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فرهنگ نامۀ طالیی



كتابي كه پيش روي شماست، حاوي اطالعاتي مفيد و جامع دربارة ورزش هاي 
مختلف است و مي كوشد با زباني ساده، به پرسش هاي شما ورزش دوستان، در 

حوزة ورزش پاسخ دهد. 
در اين كتاب رشته هاي ورزشي با توجه به نقاط اشتراك و شباهت هايشان، در 
قالب 17 فصل معرفي شده اند. شما با مطالعة فرهنگ نامة ورزش به اطالعاتي 
شامل مشخصات، قوانين و مقررات، تاريخچه، لباس، ابزار و وسايل الزم و گاه شمار 

انواع ورزش و بسياري دانستني هاي ديگر در اين زمينه دست پيدا مي كنيد.

نحوه انتخاب ورزش ها
ورزش هاى معرفى شده در اين كتاب، با توجه به ميزان اهميت و محبوبيت 

آن ها در ايران و جهان انتخاب شده اند. اين ورزش ها 4 دسته اند:
دسته اول ورزش هايى همچون فوتبال هستند كه در سراسر جهان، داراى 
اهميت و محبوبيت بوده و اكثر مردم با برخى از قوانين اين رشته ها آشنايى 
دارند. دسته بعدى، رشته هايى مثل  بيس بال و كريكت هستند كه با وجود 
محبوبيت در دنيا، در كشورمان چندان شناخته شده نيستند. سومين گروه از 
رشته هاى معرفى شده، در جهان چندان شناخته شده نيستند اما با توجه به 
اهميت آن ها در ايران و افتخارات كسب شده در اين رشته ها توسط ورزشكاران 
كشورمان، به صورت مفصل به آن ها پرداخته شده است؛ ورزش هايى چون 
سپك تاكرا و كبدى در اين دسته قرار مى گيرند. آخرين گروه نيز ورزش هايى 
مانند پلوتا هستند كه در نقاط خاصى از جهان برگزار مى شوند اما با توجه به 

قدمت و سابقه آن ها، به صورت مختصر به آن ها پرداخته شده است.

چگونگي گردآوري مطالب
براي نگارش اين كتاب عالوه بر منابع فارسي موجود، سايت هاي اينترنتي و 
منابع و كتاب هايي به زبان اصلي بررسي شده اند. در اين ميان، برخي رشته هاي 
ورزشي داراي اصطالحات و مفاهيم كامًال تخصصي بودند كه پي بردن به 
كارشناسان  اين  جملة  از  بود.  كارشناسان  از  گرفتن  كمك  مستلزم  آن ها 
ابراهيم  (كريكت)،  بهروزي  سعيد  سافت بال)،  و  (بيس بال  صفائيان  كيوان 
سيار (اسكيت)، سميه گودرزي (گلف)، جمشيد حميدي (واليبال)، ابوالقاسم 
كياني (بسكتبال)، ابراهيم زارعي (كاراته)، سياوش مهتاب منش (كشتي)، حميد 
شريفي روزبهاني (دوچرخه سواري)، حميدرضا منصوريان (ووشو)، سمانه مومني 
(بولينگ و بيليارد)، ناصر قراگوزلو (جودو)، ابراهيم مرادي (فوتبال و واليبال) و 
نوراهللا خاوري (تكواندو) هستند كه اگر كمك آن ها نبود، تأليف اين كتاب با 
دشواري هايي مواجه مي شد. به اين وسيله از اين عزيزان سپاسگزاري مي شود. 
خوانندگان گرامي، وجود اشتباهات سهوي در هر كتابي اجتناب ناپذير است. به 
همين دليل، از شما تقاضا داريم در صورت مشاهدة چنين مواردي، آن ها را با 

ناشر در ميان بگذاريد تا در چاپ هاي آينده تصحيح شوند.

از اين فرهنگ نامه چگونه استفاده كنيم؟

  اطالعات مربوط به هر رشته در قالب 
بخش هايى در اين فرهنگ نامه گنجانده شده اند.



معرفي معرفي 
در ابتداى هر مدخل، هر ورزش به طور خالصه 
معرفى شده است. 

تاريخچه تاريخچه 
در هر مدخل توضيحاتي دربارة تاريخچة ورزش 

مورد نظر آمده است. همچنين اسامي قديمي آن 
رشته و ورزش هاي قديمي شبيه به ورزش مورد 

نظر نيز معرفي شده اند.

