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سرمقاله 
بر همگان آشکار است که امروزه مخاطبان عمدهی تایچی از فرهیختگان جامعه هستند؛ چرا که ترکیبی از 

گذارد.  ورزش، هنر و عمق فلسفی، ترکیبی کمیاب است که در هر حرکت و بخش تمرینی جای تفکر باقی می

ها ضروری  بنابراین برای این مخاطبان وجود خوراک فکری، دانش تئوری و منابع مطالعه بیش از دیگر ورزش
کُنگ، مانند نفس کشیدن است، چرا که بدون حرکت  است. از سوی دیگر، پویایی در جامعهی تایچی و چی


انگیز وُسست میشود؛ در حقیقت انسان به انگیزه و حرکت زنده است. در این فضا همه چیز رخوت
کُنگ بیش از پیش احساس میشد. ما با هدف تزریق  ای در فضای تایچی و چی از این رو، نیاز به نشریه

های موجود در  انگیزهی بیشتر و پویایی در این مسیر، همین طور ایجاد فضایی برای جهت دادن به ظرفیت
گیری  ای، این نشریهی الکترونیک را پایه گذاشتیم. جهت این جامعه و تولید منابع مطالعاتی منظم و دوره

های تایچی واجرای آگاهانه به جای تقلید از فرم  نشریه در بخش مقاالت بر مبنای درونیتر شدن اجرای فرم

های اثرگذاری  های مختلف آن و همین طور، درک روش اساتید، شناخت ابعاد مختلف و وسیع تایچی و سبک


بر انرژیِ چی خواهد بود. 
کُنگ را شامل میشوند که میتوانند در تولید محتوا  مندان به تایچی و چی مخاطبان این نشریه همهی عالقه


نیز همراه ما باشند. 

رهسان بستری است که نیروهای باانگیزه و پرانرژی میتوانند در آن پرورش و رشد یابند. رهسان

گــــر شــــتابــــی ســــازنــــده جهــــت رشــــد  مــــیتــــوانــــد بــــا جــــریــــانســــازی و جهــــتبــــخشی بــــرای عــــالقــــهمــــنداِن تــــوان

هـــای ارزشـــمند جـــامـــعهی  ایـــجادکـــند. نشـــریـــهی پـــیشرو نـــیز یـــکی از ایـــن ابـــزارهـــا بـــرای پـــرورش جـــریـــان

مـــاســـت. نـــام ایـــن «ره نـــامـــه» نـــیز بـــر اســـاس خـــِط مَــــشی رهســـان ، یـــعنی «در راه بـــودن» انـــتخاب شـــده 

اسـت کـه امـیدواریـم بـرای ایـجاد انـگیزه و در راه نـگاه داشـنت عـالقـه مـندان در مـسیر سـالمـتی و تـفکر ، 


تاثیر گذار باشد .
کُنگ  هایی ساختارساز از این جنس، روِش پرورش و آموزش ما در عرصهی تایچی و چی امید است با اقدام

منظمتر و سازندهتر باشد و اثری مفید و ماندگار در ایجاد انگیزه و نشاط بیشتر در جامعهی تایچی و 
کُنگ داشته باشد؛ چرا که این مسیر، مسیر سالمتی و آرامش است، همان چیزی که جامعه نیازمند آن  چی


است. 
 

حامد کاتوزی 
آکادمی رهسان® 

پاییز ۹۵ 
hamedkatoozi@yahoo.com

۱
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گزارش مسابقات لهستان 
دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان تای چی 


چوان  ایران پس از برگزاری مسابقات قهرمان کشوری  چی تیم ملی تای

از میان قهرمانان ملی، انتخاب شد. این تیم با ترکیب یازده 


کننده، یک مربی، یک داور و یک سرپرست، برای اعزام به  شرکت

چی چوان در کشور لهستان تشکیل شد.  دومین دوره مسابقات جهانی تای

در فرصت محدودی که تا زمان اعزام وجود داشت، با هماهنگی و همراهی 

های تمرینی تیم در سالن آکادمی ووشو و  فدراسیون ووشو ایران، جلسه


ها مربیان تیم حضور داشتند و در  روی فرش تالو برگزار شد. در این جلسه

نتیجه، مهارت و تسلط بازیکنان در اجرای فرم روی فرش تالو ارتقایی 

های تمرینی فرصتی برای آشنایی  چشمگیر یافت. همچنین، این جلسه


بیشتر اعضای تیم با یکدیگر فراهم آورد ، تا خود را در فضایی دوستانه و 

ای برای سفر هفت روزهشان آماده کنند.  حرفه

 Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse
 nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, enim

 integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus
 turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc

 ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam
 maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis
 mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet,
 sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu

دومین دوره مسابقات 
قهرمان جهان تای چی از 

تاریخ ۲۱ الی ۳۰ مهرماه ۹۵ 
در کشور لهستان با حضور 
۳۱ کشور جهان برگزار شد. 

تیم ملی تای چی چوان 
کشورمان موفق به کسب 

۱۵ مدال ارزشمند در این 
مسابقات شد .

تهیه گزارش : 
ارسالن حاجی نیلی - جواد باقری

۲



شنبه 22 مهر ماه  زمان حرکت تیم به مقصد شهر ورشو در لهستان ساعت 4:25 بامداد روز پنج
بود. هماهنگی اعضای تیم با هم و تعهدشان به همکاری و هماهنگی، باعث شد از همان ابتدای 

این سفر مهم، همه چیز طبق برنامه پیش برود. 

 پس از دو پرواز از تهران به کیف و از آنجا 
به ورشو، ، تیم از فردوگاه به هتل در منطقه  
فالنتی (Falenty) در حومهی شهر ورشو،  


منتقل شد. 

های مختلف است و در کنار هوای  ای کشاورزی و پوشیده از جنگل، مزرعه و دریاچه فالنتی منطقه

کرد.  مطبوع پاییزی، شرایطی مناسب برای استراحت اعضای تیم پس از سفری طوالنی فراهم می
ها تدارک ندیده بود، اعضای  ای جدی برای تیم ها برنامه در روز دوم سفر که کمیته برگزاری مسابقه

های خود پرداختند. این زمان فرصت  تیم ایران از صبح در فضای باز اطراف هتل به تمرین فرم
مناسبی بود که همگی افراد تحت نظر مستقیم اساتید حامد کاتوزی و جواد باقری تمرین و 


های خود را دریافت کنند.  های اصالحی مربوط به فرم نکته

۳




ها حضور داشت، از عصر  حامد کاتوزی که به عنوان داور در این دورهی مسابقه
چی شرکت کرد. این دوره  روز دوم به مدت سه روز در دورهی بازآموزی داوری تخصصی تای

که مستقیماً تحت نظر کمیتهی فنی فدراسیون جهانی ووشو و با حضور داورهایی از 
کنگ و... برگزار شد، فرصتی برای مرور آخرین  کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، مالزی، هنگ

چی در اختیار گذاشت. های تای ویرایش قوانین داوری مسابقه

برنامه تمرینی 
روز اول تیم  

در َورشو

۴



در این دوره که بسیار فشرده و با دقت نظر و حساسیت باال از سوی کمیته فنی فدراسیون 
چی در سه گروه داوران A، B و C  آموزش داده  های تای جهانی برگزار شد، قوانین داوری فرم

ها، آزمون گرفته شد.  ها و تجهیزات شبیهسازی مسابقه شد و همچنین با استفاده از دستگاه
کننده پس از پشت سر گذاشنت آزمون عملی کار با دستگاه و امتیازدهی به  داورهای شرکت


های مختلف مسابقاتی، شرکت میکردند.  ها، باید در آزمون عملی اجرای فرم فرم


ها، سالنی با چهار فرش تالو برای این دوره در اختیار  کمیته برگزاری مسابقه
زمان بر دو فرش تالو  ها قرار داده بود. فضاسازی طوری انجام شده بود که مسابقات هم کننده شرکت


کنندگان در اختیارشان قرار داد.  برگزار میشود و دو فرش تالوی دیگر، برای تمرین شرکت
ها به انجام تمرین در محل برگزاری  روزهای سوم و چهارم، طبق برنامهریزی کمیتهی مسابقه

ها در دو نوبت صبح و عصر انجام میشد که در هر نوبت انتقال  مسابقات اختصاص یافت. تمرین


های اختصاصی انجام میشد.  اعضای تیم از هتل تا سالن، با اتوبوس

ها هم شرایطی برای تمرین نهایی اعضای تیم روی فرش تالو و  های تمرینی در سالن مسابقه برنامه
کنندگان از  ها را فراهم کرد، هم فرصتی جهت آشنا شدن شرکت تجربهی فضای سالن مسابقه

کننده  چی، باعث شد همهی سیصد شرکت کشورهای دیگر بود. روحیهی آرام و شادیبخش رشته تای

های فرهنگی و زبانی، ارتباطی دوستانه با یکدیگر  که از ۳۰ کشور مختلف آمده بودند،با وجود تفاوت

برقرار کنند. 

 

۵



 

ها برگزار شد. در این مراسم پس  افتتاحیه مسابقات عصر روز سوم، در سالن مسابقه
از سخنرانی نایب رئیس فدراسیون جهانی ووشو، رئیس فدراسیون ووشو لهستان، منشور اخالقی 
ها خوانده شد. بخش بعدی مراسم، افتخاری ویژه برای ایران بود؛ نخستین  کننده داورها و شرکت
اجرای نمایشی مراسم افتتاحیه توسط استاد حامد کاتوزی انجام شد که فرم ابداعی ایشان با 
سالح گوآندائو بود. این فرم با هماهنگی کامل با موسیقی Overture Egmont  اثر بتهوون 

املللی رشتهی  اجرا شد. این نخستین باری بود که فرم تخصصی این سالح در محافل رسمی و بین
آمد و همین شد که اجرای استاد کاتوزی توجه حضار و به ویژه  چی به نمایش در می تای

های فدراسیون جهانی ووشو را به خود جلب کرد و تشویق و تمجیدشان را به دنبال داشت.  نماینده

 
های  های سبک های مختلف، مبارزه در ادامه مراسم افتتاحیه، ووشوکاران کشور لهستان در گروه

مختلف ووشو را به نمایش گذاشتند و در نهایت، نوبت به  نمایش گروهی ووشوکاران چینی رسید. 

۶



 

چی در طول چهار روز و هر روز در دو نوبت  دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان تای

هـا از کـشورهـای مـختلف و امـکان اجـرای  کـننده صـبح و عـصر بـرگـزار شـد. بـا تـوجـه بـه تـعداد بـاالی شـرکـت

هـــا بـــا  هـــای اجـــرا شـــده زیـــاد بـــود. کـــمیتهی بـــرگـــزاری مـــسابـــقه کـــننده، تـــعداد فـــرم ســـه فـــرم بـــرای هـــر شـــرکـــت
هــا را بــه خــوبــی مــدیــریــت کــنند.  هــمکاری هــیئت داوران تــوانســتند بــا بــرنــامــهریــزی دقــیق، فشــردگــی مــسابــقه

هــای  چــی ایــران از دوشــنبه تــا پــنجشــنبه در دو نــوبــت صــبح و عــصر و دو بــخش فــرم اعــضای تــیم مــلی تــای

هـایشـان کسـب ۲  گـروهـی هـم بـه رقـابـت پـرداخـتند کـه حـاصـل تـالش اخـتیاری و اجـباری بـا ورزشـکاران هـم

مدال طال، ۸ نقره و۴ برنز بود. 

