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سرمقاله
ِ
طیف
همانطور که در شماره های قبلی مطرح شد  ،تای چی و چیکُنگ ابعاد وسیعی دارند و به همین دلیل
مخاطبان وسیعی را به خود اختصاص دادهاند  .یکی از بخشهایی که در این هنرهای اصیل وجود دارد و
ِ
بخش رزمی تایچی  ،چی
شاید کمتر از سایر بخشها به آن پرداخته شده است  ،بخش رزمی آنهاست .
کُنگ به واسطهی اثرات چشمگیر این هنرها در حاشیه مانده و چندان به آن پرداخته نمیشود  .البته که
شیوهی زندگی معاصر نیز دغدغهی رزمی را تا حد زیادی کاهش داده و لزوم ِ آن مانند سابق در جوامع
ِ
نگاه خود را نسبت به هنرهای رزمی تغییر دهیم  ،هنرهای رزم ِ
ی
احساس نمی شود  .ولی شاید میبایست
چینی  ،در حقیقت برای ایجاد صلح خلق شدهاند و این صلح را میتوان آرامش در زندگی تعبیر کرد  .به
ِ
همین دلیل هنرهای رزمی را میتوان امروزه به جای ابزاری برای جنگ و نزاع  ،بیشتر در
جایگاه هن ِر
زندگی کردن و برقراری صلح و آرامش نگاه کرد .
از سوی دیگر حوزههای ذهنی و شناختیِ چیکُنگ و تایچی  ،از حوزههای قدرت این هنرها هستند که نباید
از آنها بیبهره بود.
آکادمیِ رهسان سعی دارد که خدمات آموزشی و سالمتی خود را در سه الیهی جسم  ،انرژی و ذهن ارائه
دهد  .از همین رو دورههای آموزشیِ این آکادمی نیز در همین سه سطح تعریف میشود  .البته که این سه
الیه با یکدیگر همپوشانی داشته و فقط در یک الیه تعریف نمیشوند ولی حوزهی قدرت هریک متفات است .
به طور مختصر نمونههایی از این دورهها عبارتند از :
در سطح جسمانی  :باشگاههای تایچی  ،حوزهی قهرمانی  ،تای چی و چی کُنگِ رزمی
در سطح انرژتیک  :چیکُنگ )تنظیم انرژیِ درونی بدن( ِ ،فنگشویی ) تنظیم انرژیِ محیط (
در سطح ذهنی  :نوروسا ِينس و علوم شناختی  ،مکانیزم ِ تفکر  ،یی چینگ
عالقهمندان براساس نیازهای خود میتوانند از موارد فوق بهره برده و سالمتی خویش را در ابعاد مختلف
گسترش دهند  .در این شماره نیز سعی شده مطالب متنوع تری از حوزهی رزمی تا حوزهی ذهن مطرح شود
تا سطوح متنوعتری را پوشش داده باشیم .

حامد کاتوزی
آکادمی ﺭﻩﺳﺎﻥ®
بهار ۹۶
hamedkatoozi@yahoo.com
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ووشو یا کُنگفو
سوءتفاهمی مشکل ساز !
هرگز در جهان تصور نمیشد استفاده از کلمهی »کُنگفو« مسائلی چنین پیچیده در کشوری
چون ایران ایجاد کند.
این روزها سوءتفاهمی در مورد کلمهی کُنگفو در کشور ایجاد شده که نیاز دیدیم در این زمینه
شفافسازی انجام دهیم؛ گرچه ظاهرا ً این سوءتفاهم چندان هم بی َ
غ َرض نیست!
اینکه کُنگفو کلمهای کامالً چینی است و مربوط به سبکهای چینی میشود ،بر همه آشکار
است و اینکه این کلمه سر از ایران درآورده و نام یک سبک ایرانی)!( شده ،بیشتر به طنزی تلخ
میماند و نمودی از عوامفریبی در خود دارد...

معنی کلمهی کُنگ فو

功夫
Gongfu

بر همگان آشکار است که کُنگفو واژهای چینی است با معنی و تاریخچهای مشخص:
کُنگفو در زبان چینی از دو بخش تشکیل شده :کُنگ 功در لغت به معنای دستیابی به مهارت و تمرین
است و فو  夫در این کلمه به معنای هنر یا فعالیتی است که با دست و بدن انجام میگیرد .
 功夫در ادبیات چینی از دیرباز تا کنون به معنای کسب مهارت در یک هنر با تمرین و ممارست است و
اصوالً به خیلی از هنرها اطالق میشود :مانند کُنگفوی موسیقی ،کُنگفوی خوشنویسی ،کُنگفوی نقاشی
و… که البته کُنگفوی رزمی را نیز شامل میشود!
پس کُنگفو واژهای کلی است که اشاره به سطح باالتر در هنرهای مختلف دارد ،اما چون در روزگاران
قدیم در کشور چینهنرهای رزمی جایگاهی ویژه داشتند و اساتید این سبکها معموالً در برخی هنرهای
دیگر نیز اشراف داشتند ،در سالهای اخیر وقتی کلمهی کُنگفو به تنهایی به کار برده میشده ،اشاره به
کُنگفوی رزمی داشته است.

۲

سینمایی حرکتهای خود چاشنیهایی را به حرکات و الفاظش اضافه کرد که یکی از آنها کُنگفو بود.
بروسلی برای اشاره به سطح باالی هنرهای رزمی چینی در مقایسه با دیگر سبکها ،از لفظ کُنگفو در
فیلمهای خود استفاده کرد و البته منظور او سطحی از ووشو بوده .بروسلی خود نیز هنرجوی ووشو بود
و باور داشت هنر او ،نمونهای از کُنگفوی رزمی یا ووشو است.

معنای واژهی ووشو

武术
Wushu

و اما ووشو ...واژهی ووشو نیز از دو بخش تشکیل شده :وو  武در لغت به معنای هنر رزمی و مبارزه کردن
است و کاراکتر چینی آن نیز از تصویری باستانی اقتباس شده که دو نفر را در حال مبارزه نشان میدهد.
شو  术در این واژه به معنی مهارت و توانمندی است .ووشو  武术در فرهنگ چینی به معنای مهارت هنر
رزمی برای استفاده در دفاع شخصی )نه حمله و آسیب( است و قدمتی بالغ بر شش هزار سال و حدود
چهارصد سبک شناخته و ثبتشده دارد؛ از جمله سبکی که بروسلی خود در آن تمرین کرده و پرورش یافته
بود ،یعنی وینگچون و همینطور سبکی که خود پایهگذار آن شد ،یعنی جیتکاندو و تمام سبکهایی که
مردم جهان به عنوان کُنگفوی رزمی یا ووشو میشناسند )تمام سبکها و حرکتهایی که در فیلمهای رزمی
چینی در جهان به تصویر درآمده ،مانند فیلمهای جکیچان ِ ،
جت لی  ،دانی یِن وبقیه ووشو یا کُنگفوی
رزمی چینی به شمار میآیند (.در ضمن ِ
جت لی بازیگر فیلمهای رزمی در جهان ،سفیر سینمایی فدراسیون
جهانی ووشو و از قهرمانان ملی ووشوی چین است.
بنابراین ،پُر واضح است که وقتی صحبت از کُنگفوی چینی به میان میآید ،منظور همان ووشو است و
هر دو اشاره به قدیمیترین هنر رزمی جهان دارند که مبدأ آن چین است نه ایران!
این موضوع امری چنان بدیهی است که در چین کسی تصور نمیکرده روزی در نقطهای از جهان دو
فدراسیون مجزا وجود داشته باشد ،یکی با نام ووشو و دیگری با نام کُنگفو!
از توضیحهای باال میشود دریافت چرا فدراسیون جهانی ووشو این نام را برای خود برگزیده و نام این
فدراسیون فدراسیون جهانی کُنگفو نشده؛ چون ووشو نامی بسیار تخصصیتر و فنیتر است که به
تمام سطوح این هنر رزمی اصیل اطالق می شود ،در حالی که کُنگفو اصطالحی عامیانه است و شاید
برداشتهایی متفاوت از آن بشود و به طیف وسیعی از هنرها حتی غیر از هنرهای رزمی هم اشاره
داشته باشد.

۳

شروع سوءتفاهم
این سوءتفاهم از آنجا شروع شد که بروسلی در فیلمهای خود از کلمهی کُنگفو به جای ووشو استفاده
کرد .در بسیاری کشورهای جهان به غیر از چین نیز ووشو را اغلب با اصطالح کُنگفو میشناختند ،اما
ِ
حقیقت ماجرا تطبیق دادند .اما در اینسوی
این موضوع چندان دوامی نیاورد؛ بیشتر کشورها خود را با
جهان ،تحت تاثیر فیلمهای بروسلی که در سینماهای ایران پخش میشد و َجو حاکم بر جامعه ،بستری
مناسب برای بهرهبرداری فراهم آمد که منتهی به ابداع سبکی ترکیبی از کاراته گوجوریو ،کشتی کَج و
برداشتی ناقص از برخی سبکهای ووشو شد که نام آن را کُنگفو توآ نهادند؛ سبکی که در بدو پیدایش
آغشته به اهدافی سیاسی و فرقهای بود و با ابزارهای مختلف مانند خرافات یا شعارهای سیاسی سعی
در جذب نیرو داشتند .البته توانمندی رزمی آقای میرزایی )ابداع کنندهی این سبک ترکیبی( در زمان
خود شکی نیست ،اما اهداف ایشان از این نامگذاری و مناسک و الفاظ ابداعیشان در این سبک جای
سوال دارد.
در حال حاضر مشکل اینجاست که این سبک رزمی نامی چینی مشابه کُنگفوی چینی یعنی ووشو
دارد ،ولی هیچ ارتباطی به آن هنر اصیل ندارد و این نام باعث گُمراهی بسیاری از عالقهمندان به ووشو
در کشور شده است.

آسیبشناسیهای این سوءتفاهم
شاید زمانی بسیاری افراد جامعه تصور میکردند شاید این تشابه نام چندان مهم هم نباشد ،اما
امروزه شاهد آسیبهایی جدی به جامعه ورزش کشور هستیم .برخی از این آسیبها عبارتند از:

-

گمراهیِ استعدادهایی ارزشمند
بسیاری از جوانان و نوجوانان ایرانی تحت تأثیر فیلمهای رزمی به کُنگفوی چینی )ووشو( عالقهمند
میشوند و در جستوجوهای خود سر از سبکی در میآورند که نام چینی را یدک می کِشد ،اما
چینی نیست و در واقع ،سبکی ترکیبی است که فقط در ایران و یک یا دو کشور همسایه شناخته
شده و هیچ ارتباطی به ِ
جت لی  ،جکیچان یا بروسلی ندارد.

-

فضای قهرمانیِ مبهم
در کشور ما رشد یک ورزش ،در وهلهی اول ،منوط به توسعهی قهرمانی آن است .ارزش مدال
قهرمانی و مسابقههای یک رشته نیز مربوط به جایگاه آن در جهان و کمیتهی بیناملللی املپیک است.
همواره ورزشهای قهرمانی از باالترین مرجع جهانی یعنی ) IOCکمیتهی بیناملللی املپیک( به
رسمیت شناخته میشوند و فدراسیونهایی برای آنها تشکیل شده و بعد فدراسیونهای قارهای و
منطقهای و غیره .در غیر این صورت ،آن ورزش اعتبار قهرمانی خاصی ندارد و نمیشود پیشرفتی
در حوزهی قهرمانی برای آن متصور شد .کُنگفو توآ که فقط در ایران وجود دارد ،نه فدراسیون
جهانی دارد و نه از سوی کمیتهی بیناملللی املپیک به رسمیت شناخته شده ،نه مسابقههای
بیناملللی و نه حتی مسابقهی منطقهای و قارهای برای آن برگزار میشود .پس آیندهی قهرمانی و
مسابقههای معتبر در این رشته کجاست؟!

۴

-

محدودیت در گسترش جهانی
شاید اگر این رشته از ابتدا نامی ایرانی داشت و برای آن اصولی اساسیتر تعریف میشد،
قابلیت بسط و گسترش در جهان را نیز پیدا میکرد .اما امروزه رشتهای است که اگر کسی از
ایران بیرون برود ،غیر از افغانستان و )از ایران وارد افغانستان شده( و شاید عراق در کشور
دیگری این ورزش را نمیشناسند و اگر کسی بگوید من کُنگفو کار میکنم ،تصورها بر این
است که سبکی از ووشو را تمرین میکند .در صورتی که چنین نیست و در هیچ کُجا قابلیت
ادامه و تمرین نخواهد داشت.

-

تضعیف ووشو در کشور
این دوگانهگی در کشور ما تا کنون باعث هدر رفنت استعدادها و منابع بسیاری در ورزش
کشور شده که در آینده میتواند آسیبهایی جدیتر به ساختار ورزشیمان وارد آورد .در حال
حاضر بسیاری از جوانانی که به دنبال کُنگفوی چینی هستند ،وقت و انرژی خود را در کُنگفو
توآ میگذرانند و وقتی متوجه میشوند که دیگر دیر شده است .از سوی دیگر فدراسیون جهانی
ووشو ،فدراسیون ووشو ایران و وزارت ورزش و جوانان را تحت فشار گذاشته که چرا در یک
کشور دو فدراسیون با نام ووشو و کُنگفو وجود دارد .این موضوع باعث تضعیف جایگاه ووشو
ایران در جهان میشود؛ ورزشی که دستاوردهای ایران در آن نسبت به دیگر ورزشها بینظیر
است و ایران جایگاهی بالمنازع در جهان دارد .این موضوع غیرقابل جبران است و مسئولیت
آن به دوش مسئوالن ورزش کشور است .

-

اختالف در درون سیستم کُنگفو توآ در ایران
بسیاری از جوانانی که نسبت به جایگاه ووشو و کُنگفو آگاه میشوند خود دچار اختالف با
مسئوالن و مربیانی می شوند که بر اصالت کُنگفو توآ اصرار دارند .این مسئله حقیقتا ً برای
مربیان این ورزش نیز آسیبزننده است و بهتر است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسم این
ورزش اقدام شود .از طرف دیگر ،وقتی اصالت یک ورزش با نامهایی وامگرفته از یک هنررزمی
دیگر آمیخته شده ،همین خط مشی میتواند سرلوحهی دیگران قرار گیرد و هرکس مدعی خلق
سبکی جدید شود و نامی خارجی هم برای آن انتخاب کند .کما اینکه همینطور هم شده و
آشفتگی و بینظمی در فدراسیون کُنگفو و ورزشهای رزمی کشور حاکم است؛ چرا که این
طرز تفکر از پایه مشکل دارد .به جای این پراکندگی اگر در کشور متمرکز بر سبکهای اصیل
و باتشکیالت جهانی باشیم ،به نتایجی بسی ارزشمندتر دست خواهیم یافت.

۵

چه کسانی از این سوءتفاهم بهره میبرند
شاید در وحلهی اول به نظر برسد برخی مربیان از این سوءتفاهم بهره میبرند و هنرجویان
خود را به نام کُنگفو و به کام توآ افزایش میدهند .اما با نگاهی عمیقتر متوجه خواهیم شد
ِ
ِ
جهان امروز
در بلندمدت هیچکسی از این سوءتفاهم بهره نخواهد برد؛ چرا که
جهان
ارتباطات است و حقیقت را نمیتوان پنهان کرد .بنابراین حتی برای مربیان این رشته نیز بهتر
است که با نامی اختصاصی به این ورزش )مانند توآ( به فعالیت نپردازند ،چون دیر یا زود
هنرجویانشان متوجه این تناقض خواهند شد و برای مربیانی که برنامهای بادوام در آموزش
دارند ،این موضوع مفید نخواهد بود.
شاید بتوان گفت تنها برخی افراد موقتی از این سوءتفاهم بهره میبرند و عمدتا ً هم همانها
اصرار بر وجود این نام بر این رشته دارند؛ چرا که نه به فکر هنرجویان هستند و نه جامعه و
ِ
زحمتکش ورزش به خاطر منافع
تنها منافعِ کوتاهمدت خود را در نظر میگیرند .وگرنه مربیان
شخصی اصرار بر انکار حقیقت ندارند؛ اما ضرری که این سوءتفاهم بر جامعه دارد،
جبرانناپذیر است.

ِ
جایگاه ووشوی ایران در
جهان
امروزه ووشو ایران طبق آمار جهانی و با قدرت تمام جایگاه دوم جهان را در اختیار دارد و
این جایگاه را هشت سال است که حفظ کرده .فدراسیون ووشو ایران در حال حاضر شش
کُرسی ارزشمند در فدراسیون جهانی در اختیار دارد که در طول تاریخ ورزش کشور
بیسابقه است .همین طور فدراسیون ووشو ایران جزو پنج فدراسیون برتر کشور است.
جایگاه فدراسیون ووشو ایران در کشور و در جهان افتخارآمیز است و تنها مرجع معتبر
هنرهای رزمی چینی یا ووشو )کُنگفوی چینی( به شمار میآید.
هیچ انجمن یا فدراسیون دیگری از ایران عضو فدراسیون جهانی ووشو نیست و توسط
کمیتهی بیناملللی املپیک به رسمیت شناخته نشده است .این مسئله بسیار شفاف و قابل
پیگیری است.
شاید تمرکز رسانهها روی چند ورزش محدود نیز باعث شده سوءتفاهمهایی از این دست در
پردهای از ابهام باقی بمانند.

۶

برای آگاهی بیشتر نامها و عالئم زیر را به خاطر بسپارید:
✦تنها مرجع رسمی و فنی ووشو و کُنگفوی چینی در جهان که مورد
تایید  IOCکمیته بین املللی املپیک است فدراسیون جهانی ووشو
 International Wusu Federationبا عالمت اختصاری
 IWUFاست .
وب سایت رسمی فدراسیون جهانی www.iwuf.org :

✦ تنها مرجع رسمی و فنی ووشو و کُنگفوی چینی در ایران ،
فدراسیون ووشو ایران است و هیچ انجمن یا فدراسیون دیگری در
ایران وجاهت فنی و قانونی در این حوزه را ندارد .
وب سایت رسمی فدراسیون ووشو ایران www.iranwushufed.ir :

۷

امسال فدراسیون جهانی ووشو  IWUFاقدام به برگزاری مسابقههای ووشو
سنتی با نام »مسابقههای قهرمانی جهان کُنگفو« کرده که در آبان ماه
 ۹۶برگزار میشود و طبیعتا ً تیمی ملی ووشو ایران از فدراسیون ووشو ایران
که عضو فدراسیون جهانی ووشو است ،در این مسابقهها شرکت خواهد کرد؛
نمی دانیم که فدراسیون کُنگفو توآ چه پاسخی به مخاطبان خود خواهد داد!

اردیبهشت ۹۶

حامد کاتوزی
نایب رئیس کمیتهی توسعهی همگانی فدراسیون ووشو
دبیر کمیتهی تایچیچوان فدراسیون ووشو
مربی و داور بیناملللی ووشو )کُنگفوی چینی(

۸

مصاحبهی نمایندهی فدراسیون جهانی ووشو با جت لی
ترجمه :ارسالن حاجینیلی

در سیزدهمین دورهی مسابقههای قهرمانی جهان ووشو در کشور اندونزی ،سفیر
فدراسیون جهانی ووشو ،جت لی به عنوان مهمان افتخاری حضور داشت .ارائهی
سخنرانی در مراسم افتتاحیه و اهدای بخشی از مدالهای قهرمانی به ورزشکاران از جمله
بخشهایی بود که جت لی در آن حضوری پررنگ داشت .در حاشیه این مسابقهها آنتونی
گو ،نایب رئیس فدراسیون جهانی ،مصاحبهای فنی با جت لی انجام داد و دیدگاههای او
را مورد موضوعهای مختلف مرتبط با ووشو جویا شد.
در ادامه منت این مصاحبه را با هم میخوانیم.

۹

آق0ای ج0ت ل0ی ،ب0ه س0یزده0مین دوره م0ساب0قهه0ای قه0رم0ان0ی ج0هان ووش0و خ0وش آم0دی0د .ف0کر
م0یک0نم ه0مهی ش0رک0تک0نندهه0ا از ح0ضور ش0ما در ای0نجا ،ه0یجانزده ش0دهان0د و ای0ن ان0گیزه
ب0سیار زی0ادی ب0رایش0ان ای0جاد خ0واه0د ک0رد .ش0ما خ0ودت0ان ه0م زم0ان0ی قه0رم0ان م0ساب0قهه0ای
ووش00و ب00ودهای00د .ت00صور م00یک00نم از ت00أث00یر و ن00قش م00هم ان00گیزهای ک00ه ح00ضور ش00ما ب00رای ای00ن
ورزش0کاره0ا ای0جاد ک0رده ،آگ0اه0ی ک0ام0ل داش0ته ب0اش0ید .از ن0ظر ش0ما چ0ه تج0رب0های پ ِ
0یش روی
این ورزشکارهاست؟ لطفا ً تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.
م¦ن از ای¦نکه ب¦ه ج¦اک¦ارت¦ا آم¦دهام ت¦ا به¦تری¦نه¦ای ووش¦و ج¦هان را ب¦بینم ،ب¦سیار خ¦وش¦حال¦م .م¦ن ت¦مری¦ن ووش¦و
را از هش¦ت س¦ال¦گی آغ¦از ک¦ردم و از ی¦ازده س¦ال¦گی ب¦ه ن¦قاط م¦ختلف دن¦یا س¦فر م¦یک¦ردم .ای¦ن م¦رب¦وط ب¦ه س¦ال
 1974م¦¦یش¦¦ود .در آن زم¦¦ان ان¦¦گیزهی ب¦¦سیاری ب¦¦رای م¦¦عرف¦¦ی ای¦¦ن ورزش ب¦¦ه م¦¦ردم ج¦¦هان داش¦¦تم .ت¦¦ا ه¦¦فده
س ¦¦ال ¦¦گی ب ¦¦ه ک ¦¦شوره ¦¦ای زی ¦¦ادی س ¦¦فر ک ¦¦ردم .ام ¦¦ا در ن ¦¦های ¦¦ت ب ¦¦ه ای ¦¦ن ن ¦¦تیجه رس ¦¦یدم ک ¦¦ه ای ¦¦ن روش ب ¦¦سیار کُ ¦¦ند
اس ¦ ¦ ¦¦ت .در آن زم ¦ ¦ ¦¦ان ب ¦ ¦ ¦¦رای
م ¦ ¦ ¦¦ن ف ¦ ¦ ¦¦رص ¦ ¦ ¦¦ت ب ¦ ¦ ¦¦ازی ¦ ¦ ¦¦گری و
ای¦ ¦ ¦¦فای ن¦ ¦ ¦¦قش در ی¦ ¦ ¦¦ک ف¦ ¦ ¦¦یلم
ای ¦ ¦ ¦¦جاد ش ¦ ¦ ¦¦د .اج ¦ ¦ ¦¦رای ی ¦ ¦ ¦¦ک
ن ¦ ¦ ¦ ¦¦مای ¦ ¦ ¦ ¦¦ش در ی ¦ ¦ ¦ ¦¦ک ک ¦ ¦ ¦ ¦¦شور
ح ¦ ¦¦داک ¦ ¦¦ثر چ ¦ ¦¦نده ¦ ¦¦زار ب ¦ ¦¦یننده
خ¦واه¦د داش¦ت .در ح¦ال¦ی ک¦ه
ی¦ ¦ ¦¦ک ف¦ ¦ ¦¦یلم چ¦ ¦ ¦¦ندی¦ ¦ ¦¦ن م¦ ¦ ¦¦یلیون
م ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦خ¦اط ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ب و ب ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ی¦ن¦ن¦ده در
کشورهای مختلف دارد.
در دهه ¦¦ای گ ¦¦ذش ¦¦ته ن ¦¦ه ت ¦¦نها
م ¦¦ن ب ¦¦لکه ب ¦¦سیاری از اف ¦¦راد
از ط¦¦ری¦¦ق س¦¦اخ¦¦ت و ن¦¦مای¦¦ش
ف ¦ ¦¦یلم ک ¦ ¦¦وش ¦ ¦¦یدهان ¦ ¦¦د ف ¦ ¦¦ره ¦ ¦¦نگ
چ ¦ ¦¦ین را گس ¦ ¦¦ترش و ت ¦ ¦¦روی ¦ ¦¦ج
ده¦ ¦ ¦¦ند .ب¦ ¦ ¦¦ا ای¦ ¦ ¦¦ن وج¦ ¦ ¦¦ود م¦ ¦ ¦¦ن
اع¦ ¦¦تقاد دارم ت¦ ¦¦الشه¦ ¦¦ای م¦ ¦¦ا
ک¦ ¦¦اف¦ ¦¦ی نیس¦ ¦¦تند .ب¦ ¦¦هوی¦ ¦¦ژه در
م¦ ¦ ¦¦ورد خ¦ ¦ ¦ ِ
¦ود م¦ ¦ ¦¦ن ه¦ ¦ ¦¦ر آن¦ ¦ ¦¦چه
ان¦¦جام دادم ،ف¦¦اص¦¦له زی¦¦ادی
ب ¦ ¦¦ا ح ¦ ¦ ِ¦د ق ¦ ¦¦اب ¦ ¦¦ل ق ¦ ¦¦بول ب ¦ ¦¦رای
خودم دارد.

