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 چکیده
 .ها هستنداصول ضروری در زندگی انسان از ،بخشدمینشاط م و عقل جسبه که  تفریح و سرگرمی سالمورزش، 

وز  مفهوم ؛ اما هناست کردهتأیید و تحکیم  را آناین تمایل را به رسمیت شناخته و  اسالم دین فطرت است کهییازآنجا

 مختلف عناوین به امروزه ورزش یکی از اموری است که آنکهحال اند؛علمی ارائه نشده قالب یک الگویو مصادیق آن در

 قراردادنبا الگو  د. این پژوهشون با آن سروکار دارنگوناگ هایهای زیادی به شکلاست و گروه شده مطرحدر جهان 

خته است. نی پرداورزش و تقویت قوای جسما درزمینة قرآنهای راهنمای عملی زندگی، به بررسی آیه عنوانبه قرآن

یچة قویت قوای جسمانی از درو ت بدنیتربیتو چگونگی اساسی چرایی؛ چیستی  سؤال، بررسی سه هدف این پژوهش

اکتشافی است،  –یادی ازنوع توصیفیی بنپژوهشزمینه است. در این مطالعه که و ارائة یک الگوی جامع دراین قرآن

شناسایی  و تقویت قوای جسمانی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای گردآوری و بدنیتربیتبرای بررسی الگوی 

ای هون، مضمقرآن کریمکامل  ، با مطالعةسپس بررسی شد. نظرانصاحبنخست مبانی نظری  ،مضامین مرتبط با ورزش

جهت ارزشمند است که درای که در اسالم آن تقویت قوای جسمانی نشان دادمرتبط استخراج و کدگذاری شدند. نتایج 

ی الگواشد. ب، علم، عقل و تقوا همراه یدارامانتهایی نظیر ایمان، تقرب به خداوند و رضای الهی باشد و با ویژگی

یه بود. روابط مضمون پا 50دهنده و مضمون سازمان 18مضمون فراگیر، هفت دارای سه مضمون غالب،  آمدهدستبه

دیران تخاب مبرای انشود پیشنهاد می با توجه به نتایج پژوهش یک الگو ارائه شد.قالب ها نیز درمیان این مضمون

 ها توجه شود.آنو تخصص  یساالرستهیشابه  ،های ورزشیسازمان

 .تحلیل مضمونشناسی کیفی، روشتقویت قوای جسمانی، ، یبدنتیترب، قرآن: واژگان کلیدی
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 همقدم
و یکی از اموری  مهم اجتماعی در تمامی جوامع پیشرفته مطرح است یک پدیدة عنوانبهورزش  ،امروزه

گوناگون با آن سروکار  هایهای زیادی به شکلاست و گروهشده  مختلف در جهان مطرح عناوین است که به

نظر دارد. از دیدگاه اسالم، انسان از سه بعد عام در طوربهی را بدنتیتربنیز  و آیین مقدس اسالم دارند

و تقرب همواره با سه امر مرتبط در پیمودن راه کمال  است و شده لیتشکجسمانی، عقالنی و نفسانی 

ا چند مکتبی است که مخصوص یک ی ،یعنی فرد، جامعه و عالم هستی سروکار دارد. اسالم ؛یکدیگر با

حیات برنامه دارد. کسانی که معتقدند  ی تمام وجود درمدتزاویه از زندگی انسان نیست؛ بلکه برا

هایش معطوف به پرورش و تقویت یا تمامی برنامه ص آخرت است و به دنیا کاری ندارد،اسالم مخصو

بیشتر و بازنگری در  به مطالعة، خواهد تا روح قوی شودروح است و جسم را در ضعف و نقصان می

و  اندشده قیتلفجسم و روح با یکدیگر  ،. در مکتب اسالم(1388ی، )خلج های دینی نیاز دارندآموزه

ی با توجه به شکل و بدنتیترببه  ،توان یافت. در اسالمفکر و روح سالم را در بدن و جسم سالم می

است. باید توجه داشت که در این دیدگاه  شده دادههای حرکت اهمیت بیشتر از سایر جنبه اهداف آن

شود و مین ظلم و ستمتا فرد یا ملتی ضعیف نباشد، گرفتار  است و ظلم و ستم مقدمة بودنفیضع

بودن دهیورز معنای ورزیدگی،لغوی به ازنظر ،ورزش .(4-8 ،1389 )طاهریان،گردد اسیر و زبون نمی

به کسب توانمندی جسمانی برای انجام  توانیمکه ازجمله  و فواید زیادی دارد ستابودن و سالم

بلکه  های سخت و سنگین زندگی اشاره کرد؛ ولی فایدة ورزش منحصر به نیرومندی بدنی نیست؛کار

سالمت  درگرونماز و روزه،  مانندد، نمعنوی محض دار م وظایف شرعی حتی تکالیفی که جنبةانجا

سیار رو، بازاین ؛ در تأمین سالمت داردای کنندهو ورزش نقش مؤثر و گاه نقش تعیین بدن هستند

 .پسندیده و ارزشمند است

مانند جهاد، دفاع و حمایت از محرومان و مستضعفان در  براین، بسیاری از تکالیف اجتماعیافزون

 توانند از عهدةتر باشند، بهتر مید و کسانی که نیرومندنهای گوناگون، به نیروی بدنی نیاز دارشکل

اینکه دلیلبهبنابراین،  بیشتری به خدای متعال پیدا کنند؛ ها تقربف برآیند و از این راهگونه تکالیاین

کند، مطلوب و اهم میگونه تکالیف را فرانجام این شود و زمینةموجب نیرومندی بدن میورزش  

یز اینکه شود و نروشن می سواری و شنارو، راز تأکید اسالم بر تیراندازی، اسبازاین ارزشمند است؛

 دوران انقالب باید بیشتر به ورزش و تقویت بدن اهتمام داشته باشند. جوانان کشور در

 ؛شودیمشدن از سالمتی تن توصیه بودن و برخورداربانشاطزیستن و ، به مؤمنان قویدر اسالم 

هر مسلمان قرار  وپرورشآموزشزندگی و بخشی از مراحل  باید جزئی از برنامة یبدنتیترب ،رونیازا

 قدرگرانصحابه و تابعین و  السالمهمیعلاطهار  تاریخ حیات رسول گرامی )ص(، ائمة گیرد. مطالعة

قبیل از ییهاتیفعالو در  پرداختندیمکه آنان به ورزش و تربیت و تقویت بدن خود  دهدیمآنان نشان 
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و تقویت بدن  تیترببه  در بینش اسالمی، .کردندیمو شنا شرکت  یراندازیت ،یسواراسب دو، مسابقة

صبوری، دارد )ورزش وجود  مفهوم ، در تمام عباداتیطورکلبه. شودمی وجهتآن  ةجانبهمهو آمادگی 

1384). 

علمی نقش  وهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مقوله این قابلیت را دارد تا در بیشترورزش 

یژگی و قابلیتی ون یافت که از چنی توانیمای را در جهان کنونی کمتر پدیده یراستبهایفا کند و 

مردم ایران  ،نکهنخست ای .ستا روروبهجدی  هایجهانی امروز با چالش برخوردار باشد؛ اما این پدیدة

مراض مرتبط با آن ااز چاقی و  هاآنپردازند و بسیاری از خیلی کمتر از استاندارد به فعالیت بدنی می

ی اسالمی آن به هاارزشو است به بعد رقابتی ورزش توجه شده  شتریب ،دوم اینکه .برندیمرنج 

اد اخالقی و پرخاشگری ی، فسبداخالقشدن یارسانهشاهد  روز هر کهطوری؛ بهاندشده سپردهفراموشی 

ر جهان درفتار ورزشکاران کشورهای اسالمی حالی است که کاران و تماشاگران هستیم. این درورزش

بهره  ،ور استام نیرگذارتریتأثطریق ورزش که از انگر رفتار یک مسلمان باشد تا ازنمای باید الگو و

ماعی را هدف فرهنگی و اجت یهاارزش الم را به مردم جهان معرفی کنیم. چالش سومی کهببریم و اس

الق ورزشی در رفتن روح ورزش و اخاز کنار آن گذشت، ازدست توانینم یراحتبهو  است قرار داده

و  گروهی یهارسانهعظیم ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاگران و  جامعة

ه هم کزش مدارس است چالش چهارم مربوط به ور (.1387علوی،  و ندایی) شودیممدیران باشگاه 

 ترنییپااز دروس دیگر  مراتببهنگاه به آن شود و هم در سیستم آموزشی در مکان نامناسب اجرا می

 یبدنتیتربعلوم  ااز افراد متخصص و آشنا ب نکردناستفاده هاچالش نیترمهمیکی از  ،تیدرنها است.