 
هـای ایـن دوره، دو ویـژگـی بـرجسـتهی دیـگر در مـورد  عـالوه بـر بـرنـامـهریـزی مـناسـب و اجـرای مـنظم رقـابـت


آمد:  ها به چشم می این مسابقه

ها بود. داوری این دوره که دومین تجربهی فدراسیون  نخست، کیفیت داوری مسابقه

از سـوی  چـی در سـطح قهـرمـانـی جـهان بـود، بـا حـساسـیتی ویـژه هـای تـخصصی تـای جـهانـی در مـسابـقه

چـی، تـا بـرگـزاری  کـمیتهی فـنی فـدراسـیون انـجام گـرفـت. ایـن حـساسـیت از تـدویـن قـوانـین اخـتصاصـی تـای

دوره بــــازآمــــوزی بــــا دقــــت خــــاص، آغــــاز شــــد و در نــــهایــــت بــــا اجــــرای قــــضاوتــــی دقــــیق و شــــفاف در حــــین 
هـا  کـننده هـا نـمود یـافـت. مـهمتـریـن نـشانـهی کـیفیت داوری ایـن بـود کـه بـا وجـود تـعداد بـاالی شـرکـت مـسابـقه

هــا از نــظر هــمهی  و اجــراهــا، هــیچ اعــتراضــی در مــورد داوری، نــتایــج و امــتیازهــا مــطرح نشــد و قــضاوت

ها شفاف، صحیح و دقیق بود.  تیم

۷




ها بود. با وجود گذشت تنها دو سال از تخصصی و  کننده ها و شرکت دوم، سطح فنی تیم
چــوان، بــسیاری کــشورهــا نســبت بــه ایــن رشــته عــالقــهنــشان  چــی هــای قهــرمــانــی تــای جــهانــی شــدن مــسابــقه

انـد و بـا جـّدیـت بـسیار نسـبت بـه ارتـقای سـطح فـنی خـود تـالش کـرده بـودنـد. ایـن مـوضـوع، از بـررسـی  داده
گــــیری اســــت. گــــرچــــه  هــــای کســــبشــــده قــــابــــل تحــــلیل و نــــتیجه تــــرکــــیب و ســــهم کــــشورهــــای مــــختلف از مــــدال
کــنگ، مــالــزی، مــاکــائــو، چــین تــایــپه و... بــه عــنوان مــدعــیان ایــن رشــته   کــشورهــای آســیایــی مــانــند چــین، هــنگ

هـا داشـتند، کـشورهـای دیـگری از جـمله روسـیه، بـرزیـل، آمـریـکا،  حـضوری قـدرتـمند و پـرتـعداد در مـسابـقه


ها را به دست آورند.  کانادا و ایتالیا  توانستند سهم قابل توجهی از مدال
هــــای قهــــرمــــانــــی جــــهانــــی  هــــای دورهی دوم مــــسابــــقه کــــننده  بــــه طــــور کــــلی ایــــنکه ســــطح فــــنی هــــمهی شــــرکــــت
ای بــــود. ایــــن امــــر نــــشاندهــــندهی اقــــبال جــــهانــــی ایــــن رشــــته در ســــطح  چــــوان بــــسیار بــــاال و حــــرفــــه چــــی تــــای


ای است.  قهرمانی و حرفه
چـوان فـدراسـیون ووشـو ایـران بـا بـرنـامـهریـزی منسجـمی کـه از دو سـال پـیش  چـی در ایـن مـیان کـمیتهی تـای
هـا اعـزام کـند کـه بـا وجـود  چـی ایـران انـجام داده بـود، تـوانسـت تـیمی بـه ایـن مـسابـقه بـرای ارتـقا سـطح تـای

هـا، بـا کسـب دو مـدال طـال، هشـت نـقره و چـهار بـرنـز  و  کـننده کـمبود امـکانـات در مـقایـسه بـا دیـگر شـرکـت
هـای جـهانـی بـه کـشور  بـا ارائـهی نـمایـشی ارزنـده در مـقابـل رقـبای سـرسـخت، دسـت پـر از عـرصـهی رقـابـت


بازگردد. 

۸



 
چیچوان ایران از این قرارند:   آوران سرافراز تیم ملی تای مدال


آقای علیرضا حنیفهپور: ۱ طال،۱ نقره و۱ برنز

آقای ارشیا ارباببهرامی: ۱ طال و ۲ نقره


آقای رسول صادقی: ۱ برنز

آقای حسین نعیمی آبجهان: ۲ عنوان چهارم


خواه: ۱ عنوان ششم آقای علی وطن

خانم سوملاز افتخارزاده: ۲ نقره


خانم نیکو فخر زندی مقدم: ۲ نقره

خانم هدی سهرابی: ۱ نقره و ۲ برنز


خانم حمیده برخور: ۱ برنز، ۱عنوان پنجم و
۱ عنوان ششم

۹



چی ایران بامداد روز شنبه یکم آبان به کشور بازگشتند.  تیم ملی تای
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 پنج سطح مهارت تای چی©
 از دیدگاه چِن شیائو وانگ

The Five  
Levels of  
Taijiquan 
 
by Grand Master 
Chen Xiao Wang

ترجمه : حامد کاتوزی 
ویرایش : ثمین نبیپور

چـی را مـیتـوان بـا مـدرسـه رفـنت و  کسـب سـواد مـقایـسه کـرد: از ابـتدایـی تـا دانـشگاه بـهتـدریـج بـر  یـادگـیری تـای
سـطح مـعلومـات افـزوده مـیشـود. شـخص بـدون مـباحـث اسـاسـی و پـایـه کـه در سـطوح ابـتدایـی آمـوخـته، قـادر 
چـوان نـیز رونـدی تـدریـجی و مـنظم الزم اسـت  چـی نـخواهـد بـود دروس دانـشگاهـی را بـیامـوزد. بـرای آمـوخنـت تـای
کـــه از ســـطح ابـــتدایـــی تـــا پیشـــرفـــته ادامـــه دارد. راهـــی بـــه غـــیر از ایـــن بـــرای مـــوفـــقیت نیســـت؛ مـــیانبُـــری وجـــود 


ندارد. 
چــوان را از آغــاز تــا مــهارت کــامــل، بــه پــنج مــرحــله یــا ســطح مــهارت (کُــنگفــو) تــقسیم  چــی کــل رونــد آمــوخــنت تــای
هــایــی مــعین در نــظر گــرفــته شــده کــه نــشانــگر درجــه مــهارت اســت. مــعیارهــا و  مــیشــود. بــرای هــر مــرحــله، هــدف


اهداف هر سطح در این بخش توضیح داده خواهد شد. 
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  	نخستین	سطح	مهارت

کشد نگه داشته میشود،  چوان مستلزم بدنی کشیده است. سر انگار که نخی آن را می چی تای
هـا کـمیتـاشـده اسـت. نـاحـیهی  انـد، قـفسهی سـینه انـدکـی جـمع و مـچ دسـت هـا افـتاده هـا منبسـط و آرنـج شـانـه
هــا منجــر بــه ســرازیــر شــدن چــی بــه دانتــین مــیشــونــد.  انــد. هــمهی ایــن خــمیده هــا کــمی کــمر بــاز اســت و زانــو
شـایـد هـنرجـوی مـبتدی در آغـاز نـتوانـد بـر هـمهی ایـن شـرایـط تسـلط بـیابـد، امـا از نـظر جهـت، زاویـه، وضـعیت 
هـا و پـاهـا بـایـد بـا دقـت عـمل کـند. در ایـن مـرحـله بـایـد از اصـرار بـسیار بـر شـرایـط الزم  و مـسیر حـرکـت دسـت
هـا در ایـن مـرحـله قـابـل قـبول اسـت.  هـای مـختلف بـدن صـرفنـظر کـرد. سـاده کـردن مـتناسـب حـرکـت در بـخش
مـثالً هـمین کـه سـر و بـاال تـنه راسـت نـگه داشـته شـونـد و بـه جـلو یـا عـقب یـا طـرفـین خـم نـباشـد، کـافـی اسـت؛ 


های چینی که در ابتدا  کافی است  تنها جهت حرکت قلم درست باشد.  مانند یادگیری نشانه
هــای مــنقبض بــه نــظر مــیرســد: «بــه شــدت جــامــد و از چــوان، بــدن مــانــند حــرکــت چــی  در ابــتدای تــمریــن تــای
 درون خــالــی. » مــوارد تــصادم و نشســت و بــرخــاســت نــاگــهانــی و کــوبــیدن رخ مــیدهــد. جــینگ (نــیرو) قــطع یــا
وشــی تــمریــن کــند، هــا امــری طــبیعی اســت. در صــورتــی کــه شــخص هــر روز بــا ســختک  مــقاوم مــیشــود؛ ایــن
هـای آیـد. پـاالیـش اسـتقرار بـاعـث مـیشـود چـی بـه تـدریـج از حـرکـت  مـهارت در فـرم طـی شـش مـاه بـه دسـت مـی
هــا جــاری شــود. بــنابــرایــن، نخســتین ســطح مــهارت بــا پــاالیــش اســتقرارهــا آغــاز  بــیرونــی بــه درون بــدن و انــدام
میشود تا کم کم شخص بتواند جینگ را تشخیص دهد و آن را درک کند.

ها به خوبی هماهنگ و همگام و  کاربرد رزمیدر سطح نخست بسیار محدود است. زیرا حرکت
اســـتقرارهـــا کـــامـــالً درســـت نیســـتند. جـــینگ ایـــجادشـــده مـــمکن اســـت ســـفت و مـــقطع یـــا بـــیش از حـــد پُـــرزور یـــا 
خـــالـــی و زاویـــهدار بـــیایـــد. شـــخص مـــمکن اســـت انـــرژی درونـــی را  سســـت بـــاشـــد. فـــرم مـــمکن اســـت بـــه نـــظر تـــو
حـس کـند، امـا نـتوانـد آن را بـه هـمه یـا بـخشی از بـدن هـدایـت کـند. بـه ایـن جهـت شـخص قـادر نیسـت نـیرو یـا 
هـــا مـــهار کـــند تـــا از طـــریـــق کـــنترل کـــمر آزاد شـــود. در عـــوض، هـــنرجـــوی  هـــا و در امـــتداد ران جـــینگ را از پـــا
غـــلتد. بـــنابـــرایـــن، ســـطح  کـــند کـــه از یـــک بـــخش بـــدن بـــه بـــخش دیـــگر مـــی مـــبتدی تـــنها نـــیروی مـــقطع ایـــجاد مـــی
کـند. در صـورتـی کـه شـخص بـخواهـد مـیزان مـهارتـش را بـر کـسی کـه  کـفایـت نـمی نخسـت بـرای کـاربـرد رزمـی
آشـنا نیسـت آزمـایـش کـند، مـمکن اسـت تـا حـدودی چـاالک بـه نـظر بـرسـد. حـتی بـا وجـود ایـن کـه  بـا هـنر رزمـی
هـا مسـلط نیسـت، صـرف دانسـنت چـگونـگی جـاخـالـی دادن، مـمکن اسـت گـاه بـه  شـخص امـکان از  بـر کـاربـرد


جا کندن حریف را بدهد. البته این احتمال وجود دارد که تعادل بدن از دست برود. 

