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ھفتم بخش 

توآدر ھنر رزمی سرد ھایو سالحفاع شخصی ، دمبارزه
توآ، از نظر من روش ھنراستادان و مربیان زیر نظرکتاب و بدون آموزش بافراگیری مبارزه و دفاع شخصی تنھا 

تشریح ساده ترین ھمچنینن فلسفۀ مبارزه و نبرد در انسانروشن کردھدف من در این مجموعھ.درستی نمی باشد
. می باشدمورد جنگھای تن بھ تن دراطالعات خوانندگانبرای باال بردنتصاویر گوناگونبا انواع دفاع شخصی

.برای شما عزیزان مفید باشدمبارزه و دفاع شخصیفنوندریادگیریاین مجموعھامیدوارم کھ 

ھا جوترین انساند کھ حتی صلحشوباعث میوجود دارد و این تمام انسانھا ذاتبیش دروکمخشونت و جنگجویی 
.   دننزدیکان بھ دفاع و حملھ در مقابل دشمن بپردازد واز خونگام احساس خطر برای حفاظتھنیز

عتی آرام و صلحبا تمرینات منظم و مداوم ھنر توآ و توجھ داشتن بھ فلسفۀ ورزشی آن، ھنرجویانی کھ دارای طبی
ھمچنین ھنرجویانی کھ دارای . تا حدودی باال برندقادرخواھند بود کھ قدرت مبارزه ای خود را ھستند نیزجو 

از قدرت خویش در ودرآوردهرا تحت کنترلدتوانند نیروی رزمی ذاتی خومیھستند نیرطبیعتی ناآرام و جنگجو
.راھی مفید استفاده نمایند

گند و قسم ھنرجویان نوشتھ شده است، تمامی ھمراھان موظفند در راه درست انسانی و پاکدلی ھمانطور کھ در سو
.   مبارزی برای روشنایی و خوبی باشندوقدم برداشتھ

ر ورزش ما مبارزه بدون تماشاچی انجام می شود و برنده د: توآ برنده و بازنده ای وجود نداردھنراصلی فلسفھ در 
. ، چون ھدف گالدیاتورسازی نبوده و نیستو بازنده ای ندارد

ناگفتھ نماند کھ این مسئلھ بھ دالیل مختلف در پانزده سال اخیر برای بسیاری از توآکاران داخل و خارج از ایران 
.   تغییر کرده است

ز حساس پایگاه تفکر و اندیشۀ  انسان و مرک) مغز(سر :باشدضربھ زدن بھ سر در مبارزات تن بھ تن ممنوع می
خصوص ھ ب(بدین منظور در مبارزات آزاد و یا فول کنتاکت . عصبی تمام نقاط بدن بوده و قابل احترام است

این . استممنوع ادست یا پا بھ صورت یا سر اکیدبا ضربات شدید وارد کردن) برای ھنرجویان تازه کار
تجربھ ثابت . گیردمیصورتخاص و دقت فقط توسط ورزشکاران قدیمی و باتجربھ، با کنترلنوع ضربات

صورت .بھ دلیل حساسیت زیاد ھمواره باید پوشیده باشند تا آسیب کمتری ببینندکھ صورت و سر کرده
کیک ، )ساواتھ(بوکس فرانسوی ، بوکس تایلندی، ورزشکاران حتی در ورزشھایی ھمچون بوکس معمولی

از بھ مقدار کم یت خود را در مقابل ضربات ھای مکرر بینی و گوش، حساسعلت شکستگیھ بوکس و غیره ب
اثرات جانبی و تاثیرات منفی کھ در حین برخورد ضربات بھ سر وارد میدرنظرداشتھ باشید .دھنددست می

، عصبی و حساس بودن، فراموشیھای موقت یا دائمی، سردردھای شدیددتوانمیوگردند فراوان بوده
لق یا , انحراف مجراھای بینی، ت دادن تدریجی قوای بینایی و شنواییاز دس، شونت رفتار در مقابل دیگرانخ

