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سرمقاله
بر همگان آشکار است که امروزه مخاطبان عمدهی تایچی از فرهیختگان جامعه هستند؛ چرا که ترکیبی از
ورزش ،هنر و عمق فلسفی ،ترکیبی کمیاب است که در هر حرکت و بخش تمرینی جای تفکر باقی میگذارد.
بنابراین برای این مخاطبان وجود خوراک فکری ،دانش تئوری و منابع مطالعه بیش از دیگر ورزشها ضروری
است .از سوی دیگر ،پویایی در جامعهی تایچی و چیکُنگ ،مانند نفس کشیدن است ،چرا که بدون حرکت
وسست میشود؛ در حقیقت انسان به انگیزه و حرکت زنده است.
در این فضا همه چیز رخوتانگیز ُ
از این رو ،نیاز به نشریهای در فضای تایچی و چیکُنگ بیش از پیش احساس میشد .ما با هدف تزریق
انگیزهی بیشتر و پویایی در این مسیر ،همین طور ایجاد فضایی برای جهت دادن به ظرفیتهای موجود در
این جامعه و تولید منابع مطالعاتی منظم و دورهای ،این نشریهی الکترونیک را پایه گذاشتیم .جهتگیری
نشریه در بخش مقاالت بر مبنای درونیتر شدن اجرای فرمهای تایچی واجرای آگاهانه به جای تقلید از فرم
اساتید ،شناخت ابعاد مختلف و وسیع تایچی و سبکهای مختلف آن و همین طور ،درک روشهای اثرگذاری
بر انرژیِ چی خواهد بود.
مخاطبان این نشریه همهی عالقهمندان به تایچی و چیکُنگ را شامل میشوند که میتوانند در تولید محتوا
نیز همراه ما باشند.
رهسان بستری است که نیروهای باانگیزه و پرانرژی میتوانند در آن پرورش و رشد یابند .رهسان
مƒ ƒیت ƒƒوان ƒƒد ب ƒƒا ج ƒƒری ƒƒانس ƒƒازی و جهƒ ƒتب ƒƒخشی ب ƒƒرای ع ƒƒالقƒ ƒهم ِ ƒ
ƒندان ت ƒƒوانگ ƒƒر ش ƒƒتاب ƒƒی س ƒƒازن ƒƒده جه ƒƒت رش ƒƒد
ای ƒƒجادک ƒƒند .نش ƒƒری ƒهی پ ƒƒیشرو ن ƒƒیز ی ƒƒکی از ای ƒƒن اب ƒƒزاره ƒƒا ب ƒƒرای پ ƒƒرورش ج ƒƒری ƒƒانه ƒƒای ارزش ƒƒمند ج ƒƒام ƒƒعهی
م ƒƒاس ƒƒت .ن ƒƒام ای ƒƒن »ره ن ƒƒام ƒƒه« ن ƒƒیز ب ƒƒر اس ƒƒاس خ ƒِ ƒط َم ƒƒشی رهس ƒƒان  ،ی ƒƒعنی »در راه ب ƒƒودن« ان ƒƒتخاب ش ƒƒده
اسƒت کƒه امƒیدواریƒم بƒرای ایƒجاد انƒگیزه و در راه نƒگاه داشƒنت عƒالقƒه مƒندان در مƒسیر سƒالمƒتی و تƒفکر ،
تاثیر گذار باشد .
ِ
روش پرورش و آموزش ما در عرصهی تایچی و چیکُنگ
امید است با اقدامهایی ساختارساز از این جنس،
منظمتر و سازندهتر باشد و اثری مفید و ماندگار در ایجاد انگیزه و نشاط بیشتر در جامعهی تایچی و
چیکُنگ داشته باشد؛ چرا که این مسیر ،مسیر سالمتی و آرامش است ،همان چیزی که جامعه نیازمند آن
است.

حامد کاتوزی
آکادمی ﺭﻩﺳﺎﻥ®
پاییز ۹۵
hamedkatoozi@yahoo.com

۱

گزارش مسابقات لهستان
دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان تای چی
تهیه گزارش :
ارسالن حاجی نیلی  -جواد باقری

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

تیم ملی تایچیچوان ایران پس از برگزاری مسابقات قهرمان کشوری
از میان قهرمانان ملی ،انتخاب شد .این تیم با ترکیب یازده
شرکتکننده ،یک مربی ،یک داور و یک سرپرست ،برای اعزام به
دومین دوره مسابقات جهانی تایچی چوان در کشور لهستان تشکیل شد.
در فرصت محدودی که تا زمان اعزام وجود داشت ،با هماهنگی و همراهی
فدراسیون ووشو ایران ،جلسههای تمرینی تیم در سالن آکادمی ووشو و
روی فرش تالو برگزار شد .در این جلسهها مربیان تیم حضور داشتند و در
نتیجه ،مهارت و تسلط بازیکنان در اجرای فرم روی فرش تالو ارتقایی
چشمگیر یافت .همچنین ،این جلسههای تمرینی فرصتی برای آشنایی
بیشتر اعضای تیم با یکدیگر فراهم آورد  ،تا خود را در فضایی دوستانه و
حرفهای برای سفر هفت روزهشان آماده کنند.

۲

دومین دوره مسابقات
قهرمان جهان تای چی از
تاریخ  ۲۱الی  ۳۰مهرماه ۹۵
در کشور لهستان با حضور
 ۳۱کشور جهان برگزار شد.

تیم ملی تای چی چوان
کشورمان موفق به کسب
 ۱۵مدال ارزشمند در این
مسابقات شد .

زمان حرکت تیم به مقصد شهر ورشو در لهستان ساعت  4:25بامداد روز پنجشنبه  22مهر ماه
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 ) (Falentyدر حومهی شهر ورشو،
منتقل شد.

فالنتی منطقهای کشاورزی و پوشیده از جنگل ،مزرعه و دریاچههای مختلف است و در کنار هوای
مطبوع پاییزی ،شرایطی مناسب برای استراحت اعضای تیم پس از سفری طوالنی فراهم میکرد.
در روز دوم سفر که کمیته برگزاری مسابقهها برنامهای جدی برای تیمها تدارک ندیده بود ،اعضای
تیم ایران از صبح در فضای باز اطراف هتل به تمرین فرمهای خود پرداختند .این زمان فرصت
مناسبی بود که همگی افراد تحت نظر مستقیم اساتید حامد کاتوزی و جواد باقری تمرین و
نکتههای اصالحی مربوط به فرمهای خود را دریافت کنند.

۳

برنامه تمرینی
روز اول تیم
در َورشو

حامد کاتوزی که به عنوان داور در این دورهی مسابقهها حضور داشت ،از عصر
روز دوم به مدت سه روز در دورهی بازآموزی داوری تخصصی تایچی شرکت کرد .این دوره
که مستقیما ً تحت نظر کمیتهی فنی فدراسیون جهانی ووشو و با حضور داورهایی از
کشورهای آمریکا ،فرانسه ،چین ،مالزی ،هنگکنگ و ...برگزار شد ،فرصتی برای مرور آخرین
ویرایش قوانین داوری مسابقههای تایچی در اختیار گذاشت.

۴

در این دوره که بسیار فشرده و با دقت نظر و حساسیت باال از سوی کمیته فنی فدراسیون
جهانی برگزار شد ،قوانین داوری فرمهای تایچی در سه گروه داوران  A، Bو  Cآموزش داده
شد و همچنین با استفاده از دستگاهها و تجهیزات شبیهسازی مسابقهها ،آزمون گرفته شد.
داورهای شرکتکننده پس از پشت سر گذاشنت آزمون عملی کار با دستگاه و امتیازدهی به
فرمها ،باید در آزمون عملی اجرای فرمهای مختلف مسابقاتی ،شرکت میکردند.

کمیته برگزاری مسابقهها ،سالنی با چهار فرش تالو برای این دوره در اختیار
شرکتکنندهها قرار داده بود .فضاسازی طوری انجام شده بود که مسابقات همزمان بر دو فرش تالو
برگزار میشود و دو فرش تالوی دیگر ،برای تمرین شرکتکنندگان در اختیارشان قرار داد.
روزهای سوم و چهارم ،طبق برنامهریزی کمیتهی مسابقهها به انجام تمرین در محل برگزاری
مسابقات اختصاص یافت .تمرینها در دو نوبت صبح و عصر انجام میشد که در هر نوبت انتقال
اعضای تیم از هتل تا سالن ،با اتوبوسهای اختصاصی انجام میشد.
برنامههای تمرینی در سالن مسابقهها هم شرایطی برای تمرین نهایی اعضای تیم روی فرش تالو و
تجربهی فضای سالن مسابقهها را فراهم کرد ،هم فرصتی جهت آشنا شدن شرکتکنندگان از
کشورهای دیگر بود .روحیهی آرام و شادیبخش رشته تایچی ،باعث شد همهی سیصد شرکتکننده
که از  ۳۰کشور مختلف آمده بودند،با وجود تفاوتهای فرهنگی و زبانی ،ارتباطی دوستانه با یکدیگر
برقرار کنند.

۵

افتتاحیه مسابقات عصر روز سوم ،در سالن مسابقهها برگزار شد .در این مراسم پس
از سخنرانی نایب رئیس فدراسیون جهانی ووشو ،رئیس فدراسیون ووشو لهستان ،منشور اخالقی
داورها و شرکتکنندهها خوانده شد .بخش بعدی مراسم ،افتخاری ویژه برای ایران بود؛ نخستین
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 Egmontاثر بتهوون
اجرا شد .این نخستین باری بود که فرم تخصصی این سالح در محافل رسمی و بیناملللی رشتهی
تایچی به نمایش در میآمد و همین شد که اجرای استاد کاتوزی توجه حضار و به ویژه
نمایندههای فدراسیون جهانی ووشو را به خود جلب کرد و تشویق و تمجیدشان را به دنبال داشت.

در ادامه مراسم افتتاحیه ،ووشوکاران کشور لهستان در گروههای مختلف ،مبارزههای سبکهای
مختلف ووشو را به نمایش گذاشتند و در نهایت ،نوبت به نمایش گروهی ووشوکاران چینی رسید.

۶

دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان تایچی در طول چهار روز و هر روز در دو نوبت
صƒبح و عƒصر بƒرگƒزار شƒد .بƒا تƒوجƒه بƒه تƒعداد بƒاالی شƒرکƒتکƒنندههƒا از کƒشورهƒای مƒختلف و امƒکان اجƒرای
س ƒƒه ف ƒƒرم ب ƒƒرای ه ƒƒر ش ƒƒرک ƒتک ƒƒننده ،ت ƒƒعداد ف ƒƒرمه ƒƒای اج ƒƒرا ش ƒƒده زی ƒƒاد ب ƒƒود .ک ƒƒمیتهی ب ƒƒرگ ƒƒزاری م ƒƒساب ƒƒقهه ƒƒا ب ƒƒا
هƒƒمکاری هƒƒیئت داوران تƒƒوانسƒƒتند بƒƒا بƒƒرنƒƒامƒهریƒƒزی دقƒƒیق ،فشƒƒردگƒƒی مƒƒسابƒƒقههƒƒا را بƒƒه خƒƒوبƒƒی مƒƒدیƒƒریƒƒت کƒƒنند.
اعƒƒضای تƒƒیم مƒƒلی تƒƒایچƒƒی ایƒƒران از دوشƒƒنبه تƒƒا پƒƒنجشƒƒنبه در دو نƒƒوبƒƒت صƒƒبح و عƒƒصر و دو بƒƒخش فƒƒرمهƒƒای
اخƒتیاری و اجƒباری بƒا ورزشƒکاران هƒمگƒروهƒی هƒم بƒه رقƒابƒت پƒرداخƒتند کƒه حƒاصƒل تƒالشهƒایشƒان کسƒب ۲
مدال طال ۸ ،نقره و ۴برنز بود.

عƒالوه بƒر بƒرنƒامƒهریƒزی مƒناسƒب و اجƒرای مƒنظم رقƒابƒتهƒای ایƒن دوره ،دو ویƒژگƒی بƒرجسƒتهی دیƒگر در مƒورد
این مسابقهها به چشم میآمد:
نخست ،کیفیت داوری مسابقهها بود .داوری این دوره که دومین تجربهی فدراسیون
جƒهانƒی در مƒسابƒقههƒای تƒخصصی تƒایچƒی در سƒطح قهƒرمƒانƒی جƒهان بƒود ،بƒا حƒساسƒیتی ویƒژهاز سƒوی
کƒمیتهی فƒنی فƒدراسƒیون انƒجام گƒرفƒت .ایƒن حƒساسƒیت از تƒدویƒن قƒوانƒین اخƒتصاصƒی تƒایچƒی ،تƒا بƒرگƒزاری
دوره ب ƒƒازآم ƒƒوزی ب ƒƒا دق ƒƒت خ ƒƒاص ،آغ ƒƒاز ش ƒƒد و در ن ƒƒهای ƒƒت ب ƒƒا اج ƒƒرای ق ƒƒضاوت ƒƒی دق ƒƒیق و ش ƒƒفاف در ح ƒƒین
مƒسابƒقههƒا نƒمود یƒافƒت .مƒهمتƒریƒن نƒشانƒهی کƒیفیت داوری ایƒن بƒود کƒه بƒا وجƒود تƒعداد بƒاالی شƒرکƒتکƒنندههƒا
و اجƒƒراهƒƒا ،هƒƒیچ اعƒƒتراضƒƒی در مƒƒورد داوری ،نƒƒتایƒƒج و امƒƒتیازهƒƒا مƒƒطرح نشƒƒد و قƒƒضاوتهƒƒا از نƒƒظر هƒƒمهی
تیمها شفاف ،صحیح و دقیق بود.

۷

دوم ،سطح فنی تیمها و شرکتکنندهها بود .با وجود گذشت تنها دو سال از تخصصی و
جƒƒهانƒƒی شƒƒدن مƒƒسابƒƒقههƒƒای قهƒƒرمƒƒانƒƒی تƒƒایچ ƒیچƒƒوان ،بƒƒسیاری کƒƒشورهƒƒا نسƒƒبت بƒƒه ایƒƒن رشƒƒته عƒƒالق ƒهنƒƒشان
دادهانƒد و بƒا جّ ƒدیƒت بƒسیار نسƒبت بƒه ارتƒقای سƒطح فƒنی خƒود تƒالش کƒرده بƒودنƒد .ایƒن مƒوضƒوع ،از بƒررسƒی
ت ƒƒرک ƒƒیب و س ƒƒهم ک ƒƒشوره ƒƒای م ƒƒختلف از م ƒƒداله ƒƒای کسƒ ƒبش ƒƒده ق ƒƒاب ƒƒل تح ƒƒلیل و ن ƒƒتیجهگ ƒƒیری اس ƒƒت .گ ƒƒرچ ƒƒه
کƒƒشورهƒƒای آسƒƒیایƒƒی مƒƒانƒƒند چƒƒین ،هƒƒنگکƒƒنگ ،مƒƒالƒƒزی ،مƒƒاکƒƒائƒƒو ،چƒƒین تƒƒایƒƒپه و ...بƒƒه عƒƒنوان مƒƒدعƒƒیان ایƒƒن رشƒƒته
حƒضوری قƒدرتƒمند و پƒرتƒعداد در مƒسابƒقههƒا داشƒتند ،کƒشورهƒای دیƒگری از جƒمله روسƒیه ،بƒرزیƒل ،آمƒریƒکا،
کانادا و ایتالیا توانستند سهم قابل توجهی از مدالها را به دست آورند.
ب ƒƒه ط ƒƒور ک ƒƒلی ای ƒƒنکه س ƒƒطح ف ƒƒنی ه ƒƒمهی ش ƒƒرکƒ ƒتک ƒƒنندهه ƒƒای دورهی دوم م ƒƒساب ƒƒقهه ƒƒای قه ƒƒرم ƒƒان ƒƒی ج ƒƒهان ƒƒی
ت ƒƒایچƒ ƒیچ ƒƒوان ب ƒƒسیار ب ƒƒاال و ح ƒƒرفƒ ƒهای ب ƒƒود .ای ƒƒن ام ƒƒر ن ƒƒشانده ƒƒندهی اق ƒƒبال ج ƒƒهان ƒƒی ای ƒƒن رش ƒƒته در س ƒƒطح
قهرمانی و حرفهای است.
در ایƒن مƒیان کƒمیتهی تƒایچƒیچƒوان فƒدراسƒیون ووشƒو ایƒران بƒا بƒرنƒامƒهریƒزی منسجƒمی کƒه از دو سƒال پƒیش
بƒرای ارتƒقا سƒطح تƒایچƒی ایƒران انƒجام داده بƒود ،تƒوانسƒت تƒیمی بƒه ایƒن مƒسابƒقههƒا اعƒزام کƒند کƒه بƒا وجƒود
کƒمبود امƒکانƒات در مƒقایƒسه بƒا دیƒگر شƒرکƒتکƒنندههƒا ،بƒا کسƒب دو مƒدال طƒال ،هشƒت نƒقره و چƒهار بƒرنƒز و
بƒا ارائƒهی نƒمایƒشی ارزنƒده در مƒقابƒل رقƒبای سƒرسƒخت ،دسƒت پƒر از عƒرصƒهی رقƒابƒتهƒای جƒهانƒی بƒه کƒشور
بازگردد.

