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هدف اصلي و نهايي و تربيت ايجاد آمادگي بهتر براي زندگي  :هدف 

بشر اوليه را ناچار ساخته بوده است غريزه طبيعي ميل به زندگي 

است تا براي بدست آوردن غذا ، لباس ، مسكن ، و نيز براي مقابله 

با اين همه اعتبار و .  زدبا دشمن به تالش و كوشش و آموزش بپردا

اهميت بسياري كه انسان هاي روزگاران كهن براي قواي جسماني و 

يوانات درنده مهارتهاي بدني و چابكي و چاالكي به منظور مقابله با ح

يا جنگ با دشمن يا شكار و تهيه غذا قايل بودند آنان را از توجه 

تحقيقات  .به برخي ديگر از نياز هاي بشري غافل نكرده بود 

دانشمندان نشان ميدهد كه آنان احترام بزرگتران و از جمله پدر و 

مادر را نگاه مي داشتند و به روابط گروهي و زندگي اجتماعي و 

  .يحي و عبادت نيز توجه خاص مبذول مي داشتندامور تفر

تعليم و تربيت در حقيقت با پيدايش و سكني گزيدن بشر در روي زمين 

نخستين كتابهاي درسي و آموزگار بشر ، خاك و سنگ  .آغاز شده است 

خود زندگي و ونيز  ...و كوه و تپه و دريا و جنگل و جويبار و 

 . نيازهاي آن بوده است

درسهاي همين آموزگار نخست توانست مقدمات الزم را انسان با  

بياموزد وبا تامل در آنها با بهره گيري از دانش محدود خود محيط 

زندگي اش را تغيير داده و با به كار گرفتن نيروي دريافت و قدرت 

استنباط و استنتاج خويش هر جا كه از دستش بر آمده بر طبيعت چيره 

نياز خود تغيير داده و هر جا كه تصرف شده و آن را بر حسب ميل و 

در طبيعت برايش مقدور نبوده كوشيده است تا خود را با آن سازگار 

اما  .البته بشراوليه مدوني براي تعليم وتربيت نداشته است  .كند

آداب و رسوم و سنتها و عاداتي كه رفته رفته بر اساس ميل به بقا 

هدفي پويا را بر  .ه است و ديگر نيازهاي غريزي در جامعه پا گرفت

وجود وي مسلط ساخته و او را همواره به نيروي آشتي ناپذير براي 

بقاي نسل خويش واداشته است و آن هدف عبارت است از صيانت نفس و 

جستجوي زندگي بهتر ، تعليم در جوامع كهن بيشتر در جوامع كهن 



 

 

ها و تنها به فعاليت  بيشتر جنبه علمي و تجربي داشت و تقريبا  

 . اقداماتي توجه مي شد كه در زندگي روزمره مورد استفاده بود

طريق تقليد  از ا و عادات بطور عملي و شفاهي وآداب و رسوم و سنته

از بزرگتران به كودكان منتقل مي شد و نقش بسيار مهم وسازنده اي 

در آماده كردن فرد براي نوع زندگي و مسئوليتي كه در آينده بايد 

مدرسه يا سازماني رسمي  .و به عهده مي گرفت دارا بود  مي پذيرفت

 اما در حقيقت سراسر زندگي عمال   .براي تعليم و تربيت وجود نداشت 

ليد و بصورت مدرسه بوده بسياري از حركات بدني كودكان از را تق

كودكان به بازيهاي متنوع و گوناگون مي  . شد خود بخودي آموخته مي

تقويت عضالت ، قواي ذهني ، توسعه قدرت تصور پرداختند كه اغلب به 

دختران نيز نقش مادرانشان  .، مشاهده و تكامل آنان كمك مي كرد 

در سنين . و ظايف زنان را مي آموختند  را بازي مي كردند و عمال  

ه خود در امور زندگي باالتر كودكان به والدين و بزرگتران خانواد

بنابراين ميتوان گفت كه در جوامع كهن همه افراد .  كمك مي كردن

در خور ذكر است كه همه اين .در امور زندگي مشاركت فعال داشتند 

يادگيريها در عين اين كه با روشي علمي و تجربي صورت مي گرفت با 

مردم جوامع  .نظارت بزرگتران وافراد با تجربه انجام مي پذيرفت 

بوده اند كه به ريبا ساكن و راكد كهن و ابتدايي داراي فرهنگي تق

توانستند دگرگوني را بپذيرند و گسترش يابند ی مآساني وبه سرعت ن

درخور ذكر است كه موقعيت جغرافيايي محل سكونت انسانها در حركت  .