 ورزش است. اصلی حوزة یهاتیمسئولدر 

که در آن از هیچ موضوعی  استبرترین کتاب آسمانی  قرآن برترین دین و اسالمکه با توجه به این

همچنین، و  ،«ینب مُ تابٍ ی ک ال ف ا   سٍاب  ا یَلَ وَ  طبٍا رَلَ  وَ» کریم قرآناست و به گفتة خود فروگذار نشده 

قوای  و تقویت یبدنتیتربآیات مرتبط با  ،با بررسی جامع قرآنبرآنیم  شدهانیببا توجه به مطالب 

گشای زندگی سرمشق و راه نیتربزرگ، کتاب آسمانی اسالم، قرآن ؛ زیرا،میکن استخراججسمانی را 

که کالم خالق انسان  -نقصیبتا روز قیامت است. در این کتاب بزرگ و  ون و امورئش ةدر هم هاانسان

کنار تقویت روح جسم در یرومندسازیند که بر اهمیت ورزش و نآیاتی وجود دار -استو تمام هستی 

با تحلیل مضمون این آیات به است در این پژوهش تالش شده  ،بنابراین ؛دنو بعد عملی داللت دار

بردن به با پی. همچنین، لسفه و هدف تربیت جسم را کشف کنیمو ف پی ببریم قرآنجایگاه ورزش در 

از مشکالت  رفتبرونراهکارهایی برای  ،قرآن ازنظرورزشکاران  یهایژگیوچگونگی تربیت جسم و 

پیشنهاد کنیم تا ورزشکاران مسلمان با عملکرد  ،ورزش شده است ریگبانیگرکه در باال  شدهمطرح

 ترمهمبفهمانند که در اسالم انسان و انسانیت  هاآنخود اسالم را بهتر به جهانیان معرفی کنند و به 
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 در موجود الگوهایگزارش  و تحلیل شناخت، برای روشی 1تحلیل مضمون شدن است.از قهرمان

 متنوع و پراکنده هایداده و است متنی هایداده تحلیل برای فرایندی روش این. است کیفی هایداده

 مضمون . تحلیل(53 ،1394 افتخاری، درخشه، ردادی،) کندیم تبدیل تفصیلی و غنی هاییداده به را

رود.  کاربه کیفی هایروش بیشتر در تواندیم است که فرایندی هبلک ؛نیست خاصی کیفی روش صرفاً

 ظاهربه اطالعات از مناسب درك و برداشت متن، دیدن برایروشی  مضمون تحلیل ،یطورکلبه

فرهنگ  و سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخص، مندنظام مشاهدة کیفی، تحلیل اطالعات نامرتبط،

 .(153 ،1390، زادهخیش) است های کیفی به کمیتبدیل داده و

ورزش و تقویت قوای  2مضمونی ةشبک استخراج برای روش این انجام مراحل ،حاضر نوشتار در

آیات  آنورودی  که است فرایندی روش شود. اینمی برده پیش گامبهگام کریم قرآندر  جسمانی

 یبندسطح دارای که مفاهیم از ییهاشبکه به مضامین، تحلیل فرایند طی از پس و هستند قرآن

 نیز ترانتزاعی که) ترمهم مضامین از برخی که ستا معنااینبه مضامین یبندسطح .میرسیم هستند

 .یابندمی سازمان اصلی مضامین این مضامین پیرامون سایر و رندیگیم قرار مرکزی جایگاه در (هستند

 یک عامل مثبت و امتیاز عنوانبه قرآنبودن در که همیشه قوی شویممی، متوجه کریم قرآن ةبا مطالع

زیادی به آن  است و افراد فراگیر شده ورزش ،در جهان امروز .(4، 1389)طاهریان،  است شده یابیارز

ائة الگوی جامع ایی، چیستی و چگونگی ورزش و اربررسی چر لی پژوهش حاضر،هدف اص پردازند.می

 های اساسی درخصوصکند به این پرسشتالش می این پژوهش است. قرآن کریممنظر ورزش از 

پی در پژوهش حاضر. ارائه کند قرآن کریمبر الگوی ورزش پاسخ دهد و الگویی برای ورزش، مبتنی

 است: های زیرپاسخ به پرسشیافتن 

اهیت چیست؟ م قرآنوجودی )چرایی( ورزش از دیدگاه  چیست؟ فلسفة قرآنورزش از دیدگاه  الگوی

 آنقرچیست؟ فرایند )چگونگی( ورزش از دیدگاه  قرآنهای )چیستی( ورزش از دیدگاه و ویژگی

 چیست؟

ها مورد نتایج و پاسخدر ،کیفی طالعاتمهای کیفی است و در این مطالعه ازنوع پژوهش کهییازآنجا

 لیوتحلهیتجزها و آوری دادهد و جمعنشوکلی و عمومی مطرح می هایسؤال، شودبینی نمیپیش

ای فرضیه اصلی است. گفتنی است این پژوهش هایمنتج از موضوعتوصیف رویدادها و طریق از هاآن

 ندارد.

                                                           
1. Thematic Analysis 

2. Thematic Network 
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 پژوهش یشناسروش
ها مضمون شبکة از روش تحلیل مضمون و های پژوهشسؤالدادن به ، برای پاسخدر پژوهش حاضر

توان از تحلیل مضمون و شود. برای شناسایی و تشریح چرایی و چیستی یک پدیده میاستفاده می

دنبال استخراج توان از شبکة مضامین استفاده کرد. تحلیل مضمون بهتشریح چگونگی میرای ب

 دنبال سهولت درها نیز بهمضامین برجستة یک متن در سطوح مختلف است. شبکة مضمون

ها این مضمونمشخص،  ةیرو کی اساسبرها مضمون است. شبکة هاساختاردهی و ترسیم این مضمون

های مضمون -؛ ب)کدها و نکات کلیدی موجود در متن( 1های اصلیمضمون -کند: الفمند میرا نظام

های مضمون -؛ جهای اصلی(آمده از ترکیب و تلخیص مضموندستبه های)مقوله 2دهندهسازمان

ها این مضمون ،یک کل(. سپس عنوانبهاصول حاکم بر متن  های عالی دربرگیرندة)مضمون 3فراگیر

هریک از این سه سطح  های برجستةشوند که در آن مضمونیوب رسم م های شبکةنقشه صورتبه

 (.390 ،2001، 4استیرلینگ-د )آتریدنشوها نشان داده میهمراه با روابط میان آن

مانند ه آماری برای آن جامعة است،های کیفی و بنیادی نوع پژوهشکه پژوهش حاضر ازاینلیدلبه

که منابعی معنانیز نظری )تئوری( خواهد بود؛ بدین یریگنمونهو روش  های کمی وجود نداردپژوهش

وش ند. رکنفراهم می پژوهش سؤالبرای پاسخ به را که بیشترین اطالعات و داده  شوندیمانتخاب 

-ن از صاحبت پنج ه و بازخورد نتایج پژوهش بهو با ارائاست  روایی تفسیری سنجی این پژوهشاعتبار

برای . تنهایی صورت گرف دییتأ ،کار کیفی داشتند ورزشی و پژوهشگرانی که سابقةی، نظران قرآن

ا مطالعة بعی ی و فراصل، دهندهسازمانهای فراگیر، اینکه مضمونبرسنجش روایی پژوهش حاضر، عالوه

ها و ی انتخاب شدند، نظریهموردبررسو منبع  مبانی نظری، پیشینة پژوهش، اهداف پژوهش

 ام شد.انجنهایی  لیتعدو قبل از کدگذاری،  نیز لحاظ شدندخصوص گروه خبرگان دراینرهنمودهای 

. در فرایند تحلیل مضمون با توجه ردیگیبرمها و فنون را در ای از روشطیف گسترده تحلیل مضمون

های تحلیلی مناسب آن استفاده کرد. روش کاربردی توان از روشمی های پژوهشسؤالبه اهداف و 

ها و تحلیل ها، ماتریس مضمونها، شبکة مضمونمضمون تحلیل قالب مضمون مناسب در این تحلیل

های روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده مضمونتحلیل ای است. مقایسه

این آید. می دستبههای مستخرج طریق نظم مفهومی دادهت. منظور از الگو مدلی است که ازکیفی اس

هایی غنی و های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهروش فرایندی برای تحلیل داده

                                                           
1. Basic Themes 

2. Organizing Themes 

3. Global Themes 
4. Attride Stirling 
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بلکه  ؛روش کیفی خاصی نیست صرفاً(. تحلیل مضمون 2006، 1و کالرك برانکند )تفصیلی تبدیل می

مضمون روشی ، تحلیل یطورکلبهکار رود. های کیفی بهروش تواند در بیشترفرایندی است که می

 ، تحلیل اطالعات کیفی، مشاهدةنامرتبط رظاهبهدیدن متن، برداشت و درك مناسب از اطالعات  برای

-های کیفی به دادهتبدیل داده ،تیدرنهافرهنگ و  ، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان وشخص مندنظام

تحلیل مضمون  (.81، 1393 یزدخواستی، پناهی، به نقل از مهری،، 1998 ،2)بویاتزیس است های کمی

-کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه ای است که شامل سه مرحلةمرحلهفرایندی سه

قبل از شروع  بار کیحداقل  ،کدگذاری توصیفی سازی ازطریق مضامین فراگیر است. در مرحلة

ها و الگوها شناخته برخی از ایده . در این حالت، هنگام مطالعة متناندها مطالعه شدهکل داده کدگذاری

شود که پژوهشگر ستون فقرات مراحل بعدی است. کدگذاری تفسیری زمانی آغاز می ند. این گامشد

 هاها آشنا شده است. این مرحله مستلزم ایجاد کدهای اولیه از دادهو با آناست ها را مطالعه کرده داده

های فهمیدنی مانند بند، عبارت، های متنی به قسمتست. در این گام، از کدها برای تقسیم دادها

کدهای موجود در  شود.استفاده می رهایی که برای تحلیل خاص الزم هستند،کلمه یا سایر معیا