کھ در سنین باال نیز قادر بھ می بینید را یھای فعالورندرت بوکسھ بعالوه ب. شکستگی دندانھا را نام برد
. فعالیتھای مرتب ورزشی خود باشند

، فرو بردن دستھا در شنھای )ماکیوارا(ضربھ زدن بھ کیسۀ بوکس، تختۀ ضربات برای باال بردن قدرت ضربات،
.   توصیھ می شودریز، ضربھ زدن بھ عروسک یا آدمکھای مخصوص تمرین و تشکچھ ھای مخصوص ضربھ 



نشان می دھد" مایانا"در تمرینات توآکاراناستفاده برای را شکلھای زیر وسائل محافظ بدن

نمایند ر انسانھا آن را منفی و بد دانستھ سعی بھ مخفی کردن آن میترس غریزه ای طبیعی بوده کھ اکثترس چیست؟
موقعیتھای خطرناک موجب ھشدار و حتی نجات دھندۀ جان آدمی برخی از درصورتی کھ این غریزه در 

چگونگی سازش با و با آن کنار آمده باید ،بسیاری از اساتید ھنرھای رزمی معتقدند کھ بجای نبرد با ترس. باشدمی
.ن را فرا گرفتآ

، دالیل گوناگون مانند مجروح شدنھ درنبردھای واقعی تن بھ تن کھ انسان ب:فرار و مخفی شدن بعنوان عمل دفاعی
بطور غریزی از فرار می بیندو جان خود را در خطر رد مسلح بودن حریف ھیچ شانسی برای پیروزی و مقابلھ ندا

نیروی ، پاھای ورزیده و چابکفرار از موقعیت خطربرای. ندکو مخفی شدن بعنوان دفاع شخصی استفاده می
. باشدو داشتن اعصابی آرام ضروری میباال تنفسی

و کھ فریاد زدن بھنگام مبارزه باعث ترس و وحشت حریف گشتھنشان می دھدتجربھ :فریاد بعنوان عمل دفاعی
بوده و موجب وحشت حملھ غریزۀ طبیعییک نگام احساس خطرجیغ زدن بانوان ھ. تمرکز وی را برھم می زند

.گرددباعث جلب توجھ دیگران نیز میوکننده شده 
با بیرون دادن ناگھانی ھوا از راه شده و خستگی زودرسازھنگام تمرینات توآ مانععملھای تنفسی و فریاد زدن 

. گرددتر گشتن عضالت شکم در مقابل ضربات حریف میفت دھان موجب س

پا یا باالتنھ در درگیریھای ، دست، بھنگام گیرافتادن گردن:رفتن و نیشگون گرفتن بعنوان آخرین سالح دفاعیگاز گ
رھایی خود از چنگال دشمن وجود نداشتھ باشد، نفس کشیدن یا طوری کھ ھیچ شانسی برای توسط حریف، واقعی 

.    استفاده می شودعنوان آخرین سالح دفاعی ھ گاز یا نیشگون ب

بھترین بھ چشمان حریفخیره شدن بسیاری از استادان غربی بر این عقیده اند کھ :حریفصحیحزیرنظر داشتن
.  شودمعتقدند کھ این عمل موجب ترس و وحشت حریف نیز میآنھا . نقطۀ تمرکز در مبارزات تن بھ تن است

ژاپن و غیره، بر خالف کشورھای غربی ، نچی، ھندوستان، طبق آداب و رسوم تربیتی کشورھای آسیایی مانند ایران
نشان می دھد تجربھ . کنندو تا حد امکان از آن پرھیز میدانستھ شانۀ بی احترامی را بھ چشمان یکدیگرخیره شدن 

چشمان حریف نیز قادر بھ تحت نظر داشتن وی بھ ھ کھ استادان و مبارزان پرتجربۀ آسیایی بدون نگاه کردن مداوم ب
سادگی برتری خود را ھ توانند بمی، قدرت باطنی و نیروی جذبۀ خود با آرامشمی باشند ومکن بھترین شکل م

