بسمه تعالي

مقدمات آموزش ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي

من مي دانم ورزشکاران در گودهاي زورخانه به یاد خدا هستند ،یاد امیرالمؤمنین (ع) هستند .تقویت کنید یاد خدا را،
تقویت کنید یاد موال را.
حضرت امام خمیني (ره)
ورزش باستاني براي ما ،فقط یك ورزش نیست ،یك تاریخ ویك فرهنگ است.
مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

مقدمه
«ورزش پهلوانی»؛ که آميخته به خصلت هاي فداکاري و «جوانمردي» است مشتمل بر صدق و صفا ،فروتنی ،خودشکنی و پرهيز از
خودخواهی ،خودبينی و سفر باطنی به مرزهاي الیتناهی حق پرستتی ،حتق جتویی و حتق طلبتی استتد در یتل کلمته «اعتتیي
معنویت» همراه با پرورش جسم و قدرت جسمانی در آحاد جامعه ما می باشدد چنانکه در گذشته نه چندان دور دراکثتر شتهرهاي
ایران« ،پهلوانان» در «زورخانه ها» یکی از متخلق ترین چهره هاي مردمی و تکيه گاه قابل اعتماد براي قشر ضعفا و مظهر «احقتاق
حق» ،شجاعت و ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و مقابله با ستم و ستمگري بوده استد اینل باتوجته بته ارزش و اهميتت ورزش
هاي باستانی و زورخانه اي ،درفرهنگ عمومی کشور و با عنایت به توصيه هاي موکد مقام معظم رهبري (مدظله العتالی مبنتی بتر:
توسعه فرهنگ پهلوانی ،فداکاري ،جوانمردي و احياي فضایل اخیقی و همچنين ،حفظ و تقویت فضاي فرهنگی ورزش زورخانته اي
و به منظور آشنایی دانش آموزان با این رشته ملی و افزایش روحيه ي جوانمردي و پهلوانی در بين آنان ،دستتورالعمل ورزش هتاي
زورخانه اي و پهلوانی تهيه و تدوین گردیده استد
همچنين ،شوراي فرهنگ عمومی (مصوب جلسه  ۸۱۵مورخ  ۵۵/9/۱1با هدف ترویج و رونق ورزش زورخانته اي ،بته منظتور
توسعه فضيلت پهلوانی در فضاي فرهنگی کشور خصوصاً نسل جوان و به استناد موافقت شوراي عتالی انقتیب فرهنگتی طتی نامته
شماره /۵9/99۹دش مورخ  ،۱8۵9/۹/6آیين نامه ترویج فرهنگ پهلوانی از طریق توسعه ورزش زورخانهاي در کشور را بته تصتوی
رسانده است که مواد  ۱8و  ۱1مربوط به وزارت آموزش و پرورش می باشدد
ماده  ۳۱ـ ورزش پهلوانی در اولویتهاي رشتههاي ورزشی در مقاطع مختلف مدارس پسران (ابتتدایی ،متوستهه او و دوم متورد
ترویج و آموزش قرار گيردد
ماده  ۳۱ـ فرهنگ و ورزش پهلوانی در بين دانش آموزان ،معلمين و مربيان ورزشی پسران از طریق درج در کت درستی ،فعاليتت-
هاي امور تربيتی و نيز فوق برنامه ،ضمن خدمت (فعاليتهایی چون بازدید از زورخانه ،اجراي مراسم ورزش زورخانهاي ،اهداء نمتاد،
پخش فيلم ،توزیع پوستر ،برگزاري مسابقات وددد معرفی و ترویج یابدد