۱۰

فکر می کنید در حال حاضر ووشو چقدر در جهان شناخته شده است؟
ش¦ای¦د  %90م¦ردم »ک¦ون¦گف¦و « را م¦یش¦ناس¦ند .اگ¦ر »ت¦ایچ¦ی« را در ن¦ظر ب¦گیری¦م ش¦ای¦د  %70م¦ردم ب¦ا
آن آش¦¦نای¦¦ی دارن¦¦د .ای¦¦ن ت¦¦صوری اس¦¦ت ک¦¦ه م¦¦ن دارم ،زی¦¦را م¦¦ن از ط¦¦ری¦¦ق ووش¦¦و ت¦¦بدی¦¦ل ب¦¦ه ف¦¦ردی ش¦¦دم ک¦¦ه
االن هستم .این مأموریتی است که من برای خودم تعریف کردهام ،ایجاد تغییر !

در ح 00 0ال ح 00 0اض 00 0ر م 00 0ا در ص 00 0ددی 00 0م ک 00 0ه واژهی »ووش 00 0و« را ب 00 0ا واژهی م 00 0عروف و بیش 00 0تر
ش0ناخ0تهش0دهی »ک0ون0گ ف0و« ب0رای ت0مام م0خاط0بان ج0هان0ی ه0مراس0تا و ی0کسان م0عرف0ی ک0نیم.
نظر شما در این مورد چیست؟
در بیس¦ت س¦ال گ¦ذش¦ته س¦عی ک¦ردهام پ¦اس¦خی ب¦رای ای¦ن س¦وال پ¦یدا ک¦نم ؛ »ووش¦و چیس¦ت؟ « و »چ¦گون¦ه
آن را ت¦¦عری¦¦ف ک¦¦نیم ؟ « .از ن¦¦ظر م¦¦ن ووش¦¦و م¦¦فهوم¦¦ی ب¦¦سیار ج¦¦ام¦¦ع و ب¦¦زرگ اس¦¦ت .از زم¦¦ان آغ¦¦از ت¦¦اری¦¦خ
بش¦ر دو اص¦ل ) WENف¦ره¦نگ /ی¦ادگ¦یری( و ) WUرزم و ج¦نگ( در ف¦ره¦نگ چ¦ین وج¦ود داش¦تهان¦دWen .
ش ¦¦ام ¦¦ل ادب ¦¦یات ،ه ¦¦نر ،ش ¦¦عر و داس ¦¦تانس ¦¦رای ¦¦ی اس ¦¦ت .م ¦¦ن م ¦¦عموالً ووش ¦¦و را ب ¦¦ا آش ¦¦پزی چ ¦¦ینی م ¦¦قای ¦¦سه
م¦یک¦نم .ش¦ناخ¦ت ج¦هان از آش¦پزی چ¦ینی ت¦ا م¦رح¦له ت¦فکیک آن ب¦ه م¦ناط¦ق و ف¦ره¦نگه¦ای م¦ختلف ن¦یز پ¦یش
رف¦ته اس¦ت .م¦ان¦ند آش¦پزی گ¦ووآن دون¦گ ،آش¦پزی س¦یچ¦وآن ،آش¦پزی ش¦اندون¦گ .ای¦ن در ح¦ال¦ی اس¦ت ک¦ه
واژه و مفهوم »ووشو « در دنیا کامل شناختهشده و معروف نیست.
ام¦¦روزه ،ب¦¦عد از س¦¦اله¦¦ا ت¦¦الش م¦¦ا ب¦¦خشه¦¦ای م¦¦ختلف رزم¦¦ی ،ورزش¦¦ی و م¦¦ساب¦¦قهای ووش¦¦و را ک¦¦نار ه¦¦م
ق¦رار دادهای¦م و در ی¦ک گ¦روه در ن¦ظر م¦یگ¦یری¦م .در ح¦ال¦ی ک¦ه م¦ن دس¦تهب¦ندی دی¦گری ب¦رای ای¦ن ب¦خشه¦ا
م¦¦تصور هس¦¦تم .از زم¦¦ان پ¦¦ای¦¦ان ع¦¦صر س¦¦الحه¦¦ای س¦¦رد ،ه¦¦دف از ی¦¦ادگ¦¦یری ووش¦¦و زی¦¦ر و رو ش¦¦ده اس¦¦ت.
از آن زم¦¦ان ت¦¦ا ک¦¦نون ک¦¦ه دوران س¦¦الحه¦¦ای گ¦¦رم م¦¦حسوب م¦¦یش¦¦ود ،ووش¦¦و ب¦¦ه ت¦¦دری¦¦ج ب¦¦ه ی¦¦ک ورزش و ف¦¦رم
تمرینی تبدیل شده است.
از ن¦ظر م¦ن ووش¦و ب¦ه چ¦هار دس¦ته ت¦قسیم م¦یش¦ود :ب¦خش قه¦رم¦ان¦ی و م¦ساب¦قهای ووش¦و ک¦ه در آن ه¦دف
قه¦¦رم¦¦ان ش¦¦دن اس¦¦ت .ب¦¦خش دوم ،ت¦¦مری¦¦ن ووش¦¦و اس¦¦ت ،ن¦¦ه ب¦¦رای قه¦¦رم¦¦ان¦¦ی ب¦¦لکه ص¦¦رف¦ا ً ب¦¦رای ت¦¦مری¦¦ن ک¦¦ردن
ووش ¦¦و .اف ¦¦راد در ای ¦¦ن ب ¦¦خش ووش ¦¦و را ب ¦¦رای کس ¦¦ب س ¦¦الم ¦¦تی و ورزش ،ت ¦¦مری ¦¦ن م ¦¦یک ¦¦نند .ب ¦¦خش دی ¦¦گر
اس¦¦تفاده از ووش¦¦و ب¦¦رای م¦¦شاغ¦¦ل م¦¦ختلف اس¦¦ت .ب¦¦رخ¦¦ی از ورزش¦¦کاران ب¦¦عد از م¦¦دت¦¦ی ت¦¦مری¦¦ن س¦¦ان¦¦دا ،از
م¦ ¦¦هارت خ¦ ¦¦ود در ح¦ ¦¦وزهه¦ ¦¦ای ارت¦ ¦¦ش ،پ¦ ¦¦لیس و ام¦ ¦¦نیت اس¦ ¦¦تفاده م¦ ¦¦یک¦ ¦¦نند .در ای¦ ¦¦ن ح¦ ¦¦وزهه¦ ¦¦ا م¦ ¦¦هارت ای¦ ¦¦ن
ورزش¦¦کاران ارزش¦¦مند و م¦¦ورد اح¦¦ترام اس¦¦ت .ب¦¦خش آخ¦¦ر ک¦¦ه ب¦¦سیار ارزش¦¦مند اس¦¦ت ،اس¦¦تفاده از ووش¦¦و
ب¦رای س¦اخ¦ت ف¦یلمه¦ای س¦ینمای¦ی ،س¦ری¦اله¦ای ت¦لوی¦زی¦ون¦ی ،ب¦ازیه¦ا و س¦رگ¦رم¦ی اس¦ت .ای¦ن ب¦خش ن¦یز از
ب ¦¦خشه ¦¦ای ک ¦¦لیدی و ب ¦¦زرگ ووش ¦¦و م ¦¦حسوب م ¦¦یش ¦¦ود .ت ¦¦مام ای ¦¦ن چ ¦¦هار ب ¦¦خش ،ج ¦¦زئ ¦¦ی از ووش ¦¦و ح ¦¦ساب
میشوند که امروزه مردم به آن عالقهمندند.

۱۱

ب 00ه ن 00ظر م 00یرس 00د م 00حتوا و م 00فهوم ووش 00و ب 00سیار گس 00تردهت 00ر و عمیقت 00ر از آن اس 00ت ک 00ه
بتوان آن را در قالب روشهای مدرن و تجاری توضیح داد .درست است؟
ش¦ای¦د؛ ب¦ه دل¦یل ای¦نکه ب¦سیار ع¦میق و غ¦نی اس¦ت و س¦اب¦قهی ت¦اری¦خی ب¦سیار ط¦والن¦ی دارد ،م¦عرف¦ی ک¦ردن
آن ب¦ه ج¦هان ی¦کی از دش¦وارت¦ری¦ن م¦سائ¦ل اس¦ت .اگ¦ر ب¦توان آن را ب¦ه ش¦کلی م¦ناس¦ب ت¦وض¦یح داد ،م¦ردم
درس¦ت درک¦ش خ¦واه¦ند ک¦رد .در ای¦نجا ب¦خش ورزش¦ی ووش¦و در ح¦ال اج¦را اس¦ت .ای¦ن ب¦خشی اس¦ت ک¦ه
ب¦¦ا ای¦¦ن ق¦¦سمت از ج¦¦هان و م¦¦ردم آن س¦¦ازگ¦¦ار اس¦¦ت و ت¦¦وس¦¦ط آن¦¦ها درک م¦¦یش¦¦ود .ه¦¦مین ب¦¦خش از ووش¦¦و
اس¦ت ک¦ه ق¦رار اس¦ت وارد امل¦پیک ش¦ود و ت¦روی¦ج پ¦یدا ک¦ند .در ای¦ن ش¦رای¦ط اف¦راد م¦یت¦وان¦ند م¦عنای واق¦عی
ووشو یا »کونگفوی چینی« را درک کنند.
م¦ن ب¦ه ش¦خصه ای¦ن ب¦خش را خ¦وب م¦یش¦ناس¦م .ای¦ن ب¦خش م¦ساب¦قه و رق¦اب¦ت اس¦ت و م¦ن ب¦ه راح¦تی آن
را درک م ¦¦یک ¦¦نم .ب ¦¦عد از آن ب ¦¦ا ق ¦¦وان ¦¦ین م ¦¦ساب ¦¦قه آش ¦¦نا م ¦¦یش ¦¦وم و م ¦¦یت ¦¦وان ¦¦م آن را ت ¦¦روی ¦¦ج ده ¦¦م .م ¦¦ن از
هش ¦¦ت س ¦¦ال ¦¦گی ت ¦¦روی ¦¦ج و گس ¦¦ترش
ووش¦ ¦¦و را ان¦ ¦¦جام م¦ ¦¦یده¦ ¦¦م .ح¦ ¦¦تی
ام ¦¦روزه ه ¦¦م ب ¦¦ه روشه ¦¦ای م ¦¦ختلف
این کار فکر میکنم.

در اینجا بخش ورزشی ووشو در حال اجرا است .این بخشی
است که با این قسمت از جهان و مردم آن سازگار است و توسط
آنها درک میشود .همین بخش از ووشو است که قرار است وارد
املپیک شود و ترویج پیدا کند .در این شرایط افراد میتوانند
معنای واقعی ووشو یا »کونگفوی چینی« را درک کنند.

۱۲

ت 00مام م 00ردم دن 00یا ش 00ما را ب 00ه خ 00اط 00ر ن 00قشی ک 00ه در ووش 00و و ت 00وس 00عهی ف 00ره 00نگ آن داری 00د،
م 00یش 00ناس 00ند و در ای 00ن زم 00ینه ش 00ما ،ن 00فوذ ب 00االی 00ی داری 00د .وض 00عیت گس 00ترش و ت 00روی 00ج
ک0ون0گف0وی چ0ینی ی0ا ووش0و را در ق0رن بیس0ت و ی0کم چ0گون0ه م0یب0ینید؟ و ن0قش ت0ایچ0ی و
ِ
خود شما »تایچی ذن« در آن چیست؟
برنامه
م¦¦ن ه¦¦میشه ف¦¦کر م¦¦یک¦¦نم آن چ¦¦یزی ک¦¦ه از ف¦¦ره¦¦نگ ب¦¦اس¦¦تان¦¦ی م¦¦ا ب¦¦ه ج¦¦ا م¦¦ان¦¦ده ،ووش¦¦و اس¦¦ت .ووش¦¦و ی¦¦ک
ایدئولوژی استراتژیک و یک مفهوم بسیار عمیق و گسترده است.
ام¦روزه چ¦ه م¦ناف¦عی از »م¦حصول« ب¦ه دس¦ت م¦یآی¦ند؟ وق¦تی ه¦مین م¦وارد را ب¦رای ای¦ن ورزش ن¦یز در ن¦ظر
ب¦گیری¦د ،ن¦قش آن در ت¦وس¦عه و گس¦ترش ووش¦و م¦شخص م¦یش¦ود .ب¦ه ع¦نوان م¦ثال رش¦تهی ورزش¦ی گ¦لف
را در ن¦ظر ب¦گیری¦د .ب¦ه ن¦ظر ش¦ما اگ¦ر ص¦نای¦ع ب¦زرگ ت¦ا ای¦ن ان¦دازه در ای¦ن رش¦ته ف¦عال ن¦بودن¦د ،آی¦ا ب¦از ه¦م
م¦¦ردم و ش¦¦رک¦¦ته¦¦ای م¦¦ختلف ب¦¦رای ت¦¦وس¦¦عه و ت¦¦روی¦¦ج آن ت¦¦الش م¦¦یک¦¦ردن¦¦د؟ در واق¦¦ع ورزش گ¦¦لف ن¦¦ظام ی¦¦ا
م¦حوری اس¦ت ک¦ه وق¦تی ت¦وس¦عه پ¦یدا م¦یک¦ند ،ت¦مام¦ی ج¦وان¦ب و ذی¦نفعان آن م¦نتفع م¦یش¦ون¦د .ت¦وس¦عه ی¦اف¦نت
این ورزش منجر به ایجاد ارزش تجاری ،ارزش پخش و ارزش تبلیغات میشود.
م ¦¦ن اع ¦¦تقاد دارم ک ¦¦ه ه ¦¦مه م ¦¦ردم ،از ه ¦¦ر م ¦¦لیت ،ن ¦¦ژاد ،اع ¦¦تقاد س ¦¦یاس ¦¦ی ،ف ¦¦ره ¦¦نگ ی ¦¦ا دی ¦¦نی ک ¦¦ه ب ¦¦اش ¦¦ند ،در
ن¦¦های¦¦ت ب¦¦ه دن¦¦بال س¦¦الم¦¦تی ،ش¦¦ادی و آرام¦¦شان¦¦د .چ¦¦گون¦¦ه م¦¦یت¦¦وان س¦¦الم¦¦تی و ش¦¦ادی را در دن¦¦یای ام¦¦روز
ترویج داد؟ من برای جهان امروز ،نظریهای در مورد تایچی دارم.
م¦¦عموالً م¦¦ا وق¦¦تی از ت¦¦ایچ¦¦ی ح¦¦رف م¦¦یزن¦¦یم ،ذه¦¦نم¦¦ان ب¦¦ه س¦¦مت رش¦¦تهی ت¦¦ایچ¦¦ی چ¦¦وان م¦¦یرود .درس¦¦ت
اس¦¦ت؟ ول¦¦ی ک¦¦لمهی ت¦¦ایچ¦¦ی چ¦¦وان ت¦¦نها ح¦¦دود چ¦¦هارص¦¦د ت¦¦ا ش¦¦شصد س¦¦ال ق¦¦دم¦¦ت و ت¦¦اری¦¦خ مس¦¦تند دارد.
در ف ¦¦ره ¦¦نگ چ ¦¦ینی ،م ¦¦ا م ¦¦فاه ¦¦یمی م ¦¦ان ¦¦ند ی ¦¦ین و ی ¦¦ان ¦¦گ ،آس ¦¦مان و زم ¦¦ین را ب ¦¦ه راح ¦¦تی درک م ¦¦یک ¦¦نیم .آی ¦¦ا
آس¦¦مان و زم¦¦ین وج¦¦ود دارن¦¦د؟ ب¦¦له .آی¦¦ا م¦¦رد و زن وج¦¦ود دارن¦¦د؟ ب¦¦له .اگ¦¦ر ف¦¦قط م¦¦رده¦¦ا وج¦¦ود داش¦¦تند ،آی¦¦ا
ج¦هان ش¦رای¦ط خ¦وب¦ی داش¦ت؟ خ¦یر .در ای¦ن ش¦رای¦ط بش¦ری¦ت ب¦ه وج¦ود ن¦میآم¦د .آی¦ا اگ¦ر ف¦قط س¦رم¦ا وج¦ود
داشت ،بدون گرما ،شرایط خوب میشد؟ خیر ،به هیچ وجه.
چ¦ه ک¦اری ب¦رای آن م¦یت¦وان¦یم ان¦جام ده¦یم؟ ای¦جاد ت¦عادل .ت¦ایچ¦ی ب¦رای چ¦ه ک¦اری اس¦ت؟ ای¦جاد ت¦عادل.
ت ¦¦عادل در ه ¦¦مه ج ¦¦ا دی ¦¦ده م ¦¦یش ¦¦ود .س ¦¦یاس ¦¦ت ن ¦¦یاز ب ¦¦ه ت ¦¦عادل دارد .اق ¦¦تصاد ،م ¦¦ناب ¦¦ع و ...ن ¦¦یاز ب ¦¦ه ت ¦¦عادل
دارن ¦¦د .ح ¦¦تی ب ¦¦دن م ¦¦ا ب ¦¦ه ت ¦¦عادل ن ¦¦یاز دارد .در ق ¦¦رن بیس ¦¦ت و ی ¦¦کم ه ¦¦یچ ک ¦¦سی ب ¦¦دون ت ¦¦ایچ ¦¦ی )ت ¦¦عادل(
ن¦¦میت¦¦وان¦¦د زن¦¦دگ¦¦ی ک¦¦ند .اگ¦¦ر ش¦¦ما خ¦¦یلی ک¦¦ار ک¦¦نید و وق¦¦تی ب¦¦رای خ¦¦ان¦¦واده ن¦¦داش¦¦ته ب¦¦اش¦¦ید ،دچ¦¦ار م¦¦شکل
خواهید شد .پس حتی زندگی نیز به تعادل نیاز دارد.
ت¦¦ایچ¦¦ی ج¦¦ال¦¦بت¦¦ری¦¦ن ب¦¦خش ف¦¦لسفهی چ¦¦ینی اس¦¦ت ک¦¦ه از ت¦¦عادل ح¦¦رف م¦¦یزن¦¦د .ت¦¦ایچ¦¦ی چ¦¦وان ی¦¦ک ت¦¦کنیک
اس¦¦ت ک¦¦ه ب¦¦خشه¦¦ای داخ¦¦لی ب¦¦دن م¦¦ا را ب¦¦ه ت¦¦عادل م¦¦یرس¦¦ان¦¦د .از ن¦¦ظر م¦¦ن بش¦¦ری¦¦ت ن¦¦یاز ب¦¦ه ت¦¦عادل دارد.
بنابراین ما با استفاده از تایچی ذن سعی در توسعه و گسترش سالمتی و شادی داریم.
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ای¦¦نکه ف¦¦ردی ب¦¦رای ای¦¦جاد ت¦¦عادل ت¦¦الش و ت¦¦مری¦¦ن ان¦¦جام ده¦¦د ی¦¦ا خ¦¦یر ،م¦¦وض¦¦وع¦¦ی اس¦¦ت ک¦¦ه ت¦¦ا ک¦¦نون ب¦¦ا اف¦¦راد
زی¦ادی در م¦ورد آن ب¦حث ک¦ردهام .ب¦ه ن¦ظر م¦ن ح¦تی رش¦تهای م¦ان¦ند م¦ارات¦ن ،ب¦دون ت¦ایچ¦ی ن¦میت¦وان¦د ق¦وی و
ب¦¦ادوام ب¦¦اش¦¦د .ی¦¦ک دون¦¦دهی م¦¦ارات¦¦ن ک¦¦ه م¦¦ساف¦¦ت چه¦¦ل و دو ک¦¦یلوم¦¦تر را م¦¦یدود ،ب¦¦ای¦¦د ب¦¦دن خ¦¦ود را آرام ن¦¦گه
دارد تا بتواند انرژی را به صورت یکنواخت در آن پخش کند .این همان تایچی است.
م¦ن ف¦همیدهام ک¦ه ت¦ای چ¦ی م¦یت¦وان¦د ت¦عادل را ب¦رای ک¦ار م¦ن ،رواب¦طم ب¦ا همس¦رم ،وال¦دی¦نم و ف¦رزن¦دان¦م ای¦جاد
ک ¦¦ند .ب ¦¦ه ه ¦¦مین دل ¦¦یل ب ¦¦ه م ¦¦طال ¦¦عه و ت ¦¦مری ¦¦ن ت ¦¦ایچ ¦¦ی م ¦¦یپ ¦¦ردازم .ب ¦¦ه ع ¦¦نوان ی ¦¦ک ف ¦¦رم و رش ¦¦ته م ¦¦ساب ¦¦قهای ،م ¦¦ن
تایچی و ووشو را تحسین میکنم .من عاشق دیدن مسابقههای ووشو هستم.

ام¦¦یدوارم ک¦¦ه ووش¦¦و و ت¦¦ایچ¦¦ی ب¦¦ه ج¦¦ام¦¦عهی ان¦¦سانه¦¦ا و زن¦¦دگ¦¦ی آنه¦¦ا ک¦¦مک ک¦¦ند .ب¦¦زرگت¦¦ری¦¦ن
م¦¦سئلهی ج¦¦ام¦¦عه بش¦¦ری در ق¦¦رن ح¦¦اض¦¦ر ،ای¦¦ن اس¦¦ت ک¦¦ه م¦¦یخ¦¦واه¦¦یم ه¦¦مه چ¦¦یز س¦¦ری¦¦ع ب¦¦اش¦¦د.
ه¦¦واپ¦¦یما ب¦¦ای¦¦د س¦¦ری¦¦ع ب¦¦اش¦¦د ،م¦¦اش¦¦ین ب¦¦ای¦¦د س¦¦رع¦¦ت زی¦¦اد داش¦¦ته ب¦¦اش¦¦د ،ق¦¦طار ب¦¦ای¦¦د س¦¦ری¦¦عال¦¦سیر
باشد ،سرعت اینترنت و مکاملههای تلفنی باید باال باشد؛ همه چیز باید سریع باشد.
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در ن¦تیجه حج¦م اط¦الع¦ات¦ی ک¦ه م¦ا در ای¦ن ق¦رن دری¦اف¦ت م¦یک¦نیم ،ب¦سیار بیش¦تر از س¦اله¦ای ده¦هی ه¦فتاد
ی¦¦ا هش¦¦تاد م¦¦یالدی اس¦¦ت .م¦¦ا ان¦¦بوه¦¦ی از اط¦¦الع¦¦ات را دری¦¦اف¦¦ت م¦¦یک¦¦نیم ،ول¦¦ی ب¦¦هواق¦¦ع چ¦¦ه م¦¦یزان¦¦ی از ای¦¦ن
حج¦¦م را م¦¦یت¦¦وان¦¦یم ج¦¦ذب ک¦¦نیم؟ ام¦¦روزه ب¦¦یماریه¦¦ای زن¦¦دگ¦¦ی شه¦¦ری بیش¦¦تر و وخ¦¦یمت¦¦ر م¦¦یش¦¦ون¦¦د ،م¦¦ان¦¦ند
افس ¦¦ردگ ¦¦ی و اض ¦¦طراب .در ک ¦¦ل ج ¦¦هان در  ۳۶۵روز س ¦¦ال ،ب ¦¦ال ¦¦غ ب ¦¦ر پ ¦¦نج ه ¦¦زار م ¦¦ساب ¦¦قه م ¦¦ارات ¦¦ن ب ¦¦رگ ¦¦زار
م¦¦یش¦¦ود .پ¦¦نج ه¦¦زار م¦¦ساب¦¦قه .ول¦¦ی در ط¦¦ول  ۳۶۵روز س¦¦ال چ¦¦ند ن¦¦فر س¦¦رع¦¦ت خ¦¦ود را ک¦¦اه¦¦ش م¦¦یده¦¦ند ت¦¦ا
ت¦¦ایچ¦¦ی ت¦¦مری¦¦ن ک¦¦نند؟ ت¦¦مری¦¦ن ت¦¦ایچ¦¦ی ب¦¦ه ش¦¦ما ک¦¦مک م¦¦یک¦¦ند م¦¦یان ح¦¦رک¦¦ت س¦¦ری¦¦ع و ح¦¦رک¦¦ت کُ¦¦ند ت¦¦عادل
ای¦جاد ک¦نید .ب¦عد از ت¦مری¦ن آرام¦ش ی¦ا ب¦عد از ت¦مری¦ن ب¦ا س¦رع¦ت آهس¦ته ،ش¦ما م¦یت¦وان¦ید س¦ری¦عت¦ر ح¦رک¦ت
ک¦نید .ب¦ناب¦رای¦ن م¦ن اع¦تقاد دارم ک¦ه آرام¦ش م¦وض¦وع¦ی اس¦ت ک¦ه ان¦سانه¦ا در ق¦رن بیس¦ت و ی¦کم م¦یت¦وان¦ند
با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
آی¦ا ای¦ن ووش¦و اس¦ت؟ م¦یت¦وان¦ید ب¦گوی¦ید ک¦ه ت¦ایچ¦ی ،ه¦م ب¦خشی از ووش¦و در دوران م¦عاص¦ر اس¦ت .آی¦ا
خ ِ
¦ود ووش¦و اس¦ت؟ ب¦ه ن¦ظر م¦ن ف¦رات¦ر از ووش¦و اس¦ت .ت¦الش م¦ن ای¦ن اس¦ت ک¦ه م¦ردم ت¦عادل را در ب¦دن خ¦ود
درک کنند.