 به این وضعیت «یک یین و نه یانگ – چوب سنگین» یا یی یین جیو یانگ جن تو گوئن گویند.
چــوان تــهی بــودن یــین و جــامــد بــودن یــانــگ اســت؛ بســته یــین و چــی  یــین و یــانــگ چــه هســتند؟ در چــارچــوب تــای
هـاسـت. هـر یـک بـدون دیـگری  بـاز یـانـگ اسـت؛ نـرمـش یـین و سـختی یـانـگ اسـت. یـین و یـانـگ اتـحاد مـتضاد
هــا از ده بــه عــنوان گــیری آن کــامــل و در عــین حــال، هــر یــک قــابــل تــبدیــل بــه دیــگری اســت. اگــر بــرای انــدازه  نــا
اکـثر اسـتفاده شـود، پـنج یـین و پـنج یـانـگ نـشاندهـندهی بـرتـریـن درجـهی مـوفـقیت اسـت. نخسـتین مـرحـله  حـد
جـــو هـــنوز  کـــه یـــک یـــین و نُـــه یـــانـــگ اســـت، یـــعنی بیشـــتر تـــمایـــل بـــه ســـختی اســـت تـــا نـــرمـــش- عـــدم تـــعادل. هـــنر
 نــمیتــوانــد نــرمــش را بــا ســختی تــکمیل کــند تــا حــرکــت را بــه راحــتی در رزم بــه کــار بــبرد. از ایــن رو، در ایــن
ضرورت ندارد. های رزمی 
مرحله پیگیری کاربرد
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هایی چون جینگ منقبض در درون یا بیرون، هنگام  در این مرحله، باید هر چه بیشتر بر اشکال

هـای نـاهـماهـنگ بـه دلـیل اعـمال بـیش از حـد یـا کـمتر از حـد نـیرو غـلبه کـرد. بـایـد مـطمئن شـد  انـجام فـرم یـا حـرکـت
کـه چـی هـماهـنگ بـا شـرایـط الزم هـر حـرکـت در بـدن، جـریـان مـییـابـد. در نـهایـت هـمین جـریـان سـیال چـی درونـی 


های بیرونی هماهنگ شود.  در بدن را باعث میشود که به نوبهی خود، با حرکت
هــای اصــلی، هــا آشــناســت و بــا تــوجــه بــه زمــینه  پــس از دســتیابــی بــه نخســتین ســطح مــهارت، شــخص بــا حــرکــت
کـند. الـبته شـخص هـنوز قـادر بـه کـنترل جـریـان چـی در بـدن نیسـت. دو  تـمریـن و حـرکـت چـی درونـی را حـس مـی
 دلــیل بــرای ایــن امــر وجــود دارد: اول آن کــه شــخص کــامــالً بــر شــرایــط الزم بــرای هــر بــخش از بــدن  تســلط نــدارد.

 بـرای مـثال، جـمع کـردن بـیش از حـد قـفسه سـینه
 مــــــمکن اســــــت منجــــــر بــــــه خــــــمیدگــــــی پشــــــت شــــــود؛
 منبســــــط کــــــردن بــــــیش از حــــــد کــــــمر مــــــمکن اســــــت
هــا شــود.  بــاعــث بــیرون زدن قــفسهی ســینه و کــفل
 شـخص بـایـد بـکوشـد ایـن شـرایـط را ایـجاد کـند و
هــا عــمل نــکند. بــدیــن ســان، کــل بــدن  بــر خــالف آن
کـــــند و از  هـــــمزمـــــان و هـــــمراه بـــــا هـــــم حـــــرکـــــت مـــــی

 درون و بیرون هماهنگ میشوند.
(هـماهـنگی درونـی: قـلب و ذهـن، انـرژی و 
هـــا.  هـــا و اســـتخوان نـــیروی درونـــی، ربـــاط
هــــا و پــــاهــــا،  هــــماهــــنگی بــــیرونــــی: دســــت
هـا و لـگن). هـمزمـان  هـا و زانـوهـا، شـانـه آرنـج
الزم اســت نــیرویــی بــرابــر و مــتضاد وجــود داشــته 
هـــای بـــاز کـــردن و بســـنت هـــمزمـــان  بـــاشـــد. حـــرکـــت

میشوند و یکدیگر را تکمیل می کنند.

هـــای مـــختلف بـــدن بـــه صـــورت هـــمزمـــان دشـــوار بـــاشـــد. گـــاه بـــخشی از بـــدن  کـــه مـــمکن اســـت کـــنترل بـــخش دوم ایـــن
کــند و بــاعــث بــه وجــود آمــدن نــیروی مــقاوم مــیشــود. یــا بــخشی دیــگر از  هــای دیــگر حــرکــت مــی ســریــعتــر از بــخش
انـد.  چـوان چـی بـدن مـمکن اسـت کُـند بـاشـد و مـوجـب هـدر رفـنت انـرژی شـود. ایـن مـوارد هـر دو نـاقـض اصـول تـای
چـوان سـبک چـن نـبایـد از انـرژی ابـریـشمریـسی یـا چـان سـو جـینگ منحـرف شـود. بـنا بـر  چـی هـیچ حـرکـتی در تـای
گــیرد و در هــر بــخش بــدن و در هــر زمــان یــافــت  هــا ســرچــشمه مــی چــوان چــان ســو جــینگ از کــلیه چــی نــظریــهی تــای
، بـایـد بـر اسـلوب ابـریـشمریـسی (حـرکـت پـیچشی و مـارپـیچی) و انـرژی  چـوان چـی مـیشـود. در رونـد یـادگـیری تـای
ابـریـشمریـسی (نـیروی درونـی کـه بـا روش ریـسیدن ابـریـشم ایـجاد مـیشـونـد) تسـلط کـامـل داشـت و ایـن از طـریـق 
هـا بـا اسـتفاده از کـمر بـه  هـای ران و زانـو هـا و نـیز قـفسهی سـینه و کـمر، کـشالـه هـا و آرنـج رهـا نـگه داشـنت شـانـه
هـا هسـتند کـه  چـرخـانـیم، دسـت هـا را بـه داخـل مـی مـثابـهی مـحوری بـرای حـرکـت کـل بـدن عـملی اسـت. وقـتی دسـت
کـه دسـت بـه  کـنند هـنگامـی هـا کـمر را هـدایـت مـی هـا و شـانـه هـا بـه نـوبـه خـود شـانـه کـنند و آرنـج هـا را هـدایـت مـی آرنـج
بـیرون مـیپیچـد، کـمر شـانـه ،شـانـه آرنـج و آرنـج دسـت را حـرکـت مـیدهـد. از دیـدگـاه بـیرونـی، بـه نـظر مـیرسـد در 

نیمتنهی باالیی، مچ دست و بازو حرکت مارپیچی دارند.
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آیـند. در تـنه بـه نـظر مـیرسـد کـمر و پشـت  هـا بـه نـظر در حـال پـیچیدن مـی هـا و ران در نـیمتـنهی پـایـینی قـوزک پـا
چـرخـند. انـسان بـا تـرکـیب سـه قـسمت بـایـد بـتوانـد چـرخـش در فـضا را تـصور کـند؛ کـمانـی کـه از پـاهـا آغـاز  مـی

هــــای دســــت  مــــیشــــود، مــــرکــــزش کــــمر اســــت و در انگشــــت
گــــــیرد. اگــــــر هــــــنرجــــــو در حــــــین تــــــمریــــــن فــــــرم  پــــــایــــــان مــــــی
کــند مــعذب اســت، از جــریــان چــان ســو جــینگ  احــساس 
بــــرای تــــنظیم بــــدنــــش اســــتفاده کــــند تــــا بــــه هــــماهــــنگی در 
هـای دسـت بـیابـد. بـه ایـن تـرتـیب مـیتـوان خـطاهـا  حـرکـت
را تــصحیح کــرد. در نــتیجه، در عــین حــال کــه بــه شــرایــط 
کــنیم تــا هــماهــنگی کــل بــدن  هــر بــخش از بــدن تــوجــه مــی

را بـــه دســـت بـــیاوریـــم، تســـلط بـــه اصـــول ابـــریـــشمریـــسی و 

کـه هـنرجـو بـا فـرم آشـنا شـد، کـم کـم حـرکـت چـی  کـنیم و هـنگامـی در سـطح اول مـهارت، بـا یـادگـیری فـرم آغـاز مـی
آیـد.  کـند. در ایـن حـالـت، عـالقـه بیشـتر مـیشـود و مـالل از تـکرار بـه نـدرت پـیش مـی درونـی را  در بـدنـش حـس مـی
امـــا در هـــر صـــورت، در آغـــاز ســـطح دوم مـــمکن اســـت احـــساس خســـتگی شـــود و اغـــلب بـــرخـــی نـــکات مـــهم خـــوب 
هـا گـاه خـوب نیسـتند، یـا سـیال اجـرا نـمیشـونـد، گـرچـه نـیرو بـا  هـا در نـتیجهی ایـن بـیدقـتی درک نـشود. حـرکـت
سـرزنـدگـی ابـراز شـود، امـا در تـویـی شـو مـهارتـی دیـده نـشود. در نـتیجه، مـمکن اسـت فـرد زود سـرخـورده شـود و 
اعـتماد بـه نـفسش را از دسـت دهـد و بـه طـور کـلی دسـت از تـمریـن بکشـد. تـنها بـا مـمارسـت در تـمریـن و تـبعیت 
ای رسـید کـه مـیزان درسـت جـینگ ایـجاد مـیشـود و مـیتـوان آن را بـه  جـّدی از اصـول صـحیح مـیشـود بـه مـرحـله
دلــخواه تــغییر داد و بــه راحــتی چــرخــانــد. بــایــد فــرم را بــسیار تــمریــن کــرد تــا بــدن بــه یــک واحــد تــبدیــل شــود تــا یــک 


های دیگر را به جریان اندازد.  حرکت حرکت

گویند: «اگر اصول برایتان روشن نیست، از یک معلم کمک بگیرید. اگر راه به روشنی دیده  می
ها درست درک شوند، با تمرین مدام  نمیشود، از دوستان کمک بگیرید. » وقتی اصول و روش

چوان آمده: «هر کسی میتواند به نهایت دست  چی سرانجام موفقیت از راه میرسد. در متون تای
بیاید، تنها اگر سختکوشانه کار کند. » و «اگر فرد کوشا باشد در نهایت به توفیقی ناگهانی دست 


مییابد. »

«اگر اصول برایتان روشن نیست، از یک 
معلم کمک بگیرید. اگر راه به روشنی 

دیده نمیشود،  
از دوستان کمک بگیرید. »

کشــد تــا بــه دومــین ســطح مــهارت بــرســیم. وقـــتی فـــرد بـــه   بــه طــور کــلی حــدود چــهار ســال طــول مــی
کـند، نـاگـهان درک از راه مـیرسـد. آن گـاه فـرد مـملو  ای مـیرسـد کـه در آن چـی هـمهی بـدن را سـرشـار مـی مـرحـله


از اعتماد به نفس و شوق و نیازی نیرومند به تمرین خواهد شد. 
و کـاربـردهـای رزمـی شـبیه سـطح اول اسـت و بـرای اسـتفادهی عـملی کـافـی  در ابـتدای سـطح دوم تـوانـایـی رزمـی 
نیسـت. در انـتهای سـطح دوم کـه سـطح سـوم نـزدیـک مـیشـود، تـوانـایـی رزمـی تـنها تـا حـدودی کـاربـرد دارد. در 
کـه بـایـد در مـیانـهی سـطح دوم (در سـطح سـوم و چـهارم و پنجـم) بـه دسـت  گـراف بـعدی شـرح تـوانـایـی رزمـی  پـارا