اهمیت ترویج فرهنگ پهلواني:
 -۱قدمت تاریخی فرهنگی چند هزار ساله و اصالت ایرانی این ورزش و نقش آن در تحکيم هویت ملی ایرانيان داخل و خارج کشور
 -۹جذابيت ،محبوبيت و مقبوليت ابعتاد ظتاهري و بتاطنی ایتن ورزش درقوميتت هتا و اندیشته هتاي مختلتف خصوصتاً جوانتان و
تأثيرگذاري مثبت آن بر اتحاد و همگرایی ملی و دینی
 -8تأثير اخیقی ،ارزشی و تربيتی این ورزش در جامعه خصوصاً نسل جوان و رشد و توسعه فرهنتگ پهلتوانی آن در برابتر تهتاجم
فرهنگی
 -1حمایت و پشتيبانی از نيروهاي مستعد ورزش پهلوانی به منظور حضور در عرصه هاي جهتانی بته عنتوان یکتی از مزیتت هتاي
فرهنگی ایران در خارج از کشور
هدف کلي
هدف اصلی ورزش زورخانه اي یا ورزش پهلوانی این است که عیوه بر تقویت قواي جستمی ،ورزشتکار را در چتارچوب دیتن مبتين
اسیم ،پرورش اخیقی و مردانگی دهدد این اهداف عیوه بر اینکه باعث ميشود یل فرد در زندگی ستالم و ستر زنتده باشتد بلکته بتا
استفاده از نکات اخیقی اسیمی و ایرانی که در ورزش پهلوانی و زورخانه از بزرگتر ها و حتی از کوچکتر ها یتاد گرفتته استت ،متی
تواند در زندگی فردي موفق باشدد

اهداف اختصاصي:
غنی سازي اوقات فراغت دانش آموزانآشنایی با فرهنگ پهلوانی و جوانمردي در ميان دانش آموزانشرایط اجرا و برگزاري کانون ورزش هاي زورخانه اي و پهلـواني :شترای برگتزاري کتیس هتاي کتانون هتاي ورزش هتاي
زورخانهاي وپهلوانی (مانند سایر کانون ها براساس دستورالعمل کانون هاي ورزشی بته شتماره ي  119۸۵و تتاری  91/8/۱1متی
باشدد
مخاطبین:
تمامی دانش آموزان پسر دوره هاي تحصيلی (ابتدایی و متوسهه او و دوم
نحوه ي اجراي محتوا و برنامه ورزش هاي زورخانه اي و پهلواني
-۳مکان موردنیاز:
الف-گود زورخانه
ب -درگوشه اي از سالن هاي ورزشی همگانی ،با خ کشی
گود زورخانه:
سه مد نقشه وجود دارد (وسيع ،متوس  ،کوچل د هشت ضلعی گود زورخانه در قهرهاي  ۵،6و  ۱1متر استد

در کنار گود از هر طرف ،حداقل فاصله  ۹تا  8متر محدوده ي ایمن لحاظ می گرددد
در صورت وجود فضا ،بهتر است در بيرون گود یل تشل کشتی  ۱1*۱1قرار گيرد تا تمرینات کشتی پهلوانی و تمرین پرتتاب ميتل
بازي روي آن انجام شودد درضمن سکوي تماشاچی نيز درحد نياز می توان درنظر گرفتد
سالن ورزشي (همراه با خط کشي):
درسالن هاي چند منظوره (واليبا  ،بسکتبا  ،فوتسا  ،هندبا ودددددددددد در قسمتی از سالن ،بدون حفتر گتود بتا خت کشتی ،هشتت
ضلعی با قهر  ۵،6ویا  ۱1متر را میتوان لحاظ نمودد
حداقل فضا براي اجراي ورزش زورخانه اي یل سهح صاف کفپوش شده به ابعاد  ۵*۵متر ( 61مترمربع به اضافه  ۹متر از هرطترف
فضاي ایمنی ،که مجموعا  ۱11متر مربع نياز استد
تبصره :سردم :جایگاه مرشد است که در زمان احداث زورخانه فضایی با ارتفاع یل متر بلندتر از سهح زمين وبا ابعتاد حتدود ۹*۹
یا  8*8متر ساخته می شودد این فضا را می توان آهنی و متحرك نيز ایجاد نمودد ویا در گوشه ي گود (خارج از گتود و نزدیتل بته
آن با استفاده از یل صندلی محلی را براي این منظور در نظر گرفتد
 -2وسایل اولیه مورد نیاز:
الف -سنگ زورخانه ،براي آموزش یل جفت سنگ به وزن هرلنگه  8کيلوگرم الزم استد
ب -کباده :براي آموزش اوليه یل قبضه به وزن  6کيلوگرم می بایست تهيه شودد
ج -تخته شنو:
 ۱1عدد موردنياز استد
د -ميل بازي:
یل جفت (هرلنگه یل کيلوگرم
ه -ميل گرفتنی
 ۱1جفت (هرلنگه  ۹کيلوگرم
و -ضرب زورخانه:
 ۹عدد -هيتر برقی یل عدد – زنگ یل عدد
-۱تعداد نفرات تیم:
معموال در یل گود استاندارد متوس  ۱۸تا  ۹1دانش آموز گنجایش ،براي هر سانس داردد اما روا آن حداکثر  9نفتر کته در هتر
ضلع گود ،یل ورزشکار به اضا فه یل ميا ندار و س به همراه یل نفر مرشد ،جمعا  ۱1نفر خواهد بودد
تذکر :در مسابقات هر تيم  ۸ویا  7نفره براي ورزش تيمی لحاظ می کننددد
-۱نیروي انساني موردنیاز زورخانه:
یل مربی ،یل مرشد ،یل نيروي خدماتی و یل مدیر