۸

مدالآوران سرافراز تیم ملی تایچیچوان ایران از این قرارند:
آقای علیرضا حنیفهپور ۱ :طال ۱،نقره و ۱برنز
آقای ارشیا ارباببهرامی ۱ :طال و  ۲نقره
آقای رسول صادقی ۱ :برنز
آقای حسین نعیمی آبجهان ۲ :عنوان چهارم
آقای علی وطنخواه ۱ :عنوان ششم
خانم سوملاز افتخارزاده ۲ :نقره
خانم نیکو فخر زندی مقدم ۲ :نقره
خانم هدی سهرابی ۱ :نقره و  ۲برنز
خانم حمیده برخور ۱ :برنز۱ ،عنوان پنجم و
 ۱عنوان ششم

۹

تیم ملی تایچی ایران بامداد روز شنبه یکم آبان به کشور بازگشتند.

۱۰

The Five
Levels of
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by Grand Master
Chen Xiao Wang
ترجمه  :حامد کاتوزی
ویرایش  :ثمین نبیپور

پنج سطح مهارت تای

چی©

از دیدگاه چِن شیائو وانگ
یƒادگƒیری تƒایچƒی را مƒیتƒوان بƒا مƒدرسƒه رفƒنت و کسƒب سƒواد مƒقایƒسه کƒرد :از ابƒتدایƒی تƒا دانƒشگاه بƒهتƒدریƒج بƒر
سƒطح مƒعلومƒات افƒزوده مƒیشƒود .شƒخص بƒدون مƒباحƒث اسƒاسƒی و پƒایƒه کƒه در سƒطوح ابƒتدایƒی آمƒوخƒته ،قƒادر
نƒخواهƒد بƒود دروس دانƒشگاهƒی را بƒیامƒوزد .بƒرای آمƒوخƒنت تƒایچƒیچƒوان نƒیز رونƒدی تƒدریƒجی و مƒنظم الزم اسƒت
ک ƒƒه از س ƒƒطح اب ƒƒتدای ƒƒی ت ƒƒا پیش ƒƒرف ƒƒته ادام ƒƒه دارد .راه ƒƒی ب ƒƒه غ ƒƒیر از ای ƒƒن ب ƒƒرای م ƒƒوف ƒƒقیت نیس ƒƒت؛ م ƒƒیانبُ ƒƒری وج ƒƒود
ندارد.
کƒƒل رونƒƒد آمƒƒوخƒƒنت تƒƒایچ ƒیچƒƒوان را از آغƒƒاز تƒƒا مƒƒهارت کƒƒامƒƒل ،بƒƒه پƒƒنج مƒƒرحƒƒله یƒƒا سƒƒطح مƒƒهارت )کُƒƒنگفƒƒو( تƒƒقسیم
مƒیشƒƒود .بƒƒرای هƒƒر مƒƒرحƒƒله ،هƒƒدفهƒƒایƒƒی مƒƒعین در نƒƒظر گƒƒرفƒƒته شƒƒده کƒƒه نƒƒشانƒƒگر درجƒƒه مƒƒهارت اسƒƒت .مƒƒعیارهƒƒا و
اهداف هر سطح در این بخش توضیح داده خواهد شد.

۱۱

نخستین سطح مهارت
تایچیچوان مستلزم بدنی کشیده است .سر انگار که نخی آن را میکشد نگه داشته میشود،
شƒانƒههƒا منبسƒط و آرنƒجهƒا افƒتادهانƒد ،قƒفسهی سƒینه انƒدکƒی جƒمع و مƒچ دسƒتهƒا کƒمیتƒاشƒده اسƒت .نƒاحƒیهی
کƒƒمر بƒƒاز اسƒƒت و زان ƒوهƒƒا کƒƒمیخƒƒمیدهانƒƒد .هƒƒمهی ای ƒنهƒƒا منجƒƒر بƒƒه سƒƒرازیƒƒر شƒƒدن چƒƒی بƒƒه دانتƒƒین م ƒیشƒƒونƒƒد.
شƒایƒد هƒنرجƒوی مƒبتدی در آغƒاز نƒتوانƒد بƒر هƒمهی ایƒن شƒرایƒط تسƒلط بƒیابƒد ،امƒا از نƒظر جهƒت ،زاویƒه ،وضƒعیت
و مƒسیر حƒرکƒت دسƒتهƒا و پƒاهƒا بƒایƒد بƒا دقƒت عƒمل کƒند .در ایƒن مƒرحƒله بƒایƒد از اصƒرار بƒسیار بƒر شƒرایƒط الزم
در بƒخشهƒای مƒختلف بƒدن صƒرفنƒظر کƒرد .سƒاده کƒردن مƒتناسƒب حƒرکƒتهƒا در ایƒن مƒرحƒله قƒابƒل قƒبول اسƒت.
مƒثالً هƒمین کƒه سƒر و بƒاال تƒنه راسƒت نƒگه داشƒته شƒونƒد و بƒه جƒلو یƒا عƒقب یƒا طƒرفƒین خƒم نƒباشƒد ،کƒافƒی اسƒت؛
مانند یادگیری نشانههای چینی که در ابتدا کافی است تنها جهت حرکت قلم درست باشد.
در ابƒƒتدای تƒƒمریƒƒن تƒƒایچ ƒیچƒƒوان ،بƒƒدن مƒƒانƒƒند حƒƒرک ƒتهƒƒای مƒƒنقبض بƒƒه نƒƒظر م ƒیرسƒƒد» :بƒƒه شƒƒدت جƒƒامƒƒد و از
درون خƒƒالƒƒی « .مƒƒوارد تƒƒصادم و نشسƒƒت و بƒƒرخƒƒاسƒƒت نƒƒاگƒƒهانƒƒی و کƒƒوبƒƒیدن رخ مƒیدهƒƒد .جƒƒینگ )نƒƒیرو( قƒƒطع یƒƒا
مƒƒقاوم م ƒیشƒƒود؛ ای ƒنهƒƒا امƒƒری طƒƒبیعی اسƒƒت .در صƒƒورتƒƒی کƒƒه شƒƒخص هƒƒر روز بƒƒا سƒƒختکوشƒƒی تƒƒمریƒƒن کƒƒند،
مƒهارت در فƒرم طƒی شƒش مƒاه بƒه دسƒت مƒیآیƒد .پƒاالیƒش اسƒتقرار بƒاعƒث مƒیشƒود چƒی بƒه تƒدریƒج از حƒرکƒتهƒای
بƒƒیرونƒƒی بƒƒه درون بƒƒدن و انƒƒدامهƒƒا جƒƒاری شƒƒود .بƒƒنابƒƒرایƒƒن ،نخسƒƒتین سƒƒطح مƒƒهارت بƒƒا پƒƒاالیƒƒش اسƒƒتقرارهƒƒا آغƒƒاز
میشود تا کم کم شخص بتواند جینگ را تشخیص دهد و آن را درک کند.
کاربرد رزمیدر سطح نخست بسیار محدود است .زیرا حرکتها به خوبی هماهنگ و همگام و
اس ƒƒتقراره ƒƒا ک ƒƒام ƒالً درس ƒƒت نیس ƒƒتند .ج ƒƒینگ ای ƒƒجادش ƒƒده م ƒƒمکن اس ƒƒت س ƒƒفت و م ƒƒقطع ی ƒƒا ب ƒƒیش از ح ƒƒد پُ ƒرزور ی ƒƒا
سس ƒƒت ب ƒƒاش ƒƒد .ف ƒƒرم م ƒƒمکن اس ƒƒت ب ƒƒه ن ƒƒظر ت ƒوخ ƒƒال ƒƒی و زاوی ƒهدار ب ƒƒیای ƒƒد .ش ƒƒخص م ƒƒمکن اس ƒƒت ان ƒƒرژی درون ƒƒی را
حƒس کƒند ،امƒا نƒتوانƒد آن را بƒه هƒمه یƒا بƒخشی از بƒدن هƒدایƒت کƒند .بƒه ایƒن جهƒت شƒخص قƒادر نیسƒت نƒیرو یƒا
ج ƒƒینگ را از پ ƒاه ƒƒا و در ام ƒƒتداد رانه ƒƒا م ƒƒهار ک ƒƒند ت ƒƒا از ط ƒƒری ƒƒق ک ƒƒنترل ک ƒƒمر آزاد ش ƒƒود .در ع ƒƒوض ،ه ƒƒنرج ƒƒوی
م ƒƒبتدی ت ƒƒنها ن ƒƒیروی م ƒƒقطع ای ƒƒجاد م ƒیک ƒƒند ک ƒƒه از ی ƒƒک ب ƒƒخش ب ƒƒدن ب ƒƒه ب ƒƒخش دی ƒƒگر م ƒیغ ƒƒلتد .ب ƒƒناب ƒƒرای ƒƒن ،س ƒƒطح
نخسƒت بƒرای کƒاربƒرد رزمƒیکƒفایƒت نƒمیکƒند .در صƒورتƒی کƒه شƒخص بƒخواهƒد مƒیزان مƒهارتƒش را بƒر کƒسی کƒه
بƒا هƒنر رزمƒیآشƒنا نیسƒت آزمƒایƒش کƒند ،مƒمکن اسƒت تƒا حƒدودی چƒاالک بƒه نƒظر بƒرسƒد .حƒتی بƒا وجƒود ایƒن کƒه
بƒر کƒاربƒردهƒا مسƒلط نیسƒت ،صƒرف دانسƒنت چƒگونƒگی جƒاخƒالƒی دادن ،مƒمکن اسƒت گƒاه بƒه شƒخص امƒکان از
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.
یƒƒین و یƒƒانƒƒگ چƒƒه هسƒƒتند؟ در چƒƒارچƒƒوب تƒƒایچƒیچƒƒوان تƒƒهی بƒƒودن یƒƒین و جƒƒامƒƒد بƒƒودن یƒƒانƒƒگ اسƒƒت؛ بسƒƒته یƒƒین و
بƒاز یƒانƒگ اسƒت؛ نƒرمƒش یƒین و سƒختی یƒانƒگ اسƒت .یƒین و یƒانƒگ اتƒحاد مƒتضادهƒاسƒت .هƒر یƒک بƒدون دیƒگری
ن ƒاکƒƒامƒƒل و در عƒƒین حƒƒال ،هƒƒر یƒƒک قƒƒابƒƒل تƒƒبدیƒƒل بƒƒه دیƒƒگری اسƒƒت .اگƒƒر بƒƒرای انƒƒدازهگƒƒیری آنهƒƒا از ده بƒƒه عƒƒنوان
حƒداکƒثر اسƒتفاده شƒود ،پƒنج یƒین و پƒنج یƒانƒگ نƒشاندهƒندهی بƒرتƒریƒن درجƒهی مƒوفƒقیت اسƒت .نخسƒتین مƒرحƒله
ک ƒƒه ی ƒƒک ی ƒƒین و نُ ƒƒه ی ƒƒان ƒƒگ اس ƒƒت ،ی ƒƒعنی بیش ƒƒتر ت ƒƒمای ƒƒل ب ƒƒه س ƒƒختی اس ƒƒت ت ƒƒا ن ƒƒرم ƒƒش -ع ƒƒدم ت ƒƒعادل .ه ƒƒنرج ƒƒو ه ƒƒنوز
نƒƒمیتƒƒوانƒƒد نƒƒرمƒƒش را بƒƒا سƒƒختی تƒƒکمیل کƒƒند تƒƒا حƒƒرکƒƒت را بƒƒه راحƒƒتی در رزم بƒƒه کƒƒار بƒƒبرد .از ایƒƒن رو ،در ایƒƒن
مرحله پیگیری کاربردهای رزمیضرورت ندارد.