از سوي ديگر . آنها بسوي تمدن و پيشرفت تاثير بسيار داشته است 

قايع و رويداد ها و و شدن زندگي اجتماعي و ضرورت ضبط  پيچيده تر

  .دگرگوني پيدايش خط و فن كتابت را سبب گشت 

بدين ترتيب با نظري به تعليم و تربيت در جوامع كهن در مي  :نتیجه 

يابيم كه تعليم و تربيت بيشتر جنبه تربيت بدني داشته است وهرچند 

بسياري از موارد بطور صحيح تعليمات انجام نمي گرفت ولي با توجه 

محدود بشر آنروز و امكانات زندگي آن روزگار بسيار مفيد  با دانش

و مناسب بود كودكان را بايد براي پذيرش واقعيات زندگي متناسب با 



 

 

نيازهاي زمان خود تربيت كرد به گونه اي كه مي توان گفت هر جواني 

 گذارد تمام تواناييها و آگاهيهنگامي كه پا به مرحله بزرگسالي مي

  .زم ومورد نياز زندگي آن روز را آموخته باشد ها و مهارتهاي ال
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ورزش يك از فعاليت ها ي مهم انساني است و تقريبا هيچ جامعه  :هدف 

بشري را با هر درجه اي از پيشرفت يا عقب ماندگي نمي توان يافت كه 

بشر در طي اعصار و  .در آن ، ورزش به گونه اي وجود نداشته باشد 

تمدن هاي گوناگون خود با اين پديده آشنايي داشته است هر چند توجه 

توجه  مثال  . ورويكرد تمدنهاي گوناگون به ورزش يكسان نبوده است 

اعي و يا برخي از تمدنها به اين پديده ، انگيزه نظامي ، خواه دف

دن فراغت برخي ديگر تنها به منظور پركر.  توسعه طلبانه داشته است

وبه مثابه يك تفريح به آن روي آورده اند و درباره اي از تمدنها 

  .هم به عنوان شيوه اي تربيتي به كار گرفته شده است 

ورزش در لغت فارسي اسم مصدر از فعل ورزيدن است وبطور كلي به معني 

عمل كردن انجام كارپياپي به كار گيري فكري و جسمي  يا به معني  

تمرينهاي بدني به منظور تكميل قواي جسماني و روحاني اجراي مرتب 

و و ژگيهاي حيات انسان وريشه در سرنوشت ايحركت و جنبش از و. است 

انسان نيازمند به حركت وناگزيراز .  عاملي براي رشد و سالمت اوست

حركت است منبع انسان از حركت نه تنها موجب توقف رشد بلكه سبب 

جار واز دست رفتن شور و نشاط زندگي وي مي افسردگي بروز رفتار ناهن

نياز انسان به حركت وفعاليت درطول حيات تاريخي او همواره  . گردد

براي پيدايش ورزش  .باكسب تجارب و كسب روشهاي جديد همراه بوده است 

نمي توان تاريخي تعيين نمود زيرا انسان از اولين لحظه كه بدنيا 

ت مختلف بدن احتياج داشته وتا آخرين آمده براي تامين زندگي به حركا

لذا بايد گفت   . به انجام انواع حركات مي باشد ساعت زندگي مجبور

انسان در دوره .گرديده است  زمان تكميل با خلق وكه ورزش با انسان 

زندگاني براي تهيه و تامين معاش خود مجبور به زد و خورد با 

ا احتياجات خود را رفع حيوانات وحشي بوده تا از گوشت و پوست آنه



 

 

كند زندگي كردن انسان هاي اوليه در غار نيز مستلزم يك سري فعاليت 

تمام تالشي كه براي نيل به مقصود يعني  .هاي شديد بدني بوده است 

يك نوع ورزش طبيعي به شمار مي  .تامين زندگاني انجام مي شده است 

دن اعضاء بدن مي پس به كليه اعمالي كه به موجب به حركت درآم .رود 

 .وقدرت مي نمايد ميتوان ورزش گفت شود و در بدن فعاليت

 مدرن و  (كهن )از ديدگاه تاريخي ، ورزش به دو قسمت ورزش باستاني  

از لحاظ انطباق يا عدم انطباق حركتهاي آن  . تقسيم مي شود (دجدي)

با زندگي روزانه به ورزش طبيعي مانند حركت هاي يك آهنگردر حين 

كار و ورزش صنفي يعني ورزش برنامه ريزي شده و ضابطه مند از لحاظ 

امكان اجراي آن در فصول سال به ورزش زمستاني و تابستاني از نظر 

مقدار فشاري كه به بدن وارد مي آيد وكيفيت و اثرهاي آن به ورزش 

سبك و سنگين و از ديدگاه علوم اجتماعي به ورزش انفرادي و اجتماعي 

 "اصالحي "ورزش ش اگر براي اصالح نقايص بدن باشدورز . شودتقسيم مي 

 . ناميده مي شود "نوتواني"يا

ورزش به نظم وتربيت حركات مختلف بدن ما خدمت مي كند يعني مراكز  

را تربيت نموده وقادر به رفع هر مشكلي مي گردد  اعصاب محركه دماغ

آنكه قوه اراده وجود انسان بايد به گونه اي تربيت شود تا به محض  .