.خویش آشکار سازندحریفاننسبت بھ 



در و پا دست، شانھ، چشممانند حریف خیره شدن بھ یک نقطھ از بدن تجربھ و نظر شخصی من بر این است کھ 
در ھر حالت حریفتمام قسمتھای بدنھ بنظر و دید کلی، بھترین روشمبارزات آزاد بسیار خطرناک بوده و

.  استمبارزه ای

حساسترین قسمتھای بدن
.باشدزیر شکم می، سیبک گلو، حساسترین قسمتھای بدن در درجۀ اّول چشمـ١
شتان پا انگا، قوزک پ، ستون مھره ھای گردن، فک پایین، بینی، حساسترین قسمتھای بدن در درجۀ دّوم گیجگاهـ٢

.باشدمی
.باشدساق پا می،آبگاه، ستون مھره ھای کمر،دنده ھا، حساسترین قسمتھای بدن در درجۀ سّوم گوشـ٣

شکلھای زیر حساسترین قسمتھای بدن را از جلو و پشت نشان میدھند



. دھدمیتوآ، قبل از بدنسازی یا مبارزه نشان رزمیشکل زیر طرز دست دادن ورزشکاران را در ھنر 

.دھدمیرا در مدرسھ آلمان نشان )کشتی" (یمبارزه زمین"و "مایانا"شکلھای زیر تمرینات مبارزه ای 



مبارز صفر
راحتی ھ در ھنر توآ بھ این معنی است کھ ھر دو حریف بھ دلیل نزدیک بودن بیش از حد بھ یکدیگر، بمبارزه صفر

. پا نبوده و استفاده از ضربات پا در این نوع مبارزه بھ صفر می رسدقادر بھ استفاده از ضربات



.دھدرا در مبارزات نشان می) گادو(سھ نوع گارد ٣تا ١شکلھای 

٣٢١



توآرزمیھنرپرتاب کردن در و گرفتن، فتادنا
جز فراگیری انواع بدنسازیھا و تکنیکھای مختلف دفاعی و حملھ ای دست و پا، یادگیری ھ در ورزش رزمی توآ ب
انجام تکنیکھای . بوده و ضروری استیفراوانیتگرفتن و پرتاب کردن دارای اھمی، روشھای مختلف افتادن

روی تشکھای مخصوص کشتی یا ربباید ن مبتدی برای ھنرجویا) کیمھاوزنپوکایدو (مختلف پرتاب کردن و اُفتادن 
روی زمینھای سخت مانند ا بیشتربرتمرینھدر صورتی کھ برای افراد باتجربھ این،گیردانجام) تاتامی(جودو 

).  ٣تا ١شکلھای ( . یردگزمینھای آسفالت شده صورت می، زمینھای مرمر شده، زمینھای چوبی

٣٢١

مبارزات تن بھ تن نقش  در تکنیکھای مھم پرتابی با کمک گرفتن از کپل، کمر، قدرت دست و گردش بھ موقع بدن
. می کنندرا بازیزیادی

استفاده فعنوان اھرم در بلند نمودن و پرتاب حریھ این روش از کمر و کپل بدر:اولین نوع تکنیکھای پرتابی
) ٨تا ٤شکلھای (.می شود

٦٥٤



٨٧

نمودن و عنوان اھرم و بلندھ این روش با قرار دادن دست بھ زیر شانۀ حریف ب:دّومین نوع تکنیکھای پرتابی
او وی زمین و قرار دادن زانو بھ پشت آرنج یا شانۀ ربعد از پرتاب حریف بر. انجام می گیردوی کردنپرتاب

).١٥تا ٩شکلھای (. درآوردتوان وی را تحت کنترلمی

١٠٩یا           ١١



١٥١٤١٣١٢

عنوان اھرم و بلند نمودن ھ وی شکم حریف براین روش با قرار دادن کف پا بردر :سّومین نوع تکنیکھای پرتابی
). ١٩تا ١٦شکلھای (.گرددانجام میوی از جلو بھ عقبکردنو پرتاب

١٧١٦

١٩١٨



تکنیک خفھ کردن
مغز ھ بدائم از شاھرگھاکھ با استفاده از روشھای مختلف گرفتن یقۀ کت یا پیراھن حریف، جریان خون و اُکسیژن 