۱۲

دومین سطح مهارت

در این مرحله ،باید هر چه بیشتر بر اشکالهایی چون جینگ منقبض در درون یا بیرون ،هنگام
انƒجام فƒرم یƒا حƒرکƒتهƒای نƒاهƒماهƒنگ بƒه دلƒیل اعƒمال بƒیش از حƒد یƒا کƒمتر از حƒد نƒیرو غƒلبه کƒرد .بƒایƒد مƒطمئن شƒد
کƒه چƒی هƒماهƒنگ بƒا شƒرایƒط الزم هƒر حƒرکƒت در بƒدن ،جƒریƒان مƒییƒابƒد .در نƒهایƒت هƒمین جƒریƒان سƒیال چƒی درونƒی
در بدن را باعث میشود که به نوبهی خود ،با حرکتهای بیرونی هماهنگ شود.
پƒƒس از دسƒƒتیابƒƒی بƒƒه نخسƒƒتین سƒƒطح مƒƒهارت ،شƒƒخص بƒƒا حƒƒرک ƒتهƒƒا آشƒƒناسƒƒت و بƒƒا تƒƒوجƒƒه بƒƒه زمƒƒینههƒƒای اصƒƒلی،
تƒمریƒن و حƒرکƒت چƒی درونƒی را حƒس مƒیکƒند .الƒبته شƒخص هƒنوز قƒادر بƒه کƒنترل جƒریƒان چƒی در بƒدن نیسƒت .دو
دلƒƒیل بƒƒرای ایƒƒن امƒƒر وجƒƒود دارد :اول آن کƒƒه شƒƒخص کƒƒامƒالً بƒƒر شƒƒرایƒƒط الزم بƒƒرای هƒƒر بƒƒخش از بƒƒدن تسƒƒلط نƒƒدارد.
بƒرای مƒثال ،جƒمع کƒردن بƒیش از حƒد قƒفسه سƒینه
م ƒƒ ƒمکن اس ƒƒ ƒت منج ƒƒ ƒر ب ƒƒ ƒه خ ƒƒ ƒمیدگ ƒƒ ƒی پش ƒƒ ƒت ش ƒƒ ƒود؛
منبس ƒƒ ƒط ک ƒƒ ƒردن ب ƒƒ ƒیش از ح ƒƒ ƒد ک ƒƒ ƒمر م ƒƒ ƒمکن اس ƒƒ ƒت
بƒƒاعƒƒث بƒƒیرون زدن قƒƒفسهی سƒƒینه و کƒƒفلهƒƒا شƒƒود.
شƒخص بƒایƒد بƒکوشƒد ایƒن شƒرایƒط را ایƒجاد کƒند و
بƒƒر خƒƒالف آنهƒƒا عƒƒمل نƒƒکند .بƒƒدیƒƒن سƒƒان ،کƒƒل بƒƒدن
ه ƒ ƒمزمƒƒ ƒان و هƒƒ ƒمراه بƒƒ ƒا هƒƒ ƒم حƒƒ ƒرکƒƒ ƒت م ƒ ƒیکƒƒ ƒند و از
درون و بیرون هماهنگ میشوند.
)ه$ماه$نگی درون$ی :ق$لب و ذه$ن ،ان$رژی و
ن $$یروی درون $$ی ،رب $$اطه $$ا و اس $$تخوانه $$ا.
ه$$ $ماه$$ $نگی ب$$ $یرون$$ $ی :دس $ $ته$$ $ا و پ$$ $اه$$ $ا،
آرن$جه$ا و زان$وه$ا ،ش$ان$هه$ا و ل$گن( .هƒمزمƒان
الزم اسƒƒت نƒƒیرویƒƒی بƒƒرابƒƒر و مƒƒتضاد وجƒƒود داشƒƒته
ب ƒƒاش ƒƒد .ح ƒƒرک ƒته ƒƒای ب ƒƒاز ک ƒƒردن و بس ƒƒنت ه ƒمزم ƒƒان
میشوند و یکدیگر را تکمیل می کنند.
دوم ای ƒنک ƒƒه م ƒƒمکن اس ƒƒت ک ƒƒنترل ب ƒƒخشه ƒƒای م ƒƒختلف ب ƒƒدن ب ƒƒه ص ƒƒورت ه ƒمزم ƒƒان دش ƒƒوار ب ƒƒاش ƒƒد .گ ƒƒاه ب ƒƒخشی از ب ƒƒدن
سƒƒری ƒعتƒƒر از بƒƒخشهƒƒای دیƒƒگر حƒƒرکƒƒت م ƒیکƒƒند و بƒƒاعƒƒث بƒƒه وجƒƒود آمƒƒدن نƒƒیروی مƒƒقاوم م ƒیشƒƒود .یƒƒا بƒƒخشی دیƒƒگر از
بƒدن مƒمکن اسƒت کُƒند بƒاشƒد و مƒوجƒب هƒدر رفƒنت انƒرژی شƒود .ایƒن مƒوارد هƒر دو نƒاقƒض اصƒول تƒایچƒیچƒوانانƒد.
هƒیچ حƒرکƒتی در تƒایچƒیچƒوان سƒبک چƒن نƒبایƒد از انƒرژی ابƒریƒشمریƒسی یƒا چƒان سƒو جƒینگ منحƒرف شƒود .بƒنا بƒر
نƒƒظریƒهی تƒƒایچƒیچƒƒوان چƒƒان سƒƒو جƒƒینگ از کƒƒلیههƒƒا سƒƒرچƒƒشمه مƒیگƒƒیرد و در هƒƒر بƒƒخش بƒƒدن و در هƒƒر زمƒƒان یƒƒافƒƒت
مƒیشƒود .در رونƒد یƒادگƒیری تƒایچƒیچƒوان ،بƒایƒد بƒر اسƒلوب ابƒریƒشمریƒسی )حƒرکƒت پƒیچشی و مƒارپƒیچی( و انƒرژی
ابƒریƒشمریƒسی )نƒیروی درونƒی کƒه بƒا روش ریƒسیدن ابƒریƒشم ایƒجاد مƒیشƒونƒد( تسƒلط کƒامƒل داشƒت و ایƒن از طƒریƒق
رهƒا نƒگه داشƒنت شƒانƒههƒا و آرنƒجهƒا و نƒیز قƒفسهی سƒینه و کƒمر ،کƒشالƒههƒای ران و زانƒوهƒا بƒا اسƒتفاده از کƒمر بƒه
مƒثابƒهی مƒحوری بƒرای حƒرکƒت کƒل بƒدن عƒملی اسƒت .وقƒتی دسƒتهƒا را بƒه داخƒل مƒیچƒرخƒانƒیم ،دسƒتهƒا هسƒتند کƒه
آرنƒجهƒا را هƒدایƒت مƒیکƒنند و آرنƒجهƒا بƒه نƒوبƒه خƒود شƒانƒههƒا و شƒانƒههƒا کƒمر را هƒدایƒت مƒیکƒنند هƒنگامƒیکƒه دسƒت بƒه
بƒیرون مƒیپیچƒد ،کƒمر شƒانƒه ،شƒانƒه آرنƒج و آرنƒج دسƒت را حƒرکƒت مƒیدهƒد .از دیƒدگƒاه بƒیرونƒی ،بƒه نƒظر مƒیرسƒد در
نیمتنهی باالیی ،مچ دست و بازو حرکت مارپیچی دارند.

۱۳

در نƒیمتƒنهی پƒایƒینی قƒوزک پƒاهƒا و رانهƒا بƒه نƒظر در حƒال پƒیچیدن مƒیآیƒند .در تƒنه بƒه نƒظر مƒیرسƒد کƒمر و پشƒت
مƒیچƒرخƒند .انƒسان بƒا تƒرکƒیب سƒه قƒسمت بƒایƒد بƒتوانƒد چƒرخƒش در فƒضا را تƒصور کƒند؛ کƒمانƒی کƒه از پƒاهƒا آغƒاز
مƒ ƒیش ƒƒود ،م ƒƒرک ƒƒزش ک ƒƒمر اس ƒƒت و در انگشƒ ƒته ƒƒای دس ƒƒت
پ ƒƒ ƒای ƒƒ ƒان م ƒ ƒیگ ƒƒ ƒیرد .اگ ƒƒ ƒر ه ƒƒ ƒنرج ƒƒ ƒو در ح ƒƒ ƒین ت ƒƒ ƒمری ƒƒ ƒن ف ƒƒ ƒرم
احƒƒساس کƒƒند مƒƒعذب اسƒƒت ،از جƒƒریƒƒان چƒƒان سƒƒو جƒƒینگ »اگر اصول برایتان روشن نیست ،از یک
معلم کمک بگیرید .اگر راه به روشنی
ب ƒƒرای ت ƒƒنظیم ب ƒƒدن ƒƒش اس ƒƒتفاده ک ƒƒند ت ƒƒا ب ƒƒه ه ƒƒماه ƒƒنگی در
دیده نمیشود،
حƒرکƒتهƒای دسƒت بƒیابƒد .بƒه ایƒن تƒرتƒیب مƒیتƒوان خƒطاهƒا
از دوستان کمک بگیرید« .
را تƒƒصحیح کƒƒرد .در نƒƒتیجه ،در عƒƒین حƒƒال کƒƒه بƒƒه شƒƒرایƒƒط
هƒƒر بƒƒخش از بƒƒدن تƒƒوجƒƒه م ƒیکƒƒنیم تƒƒا هƒƒماهƒƒنگی کƒƒل بƒƒدن
را ب ƒƒه دس ƒƒت ب ƒƒیاوری ƒƒم ،تس ƒƒلط ب ƒƒه اص ƒƒول اب ƒƒری ƒƒشمری ƒƒسی و

در سƒطح اول مƒهارت ،بƒا یƒادگƒیری فƒرم آغƒاز مƒیکƒنیم و هƒنگامƒیکƒه هƒنرجƒو بƒا فƒرم آشƒنا شƒد ،کƒم کƒم حƒرکƒت چƒی
درونƒی را در بƒدنƒش حƒس مƒیکƒند .در ایƒن حƒالƒت ،عƒالقƒه بیشƒتر مƒیشƒود و مƒالل از تƒکرار بƒه نƒدرت پƒیش مƒیآیƒد.
ام ƒƒا در ه ƒƒر ص ƒƒورت ،در آغ ƒƒاز س ƒƒطح دوم م ƒƒمکن اس ƒƒت اح ƒƒساس خس ƒƒتگی ش ƒƒود و اغ ƒƒلب ب ƒƒرخ ƒƒی ن ƒƒکات م ƒƒهم خ ƒƒوب
درک نƒشود .حƒرکƒتهƒا در نƒتیجهی ایƒن بƒیدقƒتیهƒا گƒاه خƒوب نیسƒتند ،یƒا سƒیال اجƒرا نƒمیشƒونƒد ،گƒرچƒه نƒیرو بƒا
سƒرزنƒدگƒی ابƒراز شƒود ،امƒا در تƒویƒی شƒو مƒهارتƒی دیƒده نƒشود .در نƒتیجه ،مƒمکن اسƒت فƒرد زود سƒرخƒورده شƒود و
اعƒتماد بƒه نƒفسش را از دسƒت دهƒد و بƒه طƒور کƒلی دسƒت از تƒمریƒن بکشƒد .تƒنها بƒا مƒمارسƒت در تƒمریƒن و تƒبعیت
جّ ƒدی از اصƒول صƒحیح مƒیشƒود بƒه مƒرحƒلهای رسƒید کƒه مƒیزان درسƒت جƒینگ ایƒجاد مƒیشƒود و مƒیتƒوان آن را بƒه
دلƒƒخواه تƒƒغییر داد و بƒƒه راحƒƒتی چƒƒرخƒƒانƒƒد .بƒƒایƒƒد فƒƒرم را بƒƒسیار تƒƒمریƒƒن کƒƒرد تƒƒا بƒƒدن بƒƒه یƒƒک واحƒƒد تƒƒبدیƒƒل شƒƒود تƒƒا یƒƒک
حرکت حرکتهای دیگر را به جریان اندازد.
میگویند» :اگر اصول برایتان روشن نیست ،از یک معلم کمک بگیرید .اگر راه به روشنی دیده
نمیشود ،از دوستان کمک بگیرید « .وقتی اصول و روشها درست درک شوند ،با تمرین مدام
سرانجام موفقیت از راه میرسد .در متون تایچیچوان آمده» :هر کسی میتواند به نهایت دست
بیاید ،تنها اگر سختکوشانه کار کند « .و »اگر فرد کوشا باشد در نهایت به توفیقی ناگهانی دست
مییابد« .
ب$$ه ط$$ور ک$$لی ح$$دود چ$$هار س$$ال ط$$ول م $یکش$$د ت$$ا ب$$ه دوم$$ین س$$طح م$$هارت ب$$رس$$یم .وق ƒƒتی ف ƒƒرد ب ƒƒه
مƒرحƒلهای مƒیرسƒد کƒه در آن چƒی هƒمهی بƒدن را سƒرشƒار مƒیکƒند ،نƒاگƒهان درک از راه مƒیرسƒد .آن گƒاه فƒرد مƒملو
از اعتماد به نفس و شوق و نیازی نیرومند به تمرین خواهد شد.
در ابƒتدای سƒطح دوم تƒوانƒایƒی رزمƒی و کƒاربƒردهƒای رزمƒی شƒبیه سƒطح اول اسƒت و بƒرای اسƒتفادهی عƒملی کƒافƒی
نیسƒت .در انƒتهای سƒطح دوم کƒه سƒطح سƒوم نƒزدیƒک مƒیشƒود ،تƒوانƒایƒی رزمƒی تƒنها تƒا حƒدودی کƒاربƒرد دارد .در
پƒاراگƒراف بƒعدی شƒرح تƒوانƒایƒی رزمƒی کƒه بƒایƒد در مƒیانƒهی سƒطح دوم )در سƒطح سƒوم و چƒهارم و پنجƒم( بƒه دسƒت
بیاید ،خواهد آمد.

۱۴

تƒمریƒن تƒویƒی شƒو و فƒرم جƒدایƒینƒاپƒذیƒرنƒد .تƒمام نƒقصهƒا و ایƒرادهƒای فƒرم ،مƒطمئنا ً بƒه شƒکل ضƒعف در تƒویƒی شƒو
پƒدیƒدار مƒیشƒونƒد و بƒه حƒریƒف فƒرصƒت اسƒتفاده بƒه نƒفع خƒویƒش مƒیبƒخشند .از ایƒن رو ،در تƒایچƒیچƒوان بƒایƒد کƒل
بƒƒدن یƒƒکپارچƒƒه حƒƒرکƒƒت کƒƒند و از هƒƒر حƒƒرکƒƒت غƒƒیرضƒƒروری پƒƒرهƒƒیز شƒƒود .تƒƒویƒƒی شƒƒو مسƒƒتلزم ایƒƒن اسƒƒت کƒƒه فƒƒرد بƒƒه
پُƒنگ ،لƒو ،جƒی و آن تƒوجƒه کƒند و بƒینشƒان تƒمایƒز قƒایƒل شƒود؛ هƒماهƒنگی نƒیمتƒنه بƒاال و نƒیمتƒنه پƒایƒین بƒدن مƒانƒع از
ورود حƒریƒف مƒیشƒود؛ مƒهم نیسƒت حƒملهی حƒریƒف چƒقدر سƒخت و شƒدیƒد بƒاشƒد» .یƒک مƒثقال مƒیتƒوانƒد حƒری ِ
ƒف یƒک
خƒروار شƒود « هƒدف سƒطح دوم مƒهارت ،انƒباشƒتگی چƒی در سƒراسƒر بƒدن ،تƒصحیح حƒرکƒتهƒا و جƒریƒان مƒتناوب
چ ƒƒی در م ƒƒفاص ƒƒل و دی ƒƒگر ب ƒƒخشه ƒƒای ب ƒƒدن اس ƒƒت .رون ƒƒد ت ƒƒنظیم ح ƒƒرکƒ ƒته ƒƒا م ƒƒعموالً ب ƒƒاع ƒƒث ح ƒƒرکƒ ƒته ƒƒای ن ƒƒاالزم و
غƒƒیرهƒƒماهƒƒنگ م ƒیشƒƒود .در نƒƒتیجه در هƒƒنگام تƒƒویƒƒی شƒƒو فƒƒرد نƒƒمیتƒƒوانƒƒد بƒƒنا بƒƒه اراده تƒƒکنیکهƒƒای رزم ƒی را بƒƒه کƒƒار
بƒندد .حƒریƒف از ایƒن ضƒعفهƒا اسƒتفاده مƒیکƒند ،از جƒمله فƒرد را وامƒیدارد تƒکنیک غƒلط مƒثل مƒقاومƒت بƒا نƒیروی
سƒخت ،یƒا چƒارچƒوب درهƒمشکسƒته بƒه کƒار بƒندد .پیشƒروی حƒریƒف فƒرصƒتی بƒرای تƒنظیمهƒای الزم بƒدن را بƒه فƒرد
نƒمیدهƒد .در عƒوض او از هƒمه نƒقصهƒا بƒه نƒفع خƒودش سƒود مƒیجƒویƒد و بƒاعƒث مƒیشƒود فƒرد تƒعادلƒش را از دسƒت
ب ƒƒده ƒƒد ی ƒƒا م ƒƒجبور ش ƒƒود ب ƒƒرای دف ƒƒع ح ƒƒمله ،ی ƒƒک گ ƒƒام ب ƒƒه پ ƒƒس ب ƒƒنشیند .در م ƒƒواق ƒƒعی ک ƒƒه ح ƒƒری ƒƒفی ب ƒƒا ن ƒƒیروی ک ƒƒمتر و
آهسƒƒتهتƒƒر پیشƒƒروی مƒیکƒƒند ،مƒƒمکن اسƒƒت فƒƒرد وقƒƒت و فƒƒرصƒƒت بƒƒرای تƒƒنظیمهƒƒا و دفƒƒع مƒƒوفƒƒقیتآمƒƒیز حƒƒمله بƒƒه دسƒƒت
آورد .پƒس در دومƒین مƒرحƒلهی مƒهارت بƒرای حƒمله یƒا سّ ƒد حƒمله تƒالش بƒسیار الزم اسƒت .بیشƒتر وقƒتهƒا فƒرد بƒرای
امƒتیاز گƒرفƒنت اول حƒمله مƒیکƒند .فƒرد نƒمیتƒوانƒد »خƒود را فƒرامƒوش کƒند و بƒه دنƒبال دیƒگران بƒاشƒد« ،یƒا تƒاکƒتیکهƒا
را بƒƒنا بƒƒه اراده و در واکƒƒنش بƒƒه مƒƒوقƒƒعیتهƒƒا تƒƒغییر دهƒƒد .تƒƒکنیک منحƒƒرف کƒƒردن مƒƒمکن اسƒƒت کƒƒارسƒƒاز بƒƒاشƒƒد ،امƒƒا
خƒƒطاهƒƒایƒƒی چƒƒون نƒƒیروی بƒƒیش از انƒƒدازه زیƒƒاد یƒƒا کƒƒم اغƒƒلب رخ مƒیدهƒƒد .تƒƒکنیکهای پƒƒنگ-لƒƒو-جƒƒی-آن بƒƒه اجƒƒرا در
نمیآیند.