به هركدام از مراكز عصبي كوچكترين امري را صادر نمود عضله مربوطه 

بارها به تجربه رسيده  .امررا اجرا و حركت الزم را انجام دهد سريعا  

است اشخاص كه عادت به ورزش نداشته ووجود خودرا بطور كامل تربيت 

واشكال  ننموده اند در حين اجراي يك حركت فوري وآني دچار ترديد

مل فوري را كه موجب نجات گرديده و با تلف نمودن وقت نتوانسته  ع

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ورزش ، اعصاب   .انجام دهند دخود باش

و عضالت وكليه اعضاي بدن را تربيت نموده و هر كدام را در هر موقع 

قت براي خدمت معين حاضر و آماده مي سازد در نتيجه الزم است با د

نبايد حركات  بيشتري به ورزش و تربيت بدني نگاه مي شود وضمنا  

تربيتي را حركت آزاد وعمومي كه بر روي اساس فيزيولوژي  و تشريح 

بلكه مهمتر از همه اصول را بايد در نظر داشت كه مسائل  .مخلوط كرد 



 

 

صحت ،قوت ،  .مهم مكانيكي حياتي را به طرز صحيحي تامين نمايد 

ومت  ظرافت بدن بوسيله  ورزشهاي فني و تربيتي حاصل مي چابكي  مقا

شود و اين اوصاف انسان را حاكم به نفس نموده و به حركات او جسارت 

 .واستقالل ميدهد

بسيار واضح است كه هر ملتي براي ترقي و رسيدن به سعادت  :نتیجه 

الزم است كه در تربيت جوانان به قدر امكان بكوشد و براي رسيدن به 

مادامي .در نظر بگيرد  بايد داشتن فكر سالم  بدن قوي رااين اهداف 

كه روح و جسم انسان به تناسب و با هم تربيت نشده و ترقي ننمايد 

  .ز راه تربيت عمومي بسي دشوار است رسيدن به سعادت ا
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هنرهاي رزمي بر گرفته شده از تفكرات عالي انسان در الهام از طبيعت 

ابتكار اساتيد در الگو برداري از حركات حيوانات و جريانات   . است

حركات  …طبيعي كه در مثال مي توان از حاالتي چون طوفان گردباد و 

ببر يا فنون سريع عقاب و درنا و يا  ،تي و سرعتي مثل پنجه گرگ رقد

بازي گوشيهاي ميمون كه همه از تفكرات باالي اساتيد رزم منشاء گرفته 

آشنايي مردم با هنر رزمي بيشتر با حاصل فيلمهاي .است نام برد 

معروف با خالي بندي هاي خود تاريخ گذشته است با افرادي كه به قول 

شن ويا چهره اي ابلهانه از رشته هاي رزمي را ترويج مي اي خ چهره

در خوش بينانه ترين حالت ممكن هم هنرهاي رزمي در حد يك رشته  .كنند

اين عدم آشنايي از دو طريق به هنر هاي . ورزشي معرفي مي شوند 

 .رزمي ضربه  وارد كرده است 

نگريسته  نخست اينكه بسياري از افراد با ديدي منفي به اين رشته ها

واز آن دوري مي كنند دوم اينكه به علت شناخت كافي چه در بين مردم 

عادي وچه حتي در بين پاره اي از مسئولين ورزش راه براي عده زيادي  

سود جو باز شده است آنان هم با تبليغات دروغين و كذب خود آن هم 

با قانوني به آموزش چيزي مي پردازند كه هيچ شباهتي  بصورت كامال  

بل هنرهاي رزمي باعث مي شود كه مغز كوچك ق  . هنر هاي رزمي ندارد



 

 

