ﺑﻮﮐﺲ
ﺑﻮﮐﺲ ﯾﺎ ﻣﺸﺖزﻧﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزش رزﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﺸﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزش ﺑﻮﮐﺲ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ در ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزی اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﻫﺎﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﯾﻦ
ورزش اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و »اﺑﺮاﺳﺘﻮس« اﻫﻞ ﺳﻤﯿﺮﻧﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﺗﺢ و
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ روم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺮمﻫﺎی ﺧﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺤﮑﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺮﯾﻒ را از ﭘﺎی در
آورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻼﺋﮑﻮﻣﺎس ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻮﮐﺲ و
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻮم رﻗﯿﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻦ )ﻧﻪ ﺑﺎ
زور و ﻗﺪرت( ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﺑﻮد و داﺋﻤﺎًّ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﺑﻨﺒﺮد ﺑﻮده و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن داوﻃﻠﺐ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻼﺋﮑﻮﻣﺎس ﻗﻬﺮﻣﺎن روﻣﯽ ﮐﻪ در
اﮐﺜﺮ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ورزﺷﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ
ﺣﺮﯾﻒ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ اﺷﺘﻬﺎری ﺑﺴﺰا ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
دوره اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎآﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺶ ﮐﻪ روی
آن ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻓﻮﻻدی ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻮع
دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺨﺼﻮص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﭼﺮﻣﻬﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﮑﻢ در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺸﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﺑﻮﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺮک ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎزی ﺑﻮﮐﺲ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻮأم ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺳﺎل  ۴۰۰ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﮐﺲ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن
ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ورزش ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ان ﮐﻤﺘﺮ از
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﮐﺲﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و از ورزﺷﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﺠﺪداًَ ﺑﺎزی ﺑﻮﮐﺲ و ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ
دو از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﯿﺶ

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ »ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎدن« ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻓﻦ ﺑﻮﮐﺲ را
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﻣﻨﻈﻮرش از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺋﻞ )ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ(
را ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺮﯾﻒ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﺪاول ﮐﻨﺪ .ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎدن
رواج اﯾﻦ ﻓﻦ را ﯾﮏ ﻧﻮع اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻣﯽداﻧﺴﺖ از اﯾﻦ رو او را
ﭘﺪر ﺑﻮﮐﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
در ﻟﻨﺪن ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﺲ ﻓﯿﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ورزش
ﺑﺰرﮔﯽ داﺋﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎزی و ﻧﯿﺰهﭘﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻓﻨﻮن ﺑﻮﮐﺲ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ.
ﺟﻤﺲ ﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺖزﻧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺿﻊ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ
اﻣﺮوز ﻣﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﻮﮐﺲ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﯽ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺷﺪ و
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﮐﺲ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺸﺖ و ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ
دو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺑﻮﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان ورزﺷﮑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﮏ ﺑﺮوﮐﺘﻮن در ﺳﺎل  ۱۷۴۹در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ داور ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺼﻮص وﺿﻊ ﮐﺮد وﺳﻌﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﻋﺪه اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ
ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ زنﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﭘﻠﯿﺲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
در ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻮاع ورزﺷﻬﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺤﺪ اﻋﻼء ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ورزش ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ آن را ورزﺷﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدد.
ﺟﻮن ﺟﺎﮐﺴﻮن ﮐﻪ از اﺳﺘﺎدان ﺑﻮﮐﺲ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺪرﯾﺠﺎً ﺑﻮﮐﺲ را
رﺳﻤﯽ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺧﻮد اﺳﺘﺎد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﻮد در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻋﺎﯾﺪ او ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺖ زن و ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ورزش را در دﻧﯿﺎ رواج دﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۸۳۵ﺟﻤﺲ ﭘﻮرﻟﻪ ورزﺷﮑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ورزش را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺮد .وﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهای آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش راﻏﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۶۰ﯾﻌﻨﯽ  ۲۵ﺳﺎل ﭘﺲ از ورود
اﯾﻦ ورزش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻮن ﺳﻦ ﻫﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی وﺿﻊ ﺷﺪه و ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دﻧﯿﺎ از آن ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﮔﺮدد و در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﮏ ﺑﺮوﮔﺘﻮن ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮﮐﺲ را اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در
اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﮔﺮه ﺷﺪه و ﺑﺪون دﺳﺖ ﮐﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ
از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺪت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و دوره آن ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻃﻮﯾﻞﺗﺮﯾﻦ
دورهای ﺑﻮﮐﺲ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۲۴در  ۲۳ژوﺋﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎدن و ﺑﯿﻞ ﻫﺎﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻧﺒﺮگ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻌﺎًَ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ورزش ﺑﻮﮐﺲ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺳﺎل  ۱۸۹۰ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﯿﺰ
ﮐﻮﺋﯿﻨﺰﺑﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی وﺿﻊ ﮐﺮد و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺳﺖ ﮐﺶ ﺑﻮﮐﺲ را رﺳﻤﯽ
ﮐﺮد ﺷﺮوع ﺷﺪ .او ﻣﺪت ﻫﺮ دوره ﺑﻮﮐﺲ را ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ دورﻫﺎ
را ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﭼﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ورزﯾﺪن و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺸﻮد از ﻃﺮف ﻋﻤﻮم ورزﺷﮑﺎران دﻧﯿﺎ ﻗﺒﻮل
ﺷﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻪای ﮐﻪ ﮐﯿﻨﺰ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺘﺪاول و ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۸۹۲در ﻫﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
در اروﻟﺌﻮن ﺑﯿﻦ ﺟﻮن ﺳﻮﻟﯿﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺸﺖزن ﺑﺪون دﺳﺖ ﮐﺶ ﮐﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻤﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﻮرﺑﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ار رﻗﯿﺐ ﺧﻮد دو ﺳﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد
اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از  ۲۱دوره )راﻧﺪ( ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون
دﺳﺘﮑﺶ ﻋﻨﻮان و ﻣﻘﺎم ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻮﮐﺲ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪٔ ﺑﻮﮐﺲ در اﯾﺮان
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮارد ﺑﺎﺳﮑﺮوﯾﻞ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪرس ﮐﺎﻟﺞ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ)ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻤﻮرﯾﺎل( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ورزش ﺑﻮﮐﺲ را ﺑﻪ اﯾﺮان آورد .او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد ﺟﻮاﻧﺎن روی ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ
اﯾﻦ ورزش را دﯾﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ورزش آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۳۱۴ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﻫﻞ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﯾﺮان در