این سطح »دو یین و هشت
یانگ – دست تازه تربیت
نشده« یا ار یین با یانگ
شی سان شو است.

۱۵

سومین سطح مهارت
اگر مایلید ساختار رزمی فرمتان خوب باشد  ،باید سعی کنید دایرهتان را کوچکتر کنید .مراحل
یƒادگƒیری چƒن تƒایچƒیچƒوان مسƒتلزم کƒاهƒش دایƒرههƒا از بƒزرگ بƒه مƒتوسƒط و از مƒتوسƒط بƒه کƒوچƒک و عƒاقƒبت بƒه
هƒیچ دایƒره اسƒت .مƒنظور از »دایƒره« مƒسیر حƒرکƒت انƒدامهƒا نیسƒت ،مƒنظور راهƒی اسƒت کƒه چƒی درونƒی در بƒدن
جریان مییابد .سطح سوم مهارت تبدیل دایرههای بزرگ به متوسط است.
در ادبƒƒیات مƒƒرجƒعهƒƒای تƒƒایچƒیچƒƒوان آمƒƒده »یƒƒی و چƒƒی بƒƒرتƒƒر از فƒƒرم هسƒƒتند «.فƒƒرد در حƒƒین تƒƒمریƒƒن تƒƒایƒƒچی بƒƒایƒƒد
ت ƒƒأک ƒƒید را ب ƒƒر اس ƒƒتفاده از ی ƒƒی )ذه ƒƒن و آگ ƒƒاه ƒƒی( ب ƒƒگذارد .در س ƒƒطح اول م ƒƒهارت ذه ƒƒن و ت ƒƒمرک ƒƒز ف ƒƒرد ع ƒƒمدتƒ ƒا ً ب ƒƒر
ی ƒƒادگ ƒƒیری و تس ƒƒلط ب ƒƒه ف ƒƒرمه ƒƒای ب ƒƒیرون ƒƒی اس ƒƒت .در س ƒƒطح دوم ف ƒƒرد ب ƒƒا ت ƒƒنظیم ب ƒƒدن ب ƒƒر از ب ƒƒین ب ƒƒردن ت ƒƒضاد ب ƒƒین
ح ƒƒرک ƒته ƒƒای درون ƒƒی و ب ƒƒیرون ƒƒی ت ƒƒمرک ƒƒز م ƒیک ƒƒند .در س ƒƒطح س ƒƒوم ان ƒƒرژی درون ƒƒی درک م ƒیش ƒƒود و راح ƒƒت ج ƒƒری ƒƒان
مƒییƒابƒد .الزمƒهی ایƒن سƒطح اسƒتفاده از یƒی و نƒه لƒی )زور( اسƒت .حƒرکƒتهƒا بƒایƒد سƒبک امƒا نƒه شƒل ،وزیƒن امƒا
نƒه خƒشک بƒاشƒند .نƒیروی درونƒی در حƒرکƒتهƒای نƒرم درونƒی وجƒود دارد و نƒیروی قƒوی در حƒرکƒتهƒای نƒرم بƒه کƒار
بƒرده مƒیشƒونƒد .بƒدن هƒماهƒنگ اسƒت و از هƒر نƒوع حƒرکƒت نƒامƒنظم دور اسƒت .در هƒر صƒورت ،فƒرد بƒایƒد از تƒوجƒه
ص ƒƒرف ب ƒƒه ج ƒƒری ƒƒان چ ƒƒی و ب ƒیاع ƒƒتنای ƒƒی ب ƒƒه ح ƒƒرک ƒته ƒƒای
ِƒ ƒ ƒ
بƒیرونƒی بƒپرهƒیزد ،مƒمکن اسƒت گƒیج بƒه نƒظر بƒیایƒد؛ چƒون
» توجه باید به روح و نه فقط چی
در ای ƒƒ ƒن ص ƒƒ ƒورت ،چ ƒƒ ƒی ن ƒƒ ƒه ت ƒƒ ƒنها درس ƒƒ ƒت ب ƒƒ ƒه چ ƒƒ ƒرخ ƒƒ ƒش
درن ƒƒمیآی ƒƒد ،ب ƒƒلکه م ƒƒمکن اس ƒƒت راک ƒƒد ی ƒƒا پ ƒƒراک ƒƒنده ش ƒƒود .باشد ،با تمرکز بیش از حد بر چی رکود
حاصل میشود« .
هƒمان طƒور کƒه در کƒتب مƒرجƒع تƒایƒچی آمƒده» :تƒوجƒه بƒایƒد
بƒه روح و نƒه فƒقط چƒی بƒاشƒد ،بƒا تƒمرکƒز بƒیش از حƒد بƒر
چی رکود حاصل میشود«.
گƒƒرچƒƒه در سƒƒطوح اول و دوم ،هƒƒنرجƒƒو بƒƒه فƒƒرم بƒƒیرونƒƒی تسƒƒلط پƒƒیدا م ƒیکƒƒند ،حƒƒرک ƒتهƒƒای بƒƒیرونƒƒی و درونƒƒی هƒƒنوز
هƒمزمƒان نیسƒتند .شƒایƒد بƒه دلƒیل سƒختی یƒا رکƒود در حƒرکƒتهƒا َدم محƒدود شƒود .یƒا شƒایƒد بƒه دلƒیل نƒبود هƒماهƒنگی
ح ƒƒرک ƒته ƒƒای ب ƒƒیرون ƒƒی و درون ƒƒی ب ƒƒازدم ن ƒƒاک ƒƒام ƒƒل ان ƒƒجام ش ƒƒود .از ای ƒƒن رو ت ƒƒوص ƒƒیه م ƒیش ƒƒود ت ƒƒنفس ب ƒƒه ط ƒƒور ط ƒƒبیعی
انƒجام شƒود .در هƒنگام ورود بƒه سƒطح سƒوم مƒهارت ،بƒا هƒماهƒنگتƒر شƒدن حƒرکƒتهƒای بƒیرونƒی و درونƒی بƒرخƒی از
حƒرکƒتهƒا بƒه طƒور طƒبیعی و درسƒت بƒا تƒنفس تƒنظیم مƒیشƒونƒد .بƒرای اعƒمال ظƒریƒفتƒر ،پƒیچیدهتƒر و سƒریƒعتƒر الزم
است تنفس را آگاهانه هماهنگ کنید تا حرکتها هم به تدریج خود را تطبیق دهند.
سƒطح سƒوم مƒهارت شƒامƒل تسƒلط بƒر شƒرایƒط بƒیرونƒی و درونƒی چƒن تƒایچƒیچƒوان در کƒنار اصƒول حƒرکƒتهƒاسƒت.
وقƒتی فƒرد مƒیتƒوانƒد اشƒتباههƒایƒش را تƒصحیح کƒند ،راحƒت حƒرکƒت کƒند و بƒه قƒدر کƒافƒی چƒی جƒمع کƒند ،آن گƒاه
آم ƒƒاده اس ƒƒت ب ƒƒه س ƒƒوی درک و ک ƒƒارب ƒƒرد م ƒƒهارت رزم ƒƒی ن ƒƒهفته در ه ƒƒر ح ƒƒرک ƒƒت ،گ ƒƒام ب ƒƒردارد .ت ƒƒا ای ƒƒنجا ف ƒƒرد ب ƒƒای ƒƒد ب ƒƒه
تƒمریƒن تƒویƒی شƒو بƒپردازد ،از فƒرم مƒطمئن بƒاشƒد ،نƒیروی درونƒی )جƒینگ( را درک کƒند ،بƒیامƒوزد چƒگونƒه ایƒن نƒیرو
را بƒƒروز بƒƒدهƒƒد )فƒƒاجƒƒین( و چƒƒگونƒƒه نƒƒیرو را خƒƒنثی کƒƒند )هƒƒوا جƒƒین( .اگƒƒر فƒƒرد بƒƒتوانƒƒد مƒƒقابƒƒلهی تƒƒویƒƒی شƒƒو را از سƒƒر
بƒگذرانƒد ،اصƒول اسƒاسƒی تƒایچƒی را درک کƒرده اسƒت .تƒمریƒن مƒداوم منجƒر بƒه اعƒتمادبƒهنƒفس بیشƒتر مƒیشƒود.
در ایƒن مƒرحƒله ،فƒرد مƒیتƒوانƒد تƒمریƒنهƒایƒش را گسƒترش بƒدهƒد و تƒمریƒنهƒای مƒکملی چƒون تƒکان دادن چƒوب بƒلند
را در بƒرنƒامƒهاش بƒگنجانƒد ،یƒا بƒا سƒالحهƒایƒی هƒمچƒون شƒمشیر سƒرکƒج ،نƒیزه ،شƒمشیر و چƒوب تƒمریƒن کƒند و بƒه
تمرین فاجین بپردازد .هنرجو پس از دو سال تمرین با این قالب به سطح چهارم مهارت میرسد.

۱۶

در خ ƒƒالل س ƒƒطح س ƒƒوم گ ƒƒردش چ ƒƒی در ه ƒƒمه ج ƒƒا ج ƒƒری ƒƒان دارد .ح ƒƒرک ƒته ƒƒا به ƒƒتر ه ƒƒماه ƒƒنگ ش ƒƒدهان ƒƒد .ام ƒƒا چ ƒƒی
درونƒی هƒنوز بƒه قƒدر کƒافƒی قƒوی نیسƒت کƒه هƒماهƒنگی مƒاهƒیچههƒا را بƒا عƒملکرد انƒدامهƒای درونƒی سƒبب شƒود.
فƒƒرد مƒƒمکن اسƒƒت بƒƒتوانƒƒد در حƒƒین تƒƒمریƒƒن بƒƒه تƒƒنهایƒƒی و بƒƒدون مƒƒزاحƒƒمت بƒƒیرونƒƒی ،بƒƒه اتƒƒحاد درونƒƒی و بƒƒیرونƒƒی
دسƒت بƒیابƒد .در حƒین تƒویƒی شƒو مƒقابƒلهای اگƒر پیشƒروی نƒیرومƒند یƒا خƒیلی سƒریƒع نƒباشƒد ،شƒایƒد فƒرد بƒتوانƒد
حƒرکƒت حƒریƒف را دنƒبال کƒند ،تƒکنیک را بƒنا بƒه مƒوقƒعیت تƒغییر دهƒد ،از مƒوقƒعیت بƒه نƒفع خƒود اسƒتفاده کƒند،
حƒریƒف را بƒه خƒالء بƒکشانƒد ،بƒر خƒطر چƒیره شƒود ،بƒه نƒقاط ضƒعف حƒمله کƒند و بƒا اراده و راحƒت مƒانƒور دهƒد
و خƒنثی کƒند .امƒا در مƒقابƒله بƒا یƒک حƒریƒف مƒاهƒرتƒر ،شƒایƒد هƒنرچƒو فƒکر کƒند انƒرژی پُƒنگش نƒاکƒافƒی اسƒت یƒا
حƒس کƒند بƒه او فƒشار مƒیآیƒد )کƒه ایƒن احƒتماالً حƒرکƒت را کƒه نƒه بƒایƒد بƒه جƒلو خƒمیده بƒاشƒد نƒه بƒه پشƒت و از
ه ƒƒمه ط ƒƒرف ت ƒƒقوی ƒƒت ش ƒƒود( ،ب ƒƒر ه ƒƒم ب ƒƒزن ƒƒد .ف ƒƒرد ن ƒƒمیت ƒƒوان ƒƒد ب ƒƒنا ب ƒƒه اراده م ƒƒان ƒƒور و ک ƒƒاری را ان ƒƒجام ده ƒƒد ک ƒƒه در
کƒتابهƒای مƒرجƒع تƒایچƒیچƒوان آمƒده» :حƒمله بƒا دسƒتهƒایƒی کƒه بƒه چƒشم حƒریƒف نƒامƒرئƒیانƒد؛ مƒرئƒی کƒه شƒد
پ ƒƒیش ن ƒƒمیرود «.ه ƒƒم در خ ƒƒنثی ک ƒƒردن و ه ƒƒم ب ƒƒیرون ری ƒƒخنت م ƒƒهارته ƒƒا م ƒƒعذب اس ƒƒت و ب ƒƒه ت ƒƒالش بیش ƒƒتر ن ƒƒیاز
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
چƒهارمƒین سƒطح مسƒتلزم ایƒن اسƒت کƒه دایƒرههƒا از مƒتوسƒط بƒه کƒوچƒک کƒاهƒش پƒیدا کƒنند .ایƒن مƒرحƒله نƒزدیƒک
ب ƒƒه ت ƒƒکمیل اس ƒƒت و س ƒƒطح ب ƒƒاالی ƒƒی از م ƒƒهارت را ن ƒƒشان م ƒیده ƒƒد .ف ƒƒرد ب ƒƒه روشه ƒƒای م ƒƒوث ƒƒر ت ƒƒمری ƒƒن ،ب ƒƒه اص ƒƒول
حƒرکƒتهƒا ،مƒعنای رزمƒی /نƒبردی هƒر حƒرکƒت ،نƒرمƒش و چƒرخƒش چƒی درونƒی و هƒماهƒنگی حƒرکƒتهƒا بƒا تƒنفس
مسƒلط اسƒت .امƒا در خƒالل تƒمریƒن بƒایƒد بƒا هƒر حƒرکƒت و هƒر گƒام حƒریƒفی را روبƒهروی خƒود تƒصور کƒنیم .بƒایƒد
تƒƒصور کƒƒرد دشƒƒمنان احƒƒاطƒهمƒƒان کƒƒردهانƒƒد .زیƒƒرا هƒƒر حƒƒرکƒƒت در فƒƒرم و هƒƒر بƒƒخش از بƒƒدن بƒƒایƒƒد بƒƒا حƒƒرکƒتهƒƒای
سƒیال بƒه هƒم مƒتصل بƒاشƒند تƒا کƒل بƒدن بƒه شƒکل یƒک واحƒد حƒرکƒت کƒند .نƒیمهی بƒاالیƒی و نƒیمهی پƒایƒینی بƒدن
بƒƒه هƒƒم مƒƒربƒƒوطƒƒند ،در کƒƒمر تƒƒحت کƒƒنترلƒƒند و تƒƒوسƒƒط جƒƒریƒƒان سƒƒیال چƒƒی هƒƒدایƒƒت م ƒیشƒƒونƒƒد .هƒƒنگام تƒƒمریƒƒن فƒƒرم
»کƒسی آنƒجا نیسƒت ،امƒا تƒصور کƒن کƒسی آنƒجاسƒت «.در مƒقابƒلهی واقƒعی بƒایƒد بƒا جƒرئƒت امƒا مƒحتاط بƒود و
طƒƒوری رفƒƒتار کƒƒرد انƒƒگار »کƒƒسی آنƒƒجا نیسƒƒت ،امƒƒا تƒƒصور کƒƒن کƒƒسی آنƒƒجاسƒƒت «.مƒƒحتوای تƒƒمریƒنهƒƒا در ایƒƒن
سطح مانند سطح سوم است .عموما ً با پشتکار میتوان در طی سه سال به سطح چهارم رسید.
ی ت ƒƒ ƒفاوته ƒƒ ƒای ƒƒ ƒی ع ƒƒ ƒمده ب ƒƒ ƒین س ƒƒ ƒطح س ƒƒ ƒوم و چ ƒƒ ƒهارم وج ƒƒ ƒود دارد .در س ƒƒ ƒطح س ƒƒ ƒوم ب ƒƒ ƒه
از ن ƒƒ ƒظر م ƒƒ ƒهارت رزم  ƒ ƒ
تƒƒوانƒƒای ƒیهƒƒایƒƒی بƒƒرای خƒƒنثی کƒƒردن نƒƒیروی حƒƒریƒƒف و خƒƒالصƒƒی از تƒƒضاد در حƒƒرک ƒتهƒƒای خƒƒویƒƒش دسƒƒت یƒƒافƒƒته
مƒیشƒود تƒا بƒتوان نƒقشی فƒعال ایƒفا و حƒریƒف را وادار بƒه بƒیعƒملی کƒرد .در سƒطح چƒهارم مƒهارت فƒرد عƒالوه
بƒر خƒنثی کƒردن مƒیتƒوانƒد نƒیرو هƒم اعƒمال کƒند؛ چƒرا کƒه فƒرد از جƒینگ درونƒی زیƒاد ،راحƒتی یƒی و تƒبادل چƒی
و نƒظام مسƒتحکم حƒرکƒتهƒای بƒدنƒی بƒرخƒوردار اسƒت .در تƒویƒی شƒو حƒملهی حƒریƒف تهƒدیƒدی بƒزرگ مƒحسوب
نƒمیشƒود .هƒنگام تƒماس بƒا حƒریƒف فƒرد مƒیتƒوانƒد فƒورا ً مƒانƒورهƒایƒش را تƒغییر دهƒد و بƒه آسƒانƒی نƒیروی مƒقابƒل
را خ ƒƒنثی ک ƒƒند .ب ƒƒه ای ƒƒن ت ƒƒرت ƒƒیب ،م ƒƒشخصهه ƒƒای وی ƒƒژه از ج ƒƒمله دن ƒƒبال ک ƒƒردن ح ƒƒرکƒ ƒته ƒƒای ح ƒƒری ƒƒف در ع ƒƒین
انƒƒعطافپƒƒذیƒƒر ،نƒƒه مƒƒقاومƒƒت نƒƒه شکسƒƒت ،سƒƒازگƒƒاری درونƒƒی ،پƒƒیش بƒƒودن از مƒƒقاصƒƒد حƒƒریƒƒف ،دقƒƒت حƒƒرکƒتهƒƒا،
بƒƒیرون دادن دقƒƒیق نƒƒیرو و دقƒƒت در هƒƒدفگƒƒیر بƒƒه وجƒƒود م ƒیآیƒƒد .ایƒƒن را بƒƒا عƒƒبارت چƒƒهار یƒƒین و شƒƒش یƒƒانƒƒگ -
شبیه به دست خوب ،سی یین لیو یانگ الیهاو شو توصیف میکنند.