بیاید، خواهد آمد. 
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هـا و ایـرادهـای فـرم، مـطمئناً بـه شـکل ضـعف در تـویـی شـو   تـمریـن تـویـی شـو و فـرم جـدایـینـاپـذیـرنـد. تـمام نـقص
چـوان بـایـد کـل  چـی پـدیـدار مـیشـونـد و بـه حـریـف فـرصـت اسـتفاده بـه نـفع خـویـش مـیبـخشند. از ایـن رو، در تـای
بــدن یــکپارچــه حــرکــت کــند و از هــر حــرکــت غــیرضــروری پــرهــیز شــود. تــویــی شــو مســتلزم ایــن اســت کــه فــرد بــه 
پُـنگ، لـو، جـی و آن تـوجـه کـند و بـینشـان تـمایـز قـایـل شـود؛ هـماهـنگی نـیمتـنه بـاال و نـیمتـنه پـایـین بـدن مـانـع از 
ورود حـریـف مـیشـود؛ مـهم نیسـت حـملهی حـریـف چـقدر سـخت و شـدیـد بـاشـد. «یـک مـثقال مـیتـوانـد حـریـِف یـک 
هـا و جـریـان مـتناوب  خـروار شـود » هـدف سـطح دوم مـهارت، انـباشـتگی چـی در سـراسـر بـدن، تـصحیح حـرکـت
هــــای نــــاالزم و  هــــا مــــعموالً بــــاعــــث حــــرکــــت هــــای بــــدن اســــت. رونــــد تــــنظیم حــــرکــــت چــــی در مــــفاصــــل و دیــــگر بــــخش
هــای رزمــی را بــه کــار  غــیرهــماهــنگ مــیشــود. در نــتیجه در هــنگام تــویــی شــو فــرد نــمیتــوانــد بــنا بــه اراده تــکنیک
کـند، از جـمله فـرد را وامـیدارد تـکنیک غـلط مـثل مـقاومـت بـا نـیروی  هـا اسـتفاده مـی بـندد. حـریـف از ایـن ضـعف
هـای الزم بـدن را بـه فـرد  هـمشکسـته بـه کـار بـندد. پیشـروی حـریـف فـرصـتی بـرای تـنظیم سـخت، یـا چـارچـوب در
جـویـد و بـاعـث مـیشـود فـرد تـعادلـش را از دسـت  هـا بـه نـفع خـودش سـود مـی نـمیدهـد. در عـوض او از هـمه نـقص
بـــدهـــد یـــا مـــجبور شـــود بـــرای دفـــع حـــمله، یـــک گـــام بـــه پـــس بـــنشیند. در مـــواقـــعی کـــه حـــریـــفی بـــا نـــیروی کـــمتر و 
آمــیز حــمله بــه دســت  هــا و دفــع مــوفــقیت کــند، مــمکن اســت فــرد وقــت و فــرصــت بــرای تــنظیم آهســتهتــر پیشــروی مــی
هـا فـرد بـرای  آورد. پـس در دومـین مـرحـلهی مـهارت بـرای حـمله یـا سـّد حـمله تـالش بـسیار الزم اسـت. بیشـتر وقـت
هـا  کـند. فـرد نـمیتـوانـد «خـود را فـرامـوش کـند و بـه دنـبال دیـگران بـاشـد»، یـا تـاکـتیک امـتیاز گـرفـنت اول حـمله مـی
هــا تــغییر دهــد. تــکنیک منحــرف کــردن مــمکن اســت کــارســاز بــاشــد، امــا  را بــنا بــه اراده و در واکــنش بــه مــوقــعیت
خــطاهــایــی چــون نــیروی بــیش از انــدازه زیــاد یــا کــم اغــلب رخ مــیدهــد. تــکنیکهای پــنگ-لــو-جــی-آن بــه اجــرا در 


نمیآیند. 

این سطح «دو یین و هشت 
یانگ – دست تازه تربیت 
نشده» یا ار یین با یانگ 

شی سان شو است.  
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   	سومین	سطح	مهارت

اگر مایلید ساختار رزمی فرمتان خوب باشد ، باید سعی کنید دایرهتان را کوچکتر کنید. مراحل 
هـا از بـزرگ بـه مـتوسـط و از مـتوسـط بـه کـوچـک و عـاقـبت بـه  چـوان مسـتلزم کـاهـش دایـره چـی یـادگـیری چـن تـای
هـا نیسـت، مـنظور راهـی اسـت کـه چـی درونـی در بـدن  هـیچ دایـره اسـت. مـنظور از «دایـره» مـسیر حـرکـت انـدام


های بزرگ به متوسط است.  جریان مییابد. سطح سوم مهارت تبدیل دایره
چــوان آمــده «یــی و چــی بــرتــر از فــرم هســتند.» فــرد در حــین تــمریــن تــایــچی بــایــد  چــی هــای تــای در ادبــیات مــرجــع
تــــأکــــید را بــــر اســــتفاده از یــــی (ذهــــن و آگــــاهــــی) بــــگذارد. در ســــطح اول مــــهارت ذهــــن و تــــمرکــــز فــــرد عــــمدتــــاً بــــر 
هـــای بـــیرونـــی اســـت. در ســـطح دوم فـــرد بـــا تـــنظیم بـــدن بـــر از بـــین بـــردن تـــضاد بـــین  یـــادگـــیری و تســـلط بـــه فـــرم
کـــند. در ســـطح ســـوم انـــرژی درونـــی درک مـــیشـــود و راحـــت جـــریـــان  هـــای درونـــی و بـــیرونـــی  تـــمرکـــز مـــی حـــرکـــت
هـا بـایـد سـبک امـا نـه شـل، وزیـن امـا  مـییـابـد. الزمـهی ایـن سـطح اسـتفاده از یـی و نـه لـی (زور) اسـت. حـرکـت
هـای نـرم بـه کـار  هـای نـرم درونـی وجـود دارد و نـیروی قـوی در حـرکـت نـه خـشک بـاشـند. نـیروی درونـی در حـرکـت
بـرده مـیشـونـد. بـدن هـماهـنگ اسـت و از هـر نـوع حـرکـت نـامـنظم دور اسـت. در هـر صـورت، فـرد بـایـد از تـوجـه 

هـــای  اعـــتنایـــی بـــه حـــرکـــت صِـــــــــــرف بـــه جـــریـــان چـــی و بـــی
بـیرونـی بـپرهـیزد، مـمکن اسـت گـیج بـه نـظر بـیایـد؛ چـون 
در ایـــــــن صـــــــورت، چـــــــی نـــــــه تـــــــنها درســـــــت بـــــــه چـــــــرخـــــــش 
آیـــد، بـــلکه مـــمکن اســـت راکـــد یـــا پـــراکـــنده شـــود.  درنـــمی
هـمان طـور کـه در کـتب مـرجـع تـایـچی آمـده: «تـوجـه بـایـد 
بـه روح و نـه فـقط چـی بـاشـد، بـا تـمرکـز بـیش از حـد بـر 


چی رکود حاصل میشود.»

هــای بــیرونــی و درونــی هــنوز  کــند، حــرکــت گــرچــه در ســطوح اول و دوم، هــنرجــو بــه فــرم بــیرونــی تســلط پــیدا مــی
هـا َدم محـدود شـود. یـا شـایـد بـه دلـیل نـبود هـماهـنگی  هـمزمـان نیسـتند. شـایـد بـه دلـیل سـختی یـا رکـود در حـرکـت
هـــای بـــیرونـــی و درونـــی بـــازدم نـــاکـــامـــل انـــجام شـــود. از ایـــن رو تـــوصـــیه مـــیشـــود تـــنفس بـــه طـــور طـــبیعی  حـــرکـــت
هـای بـیرونـی و درونـی بـرخـی از  انـجام شـود. در هـنگام ورود بـه سـطح سـوم مـهارت، بـا هـماهـنگتـر شـدن حـرکـت
هـا بـه طـور طـبیعی و درسـت بـا تـنفس تـنظیم مـیشـونـد. بـرای اعـمال ظـریـفتـر، پـیچیدهتـر و سـریـعتـر الزم  حـرکـت


ها هم به تدریج خود را تطبیق دهند.  است تنفس را آگاهانه هماهنگ کنید تا حرکت

 
« توجه باید به روح و نه فقط چی 

باشد، با تمرکز بیش از حد بر چی رکود 
حاصل میشود. » 

هـاسـت.  چـوان در کـنار اصـول حـرکـت چـی سـطح سـوم مـهارت شـامـل تسـلط بـر شـرایـط بـیرونـی و درونـی چـن تـای
هـایـش را تـصحیح کـند، راحـت حـرکـت کـند و بـه قـدر کـافـی چـی جـمع کـند،  آن گـاه  وقـتی فـرد مـیتـوانـد اشـتباه
آمـــاده اســـت بـــه ســـوی درک و کـــاربـــرد مـــهارت رزمـــی نـــهفته در هـــر حـــرکـــت، گـــام بـــردارد. تـــا ایـــنجا فـــرد بـــایـــد بـــه 
تـمریـن تـویـی شـو بـپردازد، از فـرم مـطمئن بـاشـد، نـیروی درونـی (جـینگ) را درک کـند، بـیامـوزد چـگونـه ایـن نـیرو 
را بــروز بــدهــد (فــاجــین) و چــگونــه نــیرو را خــنثی کــند (هــوا جــین). اگــر فــرد بــتوانــد مــقابــلهی تــویــی شــو را از ســر 
اعـتمادبـهنـفس بیشـتر مـیشـود.  چـی را درک کـرده اسـت. تـمریـن مـداوم منجـر بـه  بـگذرانـد، اصـول اسـاسـی تـای
هـای مـکملی چـون تـکان دادن چـوب بـلند  هـایـش را گسـترش بـدهـد و تـمریـن در ایـن مـرحـله، فـرد مـیتـوانـد تـمریـن
چـون شـمشیر سـرکـج، نـیزه، شـمشیر و چـوب تـمریـن کـند و بـه  هـایـی هـم اش بـگنجانـد، یـا بـا سـالح را در بـرنـامـه


تمرین فاجین بپردازد. هنرجو پس از دو سال تمرین با این قالب به سطح چهارم مهارت میرسد. 
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انـــد. امـــا چـــی  هـــا بهـــتر هـــماهـــنگ شـــده در خـــالل ســـطح ســـوم گـــردش چـــی در هـــمه جـــا جـــریـــان دارد. حـــرکـــت
هـای درونـی سـبب شـود.  هـا را بـا عـملکرد انـدام درونـی هـنوز بـه قـدر کـافـی قـوی نیسـت کـه هـماهـنگی مـاهـیچه
فــرد مــمکن اســت بــتوانــد در حــین تــمریــن بــه تــنهایــی و بــدون مــزاحــمت بــیرونــی، بــه اتــحاد درونــی و بــیرونــی 
ای اگـر پیشـروی نـیرومـند یـا خـیلی سـریـع نـباشـد، شـایـد فـرد بـتوانـد  دسـت بـیابـد. در حـین تـویـی شـو مـقابـله
حـرکـت حـریـف را دنـبال کـند، تـکنیک را  بـنا بـه مـوقـعیت تـغییر دهـد، از مـوقـعیت بـه نـفع خـود اسـتفاده کـند، 
حـریـف را بـه خـالء بـکشانـد، بـر خـطر چـیره شـود، بـه نـقاط ضـعف حـمله کـند و بـا اراده و  راحـت مـانـور دهـد 
و خـنثی کـند. امـا در مـقابـله بـا یـک حـریـف مـاهـرتـر، شـایـد هـنرچـو فـکر کـند انـرژی پُـنگش نـاکـافـی اسـت یـا 
آیـد (کـه ایـن احـتماالً حـرکـت را کـه نـه بـایـد بـه جـلو خـمیده بـاشـد نـه بـه پشـت و از  حـس کـند بـه او فـشار مـی
هـــمه طـــرف تـــقویـــت شـــود)، بـــر هـــم بـــزنـــد. فـــرد نـــمیتـــوانـــد بـــنا بـــه اراده مـــانـــور و کـــاری را انـــجام دهـــد کـــه در 
انـد؛ مـرئـی کـه شـد  هـایـی کـه بـه چـشم حـریـف نـامـرئـی چـوان آمـده: «حـمله بـا دسـت چـی هـای مـرجـع تـای کـتاب
هـــا  مـــعذب اســـت و بـــه تـــالش بیشـــتر نـــیاز  پـــیش نـــمیرود.» هـــم در خـــنثی کـــردن و هـــم بـــیرون ریـــخنت مـــهارت

دارد.  