ت¦ایچ¦ی ن¦حوه ف¦کر ک¦ردن اس¦ت ،در ح¦ال¦ی ک¦ه ت¦ایچ¦ی چ¦وان ی¦ک ف¦رم ن¦مای¦ش و ارائ¦ه اس¦ت.
در چ¦ارچ¦وب ف¦لسفه ت¦ایچ¦ی ،ف¦رمه¦ای ت¦ایچ¦ی چ¦وان ب¦خشی از آن خ¦واه¦ند ب¦ود .ت¦ایچ¦ی
ی¦وگ¦ا ،ت¦ایچ¦ی م¦ارات¦ن ی¦ا ه¦ر ف¦رم دی¦گری ن¦یز م¦یت¦وان¦د وج¦ود داش¦ته ب¦اش¦د .ن¦کته ای¦ن اس¦ت
ک ¦¦ه در چ ¦¦ارچ ¦¦وب ای ¦¦ن ف ¦¦لسفه ت ¦¦الش ک ¦¦نیم از ن ¦¦یروی درون ¦¦ی خ ¦¦ود ب ¦¦رای ن ¦¦مای ¦¦ش م ¦¦هارتم ¦¦ان
سود ببریم .این چیزی است که من روی آن کار میکنم.

تایچی جالبترین بخش فلسفهی چینی است که از
تعادل حرف میزند .تایچی چوان یک تکنیک است که
بخشهای داخلی بدن ما را به تعادل میرساند .از نظر
من بشریت نیاز به تعادل دارد.
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نگاهی به چیکُنگ پنج حیوان
حرکتهایی الهام گرفته از طبیعت
نینا آسیایی
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وو چ¦¦ین ش¦¦ی )ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای پ¦¦نج ح¦¦یوان( مج¦¦موع¦¦های از ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای¦¦ی ف¦¦یزی¦¦کی و ت¦¦نفسیان¦¦د ک¦¦ه از ح¦¦رک¦¦ته¦¦ای
دیگر جانداران ،یعنی حیوانها و پرندهها الگوبرداری شدهاند.
ای ¦¦ن مج ¦¦موع ¦¦ه ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ا رن ¦¦گ ،ب ¦¦و و م ¦¦اه ¦¦یتی اص ¦¦یل و
م¦نحصرب¦هف ِ
¦رد چ¦ینی دارن¦د ک¦ه ت¦وس ِ¦ط ط¦بیب س¦لسلهی
ِ
هان شرقی هوآ تو ُو ) (Hua Touطراحی شدهاند.
او ای ¦¦ن مج ¦¦موع ¦¦ه را ب ¦¦ه اس ¦¦تناد از اص ¦ ِ
¦ول ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ای
چ¦ین ب¦اس¦تان و ب¦ر اس ِ
¦اس ن¦ظری¦هی ع¦ملکرد ان¦دامه¦ای
درون¦ی ،م¦ری¦دی¦نه¦ا و ه¦مچنین اص¦ ِل چ¦رخ¦ش ان¦رژی و
خون در بدن انسان ،تهیه و تنظیم کرد.
ه¦وآ ت¦وو ب¦ا م¦شاه¦دهی دق¦یق ،م¦طال¦عه و ب¦ررس¦ی رف¦تارِ
وی ¦¦ژه و م ¦¦نحصرب ¦¦هف ¦¦رد ب ¦¦بر ،گ ¦¦وزن ،خ ¦¦رس ،م ¦¦یمون و
پ¦¦رن¦¦دگ¦¦ان ب¦¦ه دس¦¦تاورده¦¦ای¦¦ی ع¦¦میقی رس¦¦ید .او ب¦¦ه ای¦¦ن
ن¦¦تیجه رس¦¦ید ک¦¦ه در ط¦¦بیعت ،ح¦¦یوانه¦¦ای وح¦¦شی م¦¦دام
و از روی غ¦ ¦ ¦¦ری¦ ¦ ¦¦زه ح¦ ¦ ¦¦رک¦ ¦ ¦¦ته¦ ¦ ¦¦ای¦ ¦ ¦¦ی م¦ ¦ ¦¦شخص ان¦ ¦ ¦¦جام
م ¦¦یده ¦¦ند ت ¦¦ا س ¦¦رش ¦¦ت ط ¦¦بیعی و ذات ¦¦ی خ ¦¦ود را ت ¦¦قوی ¦¦ت
ک¦ ¦ ¦¦نند و م¦ ¦ ¦¦هارته¦ ¦ ¦¦ای¦ ¦ ¦¦ی را ارت¦ ¦ ¦¦قا ده¦ ¦ ¦¦ند ک¦ ¦ ¦¦ه م¦ ¦ ¦¦وج¦ ¦ ¦¦ب
بقایشان میشود.

ب ¦¦رای س ¦¦هول ¦¦ت و راه ¦¦نمای ¦¦ی ه ¦¦نرج ¦¦وی ¦¦ان در به ¦¦رهگ ¦¦یری از ای ¦¦ن مج ¦¦موع ¦¦ه ،از اص ¦ ِ
¦ول ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ای چ ¦¦یک ¦¦نگ
ب ¦¦اس ¦¦تان ک ¦¦ه ش ¦¦ام ¦¦ل ه ¦¦ماه ¦¦نگی ذه ¦¦ن ب ¦¦ا ب ¦¦دن ب ¦¦ه ه ¦¦نگام اج ¦¦رای ح ¦¦رک ¦¦ته ¦¦اس ¦¦ت ،اس ¦¦تفاده ش ¦¦ده اس ¦¦ت .آنه ¦¦ا
م¦عتقد ب¦ودن¦د ک¦ه ذه¦ن ب¦ای¦د ب¦ا ح¦رک¦ت ه¦ماه¦نگ ب¦اش¦د و ت¦مری¦نه¦ای درون¦ی و ب¦یرون¦ی ب¦ای¦د ب¦ا ه¦م ت¦لفیق ش¦ون¦د
تا یکپارچه اجرا شوند.
ت¦کنیکه¦ای الزم ب¦رای اج¦رای ح¦رک¦ته¦ا چ¦ندان پ¦یچیده و س¦خت نیس¦تند ،ب¦ناب¦رای¦ن ی¦ادگ¦یری و تس¦لط ب¦رآنه¦ا
هم دشوار نیست .همهی افراد در گروههای سنیِ متفاوت میتوانند این تمرینها را انجام دهند.
م¦هم ای¦نکه اث¦ ِر س¦الم¦تیب¦خشی ای¦ن ت¦مری¦نه¦ا چ¦ه در س¦طح ف¦یزی¦کی و چ¦ه در س¦طح ذه¦نی ،پ¦س از دورهی
زم¦ان¦ی م¦شخص ک¦ه از اج¦را وت¦مری¦ن آنه¦ا ب¦گذرد ،آش¦کار م¦یش¦ود .ای¦ن ت¦أث¦یره¦ا ش¦ام¦ل ت¦قوی¦ت ع¦ضلهه¦ا و
اس¦تخوانه¦ا ،اف¦زای¦ش چ¦رخ¦ش ان¦رژی ح¦یات¦ی و خ¦ون ،ج¦لوگ¦یری از ب¦روز ب¦یماریه¦ا و س¦پس درم ِ
¦ان آنه¦ا،
حفظ سالمتی و افزایش طول عمر است.
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ِ
گروه تمرینهای بیرونی و درونی تقسیم میشوند:
تمرینهای وو چین شی به دو
ت¦مری¦نه¦ای¦ی ک¦ه ب¦ر ب¦خش ف¦یزی¦کی و ح¦رک¦تیِ ت¦نه ،دس¦ت و پ¦ا ت¦أک¦ید دارن¦د و م¦وج¦ب ت¦قوی¦ت ق ِ
¦درت ج¦سمان¦ی
میشوند ،تمرینهای بیرونی در نظر گرفته میشوند.
ت¦ ¦¦مری¦ ¦¦نه¦ ¦¦ای¦ ¦¦ی ک¦ ¦¦ه ب¦ ¦¦ر ب¦ ¦ ِ
¦خش ذه¦ ¦¦نیِ ح¦ ¦¦رک¦ ¦¦ته¦ ¦¦ا ی¦ ¦¦عنی ال¦ ¦¦گوب¦ ¦¦رداری و ت¦ ¦¦قلید از خ¦ ¦¦لق و خ¦ ¦¦و ،خ¦ ¦¦صلته¦ ¦¦ا و
وی¦ژگ¦یه¦ای م¦نحصرب¦هف ِ
¦رد ذات¦ی و درون¦ی ه¦ر ح¦یوان ت¦أک¦ید دارن¦د ،ت¦مری¦نه¦ای درون¦ی ن¦ام دارن¦د .ح¦رک¦ته¦ای
قرینه برای یادگیری ،راحت و امناند .وو چین شی قرینه است و میشود آن را پیوسته اجرا کرد.

ب¦ ¦¦ه ط¦ ¦¦و ِر خ¦ ¦¦الص¦ ¦¦ه ،ت¦ ¦¦مری¦ ¦¦نه¦ ¦¦ای درون¦ ¦¦ی ب¦ ¦¦رای ت¦ ¦¦مرک¦ ¦¦ز ذه¦ ¦¦ن و
تمرینهای بیرونی برای برای رهایی بدن کاربرد دارند.
به ¦¦تر اس ¦¦ت ای ¦¦ن مج ¦¦موع ¦¦ه ح ¦¦رک ¦¦ته ¦¦ا را در ادام ¦¦هی ی ¦¦کدی ¦¦گر و
ب ¦¦هت ¦¦رت ¦¦یب اج ¦¦را ک ¦¦نید .ای ¦¦ن ت ¦¦رت ¦¦یب ع ¦¦بارت اس ¦¦ت از ب ¦¦بر ،گ ¦¦وزن،
خرس ،میمون و پرنده.
ه ¦¦ر ک ¦¦دام از ای ¦¦ن س ¦¦ری ح ¦¦رک ¦¦ته ¦¦ا وی ¦¦ژگ ¦¦یه ¦¦ای خ ¦ ِ
¦اص خ ¦¦ود و
ت¦¦أث¦¦یری چ¦¦شمگیرد دارن¦¦د ک¦¦ه ب¦¦ا اج¦¦رای دق¦¦یق ،ق¦¦اب ¦ ِل دس¦¦تیاب¦¦ی
خ¦واه¦ند ب¦ود .ه¦ر ف¦رم¦ی ک¦ه ب¦ه ح¦یوان¦ی خ¦اص اخ¦تصاص داده
م ¦ ¦¦یش ¦ ¦¦ود ،دو ب ¦ ¦¦خش ح ¦ ¦¦رک ¦ ¦¦تی دارد ک ¦ ¦¦ه ه ¦ ¦¦ر ک ¦ ¦¦دام اث ¦ ¦¦ره ¦ ¦¦ای ¦ ¦¦ی
متفاوتی به دنبال خواهند داشت.
ب¦¦ه ط¦¦ور م¦¦ختصر اش¦¦ارهای ب¦¦ه ب¦¦رخ¦¦ی از ف¦¦وای¦¦د ای¦¦ن ح¦¦رک¦¦ته¦¦ا،
خواهیم داشت.
ال¦¦بته ش¦¦ما م¦¦یت¦¦وان¦¦ید م¦¦طال¦¦ب م¦¦رب¦¦وط ب¦¦ه پ¦¦نج ح¦¦یوان را ب¦¦ه ط¦¦ور
ک ¦¦ام ¦¦ل در ج ¦¦زوهای ک ¦¦ه ب ¦¦ه زودی منتش ¦¦ر خ ¦¦واه ¦¦د ش ¦¦د ،م ¦¦طال ¦¦عه
کنید.
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ببر
ِ
حرکت اول ببر است.
با توجه به آنچه در ابتدا مطرح کردیم،
زم ¦¦ان ¦¦ی ک ¦¦ه ت ¦¦مری ¦¦ن ب ¦¦بر را اج ¦¦را م ¦¦یک ¦¦نید ،ب ¦¦ای ¦¦د ش ¦¦جاع ¦¦ت و درن ¦¦ده ب ¦¦ودن آن را ن ¦¦مای ¦¦ش و ق ¦¦درت ¦¦ش را در خ ¦¦ود
پ¦رورش ده¦ید .ب¦ا چ¦شمان¦ی خ¦یره م¦ثل ب¦بری ک¦ه ب¦ه ط¦عمهی خ¦وی¦ش ن¦گاه م¦یک¦ند و دس¦تان¦ی ک¦ه ب¦ه س ِ
¦مت ب¦یرون
ک¦¦شیده ش¦¦دهان¦¦د و ح¦¦رک¦¦ت ب¦¦رگش¦¦تیِ ق¦¦درت¦¦مند .ح¦¦رک¦¦ته¦¦ا در ع¦ ِ
¦ین ق¦¦درت ب¦¦ای¦¦د ب¦¦ا ن¦¦رم¦¦ی و آرام¦¦ش درون¦¦ی اج¦¦را
شوند .مانند تندر سخت و شدید ،مانند کوه موقر و استوار.
در ب ¦¦خش اول ای ¦¦ن ح ¦¦رک ¦¦ت ،ب ¦¦ا ب ¦¦ازدم ه ¦¦وای ک ¦¦هنه خ ¦¦ارج م ¦¦یش ¦¦ود ،در ن ¦¦تیجه چ ¦¦رخ ¦¦ش ان ¦¦رژی چ ¦¦ی ،در ف ¦¦ضای
خ¦ال¦ی ش¦کم و ق¦فسه س¦ینه اف¦زای¦ش م¦یی¦اب¦د و ع¦ملکرد آن ت¦نظیم م¦یش¦ود .در ح¦ال¦ی ک¦ه ت¦أث¦یر و ع¦ملکرد ب¦خش
دوم ِ حرکت ،روی ستون مهرههاست.
ِ
ت ¦ ¦¦مری ¦ ¦ ِ¦ن خ ¦ ¦¦م ش ¦ ¦¦دن و ای ¦ ¦ ِ
¦عطاف مه ¦ ¦¦رهه ¦ ¦¦ای ک ¦ ¦¦مری م ¦ ¦¦یش ¦ ¦¦ود ،م ¦ ¦¦یزان
¦جاد ک ¦ ¦¦شش در ب ¦ ¦¦دن ،ب ¦ ¦¦اع ¦ ¦¦ث به ¦ ¦¦بود ان ¦ ¦
ان ¦¦عطافپ ¦¦ذی ¦¦ری و ن ¦¦رم ¦یِ آنه ¦¦ا را اف ¦¦زای ¦¦ش م ¦¦یده ¦¦د و ه ¦¦مچنین م ¦¦وج ¦¦ب ای ¦¦جاد ان ¦¦حنای ط ¦¦بیعی س ¦¦تون مه ¦¦رهه ¦¦ا
میشود.

گوزن
گ¦¦وزن در دوی¦¦دن چس¦¦ت و چ¦¦اب¦¦ک اس¦¦ت ،ب¦¦الف¦¦اص¦¦له ب¦¦یح¦¦رک¦¦ت م¦¦یایس¦¦تد و ب¦¦رای زم¦¦ان¦¦ی ط¦¦والن¦¦ی ه¦¦وش¦¦یار و
گ¦وش ب¦هزن¦گ اس¦ت .ت¦مری¦ن گ¦وزن ب¦ای¦د ن¦رم ،آهس¦ته و آرام اج¦را ش¦ود .پ¦اه¦ای خ¦ود را ب¦ا ی¦ک ج¦هش ب¦ه راح¦تی
ت¦وأم ب¦ا آرام¦ش ب¦کشید ،گ¦وی¦ی گ¦وزن¦ی هس¦تید ک¦ه آزاد ،ره¦ا و ش¦اد ب¦ا گ¦وزنه¦ای دی¦گر در دش¦ت و دم¦ن ب¦ازی
م¦یک¦ند .ب¦خش اول ح¦رک¦ت م¦وج¦ب م¦یش¦ود چ¦رخ¦ش ،پ¦یچش و خ¦م ش¦دن ب¦ه په¦لو ،ب¦اع¦ث چ¦رخ¦ش ک¦ام¦ل س¦تون
ِ
شدن کمر و پهلو جلوگیری میکند.
مهرهها شود ،عضلههای کمر را تقویت میکند و از چاق
¦خش دوم ح¦¦رک¦¦ت ،ب¦¦ه ک¦ ِ
در ح¦¦ال¦¦ی ک¦¦ه ب¦ ِ
¦شش ای¦¦جادش¦¦ده در ع¦¦ضلهه¦¦ای ش¦¦ان¦¦ه ه¦¦ا و ک¦¦مر ب¦¦ه وس¦¦یلهی چ¦¦رخ ¦شِ
ب¦االت¦نه و ک ِ
¦شش دس¦ته¦ا ب¦ه ج¦لو ،ب¦اع¦ث درم¦ان و ج¦لوگ¦یری از خ¦شکیِ ش¦ان¦هه¦ا و آس¦یبه¦ای گ¦ردن م¦یش¦ود.
وق¦¦تی ش¦¦کم را م¦¦نقبض م¦¦یک¦¦نید و ک¦¦مر را ب¦¦ه ش¦¦کل ک¦¦مان¦¦ی در ک¦¦شش درم¦¦یآوری¦¦د ،م¦ ِ
¦یزان ک¦¦شش در ق¦¦فسهی
ِ
انحراف ستون فقرات را درمان میکند.
سینه و کمر افزایش مییابد و این امر
ای¦¦ن ت¦¦مری¦¦ن ،ان¦¦رژیِ ی¦¦ان¦¦گ را در ک¦ ِل ب¦¦دن ب¦¦اال م¦¦یب¦¦رد ک¦¦ه م¦¦کان¦¦یزم ِ آن را در ج¦¦زوهی پ¦¦نج ح¦¦یوان ب¦¦ه ط¦¦ور ک¦¦ام¦¦ل
توضیح خواهیم داد.

۱۹

خرس
زم¦ان¦ی ک¦ه ای¦ن ت¦مری¦ن را ان¦جام م¦یده¦ید ،ب¦ای¦د رف¦تاره¦ای ط¦بیعیِ خ¦رس از ج¦مله س¦نگینی ،رخ¦وت ،ک¦ندی و زم¦خت
¦ان اج ¦¦رای ای ¦¦ن ت ¦¦مری ¦¦ن ،ان ¦¦رژیِ چ ¦¦ی ت ¦¦وس ¦¦ط ذه ¦¦ن ب ¦¦ه س ¦ ِ
ب ¦¦ودن را ن ¦¦شان ده ¦¦ید .در زم ¦ ِ
¦مت دان ¦¦تین پ ¦¦ای ¦¦ین ج ¦¦اری
م¦¦یش¦¦ود .ح¦¦رک¦ ِ
¦ت ب¦¦یرون¦¦ی را ب¦¦ا ت¦¦مرک¦¦ز و ق¦¦درت اج¦¦را ک¦¦نید ،در ح¦¦ال¦¦ی ک¦¦ه ب¦ ِ
¦خش درون¦یِ آن را ب¦¦ای¦¦د ب¦¦ا ث¦¦بات و ن¦¦رم
اجرا کنید.
ف¦رم ِ ب ِ
¦خش اول ح¦رک¦ت م¦رت¦بط ب¦ا ع¦ضلهه¦ا و مه¦رهه¦ای ک¦مر اس¦ت ک¦ه م¦وج¦ب درم¦ان ی¦ا ج¦لوگ¦یری از س¦فت ش¦دن و
آسیبهای سطحی بافت ناحیهی کمر میشود.
¦ب چ¦¦رخ¦ ِ
زم¦¦ان¦¦ی ک¦¦ه ب¦¦االت¦¦نه را ب¦¦ه ه¦¦مراه دس¦¦ته¦¦ا ح¦ ِ
¦ول م¦¦حو ِر ش¦¦کم و په¦¦لو م¦¦یچ¦¦رخ¦¦ان¦¦ید ،ای¦¦ن ام¦¦ر م¦¦وج¦ ِ
¦ش ان¦¦رژیِ
ِ
¦ملکرد م¦ ¦¦عده و ط¦ ¦¦حال م¦ ¦¦یش¦ ¦¦ود .در ب¦ ¦ ِ
ِ
¦خش دوم ف¦ ¦¦رم ،وق¦ ¦¦تی ب¦ ¦¦دن خ¦ ¦¦ود را ب¦ ¦¦ه ط¦ ¦¦رف¦ ¦¦ین
¦رورش ع¦ ¦
چ ¦ ¦یِ درون¦ ¦¦ی و پ¦ ¦
ِ
¦ملکرد ط¦حال و ک¦بد را ت¦نظیم م¦یک¦ند .زم¦ان¦ی ک¦ه
م¦یچ¦رخ¦ان¦ید ،ای¦ن ک¦ار روی م¦حوط¦هی ش¦کمی اث¦ر م¦یگ¦ذارد و ع
ِ
¦شیدن ل ¦¦گن گ ¦¦ام ب ¦¦رم ¦¦یداری ¦¦د ،ن ¦¦وس ¦¦ان ای ¦¦جادش ¦¦ده ب ¦¦ه واس ¦¦طهی ق ¦¦دم م ¦¦حکم ِ ش ¦¦ما ،م ¦¦وج ¦¦ب ق ¦¦وی ش ¦¦دن
ب ¦¦ا ب ¦¦اال ک ¦
عضلههای اطراف استخوانهای لگن میشود.

میمون
م ¦¦یمون ب ¦¦اه ¦¦وش و زرن ¦¦گ اس ¦¦ت و ب ¦¦ه ب ¦¦اال رف ¦¦نت س ¦¦ری ¦¦ع از درخ ¦¦ت ع ¦¦الق ¦¦ه دارد .زم ¦¦ان ¦¦ی ک ¦¦ه ت ¦¦مری ¦¦ن م ¦¦یمون را اج ¦¦را
میکنید ،هم حرکتهای آرام و نرم دارید و هم سریع بودن میمون را نشان میدهید.
ِ
فرض باال بودن سرعت پنجهی میمون اجرا میشود واکنش عصبی عضالنی را
در فرم ِ اول که حرکت ،با
افزایش میدهد و بر عملکرد قلب و گردش خون اثر میگذارد.
در ح¦ال¦ی ک¦ه در ق¦سمت دوم ف¦رم ،ح¦رک¦ت چ¦شمه¦ا ک¦ه در ام¦تداد ح¦رک¦ت گ¦ردن ان¦جام م¦یش¦ود ،چ¦رخ¦ش خ¦ون در
م¦غز اف¦زای¦ش م¦یی¦اب¦د .ب¦ه ط¦ور ک¦لی ،اج¦رای ای¦ن ف¦رم ب¦رای ف¦رون¦شان¦دن خ¦شم و افس¦ردگ¦یه¦ای روان¦ی ب¦سیار م¦فید
است.