۱۷

پنجمین سطح مهارت
پنجƒƒ ƒمین سƒƒ ƒطح مƒƒ ƒهارت مƒƒ ƒرحƒƒ ƒلهای اسƒƒ ƒت کƒƒ ƒه شƒƒ ƒخص از دایƒƒ ƒرههƒƒ ƒای کƒƒ ƒوچƒƒ ƒک بƒƒ ƒه دایƒƒ ƒرههƒƒ ƒای نƒƒ ƒامƒƒ ƒریƒƒ ƒی و از
حƒرکƒتهƒای مƒرئƒی بƒه فƒرم کƒشفنشƒدنƒی مƒیرسƒد .در نƒوشƒتههƒای مƒرجƒع تƒایچƒی آمƒده» :چƒی الیƒنقطع جƒریƒان
دارد ،چƒƒی کƒƒیهانƒƒی بƒƒا چƒƒی طƒƒبیعی درونƒƒی مخƒƒلوط م ƒیشƒƒونƒƒد ،بƒƒی هƒƒیچ نƒƒشانƒƒی از حƒƒرکƒƒتی بƒƒه حƒƒرکƒƒت دیƒƒگر
مƒیلƒغزد ،انƒسان در مƒییƒابƒد کƒه طƒبیعت چƒقدر خƒارقالƒعاده اسƒت «.در خƒالل مƒرحƒلهی پنجƒم حƒرکƒتهƒا نƒرم و
انƒعطافپƒذیƒرنƒد ،نƒیروی درونƒی سƒرشƒار اسƒت ،امƒا هƒمچنان بƒایƒد بƒرای کƒمال تƒالش کƒرد .هƒر یƒک روز تƒمریƒن
دسƒƒتاوردی نƒƒو خƒƒواهƒƒد داشƒƒت ،تƒƒا جƒƒایƒƒی کƒƒه بƒƒدن از هƒƒر گƒƒرفƒƒتگی رهƒƒا م ƒیشƒƒود و امƒƒکانƒƒاتƒƒی ب ƒیشƒƒمار بƒƒرای
تƒغییر در اخƒتیار دارد .تƒغییر درونƒی چƒه خƒیالƒی چƒه واقƒعی از بƒیرون تƒمیزدادنƒی نیسƒت .تƒنها در ایƒن زمƒان
است که به سطح پنجم دست مییابیم.
از ن ƒƒقطه ن ƒƒظر م ƒƒهارت رزم ƒƒی در ای ƒƒن س ƒƒطح س ƒƒخت )گ ƒƒنگ( ،ن ƒƒرم )رو ( را ت ƒƒکمیل م ƒیک ƒƒند .ح ƒƒرک ƒته ƒƒا راح ƒƒت و
منبس ƒƒط ،پ ƒƒوی ƒƒا ،ف ƒƒنری و ان ƒƒعطافپ ƒƒذی ƒƒرن ƒƒد .اص ƒƒول ت ƒƒایچ ƒیچ ƒƒوان در ه ƒƒر ب ƒƒخش از ب ƒƒدن و در ه ƒƒر ح ƒƒرک ƒƒت دی ƒƒده
م ƒیشƒƒونƒƒد .واکƒƒنشهƒƒا دقƒƒیق و سƒƒری ƒعانƒƒد .هƒƒر بƒƒخش از بƒƒدن حƒƒساس بƒƒه محƒƒرکهƒƒای بƒƒیرونƒƒی ،هƒƒر کƒƒجا کƒƒه بƒƒا
حریف تماس پیدا کند ،میتواند در حمله به کار گرفته شود.
باید در عین استقرار
مستحکمی که از همه طرف
تقویت میشود ،جابهجایی
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.

۱۸

پƒƒس از تƒƒکمیل سƒƒطح پنجƒƒم مƒƒهارت کƒƒنترل خƒƒوبƒƒی بƒƒر ذهƒƒن و احƒƒساسƒƒات و هƒƒماهƒƒنگی خƒƒوبƒƒی مƒƒیان انƒƒبساط و
انƒƒقباض مƒƒاهƒƒیچههƒƒا و نƒƒیز کƒƒارکƒƒرد انƒƒدامهƒƒای درونƒƒی بƒƒه وجƒƒود م ƒیآیƒƒد .حƒƒمالت نƒƒاگƒƒهانƒƒی ایƒƒن هƒƒماهƒƒنگی را
مختل نمیکند .حتی در این حالت هم باید به دنبال دانش برای رسیدن به نهایت بود.

» پیشرفت در علم بیحد و مرز است ،همان گونه که مطالعه تایچی .شگفتیهایش
در طول عمر یک انسان به پایان نمیرسد« .
چن شیائو وانگ

۱۹

کƒƒار رشƒƒد عƒƒادتهƒƒای صƒƒحیح رونƒƒدی تƒƒدریƒƒجی اسƒƒت .ایƒƒن کƒƒار غƒƒالƒƒبا ً شƒƒاق و طƒƒاقƒتفƒƒرسƒƒاسƒƒت .نخسƒƒتین گƒƒام
درک و تسƒƒلط بƒƒر حƒƒرک ƒتهƒƒای پƒƒای ƒهای اسƒƒت و نƒƒبایƒƒد بƒƒرای تƒƒکنیکهƒƒای پƒƒیچیدهتƒƒر ،از خƒƒود ب ƒیصƒƒبری نƒƒشان
داد.
تایچیچوان مستلزم این است که بدن به طرزی بینظیر منظم باشد .نخستین شرط تمرین
دس ƒƒت ب ƒƒر داش ƒƒنت از ع ƒƒادته ƒƒای ق ƒƒدی ƒƒم اس ƒƒت .ب ƒƒا ف ƒƒنجان ƒƒی خ ƒƒال ƒƒی ش ƒƒروع ک ƒƒنید ،اگ ƒƒر ف ƒƒنجانت ƒƒان پُ ƒƒر از چ ƒƒای
خƒƒودتƒƒان بƒƒاشƒƒد ،جƒƒایƒƒی بƒƒرای چƒƒای بƒƒا عƒƒطر تƒƒازه نƒƒخواهƒƒد مƒƒانƒƒد .بƒƒه عƒƒبارت دیƒƒگر ،بƒƒایƒƒد آنƒƒچه را پƒƒیش از ایƒƒن
آمƒوخƒتهایƒد ،بƒه کƒناری بƒگذاریƒد تƒا ذهƒن بƒدون پƒیشداوری و بƒی هƒیچ مƒشغلهی ذهƒنی بƒرای دریƒافƒت اطƒالعƒات
تازه ،پذیرا و باز باشد.
بنا به نظر چن فاکه  ،Chen Fa keآنان که به مطالعه
تایچیچوان میپردازند باید نه تنها نظریهها )لی  (Liرا
در ذهنشان درک کنند ،بلکه الزم است روشها )فا (Fa
را در بدنشان بیاموزند .باید چرایی را درک کنند ،اما
همان قدر مهم است که چگونگی را هم بفهمند .اینکه
چقدر به دست میآورید ،کامالً بستگی به میزان
تالشتان دارد.
همه تمرینها باید بر اساس مقررات باشند .آن ژه گویی جو

۲۰

چن شین  Chen Xinمینویسد:
»آنچه سخنان بیهوده را میسازد
تودهای مرکب سیاه است ،عملی
کردن آنها اصل کار است«.

مصاحبه با استاد
ژونگ شوئه چائو
نسل پانزدهم میراث داران تای چی وودانگ
مصاحبه کننده  :حامد کاتوزی
تابستان ۹۵

۲۱

کوهستان وودانگ در هو ِبی چین ،یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال ،زیباترین مکانهایی است
که عالقهمندان تایچیچوان را به خود جلب کرده است .این کوهستان ،زادگاه رشتهای است که در
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
زوئهچائو )Zhong Xue Chaoملقب به استاد بینگ (Bingنسل پانزدهم میراث داران تای چی
وودانگ از مکتب سانفنگ کُنگفوست و از شاگردان استاد بزرگ ژونگ یونلونگZhong Yun
 Longبه شمار میآید .او با وجود بیست سال سابقهدر این رشته ،سالهای بسیاری را در
کوهستان وودانگ گذرانده و امروز مدیریت انجمن ووشو استان هو ِبی و آکادمی وودانگ تایچی را
به عهده دارد .او مدرس بیناملللی وودانگ تایچی است و در کشورهای مختلف از جمله آمریکا،
تایوان ،سنگاپور ،چین و غیره به تدریس میپردازد .تابستان امسال این فرصت فراهم شد تا در
کوهستان زیبای وودانگ و مهد بالیدن تایچی با او به صحبت بنشینیم .منت زیر ،بخشی از
مصاحبهی ویدیویی آکادمی رهسان با استاد ژونگ زوئهچائوست که در معبد آسمان ارغوانی ضبط
شده است.

۲۲

ما در معبدی بزرگ و مکانی زیبا هستیم .مکانی که زادگاه تایچیچوان است و
چانسانفنگ تایچی را در آن ابداع کرد .معبدی به نام آسمان ارغوانی .لطفا ً کمی دربارهی
چانسانفنگ و این معبد در کوهستان وودانگ توضیح دهید.
چانسانفنگ در کوهستان وودانگ زندگی میکرد و در آن زمان ،معابد این کوهستان به شکل
امروزیشان نبودند .بنابراین ،او در غاری پشت معبد آسمان ارغوانی زندگی میکرد .روبهروی این غار،
هنوز هم سکویی مسطح وجود دارد که چانسانفنگ ،مبارزهی مار و درنا را بر آن مشاهده کرد و از
حرکات آنها ،برای ابداع تایچیچوان الهام گرفت.
چانسانفنگ ،راهبی تائوئیست بود ،درست است؟
بله ،او راهب تائوئیست بود.
من شنیدهام که او با فلسفهی تائوئیسم آشنا بود و استاد این مکتب به حساب میآمد.
همچنین ،او شکلها و انواع دیگری از هنرهای رزمی را در مکانهایی از جمله شائولین
آموخته بود .اما با مشاهدهی نبرد مار و درنای سفید ،تایچی را خلق کرد .درست است؟
بله البته آن پرنده در حقیقت درنا نیست بلکه یک نوع پرندهی محلی این منطقه است .

و بعد ،چانسانفنگ فلسفهی تائوئیسم و هنرهای رزمی را با هم ترکیب و تایچی را
ابداع کرد.
بله ،او استاد شاخهای از کنگفوی هنرهای رزمی بود .بعد به وودانگ آمد و کیمیاگری درونی را
آموخت که دربارهی سالمتی و تمرینهای درونیتر بود .بنابراین ،او هنرهای رزمی را با دفاع و حمله
و تمرینهای سالمتیبخش درهمآمیخت.