این سطح از مهارت سه یین و هفت یانگ 
است- هنوز در سمت سخت، سان یین چی 

یانگ یو جین یینگ 

 	چهارمین	سطح	مهارت
هـا از مـتوسـط بـه کـوچـک کـاهـش پـیدا کـنند. ایـن مـرحـله نـزدیـک  چـهارمـین سـطح مسـتلزم ایـن اسـت کـه دایـره
هـــای مـــوثـــر تـــمریـــن، بـــه اصـــول  بـــه تـــکمیل اســـت و ســـطح بـــاالیـــی از مـــهارت را نـــشان مـــیدهـــد. فـــرد بـــه روش
هـا بـا تـنفس  هـا، مـعنای رزمـی/ نـبردی هـر حـرکـت، نـرمـش و چـرخـش چـی درونـی و هـماهـنگی حـرکـت حـرکـت
مسـلط اسـت. امـا در خـالل تـمریـن بـایـد بـا هـر حـرکـت و هـر گـام حـریـفی را روبـهروی خـود تـصور کـنیم. بـایـد 
هــای  انــد. زیــرا هــر حــرکــت در فــرم و هــر بــخش از بــدن بــایــد بــا حــرکــت تــصور کــرد دشــمنان احــاطــهمــان کــرده
سـیال بـه هـم مـتصل بـاشـند تـا کـل بـدن بـه شـکل یـک واحـد حـرکـت کـند. نـیمهی بـاالیـی و نـیمهی پـایـینی بـدن 
بــه هــم مــربــوطــند، در کــمر تــحت کــنترلــند و تــوســط جــریــان ســیال چــی هــدایــت مــیشــونــد. هــنگام تــمریــن فــرم 
«کـسی آنـجا نیسـت، امـا تـصور کـن کـسی آنـجاسـت.» در مـقابـلهی واقـعی بـایـد بـا جـرئـت امـا مـحتاط بـود و 
هــا در ایــن  طــوری رفــتار کــرد انــگار «کــسی آنــجا نیســت، امــا تــصور کــن کــسی آنــجاســت.» مــحتوای تــمریــن


سطح مانند سطح سوم است. عموماً با پشتکار میتوان در طی سه سال به سطح چهارم رسید. 

هــــــایــــــی عــــــمده بــــــین ســــــطح ســــــوم و چــــــهارم وجــــــود دارد. در ســــــطح ســــــوم بــــــه  از نــــــظر مــــــهارت رزمــــــی تــــــفاوت
هــای خــویــش دســت یــافــته  هــایــی بــرای خــنثی کــردن نــیروی حــریــف و خــالصــی از تــضاد در حــرکــت تــوانــایــی
عـملی کـرد. در سـطح چـهارم مـهارت فـرد عـالوه  مـیشـود تـا بـتوان نـقشی فـعال  ایـفا و حـریـف را وادار بـه بـی
بـر خـنثی کـردن مـیتـوانـد نـیرو هـم اعـمال کـند؛ چـرا کـه فـرد از جـینگ درونـی زیـاد، راحـتی یـی و تـبادل چـی 
هـای بـدنـی بـرخـوردار اسـت. در تـویـی شـو حـملهی حـریـف تهـدیـدی بـزرگ مـحسوب  و نـظام مسـتحکم حـرکـت
هـایـش را تـغییر دهـد و بـه آسـانـی نـیروی مـقابـل  نـمیشـود. هـنگام تـماس بـا حـریـف فـرد مـیتـوانـد فـوراً مـانـور
هــــای حــــریــــف در عــــین  هــــای ویــــژه  از جــــمله دنــــبال کــــردن حــــرکــــت را خــــنثی کــــند. بــــه ایــــن تــــرتــــیب، مــــشخصه
هــا،  انــعطافپــذیــر، نــه مــقاومــت نــه شکســت، ســازگــاری درونــی، پــیش بــودن از مــقاصــد حــریــف، دقــت حــرکــت
آیــد. ایــن را بــا عــبارت چــهار یــین و شــش یــانــگ -  گــیر بــه وجــود مــی بــیرون دادن دقــیق نــیرو و دقــت در هــدف


هاو شو توصیف میکنند.  شبیه به دست خوب، سی یین لیو یانگ الی
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	پنجمین	سطح	مهارت

هـــــای نـــــامـــــریـــــی و از  هـــــای کـــــوچـــــک بـــــه دایـــــره ای اســـــت کـــــه شـــــخص از دایـــــره پنجـــــمین ســـــطح مـــــهارت مـــــرحـــــله
چـی آمـده: «چـی الیـنقطع جـریـان  هـای مـرجـع تـای هـای مـرئـی بـه فـرم کـشفنشـدنـی مـیرسـد. در نـوشـته حـرکـت
دارد، چــی کــیهانــی بــا چــی طــبیعی درونــی مخــلوط مــیشــونــد، بــی هــیچ نــشانــی از حــرکــتی بــه حــرکــت دیــگر 
هـا نـرم و  الـعاده اسـت.» در خـالل مـرحـلهی پنجـم حـرکـت مـیلـغزد، انـسان در مـییـابـد کـه طـبیعت چـقدر خـارق
انـعطافپـذیـرنـد، نـیروی درونـی سـرشـار اسـت، امـا هـمچنان بـایـد بـرای کـمال تـالش کـرد. هـر یـک روز تـمریـن 
دســتاوردی نــو خــواهــد داشــت، تــا جــایــی کــه بــدن از هــر گــرفــتگی رهــا مــیشــود و امــکانــاتــی بــیشــمار بــرای 
تـغییر در اخـتیار دارد. تـغییر درونـی  چـه خـیالـی چـه واقـعی از بـیرون تـمیزدادنـی نیسـت. تـنها در ایـن زمـان 


است که به سطح پنجم دست مییابیم. 

هـــا راحـــت و  کـــند. حـــرکـــت از نـــقطه نـــظر مـــهارت رزمـــی در ایـــن ســـطح ســـخت (گـــنگ)، نـــرم (رو ) را تـــکمیل مـــی
چـــوان در هـــر بـــخش از بـــدن و در هـــر حـــرکـــت دیـــده  چـــی منبســـط، پـــویـــا، فـــنری و انـــعطافپـــذیـــرنـــد. اصـــول تـــای
هــای بــیرونــی، هــر کــجا کــه بــا  انــد. هــر بــخش از بــدن حــساس بــه محــرک هــا دقــیق و ســریــع مــیشــونــد. واکــنش


حریف تماس پیدا کند، میتواند در حمله به کار گرفته شود. 

باید در عین استقرار 
مستحکمی که از همه طرف 
جایی  تقویت میشود، جابه

مستمر بین بیرون دادن انرژی 
و ذخیره انرژی وجود داشته 

باشد. پس، «تنها کسی که از 
خود پنج یین و پنج یانگ بروز 
میدهد، به مثابهی یک استاد 
شناخته میشود. هر حرکت 

استاد حقیقی تایچی است و 

هر حرکت غیرقابلتشخیص.» 

 از این رو سطح پنجم پنج
 یین و پنج یانگ- استاد
 حقیقی است، وو یین وو

  یانگ چنگ میاو شو.
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پــس از تــکمیل ســطح پنجــم مــهارت کــنترل خــوبــی بــر ذهــن و احــساســات و هــماهــنگی خــوبــی مــیان انــبساط و 
آیــد. حــمالت نــاگــهانــی ایــن هــماهــنگی را  هــای درونــی بــه وجــود مــی هــا و نــیز کــارکــرد انــدام انــقباض مــاهــیچه


کند. حتی در این حالت هم باید به دنبال دانش برای رسیدن به نهایت بود. مختل نمی

چی. شگفتیهایش  حد و مرز است، همان گونه که مطالعه تای « پیشرفت در علم بی
در طول عمر یک انسان به پایان نمیرسد. » 

 
چن شیائو وانگ 
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هــای صــحیح رونــدی تــدریــجی اســت. ایــن کــار غــالــباً شــاق و طــاقــتفــرســاســت. نخســتین گــام  کــار رشــد عــادت
صــبری نــشان  هــای پــیچیدهتــر، از خــود بــی ای اســت و نــبایــد بــرای تــکنیک هــای پــایــه درک و تســلط بــر حــرکــت


داد. 

چوان مستلزم این است که بدن به طرزی بینظیر منظم باشد. نخستین شرط تمرین  چی تای

هـــای قـــدیـــم اســـت. بـــا فـــنجانـــی خـــالـــی شـــروع کـــنید، اگـــر فـــنجانتـــان پُـــر از چـــای  دســـت بـــر داشـــنت از عـــادت
خــودتــان بــاشــد، جــایــی بــرای چــای بــا عــطر تــازه نــخواهــد مــانــد. بــه عــبارت دیــگر، بــایــد آنــچه را پــیش از ایــن 
ایـد، بـه کـناری بـگذاریـد تـا ذهـن بـدون پـیشداوری و بـی هـیچ مـشغلهی ذهـنی بـرای دریـافـت اطـالعـات  آمـوخـته


تازه، پذیرا و باز باشد.

بنا به نظر چن فاکه Chen Fa ke، آنان که به مطالعه 
ها (لی Li) را  چوان میپردازند باید نه تنها نظریه چی تای
 (Fa فا) ها در ذهنشان درک کنند، بلکه الزم است روش
را در بدنشان بیاموزند. باید چرایی را درک کنند، اما 
همان قدر مهم است که چگونگی را هم بفهمند. اینکه 

آورید، کامالً بستگی به میزان  چقدر به دست می
تالشتان دارد.  

نویسد:  چن شین Chen Xin می
سازد  «آنچه سخنان بیهوده را می
ای مرکب سیاه است، عملی  توده

ها اصل کار است.»  کردن آن

ها باید بر اساس مقررات باشند.  آن ژه گویی جو 
همه تمرین
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مصاحبه با استاد  
ژونگ شوئه چائو 

نسل پانزدهم میراث داران تای چی وودانگ
مصاحبه کننده : حامد کاتوزی  

تابستان ۹۵
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هایی است  کوهستان وودانگ در هوِبی چین، یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال، زیباترین مکان

ای است که در  چوان را به خود جلب کرده است. این کوهستان، زادگاه رشته چی مندان تای که عالقه
قرن دوازدهم، چان سان فنگ، راهبی تائوئیست و عمیق، پایه گذاشت. در طور تاریخ، معابد 

بسیاری در این کوهستان ساخته شده، که شاید مهمترینشان معبد آسمان ارغوانی باشد. ژونگ 

چائو Zhong Xue Chao(ملقب به استاد بینگBing) نسل پانزدهم میراث داران تای چی   زوئه
 Zhong Yunوودانگ از مکتب سانفنگ کُنگفوست و از شاگردان استاد بزرگ ژونگ یونلونگ

های بسیاری را در  آید. او با وجود بیست سال سابقهدر این رشته، سال Long به شمار می
چی را  کوهستان وودانگ گذرانده و امروز مدیریت انجمن ووشو استان هوِبی و آکادمی وودانگ تای

چی است و در کشورهای مختلف از جمله آمریکا،  املللی وودانگ تای به عهده دارد. او مدرس بین
تایوان، سنگاپور، چین و غیره به تدریس میپردازد. تابستان امسال این فرصت فراهم شد تا در 

چی با او به صحبت بنشینیم. منت زیر، بخشی از  کوهستان زیبای وودانگ و مهد بالیدن تای

چائوست که در معبد آسمان ارغوانی ضبط  مصاحبهی ویدیویی آکادمی رهسان با استاد ژونگ زوئه


شده است. 
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چیچوان است و   ما در معبدی بزرگ و مکانی زیبا هستیم. مکانی که زادگاه تای
چی را در آن ابداع کرد. معبدی به نام آسمان ارغوانی. لطفاً کمی دربارهی  چانسانفنگ تای

چانسانفنگ و این معبد در کوهستان وودانگ توضیح دهید.  
کرد و در آن زمان، معابد این کوهستان به شکل   چانسانفنگ در کوهستان وودانگ زندگی می

کرد. روبهروی این غار،  امروزیشان نبودند. بنابراین، او در غاری پشت معبد آسمان ارغوانی زندگی می
فنگ، مبارزهی مار و درنا را بر آن مشاهده کرد و از  هنوز هم سکویی مسطح وجود دارد که چانسان

چوان الهام گرفت.  چی ها، برای ابداع تای حرکات آن

چانسانفنگ، راهبی تائوئیست بود، درست است؟ 
بله، او راهب تائوئیست بود. 

آمد.  ام که او با فلسفهی تائوئیسم آشنا بود و استاد این مکتب به حساب می من شنیده
ها و انواع دیگری از هنرهای رزمی را در مکانهایی از جمله شائولین  همچنین، او شکل

چی را خلق کرد. درست است؟  آموخته بود. اما با مشاهدهی نبرد مار و درنای سفید، تای

 بله البته آن پرنده در حقیقت درنا نیست بلکه یک نوع پرندهی محلی این منطقه است .  

