی اسراف کرد، دیگر آن لذّت این غرا

افزایش نمی یابد و دایم دنبال شكار تازه ای است؛ مانند کسی که دایم بر مال خود می افزاید، در حالی که نیازی ندارد و هیچ لذّت 

انسان نباید غریزه ی جنسی را از بین ببرد؛ زیرا تبعات بسیار منفی و  .زحرص او افزون تر می شودبیشتری از آن نمی برد، امّا هر رو

 .ناهنجاری های متفاوتی در پی دارد. اسالم همه ی غرایز بشری را تأیید و البتّه راه ارضای آن را به بهترین شكل بیان نموده است



 092-093، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

234 

 

اسالم چنین چیزی مورد قبول نیست. امّا نباید فراموش کرد که انسان اشرف  واپس زنی به معنای بی ارزش شمردن غرایز است و در

مخلوقات است و دایم در مسیر تكامل و ترقّی است و اگردر رسیدن به خواسته های حیوانی و با پیروی از هوای نفس و شهوت 

عمران و آبادی، ایجاد عدالت و  .مایدپرستی، خودش را مستهلک سازد، چگونه می تواند مراحل تكامل و پیشرفت معنوی را طی ن

     .حق، با سرکوبی غرایز میسّر نیست، بلكه با تعدیل آن)غرایز( و پدید آوردن افكار بدیع، میسّراست

در تربیت اسالمی، انسان از زیاده روی و اسراف در همه ی موارد برحذر داشته شده است و در مقابل از بی توجّهی منع شده است و 

 اعتدال دارد.تأکید بر 

 تعریف تربیت بدنی

تربیت بدنی مجموعه ای از فعالیت های جسمانی است که موجب رشد و تكامل ارگانیكی بدن شده و ، با توجه به نتیجه ای که از آن 

 . شوند می بانتظار داریم برای افراد مختلف انتخا

حساب شده به منظور رشد و تربیت اصلح استعدادهای  تربیت بدنی عبارتست از یک سلسله فعالیت ها و حرکت های بدنی منظم و

 .جسمانی، حرکتی، فكری، اجتماعی و اخالقی 

تربیتی است که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق  -معتقدند: تربیت بدنی فرآیندی آموزشی« بوچر»و « وست»

 .فعالیت های جسمانی است 

می گوید: تربیت بدنی علمی است منظم، اصولی و تدریجی که به منظور تقویت کامل بدن، باالبردن عوامل جسمانی، بارور « ژرژهبر»

 نمودن استعدادها و پرورش صفات اخالقی از سن کودکی تا پیری ادامه دارد. 

 توان گفت:به عنوان تعریفی جامع تر می

تربیت است که از طریق حرکات مبتنی بر اصول علمی، جریان رشد و تكامل را در همه ابعاد تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و »

 «وجود انسان )جسمانی، روانی و اخالقی( تسهیل و هماهنگ نموده و به رشد و شكوفایی استعدادهای فرد کمک می کند.

 سهم تربیت بدنی در تعلیم و تربیت

 قرار وجهت مورد را  به این علت ایجاد شده که تربیت بدنی در زمان حاضر دو موضوع مهم همانند سازی تربیت بدنی با تعلیم و تربیت

 :است داده
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 طرح برنامه ریزی دقیق تربیت بدنی -الف

رهبری درست و سنجیده تعلیم و تربیت همگام با برنامه های کلی تربیت بدنی مدارس و دانشكده ها لذا با توجه به این مراتب و  -ب

پیشرفت و سالمت شاگردان اهمیت باالیی می  ارتباطی که تربیت بدنی با اصول و فلسفه دارد موارد چهارگانه زیر در رشد،در راستای 

 یابد:

 . رشد و تكامل موجود زنده از نظر اندام ها1

 . پیشرفت و تكامل مهارتهای عصبی و عضالنی2

 . پیشرفت و توسعه رغبت به بازی و تفریحات سالم3

 ههای استاندارد )راههای متداول قانونی و مورد قبول(. توسعه را4

 تعلیم و تربیت و تربیت بدنی در دین اسالم

حضرت رسول اکرم )ص( پیوسته در مورد بهداشت و حفظ سالمت و تندرستی و تقویت روح و جسم از طریق تفریحات سالم و فعالیت 

عالقه زیادی به ورزش نشان می داد امامان را هم به ورزش و حفظ های مختلف ورزشی تاکید فراوان داشت و عالوه بر اینكه خود 

ی فرزندان و اعقاب و نیروی سالمت و تندرستی تشویق می نمود که از آن جمله می توان به حضرت موالی متقیان علی علیه السالم،

 تآموخ اشاره نمود. حضرت علی )ع( اغلب فنون کشتی را به امام حسن و امام حسین علیه السالم می

سلطانی تالیف موالنا حسن واعظ کاشفی آمده است حضرت رسول اکرم )ص( نیز به کشتی گرفتن  "فتوت نامه"چنانچه در کتاب 