۲۳

لطفا ً کمی دربارهی روند و ترتیب تمرینی و آموزشی سبک وودانگ در مکتب سانفنگ
توضیح دهید؟ در ابتدا ،چه فرمی را آموزش میدهید و بعد نوبت به کدام فرمها
میرسد؟
وقتی ما مدرسهی تائوئیستی وودانگ را روبهروی معبد آسمان ارغوانی پایهگذاشتیم ،اغلب هنرجوها
نوجوانهای تا بیست سال بودند .ما کارمان را با تمرینهای سنگینی بدنی و فیزیکال آغاز کردیم؛
تمرینهایی برای ریشه و بنیان قوی ،استقرارها ،کششها ،ضربهها .یعنی تمرینهای فرمهای یک و
دو سه جینب چان ،شانگونگ چان .و بعد نوبت به شمشیر تائوئیست میرسد .تایچی شیمن جین
پس از آن ،در سال دوم ،فرم ۱۰۸حرکتی تایچی را آموزش میدهیم .بعد از این ،فرم شمشیر پهن
دائو .و فرمهای ۱۳و  ۲۸و نیزهی هشت نامیرا .تمام اینها روی هم نزدیک به بیست تا سی فرم را
تشکیل میدهد که دورهی یادگیری آن پنج تا ده سال است.
برای اینکه جوانان بهتر جنبههای کنگفوی تایچی یا جنبههای رزمی تایچی را درک
کنند ،آیا باید سبک سخت و سبک کنگفو را یاد بگیرند ،درست است؟
بله ،برای یادگیری پایه و ریشه ،یادگیری استقرارها و ضربهها و تمرینهای قدرتی و انعطافی.
برویم سراغ فرم سیزده حرکتی وودانگ .لطفا ً کمی دربارهی این فرم توضیح دهید.
فرم سیزده حرکتی تایچی وودانگ را استاد تائوئیست ،چانسانفنگ ابداع کرد .این فرم ،نخستین
فرم تایچی است .گفته میشود که فرم سیزده حرکتی مادر همهی فرمهای تایچی و حالت بدن در
تایچی وودانگ است.

۲۴

منظورتان این است که این فرم ،قدیمیترین فرم تایچی است؟ یعنی استاد چانسانفنگ
این فرم را پایهگذاری کرد و دیگر سبکها پس از این فرم ]فرم سیزدهحرکتی وودانگ[
ابداع شدند؟
بله.
پس این فرم ،مادر همهی فرمهای
دیگر و قدیمیترین آنهاست.
بله.
این فرم حرکات پیچشی و مارپیچی
بسیار دارد که در این فرم با هم
ترکیب شدهاند.

بله .این فرم ،ترکیبی از سیزده حرکت است .یا به عبارتی سیزده گروه حرکتی.
با این حساب ،اجرای فرم بین شش تا هفت دقیقه طول میکشد.
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.
ما قصد داریم سبک وودانگ را در تایچی ایران ،فدراسیون و آکادمی رهسان گسترش
دهیم .آیا پیام یا توصیهای برای هنرجویان عالقهمند به سبک وودانگ که میخواهند این
سبک را آغاز کنند ،دارید؟
بله ،همه باید اول با فرم سیزده حرکتی تایچی آغاز کنند و سپس ،به دیگر فرمهای کنگفو نیز
بپردازند .پس از یادگیری فرمهای دستخالی ،یادگیری فرمهای باسالح و شمشیر سبک وودانگ را
شروع کنند .تایچی ووشین یکی دیگر از فرمهای معمولی سبک وودانگ است .بنابراین ،من یادگیری
این سه فرم را توصیه میکنم.

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

۲۵

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

© استفاده از بخشهایی از این مصاحبه با ذکر منبع بالمانع است .این منت با اجازهی مصاحبهشونده و رعایت حق کپیرایت در
رهنامه منتشر شده است.

۲۶

عمقِ یادگیری )بیشتر در کمتر(
مقالهی تحلیلی
تالیف و ترجمه  :ارسالن حاجی نیلی

هنرجوی مبتدی:
برای رسیدن به نتیجه
مطلوب تالش و توان بسیار
به خرج میدهد.

میز
ان ت
الش

مبتدی

هنرجوی پیشرفته:
نیروی بیرونی را رها و بر
تکنیکها و یادگیری مسائل
درونی تمرکز میکند.

پیشرفته
استاد

نتیجه
عمق م
هارت ها
ی درونی

حد نهایی

استاد :
کمترین میزان زور صرف میشود و در عین
حال ،بهترین نتیجه حاصل میآید .او با قدرت
درونی ،میتواند نیروی فیزیکی قدرتمندی را
که از حریف دریافت میکند ،به نفع خود

درک اهƒƒ ƒمیت عƒƒ ƒبور از ” زیƒƒ ƒبایƒƒ ƒی بƒƒ ƒیرونƒƒ ƒی فƒƒ ƒرمهƒƒ ƒای تƒƒ ƒایچƒƒ ƒی و قƒƒ ƒدرت
ف ƒƒیزی ƒƒکی” گ ƒƒام نخس ƒƒت در پیش ƒƒرف ƒƒت ه ƒƒنرج ƒƒوی ƒƒان ت ƒƒازهک ƒƒار
اسƒƒ ƒت .مƒƒ ƒا بƒƒ ƒایƒƒ ƒد ذهƒƒ ƒن و بƒƒ ƒدن خƒƒ ƒود را رهƒƒ ƒا و تƒƒ ƒهی کƒƒ ƒنیم .
)تƒƒنشهƒƒا و فƒƒشارهƒƒای غƒƒیرضƒƒروری بƒƒایƒƒد حƒƒذف شƒƒونƒƒد( هƒƒر
چ ƒƒه بیش ƒƒتر در ح ƒƒال ƒƒت ره ƒƒای ƒƒی و آرام ƒƒش ب ƒƒاش ƒƒیم ،آگ ƒƒاه ƒƒی
درون ƒƒی م ƒƒا بیش ƒƒتر م ƒیش ƒƒود .وق ƒƒتی آگ ƒƒاه ƒƒی درون ƒƒی داش ƒƒته
باشیم ،میتوانیم مهارتهای درونی خود را ارتقا دهیم.

۲۷

بیشتر
در
کمتر !

توضیحات تکمیلی
در مسیر فراگیری تایچی ،ممکن است هنرجویان با هدف ایجاد زیبایی در فرم ،تمرکز خود را
بیشƒتر بƒر قƒدرت بƒدنƒی و افƒزایƒش زور عƒضالنƒی در اجƒرای تƒکنیکهƒا قƒرار دهƒند .ایƒن در حƒالƒی اسƒت کƒه تƒایچƒی
از هƒƒنرهƒƒای رزمƒƒی درونƒƒی بƒƒه شƒƒمار م ƒیآیƒƒد و قƒƒدرت و زیƒƒبایƒƒی در اجƒƒرای حƒƒرک ƒتهƒƒایƒƒش بƒƒر پƒƒای ƒهی تسƒƒلط درونƒƒی و
عƒمق حƒرکƒتهƒاسƒت .بƒنابƒرایƒن ،درک جƒایƒگاه و اهƒمیت قƒدرت بƒدنƒی در کƒنار تسƒلط ذهƒنی و مƒهارت اجƒرای درونƒی
حرکتها اهمیت بسیار دارد.
قƒدرت بƒدنƒی و تƒوان عƒضالنƒی بƒه عƒنوان بسƒتر اصƒلی در هƒنرهƒای رزمƒی مƒهم اسƒت و یƒک مƒبارز ،بƒایƒد بƒدنƒی قƒوی و
اسƒƒ ƒتوار بƒƒ ƒرای مƒƒ ƒبارزه داشƒƒ ƒته بƒƒ ƒاشƒƒ ƒد .ایƒƒ ƒن زمƒƒ ƒینه ،در تƒƒ ƒایچƒƒ ƒی بƒƒ ƒا دیƒƒ ƒگر هƒƒ ƒنرهƒƒ ƒای رزمƒƒ ƒی اشƒƒ ƒتراک دارد و یƒƒ ƒک
ت ƒƒایچ ƒیک ƒƒار ب ƒƒای ƒƒد ب ƒƒدن ƒƒی ق ƒƒدرت ƒƒمند و در ع ƒƒین ح ƒƒال م ƒƒنعطف داش ƒƒته ب ƒƒاش ƒƒد .ب ƒƒه ط ƒƒور ک ƒƒلی ،در م ƒƒیزان اه ƒƒمیت ق ƒƒوای
ج ƒƒسمان ƒƒی ،ل ƒƒزوم داش ƒƒنت ت ƒƒعادل و ح ƒƒفظ م ƒƒرک ƒƒز ث ƒƒقل در ت ƒƒایچ ƒƒی م ƒƒورد ت ƒƒوج ƒƒه ب ƒƒسیار ق ƒƒرار دارد .ح ƒƒفظ م ƒƒرک ƒƒز ث ƒƒقل و
توازن مرکزی یکی از اصول سیزدهگانهی تایچی است که در تمام حرکتها باید رعایت شود.
مح ƒƒل م ƒƒرک ƒƒز ث ƒƒقل ب ƒƒدن ان ƒƒسان ،ت ƒƒاب ƒƒعی از س ƒƒاخ ƒƒتار آن ƒƒات ƒƒوم ƒƒیک ب ƒƒدن اس ƒƒت .ت ƒƒوزی ƒƒع وزن در ب ƒƒاالت ƒƒنه و پ ƒƒای ƒƒینت ƒƒنه و
هƒƒمچنین مƒƒیزان قƒƒدرت و تƒƒراکƒƒم عƒƒضلههƒƒای بƒƒخشهƒƒای مƒƒختلف بƒƒدن ،عƒƒوامƒƒلیانƒƒد کƒƒه محƒƒل مƒƒرکƒƒز ثƒƒقل را مƒƒشخص
مƒیکƒƒنند .هƒƒرچƒƒه تƒƒراکƒƒم جƒƒرم در بƒƒخشهƒƒایƒƒی پƒƒایƒƒینی بƒƒدن نسƒƒبت بƒƒه بƒƒخشهƒƒای بƒƒاالیƒƒی بیشƒƒتر بƒƒاشƒƒد ،مƒƒرکƒƒز ثƒƒقل بƒƒه
زمƒƒین نƒƒزدیƒکتƒƒر و در نƒƒتیجه ،حƒƒفظ تƒƒعادل و تƒƒوازن مƒƒرکƒƒزی بیشƒƒتر و بهƒƒتر مƒیشƒƒود .در نƒƒتیجه مƒیشƒƒود گƒƒفت بƒƒرای
اج ƒƒرای درس ƒƒت و ب ƒƒاتس ƒƒلط اص ƒƒل س ƒƒیزده ƒƒم ت ƒƒایچ ƒƒی ی ƒƒا ه ƒƒمان ت ƒƒوازن م ƒƒرک ƒƒزی ،ب ƒƒای ƒƒد ب ƒƒدن بƒ ƒهوی ƒƒژه در ب ƒƒخشه ƒƒای
پایینتنه ،ساختاری عضالنی ،قدرتمند و متراکم داشته باشد.
از سوی دیگر ،میدانیم تایچی سبکی درونی و قدرت ضربههای آن مبتنی بر حرکت و جریان
انƒرژی در بƒدن اسƒت .در سƒبکهƒای درونƒی ،حƒرکƒت از ذهƒن آغƒاز مƒیشƒود ،فƒرمƒان ذهƒنی اخƒتالف پƒتانƒسیل و در
نƒƒتیجه جƒƒریƒƒان انƒƒرژی را ایƒƒجاد م ƒیکƒƒند و در نƒƒهایƒƒت ،حƒƒرکƒƒت فƒƒیزیƒƒکی انƒƒجام م ƒیشƒƒود .بƒƒر ایƒƒن اسƒƒاس ،مƒƒنظور از
عƒƒبارت »در تƒƒایچƒƒی حƒƒرکƒتهƒƒا بƒƒایƒƒد درونƒƒی اجƒƒرا شƒƒونƒƒد« ،ایƒƒن اسƒƒت کƒƒه نƒƒقطه شƒƒروع حƒƒرکƒتهƒƒا بƒƒایƒƒد ذهƒƒن بƒƒاشƒƒد.
نکتهی کلیدی و پایه برای رسیدن به این مهارت ،تسلط ذهن بر بدن و فرمانپذیری بدن از ذهن است.
در تƒƒوضƒƒیح عƒƒبارت بƒƒاال ،نخسƒƒتین نƒƒکتهی مƒƒهم ،لƒƒزوم رهƒƒایƒƒی بƒƒدن بƒƒرای جƒƒریƒƒان یƒƒافƒƒنت انƒƒرژی اسƒƒت .طƒƒبق اصƒƒول
آنƒاتƒومƒی انƒرژی در بƒدن انƒسان ،انƒقباض در عƒضلههƒا منجƒر بƒه افƒزایƒش مƒقاومƒت و کƒاهƒش جƒریƒان انƒرژی مƒیشƒود.
در نƒƒتیجه بƒƒرای فƒƒرمƒانپƒƒذیƒƒری بƒƒدن از ذهƒƒن ،بƒƒایƒƒد عƒƒضلههƒƒا در وضƒƒعیت رهƒƒا و در عƒƒین حƒƒال هƒƒوشƒƒیار بƒƒاشƒƒند تƒƒا بƒƒه
محض صدور فرمان ذهنی ،انرژی جریان یابد و تکنیک اجرا شود.

۲۸

نƒکتهی دیƒگر وجƒود ظƒرفƒیت یƒا تƒوانƒایƒی مƒناسƒب در عƒضلههƒا و بƒدن بƒرای اجƒرای تƒکنیک اسƒت .بƒه بƒیان دیƒگر ،بƒدن و
عƒƒضلههƒƒا بƒƒایƒƒد ظƒƒرفƒƒیت و تƒƒوان اجƒƒرای تƒƒکنیکی کƒƒه ذهƒƒن قƒƒصد انƒƒجام دادن آن را دارد ،داشƒƒته بƒƒاشƒƒند .بƒƒنابƒƒرایƒƒن،
دوباره موضوع قدرت و انعطاف بدنی مهم جلوه میکند.
در مجƒموع ،بƒه نƒظر مƒیرسƒد رهƒایƒی و اجƒرای درونƒی حƒرکƒتهƒا از یƒک سƒو و قƒدرت بƒدنƒی از سƒوی دیƒگر ،دو امƒر
بƒƒه ظƒƒاهƒƒر مƒƒتناقƒƒض در اجƒƒرای تƒƒایچƒƒی بƒƒاشƒƒند؛ امƒƒا بƒƒا تƒƒوجƒƒه و دقƒƒت مƒƒشخص م ƒیشƒƒود ایƒƒن دو مƒƒفهوم در ارتƒƒقای
مƒهارت یƒک تƒایچƒیکƒار در امƒتداد یƒکدیƒگر قƒرار دارنƒد .تƒوان بƒدنƒی کƒه تƒرکƒیبی از قƒدرت و انƒعطاف عƒضالنƒی اسƒت،
بƒه عƒنوان بسƒتر و پƒایƒه بƒرای اجƒرای تƒایچƒی ضƒروری اسƒت؛ بƒدون سƒطح مƒشخصی از تƒوان بƒدنƒی ،تƒعادل و مƒرکƒز
ثƒƒقل ب ƒیثƒƒبات اسƒƒت و بƒƒدن تƒƒوان حƒƒفظ خƒƒود را در وضƒƒعیتی پƒƒایƒƒدار نƒƒخواهƒƒد داشƒƒت .در ایƒƒن شƒƒرایƒƒط ،ذهƒƒن هƒƒمواره
درگ ƒƒیر ت ƒƒنظیم ب ƒƒخشه ƒƒای م ƒƒختلف ب ƒƒدن م ƒیش ƒƒود و دی ƒƒگر م ƒƒجال ƒƒی ب ƒƒرای ت ƒƒمرک ƒƒز ب ƒƒر اج ƒƒرای درس ƒƒت ت ƒƒکنیک ،ن ƒƒخواه ƒƒد
داشت.
بƒنابƒرایƒن ،در اولƒین الیƒهی یƒادگƒیری تƒایچƒی ،هƒنرجƒو بƒایƒد بƒا افƒزایƒش و ارتƒقای تƒوان بƒدنƒی خƒود ،زمƒینهی الزم بƒرای
افزایش تسلط ذهن خود را بر بدن ایجاد کند.
در عƒƒین حƒƒال هƒƒنرجƒƒو بƒƒایƒƒد تƒƒوجƒƒه کƒƒند تƒƒوان بƒƒدنƒƒی ابƒƒزار و بسƒƒتری بƒƒرای حƒƒرکƒƒت انƒƒرژی و فƒƒعالƒƒیت ذهƒƒنی اسƒƒت .در
نƒƒتیجه ،بƒƒایƒƒد از ایƒƒن الیƒƒه عƒƒبور کƒƒند و مƒƒحور اصƒƒلی تƒƒمرکƒƒز خƒƒود را در اجƒƒرای تƒƒکنیکهƒƒا زور عƒƒضالنƒƒی قƒƒرار نƒƒدهƒƒد؛
بلکه با رها نگه داشنت بدن و عضلههایش ،زمینه و امکان حرکت انرژی و اجرای فرمان ذهنی را فراهم آورد.
در نهایت ،ارتباط میان توان بدنی و اجرای درونی حرکتهای تایچی چنین بیان میشود:
یƒک اسƒتاد تƒایچƒی ،بƒا رهƒا نƒگه داشƒنت بƒدن قƒدرتƒمندش ،تƒمام ظƒرفƒیتهƒای جƒسمانƒی خƒود را در اخƒتیار ذهƒن قƒرار
میدهد تا بتواند تکنیکهای رزمی را به صورت درونی اجرا کند.