پرنده
ت¦¦مری¦¦ن پ¦¦رن¦¦ده ،ش¦¦ام¦¦ل ت¦¦قلید از ُدرن¦¦ا م¦¦یش¦¦ود؛ پ¦¦رن¦¦دهای ک¦¦ه ب¦¦ه ط¦¦ور ب¦¦اس¦¦تان¦¦ی ن¦¦ماد آرام¦¦ش ،ن¦¦رم¦¦ی و ط¦ ِ
¦ول ع¦¦مر
اس¦ت .در ت¦مری¦ن ای¦ن ح¦رک¦ت ،ب¦ای¦د ص¦اف ایس ِ
¦تادن ُدرن¦ا را ن¦شان ده¦ید :ب¦ا م¦نقاری ب¦ه ب¦اال ک¦شیده ک¦ه ح¦اک¦ی
ِ
نهایت آرامش میگشاید.
از سبکباری و رضایت است و به همان اندازه ،بالهایش را در
ِ
تمرین پرنده گردش انرژی چی و خون را در تمام مریدینها افزایش میدهد و قدرت حرکت دست و پا را
بهبود میبخشد.
در اج¦رای ف¦رم ِ اول ،ب¦ا ب¦اال ب¦ردن دس¦ته¦ا گ¦نجای¦ش ق¦فسهی س¦ینه اف¦زای¦ش م¦یی¦اب¦د و ب¦ا ف¦شار ک¦ف دس¦ته¦ا ب¦ه
س¦¦مت پ¦¦ای¦¦ین و ب¦¦ازدم ،م¦¦یزان ان¦¦رژی چ ¦یِ ج¦¦اری ب¦¦ه س¦¦مت دانت¦¦ین اف¦¦زای¦¦ش م¦¦یی¦¦اب¦¦د و پ¦¦اک¦¦سازی و گ¦¦نجای ¦شِ
اصلیِ ریهها بهبود مییابد.
در ف¦¦رم ِ دوم ،ت¦¦رک¦ ِ
¦یب ح¦¦رک¦¦ت ب¦¦ا ت¦¦مری¦¦ن ت¦¦نفس م¦¦وج¦¦ب م¦¦یش¦¦ود ب¦¦ا ح¦¦رک¦¦ت ب¦¦ازوه¦¦ا ب¦¦ه ب¦¦اال و پ¦¦ای¦¦ین ،حج¦¦م ق¦¦فسهی
س¦ینه و ت¦نفس اف¦زای¦ش پ¦یدا ک¦ند ،ب¦اع¦ث م¦اس¦اژِ ق¦لب و ری¦هه¦ا م¦یش¦ود و ع¦ملکرد اک¦سیژنرس¦ان¦یِ خ¦ون را به¦بود
میبخشد.
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تائویین 導引
چیکُنگهایی باستانی
ارسالن حاجی نیلی

ت ¦¦ائ ¦¦وی ¦¦ین ن ¦¦ام مج ¦¦موع ¦¦های از ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ای ب ¦¦اس ¦¦تان ¦¦ی چ ¦¦یک ¦¦نگ اس ¦¦ت ک ¦¦ه منج ¦¦ر ب ¦¦ه
ت ¦¦قوی ¦¦ت ،اف ¦¦زای ¦¦ش ان ¦¦عطافپ ¦¦ذی ¦¦ری و ق ¦¦درت ب ¦¦دن م ¦¦یش ¦¦ون ¦¦د .ای ¦¦ن ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ا ت ¦¦اث ¦¦یری
ب¦¦سیار ب¦¦ر ای¦¦جاد ه¦¦ماه¦¦نگی م¦¦یان ب¦¦دن ،ذه¦¦ن و روح دارن¦¦د .مج¦¦موع¦¦هی ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای
ت ¦¦ائ ¦¦وی ¦¦ین در ط ¦¦ول چ ¦¦ند ه ¦¦زار س ¦¦ال ق ¦¦دم ¦¦ت خ ¦¦ود ب ¦¦ه روشه ¦¦ای پ ¦¦یشگیری از پ ¦¦یری و
ب¦یماری شه¦رت داش¦تهان¦د .ای¦ن ب¦خش از دان¦ش اص¦یل و ب¦اس¦تان¦ی چ¦یک¦نگ م¦ان¦ند
گ¦نجینهای اس¦ت ک¦ه چ¦ند ه¦زار س¦ال پ¦رورش و ارت¦قا ی¦اف¦ته ت¦ا اک¦نون در ای¦ن دوران
ب¦¦ه ک¦¦مک ان¦¦سان شه¦¦ری ب¦¦یای¦¦د و او را در ره¦¦ای¦¦ی از ع¦¦وارض زن¦¦دگ¦¦ی شه¦¦ری ی¦¦اری
ده ¦¦د .در ای ¦¦ن م ¦¦قال ¦¦ه اب ¦¦تدا م ¦¦روری ک ¦¦وت ¦¦اه ب ¦¦ر ت ¦¦اری ¦¦خچهی ای ¦¦ن ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ا و م ¦¦عنا و
ک ¦¦ارب ¦¦ردش ¦¦ان خ ¦¦واه ¦¦یم داش ¦¦ت .س ¦¦پس ،خ ¦¦واص و ن ¦¦حوهی اث ¦¦رگ ¦¦ذاری آنه ¦¦ا را ب ¦¦ر
س¦الم¦ت اف¦راد ت¦وض¦یح خ¦واه¦یم داد .ب¦یان ای¦ن م¦وارد ن¦شان خ¦واه¦د داد ک¦ه چ¦را ای¦ن
تمرینها برای رفع عوارض زندگی شهری مفید و ضروریاند.
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مروری بر تاریخچهی تائویین
ت ¦¦ائ ¦¦وی ¦¦ین ب ¦¦خشی وس ¦¦یع از ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ای ب ¦¦اس ¦¦تان ¦¦ی چ ¦¦ینی را ش ¦¦ام ¦¦ل
م¦¦یش¦¦ود و ج¦¦ای¦¦گاه م¦¦همی در ط¦¦ب ب¦¦اس¦¦تان¦¦ی چ¦¦ینی دارد .ب¦¦ا وج¦¦ود
ای¦¦نکه ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین ب¦¦ه ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای پ¦¦یشگیری از پ¦¦یری و ب¦¦یماری شه¦¦رت
دارد ،ب¦¦رای درم¦¦ان ب¦¦رخ¦¦ی ب¦¦یماریه¦¦ای ح¦¦اد ی¦¦ا م¦¦زم¦¦ن ه¦¦م اس¦¦تفاده
م¦¦یش¦¦ود .از ق¦¦رنه¦¦ا پ¦¦یش از م¦¦یالد ای¦¦ن ت¦¦مری¦¦نه¦¦ا ن¦¦قش م¦¦همی در
ف ¦ ¦¦ره ¦ ¦¦نگ و ط ¦ ¦¦ب چ ¦ ¦¦ینی داش ¦ ¦¦تهان ¦ ¦¦د .ت ¦ ¦¦صاوی ¦ ¦¦ر ک ¦ ¦¦تیبهه ¦ ¦¦ای ¦ ¦¦ی ک ¦ ¦¦ه از
س ¦¦لسلهی ش ¦¦ان ¦¦گ )  1122-1766ق ¦¦بل از م ¦¦یالد( ی ¦¦اف ¦¦ته ش ¦¦دهان ¦¦د،
ن¦شان م¦یده¦د ای¦ن ت¦مری¦نه¦ا ح¦تی ق¦بل از زم¦ان اخ¦تراع خ¦ط وج¦ود
داش¦تهان¦د .در ق¦رن هش¦تم پ¦یش از م¦یالد ه¦مزم¦ان ب¦ا رش¦د و ت¦وس¦عه
ت ¦¦ئوری و ف ¦¦لسفه چ ¦¦یک ¦¦نگ ،ای ¦¦ن ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ا ن ¦¦یز ت ¦¦وس ¦¦عهی ¦¦اف ¦¦تهت ¦¦ر و
پیش ¦¦رف ¦¦تهت ¦¦ر ش ¦¦دن ¦¦د .در ک ¦¦تاب ام ¦¦پرات ¦¦ور زرد ک ¦¦ه ی ¦¦کی از م ¦¦همت ¦¦ری ¦¦ن
ک¦تابه¦ای ط¦ب س¦نتی چ¦ینی ب¦ه ش¦مار م¦یرود ،ب¦ه ای¦ن ت¦مری¦نه¦ا اش¦اره ش¦ده اس¦ت .از آن زم¦ان ت¦ا ک¦نون در
س¦لسلهه¦ای م¦ختلف ام¦پرات¦وری چ¦ین ای¦ن ت¦مری¦نه¦ا ه¦مواره م¦ورد ت¦وج¦ه و ت¦أک¦ید ب¦سیاری از اس¦ات¦ید چ¦یک¦نگ
و ط¦ب س¦نتی چ¦ینی ب¦وده و ط¦بقهب¦ندیه¦ا و ک¦ارب¦رده¦ای¦ی م¦ختلف و م¦تنوع از ای¦ن ت¦مری¦نه¦ا ت¦وس¦ط آن¦ها ت¦وس¦عه
داده شده است.

معنا و هدف تائویین
واژه ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین ب¦¦ه م¦¦عنای »ه¦¦دای¦¦ت ان¦¦رژی « اس¦¦ت و از س¦¦ه ک¦¦لمه اص¦¦لی ت¦¦شکیل ش¦¦ده :ت¦¦ائ¦¦و ) (導ب¦¦ه م¦¦عنای
خ َ¦رد و ن¦یروی ذه¦ن و  Yinب¦ه م¦عنای ه¦دای¦ت ک¦ردن
راه و م¦سیر ،ی¦ین ) (引ت¦رک¦یبی از دو ک¦لمه  YIب¦ه م¦عنای ِ ¦
اس ¦¦ت .در مج ¦¦موع ت ¦¦ائ ¦¦وی ¦¦ین ی ¦¦عنی »ه ¦¦دای ¦¦ت ان ¦¦رژی چ ¦¦ی ب ¦¦ا اس ¦¦تفاده ق ¦¦درت ذه ¦¦ن در درون ب ¦¦دن« .در ای ¦¦ن
ت¦مری¦نه¦ا ب¦ا اس¦تفاده از ق¦درت ذه¦ن ح¦رک¦ته¦ای ف¦یزی¦کی در ب¦دن ک¦نترل و ه¦دای¦ت م¦یش¦ون¦د .ای¦ن ح¦رک¦ته¦ا
منج¦ر ب¦ه ح¦رک¦ت و ت¦وزی¦ع ان¦رژی چ¦ی در ب¦دن م¦یش¦ون¦د .در اج¦رای ح¦رک¦ته¦ای ت¦ائ¦وی¦ین ،ن¦یازی نیس¦ت ک¦ه
ف ¦¦رد از س ¦¦اخ ¦¦تار ک ¦¦ان ¦¦اله ¦¦ای ان ¦¦رژی در ب ¦¦دن اط ¦¦الع داش ¦¦ته ب ¦¦اش ¦¦د .ت ¦¦نها ک ¦¦اف ¦¦یس ¦¦ت ح ¦¦رک ¦¦ته ¦¦ای ف ¦¦یزی ¦¦کی و
اع ¦¦مال ن ¦¦یرو را ب ¦¦ه ش ¦¦کل م ¦¦ناس ¦¦ب ان ¦¦جام ده ¦¦د .ب ¦¦ه دن ¦¦بال ای ¦¦ن ک ¦¦ار ان ¦¦رژی در ب ¦¦دن ح ¦¦رک ¦¦ت م ¦¦یک ¦¦ند و ت ¦¦نظیم
میشود.
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ب ¦¦ه ط ¦¦ور ک ¦¦لی ه ¦¦دف ای ¦¦ن ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ا ه ¦¦دای ¦¦ت ،ک ¦¦نترل و ت ¦¦قوی ¦¦ت ج ¦¦ری ¦¦ان ان ¦¦رژی چ ¦¦ی در ب ¦¦دن و رف ¦¦ع انس ¦¦داد و
گرفتگی در مریدینهاست .تحقق این هدف از طریق روشهای زیر انجام میشود:
• ف ¦¦رم خ ¦¦اص ای ¦¦ن ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ا منج ¦¦ر ب ¦¦ه رش ¦¦د و ت ¦¦قوی ¦¦ت ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا و ت ¦¦سهیل ح ¦¦رک ¦¦ت ان ¦¦رژی در آنه ¦¦ا
میشود.
• ت¦مرک¦ز وی¦ژهی ت¦مری¦نه¦ا ب¦ر ع¦ضلهه¦ای پ¦یرام¦ون س¦تون مه¦رهه¦ا و ک¦مر ،ب¦اع¦ث ت¦قوی¦ت آنه¦ا و در ن¦تیجه
ایجاد حس رهایی و آرامش در مرکز بدن میشود.
• ب ¦¦ا ای ¦¦جاد ت ¦¦مرک ¦¦ز و ت ¦¦مری ¦¦ن روی گ ¦¦روهه ¦¦ای م ¦¦ختلف ع ¦¦ضلهه ¦¦ای اص ¦¦لی ب ¦¦دن ،ه ¦¦مزم ¦¦ان م ¦¦یزان ق ¦¦درت و
انعطاف بدن را ارتقا میدهد.
• تنشها و انقباضهای عضالنی را برطرف میکند.
• منج¦¦ر ب¦¦ه اف¦¦زای¦¦ش ت¦¦مرک¦¦ز و تس¦¦لط ذه¦¦ن روی ب¦¦دن م¦¦یش¦¦ود و ف¦¦رم¦¦انپ¦¦ذی¦¦ری ب¦¦دن از ذه¦¦ن را اف¦¦زای¦¦ش
میدهد.
• ذهن را بر حرکت انرژی در بدن مسلط میکند.
• با ایجاد هماهنگی میان ذهن ،تنفس و بدن ،منجر به سمزدایی از بدن میشود.
• به ارتقا سطح جریان انرژی در بدن و باز شدن مدار کیهانی کوچک کمک میکنند.
در مج¦¦موع ،ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین ش¦¦ام¦¦ل ت¦¦عداد ب¦¦سیاری از ح¦¦رک¦¦ته¦¦ای ج¦¦سمان¦¦یان¦¦د ک¦¦ه ه¦¦مزم¦¦ان ب¦¦ا ت¦¦نظیم
ت¦¦نفس و ت¦¦صوی¦¦رس¦¦ازیه¦¦ای ذه¦¦نی ان¦¦جام م¦¦یگ¦¦یرن¦¦د .ای¦¦ن مج¦¦موع¦¦ه از ت¦¦مری¦¦نه¦¦ا ب¦¦ه خ¦¦ودی خ¦¦ود مج¦¦موع¦¦های
ک¦ام¦ل ب¦رای ح¦فظ و ارت¦قای ت¦وان ج¦سمان¦ی و س¦طح ان¦رژی ب¦دنان¦د .ع¦الوه ب¦ر ای¦ن ،ب¦رای اف¦رادی ک¦ه چ¦یک¦نگ
و ت ¦ ¦¦ایچ ¦ ¦¦ی ک ¦ ¦¦ار م ¦ ¦¦یک ¦ ¦¦نند ،م ¦ ¦¦کمله ¦ ¦¦ای
ب ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦س¦ی¦ار وی ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ژه و م ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ه¦م¦ی م ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ح¦س¦وب
م¦ ¦¦یش¦ ¦¦ون¦ ¦¦د .ای¦ ¦¦ن ت¦ ¦¦مری¦ ¦¦نه¦ ¦¦ا ک¦ ¦¦ه ت¦ ¦¦وص¦ ¦¦یه
م ¦ ¦¦یش ¦ ¦¦ود ق ¦ ¦¦بل از ان ¦ ¦¦جام م ¦ ¦¦راق ¦ ¦¦بهه ¦ ¦¦ای
چ ¦ ¦¦یک ¦ ¦¦نگ ی ¦ ¦¦ا اج ¦ ¦¦رای ت ¦ ¦¦ایچ ¦ ¦¦ی ان ¦ ¦¦جام
ش ¦¦ون ¦¦د ،ت ¦¦اث ¦¦یره ¦¦ای ¦¦ی ب ¦¦سیار ب ¦¦ر ارت ¦¦قای
ک¦ ¦ ¦ ¦¦یفیت و اث¦ ¦ ¦ ¦¦رب¦ ¦ ¦ ¦¦خشی م¦ ¦ ¦ ¦¦راق¦ ¦ ¦ ¦¦بهه¦ ¦ ¦ ¦¦ا و
حرکتهای تای چی دارند.
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تاثیر تائویین بر بدن
تاندونها
ت¦ائ¦وی¦ین روی ت¦ان¦دونه¦ا ت¦مرک¦ز م¦یک¦ند .م¦عموالً زم¦ان¦ی ک¦ه از ق¦درت و ان¦عطاف ص¦حبت م¦یش¦ود ،بیش¦تر اف¦راد ب¦ه
ع¦ضلهه¦ا ف¦کر م¦یک¦نند .در ح¦ال¦ی ک¦ه ت¦ان¦دونه¦ا س¦همی بیش¦تر در ح¦رک¦ت و ت¦وان ب¦دن دارن¦د .ت¦ان¦دونه¦ا ب¦ا ات¦صال
ع¦¦ضلهه¦¦ا ب¦¦ه اس¦¦تخوانه¦¦ا ،س¦¦اخ¦¦تار ب¦¦دن را ن¦¦گه م¦¦یدارن¦¦د .ب¦¦اف¦¦ت ت¦¦ان¦¦دونه¦¦ا از مج¦¦موع¦¦های از ت¦¦اره¦¦ا و ف¦¦یبره¦¦ای
فش¦¦رده ت¦¦شکیل ش¦¦ده ک¦¦ه ق¦¦درت و ان¦¦عطاف را ه¦¦مزم¦ ِ
¦ان ب¦¦ا ه¦¦م دارن¦¦د .ای¦¦ن ف¦¦یبره¦¦ا و ت¦¦اره¦¦ای فش¦¦رده ق¦¦اب¦¦لیت ج¦¦ذب
نیرو و ذخیره کردن آن را به تاندونها میبخشند.
وق ¦¦تی ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا ک ¦¦شیده م ¦¦یش ¦¦ون ¦¦د ،م ¦¦ان ¦¦ند کِ ¦¦ش ،ن ¦¦یرو را در خ ¦¦ود ذخ ¦¦یره و در زم ¦¦ان ره ¦¦ا ش ¦¦دن ،آن را آزاد
م¦¦یک¦¦نند .ب¦¦ه خ¦¦اط¦¦ر ه¦¦مین وی¦¦ژگ¦¦ی ،اگ¦¦ر ت¦¦ان¦¦دونه¦¦ا ب¦¦یش از
ح ¦ ¦¦د ک ¦ ¦¦شیده ش ¦ ¦¦ون ¦ ¦¦د ،ح ¦ ¦¦ال ¦ ¦¦ت ارت ¦ ¦¦جاع ¦ ¦¦ی خ ¦ ¦¦ود را از دس ¦ ¦¦ت
م¦¦یده¦¦ند و ب¦¦ه ش¦¦کل اول¦¦یهی خ¦¦ود ب¦¦از ن¦¦میگ¦¦ردن¦¦د .از س¦¦وی
دی ¦¦گر ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا م ¦¦ان ¦¦ند ع ¦¦ضلهه ¦¦ا ،اگ ¦¦ر ب ¦¦ه م ¦¦دت ط ¦¦والن ¦¦ی
ف ¦¦عال ¦¦یت ن ¦¦کنند ،ک ¦¦وت ¦¦اه و س ¦¦فت م ¦¦یش ¦¦ون ¦¦د .ای ¦¦ن ش ¦¦رای ¦¦طی
اس¦ ¦¦ت ک¦ ¦¦ه در زن¦ ¦¦دگ¦ ¦¦ی شه¦ ¦¦ری ک¦ ¦¦ه تح¦ ¦¦رک ،ورزش و ان¦ ¦¦جام
ح ¦¦رک ¦¦ته ¦¦ای ق ¦¦درت ¦¦ی و س ¦¦رع ¦¦تی در اف ¦¦راد ک ¦¦م اس ¦¦ت ،ب ¦¦سیار
م¦ ¦¦حتمل اس¦ ¦¦ت .ب¦ ¦¦سیاری از اف¦ ¦¦راد در زن¦ ¦¦دگ¦ ¦¦یه¦ ¦¦ای م¦ ¦¦درن
زم¦¦ان زی¦¦ادی از ع¦¦مر خ¦¦ود را روی ص¦¦ندل¦¦ی و ب¦¦دون تح¦¦رک
ج ¦¦دی س ¦¦پری م ¦¦یک ¦¦نند .ای ¦¦ن ام ¦¦ر م ¦¦وج ¦¦ب ض ¦¦عیف و ک ¦¦وت ¦¦اه
ش ¦¦دن ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا م ¦¦یش ¦¦ود .در ای ¦¦ن ش ¦¦رای ¦¦ط ت ¦¦ان ¦¦دون ب ¦¦سیار
آس¦یبپ¦ذی¦ر م¦یش¦ود .م¦ان¦ند ی¦ک کِ¦ش ک¦ه خ¦شک ش¦ده ،اع¦مال ن¦یرو ب¦ه آن م¦یت¦وان¦د ب¦ه راح¦تی منج¦ر ب¦ه ک¦شیدگ¦ی ی¦ا
پارگیاش شود.
در ت¦مری¦نه¦ای ت¦ائ¦وی¦ین ،ت¦ان¦دونه¦ای م¦ختلف ب¦دن در وض¦عیته¦ای ک¦نترلش¦ده و م¦شخص ت¦حت ن¦یروی ک¦شش ی¦ا
ان ¦¦قباض ق ¦¦رار م ¦¦یگ ¦¦یرن ¦¦د .ای ¦¦ن ح ¦¦رک ¦¦ته ¦¦ا ب ¦¦اع ¦¦ث ارت ¦¦قای س ¦¦طح آس ¦¦تان ¦¦هی تح ¦¦مل ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا و اف ¦¦زای ¦¦ش ق ¦¦درت و
انعطافشان میشود.
ع¦الوه ب¦رای¦ن ،س¦اخ¦تار درون¦ی ت¦ان¦دونه¦ا م¦ان¦ند ک¦ان¦ال ی¦ا ل¦ول¦ه اس¦ت .ای¦ن ل¦ول¦هه¦ا ق¦اب¦لیت ان¦تقال ان¦رژی را در درون
خ ¦¦ود دارن ¦¦د .ب ¦¦ا ان ¦¦جام ت ¦¦مری ¦¦نه ¦¦ای ت ¦¦ائ ¦¦وی ¦¦ین گ ¦¦رف ¦¦تگیه ¦¦ا و انس ¦¦داده ¦¦ای ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا ب ¦¦رط ¦¦رف م ¦¦یش ¦¦ود .در ن ¦¦تیجه
ت¦ان¦دونه¦ا در ع¦ین ای¦نکه س¦اخ¦تار ب¦دن را مس¦تحکم و ی¦کپارچ¦ه ن¦گه م¦یدارن¦د ،ان¦رژی را در درون خ¦ود ب¦ه خ¦وب¦ی
هدایت و در کل بدن توزیع خواهند کرد.
ک¦شش در ت¦ان¦دونه¦ا منج¦ر ب¦ه آزاد ش¦دن ان¦رژی در آنه¦ا م¦یش¦ود و ان¦رژی را ب¦ه س¦طح ب¦دن م¦یآورد .ای¦ن ام¦ر
ب ¦¦اع ¦¦ث ح ¦¦رک ¦¦ت و ت ¦¦وزی ¦¦ع به ¦¦تر ان ¦¦رژی در ک ¦¦ل ب ¦¦دن م ¦¦یش ¦¦ود .در ن ¦¦تیجه ت ¦¦ان ¦¦دونه ¦¦ا در ع ¦¦ین ای ¦¦نکه س ¦¦اخ ¦¦تار ب ¦¦دن را
مستحکم و یکپارچه نگه میدارند ،انرژی را در درون خود به خوبی هدایت و در کل بدن توزیع خواهند کرد.
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کمر و مرکز ثقل بدن
مج¦¦موع¦¦هی اس¦¦تخوانه¦¦ای ن¦¦اح¦¦یه ل¦¦گن ،م¦¦ان¦¦ند ک¦¦اس¦¦های اس¦¦ت ک¦¦ه ت¦¦مام وزن ب¦¦االت¦¦نه از ط¦¦ری¦¦ق مه¦¦رهه¦¦ای ک¦¦مر
روی آن ق¦¦رار م¦¦یگ¦¦یرد .ای¦¦ن ک¦¦اس¦¦ه ن¦¦قشی ک¦¦لید در ان¦¦تقال ن¦¦یروی وزن ب¦¦ه پ¦¦اه¦¦ا و ه¦¦مچنین ح¦¦فظ م¦¦رک¦¦ز ث¦¦قل و
ت¦عادل ب¦دن دارد .ک¦نترل و ح¦رک¦ت ای¦ن ک¦اس¦ه ت¦وس¦ط مج¦موع¦های از ع¦ضلهه¦ای ب¦هه¦مپ¦یوس¦ته ب¦ه ن¦ام »س¦وآس«
ان¦¦جام م¦¦یش¦¦ود .ع¦¦ضلهی س¦¦وآس ک¦¦ه از ب¦¦زرگت¦¦ری¦¦ن و پ¦¦ران¦¦شعابت¦¦ری¦¦ن ع¦¦ضلهه¦¦ای ب¦¦دن اس¦¦ت ،از مه¦¦ره T12
ش ¦¦روع م ¦¦یش ¦¦ود و ض ¦¦من ات ¦¦صال ب ¦¦ه ه ¦¦ر
ی¦ک از مه¦رهه¦ای  L1ت¦ا  L5در ن¦های¦ت ب¦ه
لگن و استخوان ران متصل میشود.
ای¦ن ع¦ضله در ح¦رک¦ته¦ای م¦ختلفی م¦ان¦ند
راه رف ¦¦نت ،دوچ ¦¦رخ ¦¦ه س ¦¦واری ،ی ¦¦ا ب ¦¦ه ط ¦¦ور
ک ¦ ¦ ¦¦لی در ح ¦ ¦ ¦¦رک ¦ ¦ ¦¦ته ¦ ¦ ¦¦ای ¦ ¦ ¦¦ی ک ¦ ¦ ¦¦ه در آنه ¦ ¦ ¦¦ا
اس ¦ ¦ ¦¦تخوان ران ب ¦ ¦ ¦¦ه س ¦ ¦ ¦¦مت ج ¦ ¦ ¦¦لو و ب ¦ ¦ ¦¦اال
ح ¦¦رک ¦¦ت م ¦¦یک ¦¦ند ،ت ¦¦نظیم ان ¦¦حنای ط ¦¦بیعی
س ¦ ¦¦تون مه ¦ ¦¦رهه ¦ ¦¦ا و ک ¦ ¦¦نترل ح ¦ ¦¦رک ¦ ¦¦ت ل ¦ ¦¦گن،
ن ¦¦قش دارد و ف ¦¦عال م ¦¦یش ¦¦ود .در زن ¦¦دگ ¦¦ی
شه¦ری ک¦ه اف¦راد بیش¦تر زم¦ان خ¦ود را در
وض ¦¦عیت نشس ¦¦ته س ¦¦پری م ¦¦یک ¦¦نند ،ای ¦¦ن
ع¦ضله ف¦عال¦یت ک¦می دارد .ای¦ن ام¦ر منج¦ر
ب¦¦ه ت¦¦نبل ی¦¦ا ک¦¦وت¦¦اه ش¦¦دن ع¦¦ضله م¦¦یش¦¦ود و
در ب¦¦لند م¦¦دت ت¦¦غییر ح¦¦ال¦¦ت و انح¦¦راف در
س¦¦اخ¦¦تار اس¦¦کلتی ب¦¦دن را ب¦¦ه دن¦¦بال دارد.
ع¦ ¦¦وارض¦ ¦¦ی م¦ ¦¦ان¦ ¦¦ند گ¦ ¦¦ودی ک¦ ¦¦مر ،انح¦ ¦¦راف
س¦¦تون مه¦¦رهه¦¦ا ،پ¦¦ران¦¦تزی ش¦¦دن پ¦¦اه¦¦ا و...
ن ¦¦مون ¦¦هه ¦¦ای ¦¦ی از ع ¦¦وارض اس ¦¦کلتی ن ¦¦اش ¦¦ی
از ضعف عضله سوآساند.