یا تکراری که تغییرپذیر یاگونهبه ؛دنمشخصی داشته باش کامالً  حدومرزباید  هارچوب کدگذاریچ

ند و به نحوة ترکیب و تلفیق کدهای شومی لیوتحلهیتجزسازی، کدها یکپارچه ند. در گام یا مرحلةنباش

  (.82، 1393، و همکاران شود )مهریتشکیل مضمون پایه توجه می مختلف برای

 

 نتایج
قویت که معنی و مفهوم قدرت، ورزش، جسم، نیرومندی و ترا تمام کلماتی  برای انجام پژوهش،

ردیم. کرا استخراج  مرتبطتمام آیات  ،جو کردیم و سپسوجست قرآندر  کنند،جسمانی را بیان می

 است. شده انیب و مفهوم کلمات مرتبط در جدول شمارة یک معنی
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Braun & Clarke 

2. Boyatzis 
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 جووجست معنی و مفهوم کلمات کلیدی برای -1جدول 

 معنی و مفهوم منبع کلمه ردیف

 مکن 1
قاموس 

 6 جلد
قدرت  یامعنبهه امکن، مکّن، تمکّن و غیره که هم ؛ ازقبیلاندمشتق« مکن»افعالى از 

 .روندیمکار هدادن بو اقتدار و قدرت

 عصب 2
قاموس 

 5 جلد
 جماعت فشرده، نیرومند و کمک همدیگر

 قوه 3
قاموس 

 6 جلد
 است. جمع قوّه قوى آمده، قرآندر  .«ضعف ضد: قوّهقوى یقوى »نیرومندى. نیرو 

 اشد 4
قاموس 

 4 جلد
قوه است و مراد از  یامعنبهمثل اضرّ جمع ضرّ و شدّ  ؛ش( جمع شّد است ضم بهاشُدّ )

 .است ، استحکام نیروى جوانى و سناشدّ

 لعب 5
قاموس 

 6 جلد
و در  جدّ گفته است ضدچنانکه در قاموس و اقرب  ؛ى جامع آن بازى استامعن

 .مقابل آمده است ،با جدّ البالغهنهج

 رتع 6
قاموس 

 3 جلد
 گردش است یامعنبهرتع 

 سبق 7
قاموس 

 3 جلد
 یامعنبهرفتن است. استباق افتادن در راه: اصل سبق پیشافتادن. راغبتقدم، پیش

 .گرفتن بر یکدیگر استمسابقه و پیشى

 طوع 8
قاموس 

 4جلد
قدرت  یامعنبه ، پیوستهقرآنولى در  ؛قدرت و طلب طاعت است یامعنبهاستطاعت 

 .است آمده
 

که در جدول  ندشد استخراجآیات مرتبط و با توجه به کلمات کلیدی ذکرشده در جدول شمارة یک،  در ادامه

 مورد است. 43 ،اندشده استخراج قرآنمرتبط با ورزش که از  یهاهیآمجموع  شود.مشاهده می 2 شمارة

 
 های مرتبط با ورزش و تقویت قوای جسمانیآیه -2جدول 

 ترجمه متن عربی آیه سوره ردیف

 165 (2) بقره 1
إ ذْ یَرَوْنَ الَْعذابَ َأنَّ اْلقُوَّةَ ل لَّه  

 جَم یعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَد یُد اْلعَذاب 

عذاب خدا را مشاهده کنند، خواهند  کهیهنگام
دانست که تمام نیروها، تنها به دست خداست و او 

 داراى عذاب شدید است.

 247 (2) بقره 2

وَ قالَ لَهُمْ نَب یُّهُمْ إ نَّ اللَّهَ قَدْ َبعََث 
لَکُمْ طالُوتَ مَل کاً قالُوا أَنَّى یَکُوُن 
لَهُ الْمُْلُک عَلَیْنا وَ نَْحنُ َأحَقُّ 
ب اْلمُْلک  م نُْه َو لَْم ُیؤَْت سََعًة م َن 
الْمال  قالَ إ نَّ اللَّهَ اْصطَفاهُ عَلَیْکُمْ 

الْع لْم  وَ الْج سْم   وَ زادَهُ بَسَْطةً ف ی
... 

« طالوت»گفت: همانا خداوند  هاآنبه  امبرشانیو پ
( کرده و انتخابدارى شما مبعوث )را براى زمام

گفتند: چگونه او بر ما حکومت داشته باشد  .است
تریم و به او ما از او به فرمانروایى شایسته کهیدرحال

ثروت زیادى داده نشده است؟ پیامبرشان گفت: 
مى و جسمى خداوند او را بر شما برگزیده و توان عل

 ... او را افزون نموده است

3 
 عمرانآل
(3) 

97 

ف یه  آیاٌت بَیِّناتٌ مَقاُم إ بْراه یمَ َو 
ل لَّه  عَلَى مَنْ دَخََلهُ کانَ آم ناً وَ 

ن  اسْتَطاَع النَّاس  ح جُّ الْبَیْت  مَ
 إ لَیْه  سَب یلًا

م ( مقاازجملههاى روشن، )در آن )خانه( نشانه
 وکس به آن درآید، درامان است ابراهیم است و هر

است که قصد حج آن خانه مردم  خدا برعهدة ایبر
 ( هرکه توانایى این راه را دارد.)البتّه را نمایند؛
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 رتبط با ورزش و تقویت قوای جسمانهای مآیه -2جدول ادامة 

 ترجمه متن عربی آیه سوره ردیف

 6 (6) انعام 4
مْ َیرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا م ْن قَبْل ه ْم أَلَ

م نْ قَْرنٍ مَکَّنَّاهُمْ ف ی الَْأرْض  ما 
 لَمْ نُمَکِّنْ لَکُْم 

را  هاى پیش از آنانتآیا ندیدند که چه بسیار ام
در زمین به آنان جایگاه و توانى  باآنکه هالك کردیم؛

 ایم؟داده بودیم که به شما نداده

5 
 اعراف

(7) 
10 

وَ لََقدْ مَکَّنَّاکُمْ ف ی الْأَْرض  وَ َجعَلْنا 
لَکُمْ ف یها مَعای شَ قَل یًلا ما 

 تَشْکُرُونَ

ما تمکّن دادیم و براى شما و همانا در زمین به ش
)انواع( وسایل زندگى را فراهم ساختیم، )امّا  در آن

 کنید.شما( اندك شکرگزارى مى

6 
 اعراف

(7) 
69 

وَ اذْکُرُوا إ ْذ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ م ْن 
بَعْد  قَْوم  نُوحٍ َو زادَکُْم ف ی الَْخلْق  
بَصْطَةً َفاذْکُرُوا آالءَ اللَّه  لَعَلَّکُْم 

 تُفْل حُونَ 

هنگامى را که خداوند، شما را پس از  دیآور ادیو به
شما را در  و داد قرار هاآنقوم نوح جانشینان 
هاى خدا را به نعمت ،پس ؛آفرینش توانایى افزود

 باشد که رستگار شوید. ؛یادآورید

 17 (8) انفال 7
رَمَیَت ا ذ رَمَیَت ولـک نَّ الّلَه  و ما
 رَمى

ها( آن صورتبهو این تو نبودی )ای پیامبر که سنگ 
 .پرتاب کردی بلکه خدا پرتاب کرد

 60 (8) انفال 8

وَ أَع دُّوا لَهُمْ َما اسْتَطَعْتُمْ م ْن 
ٍٍ وَ م نْ ر باط  اْلخَیْل  تُرْه بُوَن ةقُوَّ

ب ه  عَدُوَّ اللَّه  وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَر یَن 
م نْ دُون ه مْ ال تَْعلَمُونَهُُم اللَُّه 

 مْ یَعْلَُمهُ

توانید و براى )آمادگى مقابله با( دشمنان، هرچه مى
از نیرو و از اسبان سوارى فراهم کنید تا دشمن خدا 
و دشمن خودتان و نیز )دشمنانى( غیر از اینان را 

را  هاآنشناسید، ولى خداوند که شما آنان را نمى
 .آن بترسانید ةلیوسبهشناسد، مى

 69 (9) توبه 9

قَبْل کُمْ کاُنوا َأشَدَّ کَالَّذ ینَ م ْن 
وَ َأکْثَرَ أَْمواًلا َو أَوْالدًا  ةً م نْکُمْ قُوَّ

فَاسْتَمْتَعُوا ب َخالق ه ْم فَاسْتَمْتَعْتُمْ 
َن م ْن ب َخالق کُمْ کََما اسْتَمْتَعَ الَّذ ی

 قَبْل کُمْ ب َخالق ه مْ 

ت که پیش از ( همچون کسانى اس)حال  منافقان
و  ثروتمندترمندتر از شما و آنان نیرو شما بودند،

، آنان از پس صاحب فرزندان بیشترى بودند؛
که گونهمند شدند. شما نیز هماننصیبشان بهره

  .خود را بردید پیشینیان شما متمتّع شدند، بهرة

10 
 هود

(11) 
52 

وَ یا قَوْم  اسْتَغْف رُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا 
عَلَیْکُمْ م دْرارًا یُْرس ل  السَّماَء  إ لَیْه 

ُقوَّت کُمْ وَ لَا  وَ یَز دْکُْم قُوًَّة إ لى
 تَتَوَلَوا مُجر م ینَ 

گناهانتان طلب  خاطربهى قوم من! از خدا ا
او  یسوبهتوبه کنید و  ،سپس ؛یدکنبخشش
به آسمان فرمان  ،اگر شما چنین کنید .یدبازگرد

باران را بر شما  بخشیاتحهاى دهد قطرهمى
فرو فرستد و نیرویى بر نیروى شما  درپییپ

 روی )از حق( برنتابید. کارانهگنهافزاید و مى

11 
 یوسف

(12) 
8 

ا ذ قَالوا لَیُوُسفُ َو اَخُوهُ َاحَبُ ا لَی 
 َنحُْن عُصْبَةٌاَب ینَا م نَا َو 

یوسف و برادرش نزد پدر »)برادران( گفتند:  کهیهنگام
 ما مردان نیرومندی هستیم. کهیدرحال ؛ترندمحبوباز ما 

12 
 یوسف

(12) 
12 

أَرْس ْلهُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَ َیلْعَبْ َو 
 إ نَّا َلهُ َلحاف ظُونَ 

او را فردا با ما بفرست تا )در صحرا( بگردد و بازى 
 کند و قطعاً ما نگهبانان )خوبى( براى او خواهیم بود.