بھ ورزش ھای رزمی دیگر ک کھ از ھنراین تکنیک خطرنا. گرددو موجب بیھوشی میمختل شده شودھدایت می
.  گیردصورت میمراقبت و دقتو با، تنھا توسط افراد بسیار باتجربھ کردهما راه پیدا 

پس از دریافت  عالمتھای مختلف بنابراین در انجام این نوع تکنیکھا، حریف قادر بھ صحبت کردن نبوده،:توجھ
سرعت و بدون تامل وی را رھا ھ ببایدبیحرکت ماندن، ست کوبیدنروی د، روی زمین کوبیدناز طرف وی مانند

.کرد

در درگیریھای بسیار نزدیک، دست را تا جای امکان در انتھای یقۀ حریف :کردن حریف از جلوتکنیک خفھ کردن
سپس با کمک دست دیگر و عمل اھرمی آن، ھر دو قسمت یقھ را بر خالف جھت. آن را نگھ می داریمجا داده 

).  ٣تا ١شکلھای (.کشیمیکدیگر می

٢١

٣



در درگیریھای بسیار نزدیک و در صورت قرار گرفتن ناگھانی در پشت :حریف از پشتتکنیک خفھ کردن
سمت خود ھ سپس با کشیدن دست ب. می داریمآن را نگھ امکان در انتھای یقۀ حریف جا داده حدحریف، دست را تا 

) ٧تا ٤شکلھای (.نماییمروی گردن حریف وارد میرو عمل اھرمی آن فشار بسیار شدیدی ب

٢١

٤٣



چشمھا و تکنیک پایھ کمک حملۀ ھمزمان سرپنجھ ھا بھ در این حالت ب:ر علیھ خفھ کردنـ عمل دفاعی ب١
)٣تا ١شکلھای (.می کنیمنیما کیتو بھ زیر شکم حریف خود را از چنگال وی رھا 

٢١

٣



.دھنداعی پیچاندن دست از جلو را نشان میعمل دف٣تا ١ـ شکلھای ٢

٢١

٣

.دھندـ شکلھای زیر دو نوع عمل دفاعی پیچاندن دست از پشت را نشان می٣
):٢و ١شکلھای (نوع اّول 

٢١



: )٤و ٣شکلھای (نوع دّوم 
٤٣

.دھندتوسط حریف را نشان میشکلھای زیر دو نوع عمل دفاعی گرفتن دستـ ٤
):٤تا ١شکلھای (نوع اّول 

٢١

٤٣



):٦و ٥شکلھای (نوع دّوم 
٦٥

.دھندعمل دفاعی گرفتن  دست توسط دو دست حریف را نشان می٤تا ١شکلھای ـ ٥

٢١

٤٣



.دھندشکلھای زیر دو نوع عمل دفاعی گرفتن  یقۀ کت توسط حریف را نشان میـ ٦
):٦تا ١شکلھای (نوع اّول 

٢١

٤٣

٦٥



):١٠و ٧شکلھای (نوع دّوم 
٨٧

١٠٩

.دھندعمل دفاعی گرفتن مو توسط حریف را نشان می٩تا ١شکلھای ـ ٧

٢١



٤٣

٦٥

٨٧



٩

.دھندفتن  یقھ ھای کت یا کلھ زدن توسط حریف را نشان میعمل دفاعی گر٤تا ١شکلھای ـ ٨
٢١

٤٣



.دھندشکلھای زیر دو نوع عمل دفاعی گرفتن ران پا توسط حریف را نشان میـ ٩
):٣تا ١ی شکلھا(نوع اّول 

٣٢١

)٥و ٤شکلھای (.می زنیمسر وی ھروی حریف زانوی پای آزاد را بربا جھش و سوار شدن ب:نوع دّوم

٥٤



.دھدگردن از پھلو توسط حریف را نشان میشکلھای زیر دو نوع عمل دفاعی گرفتنـ ١٠
).٢و ١شکلھای (زیر شکم و کشیدن بینی حریف توسط سرپنجھ ھا از پایین بھ باال ھ حملھ ب:نوع اول

