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در شوراي شهرداران مناطق
بيستودوگانه اعالم شد

مع��اون ام��ور اجتماع��ي و فرهنگي ش��هردار ته��ران با حضور در ش��وراي
ش��هرداران مناطق بيستودوگانه كه با رياس��ت شهردار تهران برگزار شد به
تش��ريح آخرين اقدامات و برنامههاي مديريت فرهنگي ش��هر پرداخت .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،دكتر «سيدمحمدهادي ايازي» معاون امور

اقدامات فرهنگي در مجموعه
مديريت شهري
پهلوان��ان فرح��زاد محس��وب ميش��ود وضعيت
سالهاي گذشته اين زورخانه را توضيح ميدهد:
«زورخانه به دليل حمايت نكردن مسئوالن ورزش
زورخان��هاي به محل��ي متروك و بدون اس��تفاده
تبديل شده بود .به همه نهادهايي كه به اين ورزش
مرب��وط ميش��دند مراجعه كرديم ول��ي كارهاي
بازس��ازي اي��ن زورخانه از طرف هيچ س��ازمان و
نهادي حمايتي نش��د تا اينكه از شهرداري منطقه
براي رفع اين مش��كل درخواس��ت كمك كرديم
و با پيگيريهاي مداوم ش��وراياري محله فرحزاد
از ش��هرداري منطقه و شوراي ش��هر تهران قول
همكاري براي راهاندازي زورخانه فرحزاد در همان
محل و ساخت يك ورزشگاه جديد با يك پاركينگ
4طبقه را در زمين مجاور گرفتيم».دبير شوراياري
فرحزاد حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :در
بررسيهاي انجام شده از زورخانه فرحزاد هيچ اثر

تاريخي مشاهده نشد وگرنه مانند حمام 300ساله
محله فرحزاد از تخريبش جلوگيري ميكرديم ».او
تا كيد ميكند« :اين محل س��ال  1364با نظارت
فدراسيون ورزشهاي باستاني بازسازي شده است
و پس از آن هيچگونه حمايتي صورت نگرفت و با
اينكه شهرداري منطقه تعهدي در برابر اين ملك
نداشت با شوراياري همكاري كرد».
چه كسي پاسخ ميدهد؟
فرحزادي از روزهاي پهلواني و جوانمردي ميگويد
كه اين روزها در ميان ورزشكاران كمرنگ شده است:
«فرهنگ پهلواني در ميان عدهاي ازورزشكاران هيچ
جايگاهي ندارد و پول جاي همه چيز را گرفته است.
متأسفانه برخي ورزشكاران آنقدر مغرور شدهاند كه
حتي در كارهاي خير شركت نميكنند .درصورتي
كه يكي از رس��وم زورخانه گلريزان اس��ت و زماني

اجتماعي و فرهنگي ش��هردار تهران در اين جلس��ه با بيان توسعه فنآوري
اطالعات در 374محله و اجراي طرح شهروند الكترونيك گفت« :با راهاندازي
2هزار و 618كانون محلي فنآوري اطالعات در شهرزمينه و ساختار مناسب
را براي اجراي طرح آموزش مجازي شهروندان فراهم شده است».

ميتوانيم وارد آن محيط شويم كه تواضع پيشه كرده
باش��يم ».او ادامه ميدهد« :محيط زورخانه فرقي با
ورزش��گاه و فرهنگش تفاوتي با انسانيت و مفاهيم
دين��ي ندارد .ول��ي واقعاً كدام س��ازمان يا مجموعه
مسئول واقعي اين ورزش است؟ آيا ميراث فرهنگي
تعهدي درباره اين ورزش ندارد؟»مش��كل نوسازي
زورخانه ش��هداي فرحزاد را ش��هرداري منطقه رفع
كرد .البته اميدواريم س��اخت آن نيز تسريع شود و
بهزودي در اختيار ورزشكاران قرار گيرد .ولي بعد از
آنچه خواهد شد؟ آيا باز هم بايد نگران بيحمايتيها
و بيتوجهيها نس��بت به ورزش پهلواني بود؟ كاش
مسئوالن و متوليان ورزشدرصد كمي از هزينههاي
ميلياردي برخي از ورزشها را براي يك ورزش ايراني
هزينه كنند كه اگر به ماهيت اين ورزش توجه داشته
باشند ارتقاي اصول اخالقي و جوانمردي ورزشكاران
و تندرستي را در جامعه شاهد خواهيم بود.

لغتنامه زورخانه اي
كهنه سوار يا مرشد

مرشد يا كهنه سوار به كسي گفته ميشود كه آواز خوشي دارد و هنگام
ورزش در سردم مينشيند .كهنه سوار از آزمودهترين پهلوانان است
كه براي حركت ورزشي مختلف آهنگهاي خاص ميخواند و وقتي كه
حركتها ضرب گرفت با شعرهاي حماسي و عرفاني ميخواند .ميگويند در
قديم آموزش ورزشكاران و پهلوانان با مرشد بود به اين صورت كه كهنه
سوار لنگ به دوش ميانداخت و با چوبي كه در دست داشت كنار گود
مينشست و به باستانيكاران و كشتيگيران آموزش ميداد.

چراغ سردم

سردم در عرف پهلوانان جاي مقدسي محسوب ميشودو روشن نگاهداشتن
آن همانند روشن نگاه داشتن سقاخانهها
الزماالجراست .پولي كه اهل سردم از مردم
ميگيرد بهعنوان چراغ سردم بوده و به آن پول
چراغ ميگويند .سردم يكي از غرفههاي چسبيده
به راهروي زورخانه است كه حدود يك تا يك و
نيممتر از كف زورخانه بلندتر است .جلوي سردم
چوب بستي قرار داد كه به آن رنگ ،پوست پلنگ،
زره ،سپر و پر قو آويخته شده است .روي سكو هم
اجاق كند شده يا منقلي قرار ميدهند كه مرشد
تنبك خود را با آتش آن گرم گند.