درقسمت ريشه مغز يعني  .  را به مغز اصلي برسانداز اينكه پيامها 

اين پيامها از طريق زيرا اگر. تاالموس تصميم گرفته و جواب بدهد 

زمان زيادي خواهد برد  . مغز اصلي حالجي شده و بعد جواب داده شود

مغز كوچك همان است كه .  وقت وجود ندارد مبارزه اين زمان و كه در

حركت هاي غريزي را در انسان و حيوانات انجام مي دهد ويكي از اساسي 

هنرهاي رزمي . ترين قسمت هاي مغز و در اصل ريشه مغز محسوب مي گردد 

موجب خواهد شد كه عكس االعمل سريع شده و دستها و آرنجها و نيز 

دستها و پاها وكفها  . صحيح در مبارزه قرار گيرندپاها در جاي 

ر همه مهمت از و ريف را گرفته ودفع كنندحبتوانند به نوعي ضربات 

 .عكس االعمل مطلوب انجام گيرد  . باعث مي شود كه بدون ديدن حركت

يكي از اهداف ورزش رزمي هماهنگ كردن نيروي فيزيكي بدن با نيروهاي 

  .سالمتي و دفاع از خود ميباشدنيز افزايش  روحي است و

 :تاریخچه ورزشهاي رزمي  1-7-1

 جودو -1

د اجودو يكي از ورزشهاي رزمي است كه توانايي جسماني وقدرت زي

روش ماليم  ياجودو به معناي نجيب و ماليم  .ورزشكار در آن مطرح است 

مي باشد واين بدون معناست كه در اين هنر چه در موقع حمله از روش 

اين ورزش وسيله اي است براي  خشن جنگ ودعوا استفاده نمي شودي ها

كنترل قدرت و مواجه شد با قدرت و زور به طور ماليم ،آرام ، ونجيبانه 

.  

زماني كه . هزار سال قبل از ميالد برمي گردد  5قدمت اين ورزش به 

انسان ها فنون ساده اي همچون هل دادن ،ضربه زدن ، پرتاب كردن و 

اين فنون تمرين .  مي كردند در گير شدن با يكديگر راتجربه باالخره

شده و به مرور زمان شكل گرفت تا اينكه بصورت جودوي امروزي باتكنيك 

مهد سرزمين جودو كشور . هاي مدرن و قوانين خاص آن درآمده است 

ژاپن است و جودو درهمان جا متولد شده است و به سراسر جهان را ه 

كه بازيهاي المپيك درتوكيو برگزار شد جودو  4691ل در سا.  پيدا كرد



 

 

اين ورزش امروزه   .به عنوان يك رشته ورزشي وارد بازيهاي المپيك شد

و تيم هاي زنان  جايگاه خاصي در ورزشهاي المپيك وقاره اي دارد

ه با يكديگر به رقابت مي ومردان دروزن هاي مختلف بطور جداگان

عاليت ايده آل براي همگان است و تنها يك ف جودو تقريبا    .پردازند

اين ورزش فقط جنبه فيزيكي ندارد بلكه جنبه  .يك ورزش رزمي نيست 

واس در فلسفي آن نيز به همان اندازه قابل اهميت است و تمركز ح

تمرين صحيح جودو باعث پيشرفت و .  اجراي هر فني مهم مي باشد

الت مفيد بوده تحمل هماهنگي اعضاي بدن مي شود و براي ماهيچه و عض

هدف  .و كنترل انسان را زياد ميكند و او را انعطاف پذير مي كند 

از رقابت جودو پرتاب حريف و ثابت نگهداشتن وي بر روي زمين به مدت 

 44در ايران در 4051در تاريخ  فدراسيون جودو. ثانيه مي باشد  03

بهمن فكرت  يس و آقايرئديماه تاسيس شد و آقاي بهروز سرشار بعنوان 

راسيون معرفي گرديدن و در سالهاي بعد از شركت در دبعنوان دبير ف

و شركت در تورنتهاي مختلف جودوي  (سيزم )مسابقه ارتشهاي جهان 

روسيه و ا يتاليا و اعزام  مربيان به ژاپن پايه ها ي جودوي كشوررا 

  .بيش از بيش محكم نمود 

  (مشت زني )بوكس  -9

مشت زني ورزشي است بسيار قديمي كه سابقه طوالني آن را ، حتي به 

هزار سال قبل از ميالد مسيح نسبت مي دهد اين ورزش به شكل ابتدايي 

آن در يونان باستان رواج يافت و بيشتر در اعياد و جشنها به عنوان 

ين مسابقه مشت زني رسمي اول .تفريح براي تماشاچيان اجرا مي گيرد 

در روم  . قبل از ميالد مسيح انجام گرفت 966هاين در سال  هدر منطق

ار رفته مي شد از ز اين ورزش در مسابقات گالدياتورها بكيباستان ن

كروتيوس چنين بر مي آيد كه در آن زمان نيز نوشته هاي هومرو تئو

زش مشت زني ور. قوانيني جهت جلوگيري از صدمات بدني وضع شده بود 

تا آنكه يك كشيش ايتاليايي با آموزش آن به  اندبراي مدتها راكد م

جوانان عصر خود سعي نمود تا آنرا جايگزين مبارزه با شمشير نمايد 

در كشور بريتانيا دراوايل  .از اين رو وي پدر مشت زني لقب گرفت  ،



 