٢١

زانوی خود کوبیده با سر وی روی را بلند کرده بر،بسمت عقبسرپنجھ ھابابعد از کشیدن بینی حریف :نوع دوم
)٨تا ٣شکلھای (.می کنیمآرنج بزیر شکم وی حملھ 

٥٤٣



٨٧٦

.دھندوسط حریف را نشان میت) بروی زمین(گردن و کتف از پھلو عمل دفاعی گرفتن٤تا ١شکلھای ـ ١١

٢١

٤٣



.دھندعمل دفاعی گرفتن گردن از جلو توسط حریف را نشان می٤تا ١شکلھای ـ ١٢

٢١

٤٣

بر روی حریف عنوان عمل دفاعی در برابر قرار گرفتن زیر ھ طرز کشیدن گوش حریف، ب٢و ١شکلھای ـ ١٣
.دھندزمین را نشان می

٢١



.دھنداز پشت توسط حریف را نشان میزیر دو نوع عمل دفاعی در برابر گرفتھ شدنشکلھایـ ١٤
)٢و ١شکلھای (.آزاد کردن خود توسط پا کوبیدن روی پا و ضربۀ آرنج بھ حریف:نوع اّول

٢١

شکلھای (.پشتھ نی و پیچ دادن دست حریف بآزاد کردن خود توسط کلھ زدن با قسمت پشت سر روی بی: نوع دّوم
)٦تا ٣

٤٣



٦٥

.دھنداز جلو توسط حریف را نشان میشکلھای زیر دو نوع عمل دفاعی در برابر گرفتھ شدنـ ١٥
)٢و ١شکلھای (.زیر بینی حریفھ فشار شست دست بآزاد کردن خود توسط: نوع اّول

٢١



زیر شکم ھ ضربۀ زانو بباوضربھ زدهتوان با پیشانی بھ بینی حریفدر صورت آزاد نبودن دستھا می:نوع دّوم
)٥تا ٣شکلھای (.کنیموی خود را رھا 

٥٤٣

.دھنددر برابر ضربات مشت حریف را نشان میشکلھای زیر چھار نوع دفاعـ ١٦
).١شکل (.حملھ می کنیمبھ چشمان ویسرپنجھ دست دیگربادفاع مشت حریف و با یک دست:نوع اّول

١

).٣و ٢شکلھای (دفاع مشت و حملھ بھ چشمان حریف با یک دست :منوع دوّ 
٣٢



).٥و ٤شکلھای (دفاع مشت و حملھ بھ مفصل دست حریف با دو دست :نوع سّوم

٥٤

شکلھای (تقیم با کف دستھا و حملھ بھ مفصل دست حریف در برابر مشت چرخشی وی دفاع مشت مس:نوع چھارم
).٩تا ٦

٧٦

٩٨

را تا حد امکان عمود نگھداشتھ و حریف را بدن،ھنگام جا خالی دادن):یاد کیتو(جاخالی در برابر ضربۀ پا ـ ١٧
).٣تا ١شکلھای (دھیم زیر نظر قرار می



٢١

٣

روی قسمت خارجی زانوی وی رب) ھانی کیتو(تکنیک پای با ـ دفاع ضربۀ یتھ کیتوی حریف و حملۀ مستقیم١٨
). ٥تا ١شکلھای (

٢١



٤٣

٥

طرف زیر شکم وی از پشت ھ ب) نیمای کیتو(تکنیک پای باـ دفاع ضربۀ یتھ کیتوی حریف و حملۀ سریع ١٩
).٤تا ١شکلھای (

٢١



٤٣

زانوی حریف و تبدیل آن ضربھ با سرعت زیاد بھ تکنیک ھ پا ب)ضربھ اغفالی(ـ استفاده از حملۀ گول زنند ٢٠
). ٤تا ١شکلھای (جھت سر وی ھ یادکیتو ب