از س ¦¦وی دی ¦¦گر ع ¦¦ضلهی س ¦¦وآس از ط ¦¦ری ¦¦ق ب ¦¦اف ¦¦ت پ ¦¦یون ¦¦دی ب ¦¦ه ع ¦¦ضلهی دی ¦¦اف ¦¦راگ ¦¦م م ¦¦تصل اس ¦¦ت .دی ¦¦اف ¦¦راگ ¦¦م
م ¦¦همت ¦¦ری ¦¦ن ع ¦¦ضلهی ک ¦¦نترلک ¦¦نندهی ت ¦¦نفس اس ¦¦ت .ک ¦¦وت ¦¦اه ش ¦¦دن و ب ¦¦یان ¦¦عطاف ¦¦ی ع ¦¦ضلهی س ¦¦وآس منج ¦¦ر ب ¦¦ه
مح¦دودی¦ت دام¦نهی ح¦رک¦تی دی¦اف¦راگ¦م م¦یش¦ود .در ن¦تیجه ک¦اه¦ش حج¦م ت¦نفس و ب¦ه دن¦بال آن اُف¦ت ک¦یفیت و
حجم جذب اکسیژن و دفع دیاکسید کربن در بدن رخ میدهد.
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ک¦ارب¦رد دی¦گر ع¦ضله س¦وآس ،ح¦مای¦ت از ارگ¦انه¦ای داخ¦لی ب¦دن ب¦ه وی¦ژه ک¦لیهه¦اس¦ت .ای¦ن ع¦ضله دق¦یقاً
پش¦¦ت ک¦¦لیهه¦¦ا و چس¦¦بیده ب¦¦ه آنه¦¦ا ق¦¦رار دارد .ب¦¦ه ه¦¦مین دل¦¦یل ف¦¦عال¦¦یت ،ق¦¦درت و ان¦¦عطاف ای¦¦ن ع¦¦ضله در
عملکرد خوب و سالم ماندن کلیهها اثرگذار است.
در مج ¦¦موع ،ع ¦¦ضلهی س ¦¦وآس از م ¦¦همت ¦¦ری ¦¦ن ع ¦¦ضلهه ¦¦ای ب ¦¦دن اس ¦¦ت .از ی ¦¦ک س ¦¦و ،ن ¦¦قشی ک ¦¦لید در ت ¦¦نظیم
س ¦¦اخ ¦¦تار ب ¦¦خش م ¦¦رک ¦¦زی ب ¦¦دن و ای ¦¦جاد ح ¦¦رک ¦¦ت در ای ¦¦ن ن ¦¦اح ¦¦یه دارد و از س ¦¦وی دی ¦¦گر ،ت ¦¦أث ¦¦یری ج ¦¦دی ب ¦¦ر
ع¦ملکرد ان¦دامه¦ا و ارگ¦انه¦ای داخ¦لی م¦یگ¦ذارد .ای¦ن در ح¦ال¦یس¦ت ک¦ه ف¦عال¦یته¦ای روزم¦رهی اف¦راد در
زن ¦¦دگ ¦¦ی شه ¦¦ری ب ¦¦ه ن ¦¦درت منج ¦¦ر ب ¦¦ه درگ ¦¦یری و ف ¦¦عال ¦¦یت ای ¦¦ن ع ¦¦ضله م ¦¦یش ¦¦ود .در ن ¦¦تیجه ،ب ¦¦ه م ¦¦رور زم ¦¦ان
عضله دچار سفتی ،انقباض و کوتاهشدگی میشود.
ب¦خشی ق¦اب¦لت¦وج¦ه از ت¦مری¦نه¦ای ت¦ائ¦وی¦ین ب¦ه ش¦کل خ¦اص ب¦ر ای¦ن ع¦ضله ت¦مرک¦ز دارن¦د .ای¦ن ح¦رک¦ته¦ا ک¦ه
ب¦ه ص¦ورت درج¦ا و روی زم¦ین ان¦جام م¦یش¦ون¦د ،ب¦ه ش¦کلی ت¦خصصی و وی¦ژه ع¦ضلهی س¦وآس را درگ¦یر
و آن را ت¦¦قوی¦¦ت م¦¦یک¦¦نند .ب¦¦ا ان¦¦جام ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین ع¦¦الوه ب¦¦ر اف¦¦زای¦¦ش چ¦¦شمگیر ق¦¦درت و ان¦¦عطاف
ع ¦¦ضلهی س ¦¦وآس ،م ¦¦یزان تس ¦¦لط ذه ¦¦ن ب ¦¦ر ای ¦¦ن ع ¦¦ضله
اف¦ ¦¦زای¦ ¦¦ش م¦ ¦¦یی¦ ¦¦اب¦ ¦¦د و ک¦ ¦¦نترل ب¦ ¦¦خش م¦ ¦¦رک¦ ¦¦زی ب¦ ¦¦دن ب¦ ¦¦ا »تائویین یک ضرورت برای حفظ
سهولت بیشتری امکانپذیر میشود.
سالمت فردی در زندگی مدرن و

شهری است«.
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دیافراگم
ه ¦¦مانط ¦¦ور ک ¦¦ه پ ¦¦یشت ¦¦ر اش ¦¦اره ش ¦¦د ،دی ¦¦اف ¦¦راگ ¦¦م م ¦¦همت ¦¦ری ¦¦ن
ع¦¦ضله در سیس¦¦تم ت¦¦نفسی اس¦¦ت .از دی¦¦دگ¦¦اه ط¦¦ب س¦¦نتی
چ¦¦ینی ،ت¦¦نفس ی¦¦کی از اب¦¦زاره¦¦ای م¦¦هم ح¦¦رک¦¦ت ان¦¦رژی در
ب ¦¦دن اس ¦¦ت .در ن ¦¦تیجه اگ ¦¦ر ع ¦¦ضلهی دی ¦¦اف ¦¦راگ ¦¦م ض ¦¦عیف
ب ¦¦اش ¦¦د ،ت ¦¦نفس دچ ¦¦ار اش ¦¦کال و ج ¦¦ری ¦¦ان ان ¦¦رژی در ب ¦¦دن
م ¦ ¦¦ختلف م ¦ ¦¦یش ¦ ¦¦ود .ت ¦ ¦ ِ
¦نفس ن ¦ ¦¦ادرس ¦ ¦¦ت منج ¦ ¦¦ر ب ¦ ¦¦ه ک ¦ ¦¦اه ¦ ¦¦ش
اک ¦¦سیژنرس ¦¦ان ¦¦ی ب ¦¦ه م ¦¦غز و ع ¦¦ضلهه ¦¦ا م ¦¦یش ¦¦ود .ک ¦¦مبود
اک ¦¦سیژن در م ¦¦غز منج ¦¦ر ب ¦¦ه ب ¦¦اال رف ¦¦نت ام ¦¦واج م ¦¦غز ،ع ¦¦دم
ت ¦ ¦¦مرک ¦ ¦¦ز و اُف ¦ ¦¦ت ه ¦ ¦¦وش ¦ ¦¦یاری و ت ¦ ¦¦مرک ¦ ¦¦ز م ¦ ¦¦یش ¦ ¦¦ود .ک ¦ ¦¦مبود
اک ¦¦سیژن در ع ¦¦ضلهه ¦¦اِ ،اس ¦¦پاس ¦¦م و گ ¦¦رف ¦¦تگی آنه ¦¦ا را ب ¦¦ه
دنبال دارد.

ضرورت انجام تمرینهای تائویین
ع¦ ¦¦دم تح¦ ¦¦رک زی¦ ¦¦اد ،ک¦ ¦¦اه¦ ¦¦ش دام¦ ¦¦نهی ح¦ ¦¦رک¦ ¦¦تی ع¦ ¦¦ضلهه¦ ¦¦ا و ت¦ ¦¦ضعیف سیس¦ ¦¦تم ت¦ ¦¦نفسی از ب¦ ¦¦ارزت¦ ¦¦ری¦ ¦¦ن
وی¦¦ژگ¦¦یه¦¦ای زن¦¦دگ¦¦ی روزم¦¦رهی بیش¦¦تر اف¦¦راد در شه¦¦ره¦¦اس¦¦ت .در زن¦¦دگ¦¦ی شه¦¦ری و م¦¦درن ،نشس¦¦نته¦¦ای
ط¦¦والن¦¦ی ک¦¦ه م¦¦عموالً در وض¦¦عیته¦¦ای ن¦¦ام¦¦ناس¦¦ب ج¦¦سمی ن¦¦یز ان¦¦جام م¦¦یش¦¦ون¦¦د ،س¦¦هم زی¦¦ادی از روزم¦¦ره
اف¦راد را ت¦شکیل م¦یده¦د .ای¦ن وض¦عیت منج¦ر ب¦ه ض¦عف ع¦موم¦ی ع¦ضلهه¦ا و ت¦ان¦دونه¦ا م¦یش¦ود ک¦ه در
بلندمدت سالمت جسمانی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد.
نشس¦نته¦ای ط¦والن¦ی و ن¦ام¦ناس¦ب ری¦شهی ب¦سیاری از ع¦وارض ن¦اح¦یه ک¦مر م¦ان¦ند دی¦سک ک¦مر ،انح¦راف
س¦¦تون مه¦¦رهه¦¦ا ،تح¦¦ری¦¦ک ع¦¦صب س¦¦یات¦¦یک ،ص¦¦اف¦¦ی ک¦¦ف پ¦¦ا ی¦¦ا انح¦¦راف زان¦¦وه¦¦ا ش¦¦ناخ¦¦ته ش¦¦ده اس¦¦ت .ب¦¦ا
ت¦وج¦ه ب¦ه ت¦وض¦یحه¦ای ارائ¦هش¦ده در ب¦خشه¦ای ق¦بل ،دل¦یل ب¦روز ای¦ن م¦شکالت م¦شخص اس¦ت :ض¦عف و
ک¦وت¦اه ش¦دن ع¦ضلهی س¦وآس .ای¦ن در ح¦ال¦ی اس¦ت ک¦ه ح¦تی در اف¦رادی ک¦ه ورزش م¦یک¦نند ،ای¦ن ع¦ضله
ب¦ه ن¦درت ف¦عال م¦یش¦ود .ورزشه¦ای ک¦می وج¦ود دارن¦د ک¦ه اث¦ر مس¦تقیم روی ای¦ن ع¦ضله ب¦گذارن¦د و منج¦ر
ب ¦¦ه ارت ¦¦قای ق ¦¦درت و ان ¦¦عطاف آن ش ¦¦ون ¦¦د .دوی ¦¦دن و دوچ ¦¦رخ ¦¦هس ¦¦واری از ج ¦¦مله ای ¦¦ن ورزشه ¦¦ا هس ¦¦تند ک ¦¦ه
معموالً نیاز به شرایط و فضای خاص برای تمرین دارند.
ی¦کی از وی¦ژگ¦یه¦ای م¦هم ت¦ائ¦وی¦ین ک¦ه ض¦رورت و اه¦میت آن را ب¦رای زن¦دگ¦ی شه¦ری بیش¦تر م¦یک¦ند ،ای¦ن
اس¦ت ک¦ه اج¦رای ای¦ن ت¦مری¦نه¦ا ب¦ه ش¦رای¦ط و ف¦ضای وی¦ژه و خ¦اص¦ی م¦ان¦ند س¦ال¦ن ی¦ا زم¦ین ورزش¦ی ن¦یاز
ن¦¦دارد .ت¦¦مری¦¦نه¦¦ای ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین روی زم¦¦ین ،ب¦¦ه ش¦¦کل نشس¦¦ته ی¦¦ا خ¦¦واب¦¦یده ان¦¦جام م¦¦یش¦¦ون¦¦د .اج¦¦رای آنه¦¦ا
ن¦ ¦¦یاز ب¦ ¦¦ه گ¦ ¦¦رم ک¦ ¦¦ردن خ¦ ¦¦اص ن¦ ¦¦دارد .در ن¦ ¦¦تیجه در ه¦ ¦¦ر س¦ ¦¦اع¦ ¦¦تی از ش¦ ¦¦بان¦ ¦¦هروز و در خ¦ ¦¦ان¦ ¦¦ه ب¦ ¦¦ه راح¦ ¦¦تی
ق¦¦اب¦¦لان¦¦جامان¦¦د .ب¦¦ا ان¦¦جام روزان¦¦ه ن¦¦یم س¦¦اع¦¦ت ت¦¦مری¦¦ن ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین ،اث¦¦ره¦¦ای چ¦¦شمگیر آن ب¦¦ر س¦¦الم¦¦تیِ اف¦¦راد
ق¦¦اب¦¦ل درک و ق¦¦اب¦¦ل ح¦¦صول اس¦¦ت .ای¦¦ن ت¦¦مری¦¦نه¦¦ا در ع¦¦ین س¦¦ادگ¦¦ی و ک¦¦وت¦¦اه¦¦ی ب¦¦ر ت¦¦ان¦¦دونه¦¦ا ،ع¦¦ضلهه¦¦ا،
سیس¦تم ت¦نفسی و ه¦ماه¦نگی سیس¦تم ع¦صبی ب¦ا ب¦دن ت¦أث¦یرگ¦ذارن¦د .در ن¦های¦ت ،ب¦یان ای¦ن ادع¦ا دور از
واقع نیست که:
»تائویین یک ضرورت برای حفظ سالمت فردی در زندگی مدرن و شهری است«.

۲۸

اثر تائویین در تایچی:
در ت¦ایچ¦ی ح¦رک¦ته¦ا و اع¦مال ن¦یرو از ط¦ری¦ق م¦فاص¦ل ب¦زرگ ب¦دن ان¦جام م¦یش¦ود .ای¦ن ج¦ملهی م¦عروف
را ه¦مه اف¦رادی ک¦ه م¦دت¦ی ت¦ایچ¦ی ک¦ار ک¦ردهان¦د ،ش¦نیدهان¦د ک¦ه :ح0رک0ته0ا ب0ای0د از ک0مر و پ0اه0ا ان0جام
ش0ون0د .ک¦نترل ن¦اح¦یهی ل¦گن و ک¦مر ب¦رای اج¦رای ح¦رک¦ته¦ای ت¦ایچ¦ی ب¦سیار ض¦روری اس¦ت .ب¦ر اس¦اس
ت¦¦وض¦¦یحه¦¦ای¦¦ی ک¦¦ه در ای¦¦ن م¦¦قال¦¦ه ارائ¦¦ه ش¦¦د ،ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین از ی¦¦ک س¦¦و س¦¦اخ¦¦تار ع¦¦ضلهه¦¦ا ب¦¦ه وی¦¦ژه س¦¦وآس را
تقویت میکند و از سویی دیگر ،تسلط ذهن بر بدن را افزایش میدهد.
در ن¦¦تیجه ت¦¦ائ¦¦وی¦¦ین ب¦¦رای اف¦¦رادی ک¦¦ه ت¦¦ایچ¦¦ی ک¦¦ار م¦¦یک¦¦نند و ق¦¦صد دارن¦¦د ف¦¦رمه¦¦ای ت¦¦ایچ¦¦ی را ب¦¦ه ش¦¦کل
حرفهای اجرا کنند ،مکملی ضروری و مهم محسوب میشود.

۲۹

ف¦نگش¦وی¦ی
تنظیم ِ انرژیِ محیط

حامد کاتوزی

۳۰

آشنایی با فنگشویی
فنگشویی دانش اصیل چین باستان است که از بیش از سه هزار سال پیش تا کنون
الهامبخش انسان در طراحی محیط زندگی و کار بوده است .این دانش باستانی چین که محصول
فلسفهی تائو است ،بر اساس مشاهدهی طبیعت و درک ارتباطها و رفتارهای طبیعت پایهگذاری شده
و هدف آن ،همچون دیگر دانشهای تائوئیستی ایجاد هماهنگی و هارمونی بیشتر با طبیعت و
جهان هستی از یک سو ،و همچنین برقراری صلح و یکپارچگی با جهان است .به همین دلیل
معیارهای آن معیارهایی کامالً طبیعی است؛ شاید دلیل قدمت و اعتبار آن تا کنون همین
طبیعیگرایی آن باشد.
فنگ  Feng ⻛风در لغت به معنی باد و شویی Shui ⽔水در زبان چینی به معنای آب است.
ترکیب این دو عنصر در کلمهی فنگشویی اشاره به تغییر و ثبات در طبیعت دارد و هدف آن
ِ
چیدمان محیطی بر اساس طبیعت است.
مشاهدهی عناصر طبیعت و تنظیم
انرژی؛ مفهومی کلیدی
شاید در وهلهی نخست ،بسیاری از مخاطبان فنگشویی تصور کنند این دانش بر پایهی اعتقادها
یا خرافههایی در مشرقزمین بنا شده باشد .در حقیقت اما چنین نیست و دوام این دانش در عصر
حاضر گویای همین مطلب است .ولی برای درک چگونگی اثرگذاری این دانش ،در ابتدا نیاز به درک
انرژی و سطح اثرگذاری آن باشد.
مسئلهی انرژی حیاتی که در زبان چینی به آن چی  Qi ⽓气میگویند ،یکی از دستاوردهای ارزشمند
چین باستان در شناخت طبیعت و انسان است .تائوئیستها معتقد بودند جهان از سه سطح وجودی
تشکیل شده که انرژی سطح وسط از سطوح وجودی طبیعت است که میان آگاهی )سطح باالتر( و ماده
)سطح پایینتر( قرار گرفته و ارتباط بین آگاهی و ماده در سطح کیهانی را برقرار میکند .همینطور در
بدن انسان هم این انرژی ارتباط بین ذهن و بدن را برقرار میکند.
در فلسفهی تائو ،اعتقاد بر این است که فعل
و انفعالها در سطوح ذهنی و آگاهی ابتدا در
سطح انرژی ِنمود مییابد و )بعد( در سطح مادی
و جسمانی تجلی پیدا میکند .طب سوزنی نیز بر
همین اساس کار میکند و اثرگذاری آن در بدن
در همین الیهی انرژی است .از آنجا که این انرژی
بین ذهن و بدن قرار گرفته ،تنظیم یا عدمتنظیم آن
هم در سالمتی جسمانی موثر است و هم در
آرامش و کیفیت ذهن .به همین دلیل فنگشویی
دانشی است که تأثیرهای آن در کیفیت سالمتی و ذهنی مشهود است.

در تعبیر علم امروز انرژی چی ،معادل انرژی
الکترومغناطیس در فیزیک محسوب میشود.
در فیزیک هم این انرژی ارتباط بین سطوح
آگاهی )قوانین و نرمافزارها( و ماده را برقرار
میکند .امروزه میدانیم این انرژی وسیلهای
برای اتصال ذهن به بدن است.

۳۱

در تائو انرژی چی در سه مقیاس مختلف بررسی میشود:
 اگر انرژی چی را در مقیاس کیهانی مطالعه کنند ،به آن دانش ستارهشناسی تائو میگویند، اگر انرژی چی را در مقیاس محیط زندگی مطالعه کنند ،به آن فنگشویی میگویند، و اگر این انرژی را در مقیاس بدن انسان مطالعه کنند ،به آن چیکُنگ میگویند.هر سه مقیاس مطالعهی انرژی چی در تائو ،دانشی متناظر دارد که بسیار کاربردی و معتبرند.
در حقيقت فنگشويى راهى براى برقرارى هماهنگى بني نيروهاى آسماني )زمان( و نيروهاى
زمينى )مكان( و تأثير متقابل اين دو نيرو بر هم است.
دانش فنگشویی روشهایی برای تنظیم انرژی محیط زندگی در اختیار میگذارد که خردمندان
باستانی بر اساس مشاهدهی طبیعت آنها را یافتهاند .البته به دلیل طبیعتگرا بودن این روشها
میتوان آنها را با علم امروز و فیزیک نیز توضیح داد.
برخی از فلسفههای اساسی که فنگشویی از آنها پیروی میکند ،عبارتند از:
 یین و یانگ و تنظیم قطبیت تئوری پنچ عنصر و تنظیم طبایع چینی فلسفه ییچینگ و تنظیم جهتهای انرژیِ
جهان در حرکت
 اصول جلوگیری از رکود انرژی و فلسفهی -اصل هولوگرافیک و تنظیم محیط در مقیاسهای تو در تو

رهسان

۳۲

بررسی برخی پارامترهایی که باعث میشود مغز انسانهای مختلف
از لحاظ اندازه ،ساختار و فیزیک با یکدیگر فرق داشته باشد:

ش¦ای¦د ای¦ن س¦وال ب¦رای ش¦ما ن¦یز پ¦یش آم¦ده ب¦اش¦د ک¦ه س¦اخ¦تار ج¦سمان¦یِ م¦غز چ¦ه
ت¦فاوته¦ای¦ی در ان¦سانه¦ای م¦ختلف ای¦جاد م¦یک¦ند .ه¦مینط¦ور م¦مکن اس¦ت اخ¦باری ض¦د و
ن¦قیض در ای¦ن م¦ورد ش¦نیده ب¦اش¦ید ک¦ه در ن¦های¦ت ،ام ِ
¦کان رس¦یدن ب¦ه ج¦معب¦ندی ص¦حیح را
از م¦ا م¦یگ¦یرد .در ای¦ن م¦قال¦هی ک¦وت¦اه ،ب¦رخ¦ی ع¦وام¦ل ت¦اث¦یرگ¦ذار را در س¦اخ¦تا ِر م¦غ ِز ان¦سان
ب¦ررس¦ی م¦یک¦نیم.