13 
 یوسف

(12) 
14 

الذِّْئبُ وَ َنحُْن قالُوا لَئ ْن أََکلَُه 
 عُصْبَةٌ إ نَّا إ ذًا َلخاس رُونَ 

)فرزندان یعقوب( گفتند: اگر گرگ او را بخورد، 
زیانکار صورت ما ما گروهى قوى هستیم، درآن باآنکه
 .کفایت( خواهیم بود)و بى

14 
 یوسف

(12) 
17 

قالُوا یا َأبانا إ نَّا ذَهَبْنا نَسْتَب قُ وَ 
 نا ع نْدَ مَتاع تَرَکْنا یُوسَُف 

گفتند: اى پدر! ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف 
 .نها( گذاشتیمرا نزد وسایل خود )ت

     



 18                                                                             ی و تقویت قوای جسمانی ... بدنتیتربتحلیل مضمون 

 رتبط با ورزش و تقویت قوای جسمانهای مآیه -2جدول ادامة 

 ترجمه متن عربی آیه سوره ردیف

15 
یوسف 

(12) 
21 

وَ کَذل کَ مَکَّنَّا ل یُوُسفَ ف ی الْأَْرض  
ل نُعَلَِّمهُ م نْ تَأْو یل  الْأَحاد یث  َو وَ 

أَْمر ه  وَ لک نَّ أَکْثََر  اللَُّه غال بٌ عَلى
 النَّاس  ال َیعْلَمُونَ 

ما به یوسف در آن سرزمین جایگاه و  گونهنیاو 
مکنت دادیم )تا اراده ما تحقق یابد( و تا او را از 

ها بیاموزیم و خداوند بر کار خویش تعبیر خواب
 دانند.تواناست؛ ولى اکثر مردم نمى

16 
یوسف 

(12) 
22 

وَ لَمَّا بَلَغَ أَُشدَّهُ آتَیْناهُ حُکْماً َو 
 اْلمُحْس ن ینَ ع لْماً وَ کَذل کَ نَْجز ی 

و چون )یوسف( به رشد و قوّت خود رسید به او 
 گونهینحُکم )نبوّت یا حکمت( و علم دادیم و ما ا

 دهیم.نیکوکاران را پاداش مى

17 
یوسف 

(12) 
56 

وَ کَذل کَ مَکَّنَّا ل یُوُسفَ ف ی الْأَْرض  
یَتَبَوَّأُ م نْها حَیْثُ یَشاءُ نُص یُب 

نَشاءُ وَ ال نُض یعُ َأجَْر ب رَحْمَت نا مَنْ 
 الْمُحْس ن ینَ 

و به یوسف در آن سرزمین، مکنت  گونهنیاو ما 
دادیم که در آن هر جا که خواهد قرار گیرد  قدرت

کند.( ما رحمت خود را بر هرکس که  تصرّف)و 
رسانیم و پاداش نیکوکاران را ضایع بخواهیم مى

 گردانیم.نمى

18 
اسرا 

(17) 
80 

ل ی م نْ َلدُْنکَ سُلْطانًا  وَ اجْعَلْ
 نَص یراً 

ی نیرومند و برهانخودت سلطه  شیاز پی من و برا
 قرار ده.

19 
کهف 

(18) 
84 

إ نَّا مَکَّنَّا َلهُ ف ی الْأَْرض  َو آتَیْناهُ 
 ءٍ سَبَباً م نْ کُلِّ شَیْ

همانا ما در زمین به او )ذوالقرنین( قدرت دادیم و 
 عطا کردیم. اى به اواز هر چیزى وسیله

20 
انبیا 

(21) 
8 

و ما جَعَلنـهُم جََسدًا ال یَأکُلوَن 
 الطَّعام

 خورند قرار ندادیم.آنان را پیکرهایی که غذا نمی

21 
حج 

(22) 
41 

الَّذ یَن إ ْن مَکَّنَّاهُمْ ف ی الْأَْرض  
أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا 

 ب اْلمَعْرُوف  وَ َنهَوْا َعن  الْمُنْکَر  

کسانى که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، 
ها دهند و به خوبىدارند و زکات مىنماز برپا مى

 .دارندیازمها بکنند و از بدىدعوت مى

22 
نمل 

(27) 
33 

قالُوا نَْحنُ أُولُوا قُوَّةٍ َو أُوُلوا بَأٍْس 
شَد یدٍ وَ اْلأَمْرُ إ لَیْک  َفانُْظر ی ما 

 ذا تَأْمُر ینَ 

)اشراف( گفتند: ما سخت نیرومند و دالوریم )و نباید 
دربرابر یک نامه از موضع ضعف برخورد کنیم(؛ ولى 

خود را بیان فرما تا ببینیم اختیار کار با توست. نظر 
 دهى؟ )و ما با قدرت انجام دهیم.(چه دستور مى

23 
نمل 

(27) 
39 

قالَ ع فْر یتٌ م نَ اْلج نِّ َأَنا آت یکَ 
ب ه  قَبْلَ َأنْ تَقُومَ م نْ مَقام کَ َو 

 إ نِّی عَلَیْه  لََقو یٌّ أَم ینٌ 

ع فریتى از جّن )که داراى قدرت و زیرکى خاصّى 
آورم پیش سلیمان( گفت: من آن را نزد تو مىبود به 
و من قطعاً بر این  .که از جاى خود برخیزىاز آن

 .کار هم قدرت دارم و هم مورد اعتمادم

24 
قصص 

(28) 
14 

آتَیْناهُ  وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَُّه وَ اسْتَوى
حُکْماً َو ع لْماً َو کَذل َک َنجْز ی 

 الْمُحْس ن ینَ 

نیرومند شد و کامل گردید، به او چون موسى 
گونه نیکوکاران حکمت و دانش عطا کردیم و ما این

 دهیم.را پاداش مى

25 
قصص 

(28) 
15 

فَاسْتَغاثَهُ الَّذ ی م نْ ش یعَت ه  عَلَى 
 الَّذ ی م نْ َعدُوِّه  َفوَکَزَُه مُوسى

 عَلَیْه   فَقَضى

دشمنش پس آنکه از پیروان موسى بود، از او دربرابر 
موسى )به حمایت از دوست  ،پس ؛یارى خواست

 .خود( مُشتى بر او زد که کار او را ساخت
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26 
قصص 

(28) 
17 

قالَ رَبِّ ب ما َأنْعَْمتَ عَلَیَّ َفلَْن 
 ل لُْمجْر م ینَ أَکُوَن ظَه یراً 

خاطر )قدرت و( )سپس موسى( گفت: پروردگارا! به
نعمتى که بر من ارزانى داشتى، پس هرگز پشتیبان 

 تبهکاران نخواهم بود.

27 
قصص 

(28) 
26 

قاَلتْ إ ْحداهُما یا أََبت  اسْتَأْج رُْه 
إ نَّ خَیْرَ َمن  اسْتَأْجَْرتَ الْقَو یُّ 

 الْأَم ینُ 

گفت: اى پدر! او را استخدام ( یکى از آن دو )دختر
توانى( استخدام بهترین کسى که )مى ،زیرا ؛کن

 کنى، شخص  توانا و امین است.