گاه شمارگاه شمار
در اين بخش نحوة گسترش رشتة مورد نظر در 
سراسر دنيا، حوادث و رويدادهاي مربوط به آن 
رشته، و تغييرات رخ داده در قوانين با ترتيب 
زماني بيان شده است. 

فدراسيون فدراسيون 
در اين بخش توضيحاتى در خصوص كميتة 
جهاني هر ورزش آمده است.

تصاوير تصاوير 
بسياري از مفاهيم                          
(مشخصات مكان ورزشي، ابزار ورزشي و...) 
در قالب تصوير نشان داده شده است.

توضيحات توضيحات 
بخش هاى مختلف هر رشتة ورزشى به صورت 
طبقه بندى شده بحث را كامل مى كند.

اصطالحات تخصصى اصطالحات تخصصى 
شرح كلمات كليدى هر رشتة ورزشى در اين بخش 

بيان شده است.

قوانينقوانين
هر رشتة ورزشي قوانين مخصوص خود را دارد؛ 

قوانيني از قبيل زمان، مكان، تعداد نفرات و 
چگونگي كسب امتياز. سرپيچي از برخي قوانين 

خطاست و مجازات هاي خاصي دارد. در بخش 
قوانين شما خوانندگان عزيز را با اين مسائل آشنا 

مي كنيم.

ابزارها و وسايلابزارها و وسايل
هر رشتة ورزشي لباس مخصوص يا ابزار و 

وسايلي دارد كه با نگاه كردن به آن ها مي توان 
رشتة مورد نظر را شناخت. در بخش مربوط به 

ابزارها ، با وسايل مخصوص هر رشته آشنا 
مي شويد.

در ايران و جهاندر ايران و جهان
هر رشتة ورزشي يك فدراسيون جهاني دارد كه 
قوانين آن رشته را در سراسر جهان مشخص 
مي كند. نشان فدراسيون جهانى هر رشته در 
بخش مربوطه مشخص شده است. همچنين با توجه 
به افتخارآفريني ورزشكاران ايراني در بسياري 
از رشته هاي ورزشي، قسمتي نيز به فعاليت هر 
رشته در ايران اختصاص يافته است. در اين 
قسمت، با نحوة ورود هر رشتة ورزشي به ايران و 
افتخارات ورزشكاران ايراني در آسيا و جهان آشنا 
مي شويد.

ورزشكاران مشهورورزشكاران مشهور
در هر رشته گروهي ورزشكار نخبه حضور دارند 

كه بيش از ساير ورزشكاران صاحب افتخار 
شده اند. در هر مدخل شما را با بهترين هاي هر 

رشته در جهان و ايران آشنا مي كنيم. 
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همة حقوق چاپ و نشر فرهنگ نامة ورزش براي نشر طاليي محفوظ است. 

هرگونه بهره برداري از اين اثر به اجازة ناشر نياز دارد.

معرفي نويسندهمعرفي نويسنده
مهدى زارعى متولد 25 مرداد 1361 در شهر تهران است. وى پس از 
اتمام تحصيالت خود در مقطع كارشناسى رشتة مهندسى متالورژى، به 
تاريخ روى آورد و در حال حاضر كارشناس ارشد تاريخ است. زارعى 
دهه  يك  طى  و  كرده  آغاز  سال 1382  از  را  مطبوعات  در  نويسندگى 
فعاليت، با مجالت و روزنامه هاى مختلفى همكارى داشته است. عمده آثار 
او مطالب ورزشى بوده اند. تعدادي از نشرياتى كه وى در آن ها مطالب 
ورزشى نوشته است، عبارت اند از: كيهان بچه ها، رشد نوجوان، رشد 
جوان، رشد دانش آموز، سالم بچه ها، ماهنامة نيكى، روزنامه و ماهنامة 

خبر ورزشى، كيهان كاريكاتور، ماهنامة ورزش نيروى انتظامى و هفته نامة دنياى ورزش. زارعي پيش 
از تأليف اثر حاضر، نگارش بخش ورزش فرهنگ نامة «كليد دانش» (ويرايش دوم) را به عهده 
داشته است. وى همچنين به عنوان پژوهشگر برنامة «2-4-4» در راديو جوان همكارى دارد. از 