چی را  و بعد، چانسانفنگ فلسفهی تائوئیسم و هنرهای رزمی را با هم ترکیب و تای
ابداع کرد.  

ای از کنگفوی هنرهای رزمی بود. بعد به وودانگ آمد و کیمیاگری درونی را  بله، او استاد شاخه
های درونیتر بود. بنابراین، او هنرهای رزمی را با دفاع و حمله  آموخت که دربارهی سالمتی و تمرین

آمیخت.  های سالمتیبخش درهم و تمرین
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لطفاً کمی دربارهی روند و ترتیب تمرینی و آموزشی سبک وودانگ در مکتب سانفنگ 

ها  دهید و بعد نوبت به کدام فرم توضیح دهید؟ در ابتدا، چه فرمی را آموزش می

رسد؟   می

گذاشتیم، اغلب هنرجوها  وقتی ما مدرسهی تائوئیستی وودانگ را روبهروی معبد آسمان ارغوانی پایه
های سنگینی بدنی و فیزیکال آغاز کردیم؛  های تا بیست سال بودند. ما کارمان را با تمرین نوجوان

های یک و  های فرم ها. یعنی تمرین ها، ضربه هایی برای ریشه و بنیان قوی، استقرارها، کشش تمرین
چی شیمن جین   دو سه جینب چان، شانگونگ چان. و بعد نوبت به شمشیر تائوئیست میرسد. تای

چی را آموزش میدهیم. بعد از این، فرم شمشیر پهن  پس از آن، در سال دوم، فرم۱۰۸  حرکتی تای

ها روی هم نزدیک به بیست تا سی فرم را  های۱۳ و ۲۸ و نیزهی هشت نامیرا. تمام این دائو. و فرم
تشکیل میدهد که دورهی یادگیری آن پنج تا ده سال است.  

چی را درک  چی یا جنبههای رزمی تای برای اینکه جوانان بهتر جنبههای کنگفوی تای

کنند، آیا باید سبک سخت و سبک کنگفو را یاد بگیرند، درست است؟ 
های قدرتی و انعطافی.  ها و تمرین بله، برای یادگیری پایه و ریشه، یادگیری استقرارها و ضربه

برویم سراغ فرم سیزده حرکتی وودانگ. لطفاً کمی دربارهی این فرم توضیح دهید.  
چی وودانگ را استاد تائوئیست، چانسانفنگ ابداع کرد. این فرم، نخستین   فرم سیزده حرکتی تای
چی و حالت بدن در   های تای چی است. گفته میشود که فرم سیزده حرکتی مادر همهی فرم فرم تای

چی وودانگ است.  تای
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چی است؟ یعنی استاد چانسانفنگ   ترین فرم تای منظورتان این است که این فرم، قدیمی
ها پس از این فرم [فرم سیزدهحرکتی وودانگ]   گذاری کرد و دیگر سبک این فرم را پایه

ابداع شدند؟ 
بله. 

پس این فرم، مادر همهی فرمهای 
ترین آنهاست.   دیگر و قدیمی

بله. 

این فرم حرکات پیچشی و مارپیچی 
بسیار دارد که در این فرم با هم 

اند.   ترکیب شده

بله. این فرم، ترکیبی از سیزده حرکت است. یا به عبارتی سیزده گروه حرکتی.  
کشد.   با این حساب، اجرای فرم بین شش تا هفت دقیقه طول می

بله. در این فرم، هر حرکت ابتدا در یک جهت و بعد در جهت دیگر انجام میشود. بنابراین، این فرم یک  
آینه است. اول سمت چپ را انجام میدهید و بعد، سمت راست. پس در این فرم، برای هر سمت،  

سیزده حرکت وجود دارد و با هم، بیست و شش حرکت دارد.  

چی ایران، فدراسیون و آکادمی رهسان گسترش   ما قصد داریم سبک وودانگ را در تای
خواهند این   مند به سبک وودانگ که می ای برای هنرجویان عالقه دهیم. آیا پیام یا توصیه

سبک را آغاز کنند، دارید؟ 
های کنگفو نیز   چی آغاز کنند و سپس، به دیگر فرم بله، همه باید اول با فرم سیزده حرکتی تای

های باسالح و شمشیر سبک وودانگ را   خالی، یادگیری فرم های دست بپردازند. پس از یادگیری فرم
های معمولی سبک وودانگ است. بنابراین، من یادگیری  چی ووشین یکی دیگر از فرم شروع کنند. تای

کنم.   این سه فرم را توصیه می

چی است، باید سبک وودانگ   به نظر من، اگر کسی در جستجوی یافنت روح حقیقی تای
چی را فرابگیرد. آیا شما با من موافقید؟  تای

بله، موافقم. 
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پس لطفاً قول بدهید که به ما در ارتقا و توسعهی سبک وودانگ در ایران یاری  
آیند، بهشان کمک کنید و اگر   میرسانید. وقتی هنرجویان برای آموزش به این مکان می
شما را برای حضور در ایران دعوت کنیم تا به عالقهمندان سبک وودانگ آموزش دهید،  

دعوت ما را بپذیرید.  
بله، من میپذیرم. 

شونده و رعایت حق کپیرایت در  هایی از این مصاحبه با ذکر منبع بالمانع است. این منت با اجازهی مصاحبه © استفاده از بخش
رهنامه منتشر شده است.   
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عمقِ یادگیری (بیشتر در کمتر) 

مقالهی تحلیلی

تالیف و ترجمه : ارسالن حاجی نیلی

چـــــی و قـــــدرت  هـــــای تـــــای درک اهـــــمیت عـــــبور از ” زیـــــبایـــــی بـــــیرونـــــی فـــــرم
کــــار  فــــیزیــــکی” گــــام نخســــت در پیشــــرفــــت هــــنرجــــویــــان تــــازه
اســـــت. مـــــا بـــــایـــــد ذهـــــن و بـــــدن خـــــود را رهـــــا و تـــــهی کـــــنیم . 
هــا و فــشارهــای غــیرضــروری بــایــد حــذف شــونــد) هــر  (تــنش
چــــه بیشــــتر در حــــالــــت رهــــایــــی و آرامــــش بــــاشــــیم، آگــــاهــــی 
درونـــی مـــا بیشـــتر مـــیشـــود. وقـــتی آگـــاهـــی درونـــی داشـــته 

های درونی خود را ارتقا دهیم.  باشیم، میتوانیم مهارت

مبتدی	

پیشرفته	

استاد	

حد نهایی	
عمق مهارت های درونی	

نتیجه	

ش	
میزان تال

بیشتر  
در  

کمتر !

هنرجوی مبتدی:  
برای رسیدن به نتیجه 

مطلوب تالش و توان بسیار 
به خرج میدهد.  

هنرجوی پیشرفته:  
نیروی بیرونی را رها و بر 

ها و یادگیری مسائل  تکنیک

کند.   درونی تمرکز می

کمترین میزان زور صرف میشود و در عین 
آید. او با قدرت  حال، بهترین نتیجه حاصل می

درونی، میتواند نیروی فیزیکی قدرتمندی را 
کند، به نفع خود  که از حریف دریافت می

استاد :

۲۷



توضیحات تکمیلی  
 


چی، ممکن است هنرجویان با هدف ایجاد زیبایی در فرم، تمرکز خود را  در مسیر فراگیری تای
چـی  هـا قـرار دهـند. ایـن در حـالـی اسـت کـه تـای بیشـتر بـر قـدرت بـدنـی و افـزایـش زور عـضالنـی در اجـرای تـکنیک

هــایــش بــر پــایــهی تســلط درونــی و  آیــد و قــدرت و زیــبایــی در اجــرای حــرکــت از هــنرهــای رزمــی درونــی بــه شــمار مــی
هـاسـت. بـنابـرایـن، درک جـایـگاه و اهـمیت قـدرت بـدنـی در کـنار تسـلط ذهـنی و مـهارت اجـرای درونـی  عـمق حـرکـت


ها اهمیت بسیار دارد.  حرکت
 

قـدرت بـدنـی و تـوان عـضالنـی بـه عـنوان بسـتر اصـلی در هـنرهـای رزمـی مـهم اسـت و یـک مـبارز، بـایـد بـدنـی قـوی و 

چـــــی بـــــا دیـــــگر هـــــنرهـــــای رزمـــــی اشـــــتراک دارد و یـــــک  اســـــتوار بـــــرای مـــــبارزه داشـــــته بـــــاشـــــد. ایـــــن زمـــــینه، در تـــــای

کـــار بـــایـــد بـــدنـــی قـــدرتـــمند و در عـــین حـــال مـــنعطف داشـــته بـــاشـــد. بـــه طـــور کـــلی، در مـــیزان اهـــمیت قـــوای  چـــی تـــای
چـــی مـــورد تـــوجـــه بـــسیار قـــرار دارد. حـــفظ مـــرکـــز ثـــقل و  جـــسمانـــی، لـــزوم داشـــنت تـــعادل و حـــفظ مـــرکـــز ثـــقل در تـــای


ها باید رعایت شود.  چی است که در تمام حرکت گانهی تای توازن مرکزی یکی از اصول سیزده
محـــل مـــرکـــز ثـــقل بـــدن انـــسان، تـــابـــعی از ســـاخـــتار آنـــاتـــومـــیک بـــدن اســـت. تـــوزیـــع وزن در  بـــاالتـــنه و پـــایـــینتـــنه و 
انــد کــه محــل مــرکــز ثــقل را مــشخص  هــای مــختلف بــدن، عــوامــلی هــای بــخش هــمچنین مــیزان قــدرت و تــراکــم عــضله
هــای بــاالیــی بیشــتر بــاشــد، مــرکــز ثــقل بــه  هــایــی پــایــینی بــدن نســبت بــه بــخش کــنند. هــرچــه تــراکــم جــرم در بــخش مــی

زمــین نــزدیــکتــر و در نــتیجه، حــفظ تــعادل و تــوازن مــرکــزی بیشــتر و بهــتر مــیشــود. در نــتیجه مــیشــود گــفت بــرای 
هــــای  ویــــژه در بــــخش چــــی یــــا هــــمان تــــوازن مــــرکــــزی، بــــایــــد بــــدن بــــه اجــــرای درســــت و بــــاتســــلط اصــــل ســــیزدهــــم تــــای


پایینتنه، ساختاری عضالنی، قدرتمند و متراکم داشته باشد. 
 