28 
قصص 

(28) 
78 

ع لْمٍ ع نْد ی  قالَ إ نَّما أُوت یتُهُ عَلى
أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَْلکَ م ْن 

م نُْه  قَبْل ه  م نَ الْقُرُون  مَنْ هُوَ أَشَدُّ 
 وَ أَکْثَُر جَْمعاً  ةً قُوَّ

)قارون در جواب( گفت: همانا این )ثروت فراوان( 
. شده دادهة دانشى که نزد من است، به من واسطبه

دانست که خداوند قبل از او از میان آیا او نمى
 اندوزترمالها، کسانى را که از او نیرومندتر و نسل

 بودند، هالك کرده است؟

29 
روم 

(30) 
9 

أَ وَ لَمْ یَس یرُوا ف ی الْأَْرض  فَیَنْظُرُوا 
کَیْفَ کانَ عاق بَةُ الَّذ یَن م ْن 
قَبْل ه مْ کانُوا أََشدَّ م نْهُمْ قُوَّةً َو 
أَثارُوا الْأَْرضَ َو عَمَرُوها أَکْثَرَ م مَّا 

 عَمَرُوها 

آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانى که 
نیرومندتر از  هاآن بودند چگونه بود؟قبل از آنان 

 آنچه ازاینان بودند و زمین را زیرورو کردند و بیش 
 .اینان آباد کردند، آن را آباد ساختند

30 
فاطر 

(35) 
44 

أَ وَ لَمْ یَس یرُوا ف ی الْأَْرض  فَیَنْظُرُوا 
کَیْفَ کانَ عاق بَةُ الَّذ یَن م ْن 

م نْهُمْ قُوَّةً َو قَبْل ه مْ وَ کانُوا أََشدَّ 
ءٍ ف ی ما کانَ اللَّهُ ل یُعْج زَهُ م نْ شَیْ

السَّماوات  وَ ال ف ی الْأَْرض  إ نَّهُ کاَن 
 عَل یماً قَد یراً 

آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند که سرانجام 
کسانى که قبل از ایشان بودند و قدرتشان بیش از 

و زمین ها در آسمان زیچچیهآنان بود چه شد؟ و 
)و از حیطة  درآوردنیست که خداوند را به عجز 

 قدرت او خارج باشد.( البتّه او بس آگاه و تواناست.

31 
ص 

(38) 
17 

ما یَقُوُلونَ َو اذْکُْر  اصْب رْ عَلى
 عَبْدَنا داوُدَ ذَا الَْأیْد  إ نَُّه أَوَّابٌ 

ما  ةگویند شکیبا باش و بند)اى پیامبر!( بر آنچه مى
، حالنیاّما باا ؛داود را یاد کن که صاحب قدرت بود

 درگاه ما داشت. یسوهمواره روى به

32 
غافر 

(40) 
21 

أَ وَ لَمْ یَس یرُوا ف ی الْأَْرض  فَیَنْظُرُوا 
کَیْفَ کانَ عاق بَُة الَّذ ینَ کانُوا م ْن 
قَبْل ه مْ کانُوا هُمْ أََشدَّ م نْهُمْ قُوَّةً َو 

الَْأرْض  فََأخَذَهُُم اللَُّه آثاراً ف ی 
ب ُذنُوب ه مْ وَ ما کانَ َلهُمْ م َن اللَّه  

 م نْ واقٍ 

آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند عاقبت کسانى که 
پیش از آنان بودند و قوت و آثارشان در زمین 

تر و نیرومندتر از اینان بوده چگونه بوده است؟ سخت
گناهانشان )به قهر خاطر پس، خداوند آنان را به

خود( گرفت و دربرابر )قهر( خداوند براى آنان هیچ 
 مدافعى نبود.

33 
غافر 

(40) 
67 

هُوَ الَّذ ی خَلَقَکُْم م ْن تُرابٍ ثُمَّ 
م نْ نُطْفٍَة ثُمَّ م نْ عَلََقةٍ ثُمَّ 
یُخْر جُکُمْ ط فْلًا ثُمَّ ل تَبْلُغُوا 
أَشُدَّکُْم ثُمَّ ل تَکُونُوا شُیُوخًا َو 

 م نْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّى م نْ قَبْلُ 

او کسى است که شما را از خاك آفرید. سپس از 
(، سپس شدهبستهاى )خون از علقه اى، سپسنطفه

آورد، ها( بیرون مىنوزادى )از رحم صورتبهشما را 
دهد( تا به کمال قوّت خود سپس )رشدتان مى

برسید )و( آنگاه تا پیر شوید و بعضى از شما پیش 
 میرد. از رسیدن به پیرى مى
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34 
غافر 

(40) 
82 

أَ فَلَمْ یَس یرُوا ف ی الْأَْرض  فَیَنْظُرُوا 
کَیْفَ کانَ عاق بَةُ الَّذ یَن م ْن 
قَبْل ه مْ کاُنوا أَکْثََر م نْهُمْ َو َأشَدَّ 
 قُوَّةً َو آثارًا ف ی الْأَْرض  فَما أَغْنى

 عَنْهُمْ ما کانُوا یَکْس بُونَ 

پس آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت 
اند چه شد )و چگونه کسانى که پیش از آنان بوده

نابود شدند؟ آنان( تعدادشان از اینان بیشتر و قدرت 
تر( بود؛ اما تر )و فزونو آثارشان در زمین سخت

 را به دست آورده بودند به کارشان نیامد. آنچه

35 
فصلت 

(41) 
15 

فَاسْتَکْبَرُوا ف ی الْأَْرض   فَأَمَّا عادٌ
ب غَیْر  اْلحَقِّ وَ قالُوا َمنْ َأشَدُّ م نَّا 

أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذ ی  ةً قُوَّ
 ة ًخَلَقَهُمْ هَُو َأشَدُّ م نْهُْم قُوَّ

پس قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و 
آیا « کیست که از ما قدرتمندتر باشد؟»گفتند: 

تر ندیدند که همان خداوندى که آنان را آفرید قوى
 هاست؟ از آن

36 
زخرف 

(43) 
8 

 فَأَهْلَکْنا أََشدَّ م نْهُمْ بَطْشاً وَ مَضى
 مَثَلُ الْأَوَّل ینَ 

تر از این قدرت سخت ازنظرپس ما کسانى را که 
بودند هالك کردیم و سرنوشت  کاراناسراف

 پیشینیان تکرار شد.

37 
احقاف 

(46) 
15 

حَتَّى إ ذا بََلغَ َأشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَْربَع یَن 
سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْز عْن ی َأنْ أَشْکَُر 
 ن عْمَتَکَ الَّت ی أَْنعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلى

 وال دَیَّ وَ أَْن أَعْمَلَ صال حاً 

شود،  ساله چهلبه رشد کامل رسد و  که آنگاهتا 
گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تا نعمتى را که بر من 
و بر پدر و مادر من لطف کردى، شکرگزارى کنم و 

 اى انجام دهمعمل شایسته

38 
احقاف 

(46) 
26 

وَ لَقَْد مَکَّنَّاهُمْ ف یما إ نْ مَکَّنَّاکُْم 
ف یه  وَ جَعَلْنا لَهُمْ َسمْعاً وَ أَبْصارًا 

عَنْهُمْ سَمْعُهُْم  أَغْنى وَ أَفْئ دَةً فَما
وَ ال أَبْصارُهُْم وَ ال أَفْئ دَتُهُْم م ْن 

ءٍ إ ْذ کانُوا یَْجحَدُونَ ب آیات  شَیْ
 اللَّه  

و همانا به قوم عاد چنان امکاناتى دادیم که به شما 
( ندادیم و به آنان گوش و چشم و دل مکه)اهل 

دادیم؛ ولى گوش و چشم و دل آنان به حالشان 
سودى نبخشید؛ زیرا، پیوسته آیات خدا را انکار 

 .کردندمى

39 
محمد 

(47) 
13 

وَ کَأَیِّنْ م نْ َقرَْیةٍ ه یَ أََشدُّ قُوًَّة 
م نْ قَرْیَت کَ الَّت ی أَْخرَجَتَْک 

 أَهْلَکْناهُمْ فَال ناص رَ َلهُمْ 

و چه بسیار )مردم( شهرها که از )مردم( شهرى که 
نیرومندتر بودند. ما آنان را هالك تو را بیرون کردند، 

 کردیم و براى آنان هیچ یاورى نبود.

 36 (50ق ) 40
وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ م نْ قَْرنٍ هُْم 
أَشَدُّ م نْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا ف ی 

 الْب الد  

هایى را که نیرومندتر و پیش از اینان چه بسیار نسل
خود و کشورگشایى(  از ایشان بودند و )با قدرت و

 به شهرها نفوذ کردند، هالك کردیم.

41 
نجم 

(53) 
 6و  5

ذُو م رٍَّة  .عَلَّمَُه شَد یُد الْقُوى
 فَاسْتَوى

)وحى را خداوند ( قوى قدرت به او آموخت. 
 )خداوند ( صاحب صالبت که سلطه یافت.

42 
مجادله 

(58) 
و  20
21 

رُسُل ی إ نَّ کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْل بَنَّ َأَنا وَ 
 اللََّه قَو یٌّ عَز یزٌ 

خدا چنین مقرر داشته که من و رسوالنم پیروز 
 یر است.ناپذشکستخداوند قوى و  چراکهشویم؛ مى

43 
انشقاق 

(84) 
6 

 یا أَیَُّها الْإ نْسانُ إ نَّکَ کاد حٌ إ لى
 رَبَِّک کَْدحًا فَُمالق یه  

بسیارى ی پروردگارت تالش سوبههان اى انسان! تو 
 دارى و سرانجام به لقاى او خواهى رسید.
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مورد  135 قرآن کریمها از شود، مجموع کل کدگذاریمشاهده میکه در جدول شمارة سه طورهمان

 ربارةکد( د 44درصد ) 1/32چگونگی،  دربارة شدهاستخراجکدهای از کد(  57درصد ) 53/42است. 