نوشته هاى او يك نرم افزار چند رسانه اى دربارة بازى هاى المپيك نيز به بازار عرضه شده است.
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مقدمه/ تعريف ورزش 

دمه
مق

مفهوم ورزش
ــت. اين كلمه  ورزش از مصدر «ورزيدن» در لغت به معناي انجام دادن كاري براي عادت كردن اس
ــش كردن»  است، با گذشت زمان  ــة آن در زبان پهلوي «ورزيتن» به معناي «كار و كوش كه ريش
ــياري از ديگر كلمات پهلوي با تغييراتي اندك وارد زبان فارسي شد. «ورزيتن» نيز به  همچون بس

«ورزيدن» تغيير يافت.
ــود كه بر پايه يك رشته قوانين  ــمانى اى گفته مى ش ورزش به فعاليت ها يا مهارت هاى عادى جس
ــاط شخصى، دستيابى به ورزيدگى،  ــابقه، نش مورد توافق همگانى و با اهداف تفريحى يا براى مس
مهارت جويى يا آميزه اى از اين اهداف انجام مى گيرد. ورزش و ورزش كردن طى ساليان طوالنى از 

قالب يك تفريح و سرگرمى به قالب يك حرفه و فعاليت درآمده است.
تقسيم بندي ورزش ها 

ورزش هاي حرفه اي را به دو روش مي توان طبقه بندي كرد. در روش اول، طبقه بندي با توجه به لوازم 
ــايل مورد استفاده در يك رشتة ورزشي صورت مي گيرد؛ به اين ترتيب، مثًال واترپلو در گروه  و وس
ــتة رشته هاي «راكت دار»، اسكي در گروه مسابقات «زمستاني»،  «ورزش هاي آبي»، تنيس در دس

تيراندازي جزء يكي از «ورزش هاي با اسلحه» و پرواز با بالن در شمار «ورزش هاي هوايي» است.
در روش دوم تقسيم بندي، ورزش ها در سه دستة مسابقه اي، رقابتي و مهارتي طبقه بندي مي شوند.

در ورزش هاي مسابقه اي، هدف از رقابت «پيش افتادن از رقيبان» است. ورزش هايي چون قايق راني، 
دو و ميداني، و دوچرخه سواري در رديف ورزش هاي مسابقه اي قرار مي گيرند. در ورزش هاي رقابتي، 
دو رقيب بايد رو در روي يكديگر قرار گيرند و براي شكست دادن هم تالش كنند. فوتبال، كشتي و 
تنيس از جملة اين ورزش ها هستند. در دستة سوم، يعني ورزش هاي مهارتي، ورزشكار به صورت 
ــة  ــكاران به ميدان مي آيد و حركات خود را انجام مي دهد. آن گاه، با مقايس ــتقل از ديگر ورزش مس
نتايجي كه همة شركت كنندگان به دست آورده اند، بهترين ورزشكار انتخاب مي شود. ژيمناستيك، 

وزنه برداري و شيرجه نمونه هايي از ورزش هاي مهارتي هستند.
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          نياز به دويدن 
انسان هاي اوليه براي فرار از چنگ حيوانات وحشي به مهارت در فرار و دويدن 
نياز داشتند. هرچه بر سرعت آ ن ها افزوده مي شد، احتمال نجاتشان بيشتر بود. 
عالوه بر اين، تعقيب كردن حيوانات براي شكار و دستيابي به غذا هم نيازمند 

دويدن و عبور از موانع طبيعي بود.

انسـان از همـان ابتداي خلقـت به فعاليـت و ورزش نياز داشـت. در روزگار 
باسـتان، او براي نبرد با عوامل طبيعي پيرامون خود به فعاليت مي پرداخت تا 
توانايي هاي جسماني اش را افزايش دهد. اين فعاليت ها ابتدا با هدف شركت در 
مسابقات انجام نمي گرفت اما بعدها در كنار اهداف اصلي، رقابت و شركت در 
مسابقه هم اهميت يافت. با دقت در نحوة اجراي ورزش ها مي توانيم به قدمت 
رشته هاي ورزشـي پي ببريم. ورزش هاي قديمي بيشتر به نيازهاي طبيعي و 
ابتدايي انسـان توجه داشـته اند و به همين دليل با حركاتـي چون راه رفتن، 

دويدن، شنا و اسكي همراه بوده اند.