© تصاویر طراحی شده در این مقاله با اجازه نامه رسمی از
 Anthony Cheungبرای آکادمی رهسان تهیه و ترجمه شده
است http://brisbanechentaichi.weebly.com

۲۹

ای از خبرها
گزیده
ووش$و | ت$ای چ$ی | چ$ی کُ$نگ
دورهی ج$دی$د چ$ی کُ$نگ
دورهی جƒƒدیƒƒد چƒƒی کُƒƒنگ تƒƒخصصی آکƒƒادمƒƒی
رهس ƒƒ ƒ ƒان از ج$$ $ $معه  ۱۹آذر م ƒƒ ƒ ƒاه س ƒƒ ƒ ƒاع ƒƒ ƒ ƒت
 ۱۵:۳۰ال ƒƒ ƒ ƒی  ۱۷:۳۰ب ƒƒ ƒ ƒرگ ƒƒ ƒ ƒزار م ƒƒ ƒ ƒی ش ƒƒ ƒ ƒود ،
شƒƒ ƒایƒƒ ƒان ذکƒƒ ƒر اسƒƒ ƒت سƒƒ ƒمینار مƒƒ ƒعارف ƒ ƒهی ایƒƒ ƒن
دوره روز جƒƒ ƒ ƒمعه  ۵آذر در مƒƒ ƒ ƒرکƒƒ ƒ ƒز مƒƒ ƒ ƒشاوره
سƒالمƒت هƒانƒا بƒرگƒزار گƒردیƒد و حƒدود  ۴۵نƒفر
از ع ƒƒالقƒ ƒهم ƒƒندان چ ƒƒی کُ ƒƒنگ در ای ƒƒن س ƒƒمینار
حضور داشتند.

ک$ارگ$اه ف$نگ ش$وی$ی
دوره ت ƒƒ ƒخصصی ف ƒƒ ƒنگ ش ƒƒ ƒوی ƒƒ ƒی در م ƒƒ ƒعماری

برگزاری مسابقات قهرمان کشوری تای چی

داخƒƒلی  ،بƒƒا هƒƒمکاری و مƒƒیزبƒƒانƒƒی دان$شگاه
ف$$ره$$نگ و ه$$نر ته$$ران  ،از روز ش ƒƒنبه ۱۳

بانوان و آقایان

آذر م ƒƒاه در ای ƒƒن دان ƒƒشگاه ب ƒƒرگ ƒƒزار گ ƒƒردی ƒƒد ،

روز پƒƒنجشنبه یƒƒازدهƒƒم شهƒƒریƒƒور مƒƒاه سƒƒال  ،1395مƒƒسابƒƒقههƒƒای قهƒƒرمƒƒانƒƒی

ایƒƒن دوره کƒƒه اولƒƒین بƒƒار دز مƒƒرداد مƒƒاه جƒƒاری

کƒƒشور تƒƒایچƒƒی چƒƒوان در بƒƒخش آقƒƒایƒƒان در محƒƒل آکƒƒادمƒƒی ووشƒƒو بƒƒرگƒƒزار

در ای ƒƒن دان ƒƒشگاه ب ƒƒرگ ƒƒزار ش ƒƒد  ،ب ƒƒا اس ƒƒتقبال
دانƒƒ ƒشجویƒƒ ƒان و عƒƒ ƒالقƒƒ ƒه مƒƒ ƒندان فƒƒ ƒنگ شƒƒ ƒویƒƒ ƒی

ش ƒƒد .در ای ƒƒن م ƒƒساب ƒƒقه ه ƒƒای  85ن ƒƒفر از ت ƒƒایچ ƒیک ƒƒاران از هش ƒƒت اس ƒƒتان

روبƒƒرو شƒƒد و ایƒƒن دومƒƒین دورهی فƒƒنگ شƒƒویƒƒی

ک ƒƒ ƒشور ح ƒƒ ƒضور داش ƒƒ ƒته و در س ƒƒ ƒه رده س ƒƒ ƒنی ج ƒƒ ƒوان ƒƒ ƒان ،ب ƒƒ ƒزرگ ƒƒ ƒساالن و

اس ƒƒ ƒت ک ƒƒ ƒه ب ƒƒ ƒه ص ƒƒ ƒورت ک ƒƒ ƒام ƒƒ ƒال آک ƒƒ ƒادم ƒƒ ƒیک ب ƒƒ ƒا

پیشکسوتان به رقابت پرداختند.

مƒدرک مƒعتبر وزارت عƒلوم بƒرگƒزار مƒی شƒود .

مƒراسƒم راس سƒاعƒت هشƒت صƒبح بƒا ثƒبتنƒام و تƒکمیل مƒدارک هƒنرجƒویƒان
آغ ƒƒاز ش ƒƒده و از س ƒƒاع ƒƒت ن ƒƒه ص ƒƒبح رق ƒƒاب ƒƒتها در گ ƒƒروه س ƒƒنی ج ƒƒوان ƒƒان آغ ƒƒاز
شƒد.در ادامƒه گƒروهƒهای سƒنی بƒزرگƒساالن و پƒیشکسوتƒان ،فƒرمƒهای خƒود
را اجƒƒرا کƒƒردنƒƒد و در نƒƒهایƒƒت مƒƒسابƒƒقههƒƒا در سƒƒاعƒƒت شƒƒش عƒƒصر بƒƒه پƒƒایƒƒان
رسید و نتایج آن همزمان اعالم شد.

ایƒƒ ƒ ƒ ƒن دوره و دروه هƒƒ ƒ ƒ ƒای پیشƒƒ ƒ ƒ ƒرفƒƒ ƒ ƒ ƒته تƒƒ ƒ ƒ ƒر در
دانشگاه فرهنگ و هنر تکرار خواهند شد.

راه ان$دازی ک$ان$ال رهس$ان
در آپ$ارات
در راس ƒƒ ƒ ƒتای گس ƒƒ ƒ ƒترش ت ƒƒ ƒ ƒبادالت و ت ƒƒ ƒ ƒسهیل
دسƒƒترسƒƒی بƒƒه ویƒƒدئƒƒو هƒƒای آکƒƒادمƒƒی  ،ک$ان$ال
آپ $$ارات رهس $$ان ب ƒƒا آدرس زی ƒƒر راه ان ƒƒدازی
گƒƒردیƒƒد  ،عƒƒالق ƒهمƒƒندان مƒƒی تƒƒوانƒƒند ویƒƒدئƒƒوهƒƒای
آمƒƒ ƒوزشƒƒ ƒی رهسƒƒ ƒان را در ایƒƒ ƒن کƒƒ ƒانƒƒ ƒال دنƒƒ ƒبال
کنند :
http://www.aparat.com/rahsan

۳۰

هƒ ƒمچ ƒƒنین ،روز ج ƒƒمعه ده ƒƒم شه ƒƒری ƒƒور م ƒƒاه ،م ƒƒساب ƒƒقهه ƒƒای قه ƒƒرم ƒƒان ƒƒی
کƒشور تƒایچƒی چƒوان در بƒخش بƒانƒوان نƒیز در محƒل آکƒادمƒی ووشƒو
بƒƒ ƒرگƒƒ ƒزار شƒƒ ƒد .شƒƒ ƒرک ƒ ƒتکƒƒ ƒنندههƒƒ ƒا کƒƒ ƒه از اسƒƒ ƒتانهƒƒ ƒای تهƒƒ ƒران ،الƒƒ ƒبرز،
خƒراسƒان و غƒیره در ایƒن دوره از مƒسابƒقات شƒرکƒت کƒرده بƒودنƒد ،در
دو ن ƒƒ ƒوب ƒƒ ƒت ص ƒƒ ƒبح و ب ƒƒ ƒعدازظه ƒƒ ƒر و در گ ƒƒ ƒروهه ƒƒ ƒای س ƒƒ ƒنی ج ƒƒ ƒوان ƒƒ ƒان،
بƒƒ ƒزرگƒƒ ƒساالن و پƒƒ ƒیشکسوتƒƒ ƒان بƒƒ ƒه اجƒƒ ƒرای فƒƒ ƒرمهƒƒ ƒای خƒƒ ƒود پƒƒ ƒرداخƒƒ ƒتند.
م ƒƒدالآوران ب ƒƒرت ƒƒر ای ƒƒن دوره از م ƒƒساب ƒƒقهه ƒƒا ب ƒƒرای ش ƒƒرک ƒƒت در دوم ƒƒین

دع$وت از م$رب$ی ت$ای چ$ی خ$ارج$ی

دورهی مƒƒسابƒƒقههƒƒای قهƒƒرمƒƒان جƒƒهان کƒƒه مهƒƒرمƒƒاه در لهسƒƒتان بƒƒرگƒƒزار

در راسƒƒتای ارتƒƒقا سƒƒطح فƒƒنی مƒƒربƒƒیان تƒƒای چƒƒی

ش ƒƒد ،پ ƒƒس از اع ƒƒالم آم ƒƒادگ ƒƒی ب ƒƒه س ƒƒبک ت ƒƒایچ ƒƒی چ ƒƒوان ف ƒƒدراس ƒƒیون

ک ƒƒ ƒشور و ه ƒƒ ƒمینطور ب ƒƒ ƒه جه ƒƒ ƒت آم ƒƒ ƒاده س ƒƒ ƒازی و

ووشو معرفی شدند.

پƒƒ ƒرورش ورزشƒƒ ƒکاران نƒƒ ƒخبه بƒƒ ƒرای سƒƒ ƒومƒƒ ƒین دوره
م ƒƒساب ƒƒقات قه ƒƒرم ƒƒان ƒƒی ج ƒƒهان ت ƒƒای چ ƒƒی ک ƒƒه س ƒƒال
 ۲۰۱۸در کƒشور بƒلغارسƒتان بƒرگƒزار خƒواهƒد شƒد
 ،کƒمیته تƒای چƒی در نƒظر دارد یƒکی از مƒدرسƒان
ف ƒƒ ƒدراس ƒƒ ƒیون ج ƒƒ ƒهان ƒƒ ƒی را ب ƒƒ ƒرای ب ƒƒ ƒه روز رس ƒƒ ƒان ƒƒ ƒی
مƒƒربƒƒیان داخƒƒلی دعƒƒوت کƒƒرده و دورهی مƒƒربƒƒیگری
پیش ƒƒ ƒرف ƒƒ ƒته ت ƒƒ ƒای چ ƒƒ ƒی را در ف ƒƒ ƒدراس ƒƒ ƒیون ووش ƒƒ ƒو
برگزار نماید .
پƒƒس از رایƒƒزنƒƒی هƒƒای انƒƒجام شƒƒده بƒƒا کƒƒمیته فƒƒنی
ف ƒƒ ƒ ƒدراس ƒƒ ƒ ƒیون ج ƒƒ ƒ ƒهان ƒƒ ƒ ƒی  ،ق ƒƒ ƒ ƒرار ش ƒƒ ƒ ƒد از آق$$ $ $ای
م $ $ $ $ $ی$خ$ای$$ $ $ $ $ل ای $ $ $ $ $گ$ن$ات$$ $ $ $ $ووی$$ $ $ $ $چ Michal
Ignatowichاز لهس ƒƒتان ب ƒƒرای ای ƒƒن م ƒƒوض ƒƒوع
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 م ƒƒدرس دوره ه ƒƒای ت ƒƒخصصی داوری ت ƒƒای
چی در فدراسیون جهانی

جوانان ووشو ایران بر سکوی نایب قهرمانی

و ه ƒƒمینطور دس ƒƒتیار س ƒƒر م ƒƒرب ƒƒی ت ƒƒیم م ƒƒلی چ ƒƒین
آقƒای وانƒگ ِارپƒینگ هسƒتند  ،امƒیداسƒت بƒا تƒوجƒه
ب ƒƒ ƒه س ƒƒ ƒطح ف ƒƒ ƒنی ای ƒƒ ƒشان و اش ƒƒ ƒراف ب ƒƒ ƒه ق ƒƒ ƒوان ƒƒ ƒین

تيم ووشوی جوانان ايران در مجموع دو بخش ساندا و تالو دختران و
پسران به عنوان نايب قهرمانی جهان دست يافت.
رقƒابƒتهƒای ووشƒوی قهƒرمƒانƒی جƒوانƒان جƒهان کƒه از روز پƒنجشنبه  ۸مهƒرمƒاه بƒا
ح ƒƒضور ن ƒƒماي ƒƒندگ ƒƒان  ۵۱ک ƒƒشور در شه ƒƒر »ب ƒƒورگ ƒƒاس« ب ƒƒلغارس ƒƒتان آغ ƒƒاز ش ƒƒده
بود ،دوشنبه  ۱۲مهر به اتمام رسيد.

۳۱

داوری جƒƒدیƒƒد  ،گƒƒام مƒƒهمی در ارتƒƒقا سƒƒطح فƒƒنی
داوران و م ƒƒ ƒرب ƒƒ ƒیان ت ƒƒ ƒای چ ƒƒ ƒی ای ƒƒ ƒران ب ƒƒ ƒرداش ƒƒ ƒته
ش ƒƒود  .ای ƒƒن دوره ت ƒƒوس ƒƒط ف ƒƒدراس ƒƒیون ووش ƒƒو و در
آک ƒƒ ƒ ƒادم ƒƒ ƒ ƒی ووش ƒƒ ƒ ƒو در ن $$ $یمه اول ب $$ $همن م $$ $اه
بƒرگƒزار خƒواهƒد شƒد  .و در پƒایƒان دوره بƒه شƒرکƒت
کƒƒنندگƒƒان گƒƒواهƒƒینامƒƒه دورهی پیشƒƒرفƒƒته مƒƒربƒƒیگری
تای چی اعطا می شود .