این و تقویت قوای جسمانی هستند.  یبدنتیتربچرایی  کد( دربارة 34درصد ) 37/25چیستی و 

، شده است. همچنین دیتأکچیستی  ،بیشتر بر چگونگی و سپس قرآنکه در  کندمطلب بیان می

کد(،  30) و تقویت قوای جسمانی یبدنتیتربهای ماهیت متعلق به مضمون بیشترین فراوانی

کد( است که  28) و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتکد( و اصول  30) اسالم مطلوب یبدنتیترب

همراه  اخالق بالکه باید ب ؛ارزش نیست ییتنهابهو تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیت دهدیمنشان 

 باشد و مطلوب اسالم باشد.
 

 قرآنو تقویت قوای جسمانی از منظر  بدنیتربیتابعاد مدل  -3جدول 

 کد فراوانی مضامین فراگیر پژوهش اهداف

 چرایی

 9 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیت انگیزه و هدف

 19 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیت مبانی فلسفی

 6 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتنگرش 

 چیستی
 13 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتآثار 

 30 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتماهیت 

 چگونگی
 30 مطلوب اسالم بدنیتربیت

 28 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیت اصول

 135 هاجمع کل کدگذاری
 

و تقویت قوای جسمانی طراحی  بدنیتربیت یبعدسه، یک الگوی قرآن کریمها در طبق تحلیل مضمون

ن الگو دارای سه بعد چرایی، چیستی دهد. ایپاسخ می های پژوهشد که هر بعد به یکی از پرسشش

ن هریک به تبیی ،است. در ادامه کریمقرآن ه و تقویت قوای جسمانی از دیدگا بدنیتربیت چگونگی و

 پردازیم.می های پژوهشلسؤادادن به از ابعاد این الگو و پاسخ

 قرآن کریمو تقویت قوای جسمانی از منظر  بدنیتربیتچرایی 

یعنی حدود  ؛کد 34 پردازیم.می قرآنو تقویت قوای جسمانی در  بدنیتربیت یابتدا به بررسی چرای

و تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیت، به بعد چرایی قرآن کریماز  شدهاستخراجدرصد از کدهای  26

و  بدنیتربیتلزوم  یطورکلبه، است شده دادهنشان  که در شکل شمارة یکگونههماناشاره دارند. 

جو وجست بدنیتربیتانگیزه و هدف و  ها،توان در مبانی فلسفی، نگرشمیتقویت قوای جسمانی را 

 کرد.
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 قرآن کریمو تقویت قوای جسمانی از منظر  بدنیتربیتهای مرتبط با بعد چرایی مضمون شبکة -1شکل 
 

که  یانسان از زمان ،زیرا ؛رشد و سالمتی است و الزمة زندگی بشر از ضروریات بدنی تحرك و فعالیت

با هدایت تکوینی که خدا در نهاد او قرار داده است حرکت و  ،کندالیت و تحرك پیدا میفع قدرت

 یو سالمتاز رشد  ،منظم داشته باشد تیو فعالو تا پایان عمر هرچه تحرك  کندزدن را آغاز میپاودست

معرض در اشیسالمت اندازه رشد وهمانبه شود،او کمتر  چه فعالیتو هرخواهد بود  بهتر نیز برخوردار

و  بدنیتربیتدر اسالم  ،شودمشاهده میشمارة یک که در شکل طورهمان. گرفتخواهد قرار آسیب 

 دیگران، خود و جهت کمک به؛ بلکه تقویت جسم باید درارزش نیست ییتنهابهتقویت قوای جسمانی 

رسیدن به کمال و سعادت  ،تیدرنهاانجام تکالیف الهی و  ،یشناسانسان، یشناسارزش، یشناسمعرفت

و تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیتمورد برای اینکه به دیدگاه اسالم در ،در ادامه اخروی باشد.

شمارة چهار در جدول را  آنانگیزه و هدف  های مرتبط با مبانی فلسفی، نگرش، ومضمون ،بپردازیم

 ایم.آورده
 

 

 

 

 

 

شناسیمعرفت شناسیارزش   

 چرایی

نگرش به 

 دیگران

نگرش 

 به خود

شناسیانسان  

رسیدن به 

 کمال

انجام 

 تکلیف

انگیزه و 

 هدف

مبانی  نگرش

 فلسفی
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 بدنیتربیتو انگیزه و هدف  ،های مرتبط با مبانی فلسفی، نگرشمضمون -4جدول 

 فراوانی کد های پایهمضمون دهندههای سازمانمضمون های فراگیرمضمون

 مبانی فلسفی

 

 یشناسمعرفت

 3 ادیان الهی خواستة

 4 کسب دانش و حکمت الزمة

 1 ضرورت جامعه

 یشناسارزش
 2 ارزش و فضیلت قدرت

 3 عامل پیروزی و موفقیت

 یشناسانسان

 1 .انسان نیازمند تفریح است

 2 .انسان نیازمند تغذیه است

 3 .انسان فانی است

 نگرش

 نگرش به خود
 2 نداشتن حب نفس و غرور

 1 مراقبت از خود

 نگرش به دیگران
 1 اتحاد

 2 مراقبت و حمایت

 انگیزه و هدف

 

 انجام تکالیف الهی

 2 منکرازو نهی معروفامربه

 1 نماز اقامة

 1 حکومت عدل اقامة

 رسیدن به کمال
 3 رضایت خداوند

 2 انجام کارهای بزرگ

 

ادیان الهی و هم جامعه است و برای کسب  ، تقویت جسم هم خواستةشودکه مشاهده میطورهمان

نیز به تفریح و ورزش  ،به غذا و همسر نیاز داردانسان که طورنیز ضروری است. همان دانش و حکمت

 رایبتواند ورزشکاری را تربیت کند که باسالم است که  دیتأکو  موردنظرنیاز دارد. تقویت جسم 

 جهت کمک به دیگران گام بردارد.را به سعادت و کمال برساند و در رضایت خداوند گام بردارد و انسان

 قرآن کریمو تقویت قوای جسمانی از منظر  بدنیتربیتچیستی 

تحلیل  ای جسمانی باید داشته باشد. نتیجةهایی است که تقویت قوویژگی ز چیستی مجموعةمنظور ا

درقالب  و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتچیستی  دربارة قرآن کریماز  شدهاستخراجهای مضمون

 است. شدهدادهنشان  ها، در شکل شمارة دومضمون شبکة

 

 

 

 
 



 78                                                                             ی و تقویت قوای جسمانی ... بدنتیتربتحلیل مضمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآناز منظر  بدنیتربیتهای مرتبط با بعد چیستی مضمون بکةش -2شکل 
 

در  ،پرداخته شودو تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیتمورد برای اینکه به دیدگاه اسالم در ،در ادامه

 .اندمدهآ بدنیتربیت و ماهیت آثارهای مرتبط با مضمون پنج، جدول شمارة
 

 بدنیتربیتآثار و ماهیت های مرتبط با مضمون -5جدول 

 فراوانی کد های پایهمضمون دهندههای سازمانمضمون های فراگیرمضمون

 آثار

 منفی

 1 مانع ایمان

 1 غفلت مایة

 1 پذیرفتن حقمانع

 مثبت
 4 یریپذتیمسئول

 1 اجرای عدالت

 آموزعبرت

 1 فریب وسیلة

 2 های ستمگرتنابودی قدر

 2 غرور بازدارندة

 ماهیت

 نسبی
 11 فانی

 4 ریرپذییتغ

 ارزش و فضیلت

 7 .ارزش نیست ییتنهابه

 5 .لطف و احسان خداوند است

 3 .آفرین استمسئولیت
 

که چنانچه در دست  تقویت جسم هم آثار مثبت و هم آثار منفی دارد ،شودکه مشاهده میطورهمان

شود و نماز و تشکیل حکومت صالح و عادل می امةاق عث برپایی عدل،اب ،و صالح باشد مانیباافرد 

 چیستی

 منفی

 مثبت

عبرت 

ارزش و  نسبی آموزی

 فضیلت

 آثار
 ماهیت
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باعث غرور و سرپیچی از حق و ظلم به  ،و ظالمی مانند فرعون باشد مانیایبچنانچه در دست افراد 

است و حتی  ریرپذییتغنسبی و  ،بیانگر این است که قدرتنتایج  ،همچنین شود.دیگران می

قدرتمند باید همیشه خداوند دست خواهند داد. افراد ها نیز روزی قدرت خود را ازقدرتمندترین انسان

ایمان داشته  «ا باهللالّ ةً وَّال قُ»نظر داشته باشند و قدرت خود را لطف و احسان خداوند بدانند و به را در

 باشند.