 

شاعه يافت و ا ن ورزش مورد شناسايي قرار گرفت واي 49نيمه دوم قرن 

مقررات و قوانيني نيز براي آن وضع گرديد كه تا يك قرن ورزشكاران 

جمس نيك مدرسه ورزشي  4273در سال  .اين رشته از آن تبعيت مي كردند 

 .بزرگي دائر كرد كه آموزش بوكس نيز از جمله برنامه هاي آن بود 

معروفي گ به وسيله بوكسور نميالدي  قوانين و مقررات ري 4210در سال 

 .به نام براگتون وضع گرديد كه براي مدتي حدود صدسال باقي ماند 

مشت زني به شكل امروزي آن و با استفاده از دستكش پس از وضع قوانين 

  .آغاز شد  رسما   4693جديد به وسيله ماركيز بري از سال 

اين ورزش با وجود داشتن فدراسيون بين الملي بوكس آماتور بيشتر به 

 (ش.4760) م.4641ورزش مشت زني قبل از سال .فه اي بازي مي شودصورت حر

بوسيله يكي از مديران كالج امريكايي بنام باستروكرويل در ايران 

 .4054واولين مسابقه مشت زني در ايران نيز در سال  .شناسانده شد 

ش در همان كالج بين دو مشت زن ايراني صورت گرفت كه اين مسابقات 

در همين  .و مقررات بازي استفاده از رينگ انجام شد  بدون رعايت وزن

سالها ورزش بوكس بتدريج جايگاه خودرا در ميان جوانان شهرستاني 

ش مسابقات قهرماني كشور شروع گرديده در  . 4796باز كرد و از سال 

مشت زني مورد توجه بيشتري قرار گرفت و براي اولين  ش . 4070سال 

در سال  .ي مدارس و دانشگاهها محسوب شدورزشهاي رسم هبار در زمر

فدراسيون مشت زني در ايران تشكيل گرديد و پس از يك وقفه  ش  .4075

و در سطوح  طوالني امروزه دوباره اين ورزش مورد توجه شده است  نسبتا  

در ورزش مشت .  و جهاني مسابقاتي برگزار مي شود ملي و استثنايي

تكنيك داراي اهميت بسياري است و به زني نيروي بدني و استفاده از 

جنگجويي و مبارزه  جهت طبيعت خاص اين ورزش ، افرادي كه داراي رواني

در اين ورزش شهامت و قدرت  به آن روي مي آورند.  طلبي مي باشند

زياد مورد توجه است و تكنيك هاي آن شامل عملكرد هاي سريع و عكس 

  .العمل ها ي فعال مي باشد 

  شرح بازي -

دقيقه اي و با كنترل دقيق داور وسط ،  0ورزش مشت زني در راندهاي 



 

 