ميل زورخانه

ميل زورخانه به منزله گرزي است كه در جنگهاي
قديم از آن استفاده ميشدكه به تدريج از آهن به
چوب تغيير كرد و از شكل گرز خارج و بهصورت
فعلي درآمده است .هدف از ميل گرفتن عادت
دادن دستها به استعمال گرز در جنگ است.
 3نوع ميل وجود دارد .ميل ورزش؛ نوعي از ميل
كه از چوب سنگين ساخته شده است .نوع دوم ميل
بازي است كه از چوبهاي سفيد رنگ و كوچك براي
بازي و شيرينكاري درست ميشود .دستههاي آن را تا
حد امكان بلندتر ميسازند تا در موقع بازي ،چرخاندن،
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پرتاب كردن و رها كردن به راحتي انجام شود .درزمان قديم ميلهاي
ديگري هم در زورخانه وجود داشت كه عبارت بود از يك يا دو جفت ميل
بسيار سنگين كه اكنون استفاده از آنها مرسوم نيست.

ضرب

ورزش زورخانهاي آداب و سنت خاص خود را دارد .آداب و سنني كه
با تأسي از پهلوانان و دالوران افسانهاي ،خُلق و خوي مردانگي و مروت
و جوانمردي را در ورزشكاران بر ميانگيزد و به آنها نيرو ميدهد .اين
ن بهصورت آهنگين و به همراهي
خصائل نيكو در قالب اشعار و داستا 
«ضرب زورخانه» كه مهمترينساز اين نوع موسيقي است ،براي تهيیج
ورزشكاران در هنگام ورزش از سوي «مرشد» خوانده ميشود.
ورزشكاران هماهنگ با موسيقي مرشد جست و خير ميكنند و حركات
زيباي گروهي يا فردي به نمايش ميگذارند.

گورگه

اين كلمه در سالهاي اخير در تهران به جاي ميل زورخانه
اصطالح شده است ،در صورتي كه گورگه گرفتن نوعي
از ميل گرفتن است كه ورزشكار حركات خود را به نهايت
سرعترسانيده و ميلها را به اصطالح سر مچ گرفته و مرشد
هم آهنگ مخصوصي براي اين حركت مينوازد .آن آهنگ را
از قديم گورگه گفتهاند و كلمه گورگ يا گورگه از لغات مغولي
است كه در فارسي باقي مانده است .گورگ نام نوعي از طبل يا
نقاره است كه در قديم در جنگ با آهنگ خاصي مينواختهاند.

پازدن

پازدن يكي از حركتهاي ورزش باستاني است كه قبل
از آغاز برنامه ،مياندار وسط گود ميايستد و ورزشكاران
اطراف او گرد ميآيند .نخست مياندار پاي آرامي ميزنند كه
به آن پاي نرم ميگويندبه اين صورت كه ورزشكار پنجه يك
پا را اندكي از زمين بلند ميكند و بر روي پنجه پاي ديگر ،خود
را تكان ميدهد و به آرامي پيش و پس ميرود .ورزشكاران در
زورخانه چهار جور پا ميزنند :پاي اول ،پاي جنگلي ،پاي تبريزي و
پاي آخر.

نگاه

احیای ورزش
زورخانهاي
«ابراهيم رستمي» 34ساله يكي
از ورزش��كاران محله همايونش��هر
است كه پيش از 50مدال قهرماني
و نايب قهرماني رشتههاي كشتي،
باس��تاني و بوك��س در مس��ابقاتي
استاني و كش��وري و پهلواني دارد
و س��الهاي  87و  88بازوبن��د
پهلواني را كس��ب كرده اس��ت .او
درب��اره منشها و رفتارهاي ورزش
زورخانه ميگويد« :ورودي زورخانه
ارتفاع كمي دارد؛ براي همين زمان
عبور حتماً بايد سر ت را خم كني
و غ��رور و منيت را كن��ار بگذاري.
بنابراين ورزشكاران باستاني همراه
پرورش بدن ،به اخالق جوانمردي
هم توجه ويژهاي دارند ».او بيشتر
توضي��ح ميدهد« :مرش��د وظيفه
دارد قب��ل از ش��روع ش��نا يا چرخ
هر فرد با خواندن اش��عار پندآميز
و غزلي��ات عرفان��ي و س��رودهاي
حماس��ي ،روح پهلوان��ي و دالوري
را در جوانان ورزش��كار زنده كند».
رس��تمي با بيان اينكه هر وس��يله
و كار در زورخان��ه معن��ا و مفهوم
خاصي دارد ،ميگوي��د« :زورخانه،
خلق و خوي مردانگي و جوانمردي
را در ورزش��كاران بر ميانگيزد و به
آنها ي��اد ميدهد كه چگونه از حق
مظلومان دف��اع كنن��د ».قهرمان
ورزش باس��تاني كش��ور ميگويد:
«احترام به س��ادات و رعايت ادب
نس��بت به پيشكسوت و بزرگتر از
مهمتري��ن آداب زورخانه اس��ت به
نحوي كه جايگاه ه��ر فرد در گود
زورخانه با توجه به س��ن و س��ابقه
مشخص ميشود ».او معتقد است
بايد كنار ورزشهاي جديد ،ورزش
زورخان��هاي و فرهن��گ پهلواني را
در مي��ان ش��هروندان نهادينه كرد
ت��ا همه مردم در گروههاي س��ني
مختلف به اين ورزش روي بياورند.