 و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتگونگی چ 

 بدنیتربیتچگونگی  دربارة کریمقرآن از  شدهاستخراجهای تحلیل مضمون در شکل شمارة سه، نتیجة

 است. شده دادهها نشان مضمون و تقویت قوای جسمانی درقالب شبکة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآناز منظر  بدنیتربیت گونگیهای مرتبط با بعد چمضمون شبکة -3شکل 

 

پرداخته و تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیتمورد چگونگی برای اینکه به دیدگاه اسالم در ،در ادامه

نمایش  در جدول شمارة شش مطلوب یبدنتیتربو  بدنیتربیت اصولهای مرتبط با مضمون ،شود

واضع، : تاز نداعبارت بدنیتربیتاصول اخالقی  ،کنیدکه در جدول مشاهده میطورهمان .اندشده داده

 ،نیهمچن. یزیستظلمو  نداشتنغرورمناسب و بجا از قوای جسمانی،  احترام به پیشکسوت، استفادة

، ر اینکهدارد و دیگنیاز هزینه  صرف به بدنیتربیتاین است که  بدنیتربیتاصول اقتصادی حاکم بر از 

خودداری کرد. اسالم برای اضافی و نابجا  یهاوپاشختیرکرد و از جویی کردن باید صرفهدر هزینه

اینکه رقابت باید برافزونکند می اهمیت مسابقه، ذکر بیان برو عالوه کندیماصولی را مطرح  رقابت نیز

نیازمند یک مربی متعهد  ، ویعادالنه باشد و فرد برای پیروزی در رقابت نیازمند تالش و پشتکار است

 اقتصادی

 اخالقی

اوقات  رقابت
 فراغت

 چگونگی

هاویژگی  

اصول 
بدنیتربیت  

-تربیت

بدنی 
 مطلوب

های رشته
 ورزشی
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ارزش است که همراه صورتی در و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیت ،اسالم ازنظر .نیز استو توانمند 

آلودگی و ناپاکی  از دوربهصبر و احسان باشد و در محیطی مناسب و  داری،، علم، عقل، امانتمانیا با

 نظر والدینشان باشد.شد و برای کودکان و نوجوانان زیربا
 

 مطلوب بدنیتربیتو  بدنیتربیت اصولهای مرتبط با مضمون -6 جدول

 فراوانی کد های پایهمضمون دهندههای سازمانمضمون های فراگیرمضمون

 بدنیتربیتاصول 

 

 اخالقی

 3 تواضع

 1 احترام به پیشکسوت

 2 مناسب استفادة

 6 نداشتنغرور 

 2 یزیستظلم

 اقتصادی
 2 نیازمند بودجه

 1 ییجوصرفه

 رقابت

 4 عادالنه

 2 نیازمند تالش

 3 اهمیت مسابقه

 2 توانمندی مربی

 مطلوب بدنیتربیت

 فراغتاوقات
 2 محیط مناسب

 2 با نظارت ولی

 هاویژگی

 10 و عقل همراهی با علم

 8 مانیا باهمراهی 

، صبر و یدارامانتهمراهی با 

 احسان
6 

 2 و سوارکاری تیراندازی های ورزشیرشته

 

 یریگجهینتبحث و 
بود.  قرآن ازنظر و تقویت قوای جسمانی بدنیتربیتجایگاه و اهمیت بیان  ،پژوهش حاضرهدف از انجام  

 ندنشان دادمورد چرایی ها دربررسیاست.  یبررسقابلاز سه بعد چرایی، چیستی و چگونگی  نتایج پژوهش

برای بودن بر یک ضرورت و عالوه ارزش و فضیلت استو تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیتاسالم  در که

 یهاجنبهتقویت  موازاتبهاسالم  و ادیان الهی است سالمت جسمی و روانی جامعه، خواستة نیتأم

از « اشدّ» ةبارها کلم قرآنکه در صورتیبه ؛است کردهتوجه  نیزو ایمانی به تقویت جسمانی  علمی

ی کمال خلقت و اعتدال معنابه «استواء» ةاز ماد« استوی»کلمة شدن و معنای نیرومندبه «شدت» ةدما

حکمت و دانش  ادگرفتنیبین سالمتی و نیرومندی جسمانی و  مستقیمی ارتباط که گویا اندشدهبیان 
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و  نیتریواقع عنوانبهدر سنین تحصیلی  یبدنتیترب زیاداهمیت  ، باوجودمتأسفانه رد.وجود دا

مسئوالن، اولیا و قوانین کمترین توجه به این حوزه علت برخی مسائل فرهنگی، نیاز، به نیتریکاربرد

 ارتباطهایی که مستقیم با نبود تحرك و فعالیت بدنی در ما از انواع بیماری براین، جامعةاند. افزونکرده

و جانبی است و  زائدو ورزش در ذهن و روان جامعه امری  یبدنتیرباما هنوز ت ؛بردیمرنج  هستند،

نظر ها و اقشار جامعه مستولی است و بهمورد تحرك و فعالیت بدنی بر تمام الیهین آفت نگرشی درا

 یبدنتیتربپیش است. درس ا سرمنزل مقصود راه بسی دشوار دربهبودهای چشمگیر ت رسد باوجودمی

مکان اجرای این درس وجود ندارد و جایگاه  اساساً ؛ زیرا،است شوپرورآموزشدر ترین درس مظلوم

معلمان  ،درواقعاست. آموزان و غیره مرور اولیا، معلمان، دانشعبوروو  وآمدرفتانجام این درس محل 

آنان به  ةاندازبهکنند که در همان زمان هر شخص دیگری را میاین درس را در مکانی اج یبدنتیترب

یوسف  سورة 12این درحالی است که خداوند در آیة  دسترسی دارد و دراختیار وی است.آن محیط 

که در طورهماندارد.  دیتأکانجام فعالیت جسمانی برای کودکان در محیط پاك و امن  بر ضرورت

جسمی  ازنظرشدن انسان داند که باعث قویسالم ورزشی را مفید میآمده است، ا )ع(داستان حضرت موسی 

ت رضای خداوند جهوم از نیروی خود استفاده کند و درکمک به مظل ، فرد بتواند برایبع آنتشود و بهو روحی 

 . گام بردارد
فی مناسب و خواب کا بر فعالیت جسمی به تغذیةنتایج پژوهش نشان داد که انسان برای نیرومندشدن عالوه

 که مافوق همةو فناپذیر هستند و تنها قدرت خداوند است بی ، نسهاقدرت نیاز دارد و باید بداند که همة
 دیگران ازبر خود نفس و غرور پرهیز کند و عالوه؛ بنابراین، انسان باید از حباست ریفناناپذو است ها قدرت

 ،و قوای جسمانی بدنیتربیتحاکی از آن است که هدف غایی و نهایی  نتایج پژوهش. نیز حمایت و مراقبت کند
مورد ، نتایج پژوهش درانجام تکالیف الهی و رسیدن به کمال و جلب رضایت خداوند متعال است. همچنین

و هم آثار مثبت تواند هم آثار و تقویت قوای جسمانی حاکی از آن است که قدرت می بدنیتربیتچیستی 
و اجرای عدالت خواهد بود  یریپذتیمسئولباعث  ،. چنانچه قدرت در دست افراد صالح باشدداشته باشد منفی
، مانع ایمان، مایة غفلت و نپذیرفتن برای همه است و چنانچه در دست افراد کافر باشد برکت و ریخ و مایة

ست ا قدرتی که دارند لطف و احسان خداوندرزشکاران ما توجه داشته باشند باید و حق خواهد بود؛ بنابراین،
از قدرت خود استفادة مناسب کنند و باید تالش کنند که  رو،است؛ ازاینآفرین و برای افراد توانمند مسئولیت

موضوع  جهت رضای خداوند گام بردارند و با رعایت سجایای اخالقی الگوی مناسبی برای جوانان باشند.در
بسیاری از  تواندیمتربیتی ورزش  یهاجنبهتوجه به  کهیدرحال ؛فراموشی ورزش تربیتی است ،دیگر

کند  وفصلحلشکالت اخالقی و مشکالت جسمانی بدنی، م یهایناهنجار ازجملهرا مشکالت جامعه 
 ییجوصرفه ،ستدر اسالم ا یبدنتیتربای سالم که هدف جامعه داشتن بر، عالوهو از این رهگذر

 داشته باشد. اقتصادی نیز
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اسالم است که  موردنظرو تقویت قوای جسمانی  بدنیتربیتنشان داد که  درمورد چگونگی نیز نتایج پژوهش
 زیرا، ؛بر ورزش همگانی تأکید داردهم اسالم  ،بنابراین؛ ، احسان و علم همراه باشدیدارامانت، عقل، مانیا با

 هماهنگ است و هم «استتعتم من قوهواعدو م» است و با آیة هدف اصلی آن تأمین سالمت عمومی جامعه
ای دارای فضائل چنانچه ورزشکار حرفه و موافق است کامالً ،ورزش قهرمانی که با تکیه بر اخالقیات باشد بر

جای گرفته  هادر دلتختی  پهلوانجهانکه همچنان و جامعة خود افتخار است؛اخالقی باشد، برای اسالم 
دلیل سجایای ، بلکه بههای متعددقهرمانیخاطر به تنهانهجهانی برخوردار است که این  است و از محبوبیت زیاد

 ،روح سالمت بهد که نداری از سالمت جسم باید چنان باشهای پاسبرنامه است؛ بنابراین،ایشان اخالقی 
 و هستندانسان و اخالق اصل  قتیو حقروح  ه اینکه،خالص .دنقلب و اخالق انسان ضرر و زیانی نرسان
رسیدن اصل الزم ثمرفرعی که پرورش آن برای به البته د؛هستنجسم و کارهای جسمانی همه فرع 

بینش وسیع،  ، داشتن دانش وبودنکار مسلمان را داشتن ایمان، امینک ورزشی هایویژگیاسالم است. 
 ةبارزترین نمون کند.و بخشش و پرهیز از غرور بیان می ، گذشتسبقت در کار خیر، حمایت از مظلوم

 برایآن حضرت  ه است.داشت نظیریبیکه قدرت بدنی است حضرت علی )ع(  ،یک ورزشکار در اسالم
 یربازیشمش ،یازورخانه یهاورزشمانند  هاییورزشحفظ سالمت و آمادگی جسمانی خود همیشه 