هدف طرفين مبارزه گرفتن امتياز به  .انجام مي شود  گدر داخل رين

امتياز  .وسيله وارد كردن ضربات و به زانو در آوردن حريف مي باشد 

به ضربات گوينده اي تعليق ميگيرد كه با مشت بسته به وسيله هر 

ستها به طرفين سر ، صورت ، و يا تنه در باالي كمر اصابت كدام از د

  .نمايد 

هر مسابقه شامل سه راند دقيقه اي است و يك دقيقه استراحت بين هر 

درصورت توافق ميتوان مسابقه را در  .دو راند در نظر گرفته مي شود 

مسابقات  . راند دو دقيقه اي انجام داد 9راند سه دقيقه اي و يا  1

حداقل سن ورزشكاران اين  .مشت زني در دهه وزن مختلف صورت مي گيرد 

  .سال مي باشد 42رشته جهت مسابقات المپيك بين المللي و ناحيه اي 

  (بوكس تایلندي )  موي تاي -7

موي تاي يكي از كارآمد ترين هنرهاي رزمي و روش دفاع از خود است 

آرنج و زانو و پا . كه در آن به بهترين شكل از ضربه هاي مشت 

استفاده مي شود موي تاي يا به بياني ديگر بوكس تايلندي كه در 

هنر رزمي و ملي كشو . زبان انگليسي تاي بوكسينگ ناميده مي شود 

ن بخش ضروري فرهنگ مردم تايلند از دوران كهن تايلند است و بعنوا

  .ستابر جاي مانده است و قدمت آن با تاريخچه قوم تاي آميخته شده 

قرنها پيش ، قبيله اي به نام تاي از سلطنت پادشاهاي تاي مونگ قبل 

از دوره بودا در سرزمين حاصل خيزي كه در دو سمت رودخانه هوانگ هو 

سكني گزيدند  .و رود يانگ تسه در سجوان هويي درجنوب چين قرار داشت 

 مي جنگيدند همواره ... طايفه وكه براي زنده ماندن وحفظ خانواده ، 

در آن زمان مردم تاي مورد هجوم قرار گرفتند و به سمت جنوب   .

مهاجرت گردند كه در آنها نيز مورد حمله غير بوميان و وحشيان قرار 

  .گرفتند واموال خود را از دست دادند 

اميد به زنده ماندن در چنين شرايطي و احساس نياز به حفاظت از خود 

ه اسلحه هاي موجود در آن ، اين قبيله را به فكر انداخت تا همرا

زمان از قسمتهاي مختلف بدن نيز به عنوان ابزار تدافعي و تهاجمي 



 

 

 (تاي مونگ )طوايف .بعدها .در نبردهاي تن به تن استفاده نمايند 

بصورت يك ملت مستقل باهم متحد گرديدند و در جنوب رودخانه مكنوگ 

خت و تاز سرزميني مستقل براي دفاع از سرزمين و جلوگيري از تا

روش هاي دفاع از خود و .  دشمنان هنرهاي دفاعي را ابداع نمودند

تاكنيك ها و استراتژي ها به شكل سيستماتيك با سبكهاي ويژه در 

كتابچه هاي قوانين مبارزه ا ي چوباسارت نوشته اند و تمام روش هاي 

مبارزه اي كه بر پايه آن مي توانستند دشمنان خود را از صحنه نبرد 

چوباسارت نشان داد كه بر پايه  .رون برانند در آن گنجانده شدبي

چگونه مي توان با شمشير چاقو نيزه تبر و گرزو كلنگ جنگيد به كتاب 

جنگجويان تبديل و مرجعي شد براي كساني كه مي خواستند مهارتهاي 

مبارزه را بياموزند و با وجود لحظه ها رفته رفته اسلحه هاي طبيعي 

ر مانند ضربات مشت ، آرنج و پا كه هميشه همراه آدمي و خدادادي بش

ساق ها مانند چوبي بلند براي . است جايگزين سالحهاي واقعي گردد 

كردن  دفاع و ضربه زدن ، بازوها بعنوان شمشيرهاي دوتايي براي دفاع

مشت ها براي خرد كردن و آرنج ها به عنوان ضربات نيزه زانوها 

نوان چاقو ودفاع كردن و پاها نيز به ع همانند گرز براي ضربه زدن

بدين گونه هر قسمت از بدن به عنوان مهارتي  . و تبر بكار گرفته شدند

در مبارزه به يك سالح تبديل شد و يك هنر رزمي جديد يعني موي تاي 

  .پديد آمد

 كاراته -4 

كاراته مجموعه اي از حركات دفاعي و تهاجمي بوده كه مبارزات اقوام 

نخستين تاريخي  د .شته هاي دور به كار مي رفته انپوست در گذزرد 

كه براي پيدايش كاراته قيد كرده اند حدود هزار سال پيش مي باشد 

قرن پيش يك شاهزاده هندي روش ابتدايي دفاع بدون اسلحه را از  53 .

خود ابداع نمود و در اين زمينه آزمايشهاي زيادي انجام داد وي 

مله و دفاع در برابر جانوران را روي نقاط ضعف شهاي جنگي و حزور

  .بدن انسان پياده كرد 

بعد از ميالد مسيح در جنوب هندوستان مردي بنام  502در سال 



 

 