(در صورت قرار گرفتن زورخانه در یل مجموعه ورزشی ،نيازي به نيروي خدمات و مدیر نداردد
تقسیم بندي ورزش زورخانه اي:
دریل تقسيم بندي ،ورزش زورخانه اي وپهلوانی را به دو بخش تقسيم می کنندد
-۳ورزش هاي بدون وسیله (عمومي):
گرم کردن هنگام ورود ،نرمش پشت تخته ،انواع پاي زدن ها ،انواع چرخيدن ها ،دعاکردن و شيرین کاري ها
 -2ورزش هاي با وسیله (تخصصي):
سنگ گرفتن ،شنو رفتن ،ميل بازي و پرتاب ها ،ميل گرفتن ،کباده کشيدن (ورزش هتاي عمتومی را متی بایستت بته کتل شترکت
کنندگان آموزش داد ولی ورزش هاي تخصصی براساس استعداد ،استيل بدنی و عیقه فردي می تواند ادامه پيدا کندد
دو بخش مهم دیگر نيزکه پس از آموزش ورزش هاي بدون وسيله (عمتومی و ورزش هتاي بتا وستيله (تخصصتی وجتود دارد کته
میتوان به آن پرداخت:
-۱کشتی پهلوانی  -۹فن مرشدي می باشدد
آموزش ورزش هاي عمومي زورخانه اي (بدون وسیله):
-۱انواع گرم کردن ،هنگام ورود به گود ،همانند گرم کردن سایر رشته ها ي ورزشی ،منتهی با ریتم و ضرب آهنگ مرشد انجام متی
شودد
-۹نرمش پشت تخته نيز همانند دیگر ورزش ها ،آن هم با ریتم و ضرب آهنگ مرشد انجام می شودد
-8پاي زدن ها ،نوعی حرکات موزون و زیبا است که با ریتم و ضرب آهنگ مرشد انجام می شودد
-1چرخيدن هاي اوليه ،به ترتي چرخ چرخ عباسی (قجري براي رفع سرگيجه ،سپس نحوه قرار گرفتن پاها و دست هتا و صتحت
اجراي چرخ با حرکات و پرش هاي درجا ،سپس چرخيدن ساده و به مترور دورگترفتن  ۱۵1درجته اي ودر ادامته ،انتواع چترخ هتا
آموزش داده می شودد
آموزش ورزش هاي تخصصي زورخانه اي (با وسیله)
-۳آموزش شنو رفتن :ابتدا مد هاي پاجفت و پا باز ،سپس نحوه قرار گرفتن صحيح هردو مد روي تخته شنو و رفتن شنوي
شیقی درچهار مرحله و بعد در دو مرحله و در ادامه شنوهاي یل ،دو و سه شیقی و در آخر شنوي سرنوازي و شنوي پيچ آموزش
داده می شودد