 شده «شیر همیشه پیروز خدا»یعنی  ؛«اسداهلل الغالب»و ملقب به  نددادمیرا انجام  یسواراسبو 
در اسالم، است که  دلیلنیبد جود دارد.روان ارتباط نزدیک و نیرومندی و تن و تردید، بینبدون .است

شده است و بلکه به موازات جسم، به روح نیز توجه  است؛ تنها به تربیت و پرورش جسم توجه نشده
روزه نماز،  جاآوردندعاکردن، به اند؛ ازقبیلشده واردتربیت و تقویت آن  ةنیدرزمفراوانی  دستورهای

دارای ارزش انسانی نیست و انسان را از  ییتنهابهپرداختن به جسم وگرنه  ؛عباداتانجام  یطورکلبهو 
است  با توجه به اینکه اسالم به ورزش و نیرومندی اهمیت داده .کندینمخارج  بودنمحدودة حیوان

ورزش فرض است  ورزشکاران و جامعةبر  ،کنار ورزش به کسب فضائل اخالقی تأکید کرده استو در
 ل اخالقی آراسته کنند.کنند خود را به فضائکه فعالیت میکه در هر نوع ورزشی 
افرادی شایستة  و آفرین هستندجسمی مسئولیت توانداشتن که نیرومندی و  نتایج پژوهش نشان داد

؛ اشندبرخوردار بنیز و توان علمی  یدارامانت ، از ایمان،بر توان جسمیرهبری هستند که عالوه
دو دلیل انتخاب ایشان را  یلاسرائلوت و قوم بنیبا اشاره به داستان طا قرآنکه خداوند در گونههمان

نه قدرت مالی  ؛کندیمیعنی قوای جسمانی و ورزیدگی بیان  ؛یعنی دانش و قدرت بدنی ؛توانایی علمی
در داستان حضرت  بود. همچنین،اسرائیل فضیلت قدرتمندان قوم بنی ازنظرو افتخار نژادی و نسبی که 

اشراف  ازنظر کهحالی؛ درکندبودن معرفی میتخاب ایشان را نیروی بدنی و امیندلیل ان)ع( موسی 
 با انتخاب طالوت برای دلیل،همینند و بهاصل و نسب دلیل برتری بودنیز مال و ثروت و  ،یلاسرائبنی

ت را برای شما انتخاب کردیم و علم و )قدرت( جسم ولی خداوند فرمود: طالو ؛فرماندهی مخالف بودند
های ورزشی به افرادی توانمند، جوان بهتر است در سازمان قرآناو را وسعت بخشیدیم. با توجه به نظر 

 یساالرستهیشاواگذار کنیم و اصل  تیمسئول ،که دارای علم و ایمان هستند یبدنتیتربو متخصص 
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ی جوان و شایسته افراد انتخابطول تاریخ اسالم شاهد زیرا، ما در ؛را رعایت کنیم ییگراجوانو 
 ترباتجربهافراد  کهیدرصورت ایم؛سمت فرماندهی بوده همچون حضرت علی )ع(، طالوت و اسامه به

کشوری اسالمی  کهایران در  ،بنابراین ؛مسئولیت را بپذیرند توانستندیمکه  دبودنسنی نیز  ازلحاظ
ن دارایی، برای انتخاب مسئوال ناشمعیار را الگو قرار دهند وحضرت محمد )ص( ید ن بامسئوال است،

 .کنند دیتأک و علمی دینی یساالرستهیشابلکه باید بر  ؛باشدنشهرت و وابستگی حزبی 
های سخت و جسمانی برای انجام کار یتوانمندبه کسب  توانیمکه ازجمله ورزش فواید زیادی دارد 

باعث پیشگیری  بلکه نیرومندی بدنی نیست؛ منحصر به کرد؛ ولی فایدة ورزش سنگین زندگی اشاره
 تریقو دادن بهتر وانجام و اندام تناسب جادیا ،یو اخالق یروان سالمت جسمی، نیتأم ،هایماریباز 

 ایمان اشخاص همراه ةیروحورزش است که به  ،اسالم به آن تأکید دارد آنچه .شودیمتکالیف دینی 
اندازه همان، بهردیگیمکه بدن انسان قوت و نیرو طورهمانیعنی  با سجایای اخالقی فرد افزوده شود؛

 و بلکه باالتر روح انسان نیز رشد و تعالی پیدا کند. 
 :دنشویمهای زیر ارائه پیشنهاد ، با توجه به نتایج پژوهشتیدرنها

 ورزشی یهاتیفعالانجام به  شانروانی را متناسب با وضعیت روحی و سالبزرگ نسل جوان و -1
 .دافزایش پیدا کن -اسالم است که خواستة-سطح سالمت جامعه ورزش  سرانةافزایش تا  تشویق کنیم
ناشی از نداشتن  یهانهیهزعواقب و  کردن استفاده از مراکز ورزشی، بیانترارزان طریقاین مهم از

ورزش با  تشویق مردم به  جهتدرجماعات  و ائمة هجمعنماز یهابونیاز تراستفاده  ،فعالیت بدنی
مختلف ورزشی  یهاروشاستفاده از  جهتدرتغییر فرهنگ مردم  دینی، اتیو رواتوجه به احادیث 

فراد ا یجابهافراد ارزشی  عنوانبه گرافراد ورزشمردم به  و تغییر دید یروادهیپو  یسواردوچرخهنظیر 
  است؛ ریپذامکان غیرکارآمد

، الگوهای ارزشمند نگاه کنند عنوانبهها به ورزشکاران تغییر کند و به آنبرای اینکه دید جامعه  -2
 عنوانبه ،کنندهای اسالمی را رعایت میورزشکارانی را که سجایای اخالقی و ارزش هارسانهبهتر است 

برخی  یهایبداخالقاز بازتاب  ها و پرهیزکردن و بازتاب کارهای ارزشی آنپررنگالگو مطرح کنند و با 
 های اسالمی شوند؛امکان موجب گرایش جوانان به ارزش، درحدورزشکاران

دادن زیرا، اولویت ؛توجه صرف تفریحی به ورزش یجابهدادن به ورزش تربیتی در مدارس اولویت -3
 ای سالمجامعهتربیت  زمینةهای جسمی، روحی و روانی با اصالح ناهنجارید توانیمبه ورزش تربیتی 

 کند؛ مندبهرهاز مزایای اقتصادی پیشگیری نیز جامعه را و  کند را فراهم

 دهیسرپوشطریق احداث فضاهای و امن برای ساعات ورزش مدارس از کردن محیطی سالمفراهم -4
ز های ورزشی آموزنده ابیان داستان . همچنین،دبیران ورزش در مدارس محیط مدرسة یسازمنیایا 

-های اخالقی و ارزشدادن به ارزشاولویتبا  بدنیتربیتآموزان در ساعات )ع( برای دانش زندگی ائمه

 ر تابلوی اعالنات مدرسه؛د بدنیتربیتدر ساعات  بااخالقآموزان عکس دانش صبهای اسالمی و نیز ن

 ؛ارزشی برای انجام فعالیت ورزشی یسازفرهنگ ی در دیوار مدارس با هدفنصب احادیث ورزش -5
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 .های ورزشیانتخاب و انتصاب افراد دارای توانایی تخصصی، علمی و ایمانی در سازمان -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 قرآنبدنی و تقویت قوای جسمانی از منظر های مرتبط با تربیتمضمون ةشبک -4شکل 
 

 انجام قرآناز منظر  یبدنتیتربمورد کنون پژوهش جامعی درتاگفته شد که  مسئلهدر مقدمه و بیان 

های هستیم. با توجه به یافته قرآناز منظر  یبدنتیتربمورد ی جامع درمدل دنبال ارائةاست و به نشده

 اصلی پژوهش؛ سؤالکه شامل سه  شودیممشاهده  شمارة چهاردر شکل  آمدهدستبهمدل  پژوهش،

 ست.ا یبدنتیتربیعنی چرایی، چگونگی و چیستی 
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Abstract 
Sports, recreation and healthy body and mind refreshing grants, the principles are essential 

in the lives of human beings. Since Islam is a religion of nature is the desire to be 

recognized and it has confirmed and strengthened, but this concept and its various 

manifestations in the form of a scientific model is not provided. Whereas sport is one of 

the things that the topics raised in the world and in many ways it's a lot to deal. The study 

was patterned after the Qur'an as a guide to practical life, sports fields and strengthen the 

verse of the Quran's strength. The aim of this study examines three basic questions of why, 

what and how of Physical Education and reinforce the strength of the Qur'an and the valves 

provide a comprehensive approach in the field. This research is a fundamental study of 

descriptive - exploratory, to investigate the pattern of physical education and reinforce the 

strength of content analysis was used. To collect and identify issues related to the 

theoretical foundations of experts were the first sports, the full study the Quran, related 

themes were extracted and coded. The results showed that this model has three dominant 

theme, 7 overarching themes, 18 themed organizers and 50 basic attributes. The 

relationship between these themes are presented in the form of a pattern. According to the 

results of the research, it is suggested that the managers of sports organizations be 

considered Merit and expertise. 
 

Keywords: Quran, Physical Education, Improvement Physical Strength, Qualitative 

Methodology, Content Analysis. 
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