ت¦دوی¦ن و ت¦رج¦مه:
ح¦ام¦د ک¦ات¦وزی
ب¦هار ۹۶

۳۳

ال¦ف( ان¦دازهی م¦غز:
ب¦ه ط¦ور م¦عمول حج¦م م¦غز ان¦سانه¦ا  ۱۳۰۰س¦ی س¦ی اس¦ت ک¦ه وج ِ
¦ود  ۱۰درص¦د ت¦فاوت در ای¦ن
ان¦دازه ب¦ین ان¦سانه¦ا ط¦بیعی اس¦ت.
ان¦دازهی م¦غز ب¦ا ان¦دازهی ب¦دن م¦تناس¦ب اس¦ت ،ام¦ا ای¦ن ب¦دی¦ن م¦عنی نیس¦ت ک¦ه ی¦ک م¦رد ب¦ا ج¦ثهی
ب¦زرگ ،ح¦تما ً م¦غزی ک¦ارآم¦دت¦ر نس¦بت ب¦ه خ¦ان¦می ب¦ا م¦غز ک¦وچ¦ک ت¦ر دارد! چ¦را ک¦ه ب¦خش ع¦مدهای از
م¦غز ب¦ه سیس¦تم ح¦سی و ح¦رک¦تی ب¦دن اخ¦تصاص ی¦اف¦ته ک¦ه ط¦بیعتا ً وق¦تی ب¦دن ب¦زرگت¦ر م¦یش¦ود ،م¦غز
ن¦یز ب¦زرگت¦ر م¦یش¦ود ت¦ا ح¦رک¦ته¦ا و ح¦سه¦ای ب¦دن را ک¦نترل ک¦ند.

ب(س¦اخ¦تار داخ¦لی و
ات¦صاالت:
ب¦ه ط¦ور ک¦لی ان¦سانه¦ا م¦غزه¦ای¦ی ش¦بیه ب¦ه ی¦کدی¦گر دارن¦¦د ،ول¦ی بس¦ته ب¦ه چ¦پدس¦ت ی¦ا
راس¦تدس¦ت ب¦ودنش¦ان و ب¦رخ¦ی پ¦ارام¦تره¦ای ژن¦¦تیکی ،م¦مکن اس¦ت دو ن¦یمکره دق¦یقا ً ش¦بیه
ه¦م ن¦باش¦ند .ب¦ه ه¦ر ح¦ال ،م¦غز ان¦سانه¦ا ب¦ا ه¦مدی¦گر ت¦فاوته¦ای¦ی م¦نحصر ب¦ه ف¦رد ن¦یز دارد.
ب¦ه ه¦مین دل¦یل اس¦ت ک¦ه ج¦راحه¦ا ب¦رای ج¦راح¦ی م¦غز ح¦تما ن¦یاز ب¦ه ن¦قشهب¦رداریFuctional
دارن¦د ت¦ا م¦طمئن ش¦ون¦د ب¦ه ب¦خشه¦ای ح¦یات¦ی م¦غز آس¦یبی ن¦میرس¦ان¦ند .ی¦عنی در ع¦مله¦ای
ج¦راح¦ی ح¦ساس ،ج¦راحه¦ا ب¦ای¦د م¦غز ه¦ر ب¦یمار را از ل¦حاظ س¦اخ¦تاری ب¦ه ط¦وری ان¦¦حصاری
ب¦شناس¦ند و ع¦م ِل ج¦راح¦ی را ب¦ر ه¦مان اس¦اس ب¦رن¦ام¦هری¦زی ک¦نند.

ج(ج¦نسیت ان¦سان :
ت¦قری¦با م¦یش¦ود گ¦فت ج¦نسیت ان¦سانه¦ا از روی م¦غز آن¦ها ق¦اب¦ل ت¦شخیص اس¦ت .ای¦ن ت¦فاوت ب¦ا
ع ِ
¦بارت س¦بک پ¦ردازش Style of prossecingخ¦وان¦ده م¦یش¦ود.
ب¦ه ط¦ور ک¦لی م¦دل پ¦ردازش و ط¦بقهب¦ندی اط¦الع¦ات و دان¦ش در آق¦ای¦ان بیش¦تر م¦ان¦ند ی¦ک ت¦صوی¦ر
ک¦لی و ن¦قشهای اس¦ت ،در ح¦ال¦ی ک¦ه م¦دل پ¦ردازش خ¦ان¦مه¦ا اغ¦لب خ¦طی اس¦ت.
ب¦ه ط¦ور م¦ثال ب¦رای آدرس دادن ،آق¦ای¦ان بیش¦تر ی¦ک دی¦د ک¦لی از ن¦قشهی مح¦ل م¦ورد ن¦ظر ب¦ه
ش¦ما م¦یده¦ند ،در ص¦ورت¦ی ک¦ه خ¦ان¦مه¦ا بیش¦تر ت¦وال¦ی م¦سیر را در ن¦ظر م¦یگ¦یرن¦د .ال¦بته ای¦ن
م¦وض¦وع در ه¦مه ق¦طعی و ی¦کسان نیس¦ت.

۳۴

ب¦رخ¦ی ه¦ای¦پوت¦زه¦ا ی¦ا ف¦رض¦یهه¦ا در م¦ورد ج¦نسیت و م¦غز :

 .1ب¦رت¦ری ج¦ان¦بی Lateralization
در ن¦قشهب¦رداریه¦ای ع¦¦ملکردی م¦شخص ش¦ده ک¦ه ب¦رای ان¦جام ی¦ک  taskی¦ا ک¦ار ی¦کسان
خ¦ان¦مه¦ا بیش¦تر از آق¦ای¦ان از دو ن¦یمکرهی م¦غزش¦ان اس¦¦تفاده م¦یک¦نند .ی¦عنی پ¦ردازش در
آق¦ای¦ان ب¦ه ط¦ور اخ¦تصاصی¦اف¦تهت¦ری در م¦ناط¦ق م¦ختلف ص¦ورت م¦یگ¦یرد ،در ص¦ورت¦ی ک¦ه در
خ¦ان¦مه¦ا پ¦ردازش در ک¦ل م¦غز ب¦ین دو ن¦یمکره پ¦خش م¦یش¦ود.
خ¦اص ِ
¦یت ای¦ن م¦سئله در آق¦ای¦ان ب¦ه ط¦ور ک¦لی ای¦ن اس¦ت ک¦ه پ¦ردازشه¦ای¦ی ک¦ه در ن¦یمکرهی چ¦پ
ص¦ورت م¦یگ¦یرد ب¦ه ط¦ور م¦عمول ع¦میقت¦ر و ت¦خصصیت¦ر اس¦ت ،ب¦ا ی¦ک ای¦راد ک¦ه اگ¦ر ب¦خشی
از م¦غز آس¦یب ب¦بیند ت¦وان¦ای¦ی ب¦ازی¦اب¦ی آن دش¦وارت¦ر اس¦ت .ب¦ه ه¦مین دل¦یل در س¦کتهه¦ای م¦غزی
خ¦ان¦مه¦ا ب¦ازت¦وان¦ی س¦ری¦عت¦ر و به¦تر از خ¦ود ن¦شان م¦یده¦ند .ه¦مینط¦ور در م¦وض¦وعه¦ای¦ی ک¦ه ب¦ه
ت¦کلم و زب¦ان م¦رب¦وط م¦یش¦ود ،خ¦ان¦مه¦ا ع¦¦ملکردی به¦تر دارن¦د؛ چ¦را ک¦ه الزم¦هی ت¦کلم روان و
ت¦أث¦یرگ¦ذار ،اس¦تفادهی به¦تر از ب¦خشه¦ای م¦ختلف م¦غز اس¦ت.
در ض¦من ب¦ه ه¦مین دل¦یل اس¦ت ک¦ه اخ¦تالل اوت¦یسم در آق¦ای¦ان ب¦سیار رای¦جت¦ر اس¦ت.
ط¦بیعتا ً ای¦ن م¦وض¦وع ب¦ه ن¦حوهی ع¦ملکرد ف¦ره¦نگی زن و م¦رد ه¦م م¦رب¦وط اس¦ت و ب¦رای ای¦ن
وی¦ژگ¦یه¦ای ذات¦ی ک¦اری ن¦میش¦ود ک¦رد .ه¦مینط¦ور ای¦ن م¦وض¦وع ن¦شانده¦ندهی ای¦ن اس¦ت ک¦ه
م¦غز خ¦ان¦مه¦ا در ف¦رای¦ند ت¦کام¦لی ،ب¦رای ف¦راگ¦یریِ م¦هارته¦ای م¦تنوعت¦ر ،مس¦تعدت¦ر اس¦ت.

۳۵

 .2م¦سئلهی ت¦کام¦ل و ت¦غیی ِر م¦غز
م¦وض¦وع ان¦کارن¦اپ¦ذی¦ر دی¦گر ،م¦سئلهی ت¦غییر ش¦کل م¦غز در تج¦رب¦ه ک¦ردن زن¦دگ¦ی اس¦ت.
ی¦عنی س¦اخ¦تار م¦غز ب¦سیار وابس¦ته ب¦ه ای¦ن اس¦ت ک¦ه چ¦طور از آن اس¦¦تفاده م¦یش¦ود .ه¦مینط¦ور
م¦سئلهی دی¦گر ،م¦وض¦وع ه¦ورم¦ونه¦اس¦ت ک¦ه ام¦روزه م¦یدان¦یم ب¦ر س¦اخ¦تار م¦غز ن¦یز م¦وث¦رن¦د؛ م¦ثل
اس¦¦تروژن ی¦ا تس¦¦تسترون .م¦ثالً در زم¦ان ت¦ول¦د در م¦ادر ه¦ورم¦ون¦ی ت¦رش¦ح م¦یش¦ود ک¦ه ب¦اع¦ث ع¦ملکرده¦ای
م¦ادران¦ه در م¦غز م¦یش¦ود و در ب¦لند م¦دت ب¦ر س¦اخ¦تار م¦غز ن¦یز اث¦ر م¦یگ¦ذارد.
¦ت ح¦وزهی ق ِ
ب¦دی¦هی اس¦ت ک¦ه ب¦ا ش¦ناخ¦ت و آگ¦اه¦ی نس¦بت ب¦ه ب¦رخ¦ی ت¦وان¦ای¦یه¦ای ذات¦ی و ش¦ناخ ِ
¦درت
ج¦ه ب¦ا ج¦هان اس¦¦تفاده ک¦ند و اص¦طکاک
ف¦ردی ،ه¦ر ش¦خص به¦تر م¦یت¦وان¦د از اب¦زاره¦ای خ¦ود در م¦وا ِ¦
ک¦متری داش¦ته ب¦اش¦د .ه¦مچ¦نین ،م¦یدان¦یم ت¦مام وی¦ژگ¦یه¦ا و ت¦فاوته¦ای ف¦وق ،بش¦ر را ت¦ا ای¦نجا رس¦ان¦ده
اس¦ت .ب¦ناب¦رای¦ن در م¦یان ان¦سانه¦ا ه¦یچک¦دام ب¦ه م¦عنای ب¦رت¦ریِ م¦طلق نس¦بت ب¦ه دی¦گری نیس¦ت و
م¦وض¦وع ،بیش¦تر درکِ ق¦اب¦لیته¦ای ذات¦ی-ف¦ردی اس¦ت ت¦ا از آن اب¦زاره¦ا ب¦رای پ¦یشب¦رد اه¦داف اس¦¦تفاده
ک¦رد .در ن¦های¦ت ،به¦رهوری از م¦غز ب¦ا اس¦¦تفاده از اب¦زاره¦ای آم¦وزش¦ی و ت¦فکری ،م¦وث¦رت¦ری¦ن روش ب¦رای
به¦رهوری از م¦غز ب¦ه ش¦مار م¦یآی¦د.

۳۶

آشنایی با

نوروسایِنس Neuroscience
ح¦ام¦د ک¦ات¦وزی

نوروسایِنس یا علوم ِ اعصاب ،عرصهی جدید از علم ِ معاصر است که حدود  ٪۲۵از تولید محتوای علمی را در
ِ
شناخت پیچیدهترین
جهان به خود اختصاص داده است .جذابیت این علم از یک سو ،به خاطر تالش برای
ِ
خود این قطعه ،یعنی مغز است.
قطعهی کیهان یعنی مغز و از سویی دیگر ،انجام گرفنت این شناخت توسط
تأثیر این دانش در حوزهی شناخت )فردی و کیهانی( قابل انکار نیست؛ تا آنجا که میشود گفت آیندهی
پیشرفت بشر وابسته به این حوزه از علم است.
باتوجه به سرعت پیشرفت در عرصهی علوم اعصاب و مغز ،شناخت بشر در ده سال گذشته بینظیر بوده و
اطالعاتی که دانشمندان در سالهای اخیر کسب کردهاند ،بسیاری باورها و دانشهای کُهنه را در عرصهی
عملکرد ذهن نقض کرده است .به بیان دیگر میتوان گفت اگر کسی مبانی این دانش را نداند ،در مطالعهی
مقالههای جدید به اخبار دست اول دسترسی نخواهد داشت و در جریان پیشرفتهای شناختی بشر در
عرصهی مغز و علوم اعصاب قرار نخواهد گرفت.
این دانش به زیر شاخهها و سطوحی مختلف تقسیم میشود و دامنهی وسعت این دانش از مطالعهی
مولکولها و یونها در اثرگذاری بر ذهن تا بررسی رفتار و شناخت در اثر عملکرد نورونها را در بر
میگیرد .برخی از گرایشهای نوروسایِنس عبارتند از:
 نوروساینس مولکولی نورساینس سلولی نوروساینس شبکههای عصبی نوروساینس سیستمهای عملکردی در مغز نوروساینس شناختی -نوروساینس رفتاری

۳۷

جایگاه نوروسایِنس در علم
با توجه به دستاوردهای جدید این عرصه ،بسیاری از ِتزهای روانشناسی و روانپزشکی کالسیک در
ِ
شناخت ذهن را دارند ،این دانش به منزلهی
مورد عملکرد ذهن نقض شده و برای کسانی که دغدغهی
ِ
زبان گفتوگوی دانشمندان در این عرصه است.
امروزه کسانی که به این دانش دسترسی دارند ،میتوانند از تکنیکهای منحصربهفرد آن برای
تمرکز ،خودکاوی ،یافنتِ ریشهی هیجانها و عواطف و علل بروز احساسها استفاده کنند و
خطاهای شناختی انسان را در سطحِ سلول ،درک کنند .در سطح فراتر از درون انسان نیز این
شاخهی علمی کمک میکند شناخت انسان از جامعه ،دالیل رفتارهای انسانهای دیگر ،روشهای
اثرگذاری بر ذهن انسانها و همینطور جایگاه اندیشههای فردی را در جهان درک کند.
عالوه بر این ،کاربرد این دانش در بخشهای مختلف تکنولوژی ،مدیریت و برنامهریزی فردی بسیار
روشن است .به همین دلیل این شاخه از علم برای بیشتر انسانها کابرد خواهد داشت و به درکی
عمیقتر از خود و جهان پیرامون خود کمک میکند.
ِ
عملکرد مغز ابزاری است برای تصمیمگیریهای کالن و بادوام در زندگی که امروزه
دانسنت
تعیینکنندهی موفقیت افراد در جامعه است.

۳۸

دورهی م 00بان 00ی ن 00وروس 00ایِ 00نس  ،م¦ ¦¦بحثی ج¦ ¦¦دی¦ ¦¦د از دورهه¦ ¦¦ای
آم ¦¦وزش ¦¦ی رهس ¦¦ان اس ¦¦ت ک ¦¦ه ب ¦¦ا ه ¦¦مکاریِ اس ¦¦ات ¦ ِ
¦ید دان ¦¦شگاه  ،پ ¦¦ژوه ¦¦شگران و
ع¦ ¦¦الق¦ ¦¦ه م¦ ¦¦ندان در رهس¦ ¦¦ان  ،اول¦ ¦¦ین دورهی آن  ،ب¦ ¦¦هار ام¦ ¦¦سال ب¦ ¦¦رگ¦ ¦¦زار ش¦ ¦¦د .
ای¦دهی دورهی ن¦وروس¦ایِ¦نس از گس¦ترش خ¦دم¦ات ح¦وزهی ش¦ناخ¦تی در آک¦ادم¦ی
آغ¦¦از ش¦¦د و ج¦¦ای¦ ِ
¦گاه خ¦¦اص خ¦¦ود را در م¦¦یان ع¦¦الق¦¦هم¦¦ندان پ¦¦یدا ک¦¦رد  .در ای¦¦ن
دوره ت¦¦الش ش¦¦د ت¦¦ا ع¦¦الق¦¦هم¦ ِ
¦ندان ح¦¦وزهه¦¦ای ش¦¦ناخ¦¦تی از رش¦¦تهه¦¦ای م¦¦ختلف ب¦¦ا
ای¦ن م¦بحث آش¦نا ش¦ده و ب¦توان¦ند م¦قاالت و ک¦تابه¦ای م¦رب¦وط ب¦ه ای¦ن ش¦اخ¦ه از
ع ¦¦لم را م ¦¦طال ¦¦عه ک ¦¦نند  .در ه ¦¦مین راس ¦¦تا ب ¦¦ا ب ¦¦رخ ¦¦ی از ش ¦¦رک ¦¦ت ک ¦¦نندگ ¦¦ان دوره
م00صاح00بهی ک ¦¦وت ¦¦اه ¦¦ی ان ¦¦جام ش ¦¦ده اس ¦¦ت ت ¦¦ا س ¦¦ای ¦¦ر ع ¦¦الق ¦¦هم ¦¦ندان ب ¦¦ا ن ¦¦ظرات
شرکتکنندگان در دوره آشنا شوند .

۳۹

لطفا ً نظ ِر خود را در مورد دورهی مبانیِ نوروسایِنس که برگزار شد و
دریافتهایی که در این دوره داشتین را بیان کنید ؟
راجع به لزوم داشنتِ این دانش برای افراد جامه چه نظری دارید ؟

ثمین نبیپور
 -۱فکر میکنم با توجه به مدت دوره و حجم گستردهی مطالب ،از این بهتر نمیشد با مدیریت محتوا،
حوزهی جدید و روبهپیشرفت نوروساینس را معرفی کرد .مطالب مطرحشده در کالس کسلکننده و تکراری
که نبودند هیچ ،از نظر پرداخت به موارد عمدهی این علم ،بسیار جامع و مفید بودند .با توجه به تنوع عالقه
و پیشزمینههای شرکتکنندگان این دوره ،مشهود است که هر کدام از ما بسته به دغدغهها و
تواناییهایمان از مطالب سود بردیم و آموزههای این دوره ،بیشک در ادامهی مسیر شناخت مغز،
کمکمان خواهد بود.
 -۲مهمترین دریافت من از این دوره ،عالوه بر آشنایی با آناتومی و ِبیسیک نحوهی عملکرد مغز ،این بود
که شناخت مغز )به عنوان پیچیدهترین و ناشناختهترین جسم موجود در کیهان( با استفاده از خود آن،
مسیری بسیار هیجانانگیز و در عین حال ،دشوار است .همچنین ،اگر پیشتر نگاه و اعتمادی قطعی به
باورها و دانستههایم داشتم ،حاال این نگاه آغشته به عدمقطعیتی حسابشده است .عالوه بر این ،هنوز
که در اول راه هستم ،درک گستردگی ،پیچیدگی و دقت باالی عملکردهای مختلف و بعضا ً همزمان
نورونها ،شبکههای عصبی و هر آنچه مغز را شامل میشود ،کمی دشوارتر از گذشتهای شده که
بیاطالع از تمام این موارد» ،فکر میکردم« میدانم کارکرد ذهن و مغز چگونه است .همین مسئله باعث
شده عالقهای را در خود کشف کنم که شاید پیش از این از وجودش ناآگاه بودم .مطالعهی هدفمند در
این حوزه و شرکت در دورههای آموزشی از این دست یا کورسهای آنالین و حتی انگیزه برای ترجمهی
کتابهایی در اینباره از نتیجههای دیگر پس از شرکت در این دوره برای من است.
 -۳به نظرم اهمیت مطالعهی نوروساینس و حوزهی شناختیِ مغز ،شامل چند دلیل میشود .دانشمندان و
فعاالن این حوزه با هدف شناخت جز به جز مغز و درمان بیماریهایی مثل آلزایمر ،تاثیر محیط و ژنتیک
ِ
شناخت این پیچیدهترین ارگان موجودات زنده ،یافنت روشهایی برای بهرهوری بیشینه از
بر کارکرد مغز،
پتانسیلهای مغز و بهبود کیفیت زندگی و اندیشهی انسان در آینده )از جمله پیشرفت هوش مصنوعی( به
فعالیت میپردازند.
برای افرادی که عالقهی شخصی به نوروساینس دارند ،مطالعه در اینباره میتواند به شفافیت بیشت ِر
حوزهی شناختی مغز ختم شود و اطالعات نادرست دربارهی کارکرد مغز و همپوشانی آن با
روانشناسی را حذف کند.

۴۰

سعید طاهری
این دوره شخصا ً برای من بسیار ارزشمند بود ،مخصوصا ً که در حوزههای شناختی بسیار به من
کمک کرد....سطح دوره خیلی خوب بود .اگر امکانش وجود داشت چه بهتر که هر کسی در هر رشتهای
دانشگاهی که تحصیل میکند ،چند واحد نوروساینس اجباری نیز میگذراند .از این طریق شاید
جامعه در یک دهه ۵۰ ،درصد سالمت روانی به دست میآورد.

مارال بابازاده
 .۱علیرغم کوتاه بودن دوره ،محتوای ارائه شده بسیار خوب انتخاب و تنظیم شده بود و
مطالب از تنوع خوبی برخوردار بودند .چون همگام با معرفی و طرح مباحث اصلی و پایه ،مباحث
جانبی نیز مطرح میشد .از طرفی به تعامل این حوزه با حوزههای دیگر ،مثل تکنیکهای تحقیقات،
حوزه روان و دیدگاه نوروساینس نسبت به آن نیز پرداخته شد.
محتوای مطالب ارائه شده نیز جامع بود.
 .۲به شخصه ،توانستم با علم نوروساینس آشنا شوم و مغز ،عملکرد ،سیستم پردازش و غیره را به
تفکیک بشناسم.
 .۳به نظر من ،حداقل بخش آشنایی با مغز و عملکرد آن و بیان تمایز با روانشناسی و غیره ،ضروری
است.