           اهميت جسم نيرومند
انسان اوليه گاهي مجبور بود با حيوانات وحشي گالويز شود. بعضي وقت ها بايد 
الشة حيوانات بزرگ را روي زمين مي كشيد و زماني نيز سنگ هاي بزرگ را به 

غار محل سكونت قبيله خود  منتقل مي كرد. 

         عبور از آب
از جمله موانع طبيعي، آب هاي كم عمق و رودها بودند. انسان براي  عبور از اين 
ــنا كردن را ياد گرفت. در برخي از نقاط كه عبور  آب ها، به تقليد از حيوانات ش
از آب با شنا ممكن نبود، انسان هاي نخستين با استفاده از وسايل سبكي چون 
ــاختن قايق كردند؛ مثًال در آمريكاي شمالي، كه درياچه ها و  چوب اقدام به س
ــتان قايق هاي پارويي ساختند و به طور  رودهاي فراواني وجود دارد، سرخ پوس

گسترده از آن ها استفاده كردند.

ــتن جسمي نيرومند بود. به همين دليل، اهميت  چنين كارهايي نيازمند داش
مردان قدرتمند در هر قبيله  بيش از سايرين بود. نبرد مردان قدرتمند با يكديگر 

شكل اولية مسابقات كشتي و بوكس بوده است.

         

        

هههههههنننننننننننن          
ررررررررر ككككككككك

ززززززززگگگگگگگگااااااا
 ررررووووووو
 ددددددررررررر

شششششششششششش 
ووووورررررززززز

رررر ييي ل و ببيبيبيي ووو لللل رررر

 تصويري از يونان باستان كه دوندگان دو سرعت را در حال انجام مسابقه نشان 
مي دهد.

فففففففصصصصصصصصصلللللللل اااووووووولللللل// تتتتتتااااارررررررييييييخخخخخخخخخخخخچچچچچچچةةةةةةة ووووووورررررزززززززززشششششششششششششش

ورزش  در روزگار كهن
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          خطرناك ترين ورزش
ــال ها پيش از شكل گيري تمدن در يونان، اقوام «مينوسي» در آن سرزمين  س
ــن ورزش آن ها، رقابت با گاوهاي  ــان برپا كرده بودند. بزرگ تري تمّدني درخش
خشمگين بود. در اين ورزش، جوان ورزشكار روبه روي گاو خشمگين مي ايستاد 
ــاخ حيوان به هوا مي پريد، پشتك مي زد  و در هنگام حملة گاو، با گرفتن دو ش

و بر پشت گاو فرود مي آمد. 

           ورزش در تمدن هاي باستاني
اسب سواري در ميان مردم بسياري از سرزمين ها، از بيابان گرداِن آسياي مركزي 
گرفته تا شهرنشينان يوناني و رومي، ورزشي محبوب بود. در «بابل» سربازان به 
اّرابه راني، پرتاب نيزه و شنا مي پرداختند و در چين، شمشيربازي، مشت زني و 
تيراندازي با كمان مرسوم بود. در مصر نيز كشتي ورزش مورد عالقة مردم بود.

••••  وووووووررررررررزززززززززششششششششششششش ددددددررررررر ااااايييييييررررراااننننننننن بببااااسسسسسسستتتتتتتاااااااننننننننننن •• اااالللللممممممممپپپپپپپپپپپيييييييككككككككككك بببببباااااااسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتااااااااااااننننننننن  ••••• شششششششششششكككككككلللللللل گگگگگگگگگيييييييررررييييييي وووووورررررززززززززززششششششششششششش هههههههاااااايييييييييييي نننننننوووووويييييييينننننننننن ووووورررررزززززززززشششششششششششششش  دددددددرررررر ررررررروووووووززززززگگگگگگگگگااااااارررررككككككككهههههههنننننننن ••••

 مسابقة ارابه راني با ارّابة 4 اسبي از جمله مسابقاتي 
بود كه در يونان باستان برگزار مي شد. آثاري از اين 

مسابقات در موزه هاي بريتانيا و آلمان وجود دارد.