عالقمند بود و از طرفی حضرت سید الشهدا مانند پدرش در کشتی مهارت خاصی داشت. سایر ورزشهایی که در اسالم وجود داشت 

شكار  ین،پرتاب زوب پرتاب نیزه، شمشیربازی، پرش با نیزه،چوگان بازی،  اسب سواری،شنا، راه پیمایی، عبارتند از: تیراندازی با کمان،

 ماهیگیری . جانواران و پرندگان ،
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 در قرآن مجید گفته شده است:

 «االسراء -44آیه  -ومن کان فی هذا اعمی فهو فی االخره اعمی و اضل سبال»

 اشد در آن سرا نیز کور دل است و هر کس در اینجا قوی بود برای عبادت و بندگی نیرو دارد()هر کس در این دنیا کوردل ب

در فرهنگ اسالمی به کمک تربیت بدنی انسان نه تنها جان روشن می خواهد بلكه جسمی روشن را نیز طالب است حضرت رسول 

 "ان اهلل یحب عبدالقوی"اکرم )ص( فرمود: 

ر کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر آورده است: اسالم به ورزش توجه خاصی دارد و اگر نظافت را از در جای دیگر دکتر پاک نژادد

فرهنگ تربیت  ایمان می داند پیاده روی را در ردیف غذا خوردن به حساب آورده و همان طور که خوردن را برای زنده ماندن می داند،

مان ه در قرآن کریم آمده است که جسم سالم و قوای ذهنی سالم مالزم یكدیگرند، بدنی را نیز الزمه زندگی دانسته است. همچنین

 فضایل هیهت آفرینش هدف که است این بر اسالمی پیشوایان عالیه نظر  طور که شی و سایه آن به دنبال یكدیگر و جدایی ناپذیرند،

 مطالب نیبد تربیت و تربیت و تعلیم درباره که اسالمی اندیشمندان و حكما میان از. شود می حاصل ورزیده تن یک وسیله به اخالقی

 عنصر المعالی کیكاوس و ابوالقاسم فردوسی اشاره کرد. طوسی، نصیرالدین خواجه سینا، ابن به توان می اند نوشته کتبی و

ید سواری و شنا تاک به کار بردن سالح، پیشه، هنر، دانش، ادب، عنصرالعمالی در کتاب قابوس نامه خود آورده که قرآن کریم بر اخالق،

 کرده است. برای تربیت بدنی و آموزش آن به وسیله معلمان اهمیت خاصی قائل بوده و به آن توجه داشت.

افتخارات ایران سروده است. اشعار و سروده  حكیم ابوالقاسم فردوسی داستانهای بیشماری در مورد شجاعت و جوانمردی در ورزش،

 مردمی و مردانگی را در جوانان و مردان رواج می داد. او وجد و نشاط و روح سلحشوری، های

 در واقع بیت معروف فردوسی که می فرماید:

 کاستی و زاید کژی سستی ز                                 ز نیرو بود مرد را راستی

 به شعار ایرانیان در ورزش تبدیل شده است.
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اهمیت تعلیم و تربیت ورزش را که یكی از شاخه های بسیار مهم آن می دانست مطالب باارزشی در کتاب قانون  ابن سینا به دلیل

آورده است. او سالمت تن وروان را مدیون ورزش دانسته و یكی از راههای رشد و نموکودکان را حرکات ورزشی معرفی کرده است. او 

تمام اوقات طفل را نباید تنها به خواندن و نوشتن مصروف  و بدن دخالت کامل دارد، ترقیات و تكامل اخالق در تقویت جسم می گوید:

زیرا طفل رو به ناتوانی و بیهودگی گذاشته و نیروی مادی و معنوی او از حد اعتدال بیرون خواهد رفت ... )و از چهارده سالگی  داشت،

د اشخاص بالغ و جوان است. بهترین چیزی که مزاج را معتدل تربیت می و ورزش آنها )کودکان( مانن به باال( راه پرورش و بهداشت،

 کند همانا ورزش است.

 رکاتح برنامه آن در و داده اختصاص کودکان بهداشت و بدنی تربیت و ابن سینا چهار فصل از کتاب ارزشمند خود قانون را به ورزش 

 .است نموده ارائه کند، می مهیا روزانه های فعالیت برای را روان و بدن شود اجرا طبیعی طور و آرامی به اگر که را نرمش

دو، ازی،طناب بتوپ بازی،  پرش،فعالیتها و مهارتهای ورزشی کودکان و نوجوانان را راهپیمایی، این فیلسوف عالیقدر مهم ترین حرکات،

 ،تندرستی، سواد اخالق نیكو، پرورش را ایمان،شمشیربازی و شنا ذکر کرده است. این دانشمند هدف آموزش و  کشتی، اسب سواری،

 هنر و کسب پیشه می داند.
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