صادق پرگاه
.۱با توجه به گستردگی حوزه نوروساینس سرفصل ها به خوبی پوشش داده شد و سرنخ های خوبی
در هریک از بخش های مختلف این علم داده شد که بسته به عالقه و طرح سواالت ذهنی مخاطب با
توجه به منابع معرفی شده قابل پیگیری و ادامه مطالعه بود.
 .۲مطالعه روی این علم مزایای زیادی دارد به عنوان مثال در حوزه نورساینس شناختی باعث
میشود که افراد به درک بهتری از خودشان برسند و همین موضوع بسیاری از سخت گیری هایی که
در زندگی روزمره نسبت به خود و دیگران دارند را می توان بهبود بخشید و راه کارهای علمی و
جدیدی را برای رهایی از برخی چالش های رفتاری ،پیش رو قرار میدهد
از مزایای دیگ ِر مطالعهی این علم ،توهم زدایی از برخی باورها و خرافات هست
و به طور کلی نگاه به انسان با رویکرد علمی را تقویت میکند

۴۱

سینا تقیزاده
-۱دوره نوروساینس که استاد کاتوزی برگزار کردند ،مثل سایر دورهها بسیار مفید بود  .شما در یک
دوره کوتاه مبانی بسیار زیادی را یاد میگیرید که برای استخراج هر کدام میبایست منابع زیادی رو
جستجو و کندوکاو کنید  .مخصوصا ً که این دوره با دیدگاههای موازی مختلف پیش میرود .یعنی
استاد کاتوزی بر دیدگاه شناختی مسلط هستند و میتوانند مفاهیم و سوالهای بسیاری را باز کنند که
در کالس توسط دانشجویان با دیدهای مختلف مطرح میشود یا در طول دورههای تدریس خود با آنها
روبهرو میشوند .به این ترتیب فکر نمیکنم در جایی شخصی دیگر با توانایی علمی ترکیب مفاهیم
موازی به این شکل وجود داشته باشد؛ چرا که اکثرا ً کسانی که توانایی بیان نظر در مقوله خاصی را
دارند بطور کامل بر سایر رشتهها و مفاهیم اشراف ندارند البته اشراف بر سایر مفاهیم مثل
روانشناسی فیزیک فلسفه و مانند آن شرط مهمی برای پیشبرد یک علم است ،اما با صنعتی شدن
جوامع معموالً کمتر کسانی هستند که بتوانند بر چندین مفهوم اشراف کامل داشته باشند .به این ترتیب
در کالس ایشان سایر دانشجویان هر کدام از دیدگاهی مفاهیم بیان شده در نوروساینس را با علوم
مختلف ترکیب و در کالس بیان میکنند و به جوابها و حتی تزهای مفیدی رسیده میشود.
-۲در این دوره چون با دیدگاه شناختی جلو میره میرفت ،بیشتر دریافتها حل مسائل و دغدغههایی
است که هر شخص دارد .اما بذر مفاهیم عمیقی از خودشناسی در اشخاص بنا بر انگیزه خودشان
کاشته میشود .دریافتها در کالس بسیار است ،اما وقتی شما با مفاهیم جلو بروید و حفظش کنید،
کم کم مسائل دیگری در طول زمان از دل آنها پیدا میشود .فرضا ً درک شما از ابعاد خوداگاهی و
مانند آن در طول زمان و ترکیب با پدیدهها ساخته میشود .بعالوه نکتهی جالب این است که مفاهیم
نوروساینس جزو فکتهای علمی به حساب میآید ،نه صرفا ً چون همهی جامعهی علمی آن را قبول
دارند ،بلکه در حقیقت وقتی با الفبای آن آشنا شوید ،محدودهی گسترده از سواالت به آسانی پاسخ
داده میشوند .هر قانونی در پاسخگویی به علتها به تبصره میرسد یا به جایی میرسد که جزو
محدودهاش نیست یا نمیتواند پاسخگوی آن باشد .در نوروساینس این مساله خیلی کمتر است .روابط
علیتی به درستی پاسخ داده میشود .جالب اینکه این پاسخها با دانشهای دیگری در تضاد شدید
قرار نمیگیرد .در هر علمی هم یک ما به ازا برای آن پیدا میشود.
-۳با اینکه نوروساینس مربوط به ساختارهای نورون و مسائل مربوط به آن است و نسبت به
جامعهشناسی روانشناسی فلسفه و مانند آن علم جزگراست ،اما جوابهایی که هر فرد از آن با خرد
خودش نسبت به مفاهیم شناختی به دست میآورد ،بسیار وسیع است و از طرفی میتواند جواب خیلی
مسائل را راحت بدهد و ذهن را به یک حد پایداری و قبول نسبی بکشاند ،مثل خیلی از علوم دیگر که
االن حد معمول سواد حساب میشود ،دانسنت الفبای نوروساینس هم تقریبا ً جزو همین علوم میتواند
باشد .مهمترین نکته اینکه شما تا الفبای علمی را ندانید ،از خیلی مسائل سر در نمیآورید .در حال
حاضر علوم معنوی ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،فیزیک و مانند آن بسیار رشد کردند و دسترسی به
آنها آسان شده و اطمینان به مفاهیمشان و برخورد علمی با مسائل رو به رشد است .بنابراین ،برای
کسانی که دغدغه خودشناسی یا شناختی یا علمی و مانند آن دارند باید از مبانی نوروساینس هم سر
در بیاورند .نوروساینس برای بیشتر این علوم به مثابهی الفباست.

۴۲

فاطمه دانشمند
به طور كلى اطالعاتى كه راجع به مغز و سيستم عصبى در اين دوره بدست آوردم بسيار مهم و
كاربردى بود .آشنايى با عملكرد سيستم عصبى در كدگشايى بسيارى از مسائل در مورد فيدبكها و
واکنشهاى احساسى و ماندگارى آنها در لوبهاى عصبى راهبردى بود.
هر كسى در زندگى روزمره نياز به دانسنت حداقل اطالعات پايهاى از مهمترين سيستم بدن خود يعنى
سيستم عصبى دارد.
به نظر من از لحظه بيدار شدن صبحگاهى  ،آگاهى نسبت به سيستم عصبى و عملكرد مغز ميتواند
تاثير بسزايى در شروع يك روز مفيد و سالمت براى ما داشته باشد .مثالً اگر روزى پرمشغله پيشرو
داشته باشيم و هنگام بيدارشدن احساس سستى و بىحوصلگى داشته باشيم با آگاهى از چگونگى
فعالسازى سيستمهاى مختلف بدن ميدانيم كه بايد با يك محرك بخش كورتكس مغز رو فعال كنيم تا
بواسطه آن بقيه سيستمهاى بدن فعال شده و بتونيم يك شروع فعال براى كارها داشته باشيم كه اين
محرك ميتواند گوش دادن به موزيك يا استفاده از يك عطر محرك و ....باشد.
البته اين يك مثال كوچك از كاربردى بودن آگاهى از عملكرد سيستم عصبى است.
بى شك آگاهى از عملكرد سيستم مديريت و كنترل يك دستگاه)بدن انسان( ميتواند در هماهنگى و
سالمت و كارايى ايدهآل آن سيستم تاثير چشمگيرى داشته باشد.
اگرچه من قبال بواسطه رشته تحصيليم ) ميكروبيولوژى( آگاهى مختصرى از نوروساينس داشتم اما
تدريس فوقالعاده جناب استاد كاتوزى از زاويه متفاوت و بسيار كارآمدى  ،نوروساينس را به من
نماياند .چرا كه ايشان ارتباط هر مبحث نوروساينس با علوم شناختى را به زيبايى بيان ميكردند و
اين حاصل تسلط ايشان بر هر دو مبحث است.

ارسالن حاجی نیلی
از نظر من حوزه علم نوروساینس نقطه عطفی جدی در تاریخ رشد و تکامل بشر است .هزاران سال
است که در مسیر تکامل ،انسانها از سایر جانوران جدا شده و به عنوان موجوداتی خاص،
پیشرفته و باهوش مسیری جدای از سایر موجودات را طی کردهاند .ریشه اصلی این جدایی ،در
قدرت تفکر است و ابزار اصلی این تفکر ،مغز انسان است .هزاران سال است ما انسانها از این
ارگان تکامل یافته استفاده میکنیم ،در حالیکه تا این اواخر شناخت دقیقی از خود آن نداشتیم .به
تازگی و براساس ابزارهایی که خودمان درست کردیم ،در تالشیم تا از جزئیات نحوه عملکرد مغز
شناخت حاصل کنیم.
اثری که آشنایی با مفاهیم نوروساینس برای افراد دارد را با چند مثال میتوان نشان داد .این
مثالها همگی مبتنی بر مقایسه فردی که با مفاهیم نوروساینس آشناست و فردی که بدون توجه به
این موضوعها به زندگی خود ادامه میدهد:
 مانند فردی که دفترچه راهنمای ابزار خود را قبل از استفاده مطالعه کرده ،با فردی که بدونمطالعه فقط از ابزار استفاده میکند.

۴۳

 مانند تفاوت رانندگی و استفاده از ماشین توسط یک مکانیک و یک فرد عادی است. مانند اختالف یک اقتصاد دان و یک فرد عادی است ،زمانیکه اوضاع اقتصادی کشور را تحلیلمی کنند
 مانند اختالف فردی است که نحوه عملکرد موبایل و سازوکار آنرا میشناسد ،با فردی که صرفااستفاده کننده مبتدی و ساده از این دستگاه است.
 مانند اختالف کوهنوردی است که با استفاده از نقشه و دستگاه مسیریاب حرکت میکند ،با فردیکه بدون تجهیزات و بی هدف در طبیعت گام بر میدارد.
نوروساینس االن حدود  %25از کل تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است .این از یک سو
نشان دهنده گستردگی و وسعت این علم است .از سوی دیگر بیانگر میزان پیچیدگی و پیشرفته بودن
مغز انسان است .به عقیده بنده نوروساینس دانشی به گستردگی کل تاریخ تکامل در جهان است.
شاید بتوان گفت که مغز بشر ،محصول میلیاردها سال تکامل و تغییر در جهت بقا و رشد است .در
نتیجه نوروساینس پشتوانهای به اندازه کل تاریخ تکامل در جهان ،دارد.
دوره نوروساینس مثل نقشه یا دفترچه راهنمایی بود که برای استفاده بهتر از یه دستگاه بسیار
پیشرفته و پیچیده ،به کاربر آن داده میشود .بعد از این دوره مثل این که نقشهای سرزمین پهناور
نوروساینس رو در دست دارم .حاال میتوانم مسیر عالقه خودم را در این علم به درستی پیدا کنم.
از طرف دیگه نوع طبقه بندی مطالب و سطح و عمقی که از هر حوزه ارائه شد ،به حدی بود که
براساس آنها بتوان ایدههای شناختی زیادی رو برداشت کرد.
شاید جذابترین بخش این دوره برای من ،برداشتهای شناختی از مفاهیم نوروساینس بود .با توجه
به اشراف مدرس دوره ،آقای کاتوزی ،در حوزههای شناختی ،سرنخهای زیبا ،جذاب و مهمی در زمینه
کاربردهای شناختی ارائه شد .مواردی که به نظر من مهمترین هدف و نتیجه از حرکت بشر در این علم
محسوب میشود .به شخصه فکر میکنم برداشتهاش شناختی که از یافتههای نوروساینس بدست
میآیند ،عامل ایجاد یکپارگی میان تمامی حوزههای علمی بشراند.
از بعد این دوره ،سعی کردم در تمام جوانب زندگی خودم ،از دانستههای خودم در مورد نحوه عملکرد
مغز و سیستم عصبی ،استفاده کنم .در حوزه خودکاوی و خود شناسی ،در حوزه ارتباط و مذاکره ،در
حوزه آموزش ،در حوزه کسب و کار ،در حوزه مدیریت و استفاده از مدلها و ابزارهای مدیریتی و.....
 .فکر میکنم در این مدت کوتاه ،فواید زیادی را از این کار کسب کردهام.

۴۴

اولین کارگاه مبانی نوروسایِنس  ،جمعه  ۵خرداد  ۹۶به پایان رسید
دورهی بعدی در شهریور و مهرماه  ۹۶برگزار خواهد شد  ،با تشکر از
دوستانی که ما را در برگزاری این دوره یاری کردند.

۴۵

گزیدهای از خبرها
ووش0و | ت0ای چ0ی | چ0ی کُ0نگ | رهس0ان
دورهی ج0دی0د چ0ی کُ0نگ
دورهی ج¦¦دی¦¦د چ¦¦ی کُ¦¦نگ ت¦¦خصصی آک¦¦ادم¦¦ی
رهس ¦¦ان از چ00هارش00نبهه00ا س ¦¦اع ¦¦ت ۱۶ال ¦¦ی
 ۱۸ب ¦¦رگ ¦¦زار م ¦¦ی ش ¦¦ود  ،ش ¦¦ای ¦¦ان ذک ¦¦ر اس ¦¦ت
س ¦¦مینار م ¦¦عارف ¦¦هی ای ¦¦ن دوره ۱۴ت ¦¦یرم ¦¦اه م ¦¦اه
در م¦¦رک¦¦ز م¦¦شاوره س¦¦الم¦¦ت ه¦¦ان¦¦ا ب¦¦رگ¦¦زار م¦¦ی
ش¦¦ود  .ع¦¦الق¦¦ه م¦¦ندان ب¦¦رای ش¦¦رک¦¦ت در ک¦¦الس
م¦¦ی ت¦¦وان¦¦ند ب¦¦ا ک¦¦لینیک ه¦¦ان¦¦ا ت¦¦ماس ب¦¦گیرن¦¦د :
۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۰

ک0ارگ0اه ف0نگ ش0وی0ی

آغ00 0 0 0 0از اردوی آم00 0 0 0 0اده س00 0 0 0 0ازی ت 0 0 0 0 0ی00م م 0 0 0 0 0ل00ی
دانشجویان ووشو  -از  ۱۰تیرماه
اردوي آمادهسازي تيم ووشوي دانشجويان ايران به منظور حضور در
يونيورسياد دانشجويی از دهم تيرماه آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛  10تيرماه و با آغاز اردوي

آک ¦¦ادم ¦¦ی رهس ¦¦ان در ن ¦¦ظر دارد  ،ب ¦¦ات ¦¦وج ¦¦ه ب ¦¦ه
درخ¦واس¦ت ع¦الق¦ه م¦ندان م¦بنی ب¦رت¦شکیل ی¦ک
دورهی ج¦¦دی¦¦د ف¦¦نگ ش¦¦وی¦¦ی در ک¦¦لینیک ه¦¦ان¦¦ا ،
این دوره را در تاریخ  ۲تیرماه آغاز کند .
ای¦ن ک¦ارگ¦اه روز ج¦معه  ۲ت¦یر س¦اع¦ت ۱۸:۳۰
در م¦رک¦ز ه¦ان¦ا آغ¦از م¦ی ش¦ود  ،ع¦الق¦ه م¦ندان
ب¦رای اط¦الع¦ات بیش¦تر م¦ی ت¦وان¦ند ب¦ا ک¦لینیک
تماس بگیرند ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۹ :

آمادهسازي ،مسابقههای انتخابي در بخش ساندا برگزار خواهند شد.
رقابتهاي سانداي مردان در اوزان  70 ،60 ،52و  80کيلوگرم
برگزار ميشود که »حسني اوجاقي« هدايت تيم دانشجوي ايران را
برعهده خواهد داشت.
در بخش سانداي بانوان نيز که »معصومه قديري« مسئوليت فني تيم
را عهدهدار است ،مبارزهها در اوزان  52و  60کيلوگرم انجام
ميپذيرد.
در مجموع ،سانداي مردان و زنان تيم ايران ميتواند چهار ووشوکار

ش¦¦ای¦¦ان ذک¦¦ر اس¦¦ت  ۲دوره ی ق¦¦بلی ای¦¦ن دوره

به يونيورسياد اعزام کند .همچنني در تالو که »تيمور بني طالبي«

در دان¦شگاه ع¦لم و ف¦ره¦نگ ب¦رگ¦زار گ¦ردی¦د ک¦ه

مربي تيم ايران است ،چهار ووشوکار کشورمان اعزام خواهند شد.

مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت .

يونويرسياد دانشجويان ،اواخر مردادماه به ميزباني تايوان برگزار
ميشود و رشتهی ووشو براي نخستني بار در اين رويداد حضور دارد
و مدالهاي آن به صورت رسمي در جدول توزيع مدالها محسوب
خواهد شد.
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الهه منصوريان :تجارب گرانبهايي از
حضور در ليگ چني کسب کردم
لژيونر ووشوي ايران با تأکيد بر اينکه تجارب بسیاری از حضور
در ليگ حرفهاي چني کسب کرده ،گفت» :مبارزه در سطح باالي
اين رويداد مهم سبب خواهد شد تا با شرايط بهتري در
پيکارهاي مختلف بنياملللي به ميدان بروم«.
ال¦هه م¦نصوري¦ان ک¦ه ب¦ا ت¦يم »چ¦ان¦گ چ¦ون¦گ« در ل¦يگ ح¦رف¦هاي ووش¦وي
چ¦ني ب¦ه م¦بارزه م¦يپ¦ردازد ،در گ¦فتوگ¦و ب¦ا رواب¦ط ع¦موم¦ي ف¦دراس¦يون
ووش¦¦و ت¦¦صري¦¦ح ک¦¦رد» :س¦¦ه م¦¦بارزه ان¦¦جام دادم ک¦¦ه ث¦¦مرهی آن کس¦¦ب
دو پ ¦¦يروزي و ه ¦¦مچنني ي ¦¦ک شکس ¦¦ت ب ¦¦ود .ه ¦¦مچنني خ ¦¦واه ¦¦رم س ¦¦هيال
م¦¦نصوري¦¦ان ن¦¦يز ب¦¦ه ي¦¦ک پ¦¦يروزي و ي¦¦ک شکس¦¦ت دس¦¦ت ي¦¦اف¦¦ت «.او ب¦¦ا
اش¦اره ب¦ه اي¦نکه خ¦ان¦م پ¦ان¦گ ي¦ان س¦رم¦رب¦ي پيش¦ني ت¦يم م¦لي ووش¦وي
ب ¦¦ان ¦¦وان اي ¦¦ران ،ه ¦¦داي ¦¦ت ت ¦¦يم چ ¦¦ان ¦¦گ چ ¦¦ون ¦¦گ را ب ¦¦رعه ¦¦ده دارد ،اظ ¦¦هار
ک¦رد» :در م¦بارزهی وزن  52ک¦يلوگ¦رم ،قه¦رم¦ان ب¦ازيه¦اي م¦لي چ¦ني
را شکس ¦¦ت دادم و در ادام ¦¦ه م ¦¦سئوالن ت ¦¦يم از م ¦¦ن خ ¦¦واس ¦¦تند ت ¦¦ا در
وزن  60کيلوگرم به مبارزه بپردازم«.
قه ¦¦رم ¦¦ان ووش ¦¦وي ج ¦¦هان ،ت ¦¦صري ¦¦ح ک ¦¦رد» :اي ¦¦ن م ¦¦بارزه ب ¦¦ا دارن ¦¦دهی
م¦دال ط¦الي ج¦هان از چ¦ني ب¦ود ک¦ه در ي¦ک ب¦ازي ن¦زدي¦ک ک¦ه س¦ه ران¦د
ب¦ه ط¦ول ان¦جام¦يد ،م¦غلوب ش¦دم ک¦ه ت¦فاوت وزن¦ي در اي¦ن م¦سئله ک¦ام¦الً
نقش داشت«.
م ¦¦نصوری ¦¦ان ب ¦¦ا اش ¦¦اره ب ¦¦ه اي ¦¦نکه بيس ¦¦ت روز آي ¦¦نده ب ¦¦راي ب ¦¦رگ ¦¦زاري
چ¦ ¦¦هارم¦ ¦¦ني و آخ¦ ¦¦ري¦ ¦¦ن م¦ ¦¦بارزه خ¦ ¦¦ود در اي¦ ¦¦ن م¦ ¦¦ساب¦ ¦¦قات راه¦ ¦¦ي چ¦ ¦¦ني
م ¦ ¦¦يش ¦ ¦¦ود ،ادام ¦ ¦¦ه داد» :اک ¦ ¦¦نون ت ¦ ¦¦يم م ¦ ¦¦ا در ردهی دوم ج ¦ ¦¦دول ق ¦ ¦¦رار
دارد«.

اس0تفاده از دس0تگاه
 AcuGraphدر م0وس0سه
ط ¦¦ی ه ¦¦ماه ¦¦نگی ه ¦¦ای ان ¦¦جام ش ¦¦ده ب ¦¦ا
ج¦ ¦ ¦ ¦¦ناب دک¦ ¦ ¦ ¦¦تر به¦ ¦ ¦ ¦¦رام¦ ¦ ¦ ¦¦ی  ،دس¦ ¦ ¦ ¦¦تگاه
 Acugraphاز ام ¦¦ری ¦¦کا وارد ک ¦¦شور
گ¦¦ردی¦¦د و از ف¦¦روردی¦¦ن ام¦¦سال ب¦¦یش از
 ۴۰۰ن ¦¦فر از ع ¦¦الق ¦¦هم ¦¦ندان ب ¦¦ا دس ¦¦تگاه
اس¦¦کن ش¦¦ده و ب¦¦رن¦¦ام¦¦ه ه¦¦ای ت¦¦مری¦¦نی و
ت ¦ ¦¦نظیم ش ¦ ¦¦یوهی زن ¦ ¦¦دگ ¦ ¦¦ی ب ¦ ¦¦ه ای ¦ ¦¦شان
ت¦جوی¦ز ش¦د  .وج¦ود ای¦ن دس¦تگاه ب¦رای
آک¦ ¦ ¦¦ادم¦ ¦ ¦¦ی ای¦ ¦ ¦¦ن ج¦ ¦ ¦¦ای¦ ¦ ¦¦گاه را دارد ک¦ ¦ ¦¦ه
ه ¦¦نرج ¦¦وی ¦¦ان و م ¦¦رب ¦¦یان م ¦¦ی ت ¦¦وان ¦¦ند ب ¦¦ه
ط ¦¦ور دق ¦¦یقت ¦¦ری ت ¦¦مری ¦¦نات و وض ¦¦عیت
ان ¦ ¦ ¦¦رژی خ ¦ ¦ ¦¦ود را ت ¦ ¦ ¦¦حت ن ¦ ¦ ¦¦ظر داش ¦ ¦ ¦¦ته
ب ¦¦اش ¦¦ند و اث ¦¦رات ت ¦¦مری ¦¦نات را در خ ¦¦ود
دن ¦ ¦ ¦ ¦¦بال ک ¦ ¦ ¦ ¦¦نند  .ه ¦ ¦ ¦ ¦¦مچنین دس ¦ ¦ ¦ ¦¦تگاه
 Acugraphب¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦راس¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦اس وض¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦عیت
ان¦ ¦¦رژی اف¦ ¦¦راد پ¦ ¦¦یشنهاد ه¦ ¦¦ای¦ ¦¦ی ب¦ ¦¦رای
ب¦رن¦ام¦هی ت¦غذی¦ه ارائ¦ه م¦ی ده¦د ک¦ه م¦ی
ت¦¦وان¦¦د ب¦¦رای ع¦¦الق¦¦هم¦¦ندان ب¦¦سیار م¦¦فید
باشد .
دوس¦ ¦¦تان¦ ¦¦ی ک¦ ¦¦ه ع¦ ¦¦الق¦ ¦¦ه دارن¦ ¦¦د ب¦ ¦¦ا ای¦ ¦¦ن
دس ¦¦تگاه وض ¦¦عیت م ¦¦ری ¦¦دی ¦¦ن ه ¦¦ای خ ¦¦ود
را اس ¦¦کن ک ¦¦نند م ¦¦ی ت ¦¦وان ¦¦ند ب ¦¦ا ش ¦¦ماره
 ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۷۷ت¦ماس گ¦رف¦ته و وق¦ت
بگیرند .
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م ¦ ¦¦نصوري ¦ ¦¦ان س ¦ ¦¦طح ف ¦ ¦¦ني و دش ¦ ¦¦واري اي ¦ ¦¦ن رق ¦ ¦¦اب ¦ ¦¦ت را ه ¦ ¦¦مس ¦ ¦¦طح ب ¦ ¦¦ا
پ¦¦يکاره¦¦اي قه¦¦رم¦¦ان¦¦ي ج¦¦هان ت¦¦وص¦¦يف ک¦¦رد و اف¦¦زود» :تج¦¦رب¦¦های م¦¦فيد از
م¦¦بارزه در ل¦¦يگ چ¦¦ني کس¦¦ب ک¦¦ردم و ب¦¦ه ط¦¦ور ي¦¦قني در س¦¦اله¦¦اي پ¦¦يشرو
کمکی شايان برايم خواهد بود«.
وي در خ¦¦صوص ش¦¦راي¦¦ط م¦¦ال¦¦ي ح¦¦ضور در ل¦¦يگ چ¦¦ني ،گ¦¦فت» :از ن¦¦ظر
م¦ال¦ي ه¦م اي¦ن م¦ساب¦قهه¦ا ب¦راي¦م خ¦وب ب¦ود ،ام¦ا ه¦دف¦م ارت¦قاء س¦طح ف¦ني
و کسب تجربه است«.
ل¦¦ژي¦¦ون¦¦ر ووش¦¦وي اي¦¦ران ب¦¦ا اش¦¦اره ب¦¦ه ج¦¦اي¦¦گاه رف¦¦يع رش¦¦ته ووش¦¦و در چ¦¦ني
ک¦ ¦¦ه قه¦ ¦¦رم¦ ¦¦ان ج¦ ¦¦هان م¦ ¦¦حسوب م¦ ¦¦يش¦ ¦¦ود ،گ¦ ¦¦فت» :س¦ ¦¦ه روز ق¦ ¦¦بل از ه¦ ¦¦ر
دي¦ ¦¦دار ،س¦ ¦¦ال¦ ¦¦نه¦ ¦¦ا ب¦ ¦¦ا ن¦ ¦¦ورپ¦ ¦¦ردازيه¦ ¦¦اي خ¦ ¦¦اص آم¦ ¦¦اده م¦ ¦¦يش¦ ¦¦د و اي¦ ¦¦ن
م¦¦ساب¦¦قهه¦¦ا ب¦¦راي رس¦¦ان¦¦هه¦¦ا و ش¦¦بکهه¦¦اي م¦¦ختلف ک¦¦شور چ¦¦ني اه¦¦ميتی
وي ¦¦ژه دارد .ن ¦¦کته ج ¦¦ال ¦¦ب اي ¦¦ن اس ¦¦ت ک ¦¦ه از ب ¦¦چهه ¦¦اي ک ¦¦وچ ¦¦ک ت ¦¦ا اف ¦¦راد
پ ¦¦اب ¦¦هس ¦¦نگ ¦¦ذاش ¦¦ته ب ¦¦راي ت ¦¦ماش ¦¦اي م ¦¦بارزهه ¦¦ا ب ¦¦ا اش ¦¦تياق در س ¦¦ال ¦¦نه ¦¦ا
حضور مييابند«.
ال ¦ ¦ ¦¦هه م ¦ ¦ ¦¦نصوری ¦ ¦ ¦¦ان گ ¦ ¦ ¦¦فت» :چ ¦ ¦ ¦¦ينيه ¦ ¦ ¦¦ا واق ¦ ¦ ¦¦عا ً س ¦ ¦ ¦¦ختکوش هس ¦ ¦ ¦¦تند و
ت ¦¦مري ¦¦نه ¦¦ای دش ¦¦واري ب ¦¦رگ ¦¦زار م ¦¦يک ¦¦نند و از ح ¦¦ضور در ج ¦¦مع آن ¦¦ان،
تجربهای ارزشمند کسب کردم«.
م ¦¦نصوري ¦¦ان در پ ¦¦اي ¦¦ان گ ¦¦فت» :اک ¦¦نون روش م ¦¦بارزه ب ¦¦ا چ ¦¦ينيه ¦¦ا را ب ¦¦ه
خ¦¦وب¦¦ي م¦¦يدان¦¦م و م¦¦طمئن ب¦¦اش¦¦يد در م¦¦ساب¦¦قهه¦¦ای آي¦¦نده ب¦¦ه راح¦¦تي در
برابر آنان مبارزه خواهم کرد«.