٢١

٤٣



.دھدیکی از انواع حاالت مبارزه ای را در مقابل دو حریف نشان می٨تا ١ـ شکلھای ٢١

١یا          ٢

یا٣



٥٤

٦

٨٧



خالی در مقابل حریف مسلح بھ سالحھای سردنبرد دست
مبارزه با دستھای خالی در برابر حریف مسلح بھ سالح سرد بسیار خطرناک و شانس پیروزی در آن بسیار کم

با وجود نداشتن شانس موفقیّت در چنین . کندمسئلھ آگاه بھ این شاگردانش را باید اییباشد و ھر استاد باتجربھمی
نداشتن موقعیّت : در شرایط مخصوصی مانند.استبسیار ضروری بھ آن شرایط مبارزه ای، فراگیری فنون مربوط

طر بودن جان در خونتیجھ نگرفتن از ھرگونھ صحبت صلح آمیز، )کوچۀ بن بست ، آسانسور و غیره(فرار 
. مراتب بیشتر از افراد بی تجربھ خواھد بودھ احتمال پیروزی افراد مطلع بھ تکنیکھای مربوطھ باعضای خانواده

در برابر چاقوھای پالستیکی  یا مرتب تمرین :عبارتند ازسھ اصل بسیار مھم برای پیروزی در برابر سالح سرد
ایستادگی و ادامۀ مبارزه حتی در صورت زخمی شدن و سرانجام تصمیم قاطع در ، سالحھای نرم و بی خطر دیگر

.تمرکز و دقت فراوان

):٥تا ١شکلھای (ـ دفاع صلیبی و قفل مفصل دست در برابر حملۀ چاقو از باال بھ پایین ٢٢

٢١



٤٣

٥



):٦تا ١شکلھای (قفل و پیچاندن مفصل دست در برابر حملۀ چاقو از باال بھ پایین ،ـ دفاع ٢٣

٢١

٤٣

٦٥



):٧تا ١شکلھای (و قفل مفصل دست در برابر حملۀ چاقو از پایین بھ باال قیچیـ دفاع ٢٤

٢١

٤٣

٦٥



٧

):٦تا ١شکلھای (ـ دفاع و قفل مفصل دست در برابر حملۀ چاقو از پھلو ٢٥

٢١

٤٣



٦٥

):٧تا ١شکلھای (قفل و پیچاندن مفصل دست در برابر حملۀ مستقیم چاقو ،ـ دفاع٢٦

٢١

٤٣



٦٥

٧

):٢و١شکلھای (ـ دفاع صلیبی در برابر حملۀ چوب بلند از باال بھ پایین ٢٧

٢١



):٢و١شکلھای (زیر شکم و صورت حریف در برابر حملۀ چوب بلند از باال بھ پایین ھ ـ دفاع و ضربھ ب٢٨

٢١

زانوی ھ بپھلوچوب بلند از پھلو و استفاده از تکنیک پای ھیماکیتو ازبادر برابر حملۀ حریف دادنجاخالیـ ٢٩
): ٤تا ١شکلھای (وی 

٢١



٤٣

چوب بلند از پھلو باچشم وی در مقابل حملھ ھھای دست ببلوک کردن دست حریف و حملھ توسط سرپنجھ ـ ٣٠
):٢تا ١شکلھای (

٢١



چوب بلند از پھلو ا حریف در مقابل حملھ وی بھ باوسایای چرخشی تکنیک بانتو و حملھ اورادفاع ـ ٣١
):٣تا ١شکلھای (

٢١

٣

١شکلھای (سر حریف بھبا دست دیگر) لبۀ داخلی دست(یک دست و حملۀ سویتوبابلوک کردن چوب کوتاه ـ ٣٢
):٢و

٢١



نگاھی سطحی بھ تکنیکھای دفاعی و حملھ ای سالحھای سرد
وباعث باال رفتن قدرتبھ موانعی مثل چرخ ماشین شمشیر، کارد سای، چوب، مانند با سالحھای سردحملھ کردن 
. افزایش می دھدتسلط ھمراھان را در استفاده از سالحھای سرد ، سرعت شده

سالح سای
اینکھ بسیاری از با. روشن نمی باشدرزمیقدمت و ریشھ سالح سای ھنوز بطور دقیق برای ھمھ تاریخ شناسان