     

         

          رقابت با گوي 
ــكل هاي  ــر دنيا و در بين اقوام مختلف به ش از جمله رقابت هايي كه در سراس
ــي از اقوام در اين بازي تنها از  ــت، بازي با گوي بود. برخ گوناگون جريان داش
دست استفاده مي كردند. «اورانيا» در يونان نمونه اي از اين مبارزات بود. مصريان 
در بازي با گوي از تكه چوبي براي ضربه زدن استفاده مي كردند و ايرانيان اين 
ــب انجام مي دادند. تمام اين  ــازي را، كه به آن «چوگان» مي گفتند، روي اس ب
رقابت ها در عين حال نوعي تمرين براي كسب آمادگي نظامي محسوب مي شد.
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           ارزش فراوان پهلوانان
ــراني  ــتان، قهرمانان و رادمردان الگوي همة مردم جامعه بودند و تالش پدران بر اين بود كه پس در ايران باس
ــجاع تربيت كنند. لقب ها و صفت هايي كه به دالوران مي داده اند، بسيار فراوان است و از  باهوش، چاالك و ش
ــيردل، نبرد، شيرگير،  اهميت پهلوانان حكايت دارد؛ لقب ها و صفاتي چون آريا (اصيل زاده)، پهلو، پهلوان، ش

بهادر، نيوزاد، نيو، نام آور، اردشير، نامور، هژبر، رادمرد، ُگرد، قهرمان و گو.

          آموزش هاي ايرانيان
هرودوت، موّرخ يوناني، گفته است كه «ايرانيان به فرزندان خود سه چيز مي آموختند: اسب سواري، تيراندازي 
و راست گويي.» آموزش به كودكان از پنج سالگي آغاز مي شد و نزديك به بيست سال ادامه پيدا مي كرد. طي 
اين آموزش ها، استادان داستان زندگي قهرمانان ملّي را نيز براي شاگردان خود تعريف مي كردند تا آن ها اين 
قهرمانان را الگوي زندگي خود قرار دهند. مقام اين قهرمانان در حدي بود كه در كتاب «اَِوستا» از بسياري 

از آنان با عنوان «مردان مقّدس» نام برده شده است.

ايرانيان قديم براي سـالمت جسـم و روح خود ارزش قائل بودند. آن ها معتقد بودند كه سـالمت روح به 
تندرستي جسم وابسته است. اولين چيزي كه يك ايراني از خداي خود «اهورا مزدا» مي خواست، بهشت 
جاودان و آن گاه قدرت و قّوت بود. از نظر ايرانيان باستان، سالمت عقل و بدن تا حّدي به يكديگر وابسته 

بودند كه حتي وسايل و ابزارهايي كه براي تقويت جسم به كار مي رفتند، ارزش معنوي بااليي داشتند.

           پرتاب ژوبين (زوبين)
در زبان اوستايي به نيزه «َدرو» مي گفتند كه از كلمة «در» و مصدر «دريدن» 
ــت. ژوبين نيزه اي يك متري بود و پرتاب آن به زور بازو، دقت  گرفته شده اس
فراوان و تمرين نياز داشت. رقابت هاي تيراندازي و پرتاب زوبين در حضور همة 

مردم برگزار مي شد و به برندگان نيز جوايزي مي دادند.

          زمين مخصوص مسابقه
ــواري و اّرابه راني،  ــابقات اسب س ايرانيان براي مس
زميني به نام «َچرتا» داشتند كه به معناي «زمين 
ــش «چره»  ــة چرتا از دو بخ ــدن» بود. كلم دوي
(دويدن) و «تا» (زمين) تشكيل شده بود. كلمات 
انگليسي  chariot (اّرابه) و charioteer (اّرابه ران، 

كالسكه چي) از كلمة «چرتا» گرفته شده است.

            

        

فففففففصصصصصصصصصلللللللل اااااووووووولللللل// تتتتتتااااارررررررييييييخخخخخخخخخخخخچچچچچچچچچةةةةةةة وووووووررررررزززززززززشششششششششششششش

تتتتاااانننننننننن
بببببببببباااااااسسسسسسس

ااانننننننن 
  ااااااييييييرررررر

  ددددددرررررررررر
شششششششششششش

وووووررررررزززززز

      

 استفاده از گرزهاي فلزي كه سر آن ها به شكل 
كلة گاو بود، بسيار رواج داشت. گرزها از جنس برنج، 

طال يا فوالد بودند.