همایش ساالنهی تای چی کاران
ب¦¦ات¦¦وج¦¦ه ب¦¦ه م¦¦شکالت¦¦ی ک¦¦ه از ل¦¦حاظ م¦¦جوزه¦¦ای وزارت ک¦¦شور
ب¦¦رای ب¦¦رگ¦¦زاری م¦¦راس¦¦م روز ج¦¦هان¦¦ی ت¦¦ای چ¦¦ی و چ¦¦ی کُ¦¦نگ ،
ام ¦¦سال در اردیبهش ¦¦ت م ¦¦اه پ ¦¦یش آم ¦¦د  ،ک ¦¦میته ت ¦¦ای چ ¦¦ی در
ن ¦¦ظر دارد در ت ¦¦اری ¦¦خ  ۱۰شه00ری00ور م00اه  ۹۶ه ¦¦مای ¦¦شی ب ¦¦ه
م¦ناس¦بت گ¦رده¦مای¦ی و ات¦حاد ت¦ای چ¦ی ک¦اران س¦راس¦ر ک¦شور
برگزار کند .
ج ¦¦زی ¦¦یات ای ¦¦ن ه ¦¦مای ¦¦ش م ¦¦تعاق ¦¦با از ط ¦¦ری ¦¦ق س ¦¦ای ¦¦ت و ک ¦¦ان ¦¦ال
کمیته تای چی به اطالع عالقهمندان خواهد رسید .
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ع0لين0ژاد :ووش0وي اي0ران
م0ورد اع0تماد ف0دراس0يون
ج0هان0ي اس0ت
رئيس فدراسيون ووشو ايران ،گفت»:
واگذاري مسئوليت کميتهی انضباطي
فدراسيون جهاني به ما ،نشانگر اهميت
و اعتماد ووشو ايران براي فدراسيون
جهاني است«.
ب ¦ ¦¦ه گ ¦ ¦¦زارش رواب ¦ ¦¦ط ع ¦ ¦¦موم ¦ ¦¦ي ف ¦ ¦¦دراس ¦ ¦¦يون
ووش ¦ ¦¦و؛ دک ¦ ¦¦تر »مه ¦ ¦¦دي ع ¦ ¦¦لين ¦ ¦¦ژاد« ض ¦ ¦¦من
ب¦يان م¦طلب ف¦وق ،اظ¦هار داش¦ت» :ي¦کي از
م ¦¦واردي ک ¦¦ه در تج ¦¦دي ¦¦د ن ¦¦ظر اس ¦¦اسن ¦¦ام ¦¦هی
ف ¦¦دراس ¦¦يون ج ¦¦هان ¦¦ي م ¦¦ورد ت ¦¦اک ¦¦يد اع ¦¦ضاي
ه¦يات رئ¦يسه ق¦رار داش¦ت و پ¦س از آن ن¦يز
ب ¦ ¦ ¦ ¦¦ه ت ¦ ¦ ¦ ¦¦صوي ¦ ¦ ¦ ¦¦ب رس ¦ ¦ ¦ ¦¦يد ،ت ¦ ¦ ¦ ¦¦شکيل ک ¦ ¦ ¦ ¦¦ميته
انضباطي بود«.
وي ادام¦¦ه داد» :ب¦¦ا ان¦¦تخاب ب¦¦نده ب¦¦ه ع¦¦نوان
رئ ¦¦يس اي ¦¦ن ک ¦¦ميته» ،س ¦¦ان ¦¦ي ت ¦¦ان ¦¦گ« رئ ¦¦يس
ف¦ ¦¦دراس¦ ¦¦يون ک¦ ¦¦ان¦ ¦¦ادا و ع¦ ¦¦ضو دي¦ ¦¦گر ه¦ ¦¦يات
رئ¦ ¦¦يسه ف¦ ¦¦دراس¦ ¦¦يون ج¦ ¦¦هان¦ ¦¦ي و »پ¦ ¦¦يتر وار«
ن ¦ ¦ ¦¦اي ¦ ¦ ¦¦ب رئ ¦ ¦ ¦¦يس ک ¦ ¦ ¦¦ميته ف ¦ ¦ ¦¦ني ج ¦ ¦ ¦¦هان ¦ ¦ ¦¦ي از
انگلس ¦ ¦ ¦¦تان اي ¦ ¦ ¦¦ن ک ¦ ¦ ¦¦ميته ش ¦ ¦ ¦¦کل اج ¦ ¦ ¦¦راي ¦ ¦ ¦¦ي
گرفت«.
وي اف¦¦زود» :از اي¦¦ن پ¦¦س در م¦¦ورد تخ¦¦لفات
ص ¦¦ورتگ ¦¦رف ¦¦ته در ووش ¦¦و ج ¦¦هان اي ¦¦ن ک ¦¦ميته
ب¦ ¦¦ه ع¦ ¦¦نوان ع¦ ¦¦ال¦ ¦¦يت¦ ¦¦ري¦ ¦¦ن رک¦ ¦¦ن ان¦ ¦¦ضباط¦ ¦¦ي
ف¦¦دراس¦¦يون ج¦¦هان ت¦¦صميم خ¦¦واه¦¦د گ¦¦رف¦¦ت و
ح ¦ ¦ ¦¦کم آن ق ¦ ¦ ¦¦طعي و ق ¦ ¦ ¦¦اب ¦ ¦ ¦¦ل اج ¦ ¦ ¦¦راس ¦ ¦ ¦¦ت و
اس¦ ¦¦تيناف ن¦ ¦¦دارد .ه¦ ¦¦ر ف¦ ¦¦ردي ه¦ ¦¦م ب¦ ¦¦ه ح¦ ¦¦کم
م ¦ ¦ ¦¦عترض ب ¦ ¦ ¦¦ود ب ¦ ¦ ¦¦اي ¦ ¦ ¦¦د ب ¦ ¦ ¦¦ه دادگ ¦ ¦ ¦¦اه CAS
شکايت کند«.
ع¦ ¦¦لين¦ ¦¦ژاد ادام¦ ¦¦ه داد» :رئ¦ ¦¦يس ف¦ ¦¦دراس¦ ¦¦يون
ج¦هان¦ي چ¦ند روز ق¦بل ب¦ا ب¦نده ت¦ماس گ¦رف¦ت
و در خ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦صوص ت¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦شکيل اي¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ن ک¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ميته
ص ¦¦حبته ¦¦اي ¦¦ي ص ¦¦ورت گ ¦¦رف ¦¦ت و در ن ¦¦هاي ¦¦ت
ح ¦¦کم م ¦¦سئول ¦¦يت آن ب ¦¦راي ب ¦¦نده ص ¦¦ادر ش ¦¦د
ک ¦ ¦¦ه اي ¦ ¦¦ن م ¦ ¦¦وض ¦ ¦¦وع ن ¦ ¦¦شانده ¦ ¦¦ندهی س ¦ ¦¦طح
ب¦¦االي دي¦¦پلماس¦¦ي اي¦¦ران در س¦¦طح ج¦¦هان و
راب ¦ ¦¦طهی خ ¦ ¦¦وب م ¦ ¦¦ا از ي ¦ ¦¦ک س ¦ ¦¦و و اع ¦ ¦¦تماد
م ¦ ¦¦سئوالن ف ¦ ¦¦دراس ¦ ¦¦يون ج ¦ ¦¦هان ¦ ¦¦ي ب ¦ ¦¦ه ووش ¦ ¦¦و
ايران از سوي ديگر است«.

دکترسلطاني فر :عملکرد ووشوکاران ايران
در باکو بهتر از پيشبينيها بود

ش0شگ0ان0هی ط0الي0ي
ووش0وي اي0ران در ب0ازي
ه0اي ک0شوره0اي اس0الم0ي/
ح0ماس0ه در ب0اک0و
تيم ملي ووشوي ايران که با شش
سانداکار راهي بازيهاي کشورهاي
اسالمي شده بود با کسب شش مدال
طال و موفقيتي صددرصدي به کار
خود پايان داد.
ب ¦¦ه گ ¦¦زارش رواب ¦¦ط ع ¦¦موم ¦¦ي ف ¦¦دراس ¦¦يون
ووش ¦ ¦ ¦¦و؛ در آخ ¦ ¦ ¦¦ري ¦ ¦ ¦¦ن روز رق ¦ ¦ ¦¦اب ¦ ¦ ¦¦ته ¦ ¦ ¦¦اي
ووش ¦ ¦ ¦¦وي چ ¦ ¦ ¦¦هارم ¦ ¦ ¦¦ني دوره ب ¦ ¦ ¦¦ازيه ¦ ¦ ¦¦اي
همبس¦ ¦ ¦¦تگي ک¦ ¦ ¦¦شوره¦ ¦ ¦¦اي اس¦ ¦ ¦¦الم¦ ¦ ¦¦ي در
ج¦ ¦¦مهوري آذرب¦ ¦¦اي¦ ¦¦جان ،م¦ ¦¦بارزات ف¦ ¦¦ينال
اوزان مختلف )هفت وزن( برگزارشد.

ب ¦¦ه گ ¦¦زارش رواب ¦¦ط ع ¦¦موم ¦¦ي ف ¦¦دراس ¦¦يون ووش ¦¦و ،دک ¦¦تر م ¦¦سعود
س¦لطان¦يف¦ر در نشس¦ت ب¦ا روس¦اي ف¦دراس¦يونه¦اي ورزش¦ي ب¦ه
تح ¦ ¦¦ليل ع ¦ ¦¦ملکرد ک ¦ ¦¦اروان ورزش ¦ ¦¦ي اي ¦ ¦¦ران در چ ¦ ¦¦هارم ¦ ¦¦ني دورهی
ب¦¦ازيه¦¦اي همبس¦¦تگي ک¦¦شوره¦¦اي اس¦¦الم¦¦ي در ب¦¦اک¦¦و ،پ¦¦اي¦¦تخت
جمهوري آذربايجان پرداخت.
او در ب¦ ¦ ¦¦خشي از ص¦ ¦ ¦¦حبته¦ ¦ ¦¦اي خ¦ ¦ ¦¦ود ب¦ ¦ ¦¦ا ت¦ ¦ ¦¦مجيد از ن¦ ¦ ¦¦تاي¦ ¦ ¦¦ج
ووش ¦¦وک ¦¦اران اي ¦¦ران ،گ ¦¦فت» :ن ¦¦تاي ¦¦جي ک ¦¦ه اي ¦¦ن ت ¦¦يم کس ¦¦ب ک ¦¦رد،
به¦¦تر از آن چ¦¦يزي ب¦¦ود ک¦¦ه پ¦¦يشب¦¦يني م¦¦يش¦¦د «.وزي¦¦ر ورزش و
ج ¦ ¦¦وان ¦ ¦¦ان در ب ¦ ¦¦خشي دي ¦ ¦¦گر از ص ¦ ¦¦حبته ¦ ¦¦اي خ ¦ ¦¦ود از زح ¦ ¦¦مات
دس¦ ¦ ¦¦تان¦ ¦ ¦¦درک¦ ¦ ¦¦اران ک¦ ¦ ¦¦اروان اي¦ ¦ ¦¦ران ،ورزش¦ ¦ ¦¦کاران ،م¦ ¦ ¦¦رب¦ ¦ ¦¦يان و
س ¦¦رپ ¦¦رس ¦¦تان ت ¦¦قدي ¦¦ر ک ¦¦رد و مج ¦¦موع م ¦¦داله ¦¦اي کس ¦¦بش ¦¦ده را
مناسب دانست.
دک ¦ ¦¦تر س ¦ ¦¦لطان ¦ ¦¦ي ف ¦ ¦¦ر اظ ¦ ¦¦هار ک ¦ ¦¦رد» :م ¦ ¦¦دالآوران اي ¦ ¦¦ن دوره از
ب¦¦ازيه¦¦ا ب¦¦ه ت¦¦رت¦¦يب بيس¦¦ت ،دوازده و هش¦¦ت س¦¦کهی ط¦¦ال پ¦¦اداش
دريافت ميکنند«.
ت¦ ¦¦يم م¦ ¦¦لي ووش¦ ¦¦وي اي¦ ¦¦ران ب¦ ¦¦ا ش¦ ¦¦ش س¦ ¦¦ان¦ ¦¦داک¦ ¦¦ار در ب¦ ¦¦ازيه¦ ¦¦اي
ک¦شوره¦اي اس¦الم¦ي ح¦ضور ي¦اف¦ت و ب¦ا کس¦ب ش¦ش م¦دال ط¦ال
و موفقيتي صددرصدي به کار خود پايان داد.
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م ¦ ¦ ¦¦لي پ ¦ ¦ ¦¦وش اي ¦ ¦ ¦¦ران ،در ف ¦ ¦ ¦¦ينال و ب ¦ ¦ ¦¦راي
کس ¦¦ب م ¦¦دال ط ¦¦ال ب ¦¦ا »آي ¦¦مان مح ¦¦مد« از
م¦صر رق¦اب¦ت ک¦رد و در پ¦اي¦ان م¦بارزه اي
س ¦¦خت ب ¦¦ه ب ¦¦رت ¦¦ري دس ¦¦ت ي ¦¦اف ¦¦ت و م ¦¦دال
طال را بر گردن آويخت.
ب ¦ ¦¦ا اي ¦ ¦¦ن اوص ¦ ¦¦اف ت ¦ ¦¦يم  6ن ¦ ¦¦فره ووش ¦ ¦¦وي
اي¦ران ب¦ا  6ط¦الي »م¦عني ح¦اج¦ي زاده«،
»مه¦دي مح¦مدي«» ،ع¦رف¦ان آه¦نگري¦ان«،
»ف ¦ ¦¦رود ظ ¦ ¦¦فري«» ،س ¦ ¦¦عيد ف ¦ ¦¦اض ¦ ¦¦لي« و
»ي ¦¦زدان م ¦¦يرزاي ¦¦ي« ب ¦¦ه ک ¦¦ار خ ¦¦ود پ ¦¦اي ¦¦ان
داد ت¦ا به¦تري¦ن ع¦ملکرد را در ب¦ني ت¦مام¦ي
رش¦ته ه¦اي اع¦زام¦ي اي¦ران ب¦ه ب¦ازي ه¦اي
کشورهاي اسالمي داشته باشد.
»حسني اوجاقي« و »کيوان
شيرآقايي« هدايت تيم ملي ووشوي
ايران را برعهده داشتند.

ووشو به عنوان دروس اصلي رشتهی
کارشناسي علوم تربيت بدني معرفي شد
وزارت علوم ،رشتهی ووشو را به عنوان دروس اصلي
رشته کارشناسي علوم تربيت بدني معرفي کرد

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ بر اين اساس
دانشجوياني که در رشته کارشناسي علوم تربيت بدني
حضور مييابند بايد رشتهی ووشو تايچي را در میان
دروس اصلي خود بگذرانند.
اين مسئله در بخشنامه نهايي وزارت علوم ثبت شده است
که بدون ترديد ،موفقيتی ديگر براي جامعه ووشوي ايران
خواهد بود.
بر اين اساس دانشجويان بايد از اين پس دروس
بخشنامهی جديد را سپري کنند که بخشنامهی فوق تا
پنج سال پابرجا خواهد بود.
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ت0قدي0ر و ت0شکر ک0يوم0رث
ه0اش0مي از ک0اروان اع0زام0ي
ب0ه ب0اک0و
ریيس کميتهی ملي املپيک در خاتمهی
بازيهاي کشورهاي اسالمي ،گفت:
»تالش و موفقيتهاي فرزندان جوان اين
مرز و بوم نشان داد با صرف صحيح
فعل خواسنت و توجه به آيندهسازان اين
سرزمني پهناور ،کسب موفقيت آن هم در
هر ميداني دور از دسترس نيست«.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو
از کميته ملي املپيک؛ کيومرث هاشمي
خاطرنشان کرد» :بدون ترديد پايان
چهارمني دوره بازيهاي همبستگي
کشورهاي اسالمي و موفقيت تيمهاي
ملي ورزش کشورمان که قريب به اتفاق
با نفراتي جوان و آيندهدار راهي اين
رقابتها شدهاند ،آغازي است براي
ورزش کشور که با توکل ،توسل،
برنامهريزي و تالش شبانهروزي ميتوان
با اعتماد به جوانان اين مرز و بوم،
آيندهاي روشن براي ايران اسالمي
متصور بود«.
وي ادام ¦ ¦¦ه داد» :در خ ¦ ¦¦ات ¦ ¦¦مهی ب ¦ ¦¦ازیه ¦ ¦¦اي
ک¦¦شوره¦¦اي اس¦¦الم¦¦ي ب¦¦اک¦¦و  2017و کس¦¦ب
 39) 98ط¦¦ال 26 ،ن¦¦قره و  33ب¦¦رن¦¦ز( م¦¦دال
و ع¦نوان س¦وم¦ي ت¦وس¦ط ورزش¦کاران اي¦ران¦ي
ب¦ا ت¦کيه ب¦ر ن¦يروي ج¦وان و درخ¦شش ب¦ان¦وان
اي¦¦ران¦¦ي ،ب¦¦ر خ¦¦ود وظ¦¦يفه م¦¦يدان¦¦يم از م¦¦ردم
ع ¦ ¦ ¦¦زي ¦ ¦ ¦¦ز ک ¦ ¦ ¦¦ه در ت ¦ ¦ ¦¦مام ¦ ¦ ¦¦ي م ¦ ¦ ¦¦يادي ¦ ¦ ¦¦ن دع ¦ ¦ ¦¦اي
خ¦ ¦ ¦¦يرش¦ ¦ ¦¦ان ب¦ ¦ ¦¦درق¦ ¦ ¦¦ه راه ورزش¦ ¦ ¦¦کاران ب¦ ¦ ¦¦وده
اس ¦ ¦ ¦¦ت ،دول ¦ ¦ ¦¦ت م ¦ ¦ ¦¦حترم ،مج ¦ ¦ ¦¦لس ش ¦ ¦ ¦¦وراي
اس ¦ ¦ ¦ ¦¦الم ¦ ¦ ¦ ¦¦ي و ب ¦ ¦ ¦ ¦¦خصوص وزارت ورزش و
ج ¦¦وان ¦¦ان ک ¦¦ه ب ¦¦ا ح ¦¦ماي ¦¦ته ¦¦اي خ ¦¦ود ه ¦¦مواره
م¦ ¦ ¦ ¦¦اي¦ ¦ ¦ ¦¦هی دل¦ ¦ ¦ ¦¦گرم¦ ¦ ¦ ¦¦ي خ¦ ¦ ¦ ¦¦ان¦ ¦ ¦ ¦¦واده ب¦ ¦ ¦ ¦¦زرگ و
ف¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ره¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦يختهی ورزش ک¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦شور ب¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦وده و در
ت ¦ ¦¦مام ¦ ¦¦ي م ¦ ¦¦راح ¦ ¦¦ل آم ¦ ¦¦ادهس ¦ ¦¦ازي ت ¦ ¦¦يمه ¦ ¦¦اي
اع ¦ ¦¦زام ¦ ¦¦ي ،ک ¦ ¦¦ميتهی م ¦ ¦¦لي امل ¦ ¦¦پيک را ي ¦ ¦¦اري
ک ¦¦ردن ¦¦د ،ک ¦¦مال ت ¦¦شکر و ق ¦¦دردان ¦¦ي خ ¦¦ود را
بجا آوريم«.

اولین پایان نامهی فلسفهی علم ِ چی کُنگ
تدوین شد

ش0شمين دوره ج0ام پ0ارس
ط0الي ف0رم ت0اي چ0ي چ0وان ب0راي
ن0ماي0نده ان0دون0زي

پایان نامه ی فلسفهی علم چی
کُنگ  ،که پایان نامهی آقای

به گزارش روابط عمومي فدراسيون

محمد حسن شفیعی در مقطع

ووشو؛ اين مسابقات با حضور

کارشناسی ارشد  ،رشتهی

نمايندگان کشورهاي عراق،

فلسفه علم بود  ،در دانشگاه

قزاقستان ،بلغارستان ،بالروس،

امیرکبیر تهران با حضور دکتر

اندونزي ،سنگاپور ،برونئي ،هند،

زیبا کالم  ،دکتر کریمی  ،دکتر

لبنان ،ارمنستان ،افغانستان،

کاظمی و حامد کاتوزی تصویب

بنگالدش ،پاکستان و ايران )تيم هاي

و منتشر شد که گامی ارزشمند

پارس جنوبي و شهرداري دامغان( در

در تبیین مبانی فلسفی و معرفت

دو بخش ساندا و تالوي مردان در

شناسی چیکنگ در علم است .

سالن غدير سمنان ،آغاز شد .

این دستاورد ارزشمند را به
جامعهی تای چی و چی کُنگ کشور تبریک می گوییم.

در رقابت هاي فرم تاي چي چوان،
»بوبي گوناوان« از اندونزي با کسب
امتياز  9،54به مدال طال دست يافت،
»علي وطن خواه« از پارس جنوبي
نقره اي شد و »ليمپد پوکبام« از هند
مدال برنز را از آن خود کرد.

۵۱

®
زندگی همان راه است ..
از سختی تا نرمی ،
از زمین تا آسمان ..
ره سان
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