های آن مبتنی بر حرکت و جریان  چی سبکی درونی و قدرت ضربه از سوی دیگر، میدانیم تای
هـای درونـی، حـرکـت از ذهـن آغـاز مـیشـود، فـرمـان ذهـنی اخـتالف پـتانـسیل و در  انـرژی در بـدن اسـت. در سـبک
کــند و در نــهایــت، حــرکــت فــیزیــکی انــجام مــیشــود. بــر ایــن اســاس، مــنظور از  نــتیجه جــریــان انــرژی را ایــجاد مــی
هــا بــایــد ذهــن بــاشــد.  هــا بــایــد درونــی اجــرا شــونــد»، ایــن اســت کــه نــقطه شــروع حــرکــت چــی حــرکــت عــبارت «در تــای


نکتهی کلیدی و پایه  برای رسیدن به این مهارت، تسلط ذهن بر بدن و فرمانپذیری بدن از ذهن است. 
در تــوضــیح عــبارت بــاال، نخســتین نــکتهی مــهم، لــزوم رهــایــی بــدن بــرای جــریــان یــافــنت انــرژی اســت. طــبق اصــول 
هـا منجـر بـه افـزایـش مـقاومـت و کـاهـش جـریـان انـرژی مـیشـود.  آنـاتـومـی انـرژی در بـدن انـسان، انـقباض در عـضله

هــا در وضــعیت رهــا و در عــین حــال هــوشــیار بــاشــند تــا بــه  نپــذیــری بــدن از ذهــن، بــایــد عــضله در نــتیجه بــرای فــرمــا
محض صدور فرمان ذهنی، انرژی جریان یابد و تکنیک اجرا شود. 
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هـا و بـدن بـرای اجـرای تـکنیک اسـت. بـه بـیان دیـگر، بـدن و  نـکتهی دیـگر وجـود ظـرفـیت یـا تـوانـایـی مـناسـب در عـضله

هــا بــایــد ظــرفــیت و تــوان اجــرای تــکنیکی کــه ذهــن قــصد انــجام دادن آن را دارد، داشــته بــاشــند. بــنابــرایــن،  عــضله


کند.  دوباره موضوع قدرت و انعطاف بدنی مهم جلوه می
هـا از یـک سـو و قـدرت بـدنـی از سـوی دیـگر، دو امـر  در مجـموع، بـه نـظر مـیرسـد رهـایـی و اجـرای درونـی حـرکـت
چــی بــاشــند؛ امــا بــا تــوجــه و دقــت مــشخص مــیشــود ایــن دو مــفهوم در ارتــقای  بــه ظــاهــر مــتناقــض در اجــرای تــای
کـار در امـتداد یـکدیـگر قـرار دارنـد. تـوان بـدنـی کـه تـرکـیبی از قـدرت و انـعطاف عـضالنـی اسـت،  چـی مـهارت یـک تـای

چـی ضـروری اسـت؛ بـدون سـطح مـشخصی از تـوان بـدنـی، تـعادل و مـرکـز  بـه عـنوان بسـتر و پـایـه بـرای اجـرای تـای

ثــقل بــیثــبات اســت و بــدن تــوان حــفظ خــود را در وضــعیتی پــایــدار نــخواهــد داشــت. در ایــن شــرایــط، ذهــن هــمواره 
هـــای مـــختلف بـــدن مـــیشـــود و دیـــگر مـــجالـــی بـــرای تـــمرکـــز بـــر اجـــرای درســـت تـــکنیک، نـــخواهـــد  درگـــیر تـــنظیم بـــخش


داشت. 

چـی، هـنرجـو بـایـد بـا افـزایـش و ارتـقای تـوان بـدنـی خـود، زمـینهی الزم بـرای  بـنابـرایـن، در اولـین الیـهی یـادگـیری تـای


افزایش تسلط ذهن خود را بر بدن ایجاد کند. 

در عــین حــال هــنرجــو بــایــد تــوجــه کــند تــوان بــدنــی ابــزار و بســتری بــرای حــرکــت انــرژی و فــعالــیت ذهــنی اســت. در 
هــا زور عــضالنــی قــرار نــدهــد؛  نــتیجه، بــایــد از ایــن الیــه عــبور کــند و مــحور اصــلی تــمرکــز خــود را در اجــرای تــکنیک

هایش، زمینه و امکان حرکت انرژی و اجرای فرمان ذهنی را فراهم آورد.  بلکه با رها نگه داشنت بدن و عضله

 

چی چنین بیان میشود:  های تای در نهایت، ارتباط میان توان بدنی و اجرای درونی حرکت

هـای جـسمانـی خـود را در اخـتیار ذهـن قـرار  چـی، بـا رهـا نـگه داشـنت بـدن قـدرتـمندش، تـمام ظـرفـیت یـک اسـتاد تـای


های رزمی را به صورت درونی اجرا کند.  میدهد تا بتواند تکنیک
 
 
 

http://brisbanechentaichi.weebly.com

© تصاویر طراحی شده در این مقاله با اجازه نامه رسمی از 
Anthony Cheung برای آکادمی رهسان تهیه و ترجمه شده 

است 
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گزیدهای از خبرها 
 ووشـو | تـای چـی | چـی کُـنگ 

ی جـدـید چـی کُـنگ   دوره

دورهی جــدیــد چــی کُــنگ تــخصصی آکــادمــی 
رهســــــــــان از جــــــمعه ۱۹ آذر مــــــــــاه ســــــــــاعــــــــــت 
۱۵:۳۰ الـــــــــی ۱۷:۳۰ بـــــــــرگـــــــــزار مـــــــــی شـــــــــود ، 
شـــــایـــــان ذکـــــر اســـــت ســـــمینار مـــــعارفـــــهی ایـــــن 
دوره روز جــــــــمعه ۵ آذر در مــــــــرکــــــــز مــــــــشاوره 
سـالمـت هـانـا بـرگـزار گـردیـد و حـدود ۴۵ نـفر 
از عــــالقــــهمــــندان چــــی کُــــنگ در ایــــن ســــمینار 

حضور داشتند. 

کـارگـاه  فـنگ شـوـیی 

دوره تــــــخصصی فــــــنگ شــــــویــــــی در مــــــعماری 
داخــلی ، بــا هــمکاری و مــیزبــانــی دانـشگاه 
فــرهــنگ و هــنر تهــران ، از روز شــــنبه ۱۳ 
آذر مــــاه در ایــــن دانــــشگاه بــــرگــــزار گــــردیــــد ، 
ایــن دوره کــه اولــین بــار دز مــرداد مــاه جــاری 
در ایـــن دانـــشگاه بـــرگـــزار شـــد ، بـــا اســـتقبال 
دانـــــشجویـــــان و عـــــالقـــــه مـــــندان فـــــنگ شـــــویـــــی 
روبــرو شــد و ایــن دومــین دورهی فــنگ شــویــی 
اســــــت کــــــه بــــــه صــــــورت کــــــامــــــال آکــــــادمــــــیک بــــــا 
مـدرک مـعتبر وزارت عـلوم بـرگـزار مـی شـود . 
ایـــــــــــن دوره و دروه هـــــــــــای پیشـــــــــــرفـــــــــــته تـــــــــــر در 
دانشگاه فرهنگ و هنر تکرار خواهند شد.  

راه انـدازی کـانـال رهسـان 
در آپـارات 

در راســــــــــتای گســــــــــترش تــــــــــبادالت و تــــــــــسهیل 
دســترســی بــه ویــدئــو هــای آکــادمــی ، کـانـال 
آپـــارات رهســـان بــــا آدرس زیــــر راه انــــدازی 
گــردیــد ، عــالقــهمــندان مــی تــوانــند ویــدئــوهــای 
آمـــــوزشـــــی رهســـــان را در ایـــــن کـــــانـــــال دنـــــبال 

کنند : 
 http://www.aparat.com/rahsan 

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری تای چی 
بانوان و آقایان 

هــای قهــرمــانــی  روز پــنجشنبه یــازدهــم شهــریــور مــاه ســال 1395، مــسابــقه
چــی چــوان در بــخش آقــایــان در محــل آکــادمــی ووشــو بــرگــزار  کــشور تــای

کـــاران از هشـــت اســـتان  چـــی شـــد. در ایـــن مـــسابـــقه هـــای 85 نـــفر از تـــای
کـــــــشور حـــــــضور داشـــــــته و در ســـــــه رده ســـــــنی جـــــــوانـــــــان، بـــــــزرگـــــــساالن و 

پیشکسوتان به رقابت پرداختند. 

مـراسـم راس سـاعـت هشـت صـبح بـا ثـبتنـام و تـکمیل مـدارک هـنرجـویـان 

آغـــاز شـــده و از ســـاعـــت نـــه صـــبح رقـــابـــتها در گـــروه ســـنی جـــوانـــان آغـــاز 
شـد.در ادامـه گـروهـهای سـنی بـزرگـساالن و پـیشکسوتـان، فـرمـهای خـود 
هــا در ســاعــت شــش عــصر بــه پــایــان  را اجــرا کــردنــد و در نــهایــت مــسابــقه

رسید و نتایج آن همزمان اعالم شد.

۳۰
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دعـوت از مـرـبی تـای چـی خـارجـی 

در راســتای ارتــقا ســطح فــنی مــربــیان تــای چــی 
کـــــــشور و هـــــــمینطور بـــــــه جهـــــــت آمـــــــاده ســـــــازی و 
پـــــرورش ورزشـــــکاران نـــــخبه بـــــرای ســـــومـــــین دوره  
مــــسابــــقات قهــــرمــــانــــی جــــهان تــــای چــــی کــــه ســــال 
۲۰۱۸ در کـشور بـلغارسـتان بـرگـزار خـواهـد شـد 
، کـمیته تـای چـی در نـظر دارد یـکی از مـدرسـان 
فــــــدراســــــیون جــــــهانــــــی را بــــــرای بــــــه روز رســــــانــــــی 
مــربــیان داخــلی دعــوت کــرده و دورهی مــربــیگری 
پیشـــــــرفـــــــته تـــــــای چـــــــی را در فـــــــدراســـــــیون ووشـــــــو 

برگزار نماید .  

پــس از رایــزنــی هــای انــجام شــده بــا کــمیته فــنی 
فــــــــــدراســــــــــیون جــــــــــهانــــــــــی ، قــــــــــرار شــــــــــد از آقــــــای 
  Michal مــــــــــیـخـایــــــــــل ایــــــــــگـنـاتــــــــــوویــــــــــچ
Ignatowichاز لهســــتان بــــرای ایــــن مــــوضــــوع 
دعوت  به عمل آید . شایان ذکر است ایشان : 

عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو  •

عضو کمیته فنی فدراسیون ووشو اروپا •

عضو هیات مدرسین دوره داوری بین املللی  •

سرداور مسابقات قهرمانی جهان تای چی  •

و مــــدرس دوره هــــای تــــخصصی داوری تــــای •
چی در فدراسیون جهانی  

و هــــمینطور دســــتیار ســــر مــــربــــی تــــیم مــــلی چــــین 
آقـای وانـگ ِارپـینگ  هسـتند ، امـیداسـت بـا تـوجـه 
بــــــه ســــــطح فــــــنی ایــــــشان و اشــــــراف بــــــه قــــــوانــــــین 
داوری جــدیــد ، گــام مــهمی در ارتــقا ســطح فــنی 
داوران و مـــــــربـــــــیان تـــــــای چـــــــی ایـــــــران بـــــــرداشـــــــته 
شـــود . ایـــن دوره تـــوســـط فـــدراســـیون ووشـــو و در 
آکـــــــــادمـــــــــی ووشـــــــــو در نـــــیمه اول بـــــهمن مـــــاه 
بـرگـزار خـواهـد شـد . و در پـایـان دوره بـه شـرکـت 
کــنندگــان گــواهــینامــه دورهی پیشــرفــته مــربــیگری 

تای چی اعطا می شود . 

هــــای قهــــرمــــانــــی  چــــنین، روز جــــمعه دهــــم شهــــریــــور مــــاه، مــــسابــــقه هــــم
چـی چـوان در بـخش بـانـوان نـیز در محـل آکـادمـی ووشـو  کـشور تـای

هـــــای تهـــــران، الـــــبرز،  هـــــا کـــــه از اســـــتان کـــــننده بـــــرگـــــزار شـــــد. شـــــرکـــــت
خـراسـان و غـیره در ایـن دوره از مـسابـقات شـرکـت کـرده بـودنـد، در 

هـــــــای ســـــــنی جـــــــوانـــــــان،  دو نـــــــوبـــــــت صـــــــبح و بـــــــعدازظهـــــــر و در گـــــــروه
هـــــای خـــــود پـــــرداخـــــتند.  بـــــزرگـــــساالن و پـــــیشکسوتـــــان بـــــه اجـــــرای فـــــرم

هـــا بـــرای شـــرکـــت در دومـــین  آوران بـــرتـــر ایـــن دوره از مـــسابـــقه مـــدال
هــای قهــرمــان جــهان کــه مهــرمــاه در لهســتان بــرگــزار  دورهی مــسابــقه
چـــی چـــوان فـــدراســـیون  شـــد، پـــس از اعـــالم آمـــادگـــی بـــه  ســـبک تـــای

ووشو معرفی شدند. 