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺷﮑﻮدا در ﺗﻬﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد وارد اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻓﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن اروﭘﺎ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﮐﺲ ﺷﻤﻠﯿﻨﮓ
آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان در آن دوران ﻧﺰد
او ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺎﻃﻘﯽ )ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎم( و
اﺳﺘﻮار زﻧﮕﻨﻪ ﭘﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش آﺷﻨﺎ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻬﺮان و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۴اﯾﻦ ورزش ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮدن وﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺮﺑﯽ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل
 ۱۳۲۳اﯾﻦ ورزش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اداره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
دﻓﻌﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ
وﺳﺎﺋﻞ و ﻗﻀﺎوت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و »ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر« و »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎدری« اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اوﻟﯿﺎی ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان و ﺑﺎ واﮔﺬاری ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ وﺳﺎﺋﻞ و ﻗﻀﺎوت و ﻟﻮازم ﻣﻮرد
اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﺠﺎت آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۴۸ﻟﻨﺪن ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺖ .ﺑﻮﮐﺴﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻮﮐﺲ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﻮای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸دوﺑﺎره راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و اﺣﻤﺪ ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ
دﯾﺪار ﻓﯿﻨﺎل وزن  -۹۱ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ دوﺣﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮی و
ﺣﺮﯾﻒ ﺳﻮرﯾﻪای ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪٔ اﺣﻤﺪ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
) (۱۳۸۸رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﺑﻖ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮری
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﻧﺪادهاﻧﺪ» :اﯾﺸﺎن ]ﺧﺎﻣﻨﻪای[ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه در ﺑﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺧﻮی ﻣﺎ ]ﮔﻔﺘﻨﺪ[ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺣﻤﺪ آﻗﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﺮا رﻓﺘﻪ ﺑﻮﮐﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن -اﺧﻮیﻣﺎن-
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻢ .ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻣﺠﻮز

ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻮﮐﺲ را از ﮐﺠﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮزش را
ﺑﮕﯿﺮم .ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﯽﺧﻮدی ۱۰ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﭼﻪ ورزﺷﯽ اﺳﺖ؟ وﺣﺸﯽﮔﺮی اﺳﺖ .ﺑﺒﻨﺪﯾﺪش «.ﯾﮏ ﻋﺪه آﻣﺪﻧﺪ
ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺘﻮا ﻫﻢ ﻧﺪاده ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«.
وزن دﺳﺘﮑﺶ
وزن دﺳﺘﮑﺶ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ۸اوﻧﺲ؛ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۰اوﻧﺲ و ﺑﺮای ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن
 ۱۲اوﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺑﻮﮐﺲ
ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﮐﺲ ،ﺳﮑﻮی ﻣﺸﺖزﻧﯽ ﯾﺎ رﯾﻨﮓ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪای
ﭼﻬﺎرﮔﻮش ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف آن
ﺑﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ردﯾﻒ ﻃﻨﺎب ﻣﻮازی ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ردﯾﻒ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،۳۰
 ۹۰ ،۶۰و  ۱۲۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ ﯾﮏ
اﯾﻨﭻ و روی آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه
اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﯾﻨﮓ ﺑﻮﮐﺲ آن از داﺧﻞ ﻃﻨﺎبﻫﺎ  ۶٫۱۰ × ۶٫۱۰ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ
 ۲۰× ۲۰ﻓﻮت و از ﺧﺎرج  ۸ × ۸ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ  ۲۶ × ۲۶ﻓﻮت اﺳﺖ.
ﮐﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و روی ﺗﺸﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮزﻧﺖ
ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
اوزان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮﮐﺲ آﻣﺎﺗﻮر در ﯾﺎزده ﮔﺮوه وزﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮﮐﺲ ﺣﺮﻓﻪای
در ﭘﺎﻧﺰده وزن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
 -۱ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎت – ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪون دﻓﺎع ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  -۳ .-۲ﺣﻤﻠﻪ و روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮﮐﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ -۴ .ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻄﺎ و ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد  -۵در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ داور
وﺳﻂ ﺧﻄﺎ را دﯾﺪه و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﺮار
ﺷﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ داورﻫﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ و
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮ ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ دﺳﺖ زده ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ
ﺿﺮﺑﺎت ﺟﻠﻮی ﺻﻮرت و ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ،ﺟﻠﻮی ﺑﺪن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺿﺮﺑﻪ زده ﺷﻮد ،روی ﺳﺎﻋﺪ و ﺑﺎزو و دﺳﺘﮑﺶ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت آﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ داور وﺳﻂ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را ﻣﯽﮔﯿﺮد.