       

ورزش در ايران باستان
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          چوگان در شاهنامه
بازي گوي و چوگان مورد عالقة بسياري از مردم ايران بوده است. در شاهنامه آمده است كه رستم به افتخار 
ــابقة چوگان برگزار كرد. در همين كتاب به چوگان بازي گروه  ــني گرفت و مس نجات كاووس از زندان جش
(تيم) سياوش با افراسياب و گروه سياوش و گرسيوز اشاره شده است. فردوسي دربارة بهرام چوبين مي گويد: 

همـه بـوم و نخجيـر بـر كار اوي                                        دگـر اسـب و ميـدان و چـوگان و گـوي

         قِيقاچ زدن
ــدازي «قيقاچ  ــواع تيران ــوارترين ان ــي از دش يك
ــير  ــود. براي اين بازي، چند دكل در مس زدن» ب
ــواركار نصب مي كردند و در باالي آن ها  حركت س
ــرار مي دادند.  ــي به رنگ هاي گوناگون ق ظرف هاي
سواركار به سوي دكل مي تاخت و پس از گذشتن 
ــمت  ــت و نيزه را به س ــه عقب برمي گش از آن، ب

ظرف ها پرتاب مي كرد. 

          ورزش در شاهنامه
«شاهنامه» فردوسي اطالعات فراواني دربارة تاريخ ايران به دست مي دهد. اين اطالعات با افسانه ها درآميخته 
ــانه هايي كه با مراجعه به آن ها مي توان به حقايق بسياري دربارة شرايط ايران باستان پي برد. از  ــت؛ افس اس

جمله ورزش هايي كه در شاهنامه از آن ها نام برده شده، كشتي و چوگان بازي است.

          مسابقة چوگان
ــاز آغاز مي شدند.  ــمي با نواختن س بازي هاي رس
ــر گروه 7،  ــابقات مختلف تعداد اعضاي ه در مس
ــا 15 نفر بود. در هر طرف زمين دو دروازه با  10 ي
تيرهاي سنگي به چشم مي خورد. در هنگام بازي، 
ــتر  ــوي را در هوا مي زدند و در بيش ــكاران گ ورزش
ــابقه، از افتادن آن روي زمين جلوگيري  زمان مس
ــوگان، تربيت جنگي  ــد. هدف از بازي چ مي كردن
ــوري بود. تمام حركات اين  ــويق روح سلحش و تش
ــتفاده قرار مي گرفت و  ــابقه در جنگ مورد اس مس
حركات ورزشكار بر روي اسب براي زدن گوي، او را 

سواركاري مسلّط مي ساخت.

          انواع چوگان
چوگان به دو صورت سواره و پياده انجام مي گرفت. كساني كه اسب نداشتند، رقابت چوگان را روي زمين 
انجام مي دادند. «چوگان پياده» شبيه «هاكي» امروزي بوده است. چوگان از ايران به ساير نقاط جهان رفت 
و به شكل هاي مختلف برگزار شد. در زبان انگليسي به ورزش چوگان «پُلو» مي گويند. رقابت دو تيم در آب 

را هم «واترپلو» گويند كه به معناي «چوگان بازي در آب» است! 

         شنا 
ــتايي به همان معنايي  ــنا» در زبان اوس كلمة «ش
ــت كه امروزه به كار مي بريم. در ايران باستان  اس
ــد.  ــاز مي ش ــي آغ ــنا از دوران كودك ــوزش ش آم
يادگرفتن شنا نه تنها از غرق شدن افراد جلوگيري 
ــاخت.  مي كرد بلكه آنان را براي نبرد آماده مي س
ــناگران مي بايست به گونه اي از رود عبور كنند  ش

كه اسلحه شان خيس نشود.

         مسابقات اسب سواري و اّرابه راني
ــابقه را «اِرنِوا» مي ناميدند كه به معناي دونده (بادپا) بود. جايزة برندة مسابقه هم يك اسب  ــب هاي مس اس
بادپا بود. مسابقات اّرابه راني با اّرابه هاي دو اسبه و چهار اسبه برگزار مي شد. خسرو، پادشاه ايران، در يكي از 
دعاهاي خود به پيشگاه خداوند گفته است: «به من توفيق ده كه اسبان گردونه ام در ميدان نبرد جلوتر از 

اسب هاي ديگران برانند.»