، بسیاری از اساتید سبکھای مختلف، ریشھ این سالح را از اساتید ژاپنی این سالح را متعلق بھ کشور خود می دانند
. ھندوستان می دانندیاکشورھای دیگری ھمچون چین 

. ھ می شودنگھداشتبھ حالتھای مختلف در دست و سانتیمتر است ٦٠تا ٥٠حدودا بین طول این سالح
از بوده و چوب بلند، شمشیرسالحھایی مانند ف مسلح بھ یحمالت حردر برابرایده آل برای دفاع" سای"سالح 

دو لبھ حفاظ "یا " لبھ بلند تیغھ"، "نوک سای"، "دستھ سایانتھای"برای حملھ بھ حریف " سای"مناسب قسمتھای
.نام بردمی توانرا" دست



.دننشان می دھدر یک دست را" سای"گھداشتن حالت مختلف نھفت شکلھای زیر 



) ٣تا ١شکلھای (":سایبستن "

٢١

٣

)٣تا ١شکلھای (":باز کردن سای"

٢١

٣



در مقابل حمالت از باالی سر"سای"حالت دفاعی باز

در مقابل حمالت از باالی سر"سای"بستھحالت دفاعی 

.  نشان می دھدرا"ساییک دست قفل "نوع شکلھای زیر دو 

)٥تا ١شکلھای (:"انگشتدو "نگھداشتن ھر دوسای با "ساییک دست قفل "حالت اول-١

٣٢١



٥٤

) ٣تا ١شکلھای : ("شست"نگھداشتن ھر دوسای با "ساییک دست قفل"حالت دوم-٢

٣٢١



"یماری ک"سالح 
درصد مواقع با دو ٩٥در ) بھ اندازه سھ مشت( بخاطردستھ بلند آن سانتیمتر است و ١٠٠طول این سالح حدود

.می شودو تمرین دست نگھداشتھ 
و کنترل دو دستی آن این سالح نوکو تیغھبودن بھ دلیل تیز. می شودبا پھلو و پشت تیغھ انجامسالحدفاع با این 

. می باشدایده آلبر روی ھدف ا برشھای عمیق از جھات مختلف برت رقدپحمالت برای 
با برای تمرینات دونفره لباس، کالھخود و دیگر وسائل حفاظتی،با توجھ بھ این نکتھ کھ ھنوز در ھنر توآ

یھ در تمرینات با حریف توص" ری کیما چوبی"برای جلوگیری از آسیب دیدگی استفاده از وجود ندارد،" ری کیما"
. می شود

با دو دست "ری کیما چوبی"یا " ری کیما"حالت اصلی نگھداشتن 

در محور این تکنیک . نشان می دھد" راتو بزرگ"با انجام را " جیما"تکنیک نفوذی شکل زیر 
.جھت جلو انجام می شودبھبا پای راست "ری کیما"



"جیما"گارد بعد ازتکنیک "                       وتس"گارد بعد از تکنیک 

.نشان می دھد" ری کیما"تکنیک دفاع جلوی بدن را در محور شکل زیر 



.شکلھای زیر دو حالت مھم نگھداشتن کارد را نشان می دھد

را نشان می دھد" کارد"شکل زیر تمرینات دفاعی و حملھ ای دو نفره با 
.زیاد انجام می شودل و دقت کھ با کنتر



نشان می دھند شکلھای زیر تمرینات فردی را با سالحھای سرد

١٣٨٣انجام تکنیکھای فردی در مسابقات آزاد آلمان  

١٣٨٣انجام تکنیکھای فردی در مسابقات آزاد آلمان  



دنشان می دھ"تک تونفا"را بافردیشکل زیر تمرین 

.   را نشان می دھد) کاما" (داسدو "یکی از گاردھای سالح شکل زیر 



نشان می دھد "تونفادو"باراگروھیشکل زیر تمرین 

. در آلمان ممنوع می باشد١٣٨٥از سال "نانچیکو"تمرینات با سالح سرد 



):یماکری(ـ سھ نوع عمل دفاعی و حملھ ای دو سای در مقابل شمشیر ٣٣
).١شکل (دفاع صلیبی سای : نوع اّول

