
ـن
هم

ب
13

91

36 

»ُکشتي« به کمربند مخصوص زرتشتیان گفته مي شد. 
در ایران باستان، هنگام زورآزمایي هاي تن به تن، هر 
ــک از دو پهلوان تالش مي کرد با گرفتن از کمربنِد  ی
ــن بزند. کم کم این  ــف، او را بلند کند و به زمی حری
زورآزمایي هاي رو  در رو، حتی وقتی از چنین کمربندی 
استفاده نمی شد، کشتي نام گرفت. رقابت های امروزی 
ــکل آزاد و فرنگی برگزار می شود.  ــتی به دو ش کش
ــتی آزاد، ورزشکاران برای اجرای فن از تمام  در کش
قسمت هاي بدن حریف استفاده مي کنند، اما در کشتی 
ــکار حق ندارد پایین تر از کمر حریف  فرنگی، ورزش

مهدي زارعي

لباس کشتي گیران
 »دوبنده« پیراهن و شلوارك رکابی، سرهم و چسباني 
است که کش��تي گیران مي پوشند و فقط به دو رنگ 
قرمز و آبي اس��ت. کشتي گیران از جوراب هاي کوتاه و 
بدون ساق و کفش سبك و ساق بلند نیز استفاده مي کنند.

قوانین در کشتي
 زمان

 مسابقات کشتي در دو زمان دو دقیقه اي فّعال برگزار مي شود 
و کشتي گیري را برنده اعالم مي کنند که در هر دو تايم برنده 
شده باشد. در بین دو تايم مسابقه يك دقیقه فرصت استراحت 
وجود دارد. درصورتي که هر يك از کش��تي گیرها برندۀ يك 
تايم ش��ده باشد، کار به تايم س��وم کشیده مي شود تا يكي از 

کشتي گیرها با پیروزي در اين تايم برندۀ مسابقه شود. 
 تشک کشتي

مسابقۀ کش��تي در س��الن مخصوص و روي »تشك« انجام 
مي گیرد. تشك، مربعي زرد رنگ به ضلع دوازده متر است 

که درون آن دو حلقۀ قرمز رنگ وجود دارند.
 1� منطقۀ فعالیت: دايره اي به قطر هفت متر که در مرکز 

آن دايره اي به قطر يك متر وجود دارد. 
 2� مرز بین منطقۀ فعالیت و محوطۀ خارج. اين بخش 
با يك نوار يك متري قرمز مش��خص شده است. اين 
ن��وار که مرز دايرۀ مخصوص فعالیت کش��تي گیران 
اس��ت، زون نام دارد. درصورتي که کشتي گیري در 
بیرون منطقۀ زون، به فعالیت و اجراي فن بپردازد، 

امتیازي نخواهد گرفت.
 داوران

براي قضاوت در هر مسابقۀ کشتي پنج داور 
حضور دارند؛ رئیس تشك، قاضي، داور 

وسط، ناظر و وقت نگه دار.

کشتی
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 وزن ها 
رقابت هاي بزرگ س��االن در هفت وزن برگزار مي ش��ودکه 
عبارت اند از: 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلو. در بخش 
جوانان زير بیس��ت سال، مسابقات در وزن هاي 50، 55، 60، 
66، 74، 84، 96، 120 کیل��و، در بخ��ش نوجوانان زير هفده 
س��ال در وزن هاي 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 
100کیلو، و در قسمت نونهاالن در وزن هاي 32، 35، 38، 42، 

47، 53، 59، 66 و 73 کیلو برگزار مي شود.

کشتی پهلوانی
در ق��رن اول هجري اف��راد غیرنظامی حق 

حمل سالح را نداشتند. از اين رو، پهلوانان براي 
حف��ظ آمادگي خود، مجبور بودند با دس��تان خالي 

تمري��ن کنند. محل تمرين  برای دورماندن  از چش��م 
مأموران معموالً در زيرزمین ها و گودال ها ساخته مي شد و 

دري کوچك و کوتاه داشت. اين مكان ها را در ابتدا »لنگرگاه« 
و بعدها »زورخانه«  گفتند. در اين دوران کشتي پهلواني در کشور 

ما شكل گرفت. 
افتخارات کشتی ایران

کش��تی ايران از سال 1330 با ش��رکت در رقابت های جهانی، 
افتخارات فراوانی کسب کرد. تیم کشورمان در سال های 1340، 
1344، 1377 و 1381 قهرمان کشتی آزاد جهان شد.  نخستین 
طالی ايران در المپیك را نیز» امامعلی حبیبی« به دست آورد. 
در حال حاضر پر افتخارترين ورزش��كار کش��ورمان در کشتی 
آزاد»عبداهلل موحد« است که شش سال پشت سر هم قهرمان 
جهان و المپیك شد. » حمید سوريان« نیز پر افتخارترين کشتی 
گیر ايران در کشتی فرنگی است که او نیز شش بار قهرمان جهان  
و المپیك ش��ده است. ايران تا کنون پنج طال در کشتی آزاد و 
سه طال در کشتی فرنگی المپیك به دست آورده است که هر 
سه طالی کشتی فرنگی در المپیك لندن به دست آمد. تمامی 
قهرمانان اين دوره شاگردان »محمد بنا« مربی موفق کشورمان 

بوده اند.

آنچه یک کشتی گیر باید بداند
کشتی نیاز به داشتن اندامی قوی دارد و کسی که به اين رشته 
روی م��ی آورد، بايد با تمرين،  تمامي عضالت خود را تقويت 
کند.همچنین کش��تی گیر بايد در زمان کوتاهی که رودرروی 
رقیب خود قرار گرفته اس��ت، عالوه ب��ر مقاومت در مقابل 
حريف، نقاط ضعف او را بشناس��د و برای امتیاز گرفتن از او 
تالش کند. به همین دلیل، قدرت به تنهايی برای پیروزی کافی 
نیست و کشتی گیر بايد به همان اندازه از فكر خود نیز استفاده 
کند. اگر تمرين کشتی گیر کم باشد، در اواسط مسابقه نفس کم 
می آورد. دويدن های طوالنی و طناب زدن مداوم از تمرين هاي 
کشتي گیران است. باورتان می شود که عبدا...موحد، قهرمان 

ايرانی روزی شش ساعت طناب می زده است؟!
عالوه بر اين، قدرت روحی کش��تی گیر بايد به قدری باشد که 
در صورت از دست دادن امتیاز، خود را نبازد و برای جبران آن 
تالش کند. جهان پهلوان غالمرضا تختی پانزده سال عضو تیم 

ملی بود و درس��ه المپیك برای کشورمان مدال گرفت. او 
دربارۀ روزهای ابتدايی کشتی خود چنین گفته است:» 

به قدری در کشتی مرا به زمین زدند که پشتم بوی 

کشتي در ایران
ايرانیان از زمان هاي بسیار دور به کشتي گرفتن بسیار عالقه مند 
بودند و پهلوانان نیرومند را گرامي مي داش��تند. در شاهنامۀ 
فردوسي اشعار فراواني دربارۀ نبرد قهرمانان و کشتي هاي آنها 

با يكديگر وجود دارد:
به کشتي گرفتن نهادند سر

گرفتند هر دو دوال کمر  
نبرد معروف رستم و اسفنديار نیز بخش ديگري از شاهنامه 
است که در آن به مبارزۀ دو پهلوان ايران و توران و پیروزي 

پهلوان ايراني اشاره شده است. 