        

        

     

       

 ورزشكاري در حال قيقاچ زدن؛ 
اين از دشوارترين تمرين ها براي 

كسب آمادگي رزمي در ايران 
باستان بوده است.

     

     

 

•• وووووووررررررررززززززززششششششششششش دددددرررررر اااايييييييرررررااانننننننن ببااااسسسسسسستتتتتتتتاااااااننننننننن •• اااالللللمممممممپپپپپپپپپپپيييييييككككككككككك بببببباااااااسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتااااااااااااننننننننن  ••••• شششششششششششكككككككلللللللل گگگگگگگگگيييييييييررررررييييييييي ووووووورررررررزززززززززششششششششششششش هههههههااااااييييييييييييييي نننننننننووووووويييييييينننننننننن ••••• ووووووورررررزززززززززشششششششششششششششش  دددددرررررر ررررررررررووووووووززززززززگگگگگگگگگگاااااااررررر ككككككككههههههننننننننن
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بازي هاي المپيك ترجمة عبارت يوناني olympiakoi agenos اسـت كه در اصل، «مبارزه، سـتيز و تالش 
فراوان» معني مي دهد. مسابقات المپيك جشنواره اي مذهبي ـ ورزشي بود كه يونانيان باستان هر چهار 

سال يك بار برپا مي كردند. اين جشنواره نزديك به دوازده قرن به طور منظم برگزار مي شد.

         محل برگزاري بازي ها
كوه اُلَمپ با نزديك به 3000 متر ارتفاع در جنوب «تسالونيكا» در يونان قرار دارد. در يونان باستان مردم 
ــتند. المپيك  ــت و از اين رو آن را محلّي مقدس مي دانس معتقد بودند كه اين كوه محل اقامت خدايان اس

هميشه در پاي اين كوه و در «دشت المپ» برگزار مي شد.

         شكل گيري
دربارة شكل گيري المپيك نظريه هاي مختلفي داده شده است. طبق يكي از اين نظريه ها، هركول (هراكلس)، 
ــت المپيا در نبرد با آگه آس پيروز شد و به شكرانة اين موفقيت، جشنوارة المپيك را  پهلوان يوناني، در دش
برپا كرد. برخي هم معتقدند كه پلوپْس، نوة زئوس (خداي خدايان يوناني)، براي ازدواج با شاهزاده اي به نام 
هيپوِدميا در مسابقة ارابه راني شركت كرد و پس از پيروزي در اين مسابقه، جشن المپيك را به وجود آورد.

مهم ترين نظريه اي كه دربارة شكل گيري المپيك وجود دارد، افسانة نبرد زئوس و كرونوس است. كرونوس، 
پدر زئوس، در كوه المپ زندگي مي كرد و همة فرزندانش را پس از تولّد مي بلعيد تا هيچ كس نتواند او را از 
ــلطنت پايين بكشد. به همين دليل، رئا، مادر زئوس، در هنگام تولد او قطعه سنگي را به جاي بچه  تخت س
الي قنداق پيچيد و كرونوس با اين تصور كه آن قطعه سنگ فرزندش، زئوس، است 
آن را خورد! زئوس مخفيانه بزرگ شد. سرانجام هم پدرش را شكست داد و پنج 
خواهر و برادرش را از شكم او بيرون كشيد. مسابقات المپيك در گرامي داشت 

پيروزي زئوس آغاز شد.

 يونانيان المپيك را براي 
بزرگداشت زئوس، خداي 
خدايان، برگزار مي كردند.

         زمان برگزاري
ــال 776 پيش از ميالد، يك مسابقة ورزشي به آن اضافه  ــنواره اي مذهبي بود اّما از س المپيك در ابتدا جش
شد: دويدن در مسافت «يك اِستاد» كه تقريباً 192 متر بود. آغاز هر المپيك اوايل تابستان و فرداي شبي 
ــد. ده ماه پيش از اين روز، فرستادگان ويژه به سراسر يونان  ــمان ظاهر مي ش بود كه قرص كامل ماه در آس

عازم مي شدند تا قهرمانان، اشراف و يونانيان اصيل را به اين بازي ها دعوت كنند.

 تمبري كه قبل از المپيك 
1960 با الگوبرداري از 
نقاشي هاي به جامانده از 
المپيك باستان چاپ شد.

 هركول، پهلوان يوناني
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