وي پس از احراز مقام  . بودهيدهارما مكتب ذن را پايه گزاري نمود

استادي ذن با عبور از سلسله جبال هيماليا رودخانه هاي خروشان و 

اشناخته به چين گام نهاد و به ترويج و توسعه ذن و كتب سرزمينهاي ن

خود پرداخت مكتب بودهيدهارما به نام اكين كيو و يا اكين سوترا 

اين روش كم كم به نقاط ديگر چين راه يافت و چيني ها  .موسوم گردي 

سامورايي ها اولين كساني بودند كه به طور  .آن را چوان ناميدند 

سال پيش فردي موسوم  733غال ورزيدند در حدود تخصصي با اين امر اشت

به ساكوگاوا اهل اوكيناوا به چين رفت و سبكي به نام اوكيناوا را 

در قرن نوزدهم شخصي به نام شين تو سنگ بناي سبكي به  .ابداع نمود 

نرمش و تمرين را  0ميالدي پواچي  4633همين نام را نهاد و در سال 

  .كتب خود را پواچي ريو ناميدهسته مكتب خود قرار داد و م

 . مردان و متخصصان ديگري ظرافت و توان كاراته را فزوني بخشيدند

ته اميالدي فنون و سيستم هاي مبارزه اي كار4630تا  4261در سالهاي 

شروع به تكامل نمود و به سبكهاي مختلف تقسيم بندي گرديد و به 

ميالدي بنا به پيشنهاد  4637در سال  . صورت علني به مردم ارائه شد

اوگاوا كاراته به عنوان يكي از مواد مهم ورزش در مدارس  -شين تارو

 .اوكيناوا كه تحت الحمايه ژاپن بود قرار گرفت 

در اوايل قرن بيستم يك گروه از استادان كاراته در ژاپن توسعه 

اين روش گسترش بيشتري  ميالدي 4603متعاقب آن درسالهاي . دادند 

مسابقات  .و راه خود را به سوي ساير كشورهاي جهان باز نمود پيداكرد

سطح  در قالب رقابتهاي كاتاي مردان و زنان در4626كاراته از سال 

  .گيردبين المللي صورت مي

ورزش كاراته در ايران داراي رشد چشمگيري بوده است و نوجوانان و 

مهاي جوانان زيادي به اين ورزش مي پردازند كسب عناوين و مقا

  .قهرماني در آسيا ره آورد اين فعاليتها مي باشد

روش تمرينات مغزي و . كاراته تكنيك عملي جنگيدن با دست خالي است 

جسماني مي باشد اين روش برا ي دفاع شخصي ابداع گرديده و قدرت 



 

 

استفاده از دستها و پاها به صورت هماهنگ در اين ورزش حائز اهميت 

  .بسيار است 

 زي شرح با -

كاراته يك ورزش رزمي رقابتي است كه همانند جودو و تكواندو در رده 

بندي وزنهاي مختلف صورت مي گيرد ماهيت اصلي تكنيك هاي  كاراته در 

مفهوم كوميته عبارت است از حمله سريع و موثر  .كوميته خالصه مي شود 

به هدف كه در آن از تكنيك مناسب و حداكثر قدرت استفاده مي شود 

  .اين عمل در كوتاهترين زمان ممكن صورت مي گيرد.

 "كاتا"يا  "كوميته"مسابقات كاراته ممكن است به صورت مسابقات 

 .انجام شود

مسابقات كوميته هم به صورت تيمي و هم انفرادي صورت ميگيرد مسابقات 

انفرادي در گروه هاي وزني مختلف برگزار مي شود و مسابقات تيمي 

تعداد شركت كنندگان در مسابقات  .مختلف انجام مي شودبين گروه هاي 

دقيقه است ليكن طبق  0تا  7مدت مسابقه معموال  .تيمي بايد فرد باشد 

  .مقررات مسابقه ممكن است تا ده دقيقه نيز به طول انجامد

عبارت از يك سري تكنيك هاي دفاعي شامل مشت زدن ضربه زدن   "كاتا"

ي از ديگري اجرا مي شود و داراي اهداف و لگد زدن منظم است كه يك

و در تمرينات آن هيچ حركت زائدي .فيزيكي و غير فيزيكي مي باشد 

شي  "شركت كنندگان اين رشته بايد كاتاي اجباري با.نيز وجود ندارد 

  .را انجام دهند "كاتاي اختياري يا توكويي "و "تي

 و:تكواند   – 5  

سريعترين راه ممكن به وسيله  ازشكستن به معناي پريدن و  تكواندو

، دقت عمل ، هماهنگي از خصوصيات اين ورزش سرعت باشد. دست و پا مي 

در فعاليت ، انعطاف بدن درك و يادگيري سريع فنون مي باشد. تكواندو 

روح نظم و ترتيب را در شخص القا مي كند و به طور كلي تكنيك دفاع 

 . از خود را به انسان مي آموزد



 

 