جوانان ووشو ایران بر سکوی نایب قهرمانی 

تيم ووشوی جوانان ايران در مجموع دو بخش ساندا و تالو دختران و 

پسران به عنوان نايب قهرمانی جهان دست يافت.

هـای ووشـوی قهـرمـانـی جـوانـان جـهان کـه از روز پـنجشنبه ۸ مهـرمـاه بـا  رقـابـت
حـــضور نـــمايـــندگـــان ۵۱ کـــشور در شهـــر «بـــورگـــاس» بـــلغارســـتان آغـــاز شـــده 

بود، دوشنبه ۱۲ مهر به اتمام رسيد.

۳۱



جـام جـهانـی سـانـدا  

ووشــوکــاران ايــران بــا کســب چــهار مــدال طــال و 
سـه نـقره بـه مـقام نـايـب قهـرمـانـي هشـتمني دوره 


جام جهاني ساندا در چني دست يافتند.
هـــــاي جـــــام جـــــهانـــــي ســـــانـــــدا کـــــه از روز   رقـــــابـــــت
جــــمعه بــــه مــــيزبــــانــــي شهــــر «شــــني» کــــشور چــــني 


آغاز شده بود، يکشنبه به اتمام رسيد.
هـــــــــای  آوران ســـــــــال گـــــــــذشـــــــــتهی مـــــــــسابـــــــــقه مـــــــــدال
قهـرمـانـي جـهان کـه در انـدونـزي بـرگـزار شـد، در 

جــــام جــــهانــــي ســــانــــدا بــــه مــــيدان رفــــتند کــــه تــــيم 
ايــــران نــــيز بــــا هــــفت ســــانــــداکــــار (چــــهار نــــفر در 
بـخش مـردان و سـه نـفر در بـخش زنـان) در ايـن 

هـــا  رويـــداد شـــرکـــت کـــرد. در پـــايـــان ايـــن مـــسابـــقه
تــيم ايــران بــا کســب چــهار مــدال طــال و ســه نــقره 
بـر سـکوي نـايـب قهـرمـانـي ايسـتاد. چـني قهـرمـان 

بـالمـنازع جـهان بـا کسـب ده مـدال طـال، قهـرمـان 

شــد و فــيليپني بــا دو مــدال طــال، يــک نــقره و يــک 

برنز به مقام سومي رسيد.

جـام جـهانـی  ـتاـلو  


به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو ،
ووشــوکــاران ايــران بــا کســب چــهار مــدال بــه کــار 
خــود در نخســتني دوره جــام جــهانــي تــالــو کــه بــه 


ميزباني چني برگزار شد، پايان دادند. 
 نخســـتني دوره جـــام جـــهانـــي تـــالـــو کـــه از صـــبح 
هــــــاي  روز شــــــنبه ۲۹ آبــــــان بــــــا حــــــضور بــــــرتــــــريــــــن
جـــهان بـــه مـــيزبـــانـــي شهـــر «فـــوژو» کـــشور چـــني 
آغـــــــاز شـــــــده بـــــــود، عـــــــصر یـــــــکشنبه ۳۰ أبـــــــان بـــــــا 
هـــاي مـــختلف بـــه کـــار  شـــناخـــت نـــفرات بـــرتـــر فـــرم


خود پايان داد.
تـــيم ايـــران بـــا تـــرکـــيب «فـــرشـــاد عـــربـــي»، «رضـــا 
خــلف زاده»، «زهــرا کــيانــي» و «هــانــيه رجــبي» 
در ايــــــن رويــــــداد شــــــرکــــــت کــــــرد و بــــــا کســــــب يــــــک 

مدال نقره و سه برنز به کار خود پايان داد.

هـــا تـــيم جـــوانـــان ووشـــوی ايـــران در مجـــموع دو  در پـــايـــان ايـــن رقـــابـــت
بــخش تــالــو و ســانــدای دخــتران و پســران بــا کســب هــفت مــدال طــال، 
هـــفت نـــقره و پـــنج بـــرنـــز و بـــا شـــايســـتگی بـــر ســـکوی نـــايـــب قهـــرمـــانـــي 
جــــــــــهان تــــــــــکيه زد تــــــــــا بــــــــــار ديــــــــــگر ووشــــــــــوی ايــــــــــران، ثــــــــــمره تــــــــــالش و 


برنامهريزی خود را بگيرد.

هـــای جـــهانـــي و  تـــيم چـــني کـــه قهـــرمـــان بـــالمـــنازع تـــمام ادوار مـــسابـــقه
ای مـــحسوب مـــیشـــود، بـــا کســـب ۱۹ مـــدال طـــال و ســـه نـــقره بـــه  قـــاره
عــنوان قهــرمــانــي رســيد. هــمچنني، مــاکــائــو بــا کســب پــنج مــدال طــال، 
چـــــهار نـــــقره و ســـــه بـــــرنـــــز بـــــه مـــــقام ســـــومـــــي رســـــيد. در پـــــايـــــان ايـــــن 
هـــا، «زهـــرا کـــيانـــی» کـــه بـــه تـــنهايـــي مـــوفـــق بـــه کســـب دو مـــدال  رقـــابـــت
طــــال و يــــک نــــقره شــــد، عــــنوان پــــرافــــتخارتــــريــــن ووشــــوکــــار را بــــه خــــود 


اختصاص داد.


اسامي مدال آوران تيم ايران بدين شرح است:
مـــدال طـــال/ «زهـــرا کـــيانـــی» ۲ طـــال، تـــيم دوئـــلني مـــتشکل از«محـــمد 
حـــسينی» و «حســـني رحـــمانـــی»، «يـــوســـف صـــبری»، «محـــمدمهـــدی 


گرشاسبی»، «شاهني بني طالبی» و «محمدعلي مجيری»
مـــــدال نـــــقره/ «نـــــازنـــــني بـــــازدار» ۲ نـــــقره، «طـــــاهـــــا بـــــديـــــعی» ۲ نـــــقره، 


«حميدرضا سهندی»، «فاطمه جزينی» و «زهرا کيانی»
مــــــــدال بــــــــرنــــــــز/ «فــــــــاطــــــــمه جــــــــزيــــــــنی» ۲ بــــــــرنــــــــز، «فــــــــاطــــــــمه ويــــــــسی»، 


«محمدعلي مجيری» و «آرمني افراز».
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 بـرگـزاری هـمایـش تـقدیـر از 
قهـرمـانـان تـای چـی 

روز هــــفتم آبــــان مــــاه ســــال جــــاری، پــــارک آب و 
آتـــــــش تهـــــــران مـــــــیزبـــــــان قهـــــــرمـــــــانـــــــان جـــــــهانـــــــی و 

چــــی بــــود. مــــراســــم اعــــطای مــــدال  کــــشوری تــــای

هــــــای کــــــشوری بــــــانــــــوان و  قهــــــرمــــــانــــــان مــــــسابــــــقه
آوران دومــــــین دورهی  آقــــــایــــــان، تجــــــلیل از مــــــدال
چـی چـوان در کـشور  هـای قهـرمـانـی تـای مـسابـقه

کــــــاران بــــــا  چــــــی هــــــای فــــــنی تــــــای لهســــــتان و دان

حــضور مــسئولــین کــمیته تــای چــی و شهــرداری 

مـــــنطقه بـــــرگـــــزار شـــــد.در ایـــــن مـــــراســـــم یـــــک فـــــرم 
گـــروهـــی بیســـت و چـــهار و فـــرم خـــالصـــهشـــده و 

دو نـفری وودانـگ  و هـمینطور یـک فـرم گـروهـی 
چـن اجـرا شـد . هـمچنین، بـه خـاطـر کـمبود وقـت 

و عــــدم هــــمکاری مــــسئوالن شهــــرداری، مــــراســــم 
آوران  هــــا بــــه تــــمامــــی مــــدال بــــدون اعــــطای مــــدال
مـــسابـــقات کـــشوری و بـــا عجـــله و نـــاهـــماهـــنگی 

ها به پایان رسید.  میان برگزارکننده

 

دوشـــنبه ۱۰ آبـــان مـــاه محـــمود مـــتدیـــن دبـــیر فـــدراســـیون ووشـــو و حـــامـــد 
کــــــاتــــــوزی دبــــــیرکــــــمیته تــــــای چــــــی چــــــوان از طــــــرف شــــــبکه ورزش بــــــرای 


حضور در برنامه رزمگاه دعوت شدند.

در پـی بـرگـزاری مـسابـقات قهـرمـانـی جـهان تـای چـی در لهسـتان ، ایـن 
مـــصاحـــبه تـــرتـــیب داده شـــده بـــود کـــه تـــصاویـــری از ایـــن مـــسابـــقات در 
بـرنـامـه رزمـگاه پـخش شـد ، هـمچنین مـوفـقیت هـای بـدسـت آمـده تـوسـط 
قهـرمـانـان ایـرانـی در ایـن بـرنـامـه اعـالم شـد ،  در ادامـه مجـری بـرنـامـه 
راجـع بـه سـالح هـای تـای چـی پـرسـیدنـد کـه دبـیر کـمیته تـای چـی راجـع 


به سالح های رایج در تای چی توضیحاتی ارائه نمودند . 

در پــــــــــــایــــــــــــان نــــــــــــیز 
راجـــــــــع بـــــــــه جـــــــــنبه 
هــــای رزمــــی تــــای 
چــــــــــــــــــی و دالیــــــــــــــــــل 
آهســــــــــــــته انــــــــــــــجام 
دادن فـــــــــــــرمـــــــــــــهای 
تــــای چــــی گــــفتگو 


شد . 

مـصاحـبهی کـامـل 
را مــــی تــــوانــــید در کــــانــــال تــــلگرام آکــــادمــــی و هــــمینطور کــــانــــال آپــــارات 


آکادمی تماشا کنید . 

مـسابـقات انـتخابـی تـیم 
مـلی ووشـو  دانـشجویـان 

هــــــــای انــــــــتخابــــــــی تــــــــیم مــــــــلی ووشــــــــو  مــــــــسابــــــــقه

دانـشجویـان پسـر و دخـتر بـه مـنظور شـناخـت 

نــفرات بــرتــر بــرای شــرکــت در بیســت و نــهمین 
دوره یـونـیورسـیاد دانـشجویـان جـهان در چـین 
تـایـپه بـا هـمکاری فـدراسـیون ووشـو از ۲۳ تـا 
۲۶ آذر مــــاه در دو بــــخش تــــالــــو و ســــانــــدا در 

آکادمی ووشو برگزار خواهد شد. 
بیســت و نــهمین دوره یــونــیورســیاد تــابســتانــی 

دانـــــــــشجویـــــــــان جـــــــــهان۲۷ مـــــــــرداد لـــــــــغایـــــــــت ۹ 

شهــــــریــــــور مــــــاه ســــــال آیــــــنده در شهــــــر تــــــایــــــپه 

کشور تایوان برگزار میشود.

  

حضور دبیر کمیته تای چی و دبیر فدراسیون 
ووشو در برنامه رزمگاه - شبکه ورزش

http://www.aparat.com/rahsan
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فصلنامهی الكترونيكی آكادمی رهسان 

شمارهی اول، پاييز ۱۳۹۵ 
پور   سردبیر : ثمین نبی
زير نظر حامد كاتوزی،  

چی چوان فدارسيون ووشو ايران  دبير و عضو هيئت رئيسهی کمیته تای
موسس و مدير آكادمی رهسان 
www.rahsan.ir : وب سایت  

  www.facebook.com/irantaichi  : آدرس فیس بوک
  #iran_taichi  : آدرس اينستاگرام

 @irantaichi : كانال تلگرام
 

عالقهمندان ميتوانند جهت همكاری با فصلنامه مطالب تاليفی يا 
 rahnaameh.editorial@gmail.com ترجمهی خود را به آدرس ايميل

  ارسال كنند.  
 

همكاران اين شماره: 
پور، جواد باقری،    حامد كاتوزی، ثمین نبی

نيلی،نینا گود آسیایی  ارسالن حاجی
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