-2آموزش میل گیري:
ميل را در چهار مرحله آموزش می دهيم ،ابتدا نحوه قرار گرفتن صحيح ميل ،دوم ميل را صاف و آرام به پشت بردن و برگرداندن به
جاي اوليه ،سوم چرخاندن ميل همراه چرخش سينه و چهارم حرکات پا در هنگام ميل گيريد معموال نرمش با ميل هم آموزش
داده می شودد
-۱آموزش سنگ گیري:
براي آموزش سنگ ابتدا ورزشکار ،بدون سنگ نحوه دراز کشيدن و عملکرد دست ها ،بدن و پاها صاف بوده ،اندام و باال و پایين
بردن دست ها آشنا می کنيمد حرکات سنگ جفتی و سنگ غلتان را در چند جلسه ،بدون وسيله آموزش می دهيم ،در ادامه سنگ
گرفتن جفتی و بعد سنگ گرفتن غلتان را با سنگ آموزش می دهيمد
-۱آموزش کباده کشي:
براي آموزش ابتدا بدون کباده ،فق نحوه ي ایستادن صحيح و حرکات دست هتا و پاهتا و انتدام در زیتر کبتاده را در چنتد مرحلته
آموزش می دهيمد در ادامه نحوه اجرا را با کباده آموزش می دهيمد و در پایتان هتم پرتتاب قبضته و کمتان را بته طترفين بتاریتم و
حرکات موزون آموزش خواهيم دادد
کشتي پهلواني :حرکات ورزش هاي زورخانه اي نوعی نرمش و آمادگی جسمانی براي کشتی پهلوانی است که هر جلسه پتس ازتمرینات زورخانه اي با آموزش کشتی پهلوانی ادامه می یابدد
-۱حاالت کشتی ،سرپا ،خاك ،خهر (که در کشتی پهلوانی ضربه فنی به حساب می آید
-۹انواع گاردها
-8سرشاخ شدن
-1فرو کوبيدن
-۸گل کشتی
-6استفاده از شلوار زورخانه اي درفنون
آموزش فنون:۳
فنون را به سه بخش تقسيم می کنيم-۱ :فنون در حالت گارد و جدا از هم بودن -۹فنون در حالت سرشاخ -8فنون در حالت خاك

 -1همكاران محترم مي توانند نكات و ساير آموزش هاي تكميلي در خصوص ورزش زورخانه اي و باستاني را از كتب و دوره هاي آموزشي
مرتبط با آن دريافت نمايند.

بد کاري و دفاع :دفاع در برابر حمیت و بد فنون را نيز باید آموزش دادد
-6مرشدي:
-۱آشنایی با ریتم ها و خواندن در طو تمرینات ،بهتر است در هر جلسه جهت شناخت ریتم ها به ورزشکاران آموزش داده شودد
-۹پس از یادگيري حداقل مراحل ابتدایی ورزش هاي ذکر شده ،افراد مستعد به مرشدي را به کیس هاي تخصصی اساتيد مرشدي
معرفی نمودد
-7آداب زور خانه:
ورزش زورخانهاي آداب و سننی خاص دارد که با پيروي از پهلوانان و دالوران افسانهاي دوره باستان و با تاسی از پيشواي نخستين
شيعيان و جوانمردان حضرت علی عليه السیم ،خُلق و خوي مردانگی و مروت و جوانمردي را در ورزشکاران بر میانگيزد یا نيرو
میبخشدد ورزش باستانی در بين ورزشکاران به احترام و ادب معروف است و با اصو زیادي همراه استد به طور مثا تمامی
حرکات با اجازه از ميا ندار و پيش کسوتان زورخانه که به «رخصت گرفتن» معروف هست ،انجام میشود (سادات در باالترین
جایگاه گود مستقر می شوند د شعار ورزش باستانی «پرورش روح و جسم» استد یکی از اصلیترین آداب زورخانه ،اینست که
ورزشکاران باید مواردي را از قبيل فروتنی ،از خود گذشتگی ،مروت ،مردانگی ،ميهمان نوازي ،پاکيزگی ،کمل به فقرا و تنگدستان
و دیگر صفات پهلوانی را رعایت کننددد
در مجموع این بخش بسيار اهميت دارد و در تمام جلسات تمرین ،هنگام استراحت باید به صورت مرحله اي ،توضيحات مبسوطی
ارائه شودد
**باتشکر از انجمن ورزش هاي پهلوانی و زورخانهاي وزارت آموزش و پرورش**

دفتر تربیت بدني و فعالیت هاي ورزشي