نام رزمي اي است كه اكنون به عنوان ورزش مدرن المپيكي  تكواندو

شناخته مي شود. تكواندو را مي توان به عنوان اولين ورزش رزمي 

وارد المپيك بارسلون شد. سلسله  4667المپيكي وطرح كرد كه از سال 

سيال )سلسله سوم پادشاهي كره( در قرن هفتم بعد از ميالد تاثير 

كره داشت. اين سلسله در گوشه جنوب شرقي  بسزايي در رشد هنر رزمي

جدا شده از شبه جزيره قرار داشت ولي سيال با پيروزي برد و سلسله 

ديگر كره را متحد نمود. حامي قدرت ملي سيال يگانه سيستم جنگي اش 

يعني هورانگدو بود. هورانگدو شامل جوانهايي از خانواده هايي اصيل 

فداكاري مي كردند بود. هورانگ  بود كه نسبت به تربيت جسم و فكر

قوانين سخت و جدي را در وفاداري به پادشاهي، تقوا و اطاعت نسبت 

به والدين، شجاعت در جنگ و احترام به دوستان و دور انديشي در 

زندگي را تعليم مي داد و هورانگ دو شكل ابتدايي تكواندو بود. طي 

كه بوسيله تانگون در قرنها بعد سيال راه را براي سلسله جديد كوريو 

تاسيس  شده بود ، هموار كرد. كوريو تالش كرد سرزمينش   AD.646سال 

را ازطرف شمال گسترده كند و تا حدي نيزموفق شد و تجاوز دشمن به 

كره را تكواندو كخ سوباك دو ناميده مي شد دفع كرد، ديگر تكواندو 

 براي كره اي ها يك سالح محسوب مي شد. 

 233نشان مي دهد كه در تجاوزژاپن به كره حدود  يك جنگ تاريخي

سرباز داوطلب ازمنطقه ك.مسان با مشتهاي خالي بوسياه تكواندو با 

مهاجمان جنگيدند. تكواندو در معني لغوي به معني هنر استفاده از 

دست و پا مي باشد و عليرغم اينكه در عوام به عنوان هنر رزمي 

اين سيستم كامل و بدون نقصرزمي استفاده ازپاشهرت يافته است،اما 

ميباشد. تكواندو فراز و نشيبهاي زيادي را در قرن گذشته طينموده 

نام تكواندو در جلسه اي در كره بر روي هنر  4611است. در آوريل 

رزمي كره ايها تثبيت شد و از طرف مقامات به رسميت شناخته 

ات بسزاء شد،درشناساندن و ارائه تكواندو نوين اززحمات و تاثير

ژنرال چوي هونگ هي نمي توان به سادگي گذشت و اين حقيقتي غيرقابل 

 4699انجمن تكواندو و كره و در سال  4691انكار است. درسال 

در كره تاسيس شد. اين دو   (I.T.F)فدراسيون بين المللي تكواندو 



 

 

ساختمان همواره در رقابت تنگاتنگ با يكديگر بودند و سعي داشتند 

با ( I.T.F)حمايت بين المللي را هر چه بيشتر جذب كنند.  شناخت و

با حمايت رهبران سياسي و شناخت جهاني  ( W.T.F) حمايت از اعضاي خود و

و رسميت در سطح جهان. هر دو ارگان بر فلسفه و اصول و فرمها اهميت 

اهميت زيادي براي مبارزه و مسابقات قايل است و  (W.T.F)مي دهند.

(I.T.F)  .تكيه بر جنبه ها و مسائل اخالقي و فلسفي اين ورزش را دارد

 ( W.T.F) لمللي المپيك طي جلسه اي در مسكوكميته بين ا 4663در سال 

بصورت  4667و  4666را به رسميت شناخت و تكواندو بوسمه در 

به عنوان يك ورزش كامل المپيكي اعالن و  4669تشريفاتي و در سال 

وارد المپيك شد. در ايران نيز اين ورزش بيش رسما"  7333در سال 

سال سابقه دارد و يكي از قطب هاي قدرت جهان در ورزش  03از 

 تكواندو است.

در ايران ناشناخته بود  4009و  4001تكواندو تا قبل از سال هاي 

ليكن در اين سالها براي اولين بار اين ورزش به وسيله كاركنان و 

فري به ايران آورده شد. مربيان كره اي خدمه كشتي هاي باري و مسا

ابتدا اين ورزش را به بندر نشينان ايران آموختند و سپس در ايران 

شمسي فدراسيون ورزشهاي رزمي در ايران  4013در سال  گسترش دادند.

تاسيس گرديد و تكواندو را نيز مورد حمايت خود قرار داد. اوج 

شمسي مي باشد كه  4023 الي 4093شكوفايي اين ورزش در ايران دهه 

ورزشكاران ايراني موفق به كسب عناوين آسيايي و جهاني گرديدند. 

به طور كلي ميتوان گفت كه اين هنر به دو دليل دفاع از خود و 

 تناسب جسمي و فيزيكي مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته است.

 شرح بازي -

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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