١

).٢شکل (ترکیب دفاع و حملۀ سای در یک لحظھ : نوع دّوم

٢



).٦تا ٣شکلھای (با دو دست" قفل سای"یکی از انواع : نوع سّوم

٤٣

٦٥

:ـ دو نوع حملھ چوب بلند در مقابل دو تونفا٣٤
).٣تا ١شکلھای (حملۀ چوب بلند از طرفین : نوع اّول

٢١



٣

).٥و ٤شکلھای (حملۀ چوب بلند از باال و پایین : نوع دّوم

٥٤

:دو تونفا در مقابل دو چوبو حملھـ دو نوع  دفاع٣٥
)٢و١شکلھای (دفاع و حملۀ مستقیم : نوع اّول

٢١



)٤و٣شکلھای (دفاع و حملۀ چرخشی 

٤٣

).١٠تا ٥شکلھای (زیر شکم و صورت ھ دفاع و حملۀ مستقیم ب: نوع دّوم

٦٥

٨٧



١٠٩

:دھددفاع و حملۀ ھمزمان دو چوب در برابر چوب بلند را نشان میـ شکل زیر ٣٦



):٥تا ١شکلھای (در مقابل حملۀ چوب کوتاه دیگر ) قفل گردن(ـ دفاع و حملۀ چوب کوتاه ٣٧

٢١

٤٣

٥



پیوست
در پایان این بخش مایل ھستم کھ توجھ ھمران و خوانندگان عزیز را بھ 

.نمایمتمرینات با سالحھای سرد باستانی ایرانی جلب 

.ایرانی در آلمان نشان می دھندبھ سبک ھنر رزم باستانی،با سالحھای سردرا تصاویر زیر تمرینات من 

کارد
دستھ شاخ گاومیشقبضھ برنجی و رضا فرجیان با کار دست استاد محمد 



خنجر
" عمل رضا" معروفبا مھرکار دست استاد محمد رضا فرجیان

دارهق
"  عمل رضا" کار دست استاد محمد رضا فرجیان با مھر معروف 



قمھ
"  رضاعمل" کار دست استاد محمد رضا فرجیان با مھر معروف 



سپر
و دستگیره ھای چرمی با چھار قپھ ) اصفھان(صنعت دست ایران

.نشان می دھدرا"سپر"تکنیک حملھ ای شکل زیر 



شمشیر
فوالد آب دیده ساخت ھندوستان و امتحان شده در انگلیس بھ سبک شمشیر ایرانی  

.نشان می دھد" شمشیر"در تمرینات ا ر" بر شانھ زدن"تکنیک حملھ ایزیر ھایشکل

گرز
" گرز با سر دیو"صنعت دست ایران 



.نشان می دھد" گرز"در تمرینات را"بر گردن زدن"تکنیک حملھ ایزیر ھایشکل

تبر
)اصفھان(صنعت دست ایران

.نشان می دھد"تبر"را در تمرینات "بر سر زدن"تکنیک حملھ ایزیر ھایشکل



نیزه
با شباھت بھ سبک قرون وسطی ، کار دست یک استاد ھلندییمترتسان٤٠طول ھ بچکش خوردهآبدیده و فوالد 

زیاد بھ نیزه ھای ایرانی 

"   نیزه"دفاع با سالح "               نیزه"حملھ مستقم با سالح 

ساخت اروپا بھ سبک قرون وسطی  حفاظت از دست،برایچرمیساعدبند



ھ توآ در آلمان، احتیاج بھ تحریر کتب مختلف بوده کھ بھنربرای توضیح و تدریس صحیح و قدم بھ قدم خطوط 
.خواست و حمایت خداوند بزرگ موفق بھ انجام آن نیز خواھم گشت

آگر بخود آیی بخدایی رسی، بخود
رسیشعر فا

جاوید باد صلح و ھنر در عالم و گیتی

توآ
:برای دریافت اطالعات بیشتر و تماس با ناشر

Webside: www.kungfuto-a.de
e-mail: babakt64@yahoo.de