در پ ƒƒاي ƒƒان اي ƒƒن رق ƒƒاب ƒته ƒƒا ت ƒƒيم ج ƒƒوان ƒƒان ووش ƒƒوی اي ƒƒران در مج ƒƒموع دو
بƒƒخش تƒƒالƒƒو و سƒƒانƒƒدای دخƒƒتران و پسƒƒران بƒƒا کسƒƒب هƒƒفت مƒƒدال طƒƒال،
ه ƒƒفت ن ƒƒقره و پ ƒƒنج ب ƒƒرن ƒƒز و ب ƒƒا ش ƒƒايس ƒƒتگی ب ƒƒر س ƒƒکوی ن ƒƒاي ƒƒب قه ƒƒرم ƒƒان ƒƒي
ج ƒƒ ƒ ƒهان ت ƒƒ ƒ ƒکيه زد ت ƒƒ ƒ ƒا ب ƒƒ ƒ ƒار دي ƒƒ ƒ ƒگر ووش ƒƒ ƒ ƒوی اي ƒƒ ƒ ƒران ،ث ƒƒ ƒ ƒمره ت ƒƒ ƒ ƒالش و
برنامهريزی خود را بگيرد.
ت ƒƒيم چ ƒƒني ک ƒƒه قه ƒƒرم ƒƒان ب ƒƒالم ƒƒنازع ت ƒƒمام ادوار م ƒƒساب ƒƒقهه ƒƒای ج ƒƒهان ƒƒي و
ق ƒƒارهای م ƒƒحسوب م ƒیش ƒƒود ،ب ƒƒا کس ƒƒب  ۱۹م ƒƒدال ط ƒƒال و س ƒƒه ن ƒƒقره ب ƒƒه
عƒƒنوان قهƒƒرمƒƒانƒƒي رسƒƒيد .هƒƒمچنني ،مƒƒاکƒƒائƒƒو بƒƒا کسƒƒب پƒƒنج مƒƒدال طƒƒال،
چƒƒ ƒهار نƒƒ ƒقره و سƒƒ ƒه بƒƒ ƒرنƒƒ ƒز بƒƒ ƒه مƒƒ ƒقام سƒƒ ƒومƒƒ ƒي رسƒƒ ƒيد .در پƒƒ ƒايƒƒ ƒان ايƒƒ ƒن
رق ƒƒاب ƒته ƒƒا» ،زه ƒƒرا ک ƒƒيان ƒƒی« ک ƒƒه ب ƒƒه ت ƒƒنهاي ƒƒي م ƒƒوف ƒƒق ب ƒƒه کس ƒƒب دو م ƒƒدال
ط ƒƒال و ي ƒƒک ن ƒƒقره ش ƒƒد ،ع ƒƒنوان پ ƒƒراف ƒƒتخارت ƒƒري ƒƒن ووش ƒƒوک ƒƒار را ب ƒƒه خ ƒƒود
اختصاص داد.
اسامي مدال آوران تيم ايران بدين شرح است:
م ƒƒدال ط ƒƒال» /زه ƒƒرا ک ƒƒيان ƒƒی«  ۲ط ƒƒال ،ت ƒƒيم دوئ ƒƒلني م ƒƒتشکل از»مح ƒƒمد
ح ƒƒسينی« و »حس ƒƒني رح ƒƒمان ƒƒی«» ،ي ƒƒوس ƒƒف ص ƒƒبری«» ،مح ƒƒمدمه ƒƒدی
گرشاسبی«» ،شاهني بني طالبی« و »محمدعلي مجيری«
مƒƒ ƒدال نƒƒ ƒقره» /نƒƒ ƒازنƒƒ ƒني بƒƒ ƒازدار«  ۲نƒƒ ƒقره» ،طƒƒ ƒاهƒƒ ƒا بƒƒ ƒديƒƒ ƒعی«  ۲نƒƒ ƒقره،
»حميدرضا سهندی«» ،فاطمه جزينی« و »زهرا کيانی«
مƒƒ ƒ ƒدال بƒƒ ƒ ƒرنƒƒ ƒ ƒز» /فƒƒ ƒ ƒاطƒƒ ƒ ƒمه جƒƒ ƒ ƒزيƒƒ ƒ ƒنی«  ۲بƒƒ ƒ ƒرنƒƒ ƒ ƒز» ،فƒƒ ƒ ƒاطƒƒ ƒ ƒمه ويƒƒ ƒ ƒسی«،
»محمدعلي مجيری« و »آرمني افراز«.

ج$ام ج$هان$ی س$ان$دا
ووشƒƒوکƒƒاران ايƒƒران بƒƒا کسƒƒب چƒƒهار مƒƒدال طƒƒال و
سƒه نƒقره بƒه مƒقام نƒايƒب قهƒرمƒانƒي هشƒتمني دوره
جام جهاني ساندا در چني دست يافتند.
رقƒƒ ƒاب ƒ ƒتهƒƒ ƒاي جƒƒ ƒام جƒƒ ƒهانƒƒ ƒي سƒƒ ƒانƒƒ ƒدا کƒƒ ƒه از روز
ج ƒƒمعه ب ƒƒه م ƒƒيزب ƒƒان ƒƒي شه ƒƒر »ش ƒƒني« ک ƒƒشور چ ƒƒني
آغاز شده بود ،يکشنبه به اتمام رسيد.
م ƒƒ ƒ ƒدالآوران س ƒƒ ƒ ƒال گ ƒƒ ƒ ƒذش ƒƒ ƒ ƒتهی م ƒƒ ƒ ƒساب ƒƒ ƒ ƒقهه ƒƒ ƒ ƒای
قهƒرمƒانƒي جƒهان کƒه در انƒدونƒزي بƒرگƒزار شƒد ،در
ج ƒƒام ج ƒƒهان ƒƒي س ƒƒان ƒƒدا ب ƒƒه م ƒƒيدان رف ƒƒتند ک ƒƒه ت ƒƒيم
اي ƒƒران ن ƒƒيز ب ƒƒا ه ƒƒفت س ƒƒان ƒƒداک ƒƒار )چ ƒƒهار ن ƒƒفر در
بƒخش مƒردان و سƒه نƒفر در بƒخش زنƒان( در ايƒن
روي ƒƒداد ش ƒƒرک ƒƒت ک ƒƒرد .در پ ƒƒاي ƒƒان اي ƒƒن م ƒƒساب ƒƒقهه ƒƒا
تƒƒيم ايƒƒران بƒƒا کسƒƒب چƒƒهار مƒƒدال طƒƒال و سƒƒه نƒƒقره
بƒر سƒکوي نƒايƒب قهƒرمƒانƒي ايسƒتاد .چƒني قهƒرمƒان
بƒالمƒنازع جƒهان بƒا کسƒب ده مƒدال طƒال ،قهƒرمƒان
شƒƒد و فƒƒيليپني بƒƒا دو مƒƒدال طƒƒال ،يƒƒک نƒƒقره و يƒƒک
برنز به مقام سومي رسيد.

ج$ام ج$هان$ی ت$ال$و
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو ،
ووشƒƒوکƒƒاران ايƒƒران بƒƒا کسƒƒب چƒƒهار مƒƒدال بƒƒه کƒƒار
خƒƒود در نخسƒƒتني دوره جƒƒام جƒƒهانƒƒي تƒƒالƒƒو کƒƒه بƒƒه
ميزباني چني برگزار شد ،پايان دادند.
نخس ƒƒتني دوره ج ƒƒام ج ƒƒهان ƒƒي ت ƒƒال ƒƒو ک ƒƒه از ص ƒƒبح
روز ش ƒƒ ƒنبه  ۲۹آب ƒƒ ƒان ب ƒƒ ƒا ح ƒƒ ƒضور ب ƒƒ ƒرت ƒƒ ƒري ƒ ƒنه ƒƒ ƒاي
ج ƒƒهان ب ƒƒه م ƒƒيزب ƒƒان ƒƒي شه ƒƒر »ف ƒƒوژو« ک ƒƒشور چ ƒƒني
آغ ƒƒ ƒاز ش ƒƒ ƒده ب ƒƒ ƒود ،ع ƒƒ ƒصر ی ƒƒ ƒکشنبه  ۳۰أب ƒƒ ƒان ب ƒƒ ƒا
ش ƒƒناخ ƒƒت ن ƒƒفرات ب ƒƒرت ƒƒر ف ƒƒرمه ƒƒاي م ƒƒختلف ب ƒƒه ک ƒƒار
خود پايان داد.
ت ƒƒيم اي ƒƒران ب ƒƒا ت ƒƒرک ƒƒيب »ف ƒƒرش ƒƒاد ع ƒƒرب ƒƒي«» ،رض ƒƒا
خƒƒلف زاده«» ،زهƒƒرا کƒƒيانƒƒي« و »هƒƒانƒƒيه رجƒƒبي«
در اي ƒƒ ƒن روي ƒƒ ƒداد ش ƒƒ ƒرک ƒƒ ƒت ک ƒƒ ƒرد و ب ƒƒ ƒا کس ƒƒ ƒب ي ƒƒ ƒک
مدال نقره و سه برنز به کار خود پايان داد.

۳۲

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

ب$رگ$زاری ه$مای$ش ت$قدی$ر از
قه$رم$ان$ان ت$ای چ$ی
روز ه ƒƒفتم آب ƒƒان م ƒƒاه س ƒƒال ج ƒƒاری ،پ ƒƒارک آب و
آت ƒƒ ƒش ته ƒƒ ƒران م ƒƒ ƒیزب ƒƒ ƒان قه ƒƒ ƒرم ƒƒ ƒان ƒƒ ƒان ج ƒƒ ƒهان ƒƒ ƒی و
ک ƒƒشوری ت ƒƒایچ ƒƒی ب ƒƒود .م ƒƒراس ƒƒم اع ƒƒطای م ƒƒدال
قه ƒƒ ƒرم ƒƒ ƒان ƒƒ ƒان م ƒƒ ƒساب ƒƒ ƒقهه ƒƒ ƒای ک ƒƒ ƒشوری ب ƒƒ ƒان ƒƒ ƒوان و
آق ƒƒ ƒای ƒƒ ƒان ،تج ƒƒ ƒلیل از م ƒƒ ƒدالآوران دوم ƒƒ ƒین دورهی

دوش ƒƒنبه  ۱۰آب ƒƒان م ƒƒاه مح ƒƒمود م ƒƒتدی ƒƒن دب ƒƒیر ف ƒƒدراس ƒƒیون ووش ƒƒو و ح ƒƒام ƒƒد
ک ƒƒ ƒات ƒƒ ƒوزی دب ƒƒ ƒیرک ƒƒ ƒمیته ت ƒƒ ƒای چ ƒƒ ƒی چ ƒƒ ƒوان از ط ƒƒ ƒرف ش ƒƒ ƒبکه ورزش ب ƒƒ ƒرای
حضور در برنامه رزمگاه دعوت شدند.
در پƒی بƒرگƒزاری مƒسابƒقات قهƒرمƒانƒی جƒهان تƒای چƒی در لهسƒتان  ،ایƒن
م ƒƒصاح ƒƒبه ت ƒƒرت ƒƒیب داده ش ƒƒده ب ƒƒود ک ƒƒه ت ƒƒصاوی ƒƒری از ای ƒƒن م ƒƒساب ƒƒقات در
بƒرنƒامƒه رزمƒگاه پƒخش شƒد  ،هƒمچنین مƒوفƒقیت هƒای بƒدسƒت آمƒده تƒوسƒط
قهƒرمƒانƒان ایƒرانƒی در ایƒن بƒرنƒامƒه اعƒالم شƒد  ،در ادامƒه مجƒری بƒرنƒامƒه
راجƒع بƒه سƒالح هƒای تƒای چƒی پƒرسƒیدنƒد کƒه دبƒیر کƒمیته تƒای چƒی راجƒع
به سالح های رایج در تای چی توضیحاتی ارائه نمودند .

مƒسابƒقههƒای قهƒرمƒانƒی تƒایچƒی چƒوان در کƒشور
لهس ƒƒ ƒتان و دانه ƒƒ ƒای ف ƒƒ ƒنی ت ƒƒ ƒایچ ƒ ƒیک ƒƒ ƒاران ب ƒƒ ƒا
حƒƒضور مƒƒسئولƒƒین کƒƒمیته تƒƒای چƒƒی و شهƒƒرداری
مƒƒ ƒنطقه بƒƒ ƒرگƒƒ ƒزار شƒƒ ƒد.در ایƒƒ ƒن مƒƒ ƒراسƒƒ ƒم یƒƒ ƒک فƒƒ ƒرم
گ ƒƒروه ƒƒی بیس ƒƒت و چ ƒƒهار و ف ƒƒرم خ ƒƒالص ƒهش ƒƒده و
دو نƒفری وودانƒگ و هƒمینطور یƒک فƒرم گƒروهƒی
چƒن اجƒرا شƒد  .هƒمچنین ،بƒه خƒاطƒر کƒمبود وقƒت
و ع ƒƒدم ه ƒƒمکاری م ƒƒسئوالن شه ƒƒرداری ،م ƒƒراس ƒƒم
ب ƒƒدون اع ƒƒطای م ƒƒداله ƒƒا ب ƒƒه ت ƒƒمام ƒƒی م ƒƒدالآوران
م ƒƒساب ƒƒقات ک ƒƒشوری و ب ƒƒا عج ƒƒله و ن ƒƒاه ƒƒماه ƒƒنگی
میان برگزارکنندهها به پایان رسید.

در پ ƒƒ ƒ ƒ ƒای ƒƒ ƒ ƒ ƒان ن ƒƒ ƒ ƒ ƒیز
راج ƒƒ ƒ ƒع ب ƒƒ ƒ ƒه ج ƒƒ ƒ ƒنبه
ه ƒƒای رزم ƒƒی ت ƒƒای
چ ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒی و دالی ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒل
آهسƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒته انƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒجام
دادن ف ƒƒ ƒ ƒ ƒرم ƒƒ ƒ ƒ ƒهای
ت ƒƒای چ ƒƒی گ ƒƒفتگو
شد .

م$ساب$قات ان$تخاب$ی ت$یم
م$لی ووش$و دان$شجوی$ان
مƒƒ ƒ ƒسابƒƒ ƒ ƒقههƒƒ ƒ ƒای انƒƒ ƒ ƒتخابƒƒ ƒ ƒی تƒƒ ƒ ƒیم مƒƒ ƒ ƒلی ووشƒƒ ƒ ƒو
دانƒشجویƒان پسƒر و دخƒتر بƒه مƒنظور شƒناخƒت
نƒƒفرات بƒƒرتƒƒر بƒƒرای شƒƒرکƒƒت در بیسƒƒت و نƒƒهمین

مƒصاحƒبهی کƒامƒل
را م ƒƒی ت ƒƒوان ƒƒید در ک ƒƒان ƒƒال ت ƒƒلگرام آک ƒƒادم ƒƒی و ه ƒƒمینطور ک ƒƒان ƒƒال آپ ƒƒارات
آکادمی تماشا کنید http://www.aparat.com/rahsan .

دوره یƒونƒیورسƒیاد دانƒشجویƒان جƒهان در چƒین
تƒایƒپه بƒا هƒمکاری فƒدراسƒیون ووشƒو از  ۲۳تƒا
 ۲۶آذر م ƒƒاه در دو ب ƒƒخش ت ƒƒال ƒƒو و س ƒƒان ƒƒدا در
آکادمی ووشو برگزار خواهد شد.
بیسƒƒت و نƒƒهمین دوره یƒƒونƒƒیورسƒƒیاد تƒƒابسƒƒتانƒƒی
دان ƒƒ ƒ ƒشجوی ƒƒ ƒ ƒان ج ƒƒ ƒ ƒهان ۲۷م ƒƒ ƒ ƒرداد ل ƒƒ ƒ ƒغای ƒƒ ƒ ƒت ۹
شه ƒƒ ƒری ƒƒ ƒور م ƒƒ ƒاه س ƒƒ ƒال آی ƒƒ ƒنده در شه ƒƒ ƒر ت ƒƒ ƒای ƒƒ ƒپه
کشور تایوان برگزار میشود.

۳۳
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